
Titlul de mai sus „l-a ales“
involuntar chiar autorul, Ioan
T. Morar, la lansarea
volumului Șapte ani în
Provence la Iași.
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Este, poate, cel mai popular și mai cârcotaș motan și
tocmai a împlinit 40 de ani. Este una dintre marile
vedete ale benzilor desenate americane, alături de
personajele Disney și Warner Bros, de seria Peanuts a
lui Charles Schulz și Familia Addams a lui Charles
Addams. PAGINA 14
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40 DE ANI DE CÂRCOTEALĂ 
ȘI MÂNCAT LASAGNA 
CU GARFIELD

DE LA „STEJARUL
DIN CARPAȚI“ LA
MĂSLINUL DIN
PROVENCE

Facilitățile fiscale ne
pun pe harta celor
mai dezirabile țări
europene pentru
producția de film
după o hotărâre
așteptată de mulți
ani.

Am pus cap la cap o listă cu câteva noutăți editoriale 
care vă vor face, cu siguranță, vacanța mai frumoasă. 

LIBER LA FILMELE STRĂINE TURNATE ÎN
ROMÂNIA, UN LUNG RĂZBOI IA SFÂRȘIT
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CĂRȚILE DE LUAT
ÎN BAGAJ VARA
ACEASTA
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Lumea este, totuși, așa cum e.
Cum e lumea acum, la acest înce�
put de vară cu Mondial rusesc
înainte? Iată, pe scurt, cincispre�
zece dintre știrile ultimelor zile. 

1. Unsprezece mii de persoane vor
poza nud în parcarea unui super�
market din Australia. Și clima
permite, e adevărat. 

2. Animalele își schimbă pro�
gramul de somn astfel încât să
evite întâlnirea cu omul. Nu
putem să le spunem animalelor
decât că le înțelegem foarte bine.
Și omul face cam la fel în încerca�
rea de a evita întâlnirea cu celă�
lalt om. 

3. Budiștii din Japonia au
ajuns la concluzia că era ceva ce
lipsea de pământ și astfel au înce�
put să facă slujbe de înmormân�
tare cățeilor roboți.

4. Dezamăgire printre fanii
nigerieni la mondialul rusesc.
Aceștia își doreau să vină cu găini
vii pe stadioane, pentru a practica
diverse ritualuri, aducându�le
astfel noroc jucătorilor din na �
țională (nigerienii sunt su pra �
numiți vulturii negri). De ce, FIFA,
de ce nu lăsați nigerienii să pene�
treze stadioanele cu găini vii?

5. Moment trist pentru unii
fani ai îndrăgitei formații Red Hot
Chili Peppers. Ei au cumpărat bi�
lete la un concert al formației
scoțiene Red Hot Chili Pipers. De
unde rezultă că este rău să fii
totuși analfabet funcțional. 

6. Chiar din urbea ieșeană ne
parvine trista știre că o tânără a
ascuns droguri în zona intimă
chiar de față cu organele de la
DIICOT. Gest urât – păi, așa, de
față cu procurorii?

7. Știrea aceasta e atât de fru�
moasă în absurdul ei încât nici nu
merită să o mai comentăm:Maria
Grapini așteaptă scuze publice
pentru caricatura cu Simona
Halep din Charlie Hebdo.

8. Accident la Cupa României
a Campionatului Național de Ate�
laje cu doi cai. Campionul (un
domn de etnie maghiară) a fost
mușcat și călcat în picioare de
propriul cal. Acum, nu știm, o fi
zis și campionul ceva, o fi vorbit
urât...

9. Logica pesedistului Lucian
Șova merită o mențiune specială.
Ministrul Transporturilor crede

nici mai mult, nici mai puțin că
dacă am avea autostrăzi am goni
investitorii. Ce bine că nu avem
și astfel investitorii nu sunt
goniți, deși, pe de altă parte, par�
tidul lui Șova i�ar goni. Știu, este
greu să urmărești raționamentul
la pesedist.

10. Avertisment dur dat de
politicienii ruși femeilor din
Rusia în preludiul Cupei Mon�
diale de fotbal masculin ediția
2018. Rusoaicelor li s�a spus să
nu facă sex cu bărbați de alte
rase, pentru că riscă să rămână
grele, iar bărbații de alte rase vor
pleca și le vor lăsa așa, gravide,
neîngrijindu�se să își crească
fructele iubirii. Neascultătoare,
rusoaicele – relatează gazetele –
tot au făcut. 

11. Veste proastă pentru
mileniălși. Aceștia, mileniălșii, nu
mai ies în oraș să bea pentru că e
efortul prea mare, au constatat
cercetătorii. Ei beau acasă, fiindcă
e mai comod. Domnilor, concluzia
cade ca o ghilotină: ne�au îmbă�
trânit mileniălșii, s�a ales praful! 

12. Un bătrân chinez a bătut
o călătoare cu metroul fiindcă ea
a refuzat să îi cedeze scaunul. S�a
întâmplat în provincia Hubei.
Foarte iuți la mânie veteranii hu�
beieni! 

13. Trei pakistanezi care vo �
iau să ajungă în Germania au fost
prinși de organele noastre la Ca�
lafat într�un camion care tran s �
por ta pepeni. Nelămuriri? 

14. Iar din Nepal aflăm că un
elefant a ucis un bărbat care dor�
mea în fața casei sale. N�am reușit
să aflăm până la această oră dacă
era casa elefantului sau chiar a
bărbatului – cea în fața căreia
dormea răposatul. Dumnezeu să�l
ierte pe cel trecut la cele veșnice,
Dumnezeul elefanților să�l ierte și
pe elefant. 

15. Unui bărbat i�a pus Dum�
nezeu mâna în cap după ce îndră�
gitul site pentru adulți Pornhub
urmează să îi plătească trei mi�
lioane de dolari americani despă�
gubiri fiindcă a folosit fără per�  
misiune un selfie de�al omului. Să
fie într�un ceas bun. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Necazuri

În trafic e coadă. C�așa�i în trafic.
Cel care trebuie să vireze la
stânga, așteptând la semafor,
iese din rând și se bagă pe banda
celui care virează la dreapta și o
blochează. Nu contează că pe
dreapta e liber intermitent, că
alte 20 de mașini fac inutil o altă
coadă în spatele lui. Important e
ca el să fie în față atunci când se
face verde. 

Alt șofer trebuie să�și cumpere
țigări, apă plată, gumă de meste�
cat. El va opri mașina și o va lăsa pe
intermitent fix în fața chioș cului
sau a locului unde are treabă. Nu
contează că prima bandă e ocu�
pată de mașini parcate ilegal. O
blochează și pe a doua. Important
e doar să fie el în față. 

Dimineața, în fața fiecărei
școli din România, e haos. Mii de
părinți fac tot posibilul să�și lase
copilul fix în fața intrării în
școală. Nu contează că blochează
traficul unui întreg cartier. 

Important e ca ei și copiii lor să fie
în față, fix în față.

Pe strada unde ajung eu la
serviciu, singura bandă pe sens e
ocupată mereu de mașinile celor
care vor să fie în față, cât mai în
față, la restaurantele din preajmă.
Fix lângă parcarea cu plată,
aproape goală. O dată pe săptă�
mână, Poliția ridică toate mași �
nile, eliberează banda de mers. La
două ore după plecarea Poliției,
mașinile blochează din nou sin�
gura bandă pe sens.

Priviți cum urcă pietonii în
tramvai, atunci când e aglome �
rație în stație. Nu se formează nici
un rând. În ultima clipa, atunci
când se deschid ușile, apare o gră�
madă ca la rugby, în care toată
lumea vrea să se bage în față, cât
mai în față. 

La supermarket, dacă sunt
cozi mari la casă și lași o jumătate
de metru liber între căruciorul
tău și cel din față, hop! apare unul
care își bagă căruciorul lui. Și

când e coadă la înghețată, la ta�
raba din stradă, dacă nu ești atent
pentru o clipă, dacă ești preocupat
să�ți scoți portofelul din rucsac,
hop! altul care ți se bagă în față. 

Am prins o scenă la cabinetul
unui medic unde pacienții aștep �
tau cumva liniștiți, cu bonuri de
ordine în mână. Și, brusc, când a
ieșit numărul 8, cel cu numărul 22
și�a pierdut răbdarea, a țâșnit de
pe scaun și a intrat în cabinet în
fața celorlalte bonuri de ordine,
trântind ușa după el...

Sunt scene banale din Româ�
nia, pe care le știm prea bine cu
toții și care dau imaginea noastră
și a țării noastre. Oriunde se for�
mează o coadă, absurdă sau nu,
mai toată lumea vrea să sară rân�
dul, să se bage în față. Suntem
neam de oameni nerăbdători,
care aproape întotdeauna preferă
să�și consume energia pentru a
găsi un mod de tăiat nodul gor�
dian, nu pentru a�l dezlega. Orice
pentru a nu urma calea normală,

pentru a o lua pe scurtătură, con�
tând doar „eu și familia mea“. 

Iar când românul nu reușește
să se bage în față pe forțe proprii,
va încerca să dea mită pentru
asta. Oriunde: la la Tribunal, la
Pașapoarte, la medic, la școală...
Nu mi�e greu să�mi închipui că și
la o coadă în fața porții Raiului ar
ieși cu scandal, românii s�ar călca
în picioare, ar încerca să�l mitu�
iască pe Sfântul Petru ca să intre
„eu și familia mea“ cât mai repede.
Importantă e scurtătura perso�
nală, nu și cum o obții.

În fine, am făcut toată această
poliloghie, ca să scot cât mai bine în
evidență un singur lucru: românii
care pleacă din țară sau care ame �
nință că vor pleca nu fac altceva

decât să fie și să rămână aceiași ro�
mâni, cu aceeași mentalitate. 

România – și recunoaștem
toți asta, fără excepție – e coada
Europei. Emigranții noștri sunt
cei care nu au răbdare să constru�
iască acasă o lume normală, cei
care se bagă în față, care sar rân�
dul, care preferă să taie nordul
gordian, fie și cu dinții, în loc să�l
dezlege, cei care vor o scurtătură
pentru „eu și familia mea“, nu o
cale – evident, lungă și grea –
pentru a dezvolta o nație. 

Deci, fraților care ați fugit sau
vreți să fugiți din România, treaba
voastră, nu vă condamnă nimeni
pentru alegerea voastră perso�
nală. Dar încetați să mai pretin �
deți că fuga e un titlu de glorie.
Fuga voastră e tot o luare pe scur�
tătură, tot o formă de mită. Cu
prețul unei dezvoltări emoționale
firești, v�ați plătit un loc mai în
față în Vest, în acea lume normală
la care nu ați contribuit cu nimic
până a ajunge acolo (doar vesticii
au muncit cu răbdare ca să o facă
așa cum e). Nu, din păcate. Fuga
voastră acolo nu vă transformă în
altfel de români, unii mai buni
decât noi, cei de�acasă. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

În față, cât mai în față!
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Nu cred că s�ar mai putea spune
foarte multe despre micul – și
deja vechiul – scandal iscat de
suspendarea calității de membru
USR a Hertei Müller. 

Dar, înainte de toate, o precizare:
cazul ei nu e unul singular, ci doar
cel mai vizibil și de aceea a fost cel
mai exploatat mediatic. În aceeași
situație se află și alți scriitori ce
trăiesc de decenii bune în străină�
tate: exilați și emigrați, etnici ro�
mâni, germani ori maghiari – o
mi că filială a Uniunii Scriitorilor
din diaspora. Una ai cărei membri
de obicei nu�și plătesc cotizația la
birouașele din țară, iar câteodată
nici nu au habar că ar trebui s�o
facă. Mă întreb, de exemplu, da�
că prestigiosul scriitor maghiar
Ádám Bodor, membru al Uniunii
Scriitorilor din România încă din
anii 1970, apoi emigrat în Ungaria
în anii 1980 și faimos mai ales

pentru cărțile publicate după
1990 (Vizita arhiepiscopului și
Zona sinistra, traduse și în ro�
mână), se mai află pe listele Uni�
unii și dacă are tot statutul de
suspendat – căci bănuiesc că de
vreo treizeci de ani încoace n�a
mai apucat să�și achite cotizația.

Dar, mă gândesc iarăși, ar tre�
bui s�o facă? Cred că nu. Am ex�
plicat în episoadele trecute că,
oricum ar fi, acești scriitori, aflați
de mulți ani în străinătate, nu au
cum să beneficieze de drepturile
conferite membrilor USR din țară.
Iar dintr�o altă perspectivă, toți
acești creatori, scriitori de prima
mână, ce aparțin concomitent li�
teraturii române și literaturii țării
lor de emigrație, sunt membri de
prestigiu ai Uniunii Scriitorilor.
Ádám Bodor, Herta Müller, Ri�
chard Wagner, Johann Lippet și
câți alții or mai fi nu au neapărată
nevoie de USR, ci invers. USR este

cea care are (sau ar putea avea, cu
un pic de înțelepciune) un bene�
ficiu de imagine de pe urma lor.

Pentru acești scriitori, pe care
orice asociație scriitoricească din
lume ar fi mândră să�i aibă ca
membri, s�ar putea decide – cum
s�a mai spus – un statut aparte,
acela de membri de onoare, fără
obligații financiare (că altele nici
nu prea mai există) și fără dreptu�
rile statutare (de care oricum nu
beneficiază). Nu e mare lucru:
s�ar oficializa într�o formă elevată
și, de altfel, conformă cu realita�
tea un statut de pe urma căruia
Uniunea Scriitorilor ar avea cel
mai mult de câștigat. 

Aici s�ar putea obiecta că ast�
fel se creează o discriminare între
membrii Uniunii: unii plătesc,
alții onorează. Dar o organizație
liber constituită de artiști, de
creatori, nu e o asociație de loca�
tari, a cărei principală grijă e

plata întreținerii și a cheltuielilor
cu becurile de pe hol și cu femeia
de serviciu. 

Așa că s�ar cuveni să dea do�
vadă de un pic de flexibilitate în
astfel de situații, care nu�s unele
oarecare, fiindcă nici scriitorii în
cauză nu sunt unii oarecare. Iată,
anul acesta, la târgul de carte de
la Leipzig, unul dintre cele mai
vechi și mai mari târguri de carte
din lume, România a fost invitată
de onoare, lucru care a oferit
dintr�odată o vizibilitate maximă
literaturii române. Iar acolo, prin�
tre lansări de carte și dezbateri cu
invitați de marcă, a avut loc și un
spectacol poetico�muzical al Adei
Milea în tandem cu Herta Müller. 

Așadar, poate că scriitoarea
româno�germană va fi fost sus�
pendată din USR, dar a fost ală�
turi de literatura română (de
scriitorii români). Și n�a fost doar
ea: pe lista cu manifestările de la

Leipziger Buchmesse mai apar
Georg Aescht, Ernest Wichner,
Norman Manea și atâția alți
scriitori originari din România
și foarte cunoscuți în țările lor
de adopție, care – ca să folosesc
o sintagmă demonetizată, dar
atât de potrivită aici – sunt,
practic, ambasadori ai literaturii
române în lume.

Oamenii aceștia au plecat din �
tr�o Românie comunistă, totali�
tară și mohorâtă. Ar fi avut toate
motivele să o lase cu totul în urmă,
să o uite, să rupă orice legătură cu
ea. Nu au făcut�o nici până astăzi.
Cred că măcar pentru atâta lucru
asociația profesioniștilor de care
sunt inevitabil legați le�ar putea
oferi acel statut onorific despre
care vorbeam. Fiindcă „membru
de onoare al Uniunii Scriitorilor“
parcă sună mai bine decât „mem�
bru suspendat“, nu? SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Herta Müller și Uniunea
Scriitorilor. O încheiere realistă

Liviu Dragnea a fost condamnat
la trei ani și jumătate de închi�
soare cu executare în dosarul an�
gajărilor fictive de la Direcția
pentru Protecția Copilului Tele�
orman. A fost Revelion pe Face�
book, dar și în piețele marilor
orașe.

Puțini erau cei care mai credeau
în această sentință, după achită�
rile în lanț date în ultimele luni.
Decizia arată că Justiția funcțio �
nează, după ce mulți îi cântau
deja prohodul. Mai ales că același
complet îl achitase cu doar câteva
zile în urmă pe Călin Popescu Tă�
riceanu, celălalt stâlp al alianței
guvernamentale.

Ce se va întâmpla în conti�
nuare? La ora la care scriu aceste
rânduri, PSD încă n�a luat o hotă�
râre oficială. Însă foarte probabil
că partidul se va solidariza cu
Dragnea, pentru că două sunt lu�
crurile care îi interesează pe liderii

de filiale, pe parlamentari sau pe
cei cu funcții prin diverse ins �
tituții centrale și locale: punerea
Justiției cu botul pe labe și guver�
narea. Adică libertatea și accesul
la resurse. Ba chiar în prezent e
mai importantă doborârea Justi �
ției, pentru că la guvernare poți
reveni după câțiva ani petrecuți
în opoziție.

Prin Dragnea, baronii PSD își
pot rezolva propriile probleme.
Nu e doar ura lui Dragnea împo�
triva DNA și a Justiției în general,
ci toți baronii partidului gândesc
la fel. Iar Dragnea e paravanul

ideal pentru ca ei să�și rezolve
problemele. Acum, nu peste un
an, doi sau zece. Este momentul
perfect pentru a termina ceea ce
PSD a început în ianuarie 2017.

N�ar fi exclus ca unii de prin
PSD chiar să�l incite pe Dragnea:
„Șefu’, da’ nu se poate așa ceva.
Mergem cu tine până la capăt. Tot
ce hotărăști tu, noi susținem“.

După aflarea sentinței, Drag�
nea nu mai are nimic de pierdut.
Ori stă cuminte și așteaptă verdic�
tul final al instanței, ori răstoarnă
masa. Adică ori pleacă la pușcărie,
ori se salvează. Când ești disperat,
recurgi la măsuri extreme. Iar
Dragnea nu e în poziția din care
să aibă de ales. Cum s�ar putea
salva? De pildă, o ordonanță de
urgență, care să dezincrimineze
abuzul în serviciu. La câte prostii
a făcut PSD, încă una n�ar mai
conta pentru un partid care ori�
cum și�a făcut zob credibilitatea.
Viorica Dăncilă pare deja pregătită,

mai ales că a fost prima voce im�
portantă din PSD care i�a sărit lui
Dragnea în ajutor.

„Decizia instanței de jude�
cată în cazul președintelui PSD
ne arată că modul în care în Ro�
mânia se aplică legea este încă
sub influența arbitrariului. Liviu
Dragnea a fost condamnat pentru
o faptă prevăzută de un articol
pentru care există deja o decizie
a CCR că trebuie modificat pen�
tru a fi în acord cu regulile
Constitu ției“, a spus premierul
Viorica Dăncilă.

Poftim? Declarația arată un
tupeu incredibil. Dăncilă se trans�
formă în avocat al liderului PSD.
Premierul unei țări europene
spune pe șleau că n�are încredere
în Justiție. Ba mai mult, îi acuză
pe judecători că nu respectă deci�
ziile Curții Constituționale. Pen�
tru o asemenea afirmație, Viorica
Dăncilă ar trebui să demisioneze.
Nu doar că nu o va face, ci de�
monstrează că e trup și suflet ală�
turi de stăpân și că e gata să�i fie
de folos. Iar situația pare să im�
pună o reacție pe măsură, chiar
dacă asta ar însemna emiterea
ordonanței de urgență. 

Totul depinde însă de reacția
partidului. Poate că mai există 

oameni cu scaun la cap în PSD
care să înțeleagă consecințele dacă
Dragnea și compania merg mai de�
parte. Liviu Dragnea nu�și va da
demisia de la șefia PSD, dar poate
fi forțat să facă un pas în spate. Sau
poate fi debarcat cu ușurință de la
șefia Camerei Deputaților.

Din acest moment, solidariza�
rea cu Dragnea e nocivă pentru
partid. PSD rămâne cu pata con�
damnării lui Dragnea, iar păstrarea
lui în fruntea formațiunii e un de�
zastru. Mai există însă oameni lucizi
în PSD? Probabil că da, problema e
dacă au și curajul să facă un pas la�
teral. Dragnea conduce cu mână de
fier partidul, iar orice ieșire din
rând aduce automat și acuzația
pactizării cu Statul Paralel.

Indiferent ce decizie se va
lua la vârf, PSD intră într�o zonă
periculoasă. Dacă va forța emite�
rea OUG, vor urma demonstrații
masive în toată țara. Pe de altă
parte, întreg partidul va deconta
politic pentru că sprijină un per�
sonaj condamnat, fie și în primă
instanță. 

Pentru Dragnea sfârșitul po�
litic e aproape, însă partidul încă
se poate salva. Altfel, PSD va purta
ștampila de partid nefrecventabil
încă 10�15 ani de acum înainte. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Moment de cotitură la PSD:
cu sau fără Dragnea?
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Pe lângă discurile lui Rojdestven�
sky nu aveam alte referințe atunci
despre dirijor decât notațiile punc�
tuale de jurnal ale lui Sviatoslav
Rich ter, ce înregistrau distanțarea
acestuia față de un personaj cu
care, scria el, „nu am nici o afini�
tate“. Stilul de dirijat al lui Rojdes�
tvensky, teatral, cu gesturi arti� 
culate exagerat, uneori afectat, îl 
făcuse chiar să�l califice drept „o
păpușă mecanică“. Ceea ce Sviato�
slav Richter îi recunoștea lui Roj�
destvensky era însă un soi de
„tenacitate“ în a face recunoscut tre�
cutul și, în 1975, pianistul nota în
carnete, cu satisfacție evidentă: „În
sfârșit, [Nasul lui Șostakovici]
această operă interzisă un timp atât
de îndelungat a fost resuscitată. Re�
suscitarea se datorează obsti nației
lui Rojdestvensky și a [regizorului]
Pokrovsky. Glorie lor! Au izbândit.“ 

Cariera lui  Ghenadi Rojdest �
vensky a fost legată ani îndelun gați
de Opera Bolșoi de la Moscova,
unde a debutat ca dirijor la vârsta
de 20 de ani, cu Spărgătorul de nuci
al lui Ceaikovski. Ulterior a fost unul
din dirijorii orchestrei începând din
1956 și a devenit dirijor principal în
anii 1965�1970. O Operă Bolșoi ce
făcea oficiul de reprezentare pentru
liderii de la Kremlin, și o perioadă
dificilă, corespunzând cu tentativa
de dezgheț politic în timpul lui
Hrușciov, urmată de anii de stag�
nare sub regimul lui Brejnev.

Nu știu dacă Rojdestvensky a
lăsat în urmă memorii despre
această epocă, dar parte a aminti�
rilor sale au fost înregistrate de rea�
lizatorul francez Bruno Monsain �
geon, în două remarcabile docu�
mentare: Note interzise, cunoscut și
ca Bagheta roșie, și Ghenadi Roj�
destvensky: profesiunea dirijor, din
nou cu titlu englez modificat în 

formula interogativă Dirijor sau
complotist?

Celor care astăzi se întreabă
cum funcționa cenzura sub regimul
comunist li se poate oferi drept
ilustrație, mai eficientă decât tratatele
scrise despre această instituție, o
mărturie a lui Rojdestvensky. Biblio�
filul colecționar, atașat de cărțile rare,
îi arăta lui Monsaingeon un exemplar
dintr�o biografie a lui Serghei Proko�
fiev, ediția publicată în 1957. Mai mult
ca probabil este cea a lui I. Nestiev,
apărut prima oară în 1946. În exem�
plarul lui Rojdestvensky pagina 295
figura în mod neașteptat de două ori,
cu texte diferite. 

Pe pagina ediției inițiale stătea
scris:„Evoluția ideologică a compozi�
torului Prokofiev a fost favorizată de
întâlnirile sale cu marile perso nalități
ale statului sovietic. În cursul unei
recepții guvernamentale, Prokofiev 
s�a întreținut cu Molotov care a expri�
mat idei extrem de interesante de �
spre direcția luată de arta muzicală în
Uniunea Sovietică. Iată ce relatează

compozitorul: «Am vorbit despre
unele din lucrările mele puțin cunos�
cute publicului sovietic. Am spus: dacă
le vom prezenta în concert vor stârni
un scan dal!» – «Nu este nimic grav
dacă sunteți criticat puțin», a răspuns
Molotov. «Dacă dumneavoastră con �
siderați că această muzică poate atinge
masele, atunci, da, ea trebuie prezen�
tată în concert. Dacă este destinată
numai unui cerc restrâns de esteți,
atunci ea este evident de un interes res�
trâns»“. „Această discuție i�a marcat
profund conștiința lui Prokofiev“, se
nota în prima versiune a biografiei.

Cartea fusese însă scrisă înain�
tea Raportului celebru deschizând
destalinizarea hrușcioviană din
1956, iar pentru cenzură, la apariția
volumului, Molotov devenise un
personaj „anti�partinic“. Urmarea a
fost ruperea paginii tipărite, în
locul căreia a fost lipită în volum o
alta, cu un text modificat. Molotov
era înlocuit cu... Maxim Gorki: „Evo �
luția ideologică a compozitorului
Prokofiev a fost favorizată de întâl�

nirile sale cu marile perso nalități ale
culturii sovietice. Prokofiev a fost
foarte impresionat de o convorbire
cu Maxim Gorki, pe care a trans�
cris�o: «L�am întrebat ce fel de mu�
zică trebuie compusă astăzi. Mi�a
răspuns surâzând: dumneavoastră
știți mai bine. – Se pare, am spus
eu, ca o imagine a noii noastre
vieți, că este nevoie de o muzică
antrenantă și energică! � Iar Gorki
a adăugat: Într�adevăr, dar și plă�
cută și tandră»“.

Amintirile lui Ghenadi Rojdes�
tvensky sunt fără greșeală și ezitare
și atunci când îl evocă pe Tihon Hre�
nikov, cel care a condus timp de de�
cenii Uniunea Compozitorilor sovie�
tici, jucând din 1948 rolul lugubru de
purtător de cuvânt al conducerii de
partid în condamnarea marilor com�
pozitori. Un document de arhivă ci�
nematografică îl arată în această
postură și în 1962, la Congresul Uni�
unii Compozitorilor din URSS des �
fășurat într�o sală a Kremlinului:
„Poporul și Partidul sunt sufletul
artei noastre; urmând aceste principii
ale esteticii sovietice, armata noastră
multinațională a compozitorilor so�
vietici – spunea el atunci la reuniu�
nea în prezența lui Hrușciov și
Brejnev – va atinge noi înălțimi! Asta
așteaptă de la noi atât poporul, cât și
iubitul nostru partid comunist!“.

Hrenikov, urmat de o serie de
muzicologi occidentali, avea să pre�
tindă ulterior, inclusiv într�o mărtu�
rie filmată în 1994, că nu s�ar fi
implicat în politică niciodată, că în�
treaga sa viață ar fi fost dedicată „aju�
torării“ colegilor săi. Ghenadi Roj �
destvensky nu ezită să�l contrazică:

„Am fost martor ocular al atacurilor
demente ale lui Tihon Hrenikov îm�
potriva compozitorilor tineri și ta �
lentați cum au fost Schnittke, Denisov
și Gubaidulina și a altor câțiva. Dar,

cu viclenia și duritatea ce l�au ca�
racterizat, nu au lăsat nici o urmă.
De exemplu, atunci când am vrut să
dirijez prima Simfonie a lui Schnit�
tke nu mi s�a permis să o dau în pre�
mieră la Moscova sau Leningrad.
Foloseau tot felul de pretexte: «Sala
urmează să fie renovată», «Stagiunea
s�a terminat», «Lucrarea nu poate fi
programată». Toate moti vațiile posi�
bile. Un singur om a fost de acord să
îmi pună la dispoziție o sală și or�
chestra, dirijorul Izrail Guzman, la
Gorki. Dar pentru a cânta orice lu�
crare nouă a unui compozitor sovie�
tic aveam nevoie de auto rizația scrisă
a secretarului Uniunii Compozitori�
lor, Tihon Hrenikov“. 

Compozitorul Schnittke s�a dus
în consecință să�l vadă pe secretar
pentru permisiune. Tihon Nikolae�
vici l�a ascultat „atent“ pe compozito�
rul Schnittke și i�a răspuns că „nu
înțelege“ ce vrea de la el. „Vă cer să dați
autorizația interpretării simfoniei
mele la Gorki.“ Hrenikov a replicat:
„Nu înțeleg! Cum pot eu să autorizez
ceva ce nu am interzis niciodată!“. Iar
Rojdestvensky comenta în amintirile
sale filmate: „Cred că Talleyrand și
Joseph Fouché au fost niște copii pe
lângă Tihon Nikolaevici“.

Sunt multe asemenea mărturii
în documentarele despre Ghenadi
Rojdestvensky și ele ar trebui rele�
vate. Așa cum îi plăcea să spună des�
pre Șostakovici, pe care îl descria
drept „un cronicar al timpului său,
asemenea lui Pimen al lui Pușkin“,
și Rojdestvensky a fost și rămâne
pentru mine nu numai un dirijor de
excepție, dar și un cronicar curajos
al epocii de regim sovietic. SDC

ÎN AMINTIREA LUI GHENADI ROJDESTVENSKY (1931-2018)

Muzică, memorie, cenzură 
sub regim sovietic

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

Nu mai găsesc nici o fotografie făcută în urmă cu 20 de ani de la întâlnirea cu dirijorul rus, dispărut
la sfârșitul săptămânii trecute, Ghenadi Rojdestvensky, și cu soția sa, pianista Viktoria Postnikova. 
Era la un festival muzical internațional dedicat lui Dmitri Șostakovici la Zürich, în Elveția. Imaginea 
lui Rojdest vensky îmi este însă proaspătă în amintire, până astăzi, încărcată cu vitalitatea, ironia
mușcătoare, soliditatea și seriozitatea memoriei, atunci când în discuție veneau fapte și oameni 
pe care i-a cunoscut și i-a venerat, așa cum fusese Șostakovici.
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La sediu și în deplasare. Când vi�
zionezi un spectacol nu în sediul
pentru care a fost imaginat, ci în
condiții de festival ori turneu, se
prea poate ca anumite detalii să
nu fie exact ca acasă. Concepută
pentru un anumit spațiu, sceno�
grafia trebuie adaptată minor
pentru a o plia pe scena de îm�
prumut unde echipa e invitată.
Une ori, și actorii au mici pro�
bleme de adaptabilitate, în sen�
sul că intrările, ieșirile, distanțele
nu mai sunt identice cu cele exis�
tente de obicei.

Firește, modificările sunt
sensibile și ele nu deformează
varianta originală a mizanscenei,
dar am întâlnit cazuri când un
spectacol strălucit să fie afectat
de faptul că era mutat, prin forța
împrejurărilor de festival, într�un
alt loc. A juca pe o altă scenă în�
seamnă, pentru un interpret, în
primul rând o dovadă de flexibi�
litate creativă, de capacitate de
adecvare la un nou ambient tea�
tral. Desigur, alegerea unei săli
se face pe baza fișelor tehnice, a
potrivirii cu condițiile privind
dimensiunile și luminile, cele
două coordonate nenegociabile,
dar și de număr de spectatori,
acustică etc. 

Tot ce am spus până aici sunt
chestiuni uzuale ale lucrătorilor
din teatre, dar le�am enunțat pen�
tru necunoscători, spre a înțelege
de ce, de pildă, un spectacol apre�
ciat ca foarte bun la teatrul care 
l�a produs, văzut în deplasare
(tur  neu ori festival) să nu mai
atingă uneori același nivel valo�
ric. E unul din paradoxurile tea�
trului, dacă îl privești din exterior. 

UNITATEA PRIMEAZĂ 
ÎN FAȚA INDIVIDUALITĂȚILOR
CE O COMPUN

Mai există, însă, și o altă fațetă:
provocați de noul mediu, inter �
preții se mobilizează și ating
performanțe de trăire artistică de
maximă intensitate. Și aici apare
un revers, în special în cazurile
trupelor neobișnuite să joace și
prin alte locuri decât pe scena
proprie și mai ales când e vorba
despre un festival concurs: exage�
rează, crezând că astfel vor ieși în
evidență, că vor cuceri specialiștii
și publicul. În artele spectacolu�
lui, unitatea primează în fața
individualităților ce o compun.
Capcana acestei forme de indivi�
dualism artistic e un gest de pro�
vincialism și, aș zice, chiar de
ca rențe la capitolul profesiona�
lism, căci reușita unei distribuții
vine, printre altele, și din omoge�
nitatea ei, din știința actorilor de
a rămâne la unisonul impus de
regizor în etapele de repetiție.
Teatrul este o artă colectivă, iar
acest lucru se vede mai ales în ra�
porturile scenice, în maniera de
relaționare în interiorul ficțiunii
din perimetrul de joc. Când cineva,

unul sau mai mulți, exagerează,
situația sare imediat în ochi, afec�
tând întregul, ca o notă falsă scă�
pată de cineva dintr�o orchestră.
Actorii care își stăpânesc perso�
najul și au o linie foarte clară în
privința a ceea ce trebuie să facă
în contextul teatral dat se eviden �
țiază tocmai prin raporturile
creative cu ceilalți, prin maniera
în care, din țesătura aceasta com�
plexă care se numește iluzie sce�
nică, a cărei urzeală e invizibilă
ochiului public, revarsă către sală
emoție autentică. 

SPECTACOLUL 
DE DUPĂ PREMIERĂ 

Toată lumea din teatru știe că,
aproape invariabil, reprezentația
de după seara premierei e cea mai
slabă din întreaga serie ulteri oară.
Explicațiile au rădăcini psihologice
și provin din curba de mobilizare a
resurselor interpretative. Cele
șase�opt săptămâni de pregătire a
unei noi creații înseamnă și gestio�
narea crescendoului emoțional al
actorilor. Care trebuie să cumuleze
toate calitățile personale și cele re�
zultate din chimia cu grupul de
lucru ca să strălucească în seara
primei întâlniri cu publicul. Des �
cătu șarea de energie creatoare de
la premieră e un maxim pe care
nici o altă reprezentație nu�l va
egala. Fără ca asta să însemne că nu
vor mai fi seri excepționale. Urmă�
toarea întâlnire cu spectatorii, cea
post�premieră, va avea o intensi�
tate mai joasă, dar nu va fi neapărat
o ratare. Doar că, omenește, curba
afectivă nu va mai fi la vârful serii
de gală. 

Într�o sală cu 100, 400 sau 800 de
indivizi, cu de două ori mai mulți
ochi ațintiți spre cutia scenei,
fluxul emoțional nu este unidi �
rec țional. 

Vorbim despre mediul artis�
tic, dar el funcționează pe princi�
piul fizic al acțiunii și reacțiunii,
al balansului. Absolut aleatoriu,
deși toți cei ce pășesc în teatru o
fac din interes și dorință estetică,
mulțimea din sală poate fi una
foarte deschisă la propunerile ce
vin dinspre scenă ori, dimpotrivă,
poate fi mai greu abor  dabilă. Ac�
torii nu se uită niciodată în sală
spre a vedea reacțiile de pe fețele
spectatorilor (nici nu ar avea cum,

întrucât lumina reflectoarelor îi
împiedică și, chiar dacă ar reuși, e
contraindicat, căci își pierd con�
centrarea), dar simt instinctiv
reacția emoțională a pu blicului. E
ceva dincolo de aplauze, princi�
pala formă de manifestare a spec�
tatorilor. 

O sală curioasă, primitoare îi
va stimula pe interpreți. Un pu�
blic mai rece, fie îi va demotiva, fie
îi va îndemna să amorseze resurse
suplimentare pentru a�l „topi“
afectiv. De aici vine și punctul
forte al teatrului, anume însu �
șirea sa de artă vie, de fiecare dată
ușor altfel, în raport cu anumite
variabile. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

În culisele scenei se vehiculează adesea expresii de genul: „a fost
foarte bine în seara aceasta!“; „a fost mai slab decât data trecută“;
„ne-a ieșit minunat! “. Variațiile redate astfel țin de acordul fin și
sunt percepute doar de spectatorii împătimiți, artiștii înșiși ori
teatrologii exersați. Dar există și pot fi cauzate de diferite motive,
unele obiective, precum deplasarea spectacolului într-un alt
teatru, altele subiective, precum forma de moment a protago -
niștilor, gradul de empatie al sălii.

Diferențele de temperatură
ale unui spectacol
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Cărțile de luat în
bagaj vara aceasta
Cititorii nu pot pleca în vacanțe – sau, mă rog, concedii – fără
cărți, ar fi un soi de blasfemie. Știm că se apropie perioada lor,
așa că vrem să vă facem mai ușoară misiunea de a vă căuta
cărți de luat în bagaj vara aceasta. De aceea, am pus cap la cap
o listă cu câteva noutăți editoriale care vă vor face, cu
siguranță, zilele mai senine. Am ales cinci cărți de ficțiune,
toate semnate de scriitoare (două dintre ele române), și trei

cărți de non-ficțiune (memorialistică, jurnal, călătorie). Iar pen-
tru fiecare dintre ele am transcris primul paragraf al cărții (sau
primele două, acolo unde primul era prea scurt), să știți la ce
să vă așteptați, să vedeți cum curg. Nu putem decât să sperăm
că vă va inspira lista aceasta. Și că veți avea lecturi răcoroase!

Dosar realizat de Eli Bădică

l (Colecția Rotonda, coordonată de Emilian Galaicu�
Păun, Editura Cartier, 2018, 176 p.)

Jurnalista Tatiana Țîbuleac a debutat cu Fabule mo�
derne (Ed. Urma Ta, 2014; ediția a II�a, Ed. Libris Edi�
torial, 2016), după care a publicat a doua carte, Vara
în care mama a avut ochii verzi (Cartier, 2016/2017),
un adevărat hit, primită excelent atât de critica lite�
rară (dovadă stau și numeroasele premii literare pe
care le�a primit în ultima vreme), cât și de cititori.

Anul trecut pe vremea aceasta, scriam chiar în pagi�
nile „Suplimentului de cultură“ despre Vara..., roma�
nul care a făcut�o cunoscută pe Tatiana Țîbuleac ca
scriitoare. Grădina de sticlă, publicat și lansat de cu�
rând, este volumul care o va impune definitiv ca una
dintre cele mai autentice și faine voci din literatura
română contemporană, n�am nici o îndoială. 

Mix de duritate și tandrețe, proză și poezie, lapi�
dar și alert, română și rusă, romanul acesta te
năucește chiar mai tare decât o făcea Vara... (poate
pentru că, de data aceasta, o fetiță este naratoare și
protagonistă, poate pentru că e mai aproape de noi,
spațio�temporal etc.), te revoltă și te tulbură profund,
așa cum numai literatura de calitate o poate face.
Citiți�l, citiți�l, citiți�l!

„Mă nasc noaptea, am șapte ani. M�ar lua în brațe,
îmi spune, însă are mâinile ocupate. De sus luminează
o lampă albastră, legată de un copac cu un cablu. Se
leagănă. Las capul pe spate și o văd mai bine: e ro�
tundă, ca o pâine netăiată. Trecem prin Porți ca
printr�o burtă de piatră. Așa e la oraș, mă gândesc. Tot
într�o vale, mereu la vale, drumul. Gheața ne cu�
prinde tălpile, strada se scurtează. Îmi întinde buzu�
narul ei ca să nu lunec. Și să mă uit în jur, să văd și eu
frumusețe! Lumina aceea cernută. Cerul acela cu stele
fugite. Blocuri, blocuri, blocuri. Nici unul mai înalt de
patru. Nici unul mai lat de patru. Buzunarul ei are
blană, unghia ia foc. În geamuri, oameni mici se văd
trăind frumos. Mii de pătrate cu mijloc de piatră. Unii
lângă alții, unii peste alții. Cei de jos îi țin pe umeri și
pe ceilalți. Sunt puternici cei de jos. Un câine – albas�
tru – se ia după noi cu urmele lui mici. La oraș totul e
patru și albastru, mă gândesc. Și să nu rămân în urmă,
să nu rămân în urmă niciodată. Lângă un gard ne
oprim. Закрой глаза и забудь всë*. Nu înțeleg nimic,
uit totul într�o secundă.“

* Închide ochii și uită totul (rus.). SDC

Grădina de sticlă, de Tatiana Țîbuleac

l (Colecția Ego. Proză, coordo�
nată de Lucian Dan Teodorovici,
Editura Polirom, 2018, 256 p.)

Și Anca Vieru a ajuns destul de
repede în atenția cititorilor au�
tohtoni odată cu debutul său în
volum, Felii de lămâie (Poli�
rom, 2015), o carte de proză
scurtă matură, cu o scriitură
deja formată și toposuri proprii.
Cred că e genul acela de au�
toare care, după ce ai citit�o, vrei
să�i urmărești în continuare
parcursul literar. La recentul
târg de carte Bookfest, a lansat
o nouă carte, un roman de data
aceasta, cu un titlu splendid:
Spulberatic. Te prinde în chin�
gile ei așa cum o face numele
volumului:pe loc, iremediabil. Te cucerește, n�are cum altfel. O recunoști
pe Anca Vieru în el și, totuși, scriitura ei evoluează, iese din zona de confort,
se reinventează. Din povești și frânturi de intimități, se reconstituie un per�
sonaj, Tiberiu Vreme, și, odată cu el, tot soiul de amintiri, iubiri, deziluzii
ș.a.m.d. O lectură cu de toate, numai bună de pus în bagajul de vara aceasta.

„În câte feluri poți să uiți un om? obișnuia să întrebe bunicul și tot
el răspundea: sunt multe feluri de uitare, dar cea mai rea, zic eu, e când
nu�i mai știi fața, când trebuie să te uiți la poze ca să ți�l amintești.

În familia noastră, de exemplu, toți avem memorie slabă a figurilor.
Așa a fost dintotdeauna, sunt sigur, pe vremuri însă nu prea conta, în
orășelul nostru cu doar câteva familii. Dar acum, când ne�am mutat în
aglomerația asta, lucrurile s�au complicat. Cu atâția oameni în jur, figuri
noi care apar și dispar fără să știi dacă le vei mai vedea vreodată, trebuie
să te orientezi repede și să cauți trăsătura caracteristică a unei fețe ca să o
poți păstra în memorie. Pentru că asta vrem, s�o păstrăm în memorie.“ SDC

Spulberatic, 
de Anca Vieru
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Șarpele din Essex, de Sarah Perry
l (Traducere din limba engleză
de Ioana Văcărescu, colecția Ba �
bel, coordonată de Dana Ionescu,
Editura Nemira, 2018, 528 p.)

Sarah Perry este, pentru mine,
revelația din această listă. Puțin
spre deloc cunoscută la noi, au�
toarea britanică a debutat cu
After Me Comes the Flood, publi�
cată în 2014 și primită entuziast.
Scrie cronică literară pentru „The
Guardian“ sau „Financial Times“,
colaborează cu BBC, printre al�
tele, iar cărțile ei au fost traduse
în 15 limbi. Șarpele din Essex este
abia al doilea său roman, bestsel�
ler (200.000 de exemplare vândute

numai în Marea Britanie), Cartea
anului 2016 la Waterstones, Car�
tea anului 2017 la British Book
Awards, nominalizată la Premiul
Costa 2016 și la Baileys Women’s
Prize for Fiction în 2017. Și pe
bună dreptate, e genul acela de
carte care îți face vacanța per�
fectă. Dacă apuci să citești pri�
mele pagini, nu îți vine s�o mai
lași din mână. Într�un setting vic�
torian redat splendid, pe multe și
minuțioase paliere, Șarpele din
Essex chiar este un amestec fain
între Dickens și Stoker, așa cum
spune recomandarea „The Guar�
dian“ de pe coperta a IV�a. Gotic,
cu intrigă polițistă, romance și o

stilistică fără cusur, cartea lui
Perry e o aventură de la cap la
coadă. Iar protagonista, Cora Sea�
borne, o văduvă abuzată, mamă a
unui copil autist, care redesco�
peră ce sabie cu două tăișuri este
libertatea, poate stârni pasiuni
aprige.   

„Un bărbat tânăr merge pe
malul râului Blackwater, sub lu�
mina rece a lunii pline. Și�a petre�
cut ultimele ore ale anului bând
pahar după pahar, până când
ochii au început să�l usture și sto�
macul i s�a revoltat, iar el a hotă�
rât că nu mai suportă agitația și
luminile puternice. 

— Am să cobor un pic lângă
apă, a spus sărutând obrazul per�
soanei aflate lângă el. Mă întorc
înainte să bată clopotele de mie�
zul nopții.

Acum privește spre est, 
în direcția în care se schimbă
mareea, spre estuarul monoton
și întunecat, spre pescărușii al�
burii ce strălucesc deasupra va�
lurilor.

E frig și bărbatul ar trebui să
fie pătruns de ger până la os, însă
e plin�ochi de bere și are pe el o
haină groasă. Gulerul îl zgârie un
pic la ceafă – se simte amețit și 
încorsetat, are gura teribil de 
uscată.“ SDC

l (Traducere din limba engleză de Adriana
Bădescu, colecția Clasici contemporani, 
Litera, 2018, 416 p.)

Dacă nu ați citit�o pe Alice Munro, atunci tre�
buie să faceți cumva să o recuperați. Nu de alta
dar, din punctul meu de vedere, scriitoarea ca�
nadiană, care a și câștigat Premiul Nobel pen�
tru Literatură în 2013, alături de alte câteva
zeci de premii literare importante de�a lungul
vieții, este una dintre cele mai puternice și ori�
ginale din literatura universală de astăzi. A
scris aproape numai proză scurtă și a făcut�o
într�un mod inegalabil. Se vede cu ochiul liber
și în acest proaspăt volum apărut la Litera,
Dragostea unei femei cumsecade, apărut după
Prea multă fericire, Dragă viață, Ură, prietenie,
dragoste, căsătorie și Fugara. 

Fermecătoare, frustă, autentică, Alice
Munro e maestră și în Dragostea unei femei
cumsecade, o colecție de opt povestiri provin�
ciale în care iubirea, aparențele, secretele,
umanitatea sunt puse sub lupă, analizate până
în cele mai profunde fibre. Personajele ei tră�
iesc, alături de tine, iar experiența aceasta e de
neegalat. 

„Există în Walley, de două decenii încoace,
un muzeu în care sunt păstrate fotografii, puti�
neie, hamuri de cal, vechi scaune de bărbier, un
decojitor de mere greu de folosit și diverse
curiozități precum simpaticii izolatori din sticlă
și porțelan folosiți odinioară la stâlpii de telegraf. 

Tot acolo e o cutie roșie inscripționată
D.M. WILLENS, OPTICIAN, cu o etichetă pe
care se poate citi: «Deși nu este foarte veche,
această trusă de instrumente optometrice are
o deosebită semnificație locală, deoarece i�a
aparținut domnului D.M. Willens, care s�a îne�
cat în râul Peregrine în 1951. Trusa a scăpat cu
bine din catastrofă și ne�a fost trimisă de un
donator anonim pentru a o include în colecția
noastră.»“ (Din prima proză, care dă titlul vo�
lumului: Dragostea unei femei cumsecade) SDC

l (Traducere de Cerasela Barbone, colecția Literary Fiction, 
Editura Pandora M, 2018, 176 p.)

E imposibil să nu fi auzit, fie și în treacăt, de scriitoarea italiană Elena Ferrante, a cărui
identitate este, încă, un mister, și a cărei Tetralogie Napolitană (Prietena mea genială, Po�
vestea noului nume, Cei care pleacă și cei ce rămân și Povestea fetiței pierdute) este un
fenomen editorial mondial, care a prins foarte bine și la noi (tradusă integral de Cerasela
Barbone la Pandora M, parte a Grupului editorial Trei, acolo unde au mai apărut încă
două cărți semnate de aceeași autoare, romanul Fiica ascunsă și cartea pentru copii Noap�
tea pe plajă). Ei, bine, iată că s�a recuperat și romanul ei de debut, Iubire amară. E intere�
sant să�l citești fie dacă ești deja fan Ferrante, fie dacă nu ai citit vreun rând scris de ea
până acum. Și asta pentru că în Iubire amară întrevezi cam tot ce devine Ferrante câteva
cărți mai târziu, de la teme predilecte – iubire, familie, prietenie, mame, fiice, relații com�
plicate, emoții, amintiri, identitate, obsesii,
căutări, universul napolitan – și până la
scriitură – poetică, incomodă, stilizată. Son�
darea psihicului uman, misterul, intriga sunt
fabuloase, ca de fiecare dată. 

„Mama mea s�a înecat de ziua mea de
naștere, în noaptea de 23 mai, în mare, în
dreptul localității numite Spaccavento, la
câțiva kilometri de Minturno. Exact acolo,
la sfârșitul anilor ’50, când tata încă locuia
cu noi, închiriam vara o cameră într�o casă
țărănească și petreceam luna iulie dormind
toți cinci în câțiva metri pătrați încinși. În
fiecare dimineață, noi, fetele, beam câte un
ou proaspăt, scurtam drumul spre mare
printre trestii înalte pe cărări de pământ și
nisip și ne duceam să facem baie. În noap�
tea când a murit mama mea, proprietara
acelei case, pe care o chema Rosa și care
avea de�acum mai mult de șaptezeci de ani,
a auzit bătăi în ușă, dar n�a deschis, de frica
hoților și a criminalilor.“ SDC

Dragostea unei
femei cumsecade,
de Alice Munro

Iubire amară, 
de Elena Ferrante
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l (Traducere de Anca Dumitrescu, Editura Black Button Books, 
2018, 180 p.)

M�am îndrăgostit iremediabil de Aleksandar Hemon odată cu volumul Car�
tea vieților mele. Îl mai citisem în Iubire și obstacole (Black Button Books,
2016), îmi plăcuse mult stilul lui, dar, cumva, abia cu prozele sale non�
ficționale m�a convins că este, fără nici un dubiu, unul dintre cei mai mari
scriitori contemporani. Și că merită mult, mult mai multă atenție decât îi
este acordată momentan la noi. A mai fost tradus în limba română cu Pro�
iectul Lazarus (Polirom, 2011) și Omul de nicăieri (Polirom, 2010), lecturi pe
care intenționez să le recuperez. Hemon s�a născut în Sarajevo și a plecat la
Chicago în 1992, unde a și rămas până astăzi, din pricina începerii războiului
din Iugoslavia. În 2011, a primit premiul PEN/  W.G. Sebald Award. 

Cartea vieților mele e prima lui carte de non�ficțiune, care adună la
un loc articole autobiografice publicate de Hemon de�a lungul timpului.
Numitorul comun este, firește, naratorul, cu experiențele sale din copi�
lărie și până la maturitate. Nu e nimic patetic, nimic pretențios, Hemon
folosește limbajul simplu, obiectiv, distant, povestește cu inteligență, ba
cu umor, ba cu ironie și sarcasm despre cum a învățat să�și iubească sora
după ce a încercat să o omoare, despre cum a început să scrie, despre
curele cu lecturi de la cabana de vacanță, despre droguri, alcool și re�
voltă, despre plecarea sa în State, despre Sarajevo și Chicago, Chicago
și Sarajevo, despre familie și identitate, despre granițe de tot soiul, des�
pre moartea fetiței lui etc. Și, dincolo de toate, ce face el în Cartea vieților
mele este literatură, în forma ei cea mai pură. 

„În seara de 27 martie 1969, tata era în Leningrad, URSS, la studii pos�
tuniversitare în electronică. Mama era acasă, în Sarajevo, în mijlocul tra�
valiului, înconjurată de comitetul de prietene. Mama își ținea mâinile pe
burta rotundă, șuierând și țipând, dar comitetul nu părea îngrijorat. Aveam
exact patru ani și jumătate, orbitam în jurul ei, încercând să o țin de mână
sau să mă așez în brațele ei, până când m�au trimis în camera mea și mi�au

ordonat să mă culc. Am încăl�
cat ordinul și am monitorizat
desfășurarea evenimentelor
prin gaura cheii. Evident, eram
îngrozit, pentru că, deși știam
că are un bebe luș în burtă (așa
cum mi se spusese), nu știam
cum merg de fapt lucrurile, ce
avea să se întâmple cu ea, cu
noi, cu mi ne. Când în cele din
urmă a fost dusă la spital în
dureri groaznice și sonore, am
rămas cu gândurile terifiante
contracarate doar de tanti Jo�
zefina, care m�a liniștit garan�
tându�mi că mama nu va muri
și că se va întoarce și�mi va
aduce un frate sau o soră.
Voiam să se întoarcă mama; nu
voiam un frate sau o soră;
voiam ca totul să fie ca înainte.
Înainte lumea îmi aparținea ar�
monios; într�a devăr, în mare
parte, lumea eram eu.“ SDC

l (Traducere din limba rusă de Raluca Rădu�
lescu, colecția Yorick, coordonată de Monica 
Andronescu, Editura Nemira, 2018, 248 p.)

Vaslav Nijinski a fost vedetă a Baletelor ruse (1908�1913
și 1916�1917), a revoluționat formele baletului clasic
prin mijloace de expresie neconvenționale și a fost
unanim considerat cel mai mare dansator al tuturor
timpurilor. În 1919, a avut o cădere nervoasă și cariera
i� a luat sfârșit. A fost diagnosticat cu schizofrenie și
dus la un sanatoriu din Elveția. Jurnalul său a fost scris
în cele șase săptămâni petrecute la sanatoriul din
Elveția, înainte ca diagnosticul să�l condamne pentru
totdeauna la izolare. 

Am auzit de nenumărate ori despre jurnalul său,
așa că m�am bucurat mult când a fost în sfârșit tradus
și la noi. Te dezechilibrează însemnările sale, nu e deloc
ușor să te lași tras în tăvălugul nebuniei (și al geniului,
aș îndrăzni să afirm), dar rândurile sale trebuie citite
(cu creionul în mână), sunt o splendoare, un spectacol
al absurdului, al cuvintelor, gândurilor, trăirilor. 

„Am mâncat bine la micul dejun, căci am mâncat
două ouă fierte moi și cartofi prăjiți cu bob. Îmi place
bobul, numai că e uscat. Nu�mi place bobul uscat, căci
nu are viață în el. Elveția e o țară bolnavă, căci e toată
numai munți. În Elveția oamenii sunt uscați, căci nu
au viață în ei. Eu am o menajeră uscată, căci nu simte
nimic. Ea gândește mult, căci au lăsat�o fără urmă de
vlagă în altă casă, unde a lucrat multă vreme. “ SDC

l (Traducere și note de Ana�
caona Mîndrilă�Sonetto, colecția
Hexagon. Cartea de călătorie,
Editura Polirom, 2017, 368 p.)

Tocmai a apărut un nou volum
semnat de Bill Bryson, Drumul
către Little Dribbling. Noi însem�
nări de pe o insulă mică (Polirom,
2018), dar n�am apucat să pun
mâna pe el, așa că m�am gândit să
recomand o altă carte de călătorie
de�ale sale, mai ales dacă veți avea
o vacanță britanică: Însemnări de
pe o insulă mică. 

Bryson chiar nu mai are ne�
voie de nici o prezentare, trebuie
să vă fie cunoscut măcar în urma
celebrului său volum Acasă. O is�
torie a vieții private (Polirom,
2012, 2017). Ori, poate, ca autor al
cărții Despre toate, pe scurt. De la
Big Bang la ADN (2015). În pos�
tura de scriitor de cărți de călăto�
rie l�am descoperit în O plimbare
în pădure. Redescoperind Ame�
rica pe cărările Munților Apalași

(Polirom, 2015), o carte care mi�a
plăcut mult, mai ales pentru că e
plină ochi de umor și e scrisă
șarmant, pe înțelesul tuturor, așa
că mi�am spus că trebuie să repet
isprava. Ceea ce am și făcut. M�am
bucurat să�l găsesc pe același 
Bryson în Însemnări de pe o in�
sulă mică, cu aceeași vervă de a
împărtăși povești și de a vedea

ineditul din lucrurile care ne în�
conjoară. 

După 20 de ani de stat în Marea
Britanie, Bryson se pregătește să se
întoarcă în America natală. Nu o va
face, însă, înainte de a face un tur al
insulei, de rămas�bun, așa. Va călă�
tori cu mijloacele de transport în
comun de la Dover și până în John
O’Groats și va relata cu dezinvol�
tură tot ce întâlnește în cale. Absolut
minunată experiența în care te
poartă și pe tine, ca cititor. 

„Există anumite idei idiosin�
crasice pe care ajungi să le accepți
tacit când trăiești multă vreme în
Marea Britanie. Una e că verile bri�
tanice erau pe vremuri mai lungi
și mai însorite. Alta e că echipa en�
gleză de fotbal n�ar trebui să aibă
nici o dificultate cu Norvegia. A
treia e ideea că Marea Britanie este
foarte întinsă. Aceasta din urmă e,
de departe, cel mai greu de com�
bătut.“ (din primul capitol de după
Prolog) SDC

Cartea vieților
mele, de
Aleksandar
Hemon

Jurnal
necenzurat, 
de Vaslav
Nijinski

Însemnări de pe o insulă
mică, de Bill Bryson
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LIBER LA FILMELE STRĂINE TURNATE ÎN ROMÂNIA, UN LUNG RĂZBOI IA SFÂRȘIT

Facilitățile fiscale ne pun pe harta
celor mai dezirabile țări europene
pentru producția de film
În 13 iunie 2018, guvernul a adop�
tat o hotărâre așteptată de mulți
ani – o schemă de ajutor de stat
în valoare de 50 milioane euro,
menită să stimuleze producătorii
străini să filmeze în România. 

IULIA BLAGA

În engleză termenul e cash rebate
și se referă la un procent din chel�
tuielile în țara respectivă pe care
producătorii îl recuperează la
sfârșitul filmărilor. Schema va fi
multianuală și se va desfășura
după regula primul sosit, primul
servit până la sfârșitul lui 2020.
Ajutorul se acordă pentru filme de
ficțiune de scurt și mediu metraj,
seriale TV, filme destinate dis �
tribuției direct pe suport video sau
internet sau pe orice alt tip de su�
port, documentare artistice și
filme de animație. Un proiect nu
poate primi mai mult de 10 mil�
ioane de euro. Limita minimă de
cheltuieli e de 100.000 de euro. Ca
să poată aplica, o producție inter �
națională trebuie fie să aibă un
coproducător român, fie să cola�
boreze cu o firmă românească
prestatoare de servicii, iar mini�
mum 20% din bugetul total al fil�
mului respectiv trebuie să fie
realizat pe teritoriul României.
Schema va fi pusă în aplicare de
Comisia Națională de Strategie și
Prognoză, care va aproba ulterior
publicării Hotărârii în Monitorul
Oficial documentația necesară și
testul de eligibilitate. Se apreciază
că până la sfârșitul lunii iulie
schema va deveni operabilă.

Cu procentul de 35% plus 10%
dacă promovează un oraș, o re�
giune turistică sau întreaga Româ�
nie, ne instalăm în fruntea topului
celor mai ofertante state est�euro�
pene pentru producțiile interna �
ționale. Ca o comparație, Ungaria
a fost primul stat est�european
care a introdus astfel de stimu�
lente, în 2004, oferind acum un
procent de 30%. În acest an se 

anticipează că producțiile străine
vor cheltui aproximativ 466 mi�
lioane euro în Ungaria. Recent, în
Ungaria s�au filmat Red Sparrow,
Colette (cu Keira Knightley) și
Blade Runner 2049.

Cehia a introdus astfel de
stimulente în 2013, în procent de
20%, și a devenit una dintre cele
mai căutate țări europene pentru
că oferă locații, servicii și stimu�
lente financiare. Printre titlurile
internaționale filmate aici recent
se numără Borg McEnroe și The
Death and Life of John F. Donovan
de Xavier Dolan (cu Kit Harington
și Natalie Portman).

ESTONIENII AU LANSAT
SCHEMA ÎN 2016 CU UN
PROCENT DE 30%

În Croația, unde stimulentele au fost
introduse în 2012, s�au filmat din
2012 până în 2017 (parțial sau total)
45 de producții inter naționale.
Croații au început cu cinci în 2012 și
au ajuns la 11 în 2017. Printre aces�
tea, câteva sezoane din Game of
Thrones, ultimul urmând să se
filmeze în Dubrovnik chiar în acest
an. Anul trecut, în Croația s�au filmat
Mamma mia: Here We Go Again,
Robin Hood (cu Taron Eggerton și
Jamie Foxx) și serialul The Terror,
produs de Ridley Scott pentru AMC.
Acestea au recuperat 20% din chel�
tuielile realizate pe teritoriul țării.

Și slovacii au procentul de 20%
conform unei scheme lansate în
2015. Lituanienii oferă stimulente

în procent de 20% începând din
2014, în vreme ce estonienii au
lansat schema în 2016 cu un pro�
cent de 30%. Pentru că lucrurile au
mers bine, în 2017 au dublat buge�
tul la 2,2 milioane euro. În Letonia
procentul e de 25%. În Georgia
schema a fost lansată în 2016 și
oferă 20% cu 2�5% în funcție de
valoarea promoțională a produc �
ției. Multe filme indiene au în�
ceput să se filmeze în Georgia, dar
și Les filles du soleil, de Eva Hus�
son, prezentat în acest an în Com �
petiție la Cannes. Bulgaria nu a
introdus încă stimulente finan�
ciare, dar Polonia le așteaptă într�un
procent de 25% în acest an. Țară
unde producția de film e foarte
puternică, Polonia a oferit din
2016 granturi pentru copro duc �
țiile internaționale. În 2017, Polish
Film Institute a finanțat 15 co �
producții minoritar poloneze
(dintr�un total de circa 40 lungme�
traje și 160 documentare și filme
de animație finanțate).

În 2016, fostul ministru al Cul�
turii Corina Șuteu anunța la Cannes
intenția României de a lansa o
schemă de stimulente financiare,
dar când noua Lege a Cinema �
tografiei, la care echipa Ministerului
Culturii a lucrat și sub con ducerea
sa, și sub cea a lui Vlad Alexan�
drescu, a fost respinsă în pri �
măvara lui 2017 de Guvernul PSD
(votat în noiembrie 2016), spe �
ranțele de a crea un mediu finan�
ciar primitor pentru produ cătorii
străini s�au redus. Stindardul a

fost dus mai departe de Castel
Film Studios, studioul cu cea mai
intensă colaborare cu pro ducă �
torii străini și cel care a furnizat
serviciile pentru produc ția din
România la Cold Mountain, cea
mai amplă producție străină fil �
mată până acum la noi. În decem�
brie 2017, o petiție lansată în
favoarea adoptării de către Româ�
nia a unui sistem de facililități fis�
cale pentru industria de film,
lansată de Marian Pascale, free�
lancer care a lucrat și cu MediaPro
Studios, și cu Castel Film Studios,
a strâns peste 3000 de semnături.

VENITURI DE PATRU ORI 
MAI MARI 

Alte detalii nu se cunosc la această
oră, nu se știe de ce schema e
valabilă doar până în 2020 și nu se
știe nici cum va face Comisia
Națională de Strategie și Prognoză,
care nu numără profesioniști din
industria filmului, să elaboreze co �
rect procedura de selecție a pro �
iectelor, dar mica industrie cinema�
tografică din România salută
această hotărâre. „Chiar și fără a
cunoaște detalii legate de felul
cum va fi implementată această
decizie, consider că ea constituie o
mare șansă pentru ca breasla
cineaștilor să devină mai vizibilă.
Pe lângă faptul că va folosi actori,
cineaști și tehnicieni români,
această schemă va stimula schim�
burile culturale și turismul. Va fi o
unealtă grozavă pentru coproduc țiile

internaționale și va crea mai mult
spațiu pentru diversificarea aces�
tor producții realizate în România.
Pe scurt, dacă va fi implementată
cu înțelepciune, ea va spori con �
tribuția României la cinemato �
grafia mondială“, a spus Ada So� 
 lo mon pentru „Suplimentul de
cultură“. Alex Trăilă, responsabil
cu afaceri europene și interna �
ționale la Centrul Național al Cin�
ematografiei, adaugă: „Este o mă� 
sură foarte așteptată de industria
de film de la noi, care a ceru t�o
multă vreme. Pasul următor e ex�
trem de important, mă refer la
felul cum autoritățile vor elabora
procedurile de selecție, deoarece
eficiența acestei scheme depinde
de claritatea textului“.

În toamna lui 2015 PriceWa�
terhouseCoopers Romania a dat
publicității un raport despre in�
dustria de film din România, de �
monstrând cât de vitală era adop� 
tarea unei scheme de ajutor de
stat. Potrivit acestuia, cifra totală
de afaceri era la acea dată de 53
milioane euro, din care 82% era
generat de filmele străine filmate
în România. PwC estima că, dacă 
s�ar lansa o schemă de ajutor de stat
de 35 milioane de euro pe an, veni �
turile ar fi de patru ori mai mari.

„O schemă de ajutor de stat ar
crește de șapte ori numărul pro �
ducțiilor străine filmate în Româ�
nia, până la aproximativ 350 mi� 
lioane de euro, iar cifra totală de
afaceri ar putea urca la 1,4 miliarde
de euro, cu peste 5.600 de joburi și
taxe plătite în valoare de 110�140
milioane euro“, a spus atunci Mi�
haela Mitroi, Tax and Legal Serv�
ices Leader la PwC Romania. 

Toată lumea așteaptă acum să
vadă la lucru incredibila Hotărâre
luată de un Guvern de incom �
petenți care n�a avut până acum
nici o treabă cu cultura, ba chiar a
respins o Lege a Cinematografiei
care urma să schimbe pe multe
niveluri industria de film. Entuzi�
asmul celor din breaslă e însoțit de
o bună doză de precauție. SDC

Transfăgărășanul



10
ANUL XIV NR. 611

23 – 29 IUNIE 2018carte 
www.suplimentuldecultura.ro

CĂTĂLIN M. CONSTANTINESCU

Titlul de mai sus „l�a ales“ involuntar
chiar autorul, Ioan T. Morar, care a
decis la lansarea celor Șapte ani în
Provence la Iași să vorbească despre
experiența lui de jurat în cadrul
unui concurs de ulei de măsline din
cadrul târgului anual Foire de Brig�
noles. „Cum îți așterni așa dormi“ ne
învață un proverb bine�cunoscut,
așadar referințele cronicarului la
ulei și măslin nu se vor lăsa prea
mult așteptate, deși volumul proas�
păt lansat sigur nu e (doar) despre
măslini. De la Ioan T. Morar aflăm că
lavanda, vinul și măslinul – semne
iconice ale Provenței – au în spate
povești care merită consemnate și
date mai departe.

Despre Șapte ani în Provence s�ar
putea spune că este un jurnal de că�
lătorie, o antologie de reportaje sau
o colecție de povestiri. După cum a
mărturisit recent Ioan T. Morar,
într�un interviu, volumul acesta,
deși nu e un jurnal și nici ghid de că�
lătorie, poate fi citit și așa. Adăugi�
rea relevantă e însă următoarea: „E
o carte a instalării într�un loc nou“.

De aceea am și așteptat și citit
acest volum cu mult interes. Un inte�
res mai degrabă personal, decât pro�
fesional, căci eram extrem de curios
cum arată „povestea de succes“ a unui
autoexilat suficient de notoriu în
spațiul cultural autohton:cofondator
și jurnalist la „Academia Cațavencu“,
poet premiat, autor al apreciatelor și
traduselor romane Lindenfeld(2005)
și Negru și roșu (2013), de asemenea
membru mai�mult�decât vizibil al
fostului grup Divertis. 

Experiența acomodării într�o
cultură străină și a instalării într�un
loc străin poate fi o supratemă ex�
trem de provocatoare. Mai ales pen�
tru cititorul care a experimentat
acest tip de alegere, dar nu pentru a
scăpa de un „aici și acum”, ci pentru
a ajunge „mai departe”. Povestea
descoperirilor, întâlnirilor și afir�
mărilor într�o cultură străină –
firește că folosesc termenul „străin“
în sens instrumental, convențional –
se anunța una plină de culoare și

arome. Și când spun arome am în ve�
dere că Ioan T. Morar este unul din�
tre autorii care meritau să fie citiți pe
site�ul vinul.ro – de unde am aflat că
„vinul te locuiește, nu te înlocuiește“
și că la Château de Fontcreuse, din
Cassis, s�a retras pentru scris Virgi�
nia Woolf de�a lungul câtorva veri
între 1925 și 1929. 

De asemenea, am în minte fap�
tul că Morar a început să scrie prin
2013 un blog cu recomandări de vi�
nuri cumsecade, adică accesibile –
morar.vinul.ro –, care din păcate 
astăzi este defunct. Conform aștep �
tărilor, partea a V�a (și ultima) a vo�
lumului de față este dedicată
pod goriilor și domeniilor vinicole
care i�au apărut în cale autorului.
Pornind de la propoziția „Vinul e un
fapt de cultură“, acesta îmbină da�
tele istorice cu impresiile și poveș �
tile din spatele unor etichete, dintre
care mie mi�a atras atenția una ex�
trem de ludică: „Vin de Merde“, cu
un preț care nu e de merde și anume
14 euro. 

Vinul e cultură, îmi permit și eu
să afirm cu tărie, nu pentru că pro�
ducătorii sponsorizează teatrul, jaz�
zul sau diverse alte forme și ma �
nifestări culturale, ci pentru că eu
unul nu�mi pot imagina fără vin și
anotimpul recoltelor literatura lui
François Rabelais, de exemplu. Cea
mai interesantă experiență oenolo�
gică relatată în volumul recenzat ră�
mâne cea a atestării lui Ioan T. Mo �
rar ca paharnic al papei, pe malul
drept al Ronului, la Châteauneuf�
du�Pape: „«Nu vrei să te întronăm în
Ordinul paharnicilor din Château�
neuf�du�Pape?» (Echansonnerie des
papes, în franceză). Asemenea unui
cal întrebat dacă vrea ovăz, am răs�
puns entuziasmat: da! Și «da» a ră �
mas. Însă cum în spatele oricărui
«da», chiar în ecoul rostirii lui, se
zvârcolesc și niște mici îndoieli, 
m�am întrebat și eu: cine sunt acești
paharnici? Ce�i mână pe ei în luptă?
Pot eu, cetățean al unei țări majoritar
ortodoxe, să mă dau de partea papi�
lor? Ce mi se cere să fac în schimbul
admiterii în această confrerie?“ 

Mirările și întrebările de mai
sus nu constituie altceva decât un
pretext pentru o incursiune istorică

și pentru descrierea ritualului con�
freriei care numără doar doi români:
Julia Scavo (căsătorită în Franța) și
autorul nostru. Mi�a plăcut, în con�
text, și panseul „morarian“ cu care se
încheie această povestioară: „vinul
roșu este, pentru om, o reparațiune,
o compensație pe care Dumnezeu
ne�a făcut�o după izgonirea din Pa�
radis“. Ca o paranteză:dacă vinul ar
fi avut funcția asta compensatorie,
putea și Dumnezeu să ni�l dea mai
ușor, nu după atâta muncă…

PERMANENTA PENDULARE
ÎNTRE LIMBILE ROMÂNĂ 
ȘI FRANCEZĂ (CHIAR 
ȘI PROVENSALĂ)

Scrierile publicate anterior în „Ori�
zont“ și pe vinul.ro, adunate acum în
volum, reușesc să ilustreze un uni�
vers mai degrabă construit decât
dat celui care hotărăște să fie fericit
și liniștit în sudul Franței, în micul
orășel La Ciotat. E un univers locuit
de oameni aflați în contact cu cul�
tura română și cu România într�o
măsură, cel puțin pentru mine, sur�
prinzătoare. Permanenta pendulare
între limbile română și franceză
(chiar și provensală) îi prilejuiește
autorului să scrie pagini întregi – cu
numeroase și interesante digresiuni –
de istorie literară și mai ales de bio�
grafie literară. Iar referințele nu se
limitează doar la autori în limbile res�
pective, căci numele despre care alege
autorul să scrie (deseori după o docu�
mentare atentă) sunt cât se poate de
cosmopolite. Și nu se limitează doar la
scriitori. Memoriei lui Auguste și
Louis Lumière (autorii unuia dintre
primele filme din lume, Sosirea unui
tren în gara din La Ciotat, 1895) îi este
dedicat unul dintre primele texte.
Apoi, rând pe rând, textele (grupate în
partea a III�a) refac biografii, relații
sau întâmplări excepționale. 

Astfel aflăm că la Sanary, între
1933 și 1939, puteau fi văzuți la ca�
fenea Thomas Mann, Bruno Frank,
Arnold Zweig, Lion Feuchtwanger,
Bertolt Brecht, Franz Werfel sau Ar�
thur Koestler, motiv pentru care
satul provensal de pescari Sanary
devenise „capitala literaturii ger�
mane“. Jocul cinematografului cu 

literatura este refăcut în paginile
dedicate relației dintre lui Marcel
Pagnol și Jean Giono, vânzarea la
licitație cu 434.500 euro a pistolului
cu care Paul Verlaine a tras asupra
lui Arthur Rimbaud e un pretext ex�
celent pentru a reconfigura viața
aventurierului Jean Nicholas Arthur
Rimbaud, iar faptul de a fi locuit la
Nîmes îi provoacă lui Ioan T. Morar
rememorarea figurii lui Hemin�
gway, în timp ce mica localitate
L’Isle�sur�la�Sorgue, de lângă Avig�
non, pare mai importantă când afli
că aici s�a născut René Char, vizitat
cândva aici de Tristan Tzara, sau că
la Fontaine�de�Vaucluse s�a retras
pentru a�și scrie cele mai importante
texte Francesco Petrarca.

Etimologiile joacă și ele un rol
demn de a fi semnalat: știți, de
exemplu, originea cuvântului „da�
migeană“? Nu�i nimic, paginile de
față includ și această lămurire. Ce
înseamnă „extravirgin“? Firește că
un degustător de ulei de măsline ca
Ioan T. Morar vă poate lămuri pe o
pagină întreagă. („Gradele de virgi�
nitate“ de altfel reprezintă un bun
pretext pentru autor să ironizeze fe�
cioarele promise în rai celor care
cred într�un astfel de rai.)

Istoria pastisului și a celebrului
Paul Ricard este și ea recuperată.
(Grupul Pernod�Ricard e liderul la zi
al spirtoaselor.) Care să fie istoria 

jocului cu bile pe care noi îl numim
din pedanterie în continuare „petan�
que“, nu petancă? Jocul citărilor îl
aduce la suprafață pe Rabelais, care
afirma că e un remediu pentru reuma�
tism, petanca (ped tanca în proven�
sală, înțelegeți nu�i așa de unde�i vine
numele?) fiind descrisă chiar și de En�
ciclopedia lui Diderot și d’Alembert.

În general, textele se deschid spre
o lectură plăcută, dar sunt de�a dreptul
supărătoare autoironiile cenzurate și
înrămate („Am spus fraza asta ca să par
și eu un autor mai serios, cu aplecare
spre filosofie, ca toți autorii serioși“). De
asemenea, poantele explicate. O
poantă se explică doar celui care nu o
înțelege, iar dacă autorul simte des ne�
voia de a o explica... Receptarea pozi�
tivă a volumului cred că se datorează,
indirect desigur, avertismentului lui
Ioan T. Morar – „eu nu scriu pentru
prieteni sau critici literari“ –, un aver�
tisment în cheia unei captatio benevo�
lentiae. Bunăvoință avem, asta e sigur,
căci recomand acest volum nu celor
care se pregătesc de o vacanță în
Provența, ci acelora care se gândesc să
emigreze, el putând fi citit ca un rețetar
pentru cel care vrea să supraviețuiască
literar, scriind mai ales pentru publi�
cul de „aici“. Iar dacă astăzi „acasă“
poate însemna oriunde și peste tot,
Ioan T. Morar dovedește prin paginile
de față că acel „acasă“ intens și râvnit
ani de zile e La Ciotat. SDC

De la „stejarul din
Carpați“ la măslinul
din Provence
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Gazdele noastre 

DESIRÉE HALASEH

Dacă nu știai, condiționalul�opta�
tiv este un mod personal care ex�
primă o acțiune dorită (optativ
vine din latinescul „optare“, care
semnifică a dori) sau o acțiune
realizabilă dacă este îndeplinită o
anumită condiție. Eu doream
doar o cameră curată, preferabil
cu aerisire și apă curentă, în care
să�mi vindec insomniile cronice
generate de diferența de fus orar
în casa unor localnici care să mă
primească cu brațele deschise. În
formularul de rezervare a came�
rei cu pricina, anterior efectuării
unei plăți, era necesar să optez cu
exactitate și conștiință curată
care ar fi mai exact scopul călăto�
riei mele în țara lui Fidel: vizita
rubedeniilor – nu, afaceri sau mi�
siuni diplomatice – clar nu, jur�
nalistică – nu mersi, nu o mai
înghit pe asta (ultima dată când
am bifat o asemenea opțiune mi s�a
refuzat aplicația de viză pe motiv
că omul care scrie nu are simplul
drept de a fi un turist de rând și
prin urmare sigur plănuiește un
scandal internațional de îndată ce
a coborât din avion), cercetare, re�
ligie, competiții sportive sau proiecte

umanitare – nu, nu, mi�ar plăcea
și poate data viitoare și... iată
avem un câștigător – sprijin pen�
tru poporul cubanez – bine în �
țeles că da, s�a făcut. Așadar nu
am optat pentru un lanț hotelier
made in Spain care deturnează
toate fondurile din buzunarele
turiștilor internaționali direct pe
lângă buzunarul cubanezului
muncitor, ci din dragoste cu cele
mai bune intenții pentru afacerile
de familie frumos listate pe un
site made in USA care direcțio �
nează fondurile minus comision
către aceștia din urmă.

O lună, șase locații (Havana,
Playa Larga, Trinidad, Cienfue�
gos, Varadero, Cardenas) și opt
cazări diferite. Trei în Havana,
două în Cienfuegos, una în Vara�
dero și Cardenas și restul până la
capăt în celelalte două orașe. 

Începutul a fost promițător,
deși taxiul de la aeroport spre Ha�
vana ni s�a părut un pic suspect de
piperat. Abel, fiul lui Abel senior,
ne�a asigurat într�o engleză perfectă,
în timp ce aluneca pe ecranul lucios
și fără zgârieturi al unui iPhone 5 că
acesta e tariful de noapte. Lângă
noi, doi indieni s�au suit lejer într�
o mașină cu aer condiționat după
ce au primit asigurarea că drumul

spre același loc nu face mai mult
de jumătate din suma pe care
urma să o achităm noi taxiului
tocmit de gazdă. 

La schimb am primit cărți de
vizită într�un celofan personalizat
care conținea și câte un pandantiv
Tree of Life, o mână de broșuri cu
cele mai vandabile, ieftine, conve�
nabile modalități de a bea în cen�
trul vechi al capitalei, un venti 
lator cu telecomandă și prosoape
pufoase noi nouțe, toate incluse în
prețul camerei, fără discuție.

BARUL DIN CENTRUL
SATULUI, CU ROM ȘI COLA LA
DISCREȚIE, INTERNET CU
ORA ȘI TOALETĂ LA
FARMACIA DE VIZAVI

Decizia de a pleca spre Playa
Larga în plin sezon ciclonic nu a
fost prea inspirată. De îndată ce
am coborât în stația de autobuz,
de unde am tocmit pentru doar 3
dolari un bici taxi care să ne ducă
la BY Hostel Oasis, care se afla la
nici mai mult, nici mai puțin de
300 m distanță, am realizat că
avem de fapt nevoie de o barcă
pentru a ne urni dintr�un loc în
altul. Turna cu găleata. Se răstur�
nase oceanul cu fața în jos și ne li�
chefia oscioarele. Peisajul era cel
puțin lacustru. Lacustru devenise
de fapt mantra de zi cu zi atunci
când am observat cum de sub pat
se arăta un mic firicel de apă care
își urma nestingherit cursul către
rucsacurile de pe jos larg deschise
și deloc impermeabile. În două ore
dispuneam de un lac propriu chiar
în intimitatea camerei noastre. 

Pinito, gazda noastră, s�a ofe�
rit binevoitor să ne dea spre în�
chiriat două biciclete. În fond, de
ce nu? Plouă, plouă, babele se
ouă, dar cumva tot trebuie să ne
deplasam în perimetrul celor 2
km pătrați de sat de vacanță uitat
sigur și de lume, și de Dumnezeu,
dar mai ales de vreun cetățean

care să fi deschis vreun restau�
rant unde am fi putut mânca
măcar o omletă acompaniată de o
cafea măcar neagră care să ne mai
facă să uităm că Perioada Spe�
cială a trecut și nu se mai moare
de foame în țara asta. Mulțumim,
dragă Pinito, dar mai bine optăm
în favoarea unui baraj pentru ate�
nuarea undelor de viitură care lo�
vesc necontenit peretele de nord
al locuinței. Probabil singurul
lucru care ne�a ținut departe de
vreun sindrom bacovian a fost
barul din centrul satului, unde
aveam rom și cola la discreție, in�
ternet cu ora și toaletă la farmacia
de vizavi. Pinito a bătut în cuie un
sac de rafie la fereastra camerei
incriminate și nu a mai încercat să
ne vândă nimic.

Înapoi în Havana, Yirma și
Tony, doi pensionari bonomi, ne
arată mândri aparatul de aer
condiționat care răcește într�o
bă taie de geană camera în care
vom dormi în următoarele trei
nopți, despărțită de dormitorul
lor de o baie cu prosoape dintr�o
vitrină securizată. Yirma ne vinde
rapid un mic�dejun organic și
sățios (aveam a doua zi să aflăm
că sucul de portocale are gust de
medicamente și e tras cu apă, dar
trecem grațios și peste asta), iar
Tony ne întreabă din trei în trei
minute cu ce ajungem în Trinidad
și dacă avem unde sta acolo, pen�
tru că, desigur, cunoaște un șofer
care să ne ia de aici, fix de sub
geam, și să ne predea nevătămați
unor prieteni de familie de bună
credință care ne�ar taxa măcar
dublul prețului pe care îl găsim
pe platforma de rezervări online.
Ne îndulcesc cu miere naturală și
pudră de spirulină (o puteți cum�
păra de aici din colț, fără grijă și
fără comision), dar ne învoim să
luăm doar șoferul, nu pentru că ar
fi o afacere nemaipomenită, ci
pentru că suntem prea leneși să
mergem în stația de autobuz de

două ori (o dată pentru bilet și
alta pentru plecare).

Miriam exsudă ospitalitate
maternă, ne cară bagajele și în fie�
care zi ne culege rufele de la
uscat, chiar dacă nu s�au uscat, și
le împăturește frumos pe pat. Ea
e stăpâna absolută a vilei din Tri�
nidad, unde suntem și noi cazați
la ultimul etaj. Ne dă suc rece de
mango, netras în apă și neîndul�
cit, exact așa cum îmi place mie.
Las garda jos și încep să leg o prie�
tenie sinceră. Cât ai clipi Miriam
îmi aduce trei milieuri, făcute la
mână de nepoata ei din nu știu ce
sat. Zâmbesc. Mi�am înghițit cu�
vintele. Lui I. îi servește rapid
toate excursiile de o zi pe care le
putem face în zonă. Ne mai gân�
dim. Înfulecăm mic dejunul co�
pios (cel puțin în prima zi) în
speranța că ne�om putea sustrage
subit din calea furtunii de oferte
de nerefuzat din catalogul gazdei
noastre. Dar nu. Revine la scurt
timp cu o cutie din lemn frumos
șlefuit pe care scrie corect Cohiba.
Piesa de rezistență. Cele mai bune
și mai scumpe trabucuri cuba�
neze și�au făcut loc în magazia lui
Miriam, care tocmai le primise de
la un văr angajat la fabrica cu pri�
cina. Au acte de proveniență,
miros bine, benzile de pe fiecare
trabuc în parte strălucesc în
soare. La magazin valorează vreo
500 de dolari, dar noi avem șansa
de a le lua aici și acum la o pă�
trime din prețul efectiv. Ne�ar
tenta, dar parcă e prea frumos să
fie adevărat. 

Cu prima ocazie de internet
dau o căutare după elementele de
siguranță ale brandului și spre
marea mea dezamăgire realizez
că nici măcar jumătate din aces�
tea nu figurau în cutia gazdei
noastre. Seara refuzăm oferta cu
mare părere de rău. A doua zi Mi�
riam a uitat să aducă jumătate din
micul dejun și nu ne�a mai cules
rufele de afară. SDC

Havana, cinci zile, mic dejun inclus, nu au încercat să ne vândă nimic.
Așa sună cea mai adevărat-reconfortantă frază din jurnalul de bord al
unei luni recent încheiate din Cuba. Pentru că, oricât de mult aș
încerca să domolesc avalanșa de superlative la adresa unei vacanțe
ideale care ne-a recent ușurat buzunarele (mie și partenerului meu de
viață), nu reușesc să ignor ospitalitatea condițional-optativă a gazdelor,
de care ne-am lovit la fața locului. 

Atât de aproape

Mic dejun în Trinidad. Prima zi
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Mark Forsyth – Scurtă istorie a beției

– FRAGMENT – 

Prima cârciumă numită saloon a
fost Brown’s Hole din orașul Brown
din Utah. Ideea era, se pare, ca
treaba să sune stilat și franțuzit,
dar primele cârciumi de acolo în
nici un caz nu erau așa. Inițial le gă�
seai în corturi. Când aflau despre
un nou oraș minier, cei interesați
să facă bani puteau considera că
mineritul nu li se potrivea. Așa că
puneau mâna pe un cort și un
butoi și își făceau apariția la fața lo�
cului. Asta era tot. Uneori, o scân�
dură pe două butoaie ținea loc de
bar, dar la atât se limita franțu �
zirea. Iată descrierea unei cârciumi
instalate într�un cort din Kansas:
„Consta în niște pari încrucișați [...]
care susțineau o coamă peste care
era trasă o velă veche [...] formând un
spațiu de doi metri pe doi metri și ju�
mătate, poate de un metru, un metru
și jumătate înălțime – suficient de

mare cât să adăpostească două bu�
toaie cu whisky, două decantoare,
câteva pahare, trei�patru borcane
cu stridii murate și două�trei cutii
cu sardine, dar nici un fel de pro�
duse de brutărie. Patronul proba�
bil că își înțelegea afacerea mai
bine decât noi și refuzase să�și iro�
sească capitalul desigur modest in�
vestind în articole care nu erau de
primă necesitate“. 

Un exemplu tipic de patron de
cârciumă e Roy Bean, un individ la
care vom reveni în câteva rânduri
pe parcursul acestui capitol. Bean
era un escroc care, pe atunci, își
bătea soția în orașul texan Bean�
ville (fără legătură cu numele lui).
În 1881 a auzit că muncitorii de la o
nouă cale ferată își făcuseră tabără
în apropiere de râul Pecos. Așa că a
vândut tot ce avea și a cumpărat
zece butoaie de whisky de 250 de
litri și un cort. Apoi a pornit la drum
și a găsit o tabără cu 8.000 de
bărbați însetați. Și�a montat cortul
și și�a început noua carieră.

A apărut însă o problemă.
Atractivitatea Vestului Sălbatic
consta în faptul că nu prea avea o
infrastructură juridică. Cel mai
apropiat tribunal era la 320 de ki�
lometri depărtare, în Fort Stockton.
Cei 8.000 de muncitori la căile fe�
rate nu aveau nici băutură, nici
lege. Cine să�i protejeze pe localnici
de un potlogar ca Bean? Din feri�
cire, un polițist texan aflat în tre�
cere a sesizat problema. A făcut o
vizită la cârciuma lui Roy Bean și 
l�a întrebat direct dacă voia să fie
judecător de pace. 

Bean a spus da. 
Funcția de judecător de pace a

fost un adevărat pas înainte pentru
un infractor recidivist ca Bean. Și
era cum nu se poate mai bine pen�
tru toți cei din zonă, pentru că de
acum aveau acces la lege. Toată
lumea era fericită. Bean a fost atât
de fericit, încât s�a dus imediat să
tragă asupra cârciumii rivalului
său principal, care era evreu, ceea
ce părea să�i justifice acțiunea, deși
ce era drept și ce era nedrept de�
pindea acum întru totul de judecă�
torul Roy Bean. 

Să�l lăsăm pe judecătorul Bean
deocamdată și să revenim la el abia
la următoarea omucidere cu cir �
cumstanțe agravante de natură
rasială, câteva pagini mai încolo. El
constituie totuși un bun exemplu
al modului în care funcționau în
general lucrurile. Începi o afacere

oarecare (în acest caz, o cale ferată),
afacerea presupune angajați, an �
gajații aduc bani, banii aduc câr�
ciumi, iar cârciumile aduc în cele
din urmă (sau devin, în cazul de
mai sus) tribunale. Dar deocam�
dată tot într�un cort ne aflăm. 

Adesea, barmanul dintr�un
cort (dacă�l putem onora cu acest
apelativ) își vindea pur și simplu
marfa și pleca acasă. Dacă voia să
rămână, avea două opțiuni. Prima,
putea să mai trimită după băutură.
Acest lucru implica un transfer de
bani, un fel de aranjament contrac�
tual foarte greu de impus. Sau își
putea contraface băutura. 

Există o carte din 1853 intitulată
The Manufacture of Liquors, Wines,
and Cordials without the Aid of Dis�
tillation. Nu e așa de rău cum sună.
Surprinzător, distilarea încă face
parte din fabricare. Argumentul ge�
neral al cărții e că, în loc să cumpere
brandy sau whisky, cârciumarul
înțelept și cumpătat ar trebui să
cumpere alcool pur și să�i adauge
arome, pentru ca apoi să pretindă că
vinde whisky sau brandy sau alt �
ceva. Autorul se justifică spunând că
oricum asta fac distileriile europene
și că americanii au rămas în urmă.
De asemenea, „următoarele instruc �
țiuni vor asigura o economie de
90�550% per zece litri; iar cea mai ri�
guroasă examinare cu greu va putea
deosebi originalul de imitație, doar
un test chimic putând indica di �
ferența dintre cele două“. 

Nu sunt sigur că e complet
ade vărat, dar bănuiesc că nu trebuie
să fii un împătimit al whisky�ului ca
să nu te lași păcălit de rețeta pen�
tru un whisky vechi de secară: „Al�
cool neutru, 18 litri; soluție al �
coolică de amidon, 4,5 litri; decoct
de ceai, 0,5 litri; infuzie de migdale,
0,5 litri; colorează cu 30 de grame
de tinctură de coșenilă și zahăr ars,
120 de grame; adaugă trei picături
de ulei aromatizat, dizolvate în 30
de mililitri de alcool“.

Conform acestei cărți, „whis �
ky�ul scoțian“ conținea „creozot:
cinci picături“. Romul de Jamaica
conținea acid sulfuric; doar 15 mi�
lilitri, dar probabil că tot apărea la
un test chimic. Aceste băuturi sub�
tile și delicate primeau nume la fel
de subtile și delicate, cum ar fi lus�
tru de sicriu, suc de tarantulă, pi�
cior�împiedicat și sos de oaie.

În general, acest tip de poșircă a
dispărut odată cu apariția cârciumii
propriu�zise, unde propriu�zis 

înseamnă pur și simplu „o cons �
trucție permanentă“. Din momen �
tul în care ai câteva construcții
permanente, apare competiția și
astfel produsele se îmbunătățesc. 

Atât competiția, cât și con struc �
țiile permanente aveau să apară
destul de curând. După doar cinci
săptămâni de la instalarea taberei
pentru muncitorii de cale ferată în
Minot, Dakota de Nord, noul orășel
(dacă�l putem numi așa) avea două�
sprezece cârciumi. De la cort se tre�
cea la un fel de văgăună, o scobitură
excavată într�un versant de deal, din
al cărei tavan picura apa. Un aseme�
nea edificiu îl costa pe cârciumar
uriașa sumă de 1,65 de dolari într�o
epocă în care un mun citor la fermă
câștiga în jur de 60 de cenți pe zi.
Când avea nevoie să se extindă din
nou, îl costa 500 de dolari să con�
struiască o cârciumă cu fațadă
falsă. Ultima componentă a cârciu�
mii era cea mai scumpă. Cinci ani
mai târziu sosea și mobilierul de
bar, sculptat în lemn masiv și trans�
portat cu catârul. Costa, cu trans�
port cu tot, 1.500 de dolari. 

Deci cum arăta produsul finit și
cum era să bei înăuntru? Hollywoodul

înfățișează de obicei o cârciumă
uriașă în mijlocul orașului, situație
impusă de scenarii, pentru că astfel
eroul e forțat să se confrunte cu rău�
făcătorul. Dar, așa cum am văzut, în
orașe funcționau de obicei multe câr�
ciumi și în realitate răufăcătorul și
eroul puteau bea un păhărel în
liniște, fără să dea vreodată nas în nas.
De obicei, cârciuma era o construcție
destul de îngustă, de preferință si�
tuată la colțul străzii, fiindcă astfel re�
clama era mai eficientă.

Primul și cel mai evident lucru
pe care îl remarcai era fațada falsă
înaltă cât două etaje și bătută în cuie
în partea din față a unei clădiri cu
un singur nivel. Nu se știe de ce câr�
ciumile erau construite astfel. Nu
păcăleau pe nimeni. Nici n�aveau
cum, decât dacă te apropiai de local
pe o linie dreaptă perpendiculară
pe ușa de la intrare, lucru imposibil
dacă erau clădiri pe ambele părți ale
străzii. Se lucra mult la fațadă. Etajul
superior avea ferestre false și uneori
chiar și jgheabul unui acoperiș ine�
xistent. Fațada falsă era o minciună
evidentă, universală pe care, din
motive necunoscute, toată America
o accepta. SDC

„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Scurtă istorie a beției,
de Mark Forsyth, care
va apărea în curând în
colecția „Hexagon.
Istorie“ a Editurii
Polirom.

CARTEA

Pentru vechii egipteni, beţia era ve-
hiculul transei mistice. Pentru vikingi,
era sursa poeziei, bune sau rele. Pen-
tru tinerele americane din localurile
clandestine ale anilor 1920, con-
sumul de alcool echivala cu emanci-
parea de sub tutela bărbatului. Iar
pentru femeile vest-africane, des -
coperirea fermentării berii a fost nici
mai mult, nici mai puţin decât mo-
mentul în care omului i-a căzut coada
de maimuţă. Cu umor și înţelegere
faţă de această meteahnă străveche
a omenirii, Mark Forsyth dezvăluie
câteva episoade semnificative ale
relaţiei omului cu alcoolul de-a lungul
timpului și cele mai interesante ex-
presii culturale ale beţiei. Dacă citi-
torii bănuiau deja că alcoolul a jucat
un rol important în istorie, cartea le
arată că acesta a fost de-a dreptul
esenţial. SDC



Mă uitam deunăzi peste niște 
titluri de albume cu apariție im�
inentă și deodată mi�a sărit în
ochi unul. Se intitulează Pray for
the Wicked (2018, Fueled by
Ramen Records). 

Trupa care îl anunță este de câțiva
ani noua senzație în showbizul
transoceanic: Panic! At The Disco.
Nu cred să fie cineva, amator sau ba
de rock, să nu fi remarcat numele
scris cu !. Iar muzica... O piesă pre�
cum Victorious, de pe albumul pre�
cedent, Death Of A Bachelor, e atât
de evident sclipitoare, încât pare
înscrisă definitiv în antologia roc�
kului dintotdeauna. Când am as�
cultat�o prima dată, mi s�a părut că
o știu de când mă știu, că e născută
cu mine, că e în mine, un soi de
energie primordială ce�mi susține
mișcarea în oraș, pe străzi, printre
oameni sau mașini. Și, în ciuda fap�
tului că n�am la activ prea multe

victorii cu care să mă mândresc, și
nici boxer n�am năzuit să fiu vreo�
dată, m�am simțit învingător pe rit�
mul de marș tineresc absolut cu� 
ceritor, capabil să te remonteze
după pasele negre ale zilei sau ale
vieții. Cine n�ar vrea să fie numărul 1,
în domeniul său de activitate? Dar
câți sunt gata să muncească din
greu pentru asta, știind că s�ar
putea să se aleagă doar cu munca?
Videoclipul care însoțește melodia
e un rezumat al situației schițate
aci vag. Aparent o mixtură de locuri

comune ale american way of life,
cele aproape 56.000.000 de vizio�
nări pe YouTube arată însă o arie
de răspândire ce sfidează orice lo�
calizare aplatizantă. Aceasta e viața
contemporană pe planeta Pământ,
iar trupa Panic! At The Disco subli�
niază (ori sublimează) în textele
sale porțiuni din ce trăim. Muzical
privind fenomenul, dincoace de re�
clamă, se pot detecta influențe eu�
ropene în orchestrația pieselor.

Ciudat numai că vânzările de dis�
curi au atins cota maximă doar în
spațiul britano�american + Canada
& Noua Zeelandă, unde anglofonii
sunt majoritari și corecți cumpără�
tori de muzică.  

Am scris „trupa Panic! At The
Disco“, dar adevărul e că s�ar putea
scrie doar „Brendon Urie“, vocalist,
chitarist, pianist, basist și toboșar
câteodată, unicul supraviețuitor al
formulei de început, din 2006. La
cei 31 de ani, Urie pare a fi un artist
complet, cu figură de băiat bun,
însă cam zănatic, amestec de Bren�
dan Fraser & Jim Carrey, realmente
înzestrat cu har actoricesc și pose�
sorul unei voci de tenor liric, capa�
bilă să acopere patru octave. Nu e
uimitor; asemenea glasuri se mai
aud în diferite zone ale rockului. Ce
m�a surprins la Urie este felul cum
trece de la registrul de jos la cel de
sus. Acrobațiile sale nu sunt previ�
zibile, iar asta conferă o anumită

stranietate prestației vocale, ca și
pie selor în sine. Probabil că presiu�
nea pusă de „sistem“ pe viața perso�
nală îl va arunca într�o zi pe mar gine.
Ca și cum i�ar prefigura traseul, 
videoclipurile (masiv integrate în
strategia promoțională), cu omul
Brendon în centru, condensează epi�
soadele „măririi și decăderii“ unui stil
de viață șablon, pe gustul publicului
abulic, musai de șocat. Vezi, de exem�
plu, Don’t Threa ten Me with a Good
Time, unde personajul jucat de Bren�
don e devorat de�o cara catiță fantas�
tică deghizată în femeie, care ia apoi
forma și chipul celui înghițit. Vezi vi�
deoclipul Emperor’s New Clothes,
chintesență a genului horror, în care
a performat, între alții, și Michael
Jack son, cu Thriller. Trimiterile la re�
pere culturale bine�cunoscute nu
lipsesc din panoplia Panic! At The
Disco, semn că solistul și cei din jur
sunt con știenți de locul propriu și de
provocările asumate. 

Urie și�a declarat drept idoli
pe Sinatra, Bowie și trupa Queen.
E posibil, deci, ca iminentul al �
bum să explodeze de pasiune și
prestanță. SDC
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Un campionat mondial de fotbal
în Rusia. Când am auzit asta
prima dată, mi�am zis: „Va fi inte�
resant. Există cam o mie de lucruri
care pot merge greșit.“ Deocam�
dată nu am fost dezamăgită.

Am reușit performanța să nu văd
nici un meci de fotbal de la Cupa
Mondială până acum. E foarte di�
ficil, în schimb, să nu fii la curent.
De exemplu, știu că Mexicul a
câștigat meciul cu Germania, dar
mai știu în plus și că s�a întâmplat
datorită unei bunici. Bunica lui
@paolaa_janet este faimoasă acum
pe Twitter, pentru că nepoata sa a
încărcat un film cu televizorul lor
imens și bunica foarte aproape de
ecran, cu un bol de mâncare în

mâna stângă și cu mâna dreaptă
făcând semnul crucii pe fiecare
chip de jucător mexican, pe mă�
sură ce apăreau pe ecran în tim�
pul imnului. Bunica aceea sun� 
tem, cumva, cu toții.

Nu știu prin ce mecanism,
echipa națională de fotbal te face
mai întâi patriot, apoi religios sau
cel puțin superstițios. Ai impresia
că ești personal responsabil să ții
lumina aprinsă pe hol, așa cum a
fost la meciul acela de acum 12
ani, să îți cauți prin saci tricoul
norocos, să ronțăi alune de la o
anumită firmă, să păstrezi cu
sfințenie ordinea oamenilor pe
canapea. Când câștigă, este meri�
tul rugăciunilor și al energiei
bune aduse de feng�shui�ul came�
rei. Când pierd, așa a fost să fie. 

E interesantă prezența reli�
giei la acest campionat mondial.
În Biserica Ortodoxă Rusă a fost
creat chiar un comitet de sport,
pentru a „capitaliza“ șansa creată
de Cupa Mondială. „Sportul îl
poate ridica pe om ca fizic și spirit
și ar trebui să fie o unealtă pentru
Biserică“, a spus patriarhul Kiril.
Desigur, toate terenurile de fotbal
au fost sfințite. Desigur, s�au făcut

slujbe religioase speciale pentru
sportivi. Și tot desigur, din cauza
culturii specifice, în timpul cam�
pionatului încep să apar tot felul
de probleme legate de toleranță și
diversitate.

O „Casă a diversității“ din
Sankt Petersburg – adică un loc
unde se proiectează meciurile și
minoritățile etnice și sexuale se
pot simți în largul lor – a fost în�
chisă recent de autorități. În tim�
pul meciului Germania�Mexic,
suporterii mexicani au scandat
lozinci homofobe. Special pentru
astfel de momente, FIFA și�a pre�
gătit o procedură în trei pași, care
începe cu întreruperea meciului
și avertizarea tribunei și poate
culmina cu anularea meciului. Nu
a pus�o în practică.

Există și ciocniri de cultură în
afara Rusiei. Mai multe baruri din
Marea Britanie au îndepărtat
steagul Arabiei Saudite din deco �
rațiunile localurilor, pentru că
mai mulți musulmani s�au plâns
că steagul, pe care apare un vers
din Coran, este arborat în fața
unui local în care se consumă al�
cool – lucru interzis de Cartea
Sfântă. În Quatar s�a declanșat un

scandal din cauza comentariilor
la transmisiile de fotbal. BeIN, cei
care dețin drepturile de difuzare
în tot Orientul Mijlociu, au îm �
bogățit comentariul sportiv cu co�
mentarii politice și chiar acuze la
adresa Arabiei Saudite, pe care le�
a auzit toată lumea. Peste 60.000
de persoane, printre care se nu�
mără numeroși sportivi, au sem�
nat o petiție prin care solicită

postului să renunțe la amesteca�
rea politicului în fotbal.

Să desparți fotbalul de tot ceea
ce se întâmplă în jurul lui este din ce
în ce mai complicat. În țara lui Putin,
acolo unde preoții îi mulțumesc
președintelui în timpul slujbelor și
turiștii LGBT sunt avertizați că pot fi
arestați dacă cuiva i se pare că „pro�
movează“ homosexualitatea, este
aproa pe imposibil. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

La fotbal și la politici

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Este una dintre marile vedete ale
benzilor desenate americane, ală�
turi de personajele Disney și War�
ner Bros, de seria Peanuts a lui
Charles Schulz și Familia Addams
a lui Charles Addams.

Garfield a debutat ca bandă
desenată pe 19 iunie 1978 direct
în paginile a 41 de ziare ameri�
cane. A fost creat de desenatorul
Jim Davis, care până atunci ani�
mase aventurile insectei Gnorm
Gnat pentru ziarul local „Pendle�
ton Times“. Când Davis a vrut să
îți promoveze creația în ziarele
naționale, a primit un refuz în �
soțit de argumentul că „nimeni nu
s�ar putea vreodată identifica cu

un gândac“. În acel moment, Jim
Davis și�a propus să creeze un
personaj bun și care să prindă pe
piață. Rezultatul a fost Garfield.

Motanul portocaliu a fost un
mare succes încă de la început. În
1981 aventurile lui apăreau deja în
850 de ziare. În 2002 ajungea în pa�
ginile a 2.570 de publicații, sub
ochii a aproximativ 236 de mi�
lioane de cititori din întreaga
lume. Un adevărat record, consem�
nat ca atare de Guiness. Iar Gar�
field s�a dovedit și un succes
financiar. El produce anual veni�
turi din „merchandising“ care va�
riază între 750 de milioane și un
miliard de dolari. Jim Davis a 

„nimerit“ perfect acest personaj,
probabil fiindcă a crescut înconju�
rat de pisici la o fermă din Marion,
statul Indiana, loc unde astăzi au
fost instalate o serie de statui ale
lui Garfield. Numele motanului a
fost luat pur și simplu de la buni�
cul lui Davis.

Garfield, care a devenit extrem
de popular înaintea internetului, a
ajuns și pe micile și marile ecrane:
la început, în anii ’80, în seriile de
animație Garfield and Friends
(1988�1994) și mai apoi în The Gar�
field Show (din 2008). A fost și eroul
a două filme pentru marile ecrane:
Garfield: The Movie (2004) și Gar�
field:A Tail of Two Kitties (2006).

Astăzi, Jim Davis scrie doar
scenariile, care continuă să fie
desenate de fidelii lui asistenți,
Brett Koth și Gary Barker. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Este, poate, cel mai popular și mai cârcotaș
motan și tocmai a împlinit 40 de ani. 

40 de ani de cârcoteală și
mâncat lasagna cu Garfield

În numai o zi, muzica rap din Sta�
tele Unite și�a pierdut două dintre
cele mai noi vedete, ambele ucise
în incidente armate. XXXTenta�
cion, pe numele adevărat Jahseh
Onfroy, a fost împușcat luni, în
plină zi, la Deerfield Beach, în
Miami. Aproape în același mo�
ment, un alt rapper, Jimmy Wopo
(Travon Smart), cădea sub gloan �
țe în Pittsburg.

Ambii tineri erau artiști în plină
ascensiune în lumea rapului.
Wopo, în vârstă de 21 de ani, se bu�
cura de 20 de milioane de vizionări
ale clipurilor lui postate pe plat�
forma YouTube. XXXTentacion, în
vârstă de 20 de ani, se îndrepta
spre primele poziții în clasamen�
tul Billboard cu cel de�al doilea
album al său.

Încă nu se știe de ce au fost
împușcați cei doi, poliția crede că
în cazul lui XXXTentacion este o
simplă tentativă de jaf, dar deja

mulți se tem că rapul se reîn�
toarce la violențele de la începu�
tul anilor ’90.

Acum aproape trei decenii, în �
tr�o perioadă considerată o e pocă
de aur a rapului, mulți artiști tur�
nau gaz peste foc cu melodiile și
versurile lor într�un aprig război al
bandelor criminale. Două mari
nume, Tupak Shakur și Notorious
B.I.G., se provocau reciproc. Situa �
ția a degenerat rapid, iar Tupac a
fost asasinat la Las Vegas pe 7 sep�
tembrie 1996. Poli ția a bănuit că
niște gangsteri au fost vinovați de
crimă, deși alte teorii invocă și im�
plicarea, nedovedită, a altor nume
de primă mărime în domeniu, pre�
cum PuffDaddy.

Pe 9 martie anul următor, No�
torious B.I.G. este și el asasinat de
un grup de fanatici care îl acuzau
de uciderea rivalului Tupac. Doi
ani mai târziu, o altă vedetă, Big L,
este ucis, la vârsta de 24 de ani.

Violența a erupt și în ultima
decadă, dar mult mai sporadic:
Roderick Anthony Burton II, altă
vedetă, a fost împușcat în 2009,
iar Bankroll Fresh a fost ucis în
martie 2016.

Ultimele săptămâni în lumea
rapului american au fost marcate
de un alt conflict, între 6ix9ine,
rapper din New York, și Chief Keef
și Lil Reese din Chicago. 6ix9ine i�
a provocat pe cei doi să îl „ucidă în
48 de ore“ iar câteva zile mai târziu
o ploaie de gloanțe s�a revărsat
asupra lui Chief Kief, în fața hote�
lului său. 6ix9ine și�a continuat
provocările pe rețelele sociale, dar
după moartea lui XXXTentacion
și�a cerut scuze.

Însă, deși crimele din lumea ra�
pului american sunt puține prin
comparație cu cele 11.650 de per�
soane împușcate în SUA numai în
2017, acest univers muzical ră�
mâne unul extrem de violent. SDC

Rapul american, întoarcere la violență?



n Studiourile Pixar vor fi con�
duse de către cineaștii Pete Doc�
ter și Jennifer Lee, care îi ur� 
mează lui John Lasseter, regizorul
Toy Story și Cars, care se retrage
după ce a fost acuzat de compor�
tament neadecvat. Jennifer Lee
este scenarista și coregizorul
Frozen, iar Pete Docter este regi�
zorul recompensat cu Oscar pen�
tru filmele de animație PixarUp
și In side Out.
n În acest timp, Pixar mai înscrie o
victorie în palmares; noua produc �
ție Incredibilii 2, regizat de Brad
Bird, a devenit filmul de animație
cu cel mai bun demaraj la box�of�
fice din istorie după ce numai în
Statele Unite a încasat în weekend
180 de milioane de dolari.

n În cel de�al 80�lea album al po�
pularei serii de benzi desenate
Lucky Luke, realizat de tandemul
Jul și Achdé, faimosul cowboy
părăsește Vestul sălbatic pentru a
ajunge la Paris, unde îi va întâlni
pe Gustave Eiffel, Victor Hugo și
pe doamna Bovary. Noul album,
numit Un cow�boy à Paris, va fi
lansat pe 7 noiembrie.
nRegizorul Robert Zemeckis nego�
ciază realizarea unei noi adaptări,
produsă de către Guillermo del
Toro, a cărții pentru copii The Wit�
ches de Roald Dahl. Cartea a mai
fost adaptată în 1990 de către Nico�
las Roeg, dar happy�endul adăugat
de realizatori l�a scandalizat, la vre�
mea respectivă, pe Dahl. Noua ver�
siune va fi mult mai fidelă cărții. 

n La 76 de ani, în plină formă, Sir
Paul McCartney pregătește un
nou album, Egypt Station, care va
fi lansat în toamnă. Acest al 17�lea
album solo al fostului Beatle vine
la cinci ani de la lansarea prece�
dentului. McCartney a explicat că
titlul albumului face referire la
un tablou pe care l�a pictat cu ani
în urmă și care este „o invitație la
un voiaj kaleidoscopic printr�o
mie de teritorii muzicale“. Două
piese de pe acest disc, Come on to
meet me și I don’t know au fost
deja lansate.
n Noul ministru de Interne italian,
Matteo Salvini, a amenințat că va
retrage escorta de poliție care îi
asigură protecția scriitorului Ro�
berto Saviano (foto dreapta), ame �
nințat de mafie încă de la pu� 
blicarea volumului Gomorrah, în
2006. Saviano este unul dintre cei
mai aspri critici ai noului guvern
și, în același timp, unul dintre su�
tele de jurna liști și scriitori care
sunt protejați de poliție din cauza
amenință rilor mafioților. Deran�
jat de criticle lui Saviano, Salvini
a sugerat că poate a venit vremea
să fie „evaluat modul în care sunt
chel tuiți banii italienilor“. SDC
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PE SCURT

Scenaristul și producătorul Alex
Kurtzman, în vârstă de 44 de ani,
a semnat un acord pe cinci ani cu
postul CBS, acord în valoare de 25
de milioane de dolari, pentru a
dezvolta noi seriale, continuări și
derivate, în universul Star Trek. 

De asemenea, Kurtzman va
dirja și viitoarele sezoane din ac�
tuala serie Star Trek Discovery, ai
cărei showrunneri, Aaron Har�
berts și Gretchen Berg, au fost
puși pe liber după probleme de
buget și, pare�se, conflicte cu co�
legii pe platouri.

Pedigriul lui Kurtzman îl reco�
mandă pentru noul post: el a scris
(în colaboare cu fostul său parte�
ner, Roberto Orci) filmele Star Trek
(2009) și Star Trek: Into Darkness

(2012), dar și episoade din alte fran�
cize la modă, precum The Amazing
Spider�Man și Transformers. 

Sursele din industrie spun că
la CBS se lucrează deja la mai
multe proiecte Star Trek, printre
care un serial ai cărui eroi sunt
elevi de la Academia Flotei Ste�
lare și două miniserii, dintre care
una în jurul evenimentelor din
filmul Mânia lui Khan (1982), cel
mai popular film din serie.

Una dintre cele mai incitante
posibilități o reprezintă posibila
revenire în universul Star Trek a
lui Sir Patrick Stewart, interpre�
tul iubitului căpitan Jean�Luc Pi�
card în serialul Generația urmă �
toare. Deocamdată, studiourile
CBS au refuzat să dezvolte subiectul,

negocierile nefiind încă finalizate.
Dar Patrick Stewart a făcut o alu�
zie la o posibilă revenire a sa în
universul imaginat acum jumă�
tate de secol de către Gene Rod�
denberry. Într�un interviu oferit
la începutul lunii pentru „Red
Carpet News“, Stewart spune:
„Încă nu am văzut niciun episod
din Discovery, dar s�ar putea să

am curând motive foarte serioase
să îl văd“.

Stewart n�a ascuns niciodată
faptul că i�ar plăcea să revină la
Star Trek. Recent el s�a declarat
foarte entuziasmat de posibilita�
tea de a colabora la mult discuta�
tul și enigmaticul film Star Trek
pe care l�ar pregăti Quentin 
Tarantino, proiect aflat abia în 

primele stadii ale preproducției și
care nu are nici o legătură cu pro�
iectele dezvoltate de Kurtzman.

În fine, legat de acesta din ur �
mă, este foarte posibil ca CBS să
pregătească și un serial de ani �
mație Star Trek, un ecou peste
ani a seriei Star Trek: The Ani�
mated Series de la începutul ani�
lor ‘70. SDC

Universul Star Trek
se pregătește 
de întoarcerea
căpitanului Picard
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A fost selecționat de două ori la
Veneția, unde a luat Leul de Ar�
gint și Osella d’oro (Premiu de
ima gine) pentru Paper Soldier în
2008 și de două ori la Berlin, unde
înainte de Dovlatov  a participat
în Competiție cu Under Electric
Clouds (2015). 

Marcat de pierderea tatălui
său, Gherman Jr. a marșat la ideea
lui Katherine Dovlatov de a
adapta romanul tatălui său Zapo�
vednik, tradus de ea în engleză
sub titlul Pushkin Hills, dar a pre�
ferat un film pseudo�biografic, în
care să se regăsească propriile
pierderi și preocupări legate de
reconstituirea atmosferei cultu�
rale din Leningradul anilor ’70
(care, în opinia sa, lipsește din ci�
nematografia rusă).

CEHOV ERA SINGURUL
SCRIITOR RUS CĂRUIA 
AR FI VRUT SĂ-I SEMENE

Câteva informații pentru cine l�a
descoperit pe Serghei Dovlatov
prin intermediul acestui film:Ser�
ghei Donatovici Dovlatov�Mecik
(născut dintr�un tată evreu, direc�
tor de teatru, și o mamă armeană
actriță devenită corector) n�a fost
publicat decât în samizdat în
URSS, de unde a emigrat în 1978,
trecând prin Viena și stabilindu�se
în 1979 în SUA. Acolo a publicat 12
cărți, dar și publicistică în „The
New Yorker“ și în „The New Ame�
rican“, ultimul lui articol fiind
despre jazz. A murit fulgerător la
doar 48 de ani, în 1990, după

moartea lui devenind un scriitor�
cult în Rusia, unde a fost bine �
înțeles publicat postum. Memoria
lui e păstrată și în SUA, unde o
stradă cu numele său a fost inau�
gurată la New York în 2014.

Despre Dovlatov, Gherman
Jr. a spus că este pentru ruși (cel
puțin pentru intelighenția rusă)
ce au fost Muhammad Ali sau
Elvis Presley pentru americani.
Cehov era singurul scriitor rus că�
ruia ar fi vrut să�i semene. Umorul
și inteligența lingvistică l�au făcut
greu de tradus în altă limbă, de
aceea nu e foarte cunoscut în
afara țării. 

Dovlatov și Aleksei Gherman
s�au cunoscut, iar Iuri Gherman îl
ajutase pe fratele lui Dovlatov să
evite închisoarea și, la fel ca Dov�
latov, și Aleksei Gherman a fost
interzis – iată mai multe motive
pentru care acest film nu e doar
despre Dovlatov. El îi permite lui

Aleksei Gherman Jr. să vorbească
despre propria familie și despre o
perioadă importantă pentru cul�
tura rusă. 

Interesant e că Gherman Jr.
face, potrivit propriilor spuse, un
film biografic care e 80% ficțiune.
El reconstituie șapte zile din anul
1971 folosind personaje și ele�
mente reale – scriitorul, soția,
fiica, prietenul Joseph Brodsky,
sărăcia, faptul că Dovlatov nu era
publicat, dar imaginând dialoguri
și întâmplări noi. Realizarea aces�
tui film a fost un proces care a
durat aproape zece ani. În rolul
principal, regizorul a refuzat
toate ofertele celor mai cunoscuți
actori ruși, preferând un actor
mai puțin cunoscut și deloc rus –
pe sârbul Milan Marić, care a
învățat rusă special pentru film.

Toate astea fiind zise, cititorul
va avea cred curiozitatea de a vedea
filmul. Pentru mine Dovlatov nu e

memorabil sau inedit, nici pe 
departe. Sau poate nu sunt per�
soana potrivită – și Under Elec�
tric Clouds mi s�a părut pe cât de
pretențios, pe atât de demodat. Eu
l�am văzut lung, inteligent la
modul lucrat, cu cadre lungi în
care balonul e pasat de la un per�
sonaj la altul și fiecare apare,
spune o chestie deșteaptă, pa�
sează și dispare, cu o plasticitate
vizuală și ea căutată. Poate ar fi
trebuit să�l citesc pe Dovlatov îna �
inte, dar oricum sunt convinsă că
era mai interesant în realitate
decât e pe ecran. 

De fapt, filmul nici nu e des�
pre Dovlatov, ci e modul cum
Gherman Jr. vede o epocă. Fără
referințe temporale clare, suspen�
dată, alburie și poetică, kitsch�
nostalgică, vag cehoviană (dar cu
o sprânceană ridicată șmecher
spre noi), speculând nota intelec�
tual�rebelă a jazzului până la

efectul contrar (pentru dozajul
ideal, vedeți Cold War�ul lui
Paweł Pawlikowski), cu replici
gândite să fie scoase cu ghilimele –
și mai e și băiatul ăsta, Marić, care
aduce mai mult a baschetbalist
decât a scriitor (Dovlatov arăta
mult mai bine). 

Gherman Jr. a spus într�un
interviu că a vrut ca spectatorul
să aibă senzația că se află în
aceeași cameră cu personajele. Eu
am avut senzația că stau undeva
în prag și că n�am nici o poftă să
intru, cu atât mai mult cu cât per�
sonajele, deși vorbesc între ele, mi
se adresează de fapt direct și mă
tratează un pic de sus, strădu �
indu�se să�mi explice și să�mi de�
monstreze diverse, inclusiv folo�  
sind cioace intelectuale. SDC

Dovlatov – de Aleksei German Jr.,
cu: Milan Maric, Danila Kozlovsky,
Artur Beschastny, Helena Sujecka

Dovlatov– pentru intelectualul din tine

IULIA BLAGA
FILM

Premiat anul acesta la Berlin cu Ursul de Argint pentru
Contribuție artistică deosebită pentru costume și
scenografie (și care a fost achiziționat de Netflix), Dovlatov
e primul film al lui Aleksei Gherman Jr. care ajunge pe

marile ecrane de la noi. Cineastul în vârstă de 41 de ani e
fiul cunoscutului cineast Aleksei Gherman și al scenaristei
Svetlana Igorevna Karmalita, iar bunicul său a fost scriitorul
și scenaristul Iuri Gherman. 
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