
Cinema –
`nainte [i 
dup\ 11
decembrie 

Iulia Blaga

Dou\ sunt cele mai importante
repere ale anului cinematografic
2016 – reformele din cinema to -
grafie, mai ales Ordonan]a de Ur-
gen]\ de modificare a Legii Cine-
matografiei (adoptat\ de fostul
Guvern pe ultimii 25 de metri), [i
succesul f\r\ precedent al filmelor
române[ti la Cannes. Merge [i un
al treilea, dac\ se va verifica `n
2017 – `nt\rirea pie]ei locale [i di-
versificarea ofertei autohtone de
film, mai ales prin apari]ia unor
comedii de succes – vezi nea[tep-
tatele rezultate ale comediei inde-
pendente Dou\ lozuri. 
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Anul `n care
au murit
vedetele

Drago[ Cojocaru

~ncepând aproximativ cu Da -
vid Bowie [i sfâr[ind apoteotic
cu George Michael [i cu dis -
pari]ia lui Carrie Fisher [i a
mamei ei, Debbie Rey nolds,
2016 s-a remarcat printr-o suc -
ce siune nest\vilit\ de mor]i a
unor vedete (mu zic\, film, lite -
ratur\, politic\ etc.) `ntr-o m\ -
su r\ atât de mare `ncât [i-a
atras, pe bun\ dreptate, denu-
mirea din titlu.
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Citi]i `n » paginile 2-3, 6-11

Vagonul cu vorbe

Retrospectiva anului

Anul lui
Dragnea

Florin Ghe]\u

~n urm\ cu un an, pu]ini ̀ i d\deau
vreo [ans\ lui Liviu Dragnea.
Abia se stinseser\ ecourile tra -
gediei de la Colectiv, iar strada era
`nc\ vie `n mintea politicienilor.
Partidele se temeau de societatea
civil\, iar liderii politici abia dac\
ie[eau la televizor pentru a spune
câteva vorbe. 

» pag. 5

Anul cultural 2016 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 2017 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, Alina Purcaru, Bogdan-Alexandru St\nescu, Eli B\dic\, Marius 
Mihe], Codru] Constantinescu, Victor Eskenasy, Dumitru Ungureanu.
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A mai trecut un an
Avem `n România 60 de malluri [i
57 de teatre dramatice; 15.000 de an-
gaja]i `n serviciile secrete (cât Ger-
mania [i Fran]a la un loc) [i cam
5000 de amploaia]i `n in stitu]iile
teatrale; din totalul de 19 milioane,
circa 2 milioane de ro mâni pariaz\
anual la jocuri de noroc, cheltuind
peste 1 miliard de euro; doar 5%
dintre adul]ii or\[eni particip\ la
un spectacol live ([i aici intr\ toate
artele spectacolului [i genurile)
`ntr-un an de zile; 42,4% din popu-
la]ie domiciliaz\ `n mediul rural,
caracterizat prin s\r\cie, [i nu are
acces la manifest\ri culturale decât
accidental; bugetul Culturii e con-
stant sub un procent din PIB
(0,16%, `n 2016); un sfert din con-
cet\]eni au un grad sc\zut de edu-
ca]ie, dar `n domeniul informaticii
suntem pe primele locuri `n lume [i
liceenii români ob]in nenum\rate
medalii la olimpiade interna]ionale.

~n acest context social polarizat,
teatrul românesc, ca oglind\ a re-
alit\]ii, e la rându-i o zon\ cu o
structur\ inegal\, insularizat\.

Ponderea majoritar\ o reprezint\
teatrele de stat (57 la num\r), cu
trupe stabile, cu salarii mici, nemo-
tivante, dar care vin sigur, la dat\
fix\. Finan]area este asigurat\ de la
bugetul de stat, central sau local,
prin subven]ie anual\, pentru toate
tipurile de cheltuieli (produc]ie,
utilit\]i, salarii). Privilegiate sunt
cele [apte teatre na]ionale, finan -
]ate consistent prin Ministerul Cul-
turii. Dintre ele, anul trecut s-au de-
cupat prin proiecte [i programe de
top unele cu alonj\ interna]ional\:
cele din Sibiu, Timi[oara, Cluj-
Napoca [i Târgu Mure[. Celelalte 50
de scene dramatice plus 15 teatre
pentru copii [i tineret sunt stipendi-
ate de la bugetele locale cu aloca]ii
incomparabil mai mici decât ale
Na]ionalelor. Teatrele pentru cei
mici sunt pe nedrept v\zute ca o
Cenu[\reas\ a sistemului, de[i au o
contribu]ie fundamental\ la for-
marea tinerelor genera]ii [i a pub-
licului pentru teatrul dramatic.
Foarte multe dintre teatrele de esta -
blishment organizeaz\ festivaluri,

ca element de s\rb\toare [i coagu-
lare a comunit\]ii, ca tip de eveni-
ment care le scot din tiparul pre-
mierelor ca principal\ form\ de 
ritmare a activit\]ii. Cele cu tra -
di]ie [i cunoscute [i `n afara gra -
ni]elor sunt Festivalul Interna -
]ional de la Sibiu (`n 2016, edi]ia a
XXIII-a), conform organizatorilor 
fiind al treilea `n Europa ca dimen-
siune, dup\ Avignon [i Edinburgh,
Festivalul European al Spectacolu-
lui – Festivalul Dramaturgiei Ro -
mâne[ti Timi[oara (`n 2016, edi]ia a
XXI-a) etc. Un nou festival a debutat
`n toamn\, la Teatrul „Andrei
Mure [anu“ din Sf. Gheorghe – Dbu-
tanT, adresat, cum zice [i numele,
ar ti[tilor `ncep\tori.

Teatrele independente au benefi-
ciat sporadic de sprijinul statului,
pe proiecte, legisla]ia l\sând la lati-
tudinea finan]atorilor centrali sau
locali dimensionarea bugetelor alo-
cate [i stabilirea criteriilor de eval-
uare a aplica]iilor. Concentrat `n
zone cu o via]\ economic\ mai vie
(`n principal `n Bucure[ti, unde
func]ioneaz\ cel mai mare num\r
de companii private [i freelanceri –
de[i nu exist\ un inventar oficial,
ele sunt constant `n jur de 20 –, ur-
mat de Timi[oara, Tg. Mure[, Cluj,
Sibiu, Ia[i), teatrul independent
constituie un peisaj `n cre[tere, `n
continu\ dinamic\, unele trupe
disp\rând, altele noi ap\rând, `n
principal, din motive de natur\ fi-
nanciar\. 

Pentru a supra vie]ui, unele se
orienteaz\ spre texte [i formate
comerciale, fun c ]ioneaz\ pe lâng\
baruri sau restarante, dar sunt [i 
exemple care probeaz\ existen]a
unor misiuni artistice clar asumate
[i urm\rite cu tenacitate (Unteatru
Bucure[ti, Apropo Bucure[ti, Au\ -
leu Timi [oara, Reactor Cluj, Fix
Ia[i), care reu[esc s\ fie agen]ii ino-
va]iei estetice. 

Atomizarea e o ̀ nsu[ire definito-
rie a teatrului românesc actual,
care se manifest\ [i `n raporturile
scenei cu dramaturgia. Se scrie
mult\ dramaturgie, atât ca lite -
ratur\, cât [i ca scriitur\ de platou
pentru teatrul documentar [i de-
vised, exist\ numeroase concursuri
dedicate, legate de festivaluri tea -
trale, dar pu]ine dintre aceste texte
ajung `n lumina reflectoa relor. {i
mai pu]ine se bucur\ de traduceri
[i circula]ie interna]ional\. Comi-
sionarea nu e o practic\ dezvoltat\,
atrac]ia pentru textul str\in fas -
cinându-i pe mul]i dintre regizorii
no[tri.   

~n România, `n toate
cercurile socialului,
iner]ia la schimbare 
e mare

Teatrul românesc actual nu e un
teatru radical artistic. Avem o via]\
teatral\ cu multe falii, un peisaj in-
sularizat, cu poten]ial estetic, ce
merit\ o mai intens\ popularizare
`n afara grani]elor na]ionale. Dou\
apari]ii editoriale au f\cut câ]iva
pa[i `n acest sens. Volumul Cris -
tinei Rusiecki, Radu Afrim – ]esu-
turile fragilit\]ii, ap\rut `n 2015, a
fost reeditat ̀ ntr-o versiune ̀ n limba
englez\, Radu Afrim. The Fabric of
Fragility, la fel de elegant\ ca edi]ia
princeps. Un alt volum, colectiv, pe
care l-am coordonat, Regia româ -
neas c\, de la act de interpretare la
practici collaborative/Romanian
Theatre Directing, from Author-
ship to Collaborative Practices,
analizeaz\ poeticile regizorale a
zece regizori afirma]i dup\ 1990
(Radu Afrim, Gianina C\rbunariu,
Catinca Dr\g\nescu, Bogdan Geor -
gescu, Cristi Juncu, Eugen Jebe-
leanu, Radu Alexandru Nica, Leta
Popescu, Theodor Cristian Popescu,
Bobi Pricop) prin lupa a tot atâ]ia
critici (Oana Cristea Grigorescu,
Cristina Modreanu, Silvia Dumitra-
che, Iulia Popovici, Cristina Rusiec-
ki, Mirella Patureau, Daniela {ilin-
dean, Emma Dima, Mircea Sorin
Rusu, Olti]a C`ntec). 

Un interesant simpozion organi-
zat `n octombrie de Institutul de Is-
toria Artei „G. Oprescu“ din Bu-
cure[ti [i Asocia]ia Interna]ional\ a
Criticilor de Teatru – România a

scanat „Teatrul românesc postde-
cembrist – contribu]ia regizorilor
`ntor[i din exil“. Evenimentul a
avut loc la Academia Român\, iar
interven]iile teoretice ale cercet\to-
rilor [i criticilor de teatru au relevat
faptul c\ impactul revenirii celor
câ]iva creatori care au luat calea
str\in\t\]ii `n vremea comunismu-
lui a fost punctual, preponderant es-
tetic, legat mai ales de scenele de
unde ace[tia plecaser\.  

~n România, ̀ n toate cercurile so-
cialului, iner]ia la schimbare e
mare. ~n cultur\, slaba bugetare,
politizarea excesiv\, legisla]ia stu-
foas\, birocratizarea, discontinui-
tatea [i lipsa de proiec]ie a politi-
cilor culturale au avut ca efect
transformarea abia atunci când
situa]ia real\ s-a acutizat, când sis-
temul [i-a atins limita [i necesita in-
terven]ie. Un exemplu pertinent
este situa]ia ̀ n care s-a aflat Teatrul
Nottara din Bucure[ti: o lege care
interzicea func]ionarea institu]iilor
publice `ntr-o cl\dire cu risc seis-
mic de gradul 1 i-a ]inut pe arti[ti [i
tehnicieni `n pribegie, pe scene de
`mprumut. O stagiune a durat ab-
surda odisee, vreme ̀ n care au jucat
80 de reprezenta]ii `n 37 de spa]ii! O
reexpertizare a declasificat cl\di-
rea, incluzând-o la risc 2, iar echipa
s-a putut `ntoarce acas\, pe Ma -
gheru. Reintrarea `n normalitate,
dup\ aceast\ bucl\ de zece luni de
absurd, a fost rezultatul unor ample
campanii `n pres\, a nenum\rate
`ntâlniri, numeroase discu]ii ce au
atras aten]ia asupra unui context
stupid.

S\ vedem cu ce vine 2017!

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Film

Iulia Blaga

Cinema – `nainte [i 
dup\ 11 decembrie 2016

Trebuie spus de la `nceput c\
scriu acest text ̀ ntr-o stare de rela-
tiv\ torpoare, nu pentru c\ e ime-
diat dup\ Revelion, ci pentru c\ e
imediat dup\ alegeri [i perspecti-
va unui nou mandat la Cultur\
pentru Ionu] Vulpescu nu e deloc
`ncurajatoare. Dac\ a[ fi scris
acest text `nainte de alegerile par-
lamentare, ar fi sunat mult mai
zglobiu: a fost un an neverosimil,
cu doi mini[tri ai Culturii nevero-
simil de buni – Vlad Alexandrescu
[i Corina {uteu, care s-au luptat
ca `n timpul foarte scurt avut la
dispozi]ie s\ lanseze o reform\ ge-
neral\ `n cultur\ [i mai ales `n ci-
nematografie, asumându-[i riscul
de a se confrunta cu rezisten]a
unui sistem care se târâia de 25 de
ani. 

~n ianuarie 2016, Vlad Alexan-
drescu (om de cultur\ rafinat [i

eficace, nu ca d’alde Gigel {tirbu)
anun]a c\ pân\ la sfâr[itul anului
inten]iona s\ pun\ `n aplicare o
nou\ Lege a Cinematografiei. As-
ta s-a [i `ntâmplat, datorit\ luptei
acerbe a Corinei {uteu de a ̀ mpin-
ge Ordonan]a de Urgen]\ pe masa
Guvernului dup\ ce a fost res-
pins\ [i de a o face s\ fie votat\ pe
29 noiembrie, cu pu]in `nainte de
a fi prea târziu. Ministerul Cultu-
rii a `nceput s\ lucreze la proiect
sub Vlad Alexandrescu. Acesta a
cooptat un abil consilier pe cine-
matografie, pe Andrei Rus, [i a ce-
rut ajutorul mai multor profe-
sioni[ti (printre care Cristian
Mungiu [i Tudor Giurgiu). Scan-
dalurile de la Opera Na]ional\ Ro-
mân\ din Bucure[ti l-au f\cut pe
Alexandrescu s\-[i dea demisia la
cererea prim-ministrului Dacian
Ciolo[, care a pus-o `n loc pe Cori-
na {uteu, adus\ de Alexandrescu
`n minister ca secretar de Stat.
{uteu a anun]at c\ prioritatea ei e
cinematografia (o premier\!) [i s-a
pus pe treab\. Proiectul a fost
`mbr\]i[at de mul]i cinea[ti [i ata-
cat de cei c\rora li s-a p\rut, cum
a spus Cristian Comeag\, ini]iato-
rul protestelor, c\ sluje[te „unor
cercuri de interese“, adic\ „fami-
liilor dominante din cinematografie“.
De fapt, O.U. racordeaz\ cinema-
tografia român\ la cinematogra-
fia european\, introducând prin-
tre altele o sec]iune separat\ la
concursul de finan]are pentru co-
produc]iile minoritar româ ne[ti
[i sprijinind, pe alt\ parte, debutu-
rile [i filmele cu buget foarte mic
(sub 60.000 de euro). O.U. mai ri-
dic\ la 10 procentul de film româ-
nesc pe care s\lile de cinema sunt
obligate s\-l programeze (din care
50% `n prime time) [i de la 2 la 5
procentul de filme române[ti pe
care televiziunile sunt obligate s\
le includ\ `n gril\. Alt capitol im-
portant e programul na]ional de
educa]ie cinematografic\ ce va fi

elaborat `mpreun\ cu Ministerul
Educa]iei Na]ionale [i care va fi
introdus op]ional `n licee. O.U. a
fost adoptat\ a[a cum a fost conce-
put\, cu o singur\ mare excep]ie –
fondurile suplimentare care ar fi
trebuit s\ alimenteze Fondul Ci-
nematografic nu au fost acceptate
de Guvern (aici a fost rezisten]a
cea mai puternic\, deoarece O.U.
ar fi impus taxe noi pentru televi-
ziuni, cinematografie [i furnizorii
de telefonie). 

M\ `ntreb, `ns\, ce se va `ntâm-
pla acum, când, potrivit noii O.U.,
Arhiva Na]ional\ de Filme va tre-
ce `n subordinea Ministerului
Culturii. Anul trecut ministerul a
cooptat peste 50 de profesioni[ti
care s\ elaboreze voluntar, pân\
`n toamna lui 2016, un program de
restructurare. Dac\ ministerul nu
se va ar\ta interesat de restructu-
rare, ANF r\mâne al nim\nui. ~n
decursul anului, Corina {uteu a
cerut demisia actualului pre[e -
dinte al Centrului Na]ional al Ci-
nematografiei, Anca Mitran, care
a refuzat s\ [i-o dea pe motiv c\ a
fost desemnat\ prin concurs. Mai
mult, Mitran a sus]inut c\ n-a fost
cooptat\ la discu]iile pentru modi-
ficarea Legii Cinematografiei,
coalizându-se cu protestatarii lui
Comeag\. Ministerul a schimbat
anul trecut componen]a Consiliu-
lui de Administra]ie de la CNC [i
a `ncercat s\ limiteze puterea
pre[edintelui, mutând numirea
comisiilor de la concursul de fi-

nan]are din sarcina pre[edintelui
`n sarcina CA. Inten]ia ministeru-
lui Culturii de a produce o re-
form\ general\ `n cinematografie
pe toate planurile a dat roade
par]ial [i ar fi avut nevoie s\ fie
continuat\ de aceia[i oameni. E
crucial dac\ cel care va fi numit
ministru va dori s\ mi[te ceva.
Printre altele, România are nevo-
ie ca `nlesnirile financiare (tax in-
centives) pentru produc\torii
str\ini (anun]ate pentru 2016) s\
fie votate `n 2017. Pân\ [i Georgia
ne-a luat-o `nainte.

Nu mai insist pe prezen]a str\ -
lucitoare de la Cannes, am scris pe
larg despre acest subiect [i ̀ n luna
mai, [i `n ancheta de acum dou\
edi]ii din SDC. M-a[ opri, `n
schimb, la prezumtivul punct trei
enun]at la `nceput. Dou\ comedii
române[ti au f\cut `n 2016 peste
un milion de euro, adic\ aproxi-
mativ 1.145.000 euro (dac\ datele

furnizate de distribuitori site-ului
cinemagia.ro sunt corecte). E ade -
v\rat, #selfie69 (149.690 spectatori)
[i Dou\ lozuri (132.898  spectatori)
nu se apropie de succesul lui
Garcea [i oltenii (289.830 specta-
tori `n 2002), dar netezesc drumul
spre o  pia]\ s\n\toas\, cu filme
OK pentru toate gusturile. Dac\
mediocrul #selfie69 s-a vândut
mizând pe o campanie cu apro -
pouri sexuale [i pe nevoia tine -
rilor de a vedea filme române[ti
despre ei, Dou\ lozuri a tras jack-
potul. Acest film modest, dar cu-
rat, realizat cu un buget de 30.000
de euro, a `ncasat aproape 550.000
euro. 

Nu mai am loc. Mai spun c\ fil-
mul autohton care mie mi-a
pl\cut cel mai mult ̀ n 2016 e Inimi
cicatrizate. La Mul]i Ani! S\ fie un
an cu noroc!

Dou\ sunt cele mai importante repere ale anului
cinematografic 2016 – reformele din cinematografie,
mai ales Ordonan]a de Urgen]\ de modificare a Legii
Cinematografiei (adoptat\ de fostul Guvern pe
ultimii 25 de metri), [i succesul f\r\ precedent al
filmelor române[ti la Cannes. Merge [i un al treilea,
dac\ se va verifica `n 2017 – `nt\rirea pie]ei locale 
[i diversificarea ofertei autohtone de film, mai 
ales prin apari]ia unor comedii de succes – vezi
nea[teptatele rezultate ale comediei independente
Dou\ lozuri. 

Top intr\ri filme
române[ti 2016

(potrivit
cinemagia.ro)

n #selfie69
(regia Cristina Iacob) 

n Dou\ lozuri
(r. Paul Negoescu)

n Bacalaureat 
(r. Cristian Mungiu)

n Sieranevada 
(r. Cristi Puiu) 

n Câini (r. Bogdan Miric\) 
n Usturoi (r. Lucian

Alexandrescu) 
n Afacerea Est

(r. Igor Cobileanski)
n Ilegitim

(r. Adrian Sitaru)
n Minte-m\ frumos `n Cen-

trul Vechi (r. Iura Lunca[u)
n Inimi cicatrizate
(r. Radu Jude) 

Top personal filme str\ine 2016

n Paterson (r. Jim Jarmusch) [i Elle (r. Paul Verhoeven)
n Toni Erdmann (r. Maren Ade)
n Fuocoammare/Fire at Sea (r. Gianfranco Rosi)
n American Honey (r. Andrea Arnold)
n Midnight Special (r. Jeff Nichols)
n The Woman Who Left (r. Lav Diaz)
n Ma’ Rosa (r. Brillante Mendoza)
n Arrival (r. Denis Villeneuve)
n La La Land (r. Damien Chazelle) 
n La fille inconnue (r. Jean-Pierre [i Luc Dardenne)

#selfie69, de Cristina Iacob



Ce an a fost [i 2016-le \sta! S-a ales
Trump `n America, s-a optat pen-
tru Brexit, un drum care nu duce
nic\ieri, s-a `ntors PSD la guver-
nare, ca [i cum nici n-ar fi plecat.
Numai nenorociri. Cu toate aces-
tea, nu a[ putea spune c\ nu i-am
supravie]uit. 

Am tot cules, harnic, harfe (ve-
de]i [i titlul acestei rubrici, dar [i

`ndr\gitul site www.harfa.ro), am
c\l\torit (am v\zut pentru prima
dat\ Liverpool [i Ramallah, toc-
mai ̀ n Palestina, [i Moscova, Mos-
cova!, [i Larnaca [i Napoli, [i
Pompei), de-acum pot s\ [i mor,
vede]i bine (ceea ce oricum ur-
meaz\ pentru fiecare dintre noi).

Dintre toate vie]ile mele – zia-
rist, c\l\tor, scriitor –, o prefer tot
pe cea de cititor, nu m-am scrântit
`ntru mine `nsumi. Am citit
enorm [i am tot scris aici, la ziar,
scrisori deschise c\tre domnul
Paul Auster [i c\tre domnul Sara-
mago [i c\tre doamna Patti Smith
[i c\tre domnul Stendhal, [i c\tre
Erich Maria Remarque, [i c\tre
domnul Cunningham, [i c\tre
domnul Stefansson, [i c\tre dom-
nul Cosa[u, [i c\tre domnul Tur-
gheniev, [i c\tre domnul Lermon-
tov (ah, Rudin!), [i c\tre domnul
Pavese, [i c\tre domnul Babel, [i
tot a[a, [i tot a[a. Preg\tesc scri-
sori c\tre domnul Julian Barnes
[i c\tre domnul Charles Bu-
kowski, poetul, [i nu m\ deran-
jeaz\ absolut deloc faptul c\ nu le
vor afla niciodat\, mai ales c\ unii
nici nu mai au cum. 

Dar tot am `nv\]at câte ceva
despre via]\ `n anul care a trecut,
mai ales despre supravie]uire, am
mers `n continuare la filme de ci-
nema [i la spectacole de teatru [i
la spectacolul vie]ii. I-am scris
`ndelung pe cei de la periferii, mai
ales pe ]igani [i pe curve. Nu
n\d\jduiesc la o statuie, nici m\ -
car pe Calea Ferentari, de[i odat\
am visat c\ mi s-a ̀ n\l]at a[a ceva,
iar pe soclu scria atât: „Celui care
ne-a `n]eles“. Vise [i autoironie,
vede]i bine. 

M-am `ntors dup\ dou\zeci de
ani (cum altfel?) `n blocul `n care
am copil\rit, pe Aleea Zorilor,
`ntr-un ora[ monoindustrial din -
tr-o p\dure, [i am tr\it pentru o
vreme `n Tinere]e f\r\ b\ trâne]e
[i via]\ f\r\ de moarte, ceea ce 
fire[te c\ este cumplit. 

Totodat\, am continuat s\-mi
scriu poeziile [i s\ nu le public,
am scrijelit la roman, chiar dac\,
precum cunoa[te]i poate, pun
semnul egalit\]ii, `n continuare la
Cioclea, ̀ ntre Turnul Eiffel [i firul

de iarb\, `ntre o cronic\ la gazet\
[i R\zboi [i pace. 

Mai departe, m-am tot `ntrebat
care a fost cea mai important\
`ntâlnire pe care am avut-o `n lite-
ratur\. Am oscilat `ntre Ali Es-
kandarian [i Venedikt Erofeev [i
re`ntâlnirea cu Roberto Bolano
(2666 e, totu[i, cea mai important\
carte la care am ajuns recent). 
N-am concluzii. {i asta e bine. 

Pe de alt\ parte, e anul `n care 
i-am pierdut pe Leonard Cohen ([i
lui i-am scris o scrisoare, se va pu-
blica) [i David Bowie [i Prince [i
George Michael. I-au dat Nobelul
lui Bob Dylan, ceea ce mai sal-
veaz\ ceva din poezia care va salva
totu[i lumea, dar prea pu]in, prea
pu]in. Categoric, am `mb\trânit. 

Nu m-am ales la Parlamentare,
mai ales c\ nici nu am candidat.
Nu o s\ suf\r dintr-atât, ca Nenea
Iancu, care a plecat la Berlin, mai
ales dezam\git c\ ]ara nu l-a re-
compensat cu un coledzi, dup\
cum cu prisosin]\ ar fi meritat.

{i ce o s\ se aleag\ din toat\

aceast\ zbatere, dup\ ce m-am
f\cut tuturor, ca un sfânt apostol,
totul? Evident, nimic. E vânare de
vânt, s\ nu uit\m c\ a fost anul
Dylan [i c\ asta e bine [i c\ greul
abia va urma, c\ci asta e dinto-
deauna condi]ia supravie]uitori-
lor – s\-[i amâne, iar [i iar, greul. 

Bun-venit, a[adar, 2017. Te-am
a[teptat. O s\-]i supravie]uiesc
sau o s\ mor `ncercând. 
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Pocnesc artificii. „Pocnesc fru-
mos, ca la Sfânt\, `]i spun io!“, te
asigur\ cel care ]i le-a vândut ile-
gal `n pia]\. Pare c\ e r\zboi. Pare
c\ via]a ta o s\ se schimbe. Lumea
[i lucrurile or s\ se schimbe. Pare
c\ o s\ fii altul. Un nou an.

Câte c\r]i ai citit? Le-ai citit pe
cele mai bune? Câte filme ai v\ -
zut? Le-ai v\zut pe alea de Oscar?
{tii cine va lua Oscar `n curând?
}i-ai `ndeplinit obiectivele la ser-
viciu? }i-a crescut salariul? Dar
pensia? Ce ]\ri str\ine ai vizitat?
Ai v\zut Parisul? Ai mâncat s\ -
n\tos? Ai fost `n Hawaii? Ai donat
pentru Cumin]enia P\mântului?

Te-ai speriat de ru[i? Ai fost 
`nfiorat de terori[ti? }i-ai cum -
p\rat blugii \ia mi[to-mi[to? Ce-ai
f\cut de cutremure? Ai ie[it `n
ora[? Te-ai distrat la maximum? 
I-ai oferit cele mai bune condi]ii la
mod\ copilului t\u? L-ai dus la cea
mai bun\ [coal\? L-ai târât la cursu -
rile de pian? Câ]i scriitori ]i-au
murit? Câ]i cânt\re]i favori]i ]i-au
plecat la ceruri? }i-ai luat dulapul
preferat de la Ikea? Dar iPhone?
Ai ie[it la vot? Ai comentat Nobe-
lul pentru literatur\? }i-ai dat cu
p\rerea despre familia tradi]io-
nal\? Dar despre legea fumatului?
Te-ai exprimat radical fa]\ de toate

[tirile [i subiectele zilei? Câte poze
cu mâ]e ai pus pe Facebook? Câte
r\s\rituri [i apusuri superbe?

Pare c\, dac\ nu le-ai f\cut anul
trecut, o s\ le faci pe toate ̀ n noul an.  

Pare c\ n-o s\ mai fumezi, c\ o
s\ m\nânci s\n\tos. Pare c\ n-o s\
te mai enervezi pe taximetri[ti. Pa-
re c\ o s\ conduci preventiv. C\ o
s\ munce[ti mai mult [i mai bine.
C\ o s\-]i suni to]i prietenii [i o s\
te `ntâlne[ti cu ei mai des. C\ o s\
stai mai mult de vorb\ cu p\rin]ii
t\i. C\ o s\ fii mai tolerant. C\ o s\
fii mai apreciat. C\ o s\ fii mai
atent cu ceilal]i din jur. Pare c\ nu
o s\ te mai plângi de nimic. C\ o s\
ai succes absolut. Pare. 

Pocnesc artificii. Pocnesc fru-
mos [i ale tale. Ca la Sfânt\. Pare
c\ e r\zboi [i chiar e r\zboi. Nu
vei citi cele mai bune c\r]i, n-o s\
vezi toate filmele de Oscar. 

Nu o s\ conduci preventiv. Nu
o s\ ajungi `n toate ]inuturile
exotice. Nu o s\-]i suni to]i prie-
tenii. Nu o s\ stai suficient de
vorb\ cu p\rin]ii t\i. Sunt mari
[anse s\ nu-i plac\ pianul sau
lec]iile de karate copilului t\u.
Nu o s\-]i `ndepline[ti toate pla-
nurile. Nu va fi cel mai bun an
din via]a ta, pentru c\ trebuie s\
mai r\mân\ loc de mai bine [i

pentru urm\torii ani. Nu vei fi
altul.

Zi de zi, va fi via]a ta care se
`ntâmpl\ dincolo de evenimente
extraordinare, dincolo de ce se d\
la [tiri [i ]i se spune c\ te va mar-
ca, dincolo de planuri tale m\re]e,
dincolo de orice calcule pe care ]i
le faci la orice `nceput de nou an.
Dincolo de orice superlative, e bi-
lan]ul. Cel adev\ rat. M\sura feri-
cirii tale e cât de bine te vei sim]i
`n cele mai banale momente, când
nu realizezi [i nu ]i se `ntâmpl\
nimic altceva ie[it din comun de-
cât via]a. Bucur\-te! Tr\ie[te!

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

M\sura fericirii tale

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro

2016 n-a fost un an bun pentru omenire, dar la nivel
personal a fost cât se poate de `ndurabil. 

O privire `napoi, o privire `nainte



Declinul partidelor era evi-
dent, de la dreapta la stânga. ~n
ianuarie 2016, Victor Ponta [i
Gabriel Oprea erau cele mai detes-
tate figuri, iar PSD resim]ea din
plin loviturile `ncasate cu câteva
s\pt\mâni `n urm\.

Pentru Dragnea, trecerea PSD
`n opozi]ie a fost un cadou nespe -
rat. A fost momentul nimerit pen-
tru a sc\pa de guralivul Ponta. Nu
doar c\ l-a r\pus atunci pe Victo-
ra[, `ns\ a putut preg\ti `n lini[te
partidul pentru ce avea s\
urmeze. C\lit `n politic\, Dragnea
[tia c\ va veni [i vremea sa, dac\
va gestiona abil primele s\pt\ -
mâni de dup\ pierderea guver -
n\rii. ~n loc de lament\ri [i vaiete
prelungi, omul a pornit `n turneu
prin teritoriu pentru a-[i lini[ti [i
`nt\ri filialele. {i a le preg\ti pen-
tru cele dou\ r\zboaie politice ale
anului 2016. Au fost schimba]i [e -
fii PSD din jude]ele problem\, iar
conflictele mocnite din diversele

organiza]ii au fost rapid stinse.
Dragnea nu numai c\ [i-a `nt\rit
pozi]ia `n PSD, ci [i-a [i pus pe
roate ma[i n\ria electoral\.

~n timp ce PNL `nc\ nu aflase
dac\ este la putere sau `n opozi]ie,
dar `ncasa lovituri pentru ezit\ -
rile guvernului Ciolo[, PSD s-a or-
ganizat [i a declan[at ofensiva. 

Aminti]i-v\ ce s-a petrecut la
Bucure[ti `naintea alegerilor lo-
cale. Capii liberali de la acea
vreme [i-au b\tut joc de propriul
partid, propunând nu mai pu]in
de patru nume pentru b\t\lia de
la Capital\. A fost doar `nceputul
degringoladei care `ncet-`ncet
avea s\ cuprind\ `ntregul PNL,
jude] cu jude]. 

Rezultatul strategiei pe Bu-
cure[ti s-a resim]it la nivel na]io -
nal. Partidul Na]ional Liberal a
ob]inut chinuit 30% pe ]ar\ (`nc\
un scor bun!), gra]ie implic\rii
primarilor `n func]ie, `ns\ `n Cap-
ital\ a luat un ru[inos 11%. PSD a

scos 40%, a câ[tigat toate sec-
toarele, iar principalul adversar
al social-demo cra]ilor n-a fost
PNL, ci USB-ul lui Nicu[or Dan.
Rezultatul pe Bucure[ti a fost pen-
tru PSD semnalul c\ se poate repe-
ta scenariul [i `n toamn\, la parla-
mentare. Lucru care de altfel s-a [i
`ntâmplat.

~n loc s\ `nve]e din catastrofa
care se petrecea chiar sub ochii
lor, Blaga [i Gorghiu au mers mai
departe, cu acelea[i gre[eli [i ace-
lea[i stâng\cii inexplicabile pen-
tru ni[te lideri cu vechime `n
politic\. Nu PSD avea nevoie de

liste noi [i curate `n toamn\, ci
PNL. Nu de la PSD exista a[tep -
tarea unui program de guvernare
ambi]ios, articulat [i credibil, ci
de la liberali.

PSD [i-a v\zut de treab\, a
adoptat tactica stru]ului, iar la
`nceputul lunii octombrie Drag-
nea a ocupat `ntreaga scen\ poli -
tic\. Când tu, partid de stânga, vii
[i promi]i nu doar m\riri la
salarii [i pensii, ci [i reduceri de
impozite [i taxe, asta se cheam\
curaj [i viziune. Ne place sau nu,
Dragnea a [tiut care e drumul suc-
cesului. Pentru prima dat\, PSD
[i-a sporit bazinul electoral, stân-
ga reu[ind nu doar s\ adoarm\
vigilen]a dreptei, ba chiar s\-i
fure votan]ii. Scorul PSD de la
par lamentare nu e `ntâmpl\tor.
Când prezen]a `n urban e peste
cea din rural, când PSD câ[tig\ `n
premier\ Transilvania, `nseamn\
c\ au existat muta]ii profunde `n
electorat. 

Pe tot parcursul campaniei
electorale, Dragnea s-a erijat `n
profesorul care [tie ce vrea elec-
toratul. Cu sau f\r\ consultan]i is-
raelieni, PSD a fost conving\tor.
S-a adresat nu doar bugetarilor [i
pensionarilor, ci [i mediului de

afaceri. Ba chiar a avut promi -
siuni ]intite c\tre studen]i, ca [i
pentru cei din zona privat\. Drag-
nea a vorbit pe limba oamenilor,
`n timp ce liberalii nu au vorbit
des pre nimic. Faptul c\ la mijlocul
campaniei PNL `nc\ `l c\uta dis-
perat pe Dacian Ciolo[ arat\ lim -
pede c\ liberalii au intrat `n cam-
panie total nepreg\ti]i. Am asistat
la o premier\ `n via]a politic\
româ neasc\, ca un partid s\ piard\
12 puncte `n doar dou\ luni. 

PSD a câ[tigat deta[at alege -
rile, iar de câteva zile are propriul
guvern. A fost un an fulminant
pentru un partid c\ruia mul]i `i
cântau prohodul dup\ Colectiv,
dar care a reu[it s\ câ[tige singur
aproape 50 la sut\ din voturi.

Ce va urma `n 2017? Potopul de
promisiuni va fi greu de `ndepli -
nit. Posibil ca PSD s\ for]eze nota
[i s\ asist\m fie la r\sturnarea
sta tului de drept, fie la suspen -
darea pre[edintelui Iohannis. Poa -
te c\ ambele mut\ri sunt `n min -
tea liderilor PSD. 

Putem spune `ns\ c\ 2016 a fost
anul lui Dragnea, pentru c\ f\r\
strategia sa parlamentarii PSD ar
fi `nc\lzit `n continuare b\ncile
opozi]iei. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Pe de o parte, 2016 a fost – iar\[i – un
an al atentatelor teroriste, de mai
mic\ sau mai mare anvergur\, co-
mise de militan]i isla mi[ti: `n Bru-
xelles, Paris, München, Berlin, dar
[i `n localit\]i mai mici din Europa
Occidental\. Asta nu `nseamn\ c\
`ntre extremi[tii musulmani [i
agresorii sexuali sus-pomeni]i ar fi
existat vreo leg\tur\: nu cred c\
ISIS sau Al-Qaida preg\tesc ̀ n tabe-
rele lor de lupt\ pip\itori de euro-
pence sau gol\na[i de cartier. Dar,

din perspectiva europeanului me-
diu, ei intr\ `n aceea[i categorie:
cea a str\inilor (de continent, cul-
tur\ [i religie) care tulbur\ stabili-
tatea lumii civilizate.

De cealalt\ parte – [i `n strâns\
leg\tur\ – s-a v\zut o cre[tere ra-
pid\ a mi[c\rilor na]ionaliste, xe-
nofobe, izola]ioniste, care `ncep s\
câ[tige tot mai mult teren ̀ n ̀ ntrea-
ga Europ\. ~n Austria n-a lipsit
mult ca pre[edintele ales al ]\rii s\
fie un exponent al dreptei extreme.

~n Germania câ[tig\ tot mai mult
teren partidul anti-imi gra]ie al lui
Frauke Petry, Alternativa pentru
Germania. Fran]a [i Marea Brita-
nie sunt `n aceea[i situa]ie. Mai
mult, guverne alese democratic,
precum cele din Polonia sau Unga-
ria, restrâng liber t\]ile cet\]ene[ti
`n numele siguran]ei [i sta bi -
lit\]ii. De dictatura abia mascat\
din Rusia nici nu mai are rost s\
pomenim.

~ngrijor\toare e [i sc\derea ge-
neral\ a `ncrederii `n Uniunea Eu-
ropean\. Cel mai vizibil semn al
unei viitoare `nchideri `ntre gra -
ni]ele na]ionale a fost referendu-
mul organizat de britanici `n var\,
al c\rui rezultat valideaz\ ie[irea

Marii Britanii din UE. Ar putea fi
doar un accident sau un semnal.
Unul prost, oricum.

Pân\ [i `n România s-a `nregis-
trat o sc\dere a `ncrederii `n Uni-
unea European\, combinat\ cu o
cre[tere a na]ionalismului (u[or)
xenofob. De tot râsul, dac\ e s\ ju-
deci obiectiv, fiindc\ pu]ina prospe-
ritate din ]ara noastr\ depinde
exact de UE. Un Romexit ne-ar l\ sa
`n scurt timp mai s\raci decât 
ne-am imaginat c\ putem fi, un fel
de Republic\ Moldova ceva mai po-
pulat\ – dar nu pentru mult timp.
(Altfel, „Romexit“ nu sun\ deloc
r\u.) ~n România am avut [i dou\
serii de alegeri: locale [i parlamen-
tare. Ambele au fost câ[tigate f\r\

drept de apel de PSD. Rezultatul era
previzibil, nu fiindc\ opozi]ia de
dreapta n-ar fi existat [i n-ar fi f\cut
[i ea, s\raca, ce-a putut. PSD a câ[ti-
gat ceea ce `i apar]inea din 1990
`ncoace – fiindc\ PSD nu este un par-
tid, ci sistemul `nsu[i, cu roti]ele [i
angrenajele mo[tenite dinainte de
re vo lu]ie, [i e singurul care [tie s\ le
pun\ `n mi[care. Pe de alt\ parte, a
fost tot o victorie a conservatorismu-
lui, a na ]ionalismului soft, a „mân-
driei de a fi român f\r\ efort“.

Cam asta a fost. Au mai fost [i câ-
teva evenimente sportive de anver-
gur\ `n care mândria de a fi român
s-a fle[c\it r\u de tot (Jocurile Olim-
pice de var\, campionatul european
de fotbal), dar cui `i mai pas\ de
sport?

~n rest, nimic deosebit. A fost un
an prost ([i, pe deasupra, [i bisect,
adic\ prost cu o zi `n plus), `n care,
paradoxal, România a avut – zic eu
– cel mai bun guvern din ultimele
câteva decenii. O s\ vedem la anul. 

N-a[ zice c\ 2016 a fost un an prea bun pentru lumea
`n care tr\im. A `nceput cu valul de agresiuni sexuale
din Germania, din noaptea de Anul Nou, provocat de
imigran]i din ]\ri musulmane, dar [i cu `ncercarea
e[uat\ a autorit\]ilor [i presei locale de a-l mini -
maliza, pentru a nu stârni xenofobia din sânul de -
mocra]iei europene. Evident, rezultatul a fost exact
cel opus [i, pe ansamblu, evenimentul respectiv a
trasat direc]iile proaste `n care s-a mi[cat societatea
european\.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Mândria de a fi român f\r\ efort

Anul lui Dragnea
~n urm\ cu un an, pu]ini `i d\deau vreo [ans\ lui Liviu
Dragnea. Abia se stinseser\ ecourile tragediei de la
Colectiv, iar strada era `nc\ vie `n mintea politi -
cienilor. Partidele se temeau de societatea civil\, 
iar liderii politici abia dac\ ie[eau la televizor pentru
a spune câteva vorbe. 



~ncep, ca de obicei, prin
a-mi cere iertare celor pe
care-i uit. De fiecare dat\
când scriu un text de
acest gen realizez abia
dup\ apari]ie c\ am ne -
glijat pe cineva. ~n acela[i
timp, nici nu doresc s\
men]ionez titluri doar
pentru c\ au ap\rut. Anul
trecut scriam c\ nu a[
vrea s\ mai particip, din
aceste motive, la ase -
menea rezumate. Cum
George Onofrei s-a do -
vedit foarte persuasiv, nu
m\ ]in de cuvânt. A[adar,
o viziune foarte, foarte
personal\ asupra anului
literar 2016.

Bogdan-Alexandru St\nescu

Proz\: aici m\ preocup\ ie[irea
din norm\, din ce `n ce mai rar\.
Se scrie mult [i nici m\car foarte
prost, mai curând la minima re-
zisten]\. A[adar, pentru mine, no-
tabile sunt Pascal deseneaz\
cor\bii, debutul lui Radu Nicipo-
ruc, pentru c\ a reu[it s\ constru-
iasc\ o voce narativ\ original\;
Cazemata lui Tudor Ganea, pen-
tru c\ s-a opus tenta]iei de a fi un
debut „de test“ [i a for]at lenea ci-
titorului `nc\ din prima pagin\;
Salut\ri lui Tro]ki, un volum-
lec]ie `n care Dumitru Crudu

arat\ c\ poate face proz\ scurt\
din orice [i, deloc `n ultimul rând,
Interior zero, o carte extrem de
de[teapt\ [i de crud\ care o pro-
pulseaz\ pe Lavinia Brani[te
printre scriitorii adev\ra]i/consa-
cra]i. Pe final de an au ap\rut
dou\ romane masive la care citesc
chiar acum, simultan: Disco Tita-
nic al lui Radu Pavel Gheo [i Efec-
tele secundare ale vie]ii, opul poli-
fonic al lui Vlad Zografi. Personal,
dat fiind c\ fac parte din selecta
sect\ cosa[ian\, un an `n care a
ap\rut Via]a fic]iunii dup\ o revo-
lu]ie nu putea fi decât unul exce-
lent!

~nainte de a trece `n dimensiu-
nea poetic\ a fiin]ei, trebuie s\ fe-
licit echipa de la iocan pentru
treaba profesionist\ pe care o fa-
ce: e o lec]ie pentru revistele cul-
turale care merg `n virtutea
iner]iei.

Poezie: aici, ca de obicei `n ulti-
mii ani, e `nghesuial\. {i `nc\ una
bun\. A[ `ncepe prin a aminti ex-
celenta revist\ Poesis Interna]io-
nal, condus\ de Claudiu Komar-
tin, care reu[e[te s\ fie, num\r de
num\r, consistent\ [i actual\.
Dac\ tot am vorbit despre Claudiu
Komartin, Casa de Editur\ Max
Blecher ]ine iar\[i capul de afi[ `n
ceea ce prive[te poezia: Livia 
{tefan, cu al s\u Lolita32, Radu
Ni]escu, Dialectica ur[ilor, antolo-
gia recuperatoare Vasile Petre
Fati, O anumit\ c\ldur\ uman\,
Alexandru Potcoav\, cu ~ntr-o zi
nu ne vom mai recunoa[te [i Ra-
du Andriescu, cu volumul s\u

Când nu mai e aer – un cititor de
poezie român\ contemporan\ are
ce g\si aici. La fel de activ\ pe
pia]a de poezie, dar cu un pro-
gram mai haotic (impresie la care
ajut\ [i prezen]a discret\ din
libr\rii, plus site-ul misterios) a
fost editura Charmides: Ioan Es.
Pop (Arta fricii), Andrei Dobo[
(Spiro), Matei Hutopila (Ti[i]a),
Olga {tefan (Saturn, Zeul) [i Alex
V\sie[ (Oana V\sie[) fac parte
dintre apari]iile notabile ale anu-
lui. Dac\ tot suntem la capitolul
Alex V\sie[, el a publicat tot `n
2016 instala]ia, la Cartea Româ-
neasc\. Un poet foarte interesant.
{i, `n fine, mult discutata (pe me-
rit) Trado, colaborarea poetic\
dintre Svetlana Cârstean [i Athe-
na Farrokhzad, volum ce deschide
o nou\ colec]ie de poezie, Vorpal,
a Editurii Nemira, unde deja au
ap\rut dou\ volume semnate de
Florin Dumitrescu (Dodii) [i {te-
fania Mihalache (Sisteme de fixare
[i prindere). Ap\rut la `nceputul
anului, volumul Trei, al lui Sorin
Ghergu], de la Editura Vellant, nu
poate lipsi din nici un top poetic.
La Cartea Româneasc\, 2016 a
`nsemnat un volum Nichita Dani-
lov (Recviem pentru ]ara pier-
dut\), dar [i un debut, cu totul
aparte, al lui George State: Crux.
Tot la capitolul debut, trebuie
amintit volumul rezisten]\, al Ali-
nei Purcaru. Dat fiind c\ a fost
Anul Dada, nu pot s\ nu men]io-
nez aici edi]ia profesorului Ion
Pop din Tristan Tzara, {apte ma-
nifeste DADA. Lampisterii. Omul
aproximativ, ap\rut\ `n prim\va-
ra acestui an la Polirom.

Diverse, dar foarte bune: Vasile
Ernu aduce pe final de an partea
median\ a trilogiei sale dedicate
marginalilor, Bandi]ii (Polirom),
o carte pe care o consider pasul de-
cisiv f\cut de autor spre proza de
calitate. Vasile Ernu se trans-
form\, `ncet, `ntr-un excelent au-
tor de non-fiction literar. La Car-
tea Româneasc\, respectiv Parale-
la 45 au continuat seriile de autor
„Gheorghe Cr\ciun“ [i „Mir cea
Nedelciu“, un lucru extraordinar,
din punctul meu de vedere. Tot la
lucruri extraordinare a[ pune 
[i noile titluri ap\rute la Humani-
tas, `n seria de autor Matei 
C\linescu. La Humanitas a fost

publicat\ [i o foarte frumoas\ ([i
util\) edi]ie critic\ a Levantului
lui Mircea C\rt\rescu, realizat\
de Cosmin Ciotlo[. La Tracus Ar-
te, pe final de an, o premier\ edito-
rial\: Ilarie Voronca, Jurnalul si-
nuciderii, un document extrem de
interesant, dar [i o carte `n care
moartea ̀ [i d\ mâna cu literatura.
Mi se pare bine-venit\ [i reedita-
rea, de c\tre aceea[i editur\, a In-
troducerii `n poezia american\
modern\ a lui Serge Fauchereau. 

Nu vreau s\ intru `n domeniul
traducerilor, pentru c\ aici b\taia
e crunt\ [i totul se cam reduce la
bani. A[ men]iona `ns\ câteva
apari]ii interesante din domeniul
non-fic]iunii, cum ar fi Franco Mo -
retti, Grafice, h\r]i, arbori. Litera-
tura v\zut\ de departe (Editura

Tact, traducere de Cristian Cercel),
mica biblie a distant-reading-ului,
recte French Theory, a lui Fran-
çois Cusset, de la aceea[i editur\
(traducere de Andreea Ra ]iu).
Practic, Tact a cam devenit singu-
ra editur\ care scoate teorie, `n
rest toat\ lumea a stins motoarele,
c\ erau prea ̀ ncinse. {i, ca s\ ̀ nce-
pem anul bine, recomand din tot
sufletul Anatomia melancoliei, ce-
lebrul [i abstrusul op al lui Robert
Burton, tradus de Iustina Cojoca-
ru [i publicat de Editura Herald.

Perla Coroanei: Ulysses, 732.
Romanul romanului de Mircea
Mih\ie[, pentru c\, de[i suferim
de toate complexele posibile, la ca-
pitolul eseu/critic\ literar\ `nc\
putem fi de nivelul semifinalelor,
ba chiar al finalelor. 
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Poezie: ca de obicei,
`nghesuial\. Una bun\
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Citind `n urm\ 

Alina Purcaru

Proza

Inevitabila [i frustranta list\ de
titluri la care se reduce un an de
lecturi electrizante, provocatoare,
intrigante sau, dup\ caz, transfor-
matoare `ncepe cu urm\toarele:
~nvoiala de George B\l\i]\, Disco
Titanic de Radu Pavel Gheo, Inte-
rior zero de Lavinia Brani[te, 
Cexina Catapuxina de Matei Flo-
rian, Via]a fic]iunii dup\ o revo-
lu]ie de Radu Cosa[u (Oscar Ro-
hrlich), Pascal deseneaz\ cor\bii
de Radu Niciporuc, toate ap\rute
la Editura Polirom. Am citit Spre
v\i de jad [i s\lb\]ie, romanul Ve-
ronic\i D. Niculescu, ca pe un mo-
zaic mi[c\tor de stiluri [i formule
livre[ti, un roman care `ncorpo-
reaz\ [i un micro-basm ̀ n versuri –
gest rar, riscant, ̀ ns\ alimentat de
o mare creativitate. Simona Anto-
nescu a revenit, dup\ debutul de
anul trecut, cu un roman care ma-
laxeaz\ iar date [i personaje isto-
rice, Darul lui Serafim, o carte a
c\rei bun\ primire demonstreaz\
c\ interesul pentru proz\ autoh-
ton\ reglat\ `ntre parametri retro
r\mâne vivace. Spre final de 2016
au ap\rut Inocen]ii, noul roman
al Ioanei Pârvulescu, [i Efectele
secundare ale vie]ii, primul ro-
man al lui Vlad Zografi, ambele
publicate la Editura Humanitas,
ambele propuneri care vor `nsem-
na, cu siguran]\, acest an edito-
rial. {i tot acum inepuizabilul Oc-
tavian Soviany a mai dat o carte,
N\luca, roman care a ̀ nceput deja
s\ adune laude [i pe care m\ tot
preg\tesc s\-l `ncep. 

2016 a completat `n mod consis-
tent [i seriile de autor. Dou\ titluri
noi o rotunjesc pe cea dedicat\ lui
Gheorghe Cr\ciun la Editura Poli-
rom: Imagini, litere [i documente
de c\l\torie [i Doi `ntr-o carte
(f\r\ a-l mai socoti [i pe autorul

ei). Fragmente cu Radu Petrescu
[i Mircea Nedelciu, volume `ngri-
jite de Carmen Mu[at [i Oana
Cr\ciun. {i seria de autor Matei
C\linescu ini]iat\ la Editura Hu-
manitas a acumulat [ase titluri
anul acesta, `ntre care se distinge
o apari]ie inedit\, tulbur\torul Un
altfel de jurnal, edi]ie `ngrijit\ de
Raluca Dun\. Cât despre multele
antologii ap\rute [i anul acesta,
cea care s-a deta[at printr-un con-
cept foarte coerent [i nivel valoric
unitar a fost 10.000 de semne, vo-
lum coordonat de Simona Sora la
Editura Institutului Cultural Ro-
mân `n parteneriat cu Ministerul
Culturii. 

Nu a[ putea `ncheia acest su-
mar bilan] f\r\ a aminti trei ti -
tluri dificil de `ncadrat. Ar fi car-
tea-album a lui Marius Chivu,
Trei s\pt\mâni `n Anzi, un plon-
jon `n interior provocat de o nou\
c\l\torie, apoi singurul debut ca-
re m-a fermecat anul \sta, Cartea
n\soaselor de Alexandra Rusu la
Editura Vellant, [i cea mai adic-
tiv\ [i mai amuzant\ carte pentru
copii, Rostogol merge acas\ de La-
vinia Brani[te la Editura Arthur.
Nu am citit `nc\ multe dintre ro-
manele grele ap\rute c\tre finalul
anului: Republica lui Bogdan Su-
ceav\, Copiii r\zboiului de Varu-
jan Vosganian sau Turma p\sto-
rului mut de Marius Oprea, toate
ap\rute la Editura Polirom. 2016 
s-a ̀ ncheiat cu un val de titluri, iar
cernerea e `nc\ `n curs.

Poezia

Poezia a prosperat `n 2016, iar
un bilan] dedicat numai ei ar cere
un spa]iu generos. Am s\ fac o
simpl\ `n[iruire de volume bune
[i foarte bune, din care nu pot s\
lipseasc\ urm\torii: Livia {tefan
cu Lolita 32, Rita Chiran [i Casa
Fleacurilor, Radu Ni]escu [i Dia-
lectica Ur[ilor, Sorin Despot [i ter-
meni/condi]ii (toate ap\rute la

Casa de Editur\ Max Blecher),
Alex V\sie[ cu Instala]ia (Editura
Cartea Româneasc\), Olga {tefan
[i Saturn, zeul, Andrei Dobo[ cu
noul Spiro [i come-backul lui Ioan
S. Pop, Arta fricii, toate trei ap\ru-
te la Editura Charmides. Un vo-
lum insolit, prin concept „`n afara
colec]iilor“ este Trado, cartea
scri s\ la patru mâini de Svetlana
Cârstean [i poeta suedez\ Athena
Farrokhzad, ap\rut\ `ni]ial `n
Suedia [i publicat\ ̀ n traducere la
Editura Nemira. Tot o carte singu-
lar\, revenirea la poezie a lui 
Andrei Codrescu, este Arta uit\ -
rii/The art of forgetting, volum bi-
lingv, ap\rut prin efortul a dou\
edituri, {coala Ardelean\ [i Caie-
te silvane, `n traducerea lui Ale-
xandru Oprescu. O carte de for]\,
cu individualitate pregnant\, una
dintre pu]inele care bruiaz\ statu-
quoul autohton `n poezie a fost,
pentru mine, Mort dup\ om, de
Vasile Mihalache (Tracus Arte), o
form\ de expresie curajoas\, cu
efect de radical liber. 

La debut `n poezie, Ciprian Po-
pescu [i volumul s\u Mile End,
câ[tig\torul conscursului de de-
but de la Casa de Editur\ Max Ble-
cher este o propunere conton-
dent\ [i original\, un hibrid pro-
zo-poetic care lucreaz\ cu datele
expe rien]ei de migrant, prins
`ntre furcile variilor alien\ri. O
formul\ opus\ adopt\ George Sta-
te, `n volumul Crux, câ[tig\torul
Concursului de debut al Editurii
Cartea Româneasc\, care afirm\
un discurs al interiorit\]ii inco-
municabile, mizând pe formula
rar\, livresc\, abstrus\. Sunt de-
buturile care mie mi-au spus cel

mai mult anul acesta. ~ntre toate
c\r]ile de poezie din 2016, cred c\
un rând special de aplauze ar me-
rita cartea Elenei Vl\d\reanu, No
Stress Test (Casa de Pariuri Lite-
rare), hr\nit\ din experien]a ne-
mistificat\ a maternit\]ii, text pe
care s-a bazat [i spectacolul Habe-
mus Bebe. E una dintre cele mai
curajoase c\r]i ale anului. Un alt
titlu esen]ial pentru acest an edi-
torial este Arta Popescu de Cris -
tian Popescu, o reeditare dup\ 22
de ani de la apari]ie (`n tiraj
aproape confiden]ial, la vremea
respectiv\), edi]ie `ngrijit\ de Da-
na Popescu-Jourdy [i Corina Cio-
cârlie, cu o prefa]\ de Mircea
Martin. Volumul a ap\rut la Tra-
cus Arte. 

Pasajul alocat poeziei nu poate
l\sa pe dinafar\ o pleiad\ de anto-
logii, `ntre care volumele de la
Editura Cartier, de care se `ngri-
jesc [i pe care le prezint\ poe]i
contemporani, ocup\ anul acesta
un loc aparte. Claudiu Komartin
a alc\tuit antologia Oameni
obosi]i, Andrei Bodiu, Radu Van-
cu a ales poemele din Regele dimi-
ne]ii, o selec]ie din opera poetic\
a lui Alexandru Mu[ina, Dan Co-
man l-a ales pe B. Fundoianu [i a
dat volumul Her]a [i alte
priveli[ti, iar Emilian Galaicu
P\un a recuperat poeme din ope-
ra lui Ilarie Voronca `ntr-un vo-
lum intitulat peste diagonala sân-
gelui. Am numit numai patru,
dar seria a c\p\tat volum [i consis-
ten]\ `ntr-un timp foarte scurt de
la lansare. Tot pe raftul cu antolo-
gii s-au ad\ugat anul acesta `nc\
dou\ volume importante, ap\rute
la Tracus Arte [i alc\tuite de Teo-

dor Dun\: Poheme de Gellu
Naum [i Iluminarea marilor con-
struc]ii de Ioan Mure[an. Casa de
Editur\ Max Blecher a propus o
recuperare excep]ional\ prin vo-
lumul O anumit\ c\ldur\ uman\,
o se lec]ie din opera poetului Vasi-
le Petre Fati, un nume pe nedrept
sortit minoratului notoriet\]ii.
Aceea[i editur\ a scos un volum
foarte proasp\t, original [i ne-
lini[titor, lini[te, pace, perver-
siuni, heppiend, tineri poe]i ro-
mâni din Transilvania, antologie
de care s-a ocupat {tefan Baghiu
[i de a c\rei traducere s-a `ngrijit
Andrei Dósa. Seria antologiilor
remarcabile din 2016 ar fi incom-
plet\ f\r\ cele dou\ volume care
alc\tuiesc Sticle pentru minte,
inim\ [i literatur\, un adev\rat
album care ipostaziaz\ chipuri [i
versuri ale unor poe]i foarte cu-
noscu]i [i pre]ui]i, alc\tuit de Ion
Barbu [i Mihai A. Barbu, la Edi-
tura Charmides.

Printre cele mai valoroase,
ambi]ioase [i discutate c\r]i de
critic\ literar\, teorie [i eseu de
anul acesta sunt, cu siguran]\,
Bucure[tiul literar. {ase lecturi
posibile ale ora[ului de Andreea
R\suceanu, Elegie pentru uman
de Radu Vancu (ambele publicate
la Humanitas) [i Ulysses, 732. Ro-
manul romanului de Mircea Mi -
h\ie[ (Editura Polirom). O alt\
apari]ie cu adev\rat remarcabil\
este Femei, onoare [i p\cat `n Va-
lahia secolului al XIX-lea, de Nico-
leta Roman (Editura Humanitas).
Listele, cel mai probabil incom-
plete, se sfâr[esc aici. Continuita-
tea e de c\utat `n c\r]i. A avut [i
2016 consol\rile lui. 

Un bilan] concis al anului literar cere un `nceput
abrupt [i anun]\ din start excluderea traducerilor. 
Ele au nevoie de propriul capitol, cu proxima ocazie.
Cu pu]ine excep]ii, c\r]ile valoroase de proz\ au
`nceput s\ se adune, anul acesta, din toamn\ `ncolo,
mai precis de la Târgul de carte Gaudeamus, când 
s-au lansat cele mai multe [i mai grele nout\]i ale lui
2016. Mari fiind [i volumul, [i densitatea, o parte
dintre ele `[i a[teapt\ `nc\ rândul, dar suficiente
dintre cele parcurse stau dovad\ c\ a fost un an cu
suficient\ diversitate, un an valoros [i deloc s\rac. 



Eli B\dic\

~ncep deja tradi]ionala retrospec-
tiv\ altfel, cu literatura pentru co-
pii [i adolescen]i, care cap\t\ din
ce `n ce mai mult contur. Debutu-
rile care mi-au pl\cut cel mai mult
sunt Cartea n\soaselor de Alexan-
dra Rusu (il. Loreta Isac, Vellant),
Rostogol merge acas\ de Lavinia
Brani[te (il. Andrei M\ce[anu),
Dosarul Popcorn (urmat, de cu-
rând, de Dosarul clopo]eilor de
Cr\ciun) de Ana Rotea [i Olgu]a [i
un bunic de milioane de Alex Mol -
dovan (il. József Vass, toate ap\ru-
te la Arthur). C\r]i noi [i faine de
proz\ pentru copii au publicat [i
Adina Rosetti – De ce zboar\ vr\ji-
toarele pe cozi de m\tur\?, il. Cri-
stiana Radu, [i Cartea curajului,
il. Alexia Udri[te (ambele la Cur-
tea Veche), Adina Popescu – 8 po-
vestiri de pe Calea Mo[ilor, il. Bi-
lyana Velikova (Arthur) [i Matei
Vi[niec – Omul de z\pad\ care vo-
ia s\ `ntâlneasc\ soarele, edi]ie bi-
lingv\, il. Andra B\dulescu (Ar-
thur). Volumul de versuri pentru
copii care mi-a r\mas ̀ n minte este
~n ora[ul Bucurville de Carmen
Tinderle (il. Vali Petridean, Vel-
lant). Iar antologia care mi se pare
cea mai ofertant\ este Book\t\ria
de texte & imagini, coord. Florin
Bican [i Stela Lie (Pandora M).  

La fic]iune pentru adul]i, cred
c\ cele mai bune debuturi au fost
Cazemata de Tudor Ganea (ro-
man, Polirom), Sisteme de fixare

[i prindere de {tefania Miha-
lache (poezie, Nemira) [i Pascal
deseneaz\ cor\bii de Radu Nici-
poruc (proz\ scurt\, Cartea Ro -
mâneas c\).

Cele mai notabile romane ale
anului sunt, `n opinia mea, Disco
Titanic de Radu Pavel Gheo (Poli-
rom), Via]a fic]iunii dup\ o re -
volu]ie de Radu Cosa[u/Oscar
Rohrlich (Polirom), Inocen]ii de
Ioana Pârvulescu (Humanitas),
Spre v\i de jad [i s\lb\]ie de
Veronica D. Niculescu (Polirom),
Efectele secundare ale vie]ii de
Vlad Zografi (Humanitas), Cexina
catapuxina de Matei Florian (Po -
lirom), Calitatea luminii de Mir-
cea Pric\jan (Polirom), Interior
zero de Lavinia Brani[te (Po -
lirom), Republica de Bogdan Su -
ceav\ (Polirom), acumva de
George Geac\r (CDPL). 

M-au bucurat, la capitolul
proz\ scurt\, volumele Ai uitat s\
râzi de Bogdan Munteanu (Nemi-
ra), Dincolo de ferestre de Irina
Georgescu (CDPL), Clavecinul dom -
nului Daumier de Cati Giurgiu

(Univers), A[tept s\ cr\pi! de
Radu Paraschivescu (Humanitas)
[i Alegeri dificile de Ioana Cre -
]oiu (Polirom). Tot aici, trebuie s\
spun c\ 2016 n-ar ar\ta la fel f\r\
revista iocan, coord. Marius Chi -
vu, Florin Iaru [i Cristian Teodo -
rescu (Vellant). 

Volumele de poezie pe care le-
am a[teptat cel mai mult au fost
Trado de Svetlana Cârstean [i
Athena Farrokhzad (Nemira), Ar-
ta fricii de Ioan Es. Pop, cu desene
de Aurel Vlad (Charmides),
Amin tiri din Rai de Emil Bru-
maru, cu ilustra]ii de R\zvan Lus-
cov (Humanitas), Trei de Sorin
Ghergu] (Vellant). Antologiile din
„Cartier de colec]ie“ (Cartier) –
din care amintesc doar Marea
`nf\]i[are de Mihai Ursachi (se-
lec]ie de Lucian Vasiliu) – [i 111
cele mai frumoase poezii de
dragoste din literatura român\,
coord. de Marius Chivu [i Radu
Vancu (Nemira) sunt musai de
avut `n bibliotec\, la fel ca reed-
itarea, `n edi]ie rev\zut\ [i
ad\ugit\, a c\r]ii Singur printre

mârlani de Florin Bican (Art). Nu
sunt de neglijat nici cele mai re-
cente volume de poezie semnate
de Denisa Duran, Florin H\l\l\u,
Alexandru Potcoav\, Florin Du-
mitrescu, Rita Chirian, Elena
Vl\d\reanu, Radu Ni]escu, Cristi-
na Hermeziu, Alex V\sie[, Angel-
ica Stan [.a.

Cele mai importante serii de
autor sunt cele dedicate lui Matei
C\linescu (la Humanitas) [i Gheo-
rghe Cr\ciun (Polirom & Cartea
Româneasc\), cea mai devorat\
reeditare a anului a fost Muzici [i
faze de Ovidiu Verde[ (Polirom),
iar cea mai interesant\ antologie
mi se pare 10.000 de semne/10,000
characters, coord. Simona Sora
(Ed. Institutului Cultural Român).
Fugitiv, mai spun doar c\ `n ser-
tarul de non-fic]iune româneasc\
a[ez la loc de cinste Bucure[tiul
literar de Andreea R\suceanu
(Humanitas), Ulysses 732. Roma -
nul Romanului de Mircea Mi -
h\ie[ (Polirom), Sexualitate [i so-
cietate. Istorie, religie [i literatur\
de Andrei Oi[teanu (Polirom),

Elegie pentru uman de Radu Van-
cu (Humanitas), Nu cred `n
sfâr[itul lumii, interviuri cu An-
toaneta Ralian, coord. Marius
Chivu (Art) [i 30 de povestiri
adev\rate. Carte de reportaj de
Liliana Nicolae (CDPL).
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C\r]ile române[ti ale lui 2016
2016 a fost un an bun
pentru c\r]ile române[ti:
câteva debuturi
excelente [i o list\
m\ricic\ de reveniri
spectaculoase. 
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Firescul, `n sfâr[it

Marius Mihe]

La `nceputul anului, o surpriz\:
romanul Vârstele jocului. Strada
Cet\]ii de Claudiu M. Florian a
câ[tigat Premiul Uniunii Eu-
ropene pentru literatur\. Apoi,
alte ve[ti bune: `n iunie, Mircea
C\rt\rescu este recompensat cu
Premiul „Gregor von Rezzori“ la
Floren]a. Octombrie a adus Pre-
miul Literar al Europei Centrale
„Angelus“ lui Varujan Vosga -
nian, pentru Cartea [oaptelor. ~n
noiembrie, lui Norman Manea i-a
fost decernat premiul FIL pentru
Literatura `n Limbi Romanice.
A[adar, un an bogat ̀ n recunoa[teri

interna]ionale. Ne-au vizitat [i
mul]i scriitori prestigio[i: Ludmi-
la Uli]kaia, Zeruya Shalev,
Alessandro Baricco, Carole Zal-
berg, Andrei Codrescu, Ian Buru-
ma, Jaques Le Rider [i al]ii,
prezen]i la festivalurile literare
mai vechi [i mai noi. Orice ar
spune pesimi[tii, ne g\sim pe har-
ta literar\ a Europei, chiar [i-a[a,
cu pu]inul nostru. Din p\cate, 
ne-a p\r\sit Romulus Rusan, un
campion al conserv\rii memoriei
anticomuniste. Plecaser\ ceva
mai devreme Mihnea Berindei,
Dario Fo, nobelizatul din urm\ cu
zece ani, Péter Esterházy…Dar s\
ne reamintim câteva titluri. Anul

s-a deschis cu Radu Niciporuc,
care a debutat cu Pascal desenea -
z\ cor\bii, o colec]e de povestiri
despre evitarea monotoniei [i fee-
ria nou\ a unui om al m\rilor.
Al\turi de el, C\t\lin Mihuleac [i
fotoprozele sale de epoc\ din Ulti-
ma ]igar\ a lui Fondane. Matei
Vi[niec a revenit la roman cu un
titlu derutant, Iubirile de tip pan -
tof. Iubirile de tip umbrel\ , `ns\
rezultatul e o parabol\ apocalip-
tic\ având `n centru un personaj-
lume: teatrul. Nicolae Strâmbeanu
a publicat un roman am bi]ios,
Vineri seara `ntr-o vale cu lupi, o
carte despre izbânda convertirii
primitivismului la civiliza]ie [i
pericolele alternative. Altfel, de-
spre lumi alternative pân\ dinco-
lo de multivers, scrie Fla vius
Ardelean `n Miasma, o fabul\ a
deghiz\rii grotescului `n sublim
[i invers. Excelent dirijeaz\
nara]iunea `n picajele ei fantas-
tice [i debutantul Tudor Ganea, ̀ n
Cazemata. La mijlocul anului,

George B\l\i]\ a publicat ~n -
voiala, un roman spectaculos pe o
tem\ de Creang\. Confirmarea
faptului c\ Ioan T. Morar s-a sta-
bilit ̀ n prima linie a canonului ac-
tual e S\rb\toarea corturilor, bio -
grafia spiritual\ a unor tineri 
obseda]i de evitarea comodit\]ii
din credin]\. Bogdan Teodorescu
a li teraturizat `n Libertate expe-
rien]a dobândit\ `n zona mar-
ketingului politic, iar Nicolae
Avram experien]a traumatic\ a
orfelinatului `n Mamé. Veronica
D. Niculescu continu\ [i ̀ n roman
descrierea vie]ii ca basm, de ast\
dat\ ciocnind contrapunctic lu-
mile. Tot din interiorul singur\ -
t\]ii caleidoscopice scrie [i Matei
Florian ̀ n Cexina Catapuxina. De-
spre complica]iile noi [i vechi ale
cuplurilor m\rturisesc Lavinia
Brani[te (Interior zero), Vlad Ro-
man (Cât mai aproape de tine) [i
Mircea Pric\jan (Calitatea lu-
minii). Lor li se adaug\ apari]iile
recente, ̀ nc\ neparcurse, semnate

de Radu Pavel Gheo, Adrian G.
Romil\, Ioana Pârvulescu, Vlad
Zografi, Octavian Soviany, Varu-
jan Vosganian [i multe altele, care
n-au mai `nc\put `n spa]iul cerut
al rubricii. Semn c\ anul a fost
peste a[tept\ri.

Dup\ dou\ decenii care nu p\reau s\-i ofere cele -
britatea de alt\dat\, ultimii trei ani confirm\ –
valoric, `nainte de toate – faptul c\ proza reflect\
deopotriv\ maturiz\rile creatorilor [i ale pie]ei de
carte. Un senzor r\mâne credibil: romanul `[i are locul
s\u stabil [i impermeabil. 

~ntre pesimism [i optimism

Codru] Constantinescu

Anul 2016 marcheaz\ un secol de la
intrarea României `n Primul R\z -
boi Mondial, iar sectorul editorial a
]inut s\ eviden]ieze momentul

printr-o serie de c\r]i, unele ree-
dit\ri, altele nout\]i absolute, per-
spective române[ti (Jurnal din vre-
mea ocupa]iei de Vasile Th. Canci-
cov – Humanitas, Jurnal de r\zboi
de Anella N. Robanescu – Vremea
sau Din zbuciumul captivit\]ii de
maiorul Gheorghe Caracas – Co-
rint) sau str\ine, cu atât mai intere-
sante cu cât ofer\ o alt\ imagine a
societ\]ii române[ti la 1916 [i a efec-
telor pe care le-a produs r\zboiul

(Jurnal de r\zboi. Misiune `n 
România de Marcel Fontaine – Hu-
manitas sau Un destin ciudat. J.
Breckinridge Bayne. Un doctor
american pe frontul românesc 1916-
1919 de Ernest H. Latham – Vre-
mea). Semnal\m [i apari]ia co -
lec]iei Vremea avia]iei (la Vremea)
`n care reg\sim titluri interesante,
de ni[\, aspecte ale istoriei noastre
aviatice mai pu]in cunoscute, pre-
cum cele semnate de Valeriu
Avram (Am zburat pentru Româ-
nia Mare. Memoriile unor aviatori
români care au luptat `n Primul
R\zboi Mondial), Alexandru Arm\
(R\nile unui ora[. Bucure[ti bom-
bardat 4 aprilie – 26 august 1944), dar
[i memoriilor unui as al avia]iei mi-
litare române din cel de-al Doilea
R\zboi Mondial, Tudor Greceanu
(Drumul celor pu]ini. Amintirile
unui pilot de vân\toare ie[it din
`ncercuirea de la Stalingrad).

{i istoriografia fenomenului co-
munist s-a `mbog\]it substan]ial,
indiferent dac\ ne referim la tradu-
ceri ale unor titluri de referin]\ sau
la produc]ii interne. Acest subiect
se ̀ mplete[te cu interesul pentru is-
toria Rusiei, având `n vedere evo-
lu]iile interna]ionale. Fostului 

corespondent BBC la Moscova
Martin Sixsmith i-a fost tradus
complexul volum Rusia. Un mile-
niu de istorie (Humanitas), iar lui
Orlando Figes i-au ap\rut dou\
c\r]i `n limba român\: Rusia revo-
lu]ionar\ 1891-1991 (Corint) [i Revo-
lu]ia Rus\ (1891-1924). Tragedia
unui popor (Polirom). Remarcabil
este [i volumul Stalinismul de  fie-
care zi. Via]a cotidian\ `n Rusia 
Sovietic\ a anilor 1930 de Shelia
Fitz patrick, care a v\zut lumina ti-
parului `n versiunea `n limba ro-
mân\ `n acest an la Editura Corint.
Tinerii istorici români Simona Pre-
da [i Valeriu Antonovici au editat
volumul Tot `nainte! Amintiri din
copil\rie (Curtea Veche), `n care
sunt reunite 22 de interviuri cu di-
verse personalit\]i care au tr\it cel
pu]in un deceniu `n regimul comu-
nist din România. Men]ion\m [i 
volumul Spassk 99. O istorie a pri-
zonierilor de r\zboi români din Ka-
zahstan `n documente (Eikon) de
Nurlan Dulatbekov, Octavian }`cu
[i Silviu Miloiu, care vine cu ele-
mente noi privind odiseea prizonie-
rilor români `n URSS. Remarcabile
sunt [i noile edi]ii ale volumelor
Dictatura lui Nicolae Ceau[escu

(1965–1989). Geniul Carpa]ilor de
Adam Burakovski [i Gloria [i
dec\derea Anei Pauker de Robert
Levy, publicate `n cadrul bogatei
colec]ii Historia a Editurii Polirom.
Urmând acela[i fir istoric, sem-
nal\m [i apari]ia volumelor Pe
câmpul de onoare. O istorie a duelu-
lui la români de Mihai Chiper (Hu-
manitas), Tezaurul României la
Moscova. Inventarul unei istorii de
o sut\ de ani de Marian Voicu (Hu-
manitas) [i ultima parte a trilogiei
carcerale semnat\ de Ruxandra Ce-
sereanu, Fugarii. Evad\ri din `n -
chisori [i lag\re ̀ n secolul XX (Poli-
rom). Last but not least, `n 2016 a
ap\rut remarcabila decorticare a
celebrei c\r]i a scriitorului irlandez
James Joyce, Ulyses 732. Romanul
romanului, de Mircea Mih\ie[. 

Hot\rât lucru, ne putem plânge
de multe `n România, de lipsa au-
tostr\zilor, a spitalelor moderne, a
banilor [i timpului, dar nu [i de lip-
sa c\r]ilor bune. {i, având ̀ n vedere
oferta de divertisment autohton\,
caracterizat\ din plin de vulgarita-
te [i prostie, ar fi minunat dac\ din
ce `n ce mai mul]i români [i-ar
`ntoarce fa]a c\tre lectur\.

Marele paradox al culturii
române este c\ `n perioada
când se publica mai ales
maculatur\ propagandistic\
na]ional-comunist\, tirajele,
sus]inute de stat atingeau
zeci de mii de exemplare, 
`n timp ce acum, când pro -
duc]ia autohton\ se poate
compara –grafic [i tematic –
cu cea occidental\, din
nefericire tirajele sunt mult
mai modeste. Iar cele dou\
mari târguri de carte ne
ofer\, din p\cate, doar o
iluzie menit\ a ne recon -
forta de dou\ ori pe an,
f\cându-ne s\ credem c\ nu
este totul pierdut. Este
lini[titor c\ m\car `n acest
domeniu libertatea de
exprimare este valorificat\
din plin.
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

V\ pute]i imagina vreun angajat al
sec]iei de patrimoniu de la Radio
România Muzical, invitându-[i
colegii din Germania pentru a le
oferi vreo `nregistrare de arhiv\
din timpul r\zboiului? De s-o mai fi
p\strând ceva, dat fiind aparentul
haos – pân\ la proba contrar\ – ce
domne[te la noi ̀ n neinventariatele
arhive muzicale de peste dou\
decenii? 

Câ]i din interpre]ii str\ini, 
nu me de rezonan]\ mondial\, tre-
cu]i prin Bucure[ti dup\ r\zboi [i
`n anii 1950, aminti]i cu admira]ie
`n jurnalul Irinei Procopiu, ap\rut
la Polirom, au putut fi asculta]i `n
evoc\ri la Radio România Muzical,
de pe `nregistr\ri din arhivele
române[ti? Piani[ti ca Livia Rév,
Gyorgy Sebök, Monique de La Bru-
chollerie, de exemplu, dintr-o epoc\
`n care cultura nu era `nc\ filtrat\

prin alchimia „identit\]ii na]io -
nale“. {i câ]i dintre cei români,
ast\zi uita]i sau nume complet
str\ine genera]iilor mai tinere?

Dac\ ast\zi, cum se repet\ pân\
la sa]ietate, „nu exist\ o pia]\“ pen-
tru multe „produse“ culturale, ̀ ntre
care muzica – discuri [i carte –
ocup\ un loc „privilegiat“, nu este
oare vina [i `n mare m\sur\ rezul-
tatul superficialit\]ii [i al lipsei de
empatie cultural\ a unor gardieni
ai patrimoniului muzical, fie ai ra-
dioului [i Electrecordului, fie direc-
tori la diverse arhive muzeale [i din
marile biblioteci? Un patrimoniu
tratat nu o dat\ precum moa[ tele
sfinte sau, [i mai r\u, proprietatea
lor privat\.

Am avut ocazia s\ semnalez `n
mai multe rânduri [i „comer]ul cu
moa[te“ practicat cu mult\ discre  ]ie
[i perseveren]\ de Electrecord `n

Japonia, `n timp ce `n România ni-
meni – nici m\car muzicienii profe-
sioni[ti – nu are habar de CD-urile
cu `nregistr\ri simfonice ale unui
Constantin Silvestri, Friedrich 
Gulda, Artur Rubinstein, Zecchi
sau de cele de jazz ale admirabilului
pianist timi[orean [i ale forma]iei ce
i-a purtat numele, Cvartetul Paul
Wei ner. Ce-i drept, `n Japonia ex-
ist\ o pia]\, se pot câ[tiga bani buni,
iar culturali zarea japonezilor cu
`nre gistr\ri de calitate din Româ-
nia este, desigur, o prioritate `n ra-
port cu dezinteresa]ii de cultur\ [i
s\racii la pung\ români!

~n fond, nu existen]a – sau, de ce
nu? –, redezvoltarea unei pie]e cul-
turale muzicale dup\ dou\zeci de
ani de declin intereseaz\ actorii cul-
turali din România, ci câ[tigul ime-
diat [i eventual imaginea, de pre -
ferin]\ `n ochii proprii. Nimeni nu
pare deranjat c\, la Concursul In-
terna]ional „George Enescu“ de la
Bucure[ti, [coala muzical\ ro -
mâneasc\ nu a fost capabil\ s\ pre -
zinte aproape nici un discipol `n
2016, nimeni nu este deranjat c\
`mplinirea a 20 de ani de la moartea
lui Sergiu Celibidache nu a fost
marcat\ de absolut nici un eveni-
ment muzical notabil, nimeni nu
este deranjat de superficialitatea re-
aliz\rii unor a[a-numite proiecte
culturale pe internet, de la site-ul
menit s\-l onoreze pe Dinu Lipatti
la centenarul na[terii sale, pân\ la
cel comercial al Electrecordului.

Sentimentul pe care l̀ am, pri -
vind de la distan]\ [i cu termeni de
compara]ie, probabil, nu ̀ ntotdeau-
na la ̀ ndemâna imediat\ a celor din
]ar\, este c\ aceia ̀ n drept [i respon-
sabili `n România sunt incapabili
s\ construiasc\ vreo autostrad\
cultural\, m\rginindu-se, `n cel
mai bun caz, cu asfaltarea unor dru-
muri regionale. Inten]iile bune ce
paveaz\ din când `n când peisajul

lumii muzicale nu sunt nici pe de-
parte de o respira]ie larg\. 

Dac\, de exemplu, este l\udabil
c\ Ministerul Culturii a finan]at `n
2016 o edi]ie a partiturilor pentru 
pian ale lui George Enescu, editat\
profesional de pianista Raluca {tir -
b\], nimeni nu d\ un r\spuns ̀ ntre -
b\rii ce tiraj a avut aceast\ edi]ie [i
cum poate fi procurat\ de piani[tii
români [i str\ini. Deocamdat\,
cum mi-a povestit un pianist intere-
sat de partituri, doar prin lan]ul
sl\biciunilor, dac\ cuno[ti un pro-
fesor din România care a primit
volumul cadou [i accept\ s\-]i fac\
o xerocopie sau o scanare! 

S-a spus c\ exemplarele au fost
trimise `n dar propagandistic unor
mari biblioteci din str\in\tate.
Greu de `n]eles [i absurd, `n final,
de ce volumele nu au fost puse `n
vânzare `n marile libr\rii muzicale
din str\in\tate. Pân\ vor fi catalo-
gate de biblioteci, oferite spre con-
sultare la sal\ [i vândute prin mul-
tiplicare sau schimb inter-bibliote-
car, va mai dura vreme bun\, cu
siguran]\. Pentru cine nu crede,
face]i o simpl\ c\utare cu „musical
score, George Enescu“ pe Google
sau, mai exact, la Library of the
Congress, pentru a v\ convinge.

Greu, adesea dezolant [i depri-
mant s\ faci fie [i o trecere `n re-
vist\ a esen]elor anului muzical
românesc 2016. Speran]a [i inten -
]iile bune puse `n fa]\ de un mi -
nistru al culturii m\car... cult, om
de cultur\ european, [i plin de idei –
dac\ nu versat `n capcanele biro-
cratice, na]ionalismul atroce [i
mentalit\]ile sinuciga[e române[ti –
de a demara construc]ia unei noi [i
adev\rate s\li de concerte la Bu-
cure[ti, s-au `necat `n suficien]a [i

dezinteresul pentru muzic\ al celei
care i-a luat repede locul.

Aceea[i suficien]\ [i incapaci-
tate st\, mai mult ca sigur, [i la baza
deciziei de amânare cu ̀ nc\ un an a
demar\rii restaur\rii celor dou\
cl\diri ale Muzeului Na]ional
„George Enescu“ de la Bucure[ti.
De o posibil\ transformare `ntr-un
muzeu a Casei Lipatti din Bucu -
re[ti, grij\ primordial\ a unui melo-
man britanic (!), nici nu are rost s\
mai amintesc.

Urma[ul Corinei {uteu la Cultu -
r\, revenant-ul teolog Ionu] Vulpes-
cu, specializat `n discursuri aniver-
sare [i de parastas, este pu]in 
pro babil s\ treac\ la fapte, dat fiind
concep]iile sale bizare despre patri-
moniul arhitectural: „Cu to]ii avem
obliga]ia moral\ [i CHIAR legal\
[sic!] de a-l p\stra [i valorifica. Nici
un minister din lume nu poate
pune un jandarm ̀ n spatele fiec\rui
proprietar dornic ca, `n numele
dreptului de proprietate, s\ dis-
trug\ un imobil de patrimoniu sau
s\ `nstr\ineze pe sub mân\ un
tablou. Ministerul poate doar s\ ela-
boreze o legisla]ie [i s\ perfec ]io -
neze modalit\]ile legale de aplicare
a acestei legisla]ii. Mai mult, din
p\cate, nu poate face. S-au d\râmat
imobile clasate `n patrimoniu...
[dar] nu ne putem erija `n Parchet
sau Justi]ie. Cât prive[te valorifi-
carea patrimoniului, a[ spune c\
nici ea nu ar trebui s\ constituie
obiectul de activitate exclusiv al
Ministerului Culturii, ci `n primul
rând al Autorit\]ii pentru Turism“.
[~n primul rând – sic!]

Trist\ perspectiv\ 2017 cu un alt
ministru care face turism `n cul-
tur\!

Peisaj muzical românesc cu
perspectiva „turismului“ `n cultur\
Ascult la ora la care pun pe hârtie aceste rânduri o emisiune a postului de radio
Deutschland Kultur, `nregistrat\ la sfâr[it de decembrie de un colec]ionar me -
loman de la Frankfurt. ~ntre al]ii, `l aud pe Claudio Arrau cântând `n mai 1935, 
la Berlin, Concertul pentru pian [i orchestr\ nr. 2 de Franz Liszt, cu Orchestra
Radioului berlinez dirijat\ de Hans Rosbaud [i m\ `ntreb dac\ `l asculta la radio, la
Bucure[ti, [i Mihail Sebastian. Citesc `n acela[i timp c\ `nregistrarea este una din
cele 9.226 p\strate `nc\ `n Arhivele Radioului praghez, al\turi de alte 19.900 de
matri]e metalice, toate din surse germane, din anii 1930-1945. Cehii, ocupa]i de
circa dou\ decenii cu digitalizarea propriilor arhive, cu aproape un sfert de milion
de `nregistr\ri, nu au vreme pentru aceste `nregistr\ri istorice, multe r\mase
ast\zi unicate, dar le-au semnalat existen]a colegilor germani. Un semn, `n
parantez\ fie spus, c\ rela]iile ceho-germane recap\t\ consisten]\ [i suflet, 
a[a cum o dorea Václav Havel dup\ pr\bu[irea regimului comunist.

Coper]ile CD-urilor publicate de Electrecord în Japonia

La Muzeul Na]ional „George Enescu“, Bucure[ti
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Rockin’ by myself
Dumitru UngureanuTributuri „de

suflet”, reedit\ri,
piese rare

Dar – s\ nu ratez nici eu locurile
comune dup\ care se d\ `n vânt
presa glossy – cum moartea face
parte din via]\, decesul a devenit
un eveniment `n sine, exploatat
cu ipocrizie cucernic\. Discuri re-
trospective, concerte in memo-
riam, tributuri „de suflet“, ree-
dit\ri, piese rare, inedite [.a.m.d.,
ocup\ timpul „adev\ra]ilor“ fani
[i umplu conturile anonime pitite
prin paradisuri fiscale. Ba s\ nu
exagerez: vreo funda]ie de carita-
te pentru sc\rpinat puricii tot se
alege cu ni[te dona]ii ce salveaz\
doar averea mo[tenitorilor de cu-
venitele taxe [i impozite. C-a[a 
e-n showbiz! [i, cum bine se [tie,
the show must go on! A[a c\ [i
noi, cât ne va fi dat, mergem mai
departe. Amintesc deocamdat\
câteva apari]ii care n-au benefi-
ciat de aten]ia cuvenit\ la rubrica
s\p t\mânal\, asumându-mi di-
nainte sc\p\rile. ~n fond, la câte

discuri apar azi ̀ n lume, cine poa-
te s\ ]in\ clasamentul la zi, f\cut
dup\ criteriul calit\]ii? Cum ade -
v\rul nu se confund\ cu drepta-
tea, nici valoarea nu se atest\
prin vânzare, [i nici alegerile me-
le nu poart\ [tampila „infailibil“. 

Apari]ia anului este o cutie cu
27 de discuri cuprinzând `nre-
gistr\rile de arhiv\ din perioada
1965-1972 ale trupei Pink Floyd.
Multe erau deja cunoscute sectei
floydiene, `ns\ audi]ia integral\
ofer\ o experien]\ greu de egalat.
Versiunea surround a discului
Meddle este chiar exemplar\, Live
in Pompeii dezam\ge[te. Edi ]ia,
per total, a generat comentarii
n\b\d\ioase, datorate transpunerii
neglijente pe suporturile pur t\ toare
(CD, DVD ori Blu-Ray). Au fost des-
coperite [i defecte de fabrica]ie, 
s-au cerut scuze, s-au schimbat
exemplarele gre[ite. Deja nu mai
a[teapt\ nimeni responsabilitate

din partea celor care gestioneaz\
produsele Pink Floyd, situa]ie ce
aduce deservicii `n primul rând
muzicii. E greu de crezut c\ vom
apuca ziua norma lit\]ii, a[a cum
str\luce[te la Yes, Jethro Tull sau
King Crimson. Cele trei nume au
pus [i anul acesta `n circula]ie tit-
luri mai vechi, atât `n versiuni
originale, cât [i remasterizate,
`mbog\]ite cu material suplimen-
tar picat la montajul ini]ial, plus
variante din concert – un r\sf\]
pentru orice iubitor al muzicii de
calitate. 

De ce unii pot [i al]ii nu? Dac\
era vorba de nume autohtone, ex-
plica]ia taxa neseriozitatea noas -
tr\ funciar\. Cred c\ faptele deci-
den]ilor `n cazul Pink Floyd sunt
motivate de cuvântul pe care Alan
Greenspan, fost guvernator al re-
zervelor federale din SUA, l-a folo-
sit ca s\-i caracterizeze pe autorii
crizei financiare din 2007: l\comie. 

Apropo de reedit\ri: e un pic
straniu s\ constat c\ evenimente-
le lui 2016 sunt mai degrab\ re-
confirm\ri ale valorilor consacra-
te decât explozii ale tinerei gene -
ra]ii. 

Nu vorbesc de noile discuri ale
numelor „legendare“, ci de repu-
nerea `n circula]ie, la standarde
moderne, a opurilor de referin]\.
Alan Parsons Project – Tales of
Mystery and Imagination ; Peter
Gabriel – Growing Up ; Mike Old -
field – Tubular Bells ; Jean-Mi-
chel Jarre – Oxygene ; Pixies –

Doolittle ; Rush – 2112; XTC – Sky-
larking ; The Band – The Last
Waltz ; Beatles – Eight Days a We-
ek – The Touring Years ; Depeche
Mode – Video Singles Collection ;
Lou Reed – RCA & Arista Comple-
te Recordings ; REM – Out of Ti-
me ; Simply Red – Stars etc. {i nu
pot uita de Jimi Hendrix. Profita-
bila industrie constituit\ `n jurul
acestei m\rci ne ofer\ primul din-
tre cele patru fabuloase concerte
de la Filmore East, la Revelionul
1969/1970. 

Audi]ie pl\cut\!

Nu-mi face pl\cere s\
consemnez trista eviden]\:
anul 2016 a adus `n lumea
pop-rock mai mult\ durere
decât bucurie. Parc\
niciodat\ moartea n-a luat
de pe scen\ atâtea nume
importante, `ncât a forja
panseuri deprimante
devine o banalitate.
Aproape toate apari]iile
discografice remarcabile
sunt umbrite de prapuri
cerni]i, sub care sicriele
celor deceda]i r\sun\ mai
tare decât tobele [i
chit\rile oric\rui cântec
nou lansat. 
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2016: anul `n care 
au murit vedetele

O list\ aproape complet\, compi-
lat\ de BBC, este de-a dreptul
uluitoare. Pe lâng\ nume mari, de
personalit\]i istorice, ea este plin\
cu persoane mult mai pu]in cele-
bre, dar nu mai pu]in importante
`n domeniile `n care au excelat.
Dac\ `n cazul multora dispari]ia a
fost cumva normal\ (dat\ fiind
vârsta `naintat\), mul]i dintre cei
pe care i-am pierdut anul acesta
au fost suficient de tineri (de 
exemplu Prince sau George Mi -
chael). ~n plus, num\rul lor i-a f\ -
cut pe mul]i s\ remarce o cre[tere
foarte mare, `n 2016, a „mor]ilor
celebre“.

Au fost ei mai mul]i 
ca de obicei?

Cei de la BBC, observând tendin]a
`nc\ de la `nceputul anului, au
`ncercat s\ dea un r\spuns. Edi-
torul sec]iunii „Obituaries“, Nick
Serpelli, a verificat datele [i a nu -
m\rat câte necrologuri gata pre -
g\tite (redac]iile fac acest lucru `n
cazul personalit\]ilor care au o
anu mit\ vârst\ sau despre care se
[tie c\ sufer\ de o boal\ incura -
bil\) au fost difuzate `n perioada
2012-2016. 

Serpelli a descoperit c\, da, a
fost o cre[tere substan]ial\ `n
primele trei luni ale anului fa]\ de
ultimii ani. Practic, `n 2016, `n
primele trei luni, au murit de
dou\ ori mai multe personalit\]i
decât `n 2015 [i de cinci ori mai
multe decât `n 2012.

Nu este o metod\ foarte [tiin]i -
fic\ de num\rare a deceselor

celebrit\]ilor, mai ales c\ au fost
luate `n considerare numai necro -
loagele gata preg\tite, cele ale per-
sonalit\]ilor al c\ror deces era
oarecum a[teptat [i nu au fost nu -
m\rate decesele nea[teptate. 

Din p\cate, tendin]a cresc\toa -
re a continuat pe tot parcursul 
anului, cu o cre[tere accentuat\
de S\rb\tori. De aceea se poate
spune c\, da, `n 2016 au murit
mult mai multe celebrit\]i decât
era natural.

„Ne-am pierdut Prin]ul
[i Prin]esa“

Aceste decese s-au resim]it `ns\
mult mai mult decât ̀ n ultimii ani

din cauza numelor celor disp\ ru]i.
Lumea tinde cumva s\ uite c\ deja
a trecut jum\tate de secol de la ex-
plozia, `n anii ’60, a culturii popu-
lare [i a televiziunii, care a creat
`ntr-o m\sur\ uria[\ vedetele ac-
tuale. 

Multe dintre acestea, care au
ajuns la un cap\t biologic normal
al vie]ii, conteaz\ sau au contat
enorm pentru mul]i dintre noi [i,
prin urmare, impactul dispari]iei
lor este altfel resim]it.

„Pentru prima genera]ie de
junkies ai culturii pop, primii
copii crescu]i cu casete video [i
televiziune prin cablu, 2016 a fost
un an excep]ional de trist“, re zu -
m\ situa]ia un comentariu din „The

Daily Beast“, sugestiv intitulat
„Recviem pentru un pu[ti al ani -
lor ’80: Ne-am pierdut Prin]ul [i,
acum, Prin]esa“.

Autorul editorialului aminte[ -
te cum genera]ia lui a crescut cu o
anumit\ cultur\ popular\, o anu-
mit\ muzic\, anumite filme, anu-
mi]i actori [i cânt\re]i c\rora,
iat\, le-a venit rândul s\ dispar\ –
„o trist\ aducere aminte pentru
cei dintre noi care au `ntre 35 [i 47
de ani“, o genera]ie crescut\ `ntr-o
m\sur\ mult mai mare cu produ -
sele culturii populare.

„Am fost un pu[ti care a stat
mult prea mult la televizor [i care
asculta permanent radio“, scrie
autorul comentariului. „Iubeam

vi de oclipurile [i m\ uitam `nconti -
nuu la The Goonies sau la Temple
of Doom. Am ajuns s\ practic
meseria de jurnalist datorit\ fap-
tului c\ am crescut cufundat `n
aceast\ cultur\ a divertismentu-
lui. A[a ̀ ncât, da, 2016 a fost ca ori-
care alt an [i, da, [tiu c\ aceste
celebrit\]i nu sunt nici ru de, nici
prieteni [i sunt con[tient c\ unele
dintre aceste mor]i nu au fost nici
m\car tragice, fiindc\ multe din-
tre vedete au tr\it vie]i lungi [i
pline [i le venise vremea s\ ne
p\r\seasc\. Dar tot resim]i moar -
tea lor ca [i cum o parte a co -
pil\riei tale a disp\rut pentru tot-
deauna. {tiu c\ e natural. {tiu c\
aceasta e realitatea. Dar tot e
na[pa.“

Câ]iva dintre marii
disp\ru]i ai anului

Muzicieni
David Bowie, Prince, George
Michael, Pierre Boulez, Leonard
Cohen, Keith Emerson, Glenn
Frey (Eagles), Dale Griffin (Mott
the Hoople), Paul Kantner (Jeffer-
son Airplane), Greg Lake, Rick
Parfitt (Status Quo), Harry Rabi-
nowitz, Frank Sinatra Jr., Colin
Vearncombe (Black).

Actori
Gene Wilder, Carrie Fisher, Ken-
ny Baker (R2-D2 `n seria R\zboiul
stelelor), Patty Duke, Frank Fin-
lay, Zsa Zsa Gabor, George
Kennedy, Debbie Rey nolds, Ro -
bert Vaughn, Abe Vigoda, Anton
Yelchin. 

Regizori/produc]ie TV [i film
Hector Babenco (regizor, S\rutul
femeii p\ianjen – 1985), Mi chael
Cimino (regizor), Guy Ha milton
(regizor, seria James Bond),
Arthur Hiller (regizor, Love Sto-
ry), Garry Marshall (regizor, Pret-
ty Woman), Douglas Slocombe (di-
rector de imagine), Vilmos Zsig-
mond (director de imagine).

Scriitori
Richard Adams (Watership Down),
E.R. Braithwaite, Jim Harrison,
Umberto Eco.

Activi[ti/politicieni
Boutros Boutros-Ghali, Elie Wie -
sel, Nancy Reagan, Shimon Peres,
Fidel Castro.

~ncepând aproximativ cu
David Bowie [i sfâr[ind
apoteotic cu George
Michael [i cu dis pari]ia
lui Carrie Fisher [i a
mamei ei, Debbie Rey -
nolds, 2016 s-a remarcat
printr-o succe siune
nest\vilit\ de mor]i a
unor vedete (mu zic\,
film, literatur\, politic\
etc.) `ntr-o m\su r\ atât
de mare `ncât [i-a atras,
pe bun\ dreptate,
denumirea din titlu.



~n era streaming-ului, vânz\rile
de discuri de vinil au atins cel mai
mare nivel, `n Anglia, `n anul `n
care a trecut, cu 3,2 milioane de
unit\]i vândute, iar David Bowie
are [i el un merit `n acest succes.

Reprezint\ o cre[tere de 53% a
vânz\rilor fa]\ de anul trecut [i
cel mai bun an pentru vinil din
1991 `ncoace [i, de asemenea, este
cel de al nou\lea an de cre[tere
consecutiv\ a vânz\rilor la acest
produs.

Dou\ motive, spun speciali[tii,
stau la baza acestui succes: atra -
gerea publicului tân\r, de sub 25
de ani, [i dispari]ia lui David

Bowie, care a murit pe 10 decem-
brie 2016.

„Cre[terea vânz\rilor muzicii
lui Bowie `n urma decesului aces-
tuia a antrenat [i o cre[tere con-
siderabil\ a vânz\rilor de vini -
luri“, explic\ Geoff Taylor, direc-
torul executiv al BPI (care re -
prezint\ industria muzical\ bri-
tanic\) [i a Brit Awards.

~n materie de vânz\ri de dis-
curi de vinil, Bowie este vedeta lui
2016, cu cinci albume `n Top 30.

~n acela[i timp `ns\, vânz\rile
de CD-uri au sc\zut cu 10%, iar
serviciile de streaming au `nre -
gistrat o cre[tere de 500% fa]\ de
anul 2013.
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Efectul David Bowie:
vinilul este campion 
`n Marea Britanie

Mein Kampf a fost reeditat\ `n
Germania pentru prima oar\ din
1945 `ncoace, odat\ cu intrarea
c\r]ii lui Adolf Hitler `n patrimo-
niul public. Primul tiraj, de nu-
mai 4.000 de exemplare, a fost
epuizat chiar `nainte ca volumul
s\ ajung\ pe rafturi. Dup\, `n nu-
mai un an, Mein Kampf s-a vân-
dut `n peste 85.000 de exemplare,
dup\ cum anun]\ Institutul de 

Istorie contemporan\ din München
(IfZ), care a publicat lucrarea. 

Pentru evita folosirea acestei
c\r]i ca propagand\ nazist\, edi-
torii au ad\ugat textului lui Hitler
peste 3.500 de note istorice explica-
tive, transformându-l, `n opinia
lor, `ntr-o „unealt\ educativ\“.
Pentru Christian Hartmann, di-
rectorul IfZ, de exemplu, editarea
Mein Kampf a fost doar o munc\

[tiin]ific\ „de desacralizare [i de-
construc]ie“, de a pune `n contex-
tul potrivit p\rerile fostului dicta-
tor nazist.

Acest succes `ngrijoreaz\ mul -
t\ lume `n Germania, cu atât mai
mult cu cât, `n ultimii ani, ca ur-
mare a uria[ului flux de emi-
gran]i, un partid populist de
dreapta, AFD, a cunoscut o cre[ -
tere a notorit\]ii f\r\ precedent

dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mon-
dial.

~n acest context, succesul `n li-
br\rii a Mein Kampf alimenteaz\
temerea c\ ideologia nazist\ ar
putea prinde din nou `n Germa-
nia.

Dar, spune BBC News, `n acest
caz, termenul de bestseller „nu
`nseamn\ foarte mult“. Mul]i spe-
ciali[ti explic\ succesul Mein
Kampf (care cost\ 58 de euro) prin
faptul c\ a fost prima edi]ie adno-
tat\ publicat\, ceea ce a stârnit un
mare interes, mai ales din partea
institu]iilor de `nv\]\mânt [i a
cercet\torilor.

Pe de alt\ parte, atrage aten]ia
BBC, 85.000 de exemplare vândute
nu reprezint\ un mare succes `n
Germania. 

De exemplu, cea mai vândut\
carte non-fiction este ̀ n Germania
volumul Via]a ascuns\ a co-
pacilor, o carte despre ecosis-
temul p\durilor, din care au fost
epuizate aproape jum\tate de mi -
lion de cópii.

~n ultimii zece ani, campionul
categoriei de non-fiction este o
carte a actorului Hape Kerkeling,
cu cinci milioane de cópii vân-
dute. Mein Kampf, `n acest top, se
situeaz\ abia pe locul 79.

Noua edi]ie comentat\, a [asea, a c\r]ii Mein Kampf s-a transformat anul trecut
`ntr-un incredibil succes `n libr\riile germane.

Hitler, vedeta
libr\riilor 
`n Germania

Ultimul disc Beyonce, Lemonade, este preferatul
criticilor `n anul care a trecut, `ntr-un „clasament
al clasamentelor“ alc\tuit de BBC, ̀ ntrecând Black-
star, ultimul album al lui David Bowie, lansat cu
doar dou\ zile `nainte de moartea artistului.

Rezultatele acestui clasament au fost compilate
din 25 de clasamente „albumul anului“ publicate de
cele mai importante reviste muzicale, ziare [i
bloguri – de la publica]ii de speciali[ti precum „Bill-
board“ sau „Q Magazine“, la publica]ii mai main-
stream, precum „Cosmopolitan“ sau „Digital Spy“.

1. Beyonce – Lemonade
2. David Bowie – Blackstar
3. Frank Ocean – Blonde
4. Chance The Rapper – Coloring Book
5. Solange – A Seat at the Table
6. Kanye West – Life of Pablo
7. A Tribe Called Quest – We Got It from Here
8. Radiohead – A Moon Shaped Pool
9. Angel Olsen – My Woman
10. Mitski – Puberty 2

11. Leonard Cohen – You Want It Darker
12. Rihanna – Anti
13. Anderson Paak – Malibu
14. Bon Iver – 22, A Million
15. The 1975 – I Like It When You Sleep, for You

Are So Beautiful yet So Unaware of It
16. Anohni – Hopelessness
17. Car Seat Headrest – Teens of Denial
18. Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton Tree
19. Christine & The Queens – Chaleur Humaine
20. Kaytranada – 99/9%

Cel mai bun album al lui 2016

Onoarea `i revine Deadpool, filmul cu
supereroi pentru adul]i care a avut un
uria[ [i surprinz\tor succes la `nceputul
anului.

Deadpool este campionul unui top al
celor mai desc\rcate filme pe tracker-ele de
torrente, top `ntocmit ca de obicei de site-ul
TorrentFreak. ~n acela[i timp, Deadpool
este [i un uria[ succes financiar, deci pira-
teria nu l-a afectat chiar atât de tare.

Iat\ clasamentul complet:

1. Deadpool
2. Batman V Superman: Dawn of Justice
3. Captain America: Civil War
4. Star Wars: The Force Awakens
5. X-Men: Apocalypse
6. Warcraft
7. Independence Day: Resurgence
8. Suicide Squad
9. Finding Dory
10. The Revenant Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Cel mai piratat film din 2016
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Your Name, filmul
care a „rupt“ Japonia

Numit `n original Kimi No Na
Wa, Your Name (Numele t\u)
pentru pie]ele interna]ionale, fil-
mul este o poveste despre doi ado-
lescen]i japonezi – un b\iat care
locuie[te `ntr-un Tokyo foarte agi-
tat [i o fat\ care vrea s\ scape de
via]a mult prea lini[tit\ de la ]ar\ –
care fac schimb de corpuri [i, `n
cele din urm\, reu[esc s\ se `ntâl-
neasc\.

Your Name va fi lansat `n SUA
[i Europa abia `n 2017, dar `ntre
timp a devenit un adev\rat
fenomen cultural `n Japonia,
unde din august [i pân\ acum a
câ[tigat peste 197 de milioane de
dolari, clasându-se pe locul al doi -
lea al filmelor nipone cu cel mai
mare succes din istorie, dup\ cam-

pionul nedetronat `nc\ Spirided
Away al lui Hayao Miyazaki. Deja
autorul lui Your Name, regizorul
Makoto Shinkai, `nc\ n\ucit de
acest nea[teptat succes, este con-

siderat de c\tre cona]ionalii s\i
drept succesorul lui Miyazaki,
„Disney-ul japonez“.

Succesul lui Your Name arat\
cât de dependente au devenit cine-

matografele nipone de filmele de
anima]ie. ~n ultimii ani, 75% dintre
`ncas\rile ̀ nregistrate de c\tre cele
mai de succes filme din Japonia au
provenit de la filme de anima]ie. 

~n acela[i timp, cinci dintre
cele mai de succes zece filme din
istoria Japoniei sunt tot produc]ii
animate. ~n SUA, `ntr-un top simi-
lar, exist\ un singur desen animat
(Alb\ ca Z\pada, realizat de Dis-
ney `n 1937), `n Fran]a numai trei
(Alb\ ca Z\pada, C\r]ile junglei,
101 dalma ]ieni).

~n acela[i timp, Your Name a
devenit filmul japonez cu cel mai
mare succes `n China, exper]ii fi-
ind de p\rere c\ povestea a re-
zonat cu publicul tân\r chinez.
„Este o poveste de dragoste al c\ -
rei public-]int\ este publicul cu
cel mai mare buget destinat diver-
tismentului, a[a-numita genera]ie
«Post ’90», care asigur\ uria[ul
succes al industriei cinemato -
grafice din ultimii ani“, crede
Jonathan Papish, analist pentru
„China Film Insider“.

„De asemenea, se pliaz\
foarte bine pe subcultura ACGN
(Anime, Comic, Game, Novel),
care devine tot mai popular\ `n
China.“

~n mod obi[nuit, afl\m cele mai
de succes (financiar vorbind) fil -
me ale anului urm\rind `nca s\ -
rile marilor produc]ii made in
Hollywood. 

Dar nu numai Hollywoodul are
monopol asupra filmelor de suc-
ces `n ultimul an, scrie „The Hol-
lywood Reporter“. „~n lume, mai
multe filme `n limbile na]ionale
au `nregistrat o revenire `n for]\,
`n unele ]\ri filme produse local
luând chiar fa]a marilor produc]ii
americane.“

Iat\ marile succese din 2016
str\ine de Hollywood:

China – Mei ren yu
O fantezie SF realizat\ de Ste -

phen Chow, despre o frumoas\

siren\ care se `ndr\goste[te de un
b\rbat, a avut `ncas\ri uria[e de
527 de milioane de dolari numai ̀ n
China, o performan]\ demn\ de
Hollywood.

Noua Zeeland\ – Hunt for the
Wilderpeople

Este o comedie neozeelandez\,
f\cut\ de Taika Waititi, regizor
nominalizat la Oscar pentru film
str\in, care anul acesta va realiza
noul film din seria Thor, Rag-
narok. Cu Sam Neill `n rolul prin-
cipal, Wilderpeople a devenit cel
mai de succes film `n Noua Zee-
land\, cu `ncas\ri de 8,7 milioane
de dolari (Rogue One a `nregistrat
pân\ acum numai 2 milioane), dar
este un mare hit [i `n Australia.

Germania – Willkomen bei den
Hartmanns

O comedie ce are ca subiect
criza european\ a imigran]ilor,
care a reu[it s\ atrag\ publicul
german, `nregistrând `ncas\ri de
23 de milioane.

Mexic – Que Culpa Tiene el Nino
O comedie având-o `n rolul

principal pe Karla Souza (cunos-
cut\ din How to Get Away With
Murder), a avut `ncas\ri de 14,4
milioane de dolari.

Fran]a – Les Tuche: The Ameri -
can Dream

O comedie `n stil Beverly Hill-
billies (comenteaz\ „The Holly-
wood Reporter“), continuare a 

unui film din 2011. A strâns 32,5
mili oane `n Fran]a.

Islanda – Eiðurinn
Aici, cel mai de succes film al

anului este un thriller psihologic
regizat de Baltasar Kormakur
(care joac\ [i rolul principal), rea -
lizator al l\udatului Everest.

Italia – Quo vado?
Italienii s-au dat `n vânt dup\ o

comedie realizat\ cu un buget de
10,5 milioane [i care a spart toate
recordurile de `ncas\ri locale, cu
72,6 milioane de dolari.

Norvegia – Kongens nei
O dram\ ce se petrece ̀ n timpul

invad\rii Norvegiei de c\tre ger-
mani `n 1940 a avut succes `n 

ciuda concuren]ei f\cute de ulti -
mul film din seria R\zboiul ste -
lelor. The King’s Choice este [i pe
lista filmelor selectate pentru Os-
carul filmelor str\ine. 

Coreea – Busanhaeng
~n ultimul an, cinemaul sud-

coreean este din ce `n ce mai po -
pular, a[a cum o dovede[te [i suc-
cesul acestui thriller cu „zombi
`ntr-un tren“ ce a avut `ncas\ri de
80,5 milioane de dolari.

Spania – A Monster Calls
Spanionul J.A. Bayona, care a

realizat Orfelinatul [i va regiza 
viitorul Jurassic Park, a avut un
uria[ succes acas\, cu o poveste
fantastic\ despre un b\iat din Ir-
landa [i un monstru.

Cele mai de succes filme ale anului
care nu vin de la Hollywood

Cel mai mare succes 
`n cinematografele
japoneze `n 2016 este 
un anime, un film nipon
de anima]ie, care a reu[it
s\ fac\ `ncas\ri-record.
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„Charlie Hebdo“
reu[e[te s\ `i
enerveze ([i) pe ru[i

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
n Scriitoarea turc\ Asli Erdoğan a fost eliberat\ provizoriu din

`nchisoare dup\ 132 de zile de deten]ie. Ea a fost arestat\ sub
acuza]ia de terorism `n urma textelor publicate `n jurnalul pro-
kurd „Ozgür Gündem“.

n A `ncetat din via]\, la vârsta de 97 de ani, scriitorul francez
Michel Déon, unul dintre decanii de vârst\ ai Academiei Franceze.
„Mare c\l\tor, autor a peste 50 de c\r]i, el va r\mâne `n memorie
drept un anticonformist. ~i dator\m romane de neuitat precum Un
taxi mauve sau Les poneys sauvages“, scrie „Le Figaro“.

n Printre ultimele vedete care au `ncetat din via]\ `n 2016 se
num\r\ [i actorul american William Christopher, decedat la vârsta
de 84 de ani. Christopher este cunoscut ca interpret al p\rintelui
Mulcahy `n popularul serial M*A*S*H.

n Mark Whalberg a declarat c\ J.J. Abrams i-a propus rolul
tat\lui c\pitanului Kirk `n filmul de cinema Star Trek (2009). Whal-
berg a refuzat `ns\ rolul, declarând c\ nu a `n]eles nimic din scena -
riu. Dar dup\ ce a v\zut filmul a jurat c\ niciodat\ nu va mai l\sa
s\-i scape o asemenea ocazie.

nFaimoasa comedie Aventurile lui Rabbi Iacob (1973), unul din-
tre cele mai mari succese din cariera lui Louis de Funès, va avea
parte de o continuare, la mai bine de trei decenii de la moartea cele-
brului actor. Filmul, care va fi lansat ̀ n 2018, se va numi Aventurile
lui Rabbi Jacqueline.

nRyan Gosling a fost ales pentru a juca rolul lui Neil Armstrong
`ntr-un film biografic, First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, rea -
lizat de Damien Chazelle.

n Statul polonez a achizi]ionat la sfâr[itul lui 2016 o colec]ie ex-
cep]ional\ de art\ de la funda]ia Czartoryski din Cracovia. Va -
loarea tranzac]iei nu a fost f\cut\ public\, dar mass-media polonez\
o estimeaz\ la 230 de milioane de euro. Valoarea real\ a acestei
colec]ii are putea trece `ns\ de dou\ miliarde. Printre alte lucr\ri
ale unor mari mae[tri, „vedeta“ colec]iei este tabloul Dama cu her-
min\, pictat `n secolul al XV-lea, la Milano, de Leonardo Da Vinci.
Numai aceast\ lucrare este asigurat\ pentru suma de 350 de mi -
lioane de euro.

n Celebrul Benedict Cumberbatch, interpretul lui Sherlock
Holmes `n popularul serial BBC, este rud\ cu creatorul personaju-
lui. Genealogii au descoperit c\ atât actorul, cât [i scriitorul Arthur
Conan Doyle sunt descenden]i ai lui Ioan de Gaunt, duce de Lan-
caster, fiul regelui Eduard al III-lea al Angliei. Cumberbatch [i
Doyle sunt veri de gradul al 16-lea.

Cele trei caricaturi ap\rute `n num\rul din 28 de-
cembrie au fost tratate de c\tre autorit\]ile ruse
drept „o abomina]iune“. 

„Desenele astea sunt ni[te excremente“, s-a in-
dignat generalul-maior Igor Kona[enkov, purt\ -
torul de cuvânt al Ministerului Ap\r\rii, `n vreme
ce Irina Iarovaia, vicepre[edintele Dumei, le-a
tratat drept „un act de extremism departe de orice

form\ de jurnalism“, iar pentru „Moscow Times“
ele reprezint\ „un scandal na]ional“.

Nu se [tie cum a reac]ionat pre[edintele rus la
desenul cu avionul ̀ n fl\c\ri ̀ nso]it de textul „Veste
proast\... Putin nu era la bord“, dar noul val de in-
dignare provocat de umorul celor de la „Charlie
Hebdo“ survine chiar `n ajunul comemor\rii aten-
tatelor de la redac]ia revistei, din 7 ianuarie 2015.

Moartea face bine la audien]e – s-ar putea spune dup\ ce 
s-a anun]at c\, de pe 25 decembrie, de la decesul lui George
Michael, vânz\rile de discuri cu muzica starului britanic
pur [i simplu au explodat, cu un efect similar pe platformele
de streaming.

Efectul era previzibil, fiindc\ la fel s-a `ntâmplat [i dup\
mor]ile lui David Bowie [i Prince. Cifrele `ns\, `n cazul lui
George Michael, sunt peste a[tept\ri.

Astfel, hitul Careless Whispers a s\rit direct pe prima
pozi]ie `n topurile de vânz\ri iTunes `n mai multe ]\ri, `n
vreme ce discul best of Ladies & Gentlemen (1998) a devenit
num\rul 1 `n peste 37 de ]\ri.

Pe platformele de streaming, ̀ n special Deezer [i Spotify,
efectul a fost similar, num\rul de ascult\ri `nregistrând o
cre[tere de 3.158%. ~n plus, este de a[teptat ca [i apari]iile
discografice postume s\ se bucure de un mare succes, 
fiindc\ presa britanic\ sus]ine c\ George Michael ar fi l\ sat
`n urma sa material pentru nu mai pu]in de trei albume.

Ru[ii, `ndolia]i de moartea celor 92 de pasageri `n accidentul aerian de pe 
25 decembrie, au primit cu furie ultimul num\r din „Charlie Hebdo“, `n care
umori[tii francezi au tratat subiectul `n maniera lor caracteristic\.

George Michael, 
tot mai ascultat



Pentru mine anul 2017 a fost oare-
cum special, fiindc\ s-au `ntâm-
plat lucruri inedite, raportat la
relativ scurta mea experien]\ de
via]\. 

Bine, dac\ judec\m istoric, nu
e ca [i cum anul \sta a schimbat
lumea. Nu a c\zut vreun asteroid
baban [i nici nu a erupt vreun

megavulcan, ca s\ ne a[tept\m la
o nou\ glacia]iune.

Viitorul Constan]a a câ[tigat
campionatul de fotbal. Cunos c\ -
torii fenomenului sportiv se a[tep-
tau la asta, având `n vedere par-
cursul bun pe care l-a avut [i `n
anul precedent. Pare-se c\ nu are
leg\tur\ tactica [i strategia de joc
cu lipsa de talent oratoric a lui
Gic\ Hagi. A pus capul `n p\mânt
[i osul la treab\ [i le-a scos celor-
lalte echipe figurile din cap. Mai
ales Stelei. Se spune c\ \sta a fost
[i motivul pentru care Gigi Becali
[i-a ̀ mp\r]it toat\ averea s\racilor

[i s-a retras la m\n\stire. Unii zic
c\ iese noaptea cu un briceag [i
caut\ balauri. Adi Popa l-a vizitat
destul de des, rugându-l s\ nu-l
vând\ M\n\stirii Tismana, c\
acolo ̀ [i va ̀ ngropa cariera. Gigi a
scos briceagul [i i-a spart mingea.
Urez Viitorului Constan]a mult
success [i `n 2018.

Cele mai marcante momente
au fost pe plan interna]ional. Pe 4
iulie a fost rostit deja celebrul dis-
curs al lui Donald Trump `n fa]a
na]iunii [i a `ntregii omeniri.
Ziarele au s\rit ca arse, cu titluri
de genul: „Trump, are you on
drugs?“ sau „What are you, a Mar-
vel guy?“. Pentru c\ to]i au r\mas
masc\ la auzul discursului. Dragi
americani, am promis c\ voi face
America s\ fie din nou m\rea]\.
Iar m\re]ia se vede doar prin 

compara]ie. A venit momentul ca
]\rile care se simt cu adev\rat put-
ernice s\ dovedeasc\ asta, iar pa-
pagalii nord-coreeni s\ stea pe cu-
rul lor.

Ca r\spuns, China [i Rusia au
organizat imediat un miting co-
mun de tehnic\ militar\, etalân-
du-[i for]a aviatic\ de o manier\
care a `ntunecat efectiv cerul Kie-
vului [i a f\cut s\ clocoteasc\
marea ̀ n zona Odessei. Pe 15 iulie,
la ora 22:43, un submarin chi ne -
zesc s-a ciocnit de unul rusesc, dar
nici un guvern nu a confirmat tra -
gedia, ambii mini[tri de exter ne
afirmând c\ totul a f\cut parte din
scenariul  exerci]iului.

Ini]ial, Kim Jong-un a primit o
traducere u[or distorsionat\ a dis -
cursului, de genul „Salut\m cu res -
pect m\rea]a na]iune nord-co -
reean\“, ̀ ns\ un func]ionar, spion
sud-coreean, fix cu cinci minute
`nainte de a fi sfâ[iat de câini, a
tradus corect. Astfel c\ pe data de

22 iulie, la ora 04:33, Kim Jong-un a
declarat r\zboi SUA. Coreea de
Nord a capitulat la 04:35.

A fost ceea se poate numi cel
mai scurt [i mai curat r\zboi din
istorie. Cele trei rachete nucleare
lansate de la Phenian au explodat
fix deasupra ora[ului, evacuat `n
prealabil, din cauza uzurii morale
sau, zic unele ziare, din cauza
mecanicului \luia de culoa re care
nu avea ce s\ caute `n zona de
lansare. Donald Trump dor mea
dus. 

Dup\ cum era de mult a[teptat,
Coreea de Sud a ocupat imediat ter-
itoriul pe drept meritat, iar Trata -
tul de la Moscova, semnat la 15 sep-
tembrie, a pus cap\t preten]iilor
teritoriale ale Rusiei, bazate ini]ial
pe existen]a a trei etnici ru[i care
trebuiau proteja]i. Este de a[teptat
ca Trump s\ câ[tige Premiul Nobel
pentru Pace. {i Sandra Brown pe
cel pentru literatur\. Ce frumos a
fost anul 2017!
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1. Lemonade, albumul nou de
la Beyoncé – nea[teptat de frumos,
emo]ie `n sunete [i imagini, o
combina]ie foarte rar\ `ntre suc-
ces comercial [i muzic\ proasp\t\
[i surprinz\toare. Albumul a avut
o lansare-eveniment pe HBO, di-
rect ̀ n format visual, [i a primit ̀ n
luna decembrie nou\ nomina -
liz\ri la premiile Grammy. Be -
yoncé mi s-a p\rut un foarte bun
exemplu de „folosire a celebrit\]ii

`n slujba binelui“. Chiar dac\ suc-
cesul ei anterior crease o presiune
imens\ s\ lanseze `nc\ ceva care
se vinde, a preferat s\ nu aleag\
calea u[oar\, ci s\ `mping\ mai
departe genurile muzicale, s\ ex-
ploreze, s\ intre `n dificila

discu]ie despre percep]ia asupra
femeii [i rasei.

2. Plimb\rile Pokémon. A venit
peste noi, a devenit cea mai mare
senza]ie a jocurilor pe mobil, a
plecat [i era cât pe ce s\ `l uit\m.

Pokémon Go a ap\rut la mijlocul
anului [i a ̀ mbinat lumea real\ cu
lumea de pe ecran, presupunând o
vân\toare fizic\ de mon[tri, cu
mult mers pe jos `n cât mai multe
locuri din ora[. ~ntre timp, nebu -
nia s-a stins, dar motivul pentru
care sunt cu adev\rat recunos -
c\toare pokemonilor este c\ mi-au
oferit vreo cinci plimb\ri pe jos cu
prieteni care `n mod obi[nuit ar fi
luat taxiul [i pân\ la maga zinul de
pâine.

3. Harry Potter la 30 de ani. ~n
2011, dup\ ce s-a `ncheiat gene -
ricul de la ultima parte a ultimu-
lui film din seria Harry Potter, am
suferit chiar [i f\r\ s\ fiu fan.
Crescusem al\turi de ochelarii ro-
tunzi ai lui Harry Potter [i sim -
]eam c\ se apropie [i generi cul 
unei p\r]i din istoria mea. Din
fericire, nu a fost sfâr[itul. 2016 ni
l-a adus `napoi pe Harry Potter,
acum `n jur de 30 de ani, cu trei
copii, func]ionar la Ministerul
Magiei. Nu e film, e pies\ de tea -
tru, nu e roman, ci scenariu, dar
Harry Potter [i copilul blestemat a
l\rgit `nc\ un pic un univers pe
care deja `l consideram `ncheiat.

4. Femeile din Game of Thrones.
Chiar dac\ senza]ia anului din

Urzeala Tronilor a fost re`nvierea
lui Jon Snow, turnura nea[teptat\
a sezonului 2016 a fost felul ̀ n care
au fost proiectate personajele fe -
minine – Arya, Sansa, Cersei [i
Daenerys. Un serial care vorbe[te
despre un univers predominant
patriarhal, `n care femeile sunt
folosite pe post de cadouri diplo-
matice, ar fi fost ultimul loc `n
care m\ a[teptam s\ g\sesc
pove[ti ale triumfului feminin.
~n 2016, reginele [i prin]esele din
Game of Thrones au devenit per-
sonaje puternice [i sigure pe ele,
[i-au r\zbunat umilin]ele [i vio-
lurile din toate sezoanele de
pân\ acum [i s-au a[ezat, calme,
la putere.

5. Brangelina. Anul trecut ne-a
adus [i divor]ul celui mai celebru
cuplu de la Hollywood [i, odat\ cu
el, [ifonarea ideii de „dragoste ca
`n filme“. S-au aruncat acuze de la
un avocat la altul, am aflat detalii
despre comportamentul `n cas\ [i
alte chestiuni nepl\cute. ~n mod
normal, divor]ul ar trebui s\ apar\
pe lunga list\ a tris te]ilor din 2016.
Dar suntem la un moment al ana -
lizei [i al since rit\]ii cu noi `n[ine.
S\ fim serio[i, a fost o veste bun\.
2017 va fi interesant pentru popu-
la]ia eligibil\ a globului.

Pentru c\ era nevoie [i de un avocat
A fost o mod\ `n ultimele
zile de luna decembrie s\
ne plângem c\ nu se mai
termin\ anul. Deja `n dru -
mul lui spre u[\, 2016 a
mai primit [i [uturi `n
spinare, [i `njur\turi de
felul celor pe care ni 
le-am permite fa]\ de
[efi doar dup\ ce ne-am
dat demisia. Dincolo de
faptul c\ ne-am tran -
sformat `ntr-o planet\ de
supersti]io[i care cred c\
exist\ un fel de karm\
proast\ ce va `nceta `n
mod miraculos s\ se
manifeste odat\ ce
orologiul va suna de
doisprezece ori, am fost
nedrep]i. 2016 a fost un
an bun. Am cel pu]in cinci
argumente pentru asta.
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