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Cine trage
primul? 
2015 `n lume

Drago[ Cojocaru

Cum a fost anul trecut `n cul-
tura [i pop-cultura mondial\
afla]i din patru pagini de ziar.

» pag. 12-15

Citi]i `n » paginile 2-3, 6-11

Românii e de[tep]i

Culeg\torul 
de harfe

EDI}IE SPECIAL|

Retrospectiva anului

C\r]ile,
nemurirea,
timpul

Andrei Cr\ciun

Despre unele conferin]e ale dom -
nului Borges, ]inute `ntr-o aul\ `n
urm\ cu treizeci [i opt de ani. Dar
nici nu conteaz\ am\nuntul: te -
mele acestea sunt, oricum, ve[ nice.
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Anul cultural 2015 v\ este prezentat, `ntr-o formul\ condensat\, de colaboratorii permanen]i ai publica]iei
noastre. S\pt\mân\ de s\pt\mân\, a]i putut afla din „Suplimentul de cultur\“ care sunt acele spectacole,
c\r]i, filme, albume sau concerte pe care nu trebuie s\ le rata]i. La `nceput de 2016, v\ propunem o trecere
`n revist\ a celor mai bune momente ale anului trecut `ntr-o analiz\ independent\, realizat\ pe fiecare
domeniu artistic important. Texte de Olti]a C`ntec, Iulia Blaga, Bogdan-Alexandru St\nescu, Cristian
Teodorescu, Alina Purcaru, Codru] Constantinescu, Doris Mironescu, Daniel Cristea-Enache, Marius Mihe], 
Eli B\dic\, Victor Eskenasy, Dumitru Ungureanu.

Jos
consumismul!

Radu Pavel Gheo

De o vreme `ncoace s-a `ngro[at [u -
voiul criticilor la adresa consu -
mismului, aceast\ plag\ a capitalis-
mului, care a proliferat [i `n ]ara
noastr\ cuminte, a[ezat\ [i plin\ de
tradi]ii autentice, s\n\ toase [i
vechi. ~n prag de s\rb\tori, românii
au ajuns s\-i copieze pe vecinii lor
occidentali [i nord-americani: in-
vadeaz\ mallurile [i supermarke-
turile, se `nghesuie nervo[i pe cu-
loarele prea strâmte [i cump\r\,
cump\ r\, cump\r\ compulsiv obiec -
te [i alimente, din care `n jur de o
treime vor ajunge s\ fie aruncate.
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Acum c\ v-am atras aten]ia, s\
revin la România. Mi-ar fi pl\cut
s\ apelez la cifre, dar ele nu exist\
deocamdat\.  

~n privin]a spectacolelor, 2015
se caracterizeaz\ la noi prin ma -
rea varietate estetic\, stilistic\, de
produc]ie, dar nimic ie[it din di-
rec]iile deja [tiute. E, practic, im-
posibil s\ desemnez un cel mai
bun spectacol, lista celor care 
mi-au atras aten]ia fiind, din feri-
cire, destul de lungu]\. Dintre ele,
m\ opresc la dipticul lui Radu
Afrim realizat la Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“ din Sibiu, cu Girafe
Fabula urban\ #1 [i Bizoni Fabula
urban\ #2, de Pau Miró. Regizorul
nu mai lucrase cu trupa sibian\,
recunoscut\ pentru perfor man -
]ele ei artistice, iar acum a pus `n
scen\ dou\ dintre textele trilogiei
scrise de catalanul Miro. De fapt,
[i Radu Afrim a f\cut la Sibiu o
trilogie de autor, dac\ ar fi s\
cuprind [i Tattoo de Igor Bauersi-
ma [i Réjane Desvignes, a c\rei
premier\ a avut loc la finele lui
2014, la sec]ia German\ a TNRS
din Sibiu. Afrim a avut ̀ nc\ un an
foarte activ, preg\tind Girafe [i
Bizoni, la Sibiu, Tihna de Attila
Bartis, la sec]ia maghiar\ a Tea-
trului Na]ional Târgu-Mure[, ~n -
tre noi e totul bine de Dorota Ma-
slowska, la Teatrul Na]ional „I.L.
Caragiale“ din Bucure[ti, [i Fami-
ly affairs de Rosa Liksom, la Tea-
trul Odeon din Bucure[ti. Iar ̀ n fe-
bruarie 2016, regizorul de teatru
cu cel mai numeros fan club din
România `[i invit\ admiratorii la
dou\ noi premiere, pe care le-a
preg\tit, par]ial, `n 2015.

Cea mai nefast\ opera]iune
„creatoare“ a anului trecut am des -
coperit-o `n montarea lui Mircea
Corni[teanu de la Teatrul Na]io-
nal „Vasile Alecsandri“ din Ia[i,
cu O scrisoare pierdut\ de I.L. Ca-
ragiale. Flagrant\ autoplagiere a
produc]iei realizate de regizor la
Teatrul Na]ional „Marin Sores-
cu“ din Craiova, unde la vremea
aceea era [i manager, spectacolul

a f\cut s\-mi `ncep anul cu o pole-
mic\, necesar\, despre copy/pas-
te-urile din teatrul românesc. Do-
cumentarea a dat la iveal\ o ade -
v\rat\ mod\ la unii regizori de a
monta aceea[i versiune a unui
text `n cât mai multe institu]ii, pe
contracte de drepturi de autor
substan]iale. Obicei mai vechi, cu-
noscut, dar tratat `n silentio stam-
pa, acceptat tacit de manageri din
diverse motive, unele obscure, al-
tele pecuniare, sistemul acesta 
este evident p\gubos `n plan crea-
tiv [i trebuie comb\tut.  

{i chiar dac\ practicile colabo-
rative câ[tig\ teren, regizorul con-
tinu\ s\ ocupe pozi]ia central\ `n
configura]ia de crea]ie care aduce
succesul. ~n România, la fel ca `n
anii preceden]i, regizorii bine co-
ta]i (cei care prin nume [i inven-
tivitate atrag spectatori, selec]ii la
festivaluri [i intrarea `n palma -
rese) lucreaz\ foarte mult, `n mod
frecvent patru-cinci noi produc]ii
anual. ~n Fran]a, de exemplu, un
omolog semneaz\, ca medie, un
spectacol la dou\ sezoane. Din
mai tân\ra genera]ie de creatori,
au avut un 2015 foarte bun Bobi
Pricop, Bogdan Georgescu, Catin-
ca Dr\g\nescu. 

Dintre scenografi, l-am urm\ -
rit cu interes profesional pe Adri-
an Damian, un artist care a conti -
nuat s\ uimeasc\ prin decorurile

sale animate, care se dezv\luie pe
parcursul spectacolului, care joa -
c\ odat\ cu ac]iunea dramatic\ [i
cu actorii. {i cu obiectele inte li -
gente care, din simple elemente de
decor ori recuzit\, cap\t\ pu tere
de simbolizare. ~n 2015, Damian a
semnat partea plastic\ a crea]iilor
Tihna de Attila Bartis (Teatrul
Na]ional Târgu-Mure[, sec]ia 
ma ghiar\), 12 oameni furio[i de
Reginald Rose (Teatrul Na]ional
Cluj-Napoca), Vertij (Teatrul Mu-
nicipal „Aureliu Manea“ Turda),
Rec viem pentru un spion de
George Tabori (Teatrul Maghiar
de Stat Cluj-Napoca), Meteorul de
Friedrich Dürrenmatt (Teatrul
Na ]ional Timi[oara), Cânt\rea]a
cheal\ de Eugen Ionesco (Teatrul
Na]ional „Vasile Alecsandri“ din
Ia[i). {i a `nceput alte dou\ pro -
iecte, unul la Ploie[ti [i altul la Bu-
cure[ti, care au `ntâlnire cu pu -
blicul `n foarte scurt timp. 

~n planul coregrafiei, cea mai
interesant\ figur\ a anului trecut
este Andrea Gavriliu, actri]a pa-
sionat\ de dans, care a evoluat
spectaculos `n aceast\ direc]ie.
Pentru ea, ultimele 12 luni au `n -
semnat crea]ia a cinci spectacole,
unele de autor, altele `n care [i-a
asumat partea de expresivitate
corporal\, `n unele evoluând [i `n
distribu]ie. Dep\[indu-se pe ea
`ns\[i, demonstrând c\ for]a de

expresie a corporalit\]ii este foar -
te puternic\, numele ei a urcat pe
afi[ele de la Hotel PM (Teatrul
German de Stat Timi[oara), Vertij
(Teatrul Municipal „Aureliu Ma -
nea“ Turda), Dezorient Express
(Tea trul Clasic „Ioan Slavici“ Arad),
3 ore dup\ miezul nop]ii (Teatrul
„Tony Bulandra“ din Târgovi[te),
Dansând `n noapte (Teatrul Dra-
matic „Sic\ Alexandrescu“ Bra -
[ov) [i Hyokkori Hyotanjima (re-
gia Kushida Kashuyoshi, la The-
ater Cocoon din Tokyo). 

La nivel de institu]ii, anul
teatral 2015 a adus [i bune, [i rele.
La rele, trebuie men]ionat\ `n -
chiderea Teatrelor Nottara [i
Foar te Mic din Bucure[ti, ca efect
al Legii 282/2015, care stipuleaz\,
`n principiu corect, dar f\r\ s\ an-
ticipeze urm\rile, interzicerea
aglomer\rilor de persoane ̀ n inte-
riorul cl\dirilor cu bulin\, adic\
acelea evaluate ca nerezistând la
un viitor cutremur. Legea aceasta
seam\n\ pu]in cu povestea drobu-
lui de sare din pove[tile lui Ion
Creang\. Vreme de dou\ decenii
nu s-a f\cut absolut nimic `n
aceast\ privin]\, iar acum prima
m\sur\ este evacuarea, auto -
rit\]ile gândindu-se la ce groz\vie
s-ar putea `ntâmpla dac\... Numai
c\ lucrurile nu se schimb\ nici cu
dac\, nici cu parc\, ci doar prin
ac]iune. Deocamdat\, nu se poate

preciza pentru cât timp trupele de
la Nottara [i Foarte Mic vor juca
`n alte spa]ii, adaptându-[i pro-
duc]iile, mergând acolo unde le
a[teapt\ publicul. Cei de la Notta-
ra vor fi g\zdui]i de Cotroceni,
Cercul Militar [i sala de la ArCub.
Cei de la Foarte Mic ̀ nc\ se afl\ ̀ n
c\utarea unor variante optime.

Iar la bune, men]ionez deschi -
derea unui nou teatru, Teatrul
Municipal „Matei Vi[niec“ din
Suceava, care confirm\ interesul
autorit\]ilor locale pentru arta
vie, pentru nevoile culturale ale
unei comunit\]i ce `n]elege ros-
tul pe termen lung al crea]iei 
[i efectele sale benefice asupra
ce t\]enilor. De[i `nc\ la `nceput,
`n faza c\ut\rilor [i definirii 
unei misiuni artistice [i a unei
identit\]i estetice clare, a[ez\ -
mântul are [ansa s\ devin\ un
centru activ.

Privind `n survol anul teatral
românesc 2015, nu sesisez trans-
form\ri radicale ori tendin]e ino-
vatoare extraordinare. Cele dou\
segmente de sezoane scenice pe
care le-a cuprins se `nscriu f\r\ s\
ias\ din rând `ntr-un [ir precedat
de altele asemenea: nici prea-prea,
nici foarte-foarte. {i cum n-ar fi
r\u s\ fie [i mai bine, s\ privim cu
`ncredere spre 2016. Atuul s\u e c\
are o zi `n plus fa]\ de 2015, zi care
poate face diferen]a!  
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Nici prea-prea, nici foarte-foarte
22 de milioane de spectatori [i `ncas\ri
de 618 milioane! De lire, deci, da,
datele nu se refer\ la teatrul
românesc, ci la cel britanic [i doar la
ceea ce se nume[te „theatreland“,
adic\ perimetrul londonez cuprins
`ntre Oxford Street [i Tamisa. Un total
de 214 teatre, cu o ofert\ de peste
110.000 de locuri, cea mai mare
densitate din capitala Regatului Unit,
care, conform Visit Britain, agen]ia

na]ional\ de turism, atrage cel pu]in 
o p\trime din cele 19 milioane de
turi[ti care r\mân peste noapte `n
Londra. Cifrele acestea le bat pân\ [i
pe cele referitoare la cinematografele
din zon\. Poate p\rea straniu s\ `ncepi
o retrospectiv\ na]ional\ cu statistici
(de invidiat) de pe alte meleaguri, 
dar le-am considerat o captatio
benevo lentiae provocatoare [i, 
sunt sigur\, de efect! 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Hotel PM

Vertij

Bizoni Fabula urban\ #2
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Filme 2015

Dar oricât a[ ur` topurile, nu pot
s\ nu constat c\ 2015 a fost primul
an `n care aveai destule filme ro-
mâne[ti rezonabile pentru un top
ten. Lista cu titluri de mai jos are
11 pozi]ii: Aferim! (de Radu Jude),
Un etaj mai jos (de Radu Mun -
tean), Comoara (de Corneliu Po-
rumboiu), Box (de Florin {erban),
Muntele magic (de Anca Damian),
Bucure[ti NonStop (de Dan Chi -
[u), Aliyah DaDa (de Oana Giur -
giu), Lumea e a mea (de Nicolae
Constantin T\nase), De ce eu? (de
Tudor Giurgiu), Autoportretul
unei fete cumin]i (de Ana Lungu),
Acas\ la tata (de Andrei Cohn).

Dintr-un punct de vedere, 2015
a fost anul Aferim! [i al unei
schimb\ri de regim `n cinemaul
autohton. Radu Jude a luat pentru
el Ursul de Argint [i Premiul pen-
tru regie la Berlin, iar filmul a de-
venit un succes de cas\ `n Româ-
nia, cu 76.637 de bilete vândute [i
`ncas\ri de 907,724 RON de la pre-
miera din 13 martie 2015. Aferim!
a devenit [i filmul autohton cu

cele mai mari `ncas\ri `n wee k -
endul de lansare din ultimii 13
ani, detronând Pozi]ia copilului
(de C\lin Peter Netzer). Totu[i, fil-
mul românesc cel mai vândut `n
str\in\tate ̀ n 2015 a fost Comoara,
care s-a vândut `n 24 de teritorii,
inclusiv SUA (pe când filmul lui
Jude a fost vândut `n aproximativ
10 teritorii). Comoara a avut, la fel
ca Un etaj mai jos, premiera mon-
dial\ la Festivalul de la Cannes, ̀ n
sec]iunea Un Certain Regard (a
doua sec]iune important\ a festi-
valului), unde i s-a inventat un
premiu, Un Certain Talent. 

Per ansamblu, 2015 a fost un an
`n care cinea[tii români au lucrat,
dar problemele cu finan]area s-au
men]inut, organizându-se ca [i `n
anii trecu]i tot o singur\ sesiune a
concursului de la Centrul Na]io -
nal al Cinematografiei (CNC), ale
c\rei rezultate nici n-au fost anun -
]ate `nc\. Banii au fost pu]ini. Fil -
mele române[ti care au rulat `n
2015 au abordat genuri mai di-
verse decât `n anul precedent – nu
doar `n\untrul fic]iunii (film de
epoc\, thriller, comedie, film de
dragoste etc.), dar [i documentar
(Aliyah DaDa) ori documentar de
anima]ie (Muntele magic). La CNC
s-a organizat pentru prima oar\ ̀ n

ultimii nou\ ani concurs pentru
postul de director general, con-
curs câ[tigat de Anca Mitran, cea
care a fost mult\ vreme directorul
Arhivei Na]ionale de Filme [i
care `n septembrie 2015 fusese nu-
mit\ director interimar la CNC.
S\ sper\m c\ vor `ncepe ni[te
schimb\ri acolo. Deocamdat\ aces -
tea s-au produs la Ministerul Cul-
turii, unde noul ministru Vlad
Alexandrescu, numit `n noiem-
brie 2015, l-a luat pe Andrei Rus
consilier `n materie de film [i a
promis c\ `ncepe discu]ii cu re -
prezentan]ii din industrie. Ale xan -
drescu a ajuns la Ministerul Cul-
turii datorit\ tragediei din clubul
Colectiv [i a protestelor care au
dus la c\derea guvernului. Ale -
gându-l pe Andrei Rus consilier,
Vlad Alexandrescu legitimeaz\
sensul conflictului care a avut loc
la UNATC ̀ ntre Andrei Rus [i An-
drei Gorzo pe de o parte [i profe-
sorii mai ̀ n vârst\ de cealalt\. Nu-
mirea lui Rus la Ministerul Cul-
turii e inteligent\ [i justificat\.
Conflictul de la UNATC a fost 
unul dintre evenimentele anului
`n materie de cinema. Ar trebui
nu doar s\ primeneasc\ acea in-
stitu]ie `n cancelarie, dar [i s\
fac\ un upgrade con[tiin]ei stu-
den ]ilor care n-au avut destul cu-
raj ca s\-i apere pe Rus & Gorzo. 

Tragedia de la Colectiv a dus la
o necesar\ reevaluare a capaci -
t\]ii cl\dirilor publice de a rezista
la un cutremur puternic, iar legea
promulgat\ de pre[edintele Io-
hannis `n noiembrie 2015  a dus la
`nchiderea a patru cinematografe
importante din Capital\ – Patria,
Scala, Studio [i Cinema Pro. Su-
flând `n iaurt, autorit\]ile au scos
din circuit patru din cele cinci-
[ase s\li unde se ]in festivaluri [i

unde se putea proiecta film de
art\. Scrisoarea deschis\ trimis\
de Cristian Mungiu noului mi -
nistru al Culturii, `n care pentru
prima oar\ cineastul exprima cu
vehemen]\ dezam\girea c\ cine-
matografia a fost [i ea a cincea
roat\ la c\ru]\ nu a avut efecte
imediate. 

Foarte pu]in s-a scris `n pres\
despre ie[irea studiourilor de la
Buftea, MediaPro, din ograda
Cen tral European Media Enter-
prises (CME). ~n octombrie 2015 
s-a anun]at printr-un comunicat
c\ Mediapro a fost cump\rat\ de
„un grup de importan]i investi-
tori americani [i români, ̀ n frunte
cu Donald Kushner [i Bobby
P\unescu“. Tot acolo se spunea c\
obiectivul principal al investito-
rilor e de a reda prestigiul unuia
dintre cele mai mari studiouri din
Europa Central\ [i de Est. Pân\ la
sfâr[itul anului nu s-a mai `ntâm-
plat nimic la MediaPro, care a
f\cut `n continuare reclame. Nu
am v\zut pe nic\ieri ̀ n pres\ c\ ̀ n
studiourile MediaPro s-a filmat `n
2014 The Wave/ Bølgen, de Roar
Uthaug, care a reprezentat Norve-
gia la Oscarul pentru film str\in
2016. Compania produc\toare,
Fantefilm Fiksjon, a fost `ncân-
tat\ de colaborarea cu partenerul
român, Seven Film, [i cu Media -
Pro, `ncât `n 2015 a filmat tot aici
`n propor]ie de 90% A Norwegian
Christmas Story/ Snekker An-
dresen og Julenissen, de Terje
Ragnes. 

2015 a fost [i anul `n care ci -
nea[tii români au `nceput s\ ia [i
al]i coproduc\tori, nu doar Fran]a
sau Germania, pentru filmele lor.
România a `nceput s\ coproduc\
cu Macedonia, Croa]ia, Lituania [i

SUA, iar coproduc]iile cu Bulgaria
s-au `nmul]it. Asta nu `i face pe
români mofturo[i cu banii de aca -
s\. Pentru ca s\ poat\ accesa fon-
duri de cinema din alte ]\ri (prin
intermediul coproduc\torilor), ei
au nevoie de finan]are aprobat\
de CNC. 

~n ceea ce prive[te rezultatele
din cinematografe, trendul ascen-
dent din ultimii ani a continuat.
~ntre 29 decembrie 2014 [i 22
noiembrie 2015 se vânduser\ `n
s\lile din România 9.787.079 de
bilete, fa]\ de 10.171.644 `n 2014,
dar R\zboiul stelelor: Trezirea
for]ei, care a avut premiera `n 18
decembrie 2015, a urcat `n doar
trei s\pt\mâni pe locul trei `n to -
pul anual, fiind v\zut (potrivit
Cinemagia) de 485.225 de specta-
tori. Filmul lui J.J. Abrams a de-
venit [i `n România, ca `n multe
alte ]\ri, filmul cu cel mai mare
succes `n weekendul de premier\
din toate timpurile.

Pentru mine, filmele anului
2015 au fost: A Cemetery of Splen-
dour (de Apichatpong Weera -
sethakul), The Assassin (de Hou
Hsiao-hsien), trilogia Arabian
Nights (de Miguel Gomes), Son of
Saul/ Saul fia (de Laszlo Nemes),
Taxi (de Jafar Panahi), El Club (de
Pablo Larraín), Mia madre (de
Nanni Moretti), Youth (de Paolo
Sorrentino), Love & Mercy (de
Bill Pohlad). Iar dintre cele dis-
tribuite `n 2015 `n România: Somn
de iarn\/ Winter Sleep (de Nuri
Bilge Ceylan), R\zboiul stelelor:
Trezirea for]ei/ Star Wars: The
Force Awakens (de J.J. Abrams),
Mami/ Mommy (de Xavier Do -
lan), Steve Jobs (de Danny Boyle),
Amy (de Asif Kapadia), Relatos
salvajes (de Damian Szi fron).

Film

Iulia Blaga

Cu fiecare an, ideea de a `ntocmi topuri `mi pare tot
mai injust\ [i mai greu de `ndeplinit. Cum s\ compar
Star Wars cu Winter Sleep [i pe Radu Jude cu
Apichatpong Weerasethakul? Cum s\ pun `ntr-un
clasament motivele pentru care mi-au pl\cut Aferim!,
Son of Saul ori Arabian Nights? (Cum compari o
bucurie cu o triste]e?) Pot m\sura importan]a lor
dup\ cât de mut\ am ie[it din sal\ sau dup\ num\rul
zilelor `n care m-au bântuit? Din fericire, SdC nu mi-a
cerut un top, ci o retrospectiv\ a anului 2015 de care
m\ achit cu suspiciunea c\ de la an la an sunt tot mai
plafonat\ [i mai mediocr\. 

Aferim!, de Radu Jude

A Cemetery of Splendour, 
de Apichatpong Weerasethakul



La sfâr[itul prim\verii anului
1978, Jorge Luis Borges tr\ise deja
aproape [aptezeci [i nou\ de ani [i
mai avea `nc\ opt, despre care nu
[tia deocamdat\ nimic. Dar tim-
pul este – desigur – numai o con-
ven]ie.

Atunci, `n mai ’78, Jorge Luis
Borges a `nceput un ciclu de cinci
conferin]e la Universitatea Bel-
grano. Cuvintele care s-au spus,
cu acest prilej, au fost strânse `n
c\r]i. Nu sunt multe fraze – Jorge
Luis Borges, pe lâng\ erudi]ia mo-
numental\, era [i genial ̀ n arta de
a fi succint –, dar sunt fundamen-
tale. E greu de `n]eles cum se pot

`n]elege, pân\ la urm\, aspecte
esen]iale din trecerea oamenilor
pe p\mânt f\r\ `n]elepciunea lui
Jorge Luis Borges. Aceste cuvinte
se g\sesc [i `n Borges oral, care
`mpreun\ cu Nou\ eseuri dante[ti
dau o c\rticic\ publicat\ la Poli-
rom `nc\ din 2012. Dac\ nu o ve]i
judeca dup\ dimensiune – cum

frumos cere, cu privire la propria
persoan\, [i Yoda, marele maes-
tru Jedi din vechiul r\zboi al ste-
lelor – ve]i putea descoperi una
dintre marile c\r]i ale omenirii.

Trei dintre conferin]e sunt de-
dicate c\r]ilor, nemuririi [i tim-
pului. Cea despre c\r]i este una
dintre cele mai frumoase [i exacte
pledoarii care s-au f\cut vreodat\
lecturii. Jorge Luis Borges era de-
ja orb [i vorbea cople[itor despre
for]a pe care o simte p\trunzând
`n od\ile casei sale de fiecare dat\
când o carte nou\ ajunge acolo.
Jorge Luis Borges ne mai atrage
aten]ia c\ marii `nv\]\tori care 
s-au `ntâmplat pe lume vin dintr-o
tradi]ie oral\. Ei au respins cu-
vântul scris. Bun\oar\, Iisus Hris-
tos a scris o singur\ dat\ ceva, iar
ceea ce a scris el pe nisip repede a
fost [ters de valurile m\rii. ~nain-
te de Hristos, `nsu[i Socrate tr\ia
f\r\ s\ simt\ nevoia de a scrie. E
adev\rat, totodat\, c\ ace[ti oa-
meni au existat ̀ ntr-un timp ̀ n ca-
re se citea `nc\ mai pu]in decât
ast\zi. 

Jorge Luis Borges scrie [i mai
minunat despre nemurire. El
afi[eaz\ o modestie de care nu fa-
ce parad\, respingând pân\ [i
ideea c\ ar putea s\ existe un Jor-
ge Luis Borges pentru totdeauna.
E con[tient de faima sa, [i vrea s\
scape, pe viitor, de povara acestei
faime. Nu a fost a[a. Totodat\, Jor-
ge Luis Borges ne d\, `n chestiu-
nea nemuririi, acest fragment de
o dureroas\ frumuse]e poetic\:
„~n sfâr[it, ]in s\ v\ spun c\ eu
cred `n nemurire; nu `n nemuri-
rea personal\, ci `n cea cosmic\.
Vom continua s\ fim nemuritori;
dincolo de moartea trupeasc\ [i
de memoria noastr\ r\mân fapte-
le noastre, actele noastre, atitudi-
nile noastre, un minunat crâmpei
al istoriei universale, chiar dac\
noi nu [tim aceasta [i e mai bine
s\ n-o [tim“.

Cât despre timp, Jorge Luis
Borges este de p\rerea – clasic\,
deja – c\ el, timpul, este cea mai
mare problem\ (nerezolvabil\) a
metafizicii. Vorbind despre timp,
acest Borges, Borges cel Mare [i
Orb, evoc\ teorii, invoc\ argu-
mente, combate autori [i, cu
aceea[i formidabil\ capacitate de
a nu se umple de sine, are puterea
acestei judec\]i: „Problema tim-
pului este problema noastr\. Cine
sunt eu? Cine este fiecare dintre
noi? Cine suntem? S-ar putea s\
afl\m cândva acest lucru. S-ar pu-
tea s\ nu-l afl\m. Dar `ntre timp,
a[a cum a spus Sfântul Augustin,
sufletul meu arde fiindc\ vreau s\
[tiu“.

Citi]i, citi]i, citi]i Borges oral.
Arareori, dac\ nu niciodat\, ve]i
mai primi atât de mult de la doar
câteva pagini. 
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La ̀ nceputul lui 2015 – ca la ̀ ncepu-
tul oric\rui dintre ultimii cel pu]in
zece – mi-am dorit un an la fel de
bun ca 2014. M\ enerveaz\ sincer
s\ vrei `ntruna mai mult. Dac\ ai
sc\pat cu via]\, dac\ nu ]i-a murit
nimeni, dac\ e[ti cât de cât s\n\tos
`nseamn\ c\ tocmai ai avut un an
bun. Apoi, lucrurile au luat-o cum-
va, u[or, u[or, razna:

Am stat treaz câte dou\ ore `n
pat diminea]a, f\r\ s\ am curajul
s\ m\ ridic. Am r\mas `n camera
mea [i am privit tavanul. Am mers
la serviciu. Am lucrat la cartea
mea ~ntâmpl\ri [i personaje. Am
`nceput s\ m\ plimb din ce `n ce
mai mult cu bicicleta. Am descope-
rit o aplica]ie pe telefon care s\-mi
arate pe unde am mers [i ce am
f\cut. Am fost cu Aferim! la Berlin.
M-am dat cu limuzina [i am c\lcat
pe covorul ro[u. Am lucrat iar la
~ntâmpl\ri [i personaje, iar am
mers cu bicicleta [i iar am f\cut

multe, multe poze. Am `nceput s\
m\ preg\tesc de FILIT. Am fost `n
doar trei zile la premiere Aferim!
`n Bucure[ti, Cluj, Târgu Mure[,
Sibiu, Ia[i, Bac\u. Mul]i, foarte
mul]i kilometri cu ma[ina.

De ziua mea am stat singur `n
camer\ la mine [i iar am privit ta-
vanul. Iar am condus, am pedalat,
am mers, am muncit la serviciu,
am predat ~ntâmpl\ri [i personaje
la editur\. Am urcat pe Ceahl\u.
Am postat 27 de poze noi pe Face-
book. M-am dus la Ralu [i i-am
spus c\ vreau o pauz\, c\ o s\ plec
de acas\. ~ntr-o tur\ cu bicicleta,
am remarcat cât de pustiu e ora [ul
`n ajunul Pa[telui. Am g\sit pe net
coperta romanului meu Amor ]ire,
tradus `n chinez\. Am v\zut un tir
`n fl\c\ri, `n timp ce coboram Bu-
ciumul cu bicicleta. Mi-am f\cut
un autoportret noaptea, la margi-
nea satului copil\riei mele, `n tri-
cou cu minioni. Am mers 20 de ore

cu trenul la TIFF, Ia[i-Cluj, tur-re-
tur. I-am cump\rat lu’ tata un
fer\str\u de ziua lui. Am lansat
~ntâmpl\ri [i personaje. Am sus-
pendat FILIT. Am fost cu mama la
spital. Am v\zut lacul cu nuferi al
lui Eminescu de la Ipote[ti. Am
a[teptat-o pe sor-mea Otilia s\ se
`ntoarc\ `n concediu de la Londra.
Am plecat de la casa mea din ulti-
mii 8 ani – cu ma[ina, chitara, plus
ni[te haine – [i m-am mutat `n
apartamentul gol al Otiliei [i al lu’
Iulian. 

Am reu[it s\ vizitez curtea
gr\dini]ei mele, `n care nu mai fu-
sesem de 30 de ani. Am fost la un
festival de film din Viena, am `m -
prumutat o biciclet\ cu care m-am
plimbat ore `ntregi prin ora[. Am
f\cut o excursie la munte cu ma-
ma, o m\tu[\ [i o veri[oar\. Am
deprins gustul cidrului. Am postat
en[pe noi fotografii pe Facebook.
Am ̀ nceput s\ lucrez pentru un FI-
LIT 2015 mai restrâns, edi]ia t(r)ei.
M-am `n]eles cu Ralu s\ divor]\m.
Am fost la un notar. Am muncit iar
de mi-au s\rit capacele la FILIT
2015. Mi-am permis doar 4 zile de
concediu. Am urcat, dup\ ani,
F\g\ra[ul, la peste 2500 de metri, [i

mi-am dat seama cât de mult con-
teaz\ mersul pe biciclet\, chit c\
mai [i fumez. Am primit decizia de
divor]. Am `nceput s\ caut un
apartament de vânzare. Am trecut
cu bine de FILIT. Am ̀ nv\]at ce ̀ n -
seamn\ un credit la banc\. Am
v\zut zeci de apartamente de vân-
zare, `n toate stadiile de con struc -
]ie. I-am blestemat din suflet pe
agen]ii imobiliari din Ia[i. Am
scris un articol b\[c\lios despre ei
[i am primit o reducere de 2.000 de
euro pentru o cas\. Am fost la un
festival de film la Namur [i-am pre-
zentat Aferim!. 

Am deschis dosarul de credit
pentru cas\. Am fost la târgul de
carte de la Frankfurt cu ~ntâm pl\ri
[i personaje [i am a[teptat ore
`ntregi pe aeroport, `ntre Bucu -
re[ti [i Ia[i. Am fost la Chi[in\u cu
Aferim! [i am stat trei ore `n gra -
ni]a dintre Basarabia [i România.
Am f\cut o mie de planuri pen tru
noua cas\. Am constatat c\ o s\ fiu
nevoit s\ tr\iesc cu o cârti]\ ̀ n cur-
te. Am v\zut pe TV ARTE un docu-
mentar realizat de Alexandru Solo-
mon, cu Gabriela Adame[teanu,
Mircea C\rt\rescu, Norman Ma-
nea [i cu mine. Am f\cut multe,
multe acte, am pl\tit avans [i am
`nceput s\ a[tept aprobarea dosa-
rului de credit. Am fost la Seattle
cu Aferim! [i Amor]ire, am mers

cu avionul 11 ore de pe un continent
pe altul, prins `ntre dou\ femei ne-
bune. La `ntoarcere am f\cut 24 de
ore pe drumuri, cu tot cu a[tept\ri
pe aeroport, via Paris, Bucure[ti.
Am primit aprobarea de credit. 
M-am dus la decernarea premiilor
Academiei Europene de Film, `n
Berlin, unde am fost nominalizat
pentru cel mai bun scenariu al
anului. I-am `ntâmpinat pe Otilia
[i Iulian la aeroportul din Ia[i, pen-
tru c\ s-au `ntors definitiv acas\. 

M-am mutat. Aproape am prins
cârti]a. Mi-am cheltuit banii de pe
card pân\ n-a mai r\mas decât o
band\ magnetic\ goal\, pe linguri,
furculi]e [i farfurii, pe polonic [i
spatul\, pe co[ de gunoi [i panto-
far, pe mobil\ de buc\t\rie [i bi-
blioteci, pe paturi, pe comode [i ca-
napele, pe pre[uri [i perdele, pe ab-
solut tot ce ai nevoie `ntr-o cas\
complet goal\. Am montat [i aran-
jat cu mânu]a mea aproape totul.
Am reparat caloriferele, u[ile [i
centrala termic\. Mi-am f\cut abo-
nament la internet. Am ̀ ncercat cu
mama toate instala]iile de pom
dintr-un Carrefour. Mi-am petre-
cut Cr\ciunul cu ai mei, acas\ la
mine. Am plantat `n curte ni[te
br\du]i. 

{i m-am sim]it, nu [tiu cum, fe-
ricit. Mi-e [i team\ s\-mi doresc `n
2016 un an la fel de (ne)bun ca 2015.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Un an la fel de bun

Despre unele conferin]e
ale domnului Borges,
]inute `ntr-o aul\ `n urm\
cu treizeci [i opt de ani.
Dar nici nu conteaz\
am\nuntul: temele
acestea sunt, oricum,
ve[nice.

C\r]ile, nemurirea, timpul



1. Care va fi soarta lui Liviu
Dragnea `n Dosarul Referendu-
mul? 

2. Ce va face Victor Ponta `n
urm\toarele s\pt\mâni? E greu
de presupus c\, la 40 de ani, fostul
premier [i-a luat adio de la politi-
ca mare.

S\ le lu\m pe rând. ~nalta
Curte de Casa]ie [i Justi]ie ur -
meaz\ s\ dea verdictul final `n cel
mult o lun\ `n cazul lui Liviu
Dragnea, iar consecin]ele pot avea
efecte negative asupra PSD. Dac\
~nalta Curte p\streaz\ sentin]a
primei instan]e, adic\ un an de
`nchisoare cu suspendare, atunci
nimic nu se schimb\, cel pu]in `n
viitorul apropiat. Liviu Dragnea
r\mâne [ef la PSD, iar partidul in-
tr\ `n linie dreapt\ cu preg\tirile

pentru locale. Dac\ `ns\ sentin]a
de la recurs va fi una defavorabil\
lui Dragnea? ~n acest caz, lucru -
rile se complic\ r\u de tot pentru
PSD, `ntrucât partidul r\mâne
f\r\ lider cu patru luni `nainte de
alegeri. ~ntr-o asemenea situa]ie, e
necesar un congres rapid pentru
alegerea unei noi structuri de con-
ducere sau, `n lipsa unei solu]ii
ferme `n partid, desemnarea unei
conduceri interimare timp de
câteva luni, adic\ pân\ dup\
alegeri. Dar cine s\ preia h\]urile
la PSD? Valeriu Zgonea, Ecateri-
na Andronescu sau Rovana Plumb?
Ori „experimentatul“ vicepre[e -
dinte Mihai Chirica de la Ia[i?
Nici un lider social-democrat n-are
anvergur\ pentru a prelua PSD
`ntr-un moment delicat, iar o

b\t\lie intern\ pentru suprema]ie
ar fi contraproductiv\ cu doar 120
de zile `nainte de alegeri.

~n plus, Dragnea e v\zut drept
singurul din PSD priceput la capi-
tolul organizare, iar dispari]ia sa
din prima linie ar afecta cu sigu-
ran]\ moralul trupelor social-de-
mocrate. Condamnarea lui Drag-
nea ar prinde PSD cu pantalonii `n
vine, iar efectul ar fi unul dezastru-
os, `n condi]iile `n care vin peste
partid dou\ rânduri de alegeri.

Al doilea moment care trebuie
urm\rit la acest ̀ nceput de an este
traseul politic al lui Victor Ponta.
Ce va face fostul premier? Va sta
`n anul electoral 2016 pe margine?
Greu de crezut. Ponta a p\r\sit
scena politic\ for]at de `mpre-
jur\ri, la finele anului trecut, pe
fondul tragediei de la Colectiv. Re-
tragerea sa `n acel moment ten-
sionat a fost inspirat\, pentru c\
presiunea asupra premierului era
`n cre[tere, iar mi[c\rile de pro -
test pornite la `nceputul lunii
noiembrie nu s-ar fi oprit dac\ gu-
vernul nu [i-ar fi depus mandatul.
De atunci au trecut deja mai bine
de dou\ luni, iar unii de prin PSD,
mai ales cei abona]i la putere,

`ncep s\-l regrete. Ba chiar s\ dea
semnale c\ `ntoarcerea idolului e
doar o chestiune de timp.

Victor Ponta este pe cale s\
anun]e peste câteva zile lansarea
unei noi funda]ii politice. Vestea a
picat chiar `n aceast\ s\pt\mân\,
iar deocamdat\ informa]ia a fost
dat\ pe surse.

Dac\ se confirm\, mutarea
poate fi doar prima, dintr-o strate-
gie mai ampl\ a fostului premier,
care ar viza `n final fie revenirea
`n fruntea PSD, fie desp\r]irea de
acest partid [i demararea unei noi
construc]ii politice.

~n mod cert, strategia lui Ponta
]ine cont [i de ceea ce se va `ntâm-
pla cu Dragnea. Dac\ acesta din
urm\ e condamnat, atunci Ponta
poate for]a revenirea `n fruntea
PSD, ̀ ns\ ̀ n acest caz e de a[teptat
un r\zboi dur cu adversarii s\i
din partid.

~n situa]ia `n care Liviu Drag-
nea trece cu bine peste recursul
~naltei Cur]i, atunci Victor Ponta
are iar\[i dou\ variante: fie se
aliniaz\ `n spatele lui Dragnea,
dar a[teapt\ momentul propice
pentru a declan[a asaltul, fie plea -
c\ din PSD. Exist\ deja varianta

construc]iei unui mini-USL,
al\turi de ALDE, la care s\ adere
[i sus]in\torii lui Ponta din PSD.
O astfel de mutare ar dezavantaja
PSD, partidul lui Dragnea pier -
zând nu doar aleg\tori de stânga,
ci, foarte probabil, [i sprijinul a
dou\ televiziuni, Antena3 [i RTV.
Interesant, `n funda]ia pe care o
mo[e[te Ponta, Daniel Constantin
(unul dintre copre[edin]ii ALDE)
ar putea fi uns vicepre[edinte. E
un semn c\ Ponta ia `n calcul
apropierea de gruparea T\ri cea -
nu, `n cazul `n care nu va avea un
cuvânt important de spus `n PSD.
Ba mai mult, pentru parlamen -
tarele din toamn\, s-ar putea `n -
cerca [i atragerea UNPR. O astfel
de construc]ie ar fi probabil sce-
nariul cel mai prost pentru PSD,
pentru c\ ar atrage destui aleg\ -
tori ai stângii. Din acest motiv,
probabil c\ [i negocierile PSD-
UNPR merg atât de greu, cele
dou\ forma]iuni lucrând deocam-
dat\ cu strategii diferite.

Dac\ PSD va avea concuren]\
serioas\ pe partea stâng\ `n acest
an, atunci va fi probabil prima
dat\ când social-democra]ii vor ob -
]ine la alegeri un scor cu 2 `n fa]\. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Românul cump\tat de odinioar\ s-a
transformat `ntr-un prizonier al
capitalismului lacom, iar s\rb\to-
rile tradi]ionale de odinioar\ au
devenit un prilej de celebrare a
consumismului, ̀ ntr-o lume tot mai
golit\ de rosturi [i semnifica]ii.

{i a[a mai departe. Ce bine era
alt\dat\, când goana nebun\ dup\
cump\r\turi inutile nu altera puri-
tatea simpl\ a s\rb\torii ̀ n familie!
{i parc\ [i ningea mai mult, nin-
gea tot timpul, din 21 decembrie,
când `ncepea iarna calendaristic\,
pân\ h\t târziu `n martie. Toate 
s-au stricat, maic\!

Merg [i eu destul de des la su-
permarket – din comoditate, din
obi[nuin]\, chiar [i din calicie, 

fiindc\ m\rfurile din locurile astea
care ucid mica b\c\nie „de la col]“
sunt de obicei ceva mai ieftine – [i
v\d `ntotdeauna oameni cu c\ru-
cioarele de cump\r\turi umplute
pân\ la refuz. Cu toat\ s\r\cia din
România, se deschid mereu alte su-
permarketuri [i malluri [i toate
par s\ func]ioneze pe profit. Doar
c\ nici una dintre victimele alea
ale consumismului nu p\rea s\
cumpere cu de-a sila, cu pistolul la
tâmpl\, atâtea [i atâtea produse ca-
re alimentau profitul capitali[tilor.
Poate c\ românii au devenit con-
sumi[ti (sigur au devenit!), dar au
f\cut-o de bun\voie. Sau hai s\ fo-
losim stereotipul anticapitalist [i
s\ zicem c\, din lips\ de educa]ie

economic\, oamenii \[tia au fost
sedu[i [i `n[ela]i de corpora]iile
f\r\ suflet. Numai c\ – poate m\ re-
pet –, tot de bun\voie au f\cut-o, ba
chiar cu pl\cere. {i ce drept avem
noi s\ stric\m pl\cerea omului?

Evident c\ un pic de educa]ie `n
domeniu n-ar strica. Doar c\ e cam
greu. Explica]i-i numai unui ado-
lescent, de exemplu, c\ nu are ne-
voie de cel mai recent [i mai
scump model de iPhone, fiindc\ e
bun [i modelul anterior, de anul
trecut, ba chiar s-ar putea descurca
[i cu un model de acum cinci ani [i
n-are importan]\ dac\ râd colegii
de la [coal\ de vechitura lui. Sau
explica]i-i unui cap de familie care
vrea s\ umple masa de s\rb\tori c\

nu are nevoie de toate c\rnurile, be-
rile, chipsurile, apele minerale [i
decora]iunile acelea fragile, c\ci
oricum o s\ arunce o treime din ele.

Astfel de lamenta]ii, de cele mai
multe ori ipocrite, pentru c\ sunt
scrise de oameni care beneficiaz\
din plin de ofertele societ\]ii de
consum, au [i un substrat ideolo-
gic destul de transparent. Sugestia
implicit\ a criticilor consumismu-
lui e de obicei c\ statul ar trebui s\
se implice mai mult `n `ngr\direa
acestui dezm\] comercial. Da, poa-
te c\ ar trebui. ~n unele ]\ri europe-
ne, de exemplu, toate magazinele
sunt `nchise duminica, ba chiar [i
sâmb\ta dup\-amiaza. Eu, unul, a[
fi de acord cu asta, dar b\nuiesc c\
nu [i majoritatea popula]iei. ~n
plus, m\ tem de orice `ngr\dire, 
fiindc\ aici, la noi, restric]iile 

degenereaz\ foarte u[or `n abu-
zuri. Nu-mi place ideea c\ statul ar
putea `ncepe s\ decid\ ce `n seam -
n\ exces consumist [i s\ por]ione-
ze drepturile cet\]enilor – fie [i pe
acela de a fi lacomi [i risipitori.

{i mai ]in minte c\ acum vreo
dou\zeci de ani, când mul]i dintre
noi am v\zut pentru prima dat\
ceea ce Occidentul numea deja
consumism, am numit lucrul acela
„prosperitate“. Poate c\ ei, cei din
partea cealalt\ a Cortinei de Fier,
cei care nu au cunoscut deceniile
de lipsuri de aici, s-au plictisit [i de
asta, c\ci omul se plictise[te de toa-
te, chiar [i de lucrurile bune. Dar
aici, unde `nc\ ne mai amintim de
cele câteva banane verzi ale co-
pil\riei, puse s\ se coac\ `n hârtie
de ziar, nu cred c\ sunt mul]i cei
care ar renun]a la ea.

De o vreme `ncoace s-a `ngro[at [uvoiul criticilor la adresa consumismului,
aceast\ plag\ a capitalismului, care a proliferat [i `n ]ara noastr\ cuminte,
a[ezat\ [i plin\ de tradi]ii autentice, s\n\toase [i vechi, ca toate tradi]iile. ~n
prag de s\rb\tori, românii au ajuns s\-i copieze pe vecinii lor occidentali [i nord-
americani: invadeaz\ mallurile [i supermarketurile, se `nghesuie nervo[i pe
culoarele prea strâmte [i cump\r\, cump\r\, cump\r\ compulsiv obiecte [i
alimente, din care `n jur de o treime vor ajunge s\ fie aruncate. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Jos consumismul!

Dou\ sunt `ntreb\rile-cheie ale `nceputului de an 
`n politica româneasc\, iar ambele privesc viitorul
imediat al PSD.

Dou\ frisoane nu dau pace PSD
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Bogdan-Alexandru St\nescu

S-o lu\m pe felii [i categorii. Pro-
za: an bun, am câteva rafturi pli-
ne, un turn de romane pe care le
citesc `n serie [i-n paralel. Au pu-
blicat romane (bune) Dan Coman,
Octavian Soviany, Tudor Cre]u,
Cosmin Per]a, {erban Alexandru,
Radu Aldulescu, Iulian Ciocan,
Doina Jela etc. Citesc duduind

MJC (Ion Iovan), Trilogia Corso
(Daniel Vighi) [i privesc cu res-
pect plin de team\ [i dorin]\ Sole-
noid (Mircea C\rt\rescu – am tre-
cut autorul la oha). O carte bun\
este Uimitoarea istorie a lui {ab-
batai Mesia, a lui Andrei Cornea,
`ns\, a[a cum am argumentat `n
cronic\, nu prea e roman, ci un
eseu dramatizat ☺. Continu\, `n
paralel, cele dou\ serii de autor
ale optzeci[tilor Gheorghe Cr\ -
ciun (Cartea Româneasc\) [i Mir-
cea Nedelciu (Paralela 45).

La categoria critic\, de departe,
pentru moi, se distinge serialul
detectivistic reunit de Mihai
Iov\nel la Editura TACT: Roman
poli]ist. A[a cum am spus [i `n
cronic\, mai multe c\r]i ca asta ar
pompa sânge `n instala]ia mese-
riei acesteia atât de anoste [i de
discreditate `n ultimii ani. La fel
de interesant\, dar ̀ n zona istoriei
literare, este cartea profesorului
Mircea Anghelescu, L`na de aur.
C\l\torii [i c\l\toriile `n literatu-
ra român\ (Editura Cartea Româ-
neasc\). Am s\ vorbesc tot aici [i
despre eseu, pentru c\ cele dou\

genuri sunt la fel de s\race `n pei-
sajul nostru: o carte care merit\
discutat\ ([i, bine`n]eles, nu s-a
f\cut asta) este cea a lui Horia-Ro-
man Patapievici (Partea nev\zut\
decide totul, Editura Humanitas).
La fel de important\ mi se pare
publicarea integralei eseistice a
lui Ion Vianu, Frumuse]ea va
mântui lumea (Editura Polirom) –
la fel de nediscutat\. Mai bine a
stat prima parte din trilogia pro-
iectat\ de Vasile Ernu, Sectan]ii.
Mic\ trilogie a marginalilor (Poli-
rom), carte-hibrid, memorialis-
tic\-istorie-eseu-proz\, autor care
la capitolul recept\rii pare s\ pola-
rizeze cu succes de[ertul intelec-
tual autohton. ~nchei capitolul cu
Mâini cumin]i, minunata carte a
Anei Dragu, o alt\ carte-hibrid, cu
un foarte puternic strat autobio-
grafic, `ns\ [i cu o b\taie mult mai
lung\ decât simpla lectur\-admi-
ra]ie-empatizare. Continu\ com-
peti]ia acerb\ la capitolul memo-
rialistic\ [i alte chestiuni vintage
`ntre Humanitas [i Polirom. Ceea
ce pentru mine e amuzant, pentru
c\ acum zece ani, de exemplu, nu
d\dea nimeni doi bani pe a[a ceva.
La donna è mobile, o [tim. {i cum
ea reprezint\ 70% dintre cititori,
se `ntâmpl\ [i asemenea r\suciri.

La capitolul traduceri cred c\
risc s\-mi epuizez num\rul de
semne, a[a c\ o s\ fiu profund 

nedrept: pentru c\ genul este pro-
fund neglijat `n Ro, `ncep cu pri-
mele volume din Operele Paul Ce-
lan (Polirom) [i Ezra Pound (Hu-
manitas). ~ncepem, `ncet, `ncet, s\
intr\m, editorial, `n rând cu lu-
mea. Anilor ’80. Povestirile din
Kol`ma ale lui {alamov (Polirom)
ar fi, iar\[i, un eveniment `ntr-o
lume care vorbe[te mai pu]in [i
gânde[te mai mult. Iar\[i, seria de
autor Bohumil Hrabal, care conti-
nu\ la ART, merit\ toate aplauze-
le din sertarul acesta. La fel, me-
rit\ citite cele dou\ c\r]i ale maes-
trei Clarice Lispector, ap\rute la
Univers. Nu pot s\ nu amintesc de
masivul Sticletele al Donnei Tartt

de la Editura Litera, [i nici de ges-
tul extrem [i frumos al aceleia[i
edituri de a `ncepe s\ traduc\ se-
ria lui Knausgaard (cu volumul
`ntâi, Moartea unui tat\). M\
opresc aici, pentru c\ se traduce
enorm, iar noi suntem pitici.

Poezie: Andrei Dobo[, Andrei
Dosa, {tefan Manasia, Teodor
Dun\, Svetlana Cârstean, T.S. Ka-
sis, Moni St\nil\, Dmitri Miticov,
Robert G. Elekes, Ana Don]u, Ale-
xandra Turcu, Aura Maru, Ione-
lia Cristea, Gabriella Eftimie sunt
nume de poe]i care fie au revenit
cu volume bune, fie au debutat `n
2015 [i despre care merit\ s\ scrii,
`ns\ nu ai unde.

~nchei cu antologii de autor (mi-
nunate, dup\ mine): Cristian Po-
pescu [i Alexandru Mu[ina (la Tra cus
Arte), Angela Marinescu (Char -
mides), O. Nimigean (Casa de Edi-
tur\ Max Blecher), Mircea C\rt\ -
rescu (Humanitas), Emil Brumaru
(Polirom), Dan Sociu (Polirom). 

Socotelile literare pe care
le fac la sfâr[it de an mi
se par tot mai aproxi -
mative, `n ultima vreme.
~mi scap\ c\r]i pe care a[
vrea s\ le citesc, `ncât 
de-abia dup\ primele luni
ale anului urm\tor `mi
pot face, onest, o imagi -
ne a anului literar care a
trecut. Nu numai fiindc\
sunt c\r]i, deloc pu]ine,
care apar `n ultimele
dou\ luni ale anului, dar
cum citesc [i literatur\
„str\in\“, m\ trezesc,
toamna, c\ am pe mas\
cel pu]in cinci volume de
autori români – poezie,

proz\ [i critic\ –, la care
m\ uit cu jind, fiindc\ nu
m\ `ndur doar s\ le
r\sfoiesc, cât s\-mi fac 
o p\rere despre ele.  

Cristian Teodorescu

Cum nu scriu decât despre c\r]ile
care ̀ mi plac – un privilegiu pe ca-
re criticii literari nu-l au: ei sunt
cu verdictele de tot felul, despre
c\r]i de toate felurile –, opera]iu-
nile mele de evaluare public\ por-
nesc de la bine `n sus. Nu m\ ocup
cu desfiin]\ri sau, cum li se mai zi-
ce, „execu]ii“ literare. Despre
c\r]ile care nu-mi stârnesc pl\ce-
rea de a le citi prefer s\ tac. Asta [i
dintr-un motiv care ]ine de econo-
mia de timp a cititorului. Nu v\d

de ce i-a[ `nc\rca memoria, la
„Ca]avencii“ sau aici la „Supli-
ment“, pentru a da lovitura de

gra]ie unor apari]ii care mi se par
proaste sau mediocre. Cu atât mai
mult cu cât trecem printr-un mo-
ment, de-a dreptul dramatic, `n ca-
re e mai important s\ convingi citi-
torul de ce merit\ s\ citeasc\ o car-
te, decât s\-i demonstrezi de ce n-ar
trebui s\ citeasc\ nu [tiu ce autor. 

Cu lacunele pe care le-am po-
menit, cred c\ 2015 a fost, la noi,
un an literar bun, poate chiar
foarte bun, `n privin]a titlurilor
nou ap\rute, dar nu [i un an spec-
taculos la capitolul tirajelor, adi -
c\, `n cele din urm\, al c\r]ilor
cump\rate. Printre altele, [i din
cauz\ c\ rela]ia dintre criticii lite-
rari [i cititori func]ioneaz\ prost,
ca s\ nu mai spun c\ exist\ un
straniu conflict de `ntâietate `ntre
criticii din diverse genera]ii, `n
materie de „canon“. Dar marea

problem\ a anului ce a trecut, ca
[i a anilor preceden]i, mi se pare
pre]ul mare al c\r]ilor, ceea ce se
cunoa[te atât `n sc\derea vânz\ri-
lor de carte `n libr\rii [i `n dis-
pari]ia libr\riilor, cât [i `n recor-
durile de vânz\ri la târgurile de
carte, unde pre]urile sunt semnifi-
cativ mai mici.

N-am de gând s\ fac acum liste
de c\r]i [i clasamente, pe genuri,
de[i, har Domnului, a[ avea de un-
de. V\ propun o singur\ carte.
MJC, de Ion Iovan, nu numai pen-
tru c\ mi se pare o capodoper\, ci
[i pentru c\ discre]ia autorului ei,
care nu se las\ luat de valul mar-
ketingului literar, a f\cut ca aceas -
t\ carte extraordinar\ despre
via]a [i vremurile lui Mateiu Ca-
ragiale s\ n-aib\ parte de, cum se
zice, „expunerea“ meritat\. 

Nelipsitul bilan]
~n fiecare an `mi jur c\ e ultima oar\ când particip la o
retrospectiv\: invariabil uit pe cineva care n-o merit\,
invariabil sup\r pe cineva care o merit\. {i, `n fond,
cui prodest? De data asta o dau `n scris: e ultimul
bilan] la care particip.

Discretul autor al unei capodopere



Alina Purcaru 

Am mai r\mas, din anul trecut, cu dou\
c\r]i ale unor poete foarte tinere, Ai
grij\ de tine, de Paula Erizanu, [i Cele-
lalte produse, de Alexandra Turcu, am-
bele publicate la Editura Charmides,
cea din urm\ fiind o foarte curajoas\
carte de debut. 2015 va re]ine, cred eu,
cel pu]in ̀ nc\ trei debuturi foarte puter-
nice, c\r]i afirmative, volume ale unor
sond\ri care trec dincolo de limbaj sau
de filia]ii transparente. M\ refer la aici
`mi iau din]ii-n spinare [i adio, de Ro-
bert G. Elekes (Editura Tracus Arte), re-
trovizor, de R\zvan Pricop (Editura
frACTalia) [i Fortral, de Emilian Pal, pe
care `l consider cu totul impresionant.
Volume consistente, cu o puternic\ tu[\
individual\, au scris [i Dimitri Miticov
(Dmitri, genul cinic), Moni St\nil\ (Co-
lonia fabricii ) – ambii publica]i de Car-
tea Româneasc\ –,  Radu Vancu (4 A.M.
Cantosuri domestice, Casa de Editur\
Max Blecher) [i Andrei Dosa (Nada,
Edi tura Pandora M). Bilan]ul meu, ori-
cât de schematic, nu ar sta `n picioare
f\r\ un volum greu de `ncadrat, dar ca-
re ]ine de o fericit\ `ntâlnire dintre voci
poetice foarte aparte. Este vorba despre
Bucure[ti ’21. O epopee participativ\.
840 de versuri. 40 de poe]i, proiect coor-
donat de Svetlana Cârstean. Este o carte
a apropierilor, unele dintre ele greu de
gândit, care au f\cut acest an poetic mai
luminos [i mai plin de speran]\. 

La proz\, masivul Solenoid al lui
Mircea C\rt\rescu este, f\r\ `ndoial\, o
prezen]\ bine [i just ancorat\ `n toate
listele [i topurile. Mul]i, foarte mul]i
scriitori cu vechime `n breasl\ au scos
c\r]i bune, masive [i, de cele mai multe
ori, ambi]ioase. Lista mea scurt\ `n -
seamn\: {oseaua Virtu]ii. Cartea C`ine-
lui, de Cristian Teodorescu, Istoria Re-
gelui Gogo[ar, de Radu Aldulescu, am-
bele ap\rute la Editura Cartea Româ-
neasc\, Manuscrisul fanariot, de Doina
Ru[ti, ~n urm\ nu mai e nimic, de Cos-
min Per]a, C\snicie, de Dan Coman,
R\zboiul mondial al fum\torilor, de
Marin M\laicu-Hondrari, plus Iar dimi-
nea]a vor veni ru[ii, de Iulian Ciocan,
toate publicate la Editura Polirom. Lor
li se adaug\ ~nt`mpl\ri [i personaje, de
Florin L\z\rescu, [i emo]ionanta carte

a Anei Dragu, M`ini cumin]i. 
Nu a[ vrea s\ uit câteva traduceri

esen]iale, Opere I. Poezii (1908-1920) de Ez-
ra Pound, `n traducerea lui Radu Vancu,
publicat\ la Editura Humanitas Fiction,
[i primul volum din Opere de Paul Celan,
`n traducerea lui George State, ap\rut la
Editura Polirom. La fel de important\,
de[i dintr-un registru diferit, mi se pare
apari]ia volumului Opera de art\ `n epo-
ca reproductibilit\]ii sale tehnice,de Wal-
ter Benjamin, edi]ie critic\ `n traducerea
lui Christian Ferencz-Flatz, ap\rut\ la
Editura Tact, dar [i volumul bilingv Car-
tea cet\]ii doamnelor, de Christine de Pi-
zane (traducere, studiu introductiv [i no-
te de Reghina Dascal, Editura Polirom). 

M-am bucurat c\ a ap\rut Editura He-
cate, dedicat\ scriitoarelor feministe [i li-
teraturii queer, o gur\ de aer altfel ̀ ntr-un
mainstream tot mai previzibil. M-am bu-
curat c\ a ap\rut Familia Popescu, pri-
mul volum din opera lui Cristian Popes-
cu, la Editura Tracus Arte. Romanul
str\in de care va r\mâne legat anul 2015
este Sticletele, de Donna Tartt, tradus de
Justina Bandol [i publicat de Editura Li-
tera. Mi-a p\rut r\u c\ nu am apucat s\ ci-
tesc Lupta mea. Cartea `ntâi: Moartea
unui tat\, de Karl Ove Knausgard, tradus
tot la Editura Litera. {i multe altele, a
c\ror perspectiv\ de lectur\ anun]\ un
an cel pu]in agreabil.

Cum nu sunt critic literar, ci doar
un simplu pasionat al c\r]ii,
`ncercând s\ citesc cât mai multe
din torentul apari]iilor editoriale
anuale, asumându-mi `nc\ din
start limitarea drastic\ la care
sunt constrâns din cauza
timpului, dar [i interesul atât de
subiectiv care opereaz\ la nivelul
fiec\rui cititor (din ce `n ce mai
pu]ini `n România), `mi permit
câteva preferin]e personale,
departe de a fi un top. 

Codru] Constantinescu

{i pentru c\ este nevoie totu[i de o clasificare,
am plecat de la câteva edituri importante ca-
re, prin concuren]a lor profesionist\, au
transformat radical anosta pia]\ a c\r]ii din
România de dup\ 1989 `ntr-un adev\rat rai al
cititorului, oferind, an de an, mii [i mii de ti-
tluri care mai de care mai captivante. Plus câ-
teva teme care m-au interesat datorit\
form\rii mele istorice. La Editura Polirom a
ap\rut cartea lui Florin L\z\rescu – ~ntâm -
pl\ri [i personaje. Pe Florin L\z\rescu `l ci-
tesc de mul]i ani, ori de câte ori `mi pic\ sub
mân\ „Suplimentul de cultur\“, el având un
deosebit talent de reporter pe stil vechi, care
se afl\ tot timpul ̀ n c\utarea unui subiect. Nu
a[teapt\ ca ele s\ se prezinte frumos ambalate
[i servite `n fa]a tastaturii. Avem ceva `n co-
mun: aceea[i leg\tur\ de dragoste-ur\ cu Ro-
mânia profund\. La Cartea Româneasc\ a
ap\rut volumul L`na de aur, semnat de Mir-
cea Anghelescu, `n care profesorul bucu -
re[tean `[i continu\ cercetarea destinelor
scriitorilor români, acum, prin prisma c\l\to-
riilor `ntreprinse de ace[tia. La Editura Hu-
manitas au ap\rut dou\ excelente eseuri: Face-
book. Fabrica de narcisism, de Teodor Bacon -
schi, ̀ n care se destructureaz\ mitica aplica]ie

[i dependen]a de ea, iar Horia-Roman Pata-
pievici a revenit cu Partea nev\zut\ decide to-
tul. La Casa de Pariuri Literare, notabil\ mi
se pare editarea a (aproape) tot ceea ce a scris
prahoveanul Sorin Stoica `n masivul volum
Dincolo de frontiere. Opere. 

C\r]ile despre vechea Românie [i vechii
români continu\ s\ reprezinte un capitol
aparte al vie]ii noastre editoriale, chiar dac\
aparent subiectul ar putea p\rea c\ a fost
epuizat dup\ un sfert de secol de recuper\ri
accelerate. Nu este deloc a[a, `nc\ nu s-a spus
totul despre trecut. La Editura Corint a ap\ -
rut volumul Mesele de odinioar\. De la Pala-
tul Regal la Târgul Mo[ilor, de Ana Iorga [i Fi-
lip-Lucian Iorga, iar cercet\toarea Constan]a
Vintil\-Ghi]ulescu continu\ investigarea mo-
ravurilor `n Patim\ [i desf\tare. Despre lu-
crurile m\runte ale vie]ii cotidiene ̀ n societa-
tea româneasc\ (1750–1860), aparut\ la Editu-
ra Humanitas. O colec]ie deosebit de intere-
sant\ este cea sus]inut\ de Editura Vremea,
colec ]ia „Bucure[ti“, `n care au ap\rut, `n
anul editorial 2015, mai multe c\r]i care ar
trebui s\ stârneasc\ interesul oric\rui iubi-
tor al vechiului Bucure[ti. Domenico Caselli,
bucure[tean de origine italian\, a retrasat `n
perioada interbelic\ diverse pove[ti din Bu-
cure[tiul `nceputului de secol XIX, care au
fost adunate ̀ n M\cel\rirea bucure[tenilor pe
vremea lui Chehaia bei. Foarte interesant\ [i
pu]in cunoscut\ este [i munca lui Aurel Ionescu,
care `n anul 2015 a scos volumul al IV-lea al
c\r]ii Str\zi din Bucure[ti [i numele lor.
Domnitori [i dreg\tori. Din alt registru, al
traumei comuniste, a[ men]iona apari]ia me-
moriilor de r\zboi ale c\pitanului Dumitru
P\sat, cel care a fost luat prizonier la Cotul
Donului (memorii inedite), [i care continu\
[irul memoriilor ofi]erilor români care au su-
ferit [i supravie]uit traumei prizonieratului
la sovietici. De asemenea, la Editura Vremea
a fost publicat volumul scris de Jean Schaft -
hutl, Anii pierdu]i. Amintirile unui arhitect
deportat in URSS. La Humanitas a ap\rut vo-
lumul {i eu am tr\it `n comunism, coordonat
de Ioana Pârvulescu, iar la Editura Polirom,
}\rani sub asediu. Colectivizarea agricultu-
rii `n România de Gail Kligman, Katherine
Verdery, `n excelenta colec]ie „Historia“.

Da, `n mod sigur, a fost bine s\ fii cititor `n
România anului 2015!
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Cu ce am r\mas Bog\]ie
Proza de `ntinderi ambi]ioase a fost `n centrul anului literar
care tocmai s-a `ncheiat, iar cele mai spectaculoase c\r]i au
venit fie dinspre scriitori cu cota de mult fixat\, fie dinspre
debutan]ii `n poezie. ~n poezie, mai ales, cred c\ s-au petrecut
cele mai interesante transform\ri [i r\sturn\ri, [i la
debutan]i, [i la poe]i consacra]i care au publicat, unii dintre
ei dup\ lungi pauze, volume insolite, adev\rate c\r]i de
identitate poetic\. Pentru mine au fost trei: Svetlana
Cârstean cu Gravita]ie, Editura Trei, Teodor Dun\ cu 
Obiecte umane, Editura Cartea Româneasc\, [i T.S Khasis,
care a revenit cu aparenta naturale]e a vie]ii, la Casa de
Editur\ Max Blecher. 
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Cum st\m cu poezia?

Doris Mironescu

La ora recapitul\rii anuale, am
hot\rât s\ nu mai trec `n revist\
apari]iile anului `n proz\. Nu c\
nu ar exista c\r]i cel pu]in merito-
rii. Cel pu]in viitorul clasic Sole-
noid de Mircea C\rt\rescu, tex-
tualismul juc\u[ al lui {erban
Alexandru din Un ̀ nger, un câine,
o imagine sau cel dramatic-confe-
siv al lui Constantin Pricop din
Noua educa]ie sentimental\, pilu-
lele lui Florin L\z\rescu din
~ntâmpl\ri [i personaje [i experi-
mentul Fâ[ii de ru[ine al debutan-
tului Cristian Fula[, tentativa de
fresc\ realist\ postcomunist\ a lui
Cristian Teodorescu din {oseaua
Virtu]ii [i dezbaterea interioar\
din C\snicie de Dan Coman me-
rit\ men]ionate [i recomandate.
Mai interesant mi se pare totu[i
ce se `ntâmpl\ `n poezie, domeniu
marginalizat, ocolit de publicul
tem\tor de frumuse]ea dificil\,
dar cu o dinamic\ extraordinar\
[i cu poe]i remarcabili, care scriu,
nu se `ncurc\. 

~n afar\ de reedit\ri importan-
te (Sesto Pals, Sa[a Pan\, Cristian
Popescu, to]i la Tracus Arte), eve-
nimentul de prestigiu aici este
acela c\ Emil Brumaru a publicat
volumul V de Opere: Crepusculul
civil de diminea]\, cu peste 400 de
inedite brumariene dintr-o nou\
[i prosper\ vârst\ a poeziei sale,
care `mbin\ triste]ea cu neru[i -
narea, dec\derea organicului cu
jubila]ia descoperirii de noi deli-
cii tactile. Poemele sale sunt fru-
moase [i par[ive, punând `n co-
municare fiorul thanatic [i excita -
rea libidinoas\ cu o m\iestrie
ului toare; `n Doina, voluptatea
gustului de „clei de prun“ e evo-
cat\ cu perfide elogii...

Mariana Codru] a dat, cu Hia-
tus, un volum care ̀ i definitiveaz\
– ca s\ zic a[a – profilul poetic. Es-
te aici o poezie care se elibereaz\
de chinuita consecven]\ cu sine
(„concep]ia despre lume [i via]\“)
[i se transform\ `n intransigen]\
necesar\, cu acceptarea cruzimii
oric\rei morale [i cu deschidere

c\tre frumuse]ea paradoxal\ a
lumii, ca aici: „fundamentalist\
cum sunt, doar soarelui `i iert
jum\t\]ile de m\sur\. Numai `n
fa]a operei lui m\ plec pân’ la
p\mânt: nu termin s\ m\ mir cum
mo[e[te el copacul din uterul unei
semin]e“. ~n Casa sc\rilor, Ion
Pop adânce[te tema sa livresc\,
tr\ind-o dramatic, navigând prin-
tre citate clasice [i dialogând cu
mor]ii, luând invocarea vocilor
scriitorilor ca pe un simptom al
existen]ei `ntârziate. Svetlana
Câr stean a publicat al doilea s\u
volum, Gravita]ie, un poem al
`nr\d\cin\rii `n ]\rân\ prin p\ -
rin]ii care mor [i prin copiii care
cresc. Versurile sunt eliptice [i so-
lemne, o ]es\tur\ de imagini s\ra-
ce, care se `n[ir\ ca m\rgelele pe
a]\, expresive laolalt\ mai mult
decât separate. 

~n Pu]in sub linie, Robert {erban
scrie versuri casnice, despre ferici-
rea familial\ punctat\ de nelini[tile
omene[ti, cu `nfior\ri subite de
grij\ [i tandre]e. Este o carte fru-
moas\, o poezie compus\ din emo]ii
care refuz\ temperaturile excesive.
{i tot o poezie „de familie“ a dat [i
Radu Vancu `n 4 A.M. Cantosuri
domestice, unde autorul mixeaz\
amintiri dureroase cu fericiri con-
temporane [i interpreteaz\ mereu,

psihanalist frenetic, toate gesturi-
le din lumea `nconjur\toare ca un
simptom al propriilor obsesii. M\r -
turisind, c\rt\rescian, c\ scrie
poezii „cum ]es gospodinele goble-
nuri“, Vancu transform\ banalul
[i domesticul ̀ n teritoriul unei ha-
lucina]ii frenetice. De[i tot o carte
a familiei, Colonia fabricii de Mo -
ni St\nil\ e de fapt povestea unei
dinastii care `ntemeiaz\ o lume 
[i-i reproduce istoria. ~ndr\zneala
volumului e sporit\ de prezen]a
documentelor, ca arhiv\ [i ca ma-
nier\ stilistic\, care introduc o at-
mosfer\ sobr\ [i dau poetei un as-
pect de lupt\toare eficient\ pen-
tru memorie.

Poate cel mai fain (cu siguran]\
cel mai cool) volum al anului este
Cerul senin de {tefan Manasia, un
dou\miist pur [i dur, de un este-
tism adesea cinic [i plin de for]\.
Lumea lui e „o lume zombie exca-
vat\ recent,/ pierdut\-ntre lujeri
[i d\râm\turi“, iar ruinele pe care
le trece `n revist\ `n cartea de fa]\
sunt numeroase, inventariate cu
un fel de orgoliu. Deta[area sfid\ -
toare a lui Manasia este, de-acum,
marc\ `nregistrat\. Un a[teptat
comeback a fost Aparenta natura-
le]e a vie]ii de T.S. Khasis, carte
valoroas\, completând mixul de con -
fesiune masochist\, mizerabilism

existen]ialist [i locvacitate afazic\
cunoscut de la debutul poetului,
de acum zece ani. O foarte fru-
moas\ reu[it\ care calific\, [i ea,
anul trecut drept unul foarte bun
pentru poezie. ~n imediat\ proxi-
mitate `l men]ionez [i pe Dmitri
Miticov cu volumul s\u Dmitri:
genul cinic, autor hiperlucid, care
afecteaz\ o rezerv\ de principiu
fa]\ de limbaj, tocmai pentru a-l
manipula mai eficient ̀ n variante-
le sale neologic-[tiin]ifice, sur-
prinz\tor de `nc\rcate de emo]ie
totu[i. Dou\miismul e bine s\n\ -
tos [i produce ce e mai bun `n poe-
zia contemporan\. Dintre debu-
tan]i, am citit-o cu interes pe Aura
Maru, o poet\ deja foarte bun\ [i
cartograf\ de identit\]i dilemati-
ce, de pe Nistru pân\ pe râul Hud-
son. Semne bune!

2015 a fost un an destul de bun, `ntr-o literatur\ care
[i-a men]inut un metabolism destul de s\n\tos,
producând debutan]i promi]\tori [i reactivându-[i
sistematic liniile recesive.

Primul lucru care trebuie
spus `n orice anchet\, bi-
lan], retrospectiv\ a unui
an editorial este c\ anul e
„incomplet“, din câteva
motive. Mai `ntâi c\ [i `n
ianuarie 2016 vor ap\rea
c\r]i marcate 2015, pri-
ma lun\ a noului an fiind
de obicei o prelungire a
celui anterior. Apoi, nici
un cronicar literar nu
poate citi toate c\r]ile
care apar `ntr-un an, ele
fiind de ordinul miilor,
deci nu poate fi 100%
sigur c\ nu i-a sc\pat 
vreuna important\. ~n
sfâr [it, chiar [i `n cazul
unor volume pe care ai
`nceput s\ le cite[ti, dar
la care nu ai `ncheiat `nc\

lectura, nu e fair s\ te
pronun]i `nainte de
cap\t. Judecata de va -
loare [i ierarhizarea pre-
supun ni[te norme, re -
guli, cutume pe care al]ii
le `ncalc\ f\r\ complica]ii –
dar aceasta e problema
lor, nu a mea.

Daniel Cristea-Enache

O retrospectiv\ cu garan]ii mai
mari de ha[urare a câmpului li -
terar ̀ ntr-un an editorial ar trebui
deci f\cut\ undeva pe la `nceputul
lui martie 2016, dar cine ar mai
avea interes pentru a[a ceva? Pu -
blicul cititor vrea s\ [tie acum
dac\ a meritat s\ citeasc\ titlurile
pe care le-a cump\rat `n 2015 [i
dac\ i-a sc\pat ceva relevant. De
ase menea, instan]a colectiv\ are
preten]ia legitim\ ca instan]a 

profesional\ s\-i structureze re-
ceptarea [i s\-i evalueze titlurile
recente. Pentru asta sunt buni
criticii literari – [i nou\ ne place
mult acest oficiu. A spune despre
o carte c\ e excep]ional\, cu un
aer de Moise al tablelor literare,
sau despre alta c\ e lamentabil\,
ca un Iehova crud [i pedepsitor al
bietului autor, e pe placul nostru. 

Cu precau]iile de ridicol al 
unei asemenea atitudini, s\ spun

din capul locului c\, din tot ce am
citit `n 2015, c\r]ile anului, sub -
`mp\r]ite pe genuri, sunt patru.
La poezie e Mariana Codru], cu
hiatus (Paralela 45), la proz\ e
Cristian Teodorescu, cu {oseaua
Virtu]ii. Cartea C`inelui (Cartea
Româneasc\), la eseu e Horia-Ro-
man Patapievici, cu Partea ne v\ -
zut\ decide totul (Humanitas), iar
la istorie literar\, Mircea Anghe-
lescu, cu L`na de aur (Cartea Ro -
mâneasc\). Despre primele trei am
scris cronici `n „România litera -
r\“ [i „Revista 22“, iar despre a pa-
tra voi scrie curând, pentru „Ro -
mânia literar\“. ~mi cer ierta re
pentru antepronun]are.

2015 a fost, dup\ mine, un an
fast pentru poezie, aceasta v\zân-
du-se [i `n aria titlurilor noi, [i `n
cea a reedit\rilor. ~n prima cate-
gorie intr\ c\r]i semnate de Ion
Pop, Vasile Dan, Traian {tef,
Liviu Ioan Stoiciu, Gellu Dorian,
Medeea Iancu, ̀ n a doua, antologii
[i edi]ii noi din Emil Brumaru (cu
dou\ titluri), Ileana M\l\ncioiu,
neuitatul Cristian Popescu, Ga -
briel Chifu, Mircea C\rt\rescu,
Cassian Maria Spiridon, Grigore

Chiper. Tot cu dou\ titluri a
ap\rut `n 2015 [i Dorin Tudoran
(ambele de publicistic\), `n timp
ce R\zvan Petrescu [i Eugen Ne-
grici au publicat, primul, o cu le -
gere de recenzii marc\ proprie,
iar al doilea, un mult-a[teptat jur-
nal. Nicolae Manolescu, Virgil
Nemoianu [i Adriana Bittel com-
pleteaz\, prin reedit\ri, lista aceas-
ta care mai poate avea ad\ugiri,
f\r\ a deveni `ns\ un pomelnic
plictisitor [i mecanic de titluri
`n[irate pentru a mul]umi pe unul
[i pe altul – pe toat\ lumea. Am
avut, de pild\, curiozitatea de a
m\ uita pe „bilan]ul“ unui „cri -
tic“ (cu ghilimelele de rigoare) [i
am râs cu poft\ la-nceput de an.
„Criticul“ recomanda un num\r
atât de mare de volume, `ncât e de
presupus c\ l-a `ntrecut la viteza
lecturii pe `nsu[i N. Iorga…

Altfel, c\r]ile tuturor celor in-
teresa]i de p\rerea mea (fie ei au-
tori sau editori) pot fi expediate pe
adresa „României literare“, ca [i
`n 2015. Mul]umesc anticipat, cu
speran]a unui an editorial la fel de
bun precum precedentul.

25 de titluri
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Marius Mihe]

Cu excep]ia eseurilor lui Horia-
Roman Patapievici din Partea
nev\zut\ decide totul (Humani-
tas) – care a beneficiat de o gene -
roas\ promovare – nu cred s\ fi
trecut o alt\ carte de eseuri `n
prim-planul interesului general.
Abia spre finele anului, tomul lui
Mircea Anghelescu, Lâna de aur.
C\l\torii [i c\l\toriile `n literatura

român\ (Cartea Româneasc\), [i,
cu siguran]\, consistentul volum
al lui Mircea Martin, Radicalitate
[i nuan]\ (Tracus Arte), ar fi re-
vigorat dezbaterile. Romanul a
cules to]i laurii, reu[ind s\ dea
senza]ia c\, iat\, nu doar cantita-
tiv, ci [i valoric, proza contempo-
ran\ poate concura `n sfâr[it cu
realiz\rile promo]iilor din epoca
interbelic\ [i din anii [aizeci. Ul-
timul roman al regretatului Ale -
xandru Vlad, Omul de la fe reastr\.
Roman cu Anexe (Char mi des), `n
ciuda verdictelor asimetrice,
r\mâne unul excep]io nal. Din
p\cate, aproape inexistent `n cro -
nicile anului trecut. Alexandru
Vlad prezint\ arheologia unei
mo[teniri multiple, ideologic\,
psihologic\ [i genetic\, rezultând
un roman anchet\ despre cum
dezvr\jirile culmineaz\ cu cea
mai teribil\ form\ de dezuma -
nizare: pierderea inocen]ei. A
doua surpriz\ a anului vine din
partea lui Mircea C\rt\rescu, cel
care a p\strat o discre]ie tiranic\

`n privin]a noului s\u roman
pân\ aproape de publicare. De-
spre Solenoid nu po]i scrie nimic
f\r\ s\ folose[ti cuvinte mari.
Capodoper\, hipnotizant, indefi -
nibil, magistral, unicat etc. Sunt
cuvinte pe care le ve]i `ntâlni, cu
siguran]\, `n viitoarele cronici.

Dup\ trilogia Orbitor, Mircea
C\rt\rescu a lucrat, se vede bine,
cu ambi]ia dep\[irii celui mai am-
bi]ios proiect al s\u. Solenoid re-
constituie microstructurile labi -
rintului interior, urm\rind un
Graal niciodat\ descoperit cu
adev\rat: arhitectura abisului.
Tot un labirint, de ast\ dat\ ex-
travagant, a prelucrat Ion Iovan
`n MJC (Polirom), redându-l pe
Mateiu Caragiale `n prelungiri
mai autentice decât orice docu-
ment biografic. Moartea lui Sieg -
fried (Cartea Româneasc\) de Oc-
tavian Soviany este o fic]iune isto-
riografic\ despre felul cum mitul
poate fi `nghi]it de ideologie prin -
tr-o succesiune de pâng\riri inte-
rioare. Tot pe panta dec\derii `n
intimitatea istoriei se g\sesc [i ro-
manele lui Radu Aldulescu, Isto-
ria Regelui Gogo[ar (Cartea Ro -
mâ neasc\), Cristian Teodorescu,
{oseaua Virtu]ii. Cartea Câinelui
(Cartea Româneasc\), Radu }u -
culescu, Mierla neagr\ (Cartea
Româneasc\), Petru Cimpoe[u,

Cel\lalt Simion (Polirom) [i Nico-
lae Breban, Jocul [i fuga (Contem-
poranul). Des\vâr[ite prin felul
cum redau diverse etape ale isto -
riei recente, ele se deruleaz\ `n ju-
rul unor antieroi, rezultând o
fresc\ despre laborioasa toxicitate
a societ\]ii române[ti. Cu totul
altceva sunt romanele Doinei
Ru[ti, Manuscrisul fanariot (Po -
lirom) – povestea de dragoste din-
tr-un secol excelent re`nviat –, Da -
niel Vighi [i a sa Trilogia Corso
(Cartea Româneasc\) – un caleido-
scop istoriografic –, Dan Stanca,
Ghetsimani ’51 (Cartea Româ neas -
c\) – cronica unei aventuri mis -
tice `n ]es\tura miracolului ex-
pulzat de lumea contemporan\ –,
[i, nu `n ultimul rând, Alexandru
Sincu [i debutul s\u fulminant la
aproape 80 de ani, La câinele fidel.
Jocuri [i juc\rii (Tracus Arte) – o
minunat\ pledoarie pentru via]a
ca joc. Aceasta este lista scurt\ de
c\r]i; pe celelalte, sunt convins, le
ve]i descoperi `n alte articole re -
trospective.

Eli B\dic\

Voi `ncepe cu apari]iile editoriale
majore ale acestui an, opere com-
plete, serii de autor, reedit\ri, toate
absolut fabuloase, care m-au bu-
curat mult: Opere I. Familia Po-
pescu, de Cristian Popescu (poe-
zie, Tracus Arte); Dincolo de fron-
tiere. Opere, de Sorin Stoica (ro-
mane, proz\ scurt\, publicistic\,
jurnal etc., Casa de pariuri litera-
re); Fototeca. Tem\ cu varia]iuni
(roman) [i Cum `nc\run]e[te o
blond\ (proz\ scurt\), ambele de
Adriana Bittel (Humanitas); Sub-
poezie. Opere complete I, de Ange-
la Marinescu (poezie, Charmides);

Poezia. Opera poetic\, de Mircea
C\rt\rescu (Humanitas); Scriito-
rul [i Puterea sau despre puterea
scriitorului (publicistic\, eseu) [i
Compunere cu paralele inegale
(roman), amândou\ de Gheorghe
Cr\ciun (Cartea Româneasc\);
Ope ra poetic\ (`n dou\ volume), de
Alexandru Mu[ina (Tracus Arte). 

Continuu, atipic, cu debuturile
absolute bune de pus `n ram\ [i
amintesc: Dincolo de portocali,  de
Ioana Bâldea Constantinescu (ro-
man, Humanitas); Felii de l\mâie,
de Anca Vieru (proz\ scurt\, Poli-
rom); Fotograful Cur]ii Regale, de
Simona Antonescu (roman, Car-
tea Româneasc\); Locuri. Oameni.

Pove[ti – carte de reportaj, de Li-
liana Nicolae (non-fic]iune, Casa
de Pariuri Literare); celelalte pro-
duse, de Alexandra Turcu (poezie,
Charmides); Ai grij\ de tine, de
Maria Paula Erizanu (poezie,
Charmides); Noaptea de gard\, de
Ionelia Cristea (poezie, Cartea Ro-
mâneasc\). 

Glisez spre revenirile `n for]\
ale unor autori deja cunoscu]i. La
capitolul proz\, anul 2015 nu ar
ar\ta la fel f\r\ Solenoid, de Mir-
cea C\rt\rescu (Humanitas);
R\zboiul Mondial al Fum\torilor,
de Marin M\laicu-Hondrari (Poli-
rom); {oseaua Virtu]ii. Cartea
C`inelui, de Cristian Teodorescu

(Cartea Româneasc\); C\snicie,
de Dan Coman (Polirom); Impe-
riul fetelor b\trâne, de Liliana Co-
robca (Cartea Româneasc\); De
zece ori pe buze, de Adina Rosetti
(Curtea Veche); Teoria t\cerii, de
Iulian T\nase (Herg Benet); Vre-
mea Moroiului, de Viorica R\du]\
(Cartea Româneasc\). ~n ceea ce
prive[te poezia, a fost un an foarte
bun gra]ie, `n primul rând,
urm\toarelor volume: Gravita]ie,
de Svetlana Cârstean (Trei); Lo-
mografii, de Ioana Nicolaie (anto-
logie, Humanitas); Vino cu mine
[tiu exact unde mergem. Antologie

1999-2014, de Dan Sociu (Polirom);
4 A.M. Cantosuri domestice, de
Radu Vancu (Max Blecher);
Dmitri: genul cinic, de Dmitri Mi-
ticov (Cartea Româneasc\); apa-
renta naturale]e a vie]ii, de T.S.
Khasis (Max Blecher); Pu]in sub
linie, de Robert {erban (Cartea
Româneasc\); Colonia fabricii, de
Moni St\nil\ (Cartea Româ-
neasc\). 

Non-fic]iunea care mi-a pl\cut
cel mai mult ar fi: ~ntâmpl\ri [i
personaje, de Florin L\z\rescu
(Polirom); B\trâne]ea ucenicului
alchimist, de Octavian Soviany
(Casa de Pariuri Literare); Mâini
cumin]i: copilul meu autist, de
Ana Dragu (Polirom); Ursule]ul
lui Freud, de R\zvan Petrescu
(Curtea Veche); Mic\ trilogie a
marginalilor. Sectan]ii, de Vasile
Ernu (Polirom).

La final, spun c\ antologia mea
favorit\ din 2015 este Prietenii
no[tri imaginari, coordonat\ de
Nadine Vl\descu (Humanitas) –
chiar, au fost tip\rite multe anto-
logii simpatice –, iar cele mai fai-
ne c\r]i pentru copii [i adoles-
cen]i de citit chiar acum sunt O is-
torie secret\ a ]\rii Vampirilor. (I)
Cartea Pricoliciului, de Adina Po-
pescu, [i Ferbonia, de Ioana Nico-
laie – literatura pentru copii au-
tohton\ se `mbog\]e[te, de la an la
an, cu autori [i c\rticele tare bune. 

Monopolul romanului
~n anul tocmai `ncheiat
am asistat `nainte de
toate la un adev\rat
monopol al romanului.
Nici un alt an postrevo -
lu]ionar nu a `nregistrat
atât de multe produc]ii
de top ale genului. Iar
faptul `n sine a minima -
lizat relieful c\r]ilor de
poezie [i pe cel al volu -
melor de nonfic]iune `n
largul lor. 

Best of
editorial local
Cum m\ intereseaz\, `n primul rând, spa]iul românesc (cu accent pe literatura
român\ contemporan\), traducerile – numeroase, importante, `mbucur\toare –
au ie[it din opera]iunea „Retrospectiva“. A[adar, vin spre dumneavoastr\, cititorii
„Suplimentului“, `n pas allegro, cu câteva propuneri de c\r]i române[ti ap\rute `n
2015 [i care sunt, `n opinia mea, musai de (re)citit. Un soi de best of local. 
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Eveniment al anului `ncheiat,
care a f\cut s\ se vorbeasc\ de-
spre români, despre puterea lor
creativ\, [coala muzical\ [i, `n ul-
tim\ instan]\, de România `n
ansamblu, victoria tân\rului vio-
loncelist Andrei Ioni]\, laureat cu
premiul `ntâi la Concursul Inter-
na]ional Ceaikovski, a r\mas [i ea
cumva circumscris\ doar bun\ -
voin]ei redactorilor postului na -
]ional de radio. 

Ce i s-a `ntâmplat `n Rusia ar fi
avut „un caracter suprarealist“,
comenta voios Andrei Ioni]\ ̀ ntr-un
interviu de la Moscova, `n oc-
tombrie, pentru canalul de actu-
alit\]i al radioului român, ocazie
de a enumera [i relativ nume roa -
sele s\li de concert din str\in\tate
`n care a cântat [i unde urmeaz\
s\ cânte dup\ câ[tigarea, `n iulie
anul trecut, a Concursului Ceai -
kovski. Dac\ dirijorul Valeri Ger -
giev a g\sit timp [i loc s\-l inte-
greze ̀ n programele sale de concert,
invitat al Filarmonicii „Geor ge
Enescu“, nu va fi decât ̀ n iunie vi-
itor, aproape la un an dup\ succe-
sul s\u `n Rusia. E adev\rat, `n
prim\vara lui 2016 va cânta cu Or-
chestra de Tineret, la Bucure[ti [i
Ia[i, [i apoi, se pare, cu cea a Ra-
dioteleviziunii. Tot ce i-au oferit

oficialit\]ile culturale române pâ -
n\ acum pare s\ fi fost o invita]ie
la un concert dat la  Chi[in\u, de
Ziua Na]ional\ a României. S-ar
spune c\ viteza de reac]ie la Bu-
cure[ti este lamentabil de ̀ nceat\…
De un CD de debut, de o promo -
vare interna]ional\ [i din partea
alor s\i, nici o speran]\. Noroc c\,
`n calitatea sa actual\, Andrei
Ioni]\ nu are nevoie neap\rat de
ele, fiind preluat `n ecuria sa de
staruri de o mare agen]ie de im-
presariat, Simmenauer.

Artista anului, cel pu]in `n to -
pul meu personal, care are drept
unul dintre criterii capacitatea de
a face s\ iradieze numele Româ -
niei ̀ n lume, a[ numi-o pe pianista
originar\ din Ia[i Raluca {tirb\],
care tr\ie[te la Viena. Acolo a
avut o contribu]ie decisiv\ la edi -
tarea [i apari]ia apoi la o editur\
german\ a traducerii c\r]ii lui
Pascal Bentoiu despre George
Enescu. Compozitorul român a
devenit eroul ei de suflet, iar teza
ei de doctorat despre muzica sa de
pian, mult apreciat\ de comisia de
doctorat, ar fi util s\ apar\ atât `n
române[te, cât [i `n limba ger-
man\.

Setul de `nregistr\ri complete
ale lucr\rilor pentru pian solo de

George Enescu, cele trei discuri
ale Raluc\i {tirb\] publicate `n
toamn\ de compania german\
Hänssler Classic, este singurul
eveniment major ce a marcat pe
plan interna]ional `mplinirea a 60
de ani de la dispari]ia compozito-
rului. O ̀ ntreprindere deloc facil\ –
[i pu]ini [tiu cât de greu [i cât de
costisitor este ast\zi s\ publici un
disc atunci când nu ai `n spate o
sponsorizare oficial\! –, discurile
[i interpretarea Raluc\i {tirb\] 
s-au bucurat de câteva reac]ii ex-
cep]ionale din partea criticilor oc-
cidentali. 

Unul dintre ei, J.-Ch. Hoffelé,
cunosc\tor al muzicii enesciene,
remarca, `ntre altele, „Descope-
rire major\ a albumului, mi[ca-
rea de Sonat\ din 1912, prima
form\ a primei mi[c\ri a Sonatei
Op. 24 nr. 1 v\ face s\ intra]i `n la-
boratorul compozitorului, unde
muzica este prins\ `nc\ `n rumoa-
rea visului, iar compara]ia cu eta -
pa final\ se dovede[te fascinant\…“.
„Raluca {tirb\] face s\ iradieze
marea sa [tiin]\ a claviaturii –
magistral\ `n interpretarea pe
care o d\ Suitei Op. 10 nr. 2, prin
elanul pe care `l pune `n Toccata,
saturat\ de timbre, cât [i ̀ n modela -
rea atât de delicat\ a Sarabandei,

unde inventeaz\ culori murmura -
te `n pianissimo: claviatura diva-
gheaz\, asemenea lui Enescu, ea
se abandoneaz\ acestei himere de
vise “. „Raluca {tirb\] se reve-
leaz\ prodigioas\: degete de vir-
tuozitate, joc orchestral, dar mai
ales, ̀ n spatele ̀ n]elegerii intime a
acestor texte cu o sintax\ atât de
complex\, sentimentul c\ ea este
absolut acas\ `n acest univers lip-
sit de norm\: asculta]i numai Car-
rillon-ul nocturn.“ Rar s-a scris
astfel despre un pianist român de
la vremurile lui Dinu Lipatti [i ale
Clarei Haskil…

Cunoa[terea lui George Enes -
cu `ncepând cu ]ara sa este de-
parte de a fi definitiv\ [i am chiar
unele `ndoieli c\ personalitatea sa
este ̀ ntr-atât de respectat\ pe cât o
afirma `ntr-un interviu la Radio
România Cultural maestrul Cris-
tian Mandeal, `n opinia c\ruia
compozitorul ar apar]ine unei ca-
tegorii de muzicieni „nu atât de
iubi]i pe cât de respecta]i [i nu
atât de dori]i pe cât de respecta]i“.

Cert este c\, `n anul aniversar
`ncheiat, principalele omagii i-au
fost aduse de editorii de disc occi-
dentali care au scos la iveal\
`nregistr\ri uitate din arhive nici -
odat\ vizitate de cercet\torii ro -
mâni. M\ gândesc la pasionatul
colec]ionar german, Michael Wai -
blinger, care a editat un set oma-
gial de inedite la casa sa Meloclas-
sic (un al doilea este anun]at pen-
tru 2016), la un altul din Statele
Unite, Robert Manari, care, `m -
preun\ cu compania japonez\
Opus Cura, a publicat acetatele
inedite p\strate la San Francisco
ale unor transmisiuni radio ale
concertelor Filarmonicii din New
York sub bagheta lui George
Enescu `n anii 1937-1938, [i la
Alexis Galpérine [i Alain Deguer-
nel [i discul lor cu inedite din

mo[tenirea violonistului Serge
Blanc, elev al lui Enescu, ap\rut la
Forgotten Records.

Desigur, Casa Radio [i cele
dou\ discuri lansate `n toamna
tre cut\, `ntre care str\luce[te se-
tul excep]ional intitulat „George
Enescu. Interpret\ri istorice din
Arhiva Radio România“, nu pot fi
trecute cu vederea. Numai c\,
ve[nic impediment, `n absen]a
unei distribuiri `n str\in\tate,
gestul omagial r\mâne izolat, f\r\
[ansa de a fi vreodat\ recenzat [i
cunoscut pe plan interna]ional.
Este soarta nedreapt\ [i prost ges-
tionat\ a arhivelor muzicale ro-
mâne[ti, ce nu se limiteaz\ doar la
`nregistr\rile audio, ci [i la parti-
turi [i alte m\rturii istorice, ̀ ntr-o
lume ̀ n care, din p\cate, prelucra-
rea profesionist\ a mo[tenirii
enes ciene ([i nu numai) a devenit
un soi de afacere privat\, `n loc s\
fie o prioritate cultural\ de stat,
administrat\ de un Institut de cer-
cet\ri „George Enescu“, care s\
recupereze [i s\ actualizeze cer-
cet\rile remarcabile la vremea lor
ale muzicologilor români din anii
’60-’70 ai secolului trecut…

Un an enescian, dar nu numai…
Anul 2015 s-a `ncheiat cu [tirea c\ Radu
Lupu, „legendarul pianist român“ –
cum `l numesc publica]iile britanice –, 
a primit la Londra, cu ocazia `mplinirii a
70 de ani, Ordinul de Mare Comandor al
Imperiului Britanic, „pentru servicii
aduse muzicii“. Compania Decca-
London a publicat cu ocazia anivers\rii
din luna noiembrie un set de 28 de
discuri, cu toate `nregistr\rile sale. 
N-am r\spuns la `ntrebarea cuiva
despre cum a fost onorat Radu Lupu `n
]ara lui de origine, de pre[edin]ie sau,
`n general, de autorit\]ile culturale
române. Mi-am amintit doar c\ o

aniversare rotund\ precedent\ a
pianistului a fost serbat\ de prietenii
s\i la… Praga [i nu la Bucure[ti. La
vreun disc aniversar, la o posibil\
compila]ie, amintind de primele sale
succese sau de primele transmisiuni
radio `n România, de exemplu, nici nu
pare s\ se fi gândit cineva, tot a[a cum
nu au ap\rut nici pentru al]i mari
arti[ti aniversa]i pe plan interna]ional
`n 2015 [i care au avut leg\turi, uneori
de suflet, cu lumea muzical\
româneasc\ ([i m\ gândesc `n primul
rând la Monique de La Bruchollerie [i
Sviatoslav Richter!).

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

Victor Eskenasy

Andrei Ioni]\

Coperta setului Meloclassic (MC 1022)

Coperta interioar\ a setului George Enescu Complete Works for piano solo. Raluca {tirb\] (stg.) [i George Enescu la Ia[i în 1917 (dr.)
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Grila de fini[

Rush – R40 Live (n-am ajuns s\
v\d Rush pe scen\, `nsemna s\
c\l\toresc mii de kilometri [i mi-e
lene, a[a c\ am luat blu-ray-ul cu
presta]ii selectate din vreo trei
concerte [i cred c\ sunt `n câ[tig);
Weather Report – The Legendary
Live Tapes 1978-1981 (a[ vrea s\
descriu f\r\ emfaz\ cât de mult
m\ bucur\ aceste patru discuri, ce
nu con]in piese nemaiauzite; pen-
tru cineva care pescuie[te fotogra-
fic nori `n h\rm\laia fiec\rei zile
ploioase, a captura turbionul unei
tornade `nseamn\ o adev\rat\
s\rb\toare!); Napalm Death – Apex
Predator Easy Meat (nu sunt fan
death-metal, dar [tiu c\ tipii din
Birmingham au renovat cândva
rockul, [i asta trebuie apreciat, cu
riscul de a trece drept un chirurg
apucat de-o criz\ de epilepsie
exact `n timpul unei opera]ii de
`ndreptat oase!); Blackberry Smo-
ke – Holding All The Rose (rockul
din Sudul aspru [i nedrept\]it `mi
reaminte[te c\ trebuie s\ v\d acel
]inut mitic; dar câte chestii trebu-
ia s\ fac [i n-am ajuns nici m\car
s\ le `ncep!); Enya – Dark Sky Is -
land (revenirea celei care ne fasci-
na prin anii ’90 ai secolului trecut,
stimulându-ne iluziile snoabe);
Young Ejecta – The Planet (m-a in-
citat imaginea de pe coperta dis-
cului, apoi restul; puritanii [i 

militan]ii „corecti[ti“ n-au decât
s\ emigreze pe alt\ planet\, Terra
e mai degrab\ „a treia piatr\ de la
Soare“ decât loca]ia Paradisului);
Billie Holiday – The Centennial
Collection (inutil s\ precizez ce e!);
Enslaved – In Times (de la o vâr -
st\, tot death-rockerul se domole[ -
te [i accept\ c\ furio[ii genera]iei
sale pot `mb\trâni frumos); No
Spill Blood – Heavy Electricity
(Irlanda e alt\ ]ar\ pe unde a[
vrea s\ m\ plimb iarna; cât despre
electricitate, [tiu cum se produce,
transport\ [i consum\, ba chiar
pot pricepe [i cum se face contra-
band\ cu a[a ceva, de[i e o marf\
care nu se stocheaz\!); Sleater-
Kinney – No Cities to Love (trioul
de fete din nord-vestul intens me-
diatizat al SUA, care a fermecat
atâtea sindrofii [i-a rupt cam tot
atâtea c\snicii formale de yup-
pies, revine cu un album de mu-
zic\ punk, prev\zut cu accesorii
elegante, „de firm\“; nu d\uneaz\
nim\nui, cel mult poate s\ condi-
menteze lans\rile de carte ale
trendsetter-ilor feisbuchini[ti); Blur –
The Magic Whip (pe mine nu m-a
convins acest come-back, poate pe
dumneavoastr\, indulgen]i as-
cult\tori!); David Sanborn – Time
and The River (b\trânul compa-
nion al lui Paul Butterfield, din
vremea Monterey-ului [i-a Wood-
stock-ului, m\ emo]ioneaz\ ori-
când am pl\cerea s\-l reascult so-
lo); Dion – Recorded Live at Bitter
End, august 1971 (numele cânt\ -
re]ului doo-wop mi-l aminte[te 
pe-al graficianului bucure[tean
Dion, prietenul rockului; cum s\
trec sub t\cere pl\cuta coinci-
den]\?); Native Construct – Quiet
World (muzica numit\ rock pro-
gresiv reprezint\ o atrac]ie din
orice parte a lumii ar proveni;
când se na[te `ntr-un loc apropiat
de epicentrul ei, chiar c\ n-ai ce
comenta); Kumiko Kato – Pléïades
& Rebonds (o japonez\ f\r\ pre -
g\tire de judoka, samurai sau nin-
ja cânt\ la diverse instrumente de
percu]ie notele azvârlite pe porta-
tiv de-un grec dionisiac, Iannis
Xennakis; v\ l\muri]i dup\ `ntâia
suit\ dac\ e muzic\ experimen-
tal\, jazz ori simfonic\!); Lonelady –
Hinterland (n\scut\ [i crescut\ `n

Manchester, Julie Campbell re-
suscit\ cu discul de fa]\... la naiba,
mi se pare pueril s\ duc fraza mai
departe; asculta]i muzica, v\ poa-
te convinge mai bine decât ni[te
cuvinte seci!); Django Django –
Born Under Saturn (s\ te na[ti
sco]ian, s\ alegi asemenea nume
de scen\, s\ faci muzic\ `n stilul
unor trupe consacrate, ca [i cum
ai fi o copie la indigo sp\l\cit –
iat\ un masochism greu de price-
put!); Gary Peacock Trio – Now
This (jazz de cea mai bun\ calita-
te, editat de-o cas\ de discuri le-
gendar\, ECM); Paul Weller – Sa-
turn’s Pattern (`nc\ n-am reu[it s\
scriu ceva despre chitaristul aces-
ta deosebit, nici despre The Jam,
trupa lui, celebr\ `n epoca de glo-
rie a punkului; sper s\ elimin lip-
sa... cine [tie când!); Yes – Progeny:
Seven Shows from Seventy-Two
(a[a cum anun]\ subtitlul, [apte
spectacole din 1972, ale c\ror `nre-
gistr\ri au fost remasterizate la
standard Hi-Fi [i puse pe 14 CD-uri;
colec]ie de vis pentru devota]ii
trupei, dar [i pentru maniaci in-
ofensivi ca mine, care `[i imagi-
neaz\ c\ pot avea revela]ii `n te
miri ce context fantasmagoric);
Babymetal – Babymetal (fanii
hea vy metal pot dormi lini[ti]i:
viitorul genului este asigurat cu
asemenea debutante zgubilitice,
originare din Japonia, care au
eviscerat deja publicul `n Lon-
dra!); Dave Douglas – High Risk
(dac\ un muzician de jazz `[i
asum\ riscul colabor\rii cu un
cl\par specializat `n genul techno,
atunci merit\ s\-]i asumi [i tu, as-
cult\tor lenevit, posibilitatea unei
audi]ii de excep]ie!); Shamir – Rat-
chet (iat\ o muzic\ pe ritmul c\re-
ia pute]i dansa la orice party, `n
Las Vegas sau pe-acolo, prin pus -
tiu, dar nu `n Las Fierbin]i, unde
se bâ]âie altfel); Best Friends –
Hot. Reckless. Totally Insane. (ha-
bar n-am de unde provine moda
titlurilor scrise cu punct `ntre cu-
vinte; a[a proceda [i Steven Wil-
son pe un disc; cona]ionalii s\i nu
m-au convins nici cât el c\ e vreo
chestie deosebit\; i-am pomenit
aici doar fiindc\-i musai s\ m\ ]in
[i eu la curent cu debuturile, nu?);
Prinzhorn Dance School – Home

Economics (de la Joy Division
`ncoace, doar Portishead [i-un
amor amar mi-au l\sat o aseme-
nea impresie grea, de sânge
`ncol\cit `n creier [i-n inim\ ce-
nu[\; dup\ impactul ca de bomb\
cu napalm, consumat `n cele 22 de
minute ale discului, am risipit
toate economiile de whisky; se
poate spune orice despre muzic\,
minimalismul permite deflagra]ii
maxime de imagina]ie!); Nicolay –
City Lights, vol. 3: Soweto (de când
Daniel Doroban]u a.k.a Thy Veils
a fost `n Japonia, unde a g\sit in-
spira]ie pentru un proiect muzical
fascinant, sunt atent la arti[tii ca-
re procedeaz\ asem\n\tor, cum e
acest olandez curios s\ vad\ lu-
mea, oferindu-ne motive de visare
`n levita]ie sonor\); Holychild –
The Shape of Brat Pop to Come (o
chestie provocatoare, ironic\ [i
neserioas\, de consumat ca o pizza
cu de toate, la fast food,pe autostrada

care te duce ̀ n ora[ul important al
carierei tale de... nu conteaz\ ce!);
Public Enemy – Man Plans God
Laughs (pl\nuiam [i eu s\ comen-
tez noua `ncercare de-a `ndrepta
lumea, ambi]ia tipilor care au
schimbat paradigma muzicii pop
la un moment dat, dar...).

N-am evocat nici un disc din
cantitativ s\rmana recolt\ rock
româneasc\. Nu c\ n-ar fi meritat,
ci fiindc\ era posibil s\ uit vreun
titlu. Toate beneficiaz\ de simpa-
tia mea. ~ns\ de când cu tragedia
din Clubul Colectiv, la noi parc\
[i-a f\cut moartea cantonament.
Celor din trupa Goodbye to Gravi-
ty le-a urmat un chitarist mai de-
grab\ discret, George P\tr\noiu,
apoi un claviaturist legendar,
Günther Reininger, ale c\rui
leg\turi cu România se uzaser\
demult, din p\cate... 

A[a c\ sun\ trist urarea: the
show must go on!

Ce disc mi-a sc\pat din
player anul trecut, f\r\
s\-l men]ionez? Greu s\
]in socoteala! A[ putea
face o list\, apelând la
clasamentele cu care ne
r\sfa]\ [i ne am\gesc
sute de publica]ii, pe
hârtie sau online. Totu[i,
a pretinde c\ selec]ia
mea reflect\ altceva
decât preferin]ele 
proprii e necinstit.
Oricât\ capacitate de
asimilare a[ avea ([i 
n-am!), obiectiv nu pot fi.
A[adar, titlurile de mai
jos sunt mai curând
radiografia (una dintre
multe posibile)
ascult\torului care scrie
textul acesta decât harta
industriei muzicale din
lipsitul de gra]ie 2015. 

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu



Cei la care lumina rockului nu a
ajuns `nc\ pot s\ se `ntrebe: „Who
the f… is Lemmy?“. Statutul aces-
ta `n lumea celor care dau din cap
`n avalan[a decibelilor dezl\n]ui]i
este rezumat simplu pe un tricou
purtat de Dave Grohl, ex-Nirvana,
actualmente Foo Fighters: „Fuck
Elvis! Lemmy is King!“.

Regele ne`ncoronat al rockului,
derbedeu de treab\, rebel curteni-
tor, biker hâtru, consumator de
whiskey `n cantit\]i industriale,
fum\tor hot\rât, iub\re] excesiv,
adversar al conven]iilor, politicie-
nilor [i al religiei organizate, co -
lec]ionar de relicve naziste (dar
du[man al acestora), generator de
perle de `n]elepciune [i muzician,
un monument nu de piatr\, ci de
o]el inoxidabil. Fiindc\ „rockul“,
`n ecua]ia fanilor lui Lemmy, nu
este rock-and-roll-ul, nu ̀ nseamn\
cântecelele simpatice de pe vremea
bunicii, ci rockul hard [i heavy de
partea asta de Easy Rider, chestie
care a f\cut ca Lemmy s\ fie iubit [i
respectat atât de fanii mai „blânzi“,
cât [i de punki[ti, metali[ti sau
adep]ii unor sunete extreme. Lem-
my, o institu]ie inevitabil\: in-
diferent dac\ e[ti fan sau nu, este
imposibil s\ spui un lucru r\u de-
spre Motörhead. Sau o faci pe
riscul t\u.

„Singurele d\]i când 
am v\zut rebeliune
adev\rat\ au fost `n anii
’50-’60 [i la `nceputul
anilor ’70. Restul pute]i
s\ vi-l p\stra]i!“

Influen]a lui Lemmy [i a trupei
Motörhead asupra muzicii heavy
este incomensurabil\, m\car prin
sound [i atitudine. Trupe mari,
precum Metallica, sus]in c\ n-ar fi
ajuns s\ existe f\r\ Motörhead.
Dar, de[i exist\ tendin]a de a-l lipi
numai de metal, Lemmy, prin re-
beliunea [i excesele lui, `ntruchi -
peaz\ cel mai bine rock-and-roll-ul.
{i, `n acela[i timp, este un tip a
c\rui via]\ a traversat toat\ isto-
ria modern\ a genului.

Lemmy a descoperit rockul `n -
c\ de la `nceputuri, ca pu[ti rebel
`n Anglia natal\. S-a b\gat ̀ n „bu si -
ness“ ̀ nc\ din anii ’60, s\rind de la
Rockin’ Vickers, `n 1965, la psihe -
delicii Sam Gopal, `n 1968. Ur -
meaz\ cei patru ani celebri ̀ n care
a func]ionat ca roade pentru o alt\
legend\, Jimi Hendrix, dup\ care
este recrutat pe nava spa]ial\ a
celor de la Hawkwind.

Lemmy `[i aminte[te totul: „La
`nceput aveam tipi gen Elvis,
Chuck Berry, Jerry Lee Lewis.

To]i au disp\rut `n numai doi ani.
Berry a ajuns la gherl\. Cariera
lui Jerry Lee a fost f\cut\ ciur de
pres\. Elvis a plecat `n armat\. Pe
urm\ am avut parte de Bobby Ry-
dell [i spanacuri d-astea. Dup\
care au ap\rut Beatles. {i totul a
fost bine“.

„Cea mai tare perioad\
a fost vara lui ’71. 
Nu pot s\ mi-o
amintesc, dar n-am 
s-o uit niciodat\!“

Dup\ succesele cu Hawkwind,
unde apare ca basist [i vocalist,
Lemmy se pomene[te exmatricu-
lat pentru un motiv bizar („Nu 
luam drogurile care trebuiau“) [i,
f\r\ s\ se lase prad\ depresiei, are
tupeul ca `n plin\ er\ punk, `n
1975, s\ pun\ la cale un trio de
rock metalizat, `nh\itându-se cu
chitaristul Fast Eddie Clarke [i
bateristul Philty Animal Taylor.
Restul este istorie, pe bune.

„N-am alt scop decât s\
cânt rock, s\ urlu, s\
m\ plâng, s\ cârtesc [i
s\ nu fac politic\. Po li -
tica este anatema rocku -
lui, este opusul lui“

Patru decenii [i 22 de discuri mai
târziu, ceea ce las\ Motörhead `n
urm\ era o mo[tenire consolidat\.
Un parcurs f\r\ gre[eal\ [i o for-
mul\ care s-a schimbat prea pu]in
de-a lungul anilor. 

Mai ales `n ultimele dou\ de -
cenii, forma]ia Mo törhead a fost
destul de stabil\, cu Lemmy `n
frunte, flancat de loialii Mikkey
Dee la tobe [i Phil Campbell la chi-
tar\. Pe drumul spre Nirvana
rock s-au pierdut doar câ]iva al]i
componen]i. 

Doi au plecat `nainte de Lem-
my spre Lumea de Apoi a rockeri -
lor: chitaristul Wurzel, `n 2011, [i
Animal Taylor, cu o lun\ `nainte
de moartea li derului. Chiar dis-
pari]ia lui Lemmy a fost rapid\, ca

ritmul piesei „Ace of Spades“: la
numai dou\ zile dup\ ce a fost di-
agnosticat cu o form\ galopant\
de cancer. Un diagnostic ce venea
prea târziu: cu doar dou\ zile
`nainte, pe 24 decembrie, Lemmy
a `mplinit 70 de ani. Un alt mijloc
de a da cu tifla mor]ii.

„N\scut s\ pierd.
Tr\iesc s\ câ[tig“

Slujba memorial\ pentru Lemmy
se ]ine pe 9 ianuarie, la Rainbow
Bar & Grill, baza de opera]iuni de
„acas\“, din Los Angeles, unde
Lemmy se retr\gea `ntre turnee,
cu b\utura, ]ig\rile [i jocurile sale
de c\r]i. 

~n clipul „Killed by Death“,
Lemmy iese din mormânt c\lare
pe motocicleta sa. {i, probabil, in-
tra `nc\ de atunci `n legend\. Pro -
babil nu va ajunge la Rainbow Bar
& Grill (nu e sigur!), dar, s\ nu v\
mira]i, fanii s\i au s\ vorbeasc\
despre el la prezent. Niciodat\ la
trecut.
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Killed by Death
Normal ar fi fost ca planeta s\ se opreasc\
m\car o clip\ `n ziua de 28 decembrie când
Lemmy Kilmister, liderul trupei Motörhead, 
a avut chef s\ `nceteze din via]\. O dispari ]ie
fulger\toare, un adev\rat cataclism, a[a cum
st\ m\rturie refluxul imediat [i cople[itor

venit din partea nu numai a lumii rockului
(pentru care Lemmy era deja un zeu), cât [i
din partea tuturor celorlal]i. O dispari]ie
care, `ntr-un fel, era a[teptat\ `nc\ din 1984,
de pe vremea single-ului [i videoclipului
„Killed by Death“, o num\r\toare invers\

contorizat\ odat\ cu toate excesele „made
in Lemmy“ [i ve[nic amânat\, chestie care
pentru rockeri era de la sine `n]eleas\: 
„Lemmy nu poate fi distrus“. „Se pare c\,
aparent, sunt indestructibil“, comenta [i
Lemmy, acum câteva luni, `ntr-un interviu. 



Aceste trei nume se adaug\ `n ul-
tima clip\ pe o lung\ list\ de peste
100 de personalit\]i ale lumii artis-
tice care ne-au p\r\sit `n 2015. Iat\
câteva dintre acestea:

l scriitorul german Günter
Grass, laureat al premiului Nobel;

l Demis Roussos, cânt\re]ul
grec care a vândut peste 60 de mi -
lioane de discuri ̀ n ̀ ntreaga lume;

l fosta Miss Suedia Anita Ek-
berg, vedeta filmului lui Fellini,
La Dolce Vita;

l Scott Weiland, fostul vocalist
al forma]iilor Stone Temple Pilots
[i Velvet Revolver;

l scenarista Melissa Mathison,
autoarea scenariului lui E.T. the
Extra Terrestrial;

l actri]a Maureen O’Hara, par -
tener\ `n mai multe filme ale lui
John Wayne;

l actorul Omar Sharif, vedeta
din filme clasice precum Doctor
Jivago sau Lawrence of Arabia;

l basistul Chris Squire, co-
fondatorul gigan]ilor rockului
pro gresiv Yes;

l compozitorul James Horner,
autorul mai multor coloane sono -
re de succes ale unor filme holly-
woodiene, printre care Titanic.

n B.B. King: mai mult decât
„Regele blues-ului“

Dup\ o carier\ `ndelungat\ [i
ului toare, B.B. King a `ncetat din
via]\ la vârsta de 89 de ani, l\sând
`n urm\ cohorte de admiratori
`ndurera]i de dispari]ia celui 

numit „The King of Blues“.
„De la gospel la duetul cu U2,

B.B. King a cunoscut un parcurs
artistic foarte ̀ ndep\rtat de cli [ee -
le genului. Nu a fost «artistul
blues» prin excelen]\. A fost mai
mult decât atât“, sus]ine „Slate“,
care `ncearc\ s\ dovedeasc\ `n
cinci puncte aceast\ afirma]ie.

~n fine, conchide „Slate“, moar -
tea lui King ne aminte[te cât de di-
ficil [i deseori ilogic este s\ clasifici
muzica [i s\ reduci un gen la un
anume artist. Cli[eele imaginii
blues sunt tenace [i pot fi aplicate
`ntr-o oarecare m\sur\ [i lui B.B.
King, dar a reduce tot blues-ul nu-
mai la acest artist este o eroare.
„Sigur este doar faptul c\ B.B. King
a fost bluesmanul cel mai popular,
mai ales pentru publicul alb, dar
asta nu are leg\tur\ cu blues-ul.
Parcursul [i opera lui King, dese-
ori foarte `ndep\rtat\ de cli[ee,
stau dovad\“, scrie „Slate“.

Plecarea regilor
fantasticului

Lumea SF [i fantasy a pierdut pa-
tru legende vii `n 2015. 

n „Terry a luat Moartea [i a 
urmat-o dincolo de u[i“

Acesta a fost mesajul postat pe
contul oficial de Twitter al lui sir
Terry Pratchett, autor al iubitei
serii Lumea Discului, dup\ ce
acesta a `ncetat din via]\ la vârsta

de 66 de ani, dup\ o lung\ lupt\
public\ [i curajoas\ cu sindromul
Alzheimer. 

Britanicul Pratchett este con-
siderat unul dintre cei mai nostimi,
inteligen]i [i umani scriitori din
lume. A scris `n special fantasy,
dar talentul [i comentariile sale
p\trunz\toare l-au clasat [i print-
re cei mai aprecia]i actori satirici.
A fost unul dintre cei mai citi]i ([i
vându]i) autori britanici `n ul-
timele dou\ decenii, iar c\r]ile
sale au ap\rut `n peste 85 de mi -
lioane de exemplare `n `n treaga
lume.

n Leonard Nimoy: „To bold-
ly go“

Dl. Spock a murit prima oar\
salvând nava Enterprise `n filmul
Star Trek: The Wrath of Khan, `n

1982. Aceast\ moarte eroic\ a fost
motivul pentru care actorul Leo -
nard Nimoy a acceptat s\ joace `n
film, decis s\ termine o dat\ pen-
tru totdeauna cu personajul c\ -
ruia `i datora celebritatea.

Acest episod ilustreaz\ rela]ia
tumultoas\ pe care actorul a avu t-o
cu personajul s\u. Spock l-a scos
din obscuritate [i i-a asigurat o
glorie planetar\. Nimoy l-a detestat
o vreme, fiind de p\rere c\ ure-
chile ascu]ite ale logicului ex-
traterestru pun `n umbr\ [i cele-
lalte aspecte ale carierei sale: regizor
(câteva dintre filmele Star Trek
sunt regizate de el), poet, compozi-
tor, fotograf [i, nu `n cele din
urm\, actor.

Spock a r\mas cu Nimoy pân\
la sfâr[it. Dovad\ este felul ̀ n care
actorul `[i semna fiecare mesaj
postat pe re]elele de socializare,
cu celebra urare vulcanian\.

n Christopher Lee: la moartea
unei legende

Când, `n 1977, [i-a scris autobio -
grafia, i-a pus titlul Tall, Dark and
Gruesome. Un joc de cuvinte,
„handsome“ fiind `nlocuit cu
echi valentul lui sinistru. O de-
scriere pe m\sura imaginii sale,
dar nedreapt\ oarecum cu perso -
najul real.

La fel ca alte mari staruri ale
cinemaului fantastic [i horror,
Christopher Lee era `n via]a real\
un tip teribil de blând, sensibil [i
prietenos. Cu toate acestea, `n -
treaga planet\ `l [tia numai din

puzderia de roluri negative `n
care jucase – `n special ca Dracula
[i, mai nou, ca Saruman – un nu -
m\r demn de Cartea Recordu -
rilor. Culmea, spre deosebire de
Erich Von Stroeheim, cel pe care
„iube[ti s\-l ur\[ti“, Lee a fost un
tip foarte `ndr\git de milioanele
de fani.

„Ce e important pentru mine,
ca b\trân, este s\ fiu cunoscut de
genera]ia mea [i de cea urm\ toa -
re“, spunea Lee, `ntr-un interviu.
„Ca s\ fii o legend\, trebuie s\ fii
ori mort, ori excesiv de b\trân.“

n R\mas-bun Regelui Co[ma -
rurilor!

Odat\ cu dispari]ia sa, `n ultima
duminic\ a lui august, Wes Cra -
ven l\sa `n urma sa amintirea [i
opera unui creator care a reu[it
de trei ori s\ revitalizeze genul
horror, salvându-l de el ̀ nsu[i, [i a
unui cineast care, al\turi de
pu]ini al]ii, a scos  horror-ul din
ghetto [i l-a f\cut mainstream.
Craven crea genul slasher cu
povestea de viol/violen]\/r\zbu-
nare Ultima cas\ pe stânga, rea -
lizat\ `n 1972, `l revitaliza `n 1984
cu primul episod din saga Co[mar
pe Elm Street, ̀ n care ̀ l inventa pe
cel mai popular [i mai eficace
monstru al anilor ’80, Freddy
Krueger, [i, apoi, ̀ n anii ’90, ̀ i mai
f\cea o injec]ie cu elixir de ti -
nere]e cu saga Scream. „Wes Cra -
ven a murit [i, f\r\ el, peisajul
filmelor horror ne sperie“, comen -
teaz\ „The Guardian“.
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2015, anul `n care 
ne-am luat r\mas-bun...
Anul ce tocmai s-a
`ncheiat nu a plecat f\r\
a mai lua tribut câ]iva
arti[ti cunoscu]i. S-au
stins, rând pe rând,
actorul Wayne Rogers,
cunoscut la nivel mondial
pentru rolul s\u din
M.A.S.H., francezul Michel
Galabru, „[eful“ lui Louis
de Funés `n seria filmelor
cu Jandarmul din Saint-
Tropez, [i Natalie Cole,
fiica lui Nat „King“ Cole,
care s-a stins chiar pe 
31 decembrie, la vârsta
de 65 de ani.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



Coperta noului „Charlie Hebdo“
prezint\ caricatura unui Dum-
nezeu b\rbos `narmat cu un ka -
la[nikov, `nso]it\ de titlul: „Dup\
un an, asasinul n-a fost `nc\
prins“. 

Desenul, realizat de Riss, re -
dac torul-[ef (r\nit acum un an `n
timpul atentatelor), este `nso]it de
un editorial furibund al aceluia[i
Riss, care ap\r\ „laicitatea“ [i de-
nun]\ „fanaticii tâmpi]i de Co -
ran“, dar [i „sfin]i]ii veni]i din
alte religii“, care au dorit moartea
ziari[tilor pentru „tupeul de a
râde de religie“.

„~n 2006, când «Charlie» a pu -
blicat caricaturile cu Mahomed,
nimeni nu se gândea serios c\ to-
tul se va sfâr[i cu o baie de vio -
len]\“, scrie Riss. „Vedeam Fran -
]a ca o oaz\ laic\ `n care era `nc\
posibil s\ faci pe tâmpitul, s\ de-
senezi, s\ râzi, f\r\ s\ te preocupi
de dogme [i ilumina]i. ~n acea
epoc\, mul]i sperau c\ va veni o zi
când vom fi pu[i la locul nostru.
Da, mul]i sperau c\ vom fi omo -
râ]i. O-MO-RÂ}I!“

Noul „Charlie“, cu un num\r
dublu de pagini [i un tiraj supli-
mentat la 1 milion de exemplare, a
provocat deja furia responsa bi -
lilor musulmani [i catolici care,
oficial, „au regretat“ editorialul
lui Riss `n care toate religiile sunt
puse `n acela[i co[ cu terori[tii.

Dar, `ntr-un editorial separat,
editorul Gerard Biard s-a „minu -
nat“ c\, de[i atentatele de la „Char -
lie Hebdo“ (urmate de asasinarea,
dou\ zile mai târziu, a altor oa-
meni `ntr-un magazin evreiesc)

au stârnit o dezbatere global\ de-
spre rolul religiei [i al libert\]ii de
expresie, nu au f\cut pe nimeni s\
explice de ce au fost „completate“
cu asasinarea unor evrei.

„Suntem atât de obi[nui]i ca
evreii s\ fie uci[i pentru vina de a
fi evrei“, spune Biard. „E o gre -
[eal\, fiindc\ asasinul este cel
care decide cine este evreu. Aten-
tatele de pe 13 noiembrie au do -
vedit asta. ~n ziua aceea, c\l\ul a
decis c\ to]i suntem evrei.“

Houellebecq:
„Occidentul 
se sinucide!“

Atentatele de la „Charlie Hebdo“
de acum un an au fost precedate
de controversata apari]ie pe pia]\
a romanului Soumission, o fic ]iune

politic\ `n care Michel Houelle-
becq descrie Fran]a condus\ de
un guvern islamist `n anul 2022.
Un subiect care deja a `nceput s\
`nfierbânte spiritele `n Hexagon.

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

Houellebecq crede c\ Islamul
este `ntr-o faz\ ascendent\. „O re-
ligie universalist\ este natural ex-
pansionist\.“ De asemenea, scrii -
torul vede c\ „nici catolicismul nu
o duce r\u“. El crede c\ re ̀n -
toarcerea religiosului este o mi[ -
care mondial\. Ateismul este prea
trist. Nevoia de sens revine la
mod\. Cred c\ asist\m `n acest
moment la sfâr[itul unei mi[c\ri
istorice ce a debutat la finele Evu-
lui Mediu.

Legat de discu]iile stârnite de
romanul s\u, Houellebecq atinge
problema „corectitudinii poli ti -
ce“: „Am ajuns `n Fran]a `ntr-un
punct unde numai pronun]area
cuvântului «islam» `]i poate fi re-
pro[at\. Islamul nu este un su biect
ce poate fi supus dezbaterii. E stu-
pefiant s\ vezi c\ sute de ore de
dezbatere se irosesc f\r\ a se spune
ceva cu adev\rat [i c\ pozi]iile
devin tot mai antagonice“.

Plantu: „Lung\ b\t\lie
pedagogic\ pentru
libertatea de expresie“

La sfâr[itul lui ianuarie 2015, cele-
brul desenator satiric francez
Jean Plantureux, zis Plantu, a par-
ticipat la o dezbatere cu carica-
turi[tii ciprio]i la Nicosia, unde a
discutat `ndelung incidentul sân -
geros c\ruia i-au c\zut victime
confra]ii de la „Charlie Hebdo“.

Plantu a fost nevoit s\ apere
libertatea de expresie a arti[tilor,
estimând c\ „este necesar\ o
lung\ b\t\lie pedagogic\ pentru a
face `n]eles acest tip de imagine“,
relateaz\ „Le Figaro“.

„To]i arti[tii au dreptul s\ se
exprime [i s\ spun\ ceea ce vor“,
a explicat Plantu. „Dar nu e sufi-
cient. Trebuie [tiut c\ pot exista

oameni care nu `n]eleg nimic din
aceste imagini [i c\ avem de f\cut
o munc\ pedagogic\ de durat\ la
nivel na]ional, european [i inter-
na]ional. (...) Suntem abia la `n -
ceputul r\zboiului cu fundamen-
talismele, dar, mai ales, la `n -
ceputul unei lupte educative.“

~n Republica Cipru, helenofon\
[i ortodox\ – a explicat un desena-
tor de la jurnalul „Politis“ – , se
pot face caricaturi cu Iisus sau pe
teme religioase f\r\ probleme,
de[i ele sunt evitate de câte ori
este posibil. ~n schimb, exist\ o
libertate total\ `n a lovi `n „du[ -
manul“ turc, inclusiv denun]area
prin caricaturi crude a limit\rii
libert\]ii de expresie `n Turcia.

~n partea de nord a Ciprului,
aflat sub ocupa]ie turc\ [i majori-
tar musulman, un ziar a reprodus
f\r\ probleme [i f\r\ consecin]e
prima pagin\ a ultimului num\r
din „Charlie“, cea cu Mahomed
care poart\ anun]ul „Je suis Char-
lie“. ~ntre timp, Gérard Biard, re -
dactorul-[ef al lui „Charlie Hebdo“,
a criticat mass media american\
care a evitat s\ publice ultima co -
perta a „jurnalului supra vie -
]uitorilor“ de la „Charlie“. „Reli-
gia nu trebuie s\ fie un argument
politic“, a declarat Biard.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 508 » 9 – 15 ianuarie 2016

14  »  retrospectiv\ interna]ional\

Un an de la un atentat
sângeros `n propria ta
redac]ie este marcat cu
stil, nu? Stilul „Charlie
Hebdo“, evident. Prin
urmare, faimosul
hebdomadar satiric
francez a decis ca primul
num\r din acest an, care
comemoreaz\ crimele din
2015, s\ provoace valuri.

Cine trage primul,
„Charlie Hebdo“ 
sau fundamentali[tii?



~n subsolul articolelor, comen-
tariile au devenit o prezen]\ ine -
vitabil\ ̀ n aceste zile, pe internet.
Pentru a crea o platform\ de dis-
cu]ii sau, mai sigur, pentru a ge -
nera trafic, dorite, folosite, hu -
lite, ele sunt o condi]ie sine qua
non a tot ceea ce se public\ on-
line, `ntr-o er\ a presei la ceasul
social media. Dar dac\ ele fac
mai mult r\u decât s-a dorit? Da -
c\ era lor a ajuns la final?

Concepute ini]ial ca un spa]iu
de dezbatere, comentariile au de-
venit locuri unde bunul-sim] este
anulat [i, din ce `n ce mai mult, o
problem\. 

Prin urmare, ast\zi exist\
dou\ tendin]e `n media digital\:
unii suprim\ cu totul comentariile,
al]ii caut\ s\ reformuleze moda -
litatea de a comenta.

„~n ambele cazuri“, scrie „Slate“,
„lucrurile stau la fel. Spa]iile pen-
tru comentarii din subsolul arti-
colelor au devenit un loc de defu-
lare pentru frustra]i analfabe]i,
de insulte sau de dezbateri `n
afara subiectului. Rezultatul? Nu
sunt citite de nimeni [i devin [i
surse de probleme juridice [i de
imagine proast\ pentru insti tu -
]iile media. Ar mai trebui ad\ u -
gat la acestea [i constatarea fap-
tului c\ moderarea lor cost\ timp
[i bani.“

Revista „Wired“ a f\cut o list\
a publica]iilor americane care au
renun]at deja la sec]iunea de co-
mentarii dup\ ce „Motherboard“,
site-ul de [tiin]\ [i tehnologie de
la „Vice“, a optat pentru o sec]iu ne

de mod\ veche de „scrisori pen-
tru editor“. Pe list\ apar Bloom -
berg, „The Verge“, „The Dai ly
Beast“, printre al]ii.

Ce se `ntâmpl\ atunci când re-
nun]i la comentarii? Scade traficul
pe site, a[a cum sus]in unii? Arti-
colul din „The Atlantic“ spu ne c\
dimpotriv\. Se d\ exemplul publi-
ca]iei „National Journal“, care a
eliminat comentariile (stârnind fu-
ria unora). Site-ul, scrie „The At-
lantic“, pare s\ o duc\ bine, indica-
torii de trafic au crescut. Ce s-a
`ntâmplat? „O teorie“, scrie auto -
rul articolului, „sco]ând comen-
tariile, site-ul poa te atrage aten]ia
mai bine asupra con]inutului care
merit\ cel mai mult, adic\ asupra
articolelor publicate.“
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„No comment“ 
`n era comentariilor
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Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.

~n vreme ce `n România
comentariile din subsolul
articolelor `nc\ provoac\
repulsie, excitare [i in-
terminabile controverse,
presa de dincolo de ocean
`[i pune problema s\ re-
nun]e la acest ingredient
aparent inevitabil al jur-
nalismului online.

Astérix: le Papyrus de César, ul-
timul album din legendara serie
de benzi desenate, primul reali -
zat de alt\ echip\ decât creatorii
originali, a fost unul dintre uria -
[ele succese de libr\rie ̀ n Fran]a,
`n 2015, cu vânz\ri record de 

2 milioane de exemplare ̀ n Hexa-
gon [i 4,2 milioane ̀ n restul lumii
(este tradus `n 20 de limbi).

Al\turi de Astérix, alte perso -
naje celebre ale benzii desenate
europene, precum Corto Maltese,
Lucky Luke, Blake [i Mortimer

sau vizirul Iznogoud, `[i con-
tinu\ aventurile dup\ ce cre-
atorii lor au disp\rut. Singura ex-
cep]ie r\mâne Tintin, care [i-a
`ncetat apari]ia odat\ cu moartea
desenatorului Hergé, `n 1983.

Cea mai dificil\ „resuscitare“
a fost cea a lui Corto Maltese,
faimosul erou al lui Hugo Pratt.
Considerat mul]i ani „intangi-
bil“, aventurierul Corto a revenit
la via]\ `n aceast\ toamn\, gra]ie
unei echipe de creatori spanioli,
Juan Diaz Canales [i Ruben Pe -
llejero. Noua via]\ a lui Corto
este [i ea o afacere foarte bun\
pentru Editura Casterman: `n
doar patru zile se vânduser\
25.000 de exemplare dintr-un tiraj
de 300.000 pentru o edi]ie „nor-
mal\“ [i tot tirajul de 20.000 (su-
plimentat ulterior) al unei „edi]ii
de lux“.

Momentul `n 
care „Playboy“ a
renun]at la nuduri
Faimoasa revist\, fondat\ de
Hugh Hefner `n 1953, a anun -
]at `n toamna trecut\ c\ nu va
mai publica poze erotice! Du -
p\ jum\tate de secol de cari-
er\ de revist\ de charme,
„Playboy“ renun]\ chiar la in-
gredientul care i-a asigurat
faima. Un prilej pentru ca unii
s\ ricaneze: „Ei bine, acum,
cei care sus]in c\ citesc «Play-
boy» doar pentru interviuri
chiar pot s\ o fac\!“.

Ultimul num\r „Playboy“
cu femei goale a ap\rut pe
pia]\ având-o pe copert\ pe
Pamela Anderson, veteran\ a
pictorialelor revistei. Iar ulti-
ma playmate nud\ este Kristy
Garett, o frumuse]e blond\ din Tbilisi, Georgia, care este cea de-a
749-a femeie ce apare `n posterul de mijloc al revistei.

Este finalul unei epoci, decis de actuala er\ a revolu]iei digi-
tale. Vremurile s-au schimbat odat\ cu explozia internetului [i,
mai ales, cu explozia platformelor social media, care au ajuns s\
decid\ ̀ n mare m\sur\ tirajele [i audien]a unei reviste online. Iar
politica non-nud a acestor re]ele de socializare a devenit un im-
pediment pentru reviste ca „Playboy“. ~n plus, nuditatea [i
pornografia sunt omniprezente pe internet, iar oamenii dau mult
mai pu]ini bani pe reviste, alegând lectura online. 

Ideea pare bun\, totu[i: `n 2014, revista a relansat site-ul play-
boy.com sub forma unui site „safe-for-work“, adic\ f\r\ nuditate.
Metoda s-a dovedit a fi de succes. Directorul executiv al companiei,
Scott Flanders, a explicat c\, dup\ ce con]inutul a fost „`mbr\cat“
pentru a trece de cenzura social media, traficul site-ului a crescut
la 16 milioane de vizitatori unici pe lun\, de la 4 milioane, iar vârsta
medie a cititorului a sc\zut de la 47 de ani, la 30. Adic\ date de-
mografice `n acord cu publicul ]int\ al platformelor social media.

Eroii nemuritori ai benzii desenate



Preotul a ridicat mâna [i a arcuit-o
`nspre `napoi.

Nu [tiu de ce trebuie s\ existe
acest obicei. Nici Bobi nu [tia
nimic despre el. Dar se pare c\

asemenea momente atrag precum
un magnet.

Parc\ tot universul se concen-
trase `n palma popei. Zeci [i zeci
de perechi de ochi a[teptau de -
clicul, milisecunda `n care arcul
se destinde [i lanseaz\ c\tre lac
frumoasa cruce din lemn. {ti]i c\,
`n filme, momentele de maxi m\
tensiune sunt expuse cu `ncetini-
torul. Ssssstaaaaarrttttt, a strigat
omul Domnului [i crucifixul a

`nceput s\ zboare `nvârtindu-se
lent, apoi din ce `n ce mai repede,
pân\ la viteza real\, ca s\ revin\
filmul la normal.

Eu cred c\ popii se antreneaz\.
Altfel nu-mi explic cum arunci o
cruce pân\ `n mijlocul lacului. Ai
putea crede c\ o fac cu o satis -
fac]ie r\ut\cioas\. Na, pro[tilor,
fuga dup\ ea!

Fuga... e un fel de a spune. C\
prin ap\ tre’ s\ `no]i. ~n toiul ier -
nii. Dar s-a dovedit [tiin]ific c\ ci -
ne recupereaz\ crucea din gârl\ o
s\ devin\ bogat [i s\n\tos tun.
A[a c\ mereu se vor g\si câ]iva
doritori. 

Concuren]ii au s\rit `n apa aia
rece [i au `nceput s\ dea frenetic
din bra]e. ~n centru `i a[tepta
bog\]ia [i s\n\tatea de peste an.
Se `ntreceau unii pe al]ii, se

schimba liderul la fiecare zece me -
tri. Oamenii normali aplaudau
frenetic, de pe mal. Popa `[i masa
um\rul posibil dislocat.

Bobi se plimba prin parc [i se
bucura de frumuse]ile iernii. Dar
[ti]i voi de ce are ochiul coad\? Ca
s\ vezi cu ea! {i cu coada ochiului
v\zu [i el mâna cu pricina. Dintr-o
analiz\ rapid\ a situa]iei [i-a dat
seama c\ ar putea avea o [ans\. A
rupt-o la fug\ spre lac, cu ochii
]int\ pe obiectiv. Mai, mai s\-l d\ -
râme pe preot, care a apucat totu[i
s\ fac\ o eschiv\. A s\rit `n ap\
f\r\ s\ [ov\ie. {i d\-i, t\ticule,
`not!

Aveai senza]ia c\ restul con-
curen]ilor st\teau pe loc, atât de
repede se apropia de ei. Când l-au
observat, au `ncercat s\ m\reasc\
ritmul, dar e greu s\ faci asta pe

un asemenea frig\lete. Muscu-
latura parc\ nu te mai ascult\ [i
`ntreg organismul intr\ `n [oc,
`ncercând s\-]i spun\ murim,
fraiere! Nu murim, bre, ne `m -
bog\]im! Du-m\ repede la cruce [i
promit c\ `]i fac masaj [i o baie
cald\!

Recunosc, am ]inut cu Bobi de
la ̀ nceput. Dup\ cum era de a[tep-
tat, a ajuns primul la cruce, na! A
apucat-o zdrav\n [i a luat-o u[urel
spre mal, cu o alur\ victorioas\ [i
cu, vorba aia, vânt din pup\. Bun
g\sit, bog\]ie, bun g\sit, s\n\tate!

S-a postat `n fa]a preotului [i 
i-a dat sfântul obiect. Apoi a `nce -
put s\ se agite. {i tot limbajul tru -
pului, de la bot pân\ `n vârful co-
zii, parc\ spunea: ~nc\ o dat\! ~nc\
o dat\!
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{i chiar dac\ pu]ine lucruri din is-
toria omenirii mai pot ajunge la is-
teria Macarenei, de anul 2015 ne
vom aminti cu drag. Despre cele
mai importante momente de pop-
cultur\ am scris aici, de-a lungul
anului, iar pe altele le-am s\rit pen-
tru c\ despre ele se scrisese deja
prea mult.

Ne-am jucat de-a alb/albastru: o
rochie a stricat internetul. Ne-am
uitat la ea din toate unghiurile, am
`ntors telefonul landscape, apoi
`napoi drept, apoi am deschis calcu-
latorul pentru c\ pe ecranul mai
mare se vedea mai bine. Verdictul a
fost acela[i: o fotografie ar\ta o
rochie când albastr\, când alb\, de -
[i imaginea nu se schimba. Cei cu
adev\rat ambi]io[i au folosit mo-
mentul pentru a `nv\]a mai multe
din [tiin]a acestor unde electromag-
netice pe care le numim culori. Noi
restul am dat din umeri [i ne-am
spus unul altuia filosofic: lucrurile
nu sunt ̀ ntotdeauna ceea ce par a fi.

Curcubeul din inimile noas -
tre: nu, ̀ n România nu a existat nici
un semn de progres privind drep-
turile comunit\]ii LGBT, dar atunci
când omenirea [i omenia fac un
imens pas ̀ nainte, este frumos s\ te
bucuri indiferent ̀ n ce parte a lumii
s-ar `ntâmpla asta. ~n 2015, 26 de 

milioane de oameni [i-au suprapus
un curcubeu peste fotografia de pro-
fil din Facebook, pentru a-[i mani-
festa bucuria [i sprijinul privind le-
galizarea c\s\toriei `ntre persoane
de acela[i sex `n Statele Unite.

Coloratul antistres: la scrierea
articolului `n „Suplimentul de Cul-
tur\“, c\r]ile de colorat pentru
adul]i, cu modele complicate [i ex-
trem de minu]ioase `n detaliu, `nc\
nu erau la mod\. ~ntre timp, au
ap\rut pe rafturile tuturor libr\rii -
lor, s-au vândut ca pâinea cald\ la

Târgul Gaudeamus [i troneaz\ `n
topul celor mai vândute c\r]i pe ele-
fant.ro.

Recordurile lui 25: dup\ patru
ani de pauz\ creativ\, Adele [i-a
lansat noul s\u album, „25“. A câ[ -
tigat, imediat dup\ lansarea pe
pia]\, titlul pentru cele mai mari
vânz\ri „dintr-un foc“, adic\ `ntr-o
singur\ s\pt\mân\. A fost primul
album din istorie care [i-a men]inut
vânz\rile la peste 1 milion de exem-
plare ̀ n mai mult de trei s\pt\mâni.
Iar dac\ ar exista extratere[trii,

ace[tia ar fi probabil singurii din
univers pe care Adele nu i-a salutat
cu „Hello“ al ei – dar inclusiv la
acest capitol s-ar putea ca Adele s\
de]in\ recordul.

Personajele care nu vor mai fi: a
durut aproape la fel de mult ca `n
via]a real\. Derek Shepherd, din
Anatomia lui Grey, care a `n c\ -
run]it timp de 10 sezoane lâng\ ini -
mile noastre, [i Jon Snow, din
Urzeala tronurilor, au fost t\ia]i din
scenariu. {i-au `ncheiat contrac -
tele. Bine, nu exist\ nici un termen
frumos pentru asta: au murit. Ne-au
l\sat mai tri[ti [i ne-au f\cut s\ ne
`ntreb\m dac\ nu cumva investim
prea mult capital emo]ional `n tele-
vizor. {i dac\ tot suntem la capi-
tolul „dispari]ii tragice“, s\ ne 

amintim c\ 2015 este [i anul de pe
metaforica piatr\ funerar\ a iepu-
ra[ilor dezbr\ca]i din „Playboy“.

Ne-am `ntors pe dos: Inside Out,
filmul de anima]ie de la Pixar, a fost
unul dintre cele mai bune filme ale
anului [i multe voci sus]in c\ ar
merita Oscarul, de[i toat\ lumea
este con[tient\ c\ nu se va ̀ ntâmpla
asta. Realizat, dup\ bunul obicei al
Pixar, `n dou\ straturi – unul pen-
tru copii [i unul pentru adul]i –, fil-
mul a vorbit cu foarte, foarte mult\
sensibilitate despre un subiect 
extrem de dificil de ecranizat:
emo]iile.

La revedere, Internet Explorer:
ne-am luat r\mas-bun de la loialul,
`nduio[\torul, optimistul browser
Microsoft, prima noastr\ iubire
digital\, care ne-a fost poart\ des -
chis\ spre e-mailurile de Yahoo [i
paginile de Hi5. Pe Internet Explo -
rer l-am p\r\sit cu to]ii ca ni[te
parteneri f\r\ suflet, care `ntr-o zi
pur [i simplu nu i-au mai r\spuns
la telefoanele insistente. Iar Inter-
net Explorer, cu promptitudinea lui
caracteristic\, a revenit 10 ani mai
târziu s\ ne spun\ tuturor: „Am de-
cis s\ ne desp\r]im!“.

O men]iune: ca s\ nu r\mân\ pe
tu[\, tot 2015 a fost anul ̀ n care Matt
Damon [i NASA au descoperit `n
aceea[i s\pt\mân\ apa de pe Marte.

R\mâne doar de v\zut dac\ ne
vom aminti oricare dintre aceste lu-
cruri atunci când privim spre tre-
cut de la distan]a unui deceniu.

Prive[te `napoi cu zâmbete
Pop-cultura se iube[te mai ales `n retrospectiv\. Pentru c\ pare atât de neimportant\
atunci când este `mpletit\ `n via]a noastr\ cotidian\, `[i g\se[te adev\rata str\lucire
la fel ca [i celebrit\]ile: dup\ moarte. Dup\ moartea prezentului [i instalarea
nostalgiei. De exemplu: `n amintirile noastre, anul 2012 este mult mai mult anul `n
care s-au lansat Jocurile Foamei decât anul `n care a fost atacat consulatul Statelor
Unite din Libia. Anul 1995 a fost al Macarenei, [i nu cel `n care economia Mexicului a
primit ajutor interna]ional de 20 de miliarde de dolari. Micro-istoriile noastre
personale, de la melodiile care se auzeau `n vara aceea pe malul m\rii pân\ la modelul
de Converse pe care trebuia s\ `l avem, poart\ toate iz de pop-cultur\.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

De Boboteaz\

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea
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