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Astra Film Fest
la 20 de ani

Veronica D. Niculescu

Astra Film Fest 2013, edi]ie ani -
versar\ la `mplinirea a 20 de
ani, a avut loc la Sibiu `ntre 14
[i 20 octombrie. Din 1993, fil me -
le documentare din toat\ lumea
se adun\ toamna, pentru o s\p -
t\m`n\, la Sibiu. Elegan]a, mo -
destia [i discre]ia au caracterizat
aceast\ edi]ie, unde n-au bu buit
tunuri, nici m\car de cla ra]iile
sfor\itoare, [i totul a decurs cu
acea normalitate [i apa rent\
simplitate pe care nu o poate
dob`ndi dec`t un festival rodat,
bine a[ezat pe locul s\u, cu o
echip\ care [tie foarte bine ce [i
cum are de f\cut.

» pag. 2-3

Citi]i texte de Anca Roman, Alex Savitescu [i Ioan Stoleru `n » paginile 8-11

Silicoane r`d `n
soare, argintii

Alex Savitescu

„Televiziunea trebuie s\ educe.“
Am auzit propozi]ia asta, articulat\
de o fiin]\ inteligent\, cu studii su-
perioare, formatoare de studen]i, ̀ n
sala mare a Teatrului Na]ional ie -
[ean.

» pag. 4

La loc
TELEcomanda

R\svan Popescu –
Cutia cu maimu]e
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
volumul Cutia cu maimu]e de R\s -
van Popescu, care va ap\rea `n cu -
r`nd `n colec]ia „Ego. Grafii“ a Edi-
turii Polirom.

» pag. 13

FILIT a transformat
Ia[ul `n ora[ul c\r]ii

Nega]ionism? 
Nu aici

Daniel Cristea-Enache

Profesorul Michael Shafir mi-a
semnalat o peti]ie f\cut\ c\tre fon-
datorul Facebook, pentru Face-
book [i `n spiritul Facebook; sau,
cum spune ini]iatorul ei, Simon Jo-
nes, dup\ standardele uria[ei re]e -
le de socializare.

» pag. 13

AVANPREMIER|

Prima edi]ie a Festivalului Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i a debutat 
miercuri, 23 octombrie, cu un eveniment special: „Serile FILIT: festivalul `[i salut\
invita]ii”, moderat de C\t\lin Sava. Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri“ a devenit astfel,
pentru c`teva ore, punctul de `nt`lnire al unor personalit\]i care au atestat amploarea [i
seriozitatea unui festival salutat nu doar de cei direct implica]i `n organizarea lui, ci [i 
de figuri din sfera culturii [i politicii române[ti, franceze [i germane.

Timpuri noi



www.suplimentuldecultura.ro

Veronica D. Niculescu

La orice aniversare de felul acesta,
curg `n valuri, mai ceva dec`t [am-
pania, muzica sau felicit\rile, cifre -
le. Le vom spune repede, c`t ai sufla
`n lum`n\rile de pe tort.

Edi]ia care marcheaz\ dou\ de -
cenii de Astra Film Fest nu este [i a
dou\zecea edi]ie, fiindc\ festivalul
s-a derulat, mare parte din acest
timp, din doi ̀ n doi ani. AFF 2013 se
anun]a una f\r\ precedent: s-au `n -
scris un num\r record de filme,
1.350, din peste 70 de ]\ri de pe toate
continentele. Au fost selectate 110
filme, cu subiecte de actualitate [i

de o mare diversitate. Filme de
nev\zut la televizor. Cinci sec]iuni
competi]ionale: Interna]ional, Eu-
ropa Central\ [i de Est, România,
Student [i EcoCinematogrAFF, plus
dou\ sec]iuni speciale: Incredibil [i
Made in Romania.

„S\rb\torim prin munc\“

Dezbaterile [i ̀ nt̀ lnirile cu profesio ni[ -
tii din domeniu au marcat aceas t\
edi]ie, dincolo de filmele proiectate

pentru publicul venit de pretutin-
deni. „S\rb\torim prin mun c\, a
venit timpul ca odat\ cu majoratul
festivalului s\ se adune breas la
documentari[tilor români [i a ce -
lor care au urm\rit evolu]ia aces-
tui gen `n România, [i s\ vedem ce a
reu[it s\ fac\ acest gen de film `n
aceste vremuri tulburi. Ce fel de
Românie se contureaz\ prin sutele
de filme produse `n aceast\ peri -
oad\? Care este mediul televiziunii
factuale ̀ n ]ar\? ~n ce fel de cursuri [i
[coli se `nva]\ meseria de documen-
tarist?“, spune Dumitru Budrala, di-
rectorul fondator al Astra Film Fest.

Conferin]a „România sub lup\“
a `nceput cu o mas\ rotund\ – „20
de ani de film documentar [i docu-
mente vizuale“ – unde Lauren]iu
Damian, Bjorn Reinhart, Dan Nu]u
[i Dumitru Budrala au prezentat
modalit\]i de colectare, arhivare,
publicare [i de formare `n film
documentar `n România. ~n alt\ zi,
autori de film documentar au par-
ticipat la conferin]\ discut`nd de-
spre documentarul românesc din
ultimii dou\zeci de ani, urm`nd ca
dezbaterile s\ alc\tuiasc\ un vo -
lum, 20 de ani de documentar `n
România. 

~n dou\ zile a avut loc „Industry
Mee ting“, o ̀ nt̀ lnire cu reprezentan]ii

celor mai importante festivaluri de
profil din România [i din lume, di-
rectori de la festivaluri precum
American Documentary Film Fes-
tival, Palm Springs, Dox Leipizig,
Encounters SA Doc Fest South
Africa, London Open City Doc Fes-
tival, Visions du Reel Nyon, iar din
România Anim’est, Bucharest In-
ternational Experimental Film
Festival, Documentary Film Festi-
val, Next International Film Festi-
val, One World Romania, TIFF.

Retro 20, imaginile 
unui parcurs

~n cadrul programului special ani -
versar, AFF a propus o selec]ie din
filmele proiectate ̀ n cei 20 de ani de
existen]\ ai festivalului, acestea
al\tur`ndu-se celor selectate pen-
tru competi]ia din acest an. De alt-
fel, focusul acestei edi]ii a fost
„Retro 20“, iar `ntregul hol al Casei
de Cultur\ unde se desf\[oar\ festi-
valul a fost decorat cu sute de fo-
tografii de la edi]iile precedente.
Orice spectator fidel a avut surpri -
za s\ se descopere `n una, dou\,
[ap  te fotografii „de demult“, al\ -
turi de colegi sau de prieteni, pe la
edi]ii trecute ale festivalului, la
conferin]e, concerte sau dezbateri. 

„Produsul e[ti tu!“

Filmele au rulat, ca de obicei, `n
cele trei s\li ale Casei de Cultur\ [i,
chiar dac\ r\m`ne o problem\ lipsa
unor s\li adecvate pentru proiec]ie
la Sibiu, trebuie s\ recunoa[tem
marele avantaj al unui asemenea
aranjament, cu toate cele trei s\li
`n acela[i loc. ~n condi]iile `n care
oricum nu este posibil s\ vezi toate
filmele din festival, [i fiecare spec-
tator `[i face propria selec]ie, dup\
poft\, dup\ noroc, este totu[i mare
lucru s\ po]i s\ te mu]i `n dou\ mi -
nute dintr-o sal\ de proiec]ie `n al-
ta, de la un film la altul, via barul
cu cafele.

Printre filmele selectate `n acest
an, s-au remarcat o serie de docu-
mentare care trateaz\ subiecte la
mod\: felul ̀ n care func]ioneaz\ ma -
rile corpora]ii din mediul online,
Google [i Facebook. Google [i cre ie -
rul mondial a rulat `n seara de des -
chidere a festivalului, `n pre zen]a
regizorului, Ben Lewis. Iar Nebu -
nia Facebook, `n regia lui Geoff
D’Eon, a umplut sala mare, de peste
[apte sute de locuri, cu spectatori
care s-au amuzat de gafele f\ cute de
fel [i fel de naivi care nu au pri-
ceput c\ tot ce pun pe FB este pu -
blic, pierz`ndu-[i jobul, partenerul
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Elegant [i discret — Astra
Film Fest la 20 de ani 
Astra Film Fest 2013,
edi]ie aniversar\ la
`mplinirea a 20 de ani, a
avut loc la Sibiu `ntre 14 [i
20 octombrie. Din 1993,
filmele documentare din
toat\ lumea se adun\
toamna, pentru o
s\pt\m`n\, la Sibiu.
Elegan]a, modestia [i
discre]ia au caracterizat
aceast\ edi]ie, unde n-au
bubuit tunuri, nici m\car
declara]iile sfor\itoare, [i
totul a decurs cu acea
normalitate [i aparent\
simplitate pe care nu o
poate dob`ndi dec`t un
festival rodat, bine a[ezat
pe locul s\u, cu o echip\
care [tie foarte bine ce [i
cum are de f\cut. S-a
vorbit pu]in [i s-a v\zut
mult [i bine. 

Juc\rii de plu[, Lituania, imagine din film

Emil Hurezeanu și Cristi Puiu



de via]\, chiar libertatea. „Pro-
dusul e[ti tu!“, spune naratorul fil-
mului, ca r\spuns la `ntrebarea „E
clar c\ Facebook este despre v`n -
z\ri, dar ce se vinde?“. 

Tot `n categoria subiectelor fier -
bin]i a intrat [i filmul Bleste mul
gazelor de [ist, de Lech Kowalski,
urmat de dezbateri aprinse p`n\
dup\ miezul nop]ii cu regizorul.
Filmul prezint\ conflictul dintre
compania american\ Chevron [i
fermierii din Estul Poloniei. „Ceea
ce m\ intereseaz\ pe mine este s\
fiu povestitor, nu activist, deoarece
consider c\ majoritatea produc ]ii -
lor cinematografice nu pot schim-
ba lumea. Cu toate acestea, unele
filme pot avea un impact, dar ideea
principal\ este s\ creezi un spa]iu de
dialog“, a declarat Lech Kowalski..

Studen]ii, tot mai buni

Au fost surprinz\tor de bune `n
acest an [i filmele din sec]iunea
„Student“, [i s-a vorbit despre efec-
tul pe care `l au chiar festivalurile
cu tradi]ie asupra tinerilor docu-
mentari[ti.

Dup\ fel [i chip, de Paula One],
spune o poveste despre b\tr`nii
care ̀ [i aleg fotografiile ce vor fi pu -
se pe pietrele funerare. Un „Face-
book“ de cimitir, spus cu umor [i
respect. Rio 2016, de Bianca Rotaru,
urm\re[te dou\ micu]e gimnaste,
Teodora [i Andreea, de 13 [i 11 ani,
care se antreneaz\ sper`nd s\ ajun -
g\ la Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro. Ne s`nt ar\tate exerci]ii
repetate la nesf`r[it, c\z\turi [i
lacrimi. La final, m`na uneia dintre
feti]e scrie mig\los: „Eu m\ duc la
Olimpiad\. Rio de Janerio“.

Edi]ia a dou\zecea a festivalului
a inclus [i trei Masterclass-uri care
s-au bucurat de o participare nu-
meroas\, sus]inute de Petr Lom,
Alexandru Solomon [i Thomas
Ciulei.

Fiecare spectator 
cu festivalul lui 

Emo]iile provocate de documen -
tarele de la Astra Film Fest vin ca
valurile uria[e, iscate din senin.
Fiecare spectator `[i face propriul
evantai de bilete, `[i alege filmele
dorite. Gra]ie descrierilor oneste
din catalog, nu prea te po]i `n[ela.
Astfel c\ la clubul festivalului auzi
oameni ferici]i spun`ndu-[i unul al-
tuia ce a v\zut, c`t de grozav a fost.
Fiecare crede c\ filmele v\zute de
el au fost cele mai bune, [i cu sigu-
ran]\... a[a [i este: AFF `]i ofer\,
prin programul stufos, [ansa de a
`]i construi festivalul t\u, dup\ gus-
tul t\u. 

La aceast\ edi]ie, Lituania mi-a
d\ruit documentarele favorite la
Astra Film Fest: Juc\rii de plu[ [i
Taurul din Dzukija – dou\ filme
care nu au luat premii la festivalul
sibian, `ns\ fiecare dintre ele poate
constitui o defini]ie pentru ce visez
(sau ce nici nu visez) s\ primesc
atunci c`nd pornesc la `nt`lnirea cu
un documentar. Despre blestemul
diafanului puf multicolor al juc\ri-
ilor vorbe[te Juc\rii de plu[, de
Lina Luzyte, care a povestit la fi-
nalul proiec]iei c\ odat\, fiind `n
tren, s-a pomenit `ntr-o gar\ cu un
crocodil [i un elefant de plu[ la fe -
reastr\. Era `n ora[ul Jlobin, din
Belarus. S-a `ntors acolo [i, peste
un an, a f\cut acest film. La 21 de
ani de la pr\bu[irea URSS, local-
nicii `[i c`[tig\ existen]a din con -
fec ]ionarea [i v`nzarea ilegal\ a ju -
c\riilor de plu[, iar singurii lor cli -
en]i s`nt c\l\torii din trenuri. 

Este fantastic contrastul dintre
imaginea ursule]ilor [i pisicu]elor
de plu[ colorate `n\l]ate peste
capetele oamenilor chinui]i de pe
un peron [i felul `n care tr\iesc, de
fapt, ace[ti oameni. Emo]ionant\
pr\pastia care se sap\ de-a lungul

filmului `ntre culorile vesele ale
juc\riilor [i mizeria crunt\ `n care
tr\iesc protagoni[tii filmului. Un
farmec ap\s\tor, dialoguri `ntre fi-
in]e aflate la limita de jos a exis-
ten]ei, imagini, schimburi de replici
[i t\ceri ce amintesc de pagini ale
marii literaturi ruse.

Moartea, ca o 
c\prioar\ r\t\cit\

Tot un realizator lituanian are fil-
mul Taurul din Dzukij: Linas Mi -
kuta, regizor care a lucrat ca direc-
tor asistent [i asociat la Opera
Na]ional\ [i Teatrul de Balet din
Lituania, Opera din Tel Aviv [i
Opera din Frankfurt. Filmul, o
poveste aparent simpl\ a unui b\ -
tr`n, Jonas, dintr-un sat izolat, este
poezie pur\, un balet [chiop\tat al
b\tr`ne]ii [i al mor]ii. S`nt scene
memorabile, de o frumuse]e rar\ –
cum ar fi imaginea unui borcan
pus l`ng\ trunchiul unui copac, `n
care Jonas adun\ ap\ de b\ut, [i
care, strop cu strop, d\ pe dinafar\,
sau imaginea unei c\prioare care
se pierde de turm\, pe un c`mp
`nce]o[at, ̀ n timp ce acas\ se stinge
o b\tr`n\, mama lui Jonas. 

Scena mea favorit\ din `ntreg
festivalul este cea c`nd Jonas [i
so]ia lui, abia merg`nd, str\bat un
drum lung peste un c`mp, `ncet,
`ncet, `i vedem de departe: el `na -
inte, ea `n urm\ („Hai mai repe -
de!“, strig\ b\rbatul, dar femeia nu
se poate gr\bi), pentru a aduna b`r -
ne vechi dintr-o cocioab\ p\r\sit\
(„Str`nge! Ne trebuie!“), iar c`nd ei
dispar [ont`c-[ont`c din cadru, co-
cioaba, un pic [i mai s\rac\, r\ -
m`ne `nc\ mult\ vreme pe ecran, o
ruin\ ve[nic\ pe care pare s\ se
sprijine lumea toat\. 

Este ̀ ns\ loc [i de destul\ ve selie.
Jonas [i un prieten se c\lesc arun -
c`nd pe ei ap\ cu ghea]\ dup\ l\ -
sarea `ntunericului, iar printre
c`mpuri r\sun\ chiotele lor: „Por -
]ile extazului s-au deschis pe vecie!“. 

Iar dup\ ce taie un porc, prie te nii

care stau seara la mas\ `[i pun
`ntrebarea, printre ̀ nghi]ituri: „Oa -
re cum vede Dumnezeu faptul c\
Jonas a luat via]a unui porc?“. Dia-
logul care a urmat m-a trimis, in-
evitabil, cu g`ndul la Hermann al
lui Nabokov, din Disperare: „S\ pre -
supunem c\ omor o maimu]\. Ni-
meni nu se atinge de mine. S\ pre-
supunem c\ e o maimu]\ deosebit
de de[teapt\. Nimeni nu se atinge

de mine. S\ prespunem c\ e un tip
nou de maimu]\ – o specie f\r\ p\r,
vorbitoare...“. Despre asta e vorba
la Astra Film Fest: c`nd documen -
ta rele s`nt bune, totul devine foar -
te, foarte personal. 

Astra Film Festival, Festivalul
Interna]ional de Film Documentar de la
Sibiu este organizat de Astra Film –
Complexul Na]ional Muzeal ASTRA [i
Funda]ia Astra Film.
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Premiile AFF
Marele Premiu Astra Film – Regulile lui Matthijs (regia Marc

Schmidt, Olanda). Motiva]ia juriului: „Din mai multe motive am ales
acest film: are emo]ie, sensibilitate, o extraordinar\ putere de p\trun-
dere [i mult respect pentru personajul aflat `n suferin]\. E un film
care arat\ p`n\ unde poate merge birocra]ia nemiloas\ a statului pro-
tector. Imaginea, nara]iunea, compozi]ia fac din acest film un exem-
plu perfect pentru studen]ii de cinema, prin inteligen]a emo]ional\
instinctiv\ care l-a condus pe autor c\tre c`[tigarea `ncrederii prota -
gonistului s\u“.

Premiul Astra pentru cel mai bun documentar, competi]ia Inter-
national – Dans`nd de unul singur (regia Biene Pilavci, Germania) 

Premiul Astra pentru cel mai bun documentar, competi]ia Central
& Eastern Europe – Anatomia plec\rii (regia {erban Oliver T\taru)

Premiul Astra pentru cel mai bun documentar, competi]ia Româ-
nia – ~n numele primarului (regia Anca Hirte) 

Premiul Astra pentru cel mai bun documentar, competi]ia Student
– Roman]\ lucid\ (regia Elke Margarete Lehrenkrauss, Germania)

Premiul Astra pentru cel mai bun documentar, competi]ia EcoCi-
nematogrAFF – }ara cea mic\ (regia Nikos Dayandas, Grecia)

Premiul pentru imagine, competi]ia România – Valea Pl`ngerii (re-
gia Mihai Andrei Leaha, Iulia Hossu, Andrei Cri[an)

Premiul special acordat documentarului românesc – Afacerea
T\nase. Leap[a pe murite (regia Ionu] Teianu)

Premiul pentru imagine, competi]ia Student – Construire (regia
Yu-Shen Su, Germania)

Premiul de debut oferit unui regizor din România – Elena Borcea,
16 ani, pentru filmul Familia mea, pe scurt, „pentru energie,
prospe]ime [i determinarea cu care s-a apucat de treab\“. 

Juriul a fost alc\tuit din cinea[ti [i regizori de top: Cristi Puiu
(RO), Gaby Babic (GER), Lesedi Oluko Moche (Africa de Sud), Pawel
Kloc (POL), Hussain Currimbhoy (UK), Elena Danilko (RUS), Petr
Lom (CAN), Michael Stewart (UK), Cristian Ni]ulescu (RO) [i Grit
Lemke (GER). ~n acest an juriul sec]iunii competi]ionale „EcoCine-
matogrAFF“ a fost format din liceeni sibieni, ̀ ndruma]i de antropolo-
gul [i profesorul Vintil\ Mih\ilescu. 

Expoziția de fotografii „Retro 20“ 

Gala de premiere –
Dumitru Budrala
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La o [uet\ cultural\, nici un om
de[tept nu se ia mai `n serios dec`t
e cazul. Inteligen]a e o condi]ie ne-
cesar\ a de[tept\ciunii. Nu este,
din p\cate, [i suficient\. Un domn
profesor de literatur\, universitar

[i cu voce baritonal\, le-a sugerat
invita]ilor, `n timpul dezbaterii FI-
LIT de joi seara, intitulat\ „Scriito-
rii [i televiziunea“, c\ aceasta din
urm\ „trebuie s\ educe“. Nu este
nici prima, nici ultima oar\ c`nd

aud aser]iunea asta. Ca orice idee
proast\, dar care d\ bine atunci
c`nd ipocrizia e un fenomen de grup,
este lansat\ de multe voci care se
pretind a fi „`n]elepte“, `n ocazii
pestri]e, unde `n centrul aten]iei
s`nt vedetele culturale ale momen-
tului. De voci care au o educa]ie so-
lid\, `ns\ care dovedesc, atunci
c`nd sunt puse a vorbi liber [i a
spune ceea ce g`ndesc cu adev\rat,
c\ una e s\ cite[ti, alta e s\ ̀ n]elegi. 

~n]elepciunea este str`ns legat\
de cunoa[terea mediului `ncon-
jur\tor. Totodat\, de a reu[i s\ pri-
ve[ti cu umor, atunci c`nd trebuie,

anumite situa]ii. {i cu autoironie,
calitate din ce `n ce mai rar\. Dom-
nul sus-men]ionat nu se reg\se[te
`n nici una dintre situa]iile date.
Nici domnia sa, nici cei care [tiu
exact ce trebuie s\ „fac\“ televiziu-
nea. ~n fapt, d`n[ii s`nt coconi tra[i
`n chihlimbar din insectarul unei
lumi pe cale de dispari]ie, condus\
de impersonalul din propozi]ia:
„Ceva trebuie s\ se fac\“. La fieca-
re ocazie ivit\, arat\ c\ ar putea fi
ni[te excelen]i [efi de asocia]ie, ca-
re adopt\ discursul mustos [i co-
munistoid al unora dintre admi-
nistratorii de blocuri.

Nu am habar dac\ domnul N.C.,
autorul aser]iunii de la care mi-a
venit ideea scrierii acestui text, lo-
cuie[te la bloc sau la cas\. {tiu ̀ ns\
c\, la fel ca to]i cei care cred c\ „te-
leviziunea trebuie s\ educe“, ha-
bar nu are care este rolul media `n
lumea contemporan\. S\ nu ne mi -
r\m: nu ar fi nici primul, nici ulti-
mul individ citit, dar cu o dezvol-
tat\ incultur\ civic\ [i mediatic\,
prizonier al superficialit\]ii. Este
real mente ̀ nduio[\tor s\ ascul]i un
personaj care nu are nici cea mai
vag\ idee despre media, vorbind
cu morga [i aplombul cunosc\to-
rului. Pe oamenii din categoria 

asta nu am s\-i pot suspecta nicio-
dat\ de sinceritate: [tiu at`t de mul-
te despre „incultura“ de la televi-
zor, tocmai pentru c\ s`nt fideli
consumatori a ceea ce, `n ocaziile
`n care lucrul acesta d\ bine, re-
neag\. Dac\ ai s\ `ntrebi public ci-
ne este Bianca Dr\gu[anu, o s\
dea, ipocrit, din umeri. Dac\ ai s-o
faci `n semi-intimitate, la o bere
sau la un pahar de vin, o s\ ]i-o des-
crie cu mai multe adjective irepro-
ductibile dec`t emisiunile-tabloid.

Dragi tovar\[i [i „pretini“ ai po-
zatului `n public, v\ rog, sta]i li -
ni[ti]i la locurile voastre. Relaxa ]i-v\,
nu v\ cad epole]ii dac\ recunoa[ -
te]i c\ v\ place s\ v\ uita]i pe micul
ecran, a[a cum e el [i cum va fi
`ntotdeauna. Nu v\ cere nimeni p\ -
re rea despre soarta [i menirea tele-
viziunii, pentru c\ nu v\ pricepe]i.
R\m`ne]i la preocup\rile dum nea -
voastr\ academice [i la consumul
media c\rora mul]i dintre noi le s`n -
tem prizonieri. Nu mai `ncerca]i s\
p\re]i neprih\ni]i. Nu v\ crede ni-
meni. Nu suprapune]i planurile,
pentru c\ ele trebuie s\ r\m`n\ se-
parate. Cultura nu e pentru mase,
televiziunea este pentru toat\ lu-
mea. 

„Televiziunea trebuie s\ educe.“ Am auzit propozi]ia asta,
articulat\ de o fiin]\ inteligent\, cu studii superioare,
formatoare de studen]i, `n sala mare a Teatrului Na]ional
ie[ean. Nimic nou sub lumina artificial\ a candelabrelor: `n
orice situa]ie cu valen]e culturale ridicate, c`te un moralist 
de serviciu se treze[te vorbind platitudini. Le spune cu morga
sastisi tului de at`ta „incultur\“ care se „propag\“ din micul
ecran. Nici el, nici ceilal]i nu [tiu ce vrea, de fapt.

Silicoane r`d `n soare, argintii
La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

Un du[ rece

Un b\tr`n – `i [tiu numele [i p\r]i
din povestea vie]ii lui, dar ce rost
mai are s\ le mai zic acum, at`ta
timp c`t voi vorbi despre prea ciu-
data lui moarte? – era prea b\tr`n [i
prea bolnav, `ntins de ceva vreme
pe patul din care nu urma – el [tia,
ai lui [tiau – s\ mai fie ridicat dec`t
o singur\ dat\: pentru a fi pus `n
sicriu. La un moment dat, omul
nos tru a `ncetat s\ mai abureasc\
oglinda, iar m\car inima lui, dac\
nu cumva [i sufletul, p\rea s\-[i fi
g\sit odihna ve[nic\. O fi fost dra -
m\ `n familie, n-o fi fost, n-am aflat,
cert e c\, atunci c`nd l-au b\gat gol

`n copaie, pentru ultima baie, b\ -
tr`nul a tres\rit din tot corpul, iar
inima [i parte din sufletul s\u cu
un pas pe lumea cealalt\ [i-au relu-
at, [ot`nc-[ot`nc, truda. 

O fi fost apa prea rece. Cine mai
`nc\lze[te ap\ pentru un mort? De
un mare miracol nu prea cred c\
poate fi vorba [i nici de vreun coco[
de care s\-[i fi amintit c\-l datora
cuiva b\tr`nul: peste alte patru zile
a murit de tot.

Calcule

C`nd s\ intru `n scara blocului, m\
opre[te o doamn\ `n v`rst\, zgribu-
lit\ de frig, cu dou\ saco[e `n m`n\.

— Nu v\ sup\ra]i  – las\ saco[ele
jos – nici nu [tiu cum s\ v\ spun...
Vin de la pia]\ [i... dar nu cumva s\
v\ sup\ra]i...

Ar fi culmea s\-mi cear\ bani,
m\ g`ndesc eu, la c`t de elegant e
`mbr\cat\.
— V\ rog, spune]i.
— C`t face nou\ ori trei?

M-a luat prea repede, iar tabla
`nmul]irii am ̀ nv\]at-o odat\, de pe
coperta spate a unui caiet de mate,
demult...
— Dou\zeci [i [apte, nu? m\ scoate
tot ea din `ncurc\tur\...
— Da, doamn\, o asigur eu.
— V\ mul]umesc din suflet... – mi-a
z`mbit. Eu s`nt b\tr`n\ [i nu mai
]in bine minte.

{i-a luat saco[ele [i a plecat.
Abia `n lift, num\r`nd pe ni[te

degete imaginare, am fost sigur c\
rezultatul e corect. Apoi am ap\sat
pe butonul trei.

Concurs

A fost a[a: eram pe malul Bahluiu-
lui, pe pist\, [i m\ gr\beam spre ca -
s\, dup\ un tur p`n\ `n cap\tul zo -
nei industriale. Deja se `ntune case,
pornisem dinamul [i m\ deranjau

`ngrozitor zgomotul de rabl\ al bi-
cicletei mele [i mirosul de cauciuc
ars. Mi-am promis s\-mi cump\r o
lantern\. Plus un claxon, pentru c\
mi-au obosit buzele s\ tot strig
„par don“ [i „scuze“ babelor care se
plimb\ agale – `n grupuri de c`te
dou\-trei, de-a latul, uneori ]i -
n`ndu-se de m`n\ – pe pista de bici-
clete, ca [i cum aceasta le-ar fi fost
construit\ cu dedica]ie. Pedalam
de zor, fent`nd din c`nd babele, c`nd
cutez\torii alerg\tori, c`nd al]i con-
fra]i bicicli[ti. Dup\ ce am dep\[it
o zon\ mai aglomerat\, `ntre Podu
Ro[ [i Podu de Piatr\, chiar prinse -
sem vitez\. Atmosfer\ frumoas\:
aer r\coros, neoanele luminau fee -
ric apa jegoas\ a r`ului prin care,
cu pu]in\ imagina]ie, fie `]i puteai
`nchipui mi[un`nd pe[ti cu trei pi-
cioare [i coad\ de [obolan, fie,
even tual, mai pozitiv, c\ umbli lela
pe malurile Senei.

{i-a ap\rut Petric\ (pentru mi -
ne Petric\ e un numele românesc
ce `nlocuie[te anonimul John Doe
al americanilor; `l folosesc din
copil\ rie, de c`nd mama a vizitat o
vecin\ din cap\tul cel\lalt al satu-
lui, ca s\-i cear\ nu [tiu ce nemai -
v\zut\ s\ m`n]\ de flori; vecina a

plecat s\-i aduc\ preaminunatele
flori [i a l\sat-o `n `nc\pere cu un
copila[ `nf\[at `ntr-o p\tur\ – `n
v`rst\ de c`teva luni, b\nuia ea – pe
care a `nceput s\-l dr\g\leasc\:
„Vine mama acu’, ’mumosule, s\
nu pl`ngi... Ia zi, cum te cheam\ pe
tine?“... Iar acesta a r\spuns cu glas
r\gu[it, de fum\tor `nr\it: „Petri -
c\!“).

C`nd l-am observat, Petric\ – un
ins sl\b\nog de aproape doi metri,
`mbr\cat `n trening de manelist –
alerga la un metru `n spatele meu.
Faza-i c\ m-a dep\[it scurt, pe pista
paralel\, f\r\ probleme. Mi-am
str`ns puterile [i-am b\gat `n peda -
le maximum din ce pot pentru a-l
ajunge. C`nd Petric\ a sim]it peste
um\r, `n spatele lui, zgomotul de
rabl\ al bicicletei mele [i mirosul
de cauciuc ars, mi-a dis p\rut din
fa]\ aparent f\r\ ur m\, cu vitez\ de
stru] sud-american, f\c`ndu-i `n
ciud\ nefericitului de mine, Wile E.
Coyote.

Ok, l-am g\sit peste vreun kilo-
metru, cu limba scoas\, aproape
le[inat pe o conduct\ de termofi-
care. Dar totu[i eu eram pe bici-
clet\, iar el, pe jos.

Trei povestiri
cu b\tr`ni

~nt`mpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
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Pinacoteca din Petrila

~ncerc s\-mi `nchipui cine ar putea
crede c\ `n anii comunismului
via]a lui era mai bun\ dec`t azi [i
[i-ar dori revenirea acelui sistem.
Nu de ce [i-o doresc: motive se g\ -
sesc. Nu, m\ g`ndesc doar cine s`nt
cei ce-o doresc. Adesea un astfel de
r\spuns nu se refer\ la trecut, ci la
prezent: e un protest indirect la adre -
sa realit\]ii de ast\zi. E rezultatul
unor frustr\ri pe care le simt aproa -
pe to]i românii. Apoi, c`nd cei ce
r\spund s`nt tineri, ei nu se g`n desc
la regimul comunist românesc `n
sine – nu l-au cunoscut [i nu l-au
tr\it –, ci la o imagine fic]ional\ a
comunismului, construit\ din isto-
rii [i informa]ii preluate, la o ima -
gine a unei imagini.

A[a c\ ̀ ncerc s\-mi imaginez nos -
talgicii autentici, cei care au tr\it
`n epoca Ceau[escu, apoi `n nesf`r -
[ita epoc\ de tranzi]ie româneasc\,
iar ast\zi ar prefera-o pe cea dint`i
fiindc\ s`nt `ntr-adev\r convin[i c\
atunci tr\iau mai bine. Aici exist\,
foarte probabil, mai multe catego-
rii de cet\]eni, fiecare cu motivele
[i explica]iile lui, dar una, destul de
r\sp`ndit\, mi-a venit ̀ n minte aproa -
pe imediat. {i nu e vorba de fo[tii
propagandi[ti [i lideri locali sau
na]ionali ai regimului comunist, fi-
indc\, `n general, ei s-au descurcat
bini[or [i s`nt convins c\ prefer\
capitalismul specific românesc, 

unde se pot `mbog\]i [i `[i pot etala
bo g\]ia [i puterea pe fa]\, unui re-
gim `n care trebuiau s\ se ascund\,
te m`n du-se permanent c\ vor fi
mazili]i ori chiar arunca]i `n `nchi-
soare. Nu, eu m-am g`ndit la o cate-
gorie mai m\runt\, cea a unor vo-
tan]i de r`nd, care nu au de]inut [i
nu de]in nici azi nici un fel de auto-
ritate la nivel oficial.

E vorba de oamenii – destul de
nu mero[i – care au lucrat `n dome-
niul serviciilor [i ̀ n comer]ul socia-
list: gestionarii, chelnerii, apro-
zari[tii, v`nz\torii de toate felurile –
oameni obi[nui]i, pe care aveai vo-
ie s\ `i iei peste picior `n texte [i
scenete umoristice, `n revista „Ur-
zica“ [i `n programele de divertis-
ment socialist sc\pate la televizor.
Nu aveau func]ii importante `n
apa ratul de stat, nici cine [tie ce pu-
teri decizionale – [i totu[i atunci
aveau mai mult\ putere [i mai mul -
t\ autoritate dec`t le-a putut ofe ri
sistemul creat dup\ 1989.

C`t de puternic putea fi un ges -
tionar de magazin alimentar din –
s\ zicem – Timi[oara, Ia[i sau Bu-
cure[ti? Nici pe departe c`t un prim-
secretar de jude] ori c`t un colonel
de Securitate. {i totu[i `n cartierul
lui gestionarul respectiv era un fel
de satrap local. Era salutat cu res-
pect [i lumea ̀ l trata cu maxim\ de-
feren]\, fiindc\ el de]inea controlul
asupra unei resurse importante:
m`ncarea. El administra ra]iile de
ulei [i zah\r dintr-o zon\ urban\,
iarna la el ajungeau pu]inele l\zi cu
banane ori portocale dup\ care t`n -
jea toat\ lumea, iar o rela]ie de ami -
ci ]ie servil\ cu un asemenea [ef pes -
te resurse `]i putea asigura o halc\
de carne macr\, un baton de salam
de var\ ori o sticl\ de b\utur\ fin\,
care nu ap\rea niciodat\ pe rafturi.

P`n\ [i o v`nz\toare de r`nd era
o rela]ie ce trebuia cultivat\ [i `[i
[tia bine puterea. De chelnerii din

restaurante ce s\ mai vorbim? ~n
libr\rii pu]inele c\r]i bune care
ap\reau erau puse deoparte, pen-
tru apropia]i [i clien]ii importan]i,
sau deveneau marf\ de schimb
pentru alte produse – eventual,
pentru gestionarul cu portocalele,
care ar fi vrut s\ aib\ [i el `n cas\
Cel mai iubit dintre p\m`nteni sau
Shogun-ul lui Clavell. V`nz\torii din
m\cel\rii, care rezemau tejghelele
cinci zile pe s\pt\m`n\, a[tep t`nd
s\ treac\ cele opt ore de mun c\, de-
veneau un fel de comandan]i de
trupe ̀ n clipa c`nd venea ma[ina cu
carne, iar `n fa]a magazinului se
str`ngeau sute de persoane pline de
speran]e, care `i tratau cu z`mbete
umile, ca pe ni[te st\p`nitori ai mi-
cii lor lumi cotidiene.

Pentru ace[ti mici st\p`nitori de
odinioar\ revolu]ia a adus o degra-
dare automat\. Chiar [i cei care 
[i-au deschis propria afacere [i-au
pier dut aura [i puterea de odi-
nioar\. Acum au de-a face cu clien]i
mofturo[i [i lipsi]i de respect, c\ro-
ra trebuie s\ le z`mbeasc\ mereu –
ei, cei mereu `ncrunta]i, `n fa]a c\ -
ro ra mul]imea numai c\ nu f\cea
plec\ciuni c`nd le cerea o bucat\ de
mu[chi. Fiscul `i controleaz\, \ia
de la Protec]ia Consumatorului le
puric\ marfa, profitul e mic, impo-
zitele mari, iar respectul de alt\ -
dat\ a murit. Nimeni nu-i mai sa-
lut\ cu z`mbetul acela slugarnic de
odinioar\, iar via]a e tot mai grea [i
mai scump\. Era mai bine pe vre-
muri. {i, cum spun aproape to]i, 
pe-a tunci ne descurcam. Adic\ ei.
Se descurcau.

S-au dus vremurile alea frumoa-
se. {i nu mai e nici respect, s-a stri-
cat lumea, nu ca pe vremea comu-
nismului, care ne d\dea case [i
slujbe [i, prin bun\voin]a domnu-
lui gestionar, banane [i portocale o
dat\ pe an. {i nici nu mai s`nt bana-
nele de alt\dat\...

Apar `n ultimii doi-trei ani
tot felul de sondaje care
arat\ c\ aproximativ
jum\tate dintre români
regret\ comunismul. Cam
tot at`]ia consider\ c\
sistemul comunist pornea de
la o idee bun\, dar aplicat\
gre[it, [i tot at`]ia spun c\ ar
accepta o revenire la
comunism. Comunism,
comunism, comunism –
obsesia care ne b`ntuie de
un sfert de secol.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Nostalgii de mici st\p`nitori

» Pentru ace[ti mici
st\p`nitori de odinioar\
revolu]ia a adus o
degradare automat\.
Chiar [i cei care [i-au
deschis propria afacere
[i-au pierdut aura [i
puterea de odinioar\.
Acum au de-a face cu
clien]i mofturo[i [i
lipsi]i de respect,
c\rora trebuie s\ le
z`mbeasc\ mereu – ei,
cei mereu `ncrunta]i, `n
fa]a c\rora mul]imea
numai c\ nu f\cea
plec\ciuni c`nd le cerea
o bucat\ de mu[chi. 
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George Enescu — Noi apari]ii
CD cu Schubert Ensemble
[i Valentin R\du]iu

La Chandos, publica]iile se succed
din 1996, dup\ seria Simfoniilor lui
Enescu ̀ n interpretarea Orchestrei
Filarmonice a BBC-ului, dirijat\ de
Genadi Rojdestvenski, urm`nd se-
ria de muzic\ de camer\, ini]iat\
de Schubert Ensemble (Simon
Blendis, vioar\, Douglas Paterson,
viol\, Jane Salmon, violoncel, Wil-
liam Howard, pian) `n 2011, cu cele
dou\ Quartete cu pian. Casa ger-
man\ Hänssler este aceea care l-a
lansat `n Germania pe pianistul
Eduard Stan, din anii ’90, iar apoi,
`n 2007-2008, a publicat integrala
lucr\rilor pentru vioar\ [i pian
enesciene, cu Remus Azoi]ei [i
Eduard Stan.

Editorii de la Chandos au reve-
nit anul acesta cu un alt disc remar-
cabil, ap\rut chiar `n ajunul Festi-
valului George Enescu [i pe care
Schubert Ensemble – `n forma]ia
citat\, c\reia i se al\tur\ la vioar\
Alexandra Wood [i la contrabas Pe-
ter Buckoke – d\ via]\, `ntr-o nota-
bil\ interpretare, Quintetului, op.
29 `n la minor pentru pian, dou\
viori, viol\ [i violoncel, Trio-ului
`n la minor pentru pian, vioar\ [i
violoncel [i, cu aportul lui Remus
Azoi]ei, Ariei [i Scherzino-ului
pentru vioar\ solo, dou\ viori, vio-
loncel, contrabas [i pian (CHAN
10790).

Pasiunea pe care au pus-o mem-
brii forma]iei Schubert Ensemble
[i `n special violonistul Simon
Blendis `n `n]elegerea, asimilarea

[i promovarea muzicii de camer\
enesciene este par]ial cunoscut\
gra]ie interviului acordat la Bucu-
re[ti `n timpul Festivalului 2013.
Observatori ai scenei bucure[tene
s-au indignat atunci, cu at`t mai
mult, `n fa]a s\lii mai mult goale la
concertul forma]iei britanice, dar
lucrurile s`nt explicabile. Izolarea
României at`tea decenii, lipsa unei
adev\rate culturi muzicale pentru
o majoritate a publicului atunci
c`nd vine vorba de Enescu sau de
al]i compozitori români, absen]a,
`nregistrat\ tot de decenii, a unei
emula]ii reale pe planul muzicii ca-
merale, absen]a aproape total\ a
reimprim\rilor pe CD ale mai ve-
chilor `nregistr\ri de muzic\ de ca-
mer\ din anii ’60-’70 contribuie
toate la, practic, [tergerea at`t a me-
moriei, c`t [i a apetitului pentru
compozitorul na]ional, except`ndu-i
prea popularele rapsodii. Aceasta
este realitatea, `n ciuda impunerii
repertoriului enescian, ca o prob\
obligatorie [i condi]ie de participa-
re, pentru orchestrele [i forma]iile
invitate la festival. Nu este de mira-
re c\, odat\ `ncheiat festivalul, nici
o mare orchestr\ interna]ional\
din cele care au vizitat Bucure[tiul,
nici un solist str\in nu au preluat
`n repertoriul lor curent vreo lu-
crare enescian\.

Revenind la discul cu totul ales
semnat de Schubert Ensemble, cu
contribu]ia lui Remus Azoi]ei, este
de remarcat, `n plus de interpreta-
rea de referin]\, livretul scris cu
claritate, precizie [i empatie de un
adev\rat cunosc\tor al muzicii lui
Enescu, criticul, editor de discuri
el `nsu[i, Martin Anderson. Pentru
Anderson, muzica Quintetului cu
pian „se dezv\luie ̀ ntr-o abunden]\
tulbure, dar frumoas\, ̀ n texturi de
o polifonie plastic\ extraordinar\“,
iar analiza Ariei [i Scherzino-ului,

scurt\ pies\ dat`nd din primul de-
ceniu al secolului XX, `l conduce la
concluzia c\ „acum, la [ase decenii
de la moartea lui, lumea abia `nce-
pe s\ realizeze m\sura magnitudi-
nii imagina]iei lui [Enescu]“. Poate
nu ar strica s\ `i fie descoperit\ [i
explicat\, ceva mai des, [i publicu-
lui român...

Cel\lalt set, de dou\ CD-uri, la
fel de meritoriu, pe care vi-l semna-
lez pe scurt, publicat de casa ger-
man\ Hänssler (CD-No. 98.021),
poart\ titlul Opere complete pen-
tru violoncel [i pian de George
Enes cu [i include, al\turi de Sona-
tele op. 26, nr. 1 [i 2, definitivate la
37 de ani diferen]\, dou\ piese de ti-
nere]e, Allegro `n fa minor (Mi[ca-
re de Sonat\, `nregistrat\ aici pen-
tru prima dat\ pe disc) [i Nocturne
et Saltarello (1897). ~nregistrarea,
f\cut\ `n aprilie anul acesta la Le-
verkusen, aduce din nou `n lumin\
un t`n\r [i foarte talentat violonce-
list român, Valentin R\du]iu, n\s -
cut la Munchen `n 1986 [i format la
[coala a trei mae[tri, Clemens Ha-
gen la Salzburg, Heinrich Schiff la
Viena [i David Geringas la Berlin.
R\du]iu, care c`nt\ la un violoncel
Francesco Ruggieri (Cremona, 1685)
cu o sonoritate extrem de frumoa -
s\, formeaz\ un duo perfect acordat
cu pianistul suedez Per Rundberg,
elev, `ntre al]ii, al profesorului
Karl-Heinz Kämmerling, la Sal-
zburg. Cei doi au debutat pe disc `n
2011, cu un recital de sonate (Lalo,
Magnard, Ravel; Hänssler CD-No.
98.654) [i s\pt\m`na aceast\ lan-
seaz\ un al treilea disc cu lucr\rile
pentru violoncel ale lui Peter Ru-
zicka (Thorofon/Bella Musica). Ta-
lent recunoscut `n lumea muzical\
german\, Valentin R\du]iu se bu-
cur\ de anul acesta de [ansa de a fi
sponsorizat `n cadrul programului
„stArt“, Bayer Kultur al companiei
Bayer AG, un program destinat s\
ofere tinerilor arti[ti at`t participa-
rea constant\ `n concerte simfoni-
ce [i de camer\, c`t [i promovarea
ideilor [i proiectelor lor. Ce `[i poa-
te dori mai mult un t`n\r muzician
ast\zi? Iar angajamentul lui `n pro-
movarea muzicii lui Enescu este cu
at`t mai l\udabil, cu c`t disponibile
s`nt doar un num\r restr`ns de
`nregistr\ri, toate la case de discuri
marginale (C\t\lin Ilea/Olympia;
Rebecca Rust/Marco Polo; Ger-
hard Zank/Arte Nova; Laura Buru-
ian\/Naxos).

A[ fi preferat s\ v\ scriu
de la Ia[i s\pt\m`na
aceasta, de la Festivalul
Muzicii Româ ne[ti, care 
s-a suprapus cu cel
interna]ional de literatu r\
[i traducere, ambele
`ncadrate de concerte, dar 
n-am avut [ansa. Muzic\
româneasc\ mi-a fost
totu[i oferit\ s\ ascult, cu
curtoa zie, de dou\ case de
discuri occidentale,
interesate, firesc, `n
publicitate [i, ceea ce este
cu adev\rat l\udabil, `n
muzica enescian\. At`t
casa britanic\ Chandos, c`t
[i cea german\ Hänssler
au dovedit-o deja de ani
de zile, iar perseveren]a
lor, `n con trast cumva cu
ceea ce se petrece `n
România, trebuie
apreciat\ cum se cuvine.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Nu mai fusesem `n Silver Church,
dar locul mi s-a p\rut familiar ̀ nc\
de la intrare. {tiam de existen]a
lui, v\zusem poze [i film\ri de aco-
lo. Arat\ exact a[a cum trebuie s\
arate un club dedicat muzicii rock
de respira]ie mai restr`ns\, cu
v`nz\ri limitate la fanii genului
metal greu, cur\]at de zgura exper-
imentelor ad`nc avangardiste. De
acustica s\lii nu [tiu ce s\ zic, n-am
termen de compara]ie, nici abili -
t\]i tehnice specializate, nici un
pronun]at spirit cusurgiu, ca s\ g\ -
sesc hibe unde nu s`nt [i cotituri
liniei drepte. Mie mi-a pl\cut cum
s-a auzit ce s-a c`ntat pe 15 oc-
tombrie 2013 `n Silver Church. ~n
fapt, cum [tie oricine, rockul eti -
chetat drept metal nu exceleaz\ prin
armonii serafice, pasaje lirice sau
texturi sono re diafane. Partea lui
forte, chiar fortissim\, e dat\ de
sec]ia ritmic\, a c\rei presta]ie
duduitoare musai s\ aib\ o glazur\
melodic\. Dac\ n-o are, trupa poate
expectora oric`te mostre de vir-
tuozitate. Ascult\ torul `[i prinde o
dat\ urechea, apoi umbl\ cu sticla
`n m`n\ de la bar la scen\, de la
standul cu T-shirts la WC, spri-
jinindu-se greoi de stra pon tina cu
pliante, scrumiere [i sticle golite.
N-a fost cazul `n timpul concertu-
lui de la care `ncerc s\ consemnez
unele momente semnificative. Tru -
pele din deschidere, The Mars
Chro nicle, Matricide [i Klone,
practic\ un rock robust, rugos, cu
apetit pentru mesajul puternic,
bine pus `n eviden]\ de-un ritm
trepidant. {i ele, [i Orphaned
Land, slujite de-o instala]ie PA
bine re glat\, transmiteau acea sen-
za]ie greu de surprins `n cuvinte,
de neuitat dup\ ce-ai tr\it-o: m\ -
run taiele s`nt dislocate metodic de
basul percutant, mu[chii primesc
atacul tobelor ca pe-un tratament
cu ultrasunete, s`ngele cap\t\ vite -
za notelor fug\rite pe griful chit\ -
rii solo, iar ochii str\lucirea spo-
turilor multicolore. Vacarmul pa re
strident numai urechilor `nfun-
date de cleiul hiturilor, zilnic tur-
nat agresiv de posturile radio-tv.
Enoria[ii „bisericii de argint“ se
simt, normal, acas\...       

Spectacolul din Bucure[ti, ur-
mat de alte dou\, la Bra[ov [i Cluj,
a marcat o etap\ `n turneul prin
care Orphaned Land promoveaz\
noul disc, All Is One (2013, Century
Media). Cap de afi[ fiind, isra e -
lienii nu [i-au dezam\git specta-
torii, care cuno[teau piesele noi [i
vechi de parc\ le fredonaser\ `n
fiecare zi. Deloc numeros [i auto-
hton c`t cuprinde, publicul era
`mp\nat cu nativi din Turcia, Bul-
garia, Germania, Israel [i Anglia.
Or mai fi fost [i alte na]ii, dar n-au
r\spuns `ntre b\rii puse de Kobi
Fahri, vocalistul cu figur\ chris-
tic\, plin de harism\ [i neobosit
promotor al p\cii. Ches tiunea p\ cii
`n lume n-o rezolv\ un grup de
rock-metal-oriental. Este lan sat\ o
peti]ie online ce propune co mi -
tetului Nobel s\ acorde un premiu
acestor arti[ti talenta]i, care nu se-m -
piedic\ `n religie, ci judec\ oa-
menii „dup\ inim\ [i sincerita te“.
Faptul c\ adun\ laolalt\ cre[tini,
mozaici [i musulmani e mai im-
portant dec`t orice distinc]ie aca-
demic\. Iar pentru o trup\ rock, cel
mai mare premiu `l constituie in-
trarea `n mainstream. Orphaned
Land are toate atuurile s\ ajung\
acolo unde merit\, nefiind deloc
mai prejos dec`t alte nume grele, ce
recolteaz\ milioane de fani pe sta-
dioane. Un vocalist care [tie s\
antreneze orice auditoriu, cu piese
ritmate, av`nd o linie melodic\ fru-
moas\, texte valoroase f\r\ mesaje
obscure `ncifra te pe band\ `n toar -
s\, f\r\ l\l\ieli stil hairy-metal, cu
virtuozitate `n p\r]ile orchestrale
[i coloraturi neobi[nuite captate
prin intermediul instrumentelor
exotice. Totul, desigur, aglutinat
de dinamica surprinz\toare. Un
management bun [i rezisten]\ la
circuitele de felul celui actual s\
aib\ trupa, restul e chestiune de
timp...

Participarea la concertele rock
genereaz\ un sentiment de solida -
ritate. S\ crezi c\ asta degenereaz\
`n promiscuit\]i e o eroare. Ca
orice mu  zic\ bun\, rockul e calea
c\tre sine a orfanilor incon[tientu-
lui colec tiv...
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Unghiul de abordare a fost cel gas-
tronomic, c\ci despre ce este vorba,
finalmente, `n etapa pomenirii ce-
lor trecu]i la Domnul, dec`t despre
un praznic?  Hrana e un semn al
continuit\]ii vie]ii, m`ncatul, unul
dintre instinctele primordiale ale
supravie]uirii speciei. La Act, c`nd
intri `n sala underground de pe Ca-
lea Victoriei, te ̀ nt`mpin\ un miros
`mbietor de sarmale, cele pe care
Lupul din povestea humule[teanu-
lui le `nghi]ea ghiog`l]-ghiog`l]. ~n
Absolut! aveam fasole cu c`rna]i,
aici, ciorb\ de potroace, sarmale
fierte `n vin, piftie de curcan, tot fe-
lul de bun\t\]i, detalii de gurmanzi
chinuind audien]a cu pofte.  

Foarte aproape de spectatori,
c\ci proximitatea fizic\ e esen]ial\,
o mas\ din lemn natur e preg\tit\
pentru pomana celor doi iezi neas-
cult\tori, pe care N\na[ul lor i-a
halit f\r\ mil\, apel̀ nd la cunoscutul
truc al imit\rii vocii Mamei Capr\.
Pentru c\ `n acest „studiu gastro-
nomic“ ne afl\m `n finalul nara]iu-
nii, `nt`mpl\rile fiind repovestite
pentru cei mari de la sf`r[it c\tre
`nceput. La Dabija, cei trei iezi se
afl\ `n scen\ aproape tot timpul,
nara]iunea derul`ndu-se de la sf`r -
[it c\tre `nceput, ca orice istorie
spus\ la pomenire. Iezii s`nt la v`rs-
ta maturit\]ii, boteza]i de regizor
cu prenumele real al actorilor
(Constantin Dr\g\nescu, Florin

Dobrovici, Mihai Calot\), nu prea
mai au naivitatea din poveste, s`nt
ca ni[te locatari de la bloc, dintr-un
cartier bucure[tean de periferie,
care `nc\ locuiesc cu mama, adic\
nu se descurc\ chiar at`t de bine;
s`nt foarte umani [i mundani, iar
un [mecher, Lupul, i-a p\c\lit [i i-a
halit (cite[te „i-a m`ncat“ sau, ̀ n ar-
gou, „i-a f\cut“).  Ei `n[i[i particip\
la g\tirea bucatelor, `[i dau cu
p\rerea, `l mai critic\ [i pe Lupul
care le-a venit de hac. Momentul
c\s\pirii e descris `n registru hor-
ror, cu detalii relatate pe un ton
neutru, de Lup [i iedul cel mic, cel
mai vindicativ la adresa f\ptuito-
rului. 

Mama capr\ (Emilia Dobrin)
joac\ re]inut, neexhib`ndu-[i dure-
rea, prefer`nd s-o acumuleze pen-
tru a-[i `nf\ptui r\zbunarea. Pare
mai degrab\ preocupat\ ca bucate-
le s\ ias\ impecabil, pentru ca po-
mana s\ fie primit\, sufletele copi-
la[ilor ei s\ ajung\ acolo unde le e
locul, iar Lupul s\ ia ce merit\: s\
crape m`nc`nd! Micile inserturi de
c`ntec [i pa[i de dans popular s`nt
executate impecabil, presta]ia ac-
tri]ei justific`nd cu asupr\ de m\ -
sur\ nominalizarea la Premiul
UNITER pentru cea mai bun\ in-
terpretare feminin\. 

Lupul lui Andi Vasluianu e nu
mai pu]in conving\tor. Actorul joa -
c\ [i el `n cheia emo]iilor st\p`nite,

prezent`nd lucrurile ̀ n varianta ca-
re-l avantajeaz\, etal`nd multiplici-
tatea fe]elor pe care e capabil s\ le
asume pentru a-[i atinge scopul.
Joac\ la detaliu rafinat at`t pl\ce-
rea m`ncatului, c`nd faciesul [i ges-
tica ̀ i fac la propriu pe spectatori s\
saliveze, dar [i moartea din cauza

m`nc\rii. Pentru c\ m`ncatul, cr\ -
pelni]a s`nt, nu-i a[a?, cauza pieirii
lui. 

Repunerea `n valoare 
a lucr\rilor lui Creang\ 

Oralitatea teatrului face ca ideea
lui Dabija de a rescrie lucr\rile lui
Creang\ `n versiuni scenice origi-
nale, devenind co-autor al\turi de
humule[tean, s\ se bucure de cali-
tatea extraordinar\ a repunerii lor
`n valoare prin spunere. Fire[te,
proiectul lui Dabija nu e o simpl\
recitire la ramp\ a pove[tilor,  e
practic o reinventare a lor cu mij-
loacele specifice teatralit\]ii.   

La Teatrul Tineretului Piatra
Neam],  `n aceast\ var\, c`nd toate
trupele erau `n relache estival, re-
gizorul lucra de zor la ceea ce s-a in-
titulat O... lad\! Ideea era s\ fac\ o
punte `ntre OO! [i crea]ia prezent\,
inspirat\ de Fata babei [i fata
mo[neagului. Tot o crea]ie colec-
tiv\, `n care aportul echipei a fost
vital, Dabija orchestr`nd cu abili-
tate [i inteligen]\ fluxurile ideatice
ale fiec\rei zile. ~ntr-o scenografie
auster\, garnitur\ neagr\ de scen\,
cu c`teva cufere de dimensiuni [i
`nf\]i[\ri diverse, arti[ti [i specta-
tori particip\ la priveghiul Mo[u -
lui din Pungu]a cu doi bani. Care,
dup\ ce s-a pricopsit cu nenum\ra-
te averi aduse de destoinicul s\u

pintenat, [i-a dat sf`r[itul de prea
mult bine, cum titreaz\ verbal gu-
ra-satului. Gura-satului devine per-
sonaj principal, colectiv, corul ba-
belor (actri]e [i actori ̀ n travesti, ̀ n
minunate roluri de compozi]ie)
f\c`nd un storytelling cu umor ne-
gru de foarte bun\ calitate. {i dac\
ai avut cumva ocazia s\ participi
recent la vreo `nmorm`ntare, `]i
dai seama c\ tot ce se aude [i petre-
ce pe scen\ e sut\ la sut\ autentic,
c\ mortul e pl`ns el de bocitoare,
dar c\ se mai scap\ [i c`te o ironie
coroziv\ la adresa faptelor din tim-
pul vie]ii, a nevestei, a cui i-a r\ -
mas mo[tenirea, a pomenii (o da-
migean\ cu vin ro[u e plimbat\ de-a
latul scenei, c\, deh, un p\h\rel ta-
re bine-ar mai merge) [i altele ase-
menea. Dup\ care babele `ncep s\
depene povestea celor dou\ fete,
cea cuminte [i harnic\, a Mo[ului,
[i cea lene[\ [i ur`t\, a Babei, care
afl\ c\ undeva s-ar afla un loc unde
po]i alege o lad\ [i `]i po]i schimba
norocul. C\l\toria ini]iatic\ `nce-
pe, lumea se ̀ nc\lze[te, se c`nt\ – pe
superba muzic\ a Adei Milea –, se
danseaz\, chiar [i Mortul parti-
cip\, c\ e antren, `n hazul general. 

Coliva din final te leag\ de coliva
din Capra cu trei iezi – un studiu gas-
tronomic, de-aia bun\, „cu nuc\ de
cocos“. S`ntem `nc\ `n postmoder-
nism, iar intertextualismul e ̀ n vog\!

teatru  «  7  

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL IX » NR. 415 » 26 octombrie – 1 noiembrie 2013

La praznic [i la priveghi, `n
lumea lui Creang\ [i a lui Dabija
Dup\ OO!, la Teatrul Tineretului Piatra Neam], [i Absolut!, la Teatrul Act Bucure[ti,
Alexandru Dabija a continuat opera]iunea de hermeneutic\ scenic\ a operei lui 
Ion Creang\ trec`nd la Capra cu trei iezi. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

O lad\, de Alexandru Dabija

Capra cu trei iezi – un studiu gastronomic, de Alexandru Dabija
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S-a dat startul celui mai mare festival
de literatur\ din Europa de Est

Anca Roman

Moderatorul C\t\lin Sava a des -
chis seara prezent`nd motivele
care justific\ necesitatea unui
eve niment de talia FILIT: „De ce
FILIT? Pentru c\ România avea
nevoie de un astfel de eveniment
racordat la pia]a de carte mondi-
al\“. El a ad\ ugat c\ momentul
ales pentru prima edi]ie este c`t se
poate de favora bil, `ntruc`t „festi-
valul va beneficia ̀ n mod direct de
deschiderea interna]ional\ c`[ti -
ga t\ de scriitorii ro mâni `n ulti -
mii ani“.

Dan Lungu, directorul FILIT, a
m\rturisit c\ se simte ca la o ani -
versare, „c`nd e[ti copil [i te bu-
curi c\ ]i-au venit to]i invita]ii“.
Le-a mul]umit partenerilor [i in-
vita]i lor pentru c\ `mpreun\ au
f\cut ca cel mai important aspect
pe care `l urm\re[te FILIT s\ se
`ndeplineas c\: dincolo de orice
beneficiu practic, „cea mai impor-
tant\ e bucuria din jurul `mp\r -
t\[irii lecturii“. Convins fiind c\
„un mare festival este cel la care
nu `]i ajunge timpul s\ mergi la
toate evenimentele pe care ]i-ai
dori s\ le vezi“, Dan Lungu con-
sider\ c\ FILIT are toate [ansele
de reu[it\.

Camelia Gavril\, directorul In-
spectoratului {colar Jude]ean Ia[i,
a accentuat nevoia ca tinerii s\ se
re`ntoarc\ la literatura [i cultura
adev\rat\, aduc`nd `n discu]ie [i
implicarea [colilor din Ia[i `n or-
ganizarea FILIT, care i-au amintit
de modelul junimist c\ruia sper\
ca genera]ia t`n\r\ s\ `i ofere o
nou\ interpretare. 

Prezent la deschiderea oficial\,
ministrul Culturii, Daniel Barbu,
a l\udat faptul c\ „Ia[ul organi -
zeaz\ un festival interna]ional
prin propriile sale for]e, cu resur -
se de creativitate, de inteligen]\ [i
– inevitabil – resurse financiare“. 

Un alt invitat important al serii
a fost ambasadorul Germaniei `n
România, Hans Werner Lang, care
a sugerat c\ Ia[ul este capitala cul-
tural\ secret\ a României. De ase -
menea, a ]inut s\ aplaude ini]iati-
va FILIT, v\z`nd ̀ n aceasta „o con-
tinuitate istoric\, pentru a extin de
[i mai mult oferta cultural\ a
Româ niei [i a Ia[ului“.

Primarul Ia[ului, Gheorghe Ni -
chi ta, a apreciat implicarea politi-
cienilor [i a oamenilor din admi -
nistra]ia public\ local\ [i central\
`n ceea ce ]ine de via]a cultural\ a
Ia[ului: „Asta ̀ nseamn\ responsa -
bi litate, respect fa]\ de cultur\ [i
an ga jament“. „Atunci c`nd orga -
ni   z\m un festival de cultur\ nu fa -
cem altceva dec`t s\ ar\t\m cartea
de vizit\, titlul de noble]e care
`nal ]\ un ora[, o comunitate“, a
ad\ugat Nichita.

{i Cristian Adomni]ei, pre[e -
dintele Consiliului Jude]ean Ia[i, 
a l\udat ideea de a organiza un
eve niment de cultur\ precum FILIT,
subliniind nevoia ca tinerii s\ `[i
reinventeze modul de rapor tare la
cultur\, prin interac ]iunea direc -
t\ cu oameni ini]ia]i `n a ceast\ di-
rec]ie.

Ultimul salut al serii a fost cel
al managerului Operei Na]ionale
Ia[i, Beatrice Rancea, care a invi-
tat publicul la spectacolul Indiile
ga lante, `n regia lui Andrei {er-
ban.

Prima edi]ie a Festivalului Interna]ional de
Literatur\ [i Traducere Ia[i a debutat miercuri, 
23 octombrie, cu un eveniment special: „Serile
FILIT: festivalul `[i salut\ invita]ii“, moderat de
C\t\lin Sava. Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri“
a devenit astfel, pentru c`teva ore, punctul de
`nt`lnire al unor personalit\]i care au atestat
amploarea [i seriozitatea unui festival salutat 
nu doar de cei direct implica]i `n organizarea lui,
ci [i de figuri din sfera culturii [i politicii
române[ti, franceze [i germane.

SCRIITORI ~N CENTRU

Petru Cimpoe[u, Jan Koneffke 
[i Cristian Teodorescu despre
scriitorii-jurnali[ti [i viitorul prozei

Ioan Stoleru

Petru Cimpoe[u a citit un fragment
din Christina Domestica [i v`n\ -
torii de suflete, „unul `n care `ncer-
cam s\ demonstrez c\ singurul lu-
cru serios de pe lumea asta e moar-
tea“:

„~n rest totul a decurs a[a cum
se cuvine. Am ajuns la cimitir, au
pus sicriul pe marginea gropii [i
`nainte de a o l\sa jos, pastorul a
]inut s\ aduc\ un ultim omagiu
r\posatei, rostind eventual c`teva
cuvinte de bun-sim] care s\ con-
ving\. [...] «~n privin]a sufletului,
lucrurile stau `ns\ cu totul altfel.
Poate cineva s\ pretind\ c\ sufletul
e f\cut din lut? Ca lutul acesta»,
ar\t\ spre p\m`ntul proasp\t, cel
din groap\, care mirosea a r`me, [i
to]i privir\ `mpreun\ cu el `ntr-o
acolo“.

Autorul a m\rturisit c\ singu-
rele lucruri care-l provoac\ s`nt

propria neputin]\ [i `ncercarea de
a o contrazice scriind.

Jan Koneffke, despre care mode -
ratoarea a spus c\-l consider\ [i
scriitor român, a citit `n german\,
„ca s\ auzi]i pu]in cum sun\“, un
fragment din Cele [apte vie]i ale lui
Felix Kannmacher, dup\ care tran -
slatorul a recitit acela[i fragment
`n român\ [i a continuat lectura:

„Era decembrie c`nd Carol al II-lea
s-a lep\dat de consilierul lui. Suve-
ranul urm\rea, chipurile, s\ schim -
be cursul rela]iilor cu Germania, [i
se r\fuise cu omul s\u de `ncrede-
re, care `l `ndemna la proteste `n
fa]a ademenirilor lui Hitler. Marcu
a pretins c\ demiterea lui fusese
provocat\ de o intrig\, iar Carol al
II-lea era prea suspicios ca s\ nu
plece ochii la calomnii. Timp de o
s\pt\m`n\, s-a cufundat `n apatie [i
melancolie, iar c`nd [i-a revenit, su-
veranul nu mai pre]uia nici c`t o
ceap\ degerat\. Carol al II-lea nu 

merita un consilier de calibrul lui“.
Cristian Teodorescu a citit pu -

blicului o povestioar\ din Medgi-
dia, ora[ul de apoi, carte despre ca-
re a spus c\ „are o sut\ [i ceva de
povestiri care pot fi citite [i sepa-
rat, dar o s\ v\ convinge]i dup\ lec-
tur\ dac\ este a[a sau nu“:

„~ntr-o noapte, c`nd se `ntorcea
F\nic\ din deal de la Chelu, `l mu[ -
c\ ni[te c`ini, umbla o hait\ prin
ora[. Ziua, c`]iva d\deau din coad\
prin fa]a pr\v\liilor, al]ii se duceau
la cazarm\ dup\ oasele de la buc\ -
t\rie [i ce le mai d\deau solda]ii.
[...] Leu]u te l\sa s\-l m`ng`i de bu -
n\ziua, dar nu mai mult. L\tra scurt
[i mu[ca aerul dac\ `ncercai s\-i
pui zgard\. Noaptea `i aduna dup\
el pe to]i c`inii f\r\ st\p`n [i b`ntu-
ia pe str\zi“.

A m\rturisit la urm\ c\ a ales
acest fragment pentru c\ s-a tot dis-
cutat `n ultima vreme „sujetul cu
pricina“, al c`inilor vagabonzi, a[a

~n prima zi a Festivalului Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i, scriitorii Petru
Cimpoe[u, Jan Koneffke (Austria) [i Cristian Teodorescu s-au `nt`lnit cu publicul la Casa
FILIT, `n cadrul unui eveniment moderat de Bianca Bur]a-Cernat, redactor la Editura
Cartea Româneasc\ [i la revista „Observator Cultural“. Aceasta i-a invitat s\ citeasc\
c`te un pasaj din c\r]ile lor, lectura fiind urmat\ de o discu]ie despre culisele scrierii
acestor opere, leg\tura dintre gazet\rie [i literatur\ [i viitorul pove[tilor.
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c\ a vrut s\ prezinte [i el o poveste
din „Medgidia mea natal\, c`nd s-a
umplut ora[ul de c`ini“.

Jan Koneffke:
„Cunoa[terea jurnalistic\
este o condi]ie pentru a
putea scrie romane“

Pentru c\ fiecare din cei trei are
`ntr-un fel sau altul leg\tur\ cu pre-
sa, Bianca Bur]a-Cernat i-a `ntre-
bat `n continuare cum se `mpac\
scriitorul de fic]iune cu comentato-
rul realit\]ii. Petru Cimpoe[u, care
nu se consider\ jurnalist, a spus c\
este mai important\ activitatea sa
`n lini[te, ̀ n t\cere, ̀ n anonimat, cu
o apari]ie la patru, cinci ani a unei
c\r]i dec`t activitatea de gazetar.
„Nici eu nu m\ consider un jurnalist
propriu-zis, dar nu a[ avea nimic
`mpotriv\ s\ fiu unul. Cred c\ este
foarte folositor pentru un scriitor

s\ aib\ [i aceast\ experien]\ jurna-
listic\. Diferen]a const\ ̀ n empatie,
un scriitor trebuie s\-[i creeze em-
patie fa]\ de personajele sale, fa]\
de povestirea sa, `n timp ce un jur-
nalist este empatic fa]\ de subiect“,
a spus Jan Koneffke, amintind de
[coala deschis\ de Gabriel Garcia
Marquez, la care tinerii urmau s\
`nve]e jurnalismul profund.

„Po]i s\ faci foarte bine [i
gazet\rie [i s\ scrii [i c\r]i, la fel cum
po]i s\ fii doar gazetar, f\r\ s\ sim]i
nevoia s\ scrii [i proz\ sau poezie.
C`]i dintre noi `n anii ’90 n-au scris
m\car c`teva articole, majoritatea de
opinie, prin care s\ reverse ofurile
despre ceea ce se `nt`mplase sau des-
pre ceea ce tocmai se `nt`mpla? ~n
m\sura `n care nu scrii jurnalistic\
f\c`nd pe scriitorul [i nu faci pe scrii-
torul atunci c`nd scrii jurnalism se
pot lega, fiindc\ `n definitiv tot la oa-
meni te ui]i, tot oameni analizezi“,

este de p\rere Cristian Teodorescu. A
mai completat, glumind, c\ `[i d\
bun\ ziua el, prozatorul, lui, jurnalis-
tului, [i el, jurnalistul, lui, prozatoru-
lui, cu relativ\ pl\cere. ~nt`lnirea s-a
`ncheiat cu o dis cu ]ie legat\ de viito-

rul c\r]ilor [i al scrii torilor. Dac\ Pe-
tru Cimpoe[u este de p\rere c\ auto-
rii vor trebui s\-[i scrie pove[tile `n
scenarii de film [i de jocuri video,
Jan Koneffke [i Cristian Teodorescu
s`nt ceva mai optimi[ti. Primul pen-

tru c\ se afl\ `ntr-un spa]iu `n care
`nc\ se cite[te considerabil de mult,
iar al doilea pentru c\, a[a cum spu-
ne, „s`nt anumite lucruri pe care nu
le po]i comunica dec`t prin pagina
tip\rit\“.

SCRIITORI ~N CENTRU

Ioana Pârvulescu, Attila Bartis [i Filip Florian
au vorbit despre amestecul fic]iunii `n realitate 

Ioan Stoleru

Ioana Pârvulescu este conferen]iar
universitar la Facultatea de Litere
din Bucure[ti, unde pred\ litera-
tur\ român\ modern\ [i a fost timp
de 18 ani redactor la „România
lite rar\“. Preocuparea sa pentru

Caragiale s-a concretizat `n dou\
eseuri, ~n }ara Miticilor. De 7 ori
Caragiale [i Lumea ca ziar. A patra
putere: Caragiale. Romanul din ca-
re ne-a citit, Via]a `ncepe vineri, a
fost tradus [i `n suedez\. „Este un
roman despre personaje care `[i `n -
ceteaz\ `ntr-un fel simbolic via]a [i

`ncep o via]\ nou\. Cred c\ `n vie -
]ile fiec\ruia dintre noi s`nt aseme-
nea momente c`nd ni se pare c\
via]a s-a sf`r[it [i ̀ ]i supravie]uie[ti
]ie“, l-a caracterizat scriitoarea.

Attila Bartis, n\scut `n T`rgu-
Mure[, s-a mutat `mpreun\ cu fa-
milia `n Ungaria la v`rsta de 16 ani.
Printre distinc]iile sale se num\r\
Premiul Tibor Déry, Premiul Sán-
dor Márai, Premiul Attila József,
Crucea de Cavaler a Republicii Un-
gare, Premiul pentru cea mai bun\
Carte Tradus\ (SUA) [i Premiul
Szép Erno. Una dintre piesele sale
de teatru, Romlás, a fost montat\
recent la Teatrul Na]ional din Ia[i,
sub titlul Pr\p\dul. A citit un frag-
ment `n maghiar\ din Tihna, dup\
care l-a l\sat pe translator s\ conti-
nue.

Filip Florian, autor distins cu
Premiul pentru Debut al „Româ -
niei literare“, Premiul de excelen]\
pentru debut `n literatur\ al Uni-
unii Na]ionale a Patronatului Ro-
mân, Premiul Uniunii Scritorilor
pentru cel mai bun debut `n proz\,
Premiul „Manuscriptum“ acordat
de Muzeul Na]ional al Literaturii
Române, a fost tradus [i ̀ n SUA, Ger -
mania, Spania, Italia, Ungaria, Po-
lonia, Slovenia, Ciela, Bulgaria,
Slovacia, Marea Britanie [i Egipt.
Romanul din care ne-a citit, Toate
bufni]ele, a fost ales cea mai bun\
carte a anului 2012 (beletristic\) la
Gala industriei de carte din Româ-
nia.

Ioana Pârvulescu: 
„~ntr-un fel, orice scriitor
contribuie la rescrierea
istoriei“

Doris Mironescu a subliniat faptul
c\ cei trei scriitori au vorbit despre
afecte, despre rela]ii de familie, sen -
timentale [i `ntr-un anume context
istoric, propun`nd aceast\ not\ co-
mun\ ca tem\ a discu]iei, lumea in-
terioar\, spa]iul intim [i istoria `n
care tr\im. ~n continuare, modera-
torul i-a `ntrebat pe invita]i dac\ li-
teratura poate s\ ne spun\ ceva
despre trecut, dac\ scriitorul are
vreun drept s\ vorbeasc\ despre lu-
mea care a fost, `n m\sura `n care
nu o poate face un istoric. „Are toa-
te drepturile, asta e [ansa lui, s\
spun\ ce-i d\ prin minte [i are li-
bertate absolut\ de a se juca cu po-
ve[tile `n ce fel vrea el. Iar un fun-
dal istoric exact pe care oricine `l

poate recunoa[te poate oferi credi-
bilitate unei pove[ti `nchipuite, in-
ventate. ~n rest, e o chestie de obse-
sie. Dac\ nu iei o tem\ `n bra]e, dar
la tr`nt\, dac\ nu te obsedeaz\, alt-
fel nu-i v\d sensul“, a m\rturisit Fi-
lip Florian. Acesta s-a mai referit la
cartea Tihna a lui Attila Bartis,
spun`nd c\ a fost tratat\ drept car-
tea emblem\ a literaturii maghiare
a desprinderii de comunism, f\r\
s\ aib\ pove[ti despre respectivul
trecut. Ioana Pârvulescu este de p\ -
rere c\ la c\r]ile bune nu-]i dai sea-
ma ce e realitate [i ce e fic]iune. „Se
amestec\ at`t de bine lucrurile [i de
multe ori fic]iunea pare mai bun\
dec`t realitatea“, a completat autoa-
rea, concluzion`nd c\, `ntr-un fel,
orice scrii tor contribuie la rescrie-
rea istoriei. ~n opinia lui Attila Bar-
tis, scrisul este una dintre luptele
pentru afirmarea libert\]ii, iar per-
soana care scrie trebuie s\ se `n -
toarc\ `n propriul trecut, s\ se `n -
ving\ [i s\ ̀ [i cunoasc\ c`t mai bine
pove[tile din trecut, astfel `nc`t
aceste experien]e s\ caracterizeze
persoana care `[i a[terne slova.

Dup\ ce Ioana Pârvulescu a m\r -
turisit c\ „meseria romancierului e
via]a, pentru c\ trebuie s\ fie atent la
via]\ [i din ea `[i face c\r]ile“,
discu]ia s-a orientat spre etica poves-
titorului. Attila Bartis a amintit ast-
fel despre cum un pasaj din Apocrife-
le lui Laz\r, o carte a sa, a determinat
un c\lug\r franciscan s\ ias\ din
congrega]ia din care f\cea parte. Fi-
lip Florian a `n chis discu]ia, ad\u -
g`nd c\ ̀ n momentul ̀ n care un scrii-
tor se g`n de[te dinainte la ce va crede
cititorul, tri[eaz\.

Dup\ `nt`lnirea cu Petru Cimpoe[u, Jan Koneffke [i
Cristian Teodorescu, seria „Scriitori `n centru“ i-a adus
la aceea[i mas\ a Casei FILIT pe Filip Florian, Attila
Bartis [i Ioana Pârvulescu. Evenimentul de miercuri, de
la ora 17.00, a fost moderat de lect. univ. dr. Doris
Mironescu, critic literar. Acesta i-a prezentat scurt pe
cei trei oaspe]i, dup\ care i-a invitat s\ citeasc\ c`te un
fragment din operele lor. „Eu voi fi delegat al
curiozit\]ii dumneavoastr\, a[a c\ le voi pune c`teva
`ntreb\ri dup\ lectur\“, ne-a spus acesta.
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Adriana Bittel [i Ovidiu Nimigean
au citit [i-au discutat despre
tipurile de umor `n literatur\

Ioan Stoleru

„Avem al\turi de noi doi dintre cei
mai importan]i, subtili [i mai
adev\ra]i prozatori din literatura
român\ de ast\zi“, a deschis mode-
ratoarea evenimentului. Despre Adria -
 na Bittel a spus c\ este una dintre

prozatoarele emblematice ale gene-
ra]iei ’80. „~ntr-o genera]ie de pro-
zatori foarte mul]i [i foarte diferi]i,
unii experimentali[ti, al]ii nu, unii
complica]i, al]ii simpli, unii exube-
ran]i, al]ii conservatori, a reu[it s\
fie inconfundabil\. Este prozatoa-
rea care mi-ar fi pl\cut `ntr-o via]\
s\ fiu“, a continuat Simona Sora.
Pe Ovidiu Nimigean l-a descris ca
fiind intransigent, „mai degrab\ `n
zona etic\, dar [i `n cea estetic\“; a
adus vorba de cronica lui Bogdan
Alexandru-St\nescu la romanul
s\u, R\d\cina de bucsau, `n care
spunea nu doar c\ este o capodo-
per\, dar [i c\ personajul principal
e suferin]a, un lucru „groaznic de
greu“ de realizat.

Adriana Bittel a citit din proza
Departe `n zare, spre Azuga:

„«O schimbare `]i va face bine»,
mi-au spus. «Du-te la munte», mi-au
spus. {i ca `ntotdeauna, i-am ascul-
tat. «Nu, f\r\ c\r]i», mi-au spus.
«Trebuie s\-]i odihne[ti ochii». Sa-
co[a s-a dezumflat peste pulov\r [i
rochia de schimb. Mi-am luat bile-
tul de la Bra[ov, urm`nd s\ decid la
`nt`mplare unde s\ cobor. De cum
am cobor`t, m-a luat ̀ n primire o fe-
meie. «Am o camer\ bun\, la bloc,
n-o dau oricui.» Nu voiam camer\
la bloc, c\ asta aveam [i acas\. «Sti-
mat\ domni[oar\», a insistat feme-
ia, «la mine e lini[te [i s`nt singur\.

{i mi-a pl\cut de cum v-am v\zut,
c\ eu cunosc la oameni». Min]ea,
vedeam asta `n expresia speriat\.
Nu se pricepea la oameni, avea ne-
voie de bani. Pensie de urma[“.

O. Nimigean a citit un fragment,
„Motto“, din Mortido, primul ro-
man, avertiz`ndu-ne c\ este vorba
de o carte cu buc\]i disparate, cu
mai multe nivele narative:

„«A, n-ai ce-i face», zise pisica.
«To]i s`ntem nebuni pe-aici. {i eu
s`nt nebun\, [i tu e[ti nebun\.» «De
unde [tii c\ s`nt nebun\?», `ntreb\
Alisa. «Trebuie s\ fii», zise pisica,
«c\ altfel, ce c\lcai pe aici?» Se opri
`n mijlocul str\zii. Lumea deodat\
se dep\rtase de el. [...] p\m`ntul [i
cerul se curbaser\, sub]iate, rotin-
du-se ca apele unui balon de s\pun.
Plutea singur `ntr-un foc sferic, ab-
sorbit `n afar\. [...] Ma]ele se des-
tr\mar\ ca un caier, rotulele se ros-
togolir\ `ntr-aiurea, pierz`ndu-se
ca doi meteori. Carnea se rarefie [i
se ridic\ precum aburul. Oasele se
f\r\mi]ar\ ca o f\in\ g\lbuie. [...]
Un fluture cu coad\ de [op`rl\ se
b\l\b\ni ̀ n miezul globului. Se pul-
verizar\. Un nour de particule. Un
furnicar de ochi; vedea totul;
sim]ea totul. Ca o eliberare, ca o ex-
plozie rece. Era totul. Se rupea `n
f\r`me. Se purta peste [i `ntr-o [i
sub o lume `n descompunere. El
`nsu[i o lume care nu mai era 

lume. Dezagregarea ce mare. Dez-
gustul universal“.

Din Georgi Gospodinov, care a
fost numit de critica german\ „un
umorist al disper\rii“, Simona So-
ra a citit un fragment din Un ro-
man natural, carte publicat\ `n 22
de limbi [i care l-a f\cut cunoscut
pe autor la nivel interna]ional:

„S\ vorbim despre altceva. De -
spre fotbal. Despre Tarantino. C`ini?
Mai bine pisici. Le prefer c`inilor.
Nu merg niciodat\ `n hait\. Nu
simt fa]\ de nimic o mai mare mil\
dec`t fa]\ de c`inii [i pisicile vaga-
boande. S`nt de comp\timit chiar
mai mult dec`t vagabonzii. Dar tot
mai mult mi-e mil\ de pisici. C`inii
parc\ au `nv\]at c`teva [mecherii.
Le-au v\zut la cer[etori [i copiaz\
iscusit o atitudine care na[te com-
pasiune. Se apropie de tine, chipu-
rile cu `ncredere, te miros, poart\
`n ochi o triste]e infinit\ c`nd te pri-
vesc, ma[inile ̀ i lovesc, s`nt strivi]i
pe asfalt, `i calc\ pe l\bu]e. Neferi-
cirea lor e `ntotdeauna coada ochi-
lor t\i. Pisicile maidaneze afi[eaz\
o total\ alt\ m`ndrie“.

Umorul, unul 
din marile daruri

~nt`lnirea a continuat cu o discu]ie
despre umor. ~n opinia Adrianei
Bittel, acesta este unul din marile
daruri cu care poate fi cineva ̀ nzes-
trat [i „e salvator `n foarte multe
situa]ii“, iar oamenii cu care r`zi ̀ ]i
devin prieteni. „Poate fi de mai
multe feluri, poate fi [i mali]ios, [i
mu[c\tor, dar nu \sta e genul
meu“, a spus scriitoarea, continu -
`nd c\ nu poate comunica cu cine-
va lipsit de umor. O. Nimigean a
amintit de prozatorul austriac Tho-
mas Bernhard, care la ̀ nceput pare
omul cel mai lipsit de umor, cel mai
moroc\nos, ̀ ns\ „paradoxul face c\
pe m\sur\ ce se delumineaz\ mo-
roc\no[enia lui, pagina devine tot
mai simpatic\, p`n\ la a atinge
acest umor decrispat [i binevoitor
de care vorbea doamna Bittel“. C`t
despre sarcasm, acesta a spus c\ e
legat de umor atunci c`nd e `ndrep-
tat `n zona socialului, a moravuri-
lor, a politicului, altfel poate fi o
cruzime dezgust\toare.

Adriana Bittel: „S`nt
senza]ii pe care le tr\im
prin literatur\“

~n ce prive[te artificiul literatu rii,
cei doi scriitori au p\reri diferi te.
Dac\ Adriana Bittel a spus c\ 

pove[tile `[i creeaz\ propria reali-
tate, referindu-se la senza]iile pe
care le tr\im prin literatur\, „me-
canisme care creeaz\ aceast\ sen-
za]ie de autentic“, O. Nimigean es-
te de p\rere c\, de[i literatura are
liniile ei de for]\, aceasta [i recupe-
reaz\ realitatea, f\c`nd o com pa ra -
]ie cu un film `n care `ntr-un de[ert
unde se construiau cl\diri `nalte,
prospera comer]ul, ̀ ns\ centrul era
un loc pur, neatins. „Cred c\ e ceva
similar ̀ n literatur\. E un loc pe ca-
re `l tatonezi, de care te apropii cu
team\, uneori intri ca `n Zona Tar-
kovskian\ [i `n jurul lui pui schele,
construie[ti cl\diri interesante, une -
le chiar sofisticate. Echilibrul este
`n cele dou\“, a explicat scriitorul.

Discu]ia a atins [i problema
comunismului `n literatura româ n\,
Adriana Bittel fiind de p\rere c\
`nc\ nu s-a scris un roman cuprin -
z\tor, exhaustiv despre aceas t\ pe-
rioad\ din istoria noastr\, „dar asta
e treab\ de mare romancier; este o
epoc\ lung\, are foarte multe nuan -
]e, se pot amesteca, a[a cum e la mo -
d\ acum, personaje reale cu unele
fictive“. Despre eroul [i centrul unui
roman, O. Nimigean a spus c\ „nu e
suficient s\ patinezi pe suprafa]a
nici a lucrurilor, nici a literaturii“.

Prea pu]ini traduc\tori
pentru c`]i scriitori ar
merita tradu[i

Pentru c\ festivalul este unul care
acord\ aten]ie [i traducerilor, cei
doi autori au vorbit [i despre faptul
c\ mai mul]i traduc\tori ar ajuta
ca literatura român\ s\ ajung\ pes-
te hotare, pentru c\ „scriitori care
merit\ tradu[i exist\“, ̀ n opinia Adri -
anei Bittel. Lipse[te `ns\ un sistem
obiectiv de selec]ie, care s\ deter-
mine cine ar trebui tradus [i cine
nu. O. Nimigean a spus c\, de[i Ro-
mânia a fost invitat de onoare la Sa-
lonul de Carte de la Paris [i au ap\ -
-rut c\r]i române[ti `n li br\ riile de
acolo, foarte pu]ine au intrat `n cir-
cuitul real al criticii [i al cititorilor,
subliniind c\ trebuie `n continuare
investit ̀ n traduc\ tori [i ̀ ntr-o stra-
tegie de promovare.

Despre provincialismul `n lite -
ratur\, cei doi scriitori au fost de
acord. Adriana Bittel consider\ c\
s`nt de multe ori scriitori mai buni
din a[a-numitele ora[e de provin-
cie dec`t din Bucure[ti, iar O. Nimi-
gean a spus c\ „provincia e locul
unde se imit\; poate fi la Paris, poa-
te fi la Foc[ani“.

Chiar dac\ scriitorul
Georgi Gospodinov
(Bulgaria) nu a mai putut
veni la Festivalul
Interna]ional de Literatur\
[i Traducere Ia[i pentru a
citi [i a discuta cu
publicul, Simona Sora,
moderatoarea `nt`lnirii
„Scriitori `n centru“ de joi,
24 octombrie, de la ora
15.00, i-a ]inut locul
acestuia, lectur`nd un
pasaj din Un roman
natural. Al\turi de ea s-au
aflat scriitorii Adriana
Bittel [i Ovidiu Nimigean,
care au citit [i-au vorbit
despre umor, despre falsa
problem\ a
provincialismului `n
literatur\ [i despre
traduceri.

FO
TO

: I
oa

n 
St

ol
er

u



SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL IX » NR. 415 » 26 octombrie – 1 noiembrie 2013 www.suplimentuldecultura.ro

special  «  11  

„SCRIITORII {I TELEVIZIUNEA“

Cvartet de personaje pentru
micul ecran [i marea literatur\

Alex Savitescu

Daniela Zeca-Buzura, Florin Iaru,
Cristian Teodorescu [i Stelian T\ -
na se au fost pu[i ̀ n postura de a vor -
bi despre ei `n[i[i ca personaje. Ca
personaje de televiziune, misiune
dificil de `ntre]inut, atunci c`nd ca -
ri e ra ta trebuie s\ fie, `n percep]ia
ipocrit\ a unora dintre cititori, ase -
m\n\toare cu a unui pustnic a c\ -
rui fa]\ se arat\ mai rar dec`t come-
tele pe cer.

~nt`lnirea, moderat\ de C\t\lin
Sava, a durat aproape dou\ ore [i a
fost transmis\ `n direct de TVR 2.

„Eu s`nt pl\tit 
s\ fiu T\nase“

Publicul i-a avut `n imediata sa
apro piere pe patru scriitori, cunos -
cu]i de mult\ lume, `n primul r`nd
pentru c\ apar la televizor sau pen-
tru c\ [i-au legat destinele, `n ul-
timele dou\ decenii [i mai bine, de
diverse produse din presa româ -
neasc\ tip\rit\ sau electronic\. Pe
Stelian T\nase lumea ̀ l [tie ca unul
dintre „p\rin]ii fondatori“ ai revis-
tei „22“ [i ca pe domnul \la care
vorbe[te cu Dinescu pe micul
ecran. Daniela Zeca-Buzura este, de
ani buni, jurnalist la televiziunea
public\ [i a condus defunctul (din
p\cate) TVR Cultural. De numele
lui Florin Iaru [i Cristian Teodo -
rescu se leag\ o bun\ parte din des-
tinul „Academiei Ca]avencu“ [i,
mai nou, al „Ca]avencilor“. Cristian
Teodorescu, nume cunoscut, de alt-
fel, [i de la Radio Europa Liber\.

C`nd au avut oamenii \[tia, at`t de
asem\n\tori ca destin, at`t de dife -
ri]i lua]i `n parte, s\ fac\ [i pres\ [i
s\ scrie [i literatur\? Ce i-a apucat?
Mai au vreo [ans\ de a le explica
unora dintre consumatorii de me-
dia [i de literatur\ c\ una e capra,
alta e varza?

Un domn care se recomand\
scriitor, din Craiova, `nha]\ micro-
fonul, iar microfonul, f\r\ s\ vrea,
devine semn de exclamare la fi-
nalul interven]iei sale: „C`nd apari
la televizor, nu ai cum s\ nu fii cu
unii sau cu ceilal]i!“. ~n cap `mi
sun\, nu [tiu de ce, refrenul unui
c`ntec al celor de la Beatles, wait,
wait a minute, mister postman, [i,
p`n\ termin de murmurat, termin\
[i domnul, iar semnul de excla-
mare `[i `ncheie misiunea `n t\ce -
re. „Eu s`nt pl\tit s\ fiu T\ nase“, `l
aud pe partenerul mediatic al lui
Mircea Dinescu, absentul de lux al
`nt`lnirii. „A r\mas s\-[i culeag\
via“, `l scuz\ Cristian Teodorescu.
~mi amintesc de pova]a unui alt
scriitor care apare des la televizor.
Acum c`]iva ani, Tudor Octavian a
l\sat o ditamai Sala Senat a Univer-
sit\]ii „Cuza“ `n perplexitate, c`nd
a spus r\spicat: „Trebuie s\ `nv\ -
]\m s\ ne vindem!“. Evident, `n
sensul bun al cuv`ntului. 

E o `nt`lnire unde ipocrizia a
fost scoas\ `n [uturi din sal\ `nain -
te de a `ncepe dezbaterea. „Am
f\cut televiziune ca s\ fiu mai bine
pl\tit dec`t este un profesor univer-
sitar sau un scriitor“, m\rturise[te
Stelian T\nase. „Unde a]i v\zut dum -
neavoastr\ munc\ patriotic\?“, `l

completeaz\ Florin Iaru. ~n dreap-
ta domniei sale! De acolo, Cristian
Teodorescu subliniaz\ c\, de[i se
c`[tig\ bine din apari]iile pe sticl\,
s`nt [i situa]ii `n care te roag\ c`te
un amic s\ intri `n direct a[a, de
dragul prieteniei, iar tu intri, `i
men]ii audien]ele [i o faci pe ochi
frumo[i [i recunosc\tori. ~n tot
acest peisaj, unul dintre invita]i
pare din alt film: Daniela Zeca este
singurul scriitor dintre cei patru
care vorbe[te pe un ton grav despre
lumea asta cu camere [i regie [i
platouri [i invita]i. {i vorbe[te ca
un om care iube[te televiziunea,
c\reia i-a dedicat o bun\ parte din
carier\. Una ce acu[i face cam c`t o
nunt\ de argint.

Cum s\ fugi de pres\ 
[i s\ te la[i prins de ea

Notorietatea este un efect greu de
digerat. Apari la televizor, te a[ezi
`n patul lui Procust, e[ti m\surat
din cap p`n\-n picioare [i, orice ai
face, tot nu e bine. Poate [i pentru

c\ „mediul cultural românesc este
unul al resentimentului“, spune
Stelian T\nase. Lumea nu `n]elege
c\ televiziunea nu `nseamn\ reali-
tate, ci o proiec]ie deformat\ a ei,
construit\ cu mult\ [tiin]\ [i cu un
instrumentar chirurgical. „E un
construct artificial sut\ la sut\“,
subliniaz\ Daniela Zeca-Buzura.
Este un r\u necesar.

Unul care `[i las\, evident, sem-
ne `n biografia scriitorilor care au
de-a face cu el. E greu s\ te des-
prinzi din mrejele presei electroni-
ce [i s\-]i reintri `n starea de „scrii-
toriceal\“. Norocul oamenilor s\ n\ -
 to[i la cap – oric`t de paradoxal sun\
– este `nclina]ia u[or schizoid\ pe
care trebuie s\ o ai la pur t\tor: s\-]i
reintri ̀ n starea de scriitor, dup\ ce
ai vorbit despre politicieni [i alte
cele la televizor. 

Ace[ti oameni au f\cut pres\
pentru c\, dup\ 1989, terenul me-
diatic era aproape gol [i avea nevo-
ie de observatori cu ochi exersat al
realit\]ii. Al celei profunde, spune
Florin Iaru. Asta s-a `nt`mplat, `n

unele situa]ii, `n pofida impresiei
despre zona media pe care unii [i-o
construiser\ `nainte de c\derea co-
munismului. Este cazul lui Stelian
T\nase, care m\rturise[te c\ a fu-
git de pres\ ca dracul de t\m`ie, pen -
tru c\ avea sentimentul c\ aceasta
„distruge scriitorul“. 

~ntre timp, presa a ajuns s\ se
distrug\ pe ea `ns\[i. {i nici litera-
tura nu se simte prea bine, zice Ste-
lian T\nase. „E `ntr-un proces de
extinc]ie“, crede domnia sa, din
moment ce num\rul scriitorilor `l
dep\[e[te, `n unele cazuri, pe cel al
cititorilor. 

E ciudat s\ auzi prevestiri de Apo -
calips\ pe scena celui mai vechi
teatru na]ional din ]ar\. Moare presa,
moare literatura. A[tept `n zadar
s\ apar\ `n peisaj personajul-lips\:
o actri]\ din piesa lui Pirandello,
cea despre moartea teatrului. ~n -
dr\zesc s\ cred c\ prevestitorii de
pe scen\ se alint\ pu]in. A[ tinde s\
le dau dreptate, doar dac\ d`n[ii [i
cei asemenea lor n-ar mai scrie a[a
cum o fac. 

Patru scriitori `n c\utarea unei lumi f\r\ televiziuni.
Rezum`nd, asta [i-ar fi dorit s\ vad\ o parte a
auditoriului prezent joi seara, `n Sala Mare a Teatrului
Na]ional „Vasile Alecsandri“. {i chiar unii dintre
invita]ii de onoare. Ce are a face crea]ia literar\ cu
jurnalismul? De ce apar pe micul ecran oamenii \[tia?
De ce `mpac\ d`n[ii literatura cu expunerea mediatic\? 

Curs de literatur\ cu Ioana Pârvulescu 
Anca Roman

Joi, 24 octombrie, `n Aula Univer-
sit\]ii Tehnice „Gh. Asachi“ s-a ]inut
un curs la care nu a fost nevoie s\
se fac\ prezen]a. La `nt`lnirea cu
Ioana Pârvulescu, studen]ii au ve-
nit degaja]i, cu multe `ntreb\ri la
pachet [i dispu[i s\ `ncerce ex-
plor\ri fic]ionale. 

~nt`lnirea cu scriitoarea Ioana

Pârvulescu a `nceput cu o lectur\
selectiv\ din romanul Viitorul `n -
ce pe luni, prezentat drept o conti-
nuare a unui volum anterior, Via]a
`ncepe vineri. Aleg`nd fragmente
re levante pentru ilustrarea uneia
dintre tematicile ei de fond – con-
fruntarea a dou\ universuri tempo-
rale diferite –, scriitoarea nu a re-
nun]at `ns\ cu totul la tehnica sus-
pansului, folosit\ adesea ̀ n romanele-

foileton, invit`nd publicul la o apro-
fundare ulterioar\ a c\r]ii. Nu a
avut `ns\ re]ineri s\ dezv\luie o
parte din motiva]iile [i procesele ce
au stat la baza scrierii volumului
`n discu]ie, m\rturisind: „Ideea de
a c\l\tori `n timp e o obsesie pe ca-
re nu mi-am putut-o `ndeplini dec`t
prin scris“.

~ntrebat\ de posibilitatea ca Iulia,
unul dintre personajele romanului

Via]a `ncepe vineri, s\ fie alter-ego-
ul ei, Ioana Pârvulescu a sugerat c\
se reg\se[te ̀ ntr-o anumit\ m\sur\
`n structura personalit\]ii ei, dar
c\ departajarea lumii reale de cea
fic]ional\ trebuie s\ `[i cear\ drep-
turile.  

~n ceea ce prive[te genurile pe
care scriitoarea le-a abordat p`n\
acum, Ioana Pârvulescu [i-a dezv\ -
luit o sl\biciune auctorial\, aceea

c\ nu poate s\ scrie teatru: „Nu
prea merg la teatru. (...) Dup\ ’89,
mi s-a p\rut c\ teatrul a involuat ̀ n
general, c\ se mizeaz\ pe un succes
facil, c\ oamenii aplaud\ la fel la
toate – c\-i o pies\ bun\, c\-i o pies\
ratat\ –, deci nu mai au sim]ul va-
lorii. Apoi, publicul r`de la cele mai
vulgare poante, [i nu la ce ar tre-
bui, a[a c\ nu m-am mai dus la tea-
tru“.
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– Fragment –

S`nt dou\ reguli de baz\ `n Fe -
rentari – pe care le-am auzit repe -
tate p`n\ la sa]ietate: prima e cam
paranoic\, s\ nu ]i dai numele real
[i mai ales s\ nu ar\]i buletinul ni -
m\ nui (de altfel, to]i se cu nosc dup\
porecle), iar a doua – s\ nu-]i dai
adresa exact\ [i s\ nu bagi `n cas\
oameni cunoscu]i la o bere. Prima
regul\ am cam igno rat-o, `ns\ de a
doua m-am ]inut.

P`n\ ̀ n seara aia. Eram beat, n-am
mai rezistat presiunilor [i am zis
hai la mine, lu\m un pet [i mai ve-
dem ce facem.

Unde stai? s-a impacientat c`nd
am intrat pe strad\. Nu-mi zi c\ la
ghetouri.

Ai `nnebunit? Stau la aparta-
mente, ̀ n partea cealalt\. Blocul meu
are o perspectiv\ superb\, fiindc\ e
situat exact pe buz\, e ultimul bloc
de famili[ti al str\zii [i `n partea
cea lalt\ `ncepe estul s\lbatic al blo -
curilor de garsoniere, unde au fost
izola]i droga]ii [i boschetarii – [i
unde gunoaiele se arunc\ pe geam,
tencuiala e c\zut\ [i cercevelele gea -
murilor plesnite. Lumea care st\
aco lo e chiar cea de la fundul s\r\ -
ciei, tr\ie[te adun`nd fier vechi sau
scormonind `n tomberoane dup\
peturi, zdren]e [i sticle. ~mi aduc
aminte de sf`r[itul unui am\r`t
de \sta; eram la chio[ cul de zarza-
vaturi de l`ng\ mine, televizorul
minuscul din col] rula pe [tiri [i
mamaia care vindea mi-a f\cut
semn s\ tac; era o [tire cu un s\rac
care, `mpreun\ cu un tovar\[, a
fost la furat de fier vechi `n curtea
Politehnicii. Fierul era `n gropat `n
p\m`nt [i a trebuit s\ sape – dar
p\m`ntul s-a surpat peste el; c`nd l-au
dezgropat pompierii, omul era su-
focat [i mort, cu pieptul strivit ca
un [oarece. ~n dughean\, pe l`ng\
mamaie, mai era o b\tr`n\, ceva
m\tu[\, care st\tea pe un scaun – [i
am`ndou\ ]`]`iau [i oftau, st\tea

aici `n Zeuri [i a l\sat pe drumuri
patru copii mici, c\ numai el adu -
cea bani `n cas\.

C`nd iau taxiul nu spun nicio-
dat\ de la `nceput c\ stau pe strada
asta, ci indic alt\ zon\ – [i abia pe
drum, dup\ ce m\ `mprietenesc cu
taximetristul, `i spun ]inta real\ a
c\l\toriei. Estetic vorbind, contras -
tul dintre cele dou\ zone e splendid,
f\r\ cusur: `ntr-o parte parc\ un
bom bardament nuclear a distrus
ora[ul [i supravie]uitorii s\lb\ -
tici]i [i-au f\cut culcu[ acolo; `n
cealalt\, la 15 metri distan]\, [i-a
f\cut loc o civiliza]ie st`ngace cu
mi ros muncitoresc – vezi geamuri
de termopan alb, interfoane, chiar
aparate de aer condi]ionat, plus o
mul]ime de plopi care ocup\ spa -
]iul dintre blocuri.

C`nd ne-a v\zut ap\r`nd, lui Vasi,
colegul meu de apartament, i-a pi-
cat fa]a. Le-am f\cut cuno[tin]\,
Vasi (30^) a b`lb`it speriat ceva [i a
disp\rut la el `n camer\ – de unde
n-a mai ie[it toat\ noaptea. Aparta-
mentul `n care stau e confort trei,
nedecomandat; `n sufragerie se
vars\ ca-ntr-o gaur\ neagr\ tot –
dor mitor, baie, holul spre buc\ -
t\rie de la intrare. Vasi st\ `n dor-
mitorul minuscul din fund, eu `n
sufragerie [i, prin for]a lucrurilor,
mai iese din camer\, ba s\ se pi[e,
ba la buc\t\rie; la fel ca mine, se
culc\ pe la 3-4 noaptea. ~n noaptea
aia nu a ie[it nici m\car p`n\ la
bud\, presupun c\ a f\cut-o ca c\ -
prioara, `n vreo sticl\ din camer\.

Pe de o parte, Alberto arat\ `n- 
tr-ade v\r fioros, cu voce r\gu[it\ [i
groas\, o matahal\ care miroase a
pu[c\rie, cu piramida nazal\ spar -
t\ ca fo[tii boxeri, tatuaj pe g`t sau
frez\ old school cu p\r dat peste cap
[i f\cut cu ulei, ca mafio]ii italieni;
m\ rog, poate asta nu e important,
ci atitudinea de smardoi, de r`s
spart care se poate converti impre-
dictibil `n furie.

Pe de alt\ parte, Vasi e mai fri-
cos. De[i st\ cu mine de cinci luni
`n Ferentari, de[i viseaz\ s\ scrie
scenarii s`ngeroase cu cocalari [i
[me cheri, nu iese din cas\ [i nu se
(mai) d\ scos nici mort la o bere `n
cartier; nu conteaz\ c\ insist c\ fac
cinste fiindc\ berea e la jumate de
pre] dec`t `n cele mai ieftine cr`[me
din Centru. Ciud\]el Vasi. De[i e
mai cocalar el `nsu[i, dintr-o fami-
lie de muncitori din curul Moldo-
vei, de[i `i place s\ fac\ pe coco[ul
[i s\ dea talente `n fa]a gagicilor
sau s\-[i sublinieze originea s\n\ -
toas\ – evit\ c`t poate s\ intre `n
contact cu lumea din Ferentari [i
moare de frica la bagabon]i.

{i mie mi-e fric\, dar m\ scot
prin incon[tien]\, chiar Vasi a ob -
servat-o o dat\, c`nd ne-am nimerit
`n mijlocul unui conflict. Barul de
la Zeicani, care e `n form\ de L, are
dou\ ̀ nc\peri, una mare [i alta mai
mic\, unde intr\ dou\ mese; deci
un fel de separeu. Noi eram ̀ n sepa-
reu, la mas\ cu un ho] semibosche-
tar pe care ̀ l [tiam dinainte, un fost
heroinoman de 40 de ani, care tr\ia
fur`nd chinez\rii de la tarabele din
Pia]a Rahova. Un am\r`t deci, tra-
tat de sus de clien]ii barului, [i asta
nu pentru c\ st\tuse prin pu[c\rii,
ci fiindc\ nu ]inea firma sus – miro-
sea a s\r\cie [i ratare, fusese p\r\ -
sit de nevast\ [i pe deasupra bea
p`n\ c\dea sub mas\, cum fac fo[tii
droga]i. ~n fine.

Omul ne-a povestit c\ `n seara
aia s-a luat de unul dintr-o ga[c\
din bar, \ia au s\rit la b\taie [i el a
scos briceagul. Apoi au ap\rut oa -
menii patronului, care l-au dez ̀nar -
mat [i i-au dat interdic]ie, adic\ i-au
luat bri[ca [i i-au zis s\ nu mai cal-
ce pe acolo. M-au dez`narmat, puf-
nea de necaz `n r\stimpuri, phoai
ce mi-au f\cut. Dar, ca omul beat,

[i-a f\cut ambi]ie [i nu mai vroia s\
plece, insista s\-[i termine berea,
de[i b\ie]ii de care se legase se tot
plimbau pe acolo [i `i transmiteau
prin ter]e persoane (recte pu[tiul
de 12 ani) s\ se care.

La masa noastr\ a ap\rut un
drogat f\cut bine, pe care tovar\[ul
nostru `l [tia – [i drogatul ne-a ser-
vit pe to]i cu napolitane v\rsate,
luate din alimentar\. Z`mbea ca un
copil topit de fericire [i, c`nd dez -
`nar matul l-a `ntrebat dac\ se bag\
pentru el, \la a cl\tinat spe riat din
cap c\ nu, ̀ ntr-un fel foarte comic [i
feminin, [i apoi s-a `ntors `n lumea
lui, unde s-a apucat s\ fac\ un balet
bizar pe manelele care se auzeau `n
difuzor, ca s\ scape de \sta.

Apoi drogatul, tot balet`nd pe
ma nele, s-a sustras discret din pei-
saj [i dez`narmatul, pufnind de ciu -
d\ c\ ce mi-au f\cut fr\]ioare, s-a ri-
dicat s\-[i mai ia o bere – iar atunci
Vasi a zis, panicat, eu plec; eu am
insistat s\ mai r\m`nem de o bere
s\ vedem cum se termin\, dar Vasi –
nu nu, eu plec, [i s-a ridicat foarte
hot\r`t de la mas\. Pe drum mi-a
zis nu ai sim]it pericolul? |la vroia
s\-i sfideze lu`ndu-[i `nc\ o bere [i
sigur avea s\ ias\ un scan dal din
care riscam s\ ne-o fur\m, c\ eram
la mas\ cu el. C\ `mi lipse[te instin -
ctul de conservare, orice om `ntreg
la cap ar fi plecat de acolo, e un clo-
po]el interior care se declan[eaz\ la
faze de astea. A[a o fi, ce s\ zic –
cert e c\ asta a fost ultima oar\ c`nd
am mai ie[it cu Vasi la cr`[m\.

Dar s\ revin la povestea cu Al -
berto. Primul lucru pe care l-a obser-
vat a fost jegul – ce mizerie, s-a ori-
pilat, cum po]i tr\i a[a? {i apoi vreo
cinci minute a `ncercat s\ m\ con-
ving\ s\ ne apuc\m am`ndoi de cu -
r\]enie, c\ pe el `l mai pun femeile

s\ fac\ curat prin vil\ [i se pricepe.
Mi-a cerut s\ pun muzic\, apoi

ceva porno [i, beat, nu m-am mai
g`ndit la situa]ie [i am pus un por-
no intelectual cu shemale – pe care
l-a g\sit amuzant, c\ uite ce mai fe -
mei cu pul\, dar s-a plictisit repede
[i a zis hai mai bine s\ punem mu-
zic\. Eu st\team pe fotoliul din fa]a
calculatorului, el pe pat – [i mi-a zis
s\ vin l`ng\ el. M-a luat pe ge nunchi
[i m-a pus s\-i pip\i bicepsul, gros
ca butucul, cu circum ferin]a c`t
trei de ale mele.

Pup\-m\, a zis. {i eu am dat s\-l
pup pe obraz [i el a zis nu a[a b\, pe
gur\ – ceea ce, chiar a[a beat cum
eram, m-a l\sat cu gura c\scat\, c\-[i
bag\ limba-n gur\ cu tipi. Vor bea
`ncontinuu, dar acum nu-mi mai
amintesc ce, c\ eram destul de beat.
De fapt, nu am stat mult la pove[ti,
c\ ne-am dezbr\cat [i ne-am pus `n
pat.

A c\utat un porno hetero pe
calc, pe site-ul lui favorit, a c\utat
deci un porno cinstit – [i, cum ne
uitam la filmul \la, mi-a b\gat m` -
na-n chilo]i, m-a prins de pu]\ [i a
zis ce-]i mai face coco[elul? a[a,
[mecher [i dr\g\stos nevoie mare.
{i, dup\ nici un minut, c`]i bani
c`[tigi?

C`[tigam 2.200, dar am avut at`ta
minte s\ mint c\ 1.700.

P\i d\ [i mie un milion de euro,
ha ha. {i apoi, s\ m\ calmeze – s\
nu-]i fie fric\ de mine, mi-ai intrat
la inim\ [i s\ fim ca fra]ii, s\ ne aju -
t\m unul pe altul, c\ eu s`nt am\r`t.

C\ el o s\ tot vin\ la mine, s\
mai scape de frai-so, c\ s-a s\turat
de \la, iar dup\ mine moare. Mi-a
mai zis c\ el nu s-a l\sat futut `n
pu[c\rie, dar c\ pentru mine ar fa-
ce-o, fiindc\ m\ iube[te – vr\jeal\,
`ncepeam s\ m\ obi[nuiesc cu sti-
lul lui lipicios.
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„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un
fragment din romanul Solda]ii. Poveste din Ferentari
de Adrian Schiop, care va ap\rea `n cur`nd `n colec]ia
„Ego. Proz\“ a Editurii Polirom.
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CARTEA

Ca s\-[i fac\ via]a mai u[oar\, un jurnalist cu n\ra-
vuri homosexuale se las\ de pres\ [i de femei [i se
`nscrie la un doctorat despre manele. Ca s\-[i docu-
menteze subiectul, se mut\ `n cel mai s\rac cartier
din Bucure[ti, Ferentari, un loc `ncremenit `n anar-
hia anilor ’90, unde [mecheria face legea, iar mane-
lele se aud de peste tot. Acolo, se treze[te `ntr-o lume
a contrastelor, cu [mecheri [i boschetari, cu smar-
doi [i droga]i – pe scurt, `ntr-o comunitate `nchis\,
dur\, `n care fraierii ca el nu prea au ce c\uta. Tot
aici `l `nt`lne[te [i pe Alberto, un fost pu[c\ria[, ca-
re provine dintr-o cunoscut\ familie de interlopi.
De[i are reputa]ie de b\t\u[ [i scandalagiu, [tie 
s\-[i arate latura sensibil\ atunci c`nd are un inte-
res. ~n plus, `n deten]ie, Alberto a descoperit c\ pot
s\ `i plac\ [i b\rba]ii, deoarece dup\ gratii cea mai
sigur\ moned\ de schimb pentru protec]ie este se-
xul. Acesta este `ns\ un subiect tabu `n Ferentari.
Romanul lui Adrian Schiop este o poveste de cartier
pe ritmuri de manele, cu g\[ti, droga]i [i ramifica]ii
mafiote.

AUTORUL

Adrian Schiop a absolvit Facultatea de Psihologie [i {tiin]e ale
Educa]iei `n cadrul Universit\]ii „Babe[-Bolyai“ din Cluj-Napoca.
Master `n lingvistic\ la Facultatea de Litere a aceleia[i universit\]i.
~n prezent face un doctorat despre manele la SNSPA Bucure[ti. A lu-
crat ca profesor de limba [i literatura român\ (1997-2001, Liceul In-
dustrial Tehnofrig din Cluj-Napoca), zugrav (2002, Paintech LTD din
Auckland, Noua Zeeland\), jurnalist (2004-2010, „Evenimentul zilei“,
„Prezent“, „România liber\“). A debutat `n revista „Fracturi“ (2002)
[i a publicat dou\ romane, pe bune/pe invers (Polirom, 2004) [i Zero
grade Kelvin (Polirom, 2009). Prezent cu traduceri `n reviste din Bel-
gia (DW B), Elve]ia (Hétérographe) [i Germania (Parsimonie). Este
colaborator al platformei Criticatac.
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Profesorul Michael Shafir mi-a
semnalat o peti]ie f\cut\ c\tre fon-
datorul Facebook, pentru Facebook
[i `n spiritul Facebook; sau, cum
spune ini]iatorul ei, Simon Jones,
dup\ standardele uria[ei re]e le de
socializare. Despre ce este vorba?

~n general, despre faptul c\ Face-
book, o companie privat\, nu tole-
reaz\ post\ri, comentarii, fotografii
care `ncalc\ aceste standarde. Fie c\
avem de-a face cu imagini violente,
pornografie curat\, h\r]uiri [i agre -
s\ri ale unui individ ori ale unui
grup etnic sau religios, Facebook se
„sesizeaz\“. Acela[i lucru, spune Si-
mon Jones, urmat de 3.963 de sus -
]in\tori ai pe ti]iei sale, ar trebui s\-l
fac\ re]eaua de socializare `n privin -
]a grupurilor de nega]ioni[ti ai Holo-
caustului, care `[i mai fac [i pagini
tematice, profit`nd de toleran]a Face-
book [i de re]eaua ca atare.

Dou\ lucruri a[ ad\uga `n com-
pletarea argumentelor lui Simon
Jones (rezident `n Marea Britanie).
Primul ]ine de un anume pragma-
tism al extremismului, fie el de
dreapta ori de st`nga, religios ori
laic. Ace[ti oameni al c\ror dezide-
rat `l reprezint\ organizarea exis-
ten]ei tuturor celorlal]i oameni
[tiu s\ profite la maximum de li-
bert\]ile constitu]ionale garantate
democratic, ca [i de formele de ex-
primare asigurate de societ\]ile pe
care ei le contest\. Situa]ia ar fi cu
totul absurd\, dac\ nu am `nt`lni-o
at`t de frecvent. Un grup extremist
care vrea ([i uneori, vai!, reu[e[te)
s\ arunce `n aer un tren sau o gar\
aglomerat\ se va fi ar\tat ancheta-
torilor, retrospectiv, ca foarte bine
`n[urubat `n libert\]ile [i drepturi-
le cet\]ene[ti asigurate `n ]ara res-
pectiv\. Extremistul este extrem de

„liberal“ `n plaja drepturilor sale [i
c`tu[i de pu]in democratic `n aria
drepturilor altora. El se ap\r\ cu
drepturile omului atunci c`nd e
prins `n flagrant; [i devine o vic-
tim\ a societ\]ii opresoare, dup\ ce
a luat vie]ile unor semeni (printre
care copii, femei, b\tr`ni) f\r\ nici
o tres\rire de con[tiin]\. Abilitatea
lui const\ `n a folosi tot ce-i ofer\ o
societate modern\ [i pluralist\,
pentru a arunca `n aer – la figurat
sau la propriu – structura modern\
[i pluralist\ a acesteia. Extremistul
este un fanatic pragmatic. Inclusiv
pe Facebook, pe care `l utilizeaz\ la
vedere [i subteran, `n comentarii
vizibile [i `n grupuri la care au ac-
ces numai anumi]i utilizatori. Ceea
ce spune Simon Jones e de bun-
sim] [i de asemenea pragmatic.
Odat\ descoperite un atare grup, o
astfel de pagin\, el [i ea ar trebui
blocate, [terse, eliminate de pe Fa-
cebook, pentru ca extremi[tii s\ nu
poat\ utiliza poten]ialul re]elei.

Al doilea lucru, nu mai pu]in im-
portant, este pentru mine transfor-
marea pedepsirii nega]ionismului
`ntr-o lec]ie public\. Fa]\ de ex-
tremi[tii „clasici“, care depl`ng alu -
necarea societ\]ii, timp de decenii

[i secole, `nspre drepturile cet\]e -
ne[ti ce-i indigneaz\ (cum e posibil
ca o femeie s\ fac\ un avort? cum se
poate ca un b\rbat s\ fure [i s\ nu-i
tai m`na?...), nega]ioni[tii au un
plus de perfidie `n a intoxica spa -
]iul public. Ei nu depl`ng, precum
fundamentali[tii puri [i duri, „alte-
rarea“ Tradi]iei prin evolu]ia so-
ciet\]ii [i nu `[i smulg p\rul din
cap de durere c`nd democra]ia ia
locul totalitarismului [i Esen]a e
„pierdut\“ `n ciclul istoric. Ei res-
criu (sau vor s\ rescrie) Istoria,
neg`nd ori relativiz`nd Holocaus-
tul. Ceea ce este literalmente mon-
struos, fiindc\ a [terge cu buretele
s`ngele a milioane de oameni [i a
pretinde c\ mor]ile lor reprezint\ o
fic]iune echivaleaz\ deopotriv\ cu
un act deliberat [i subuman. Altfel
spus, `nd\r\tul nega]ionismului
nu st\ doza de ira]ional a unei anu-
mite convingeri religioase tari, ca-
re dicteaz\ adep]ilor s\ taie m`na
ho]ului [i s\ pun\ femeia „la locul
ei“. Nega]ionistul este ra]ional, ba
chiar calculat. El minte [i falsific\
`n cuno[tin]\ de cauz\, preocupat
fiind nu de moartea unor semeni ai
lui, ci de s`ngele lor evreiesc, pe ca-
re `l vrea [ters, uitat, radiat din 

memoria public\, scos din discu]ie.
Astfel a devenit Holocaustul un
„complot“ al evreilor care ne-au pros -
tit pe to]i, mai pu]in pe nega]io -
ni[ti. Astfel au devenit miile de
m\rturii, probe, dovezi, fotografii,
filme documentare cu lag\rele de
exterminare o „conspira]ie“ a victi-
melor, care de fapt n-au fost... ~n
cur`nd, `n logica de avans a ne ga -
]ionismului, nici Hitler nu va mai
fi existat. E [i el, de bun\ seam\, un
personaj fictiv inventat de evrei.
Prin urmare, orele de [coal\ [i
lec]iile de acas\ ale copiilor no[tri
trebuie completate, `n re]eaua de
socializare pe care ei o frecventea -
z\, cu interzicerea grupurilor [i
[tergerea paginilor de nega]ioni[ti
ai Holocaustului. M\car at`t s\ fac\
Facebook, dac\ nu-i poate deferi
justi]iei din ]\rile lor: s\ le ia drep-
tul de a utiliza re]eaua. S\-[i toarc\
pove[tile mizerabile la ei acas\, nu
`n spa]iul public.

Mul]umindu-i lui Michael Sha-
fir pentru semnalare, semnez peti -
]ia ini]iat\ de Simon Jones [i citez
cuvintele unui alt semnatar, din
Hastings, Florida: „for the Six Mil-
lion who can not“.

Nega]ionism? Nu aici

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

– Fragment –

Via]a bate filmul. O scen\ care
nu mi -ar fi dat nici odat\ prin cap:
`n jur de o sut\ de s\raci pescuind
alimente dintr -un supermarket
pr\bu[it la Ocnele Mari – s au sur-
pat ni[te galerii vechi. Craterul for-
mat s -a umplut cu saramur\, iar
sc`ndurile acoperi[ului plutesc de-a -
supra. Oameni fl\m`nzi `narma]i
cu c\ngi sar de pe o sc`ndur\ pe al-
ta, `ntr -un echilibru precar, ca plu-
ta[ii, [i aga]\ un pui, o conserv\,
un suc, un pachet de ]ig\ri ude, un
salam stricat. „D\m la copii“, zic ei.
E bine, c\ au stat `n sare. Craterul
foamei...

Scrisul meu `[i caut\ un loc.
Cred c\ mi -a pl\cut a[a, `ntre

ape. Mi- a fost fric\ de coala alb\ din
fa]\. {i `n acela[i timp mi -a fost
fric\ de oameni, de capacitatea lor
infinit\ de a face r\u. Nu ne -am
n\s cut pentru asta.

S`nt undeva `ntre dou\ univer-
suri paralele. Actualitatea [i scri-
sul, fic]iunea. Dau amenzi, m\ frec de
politruci [i printre pic\turi scriu filme.

Din an `n pa[te, chinuit, totu[i,
anul acesta se mai na[te unul: Ceva
bun de la via]\. Al [aptelea! Ieri,
masa cu regizorul Marius Barna,
am r\mas prieteni de la R\zboi `n
buc\t\rie. Vine vorba de proiecte,
el are mereu o mie de proiecte. ~i
spun de jurnal [i de filmul viitor.
„Dac\ po]i s\ -l faci, de ce s\ te mai
lamentezi?“, zice Marius. Dac\ ar fi
a[a simplu...

Vizionare cu Dan Pi]a, la dou\
benzi. Cu chiu, cu vai, Ceva bun de
la via]\vine pe lume. O na[tere grea.

De trei ani ne muncim cu filmul
acesta. Cu opinteli, cu sincope, cu
luni de zile `n care nu se mi[ca ni-
mic. Am ref\cut scenariul de trei
ori. Uneori soarta pare s\ ne z`m -
beasc\ din nou. Dan a reu[it s\ -l
trag\ [nur `n 28 de zile. Apoi com-
pozitorul ne -a l\sat balt\ tocmai c`nd
trebuia s\ punem muzica. Dar nu e
nici o grab\. Nu m\ mai preocup\
nici o carier\. {i nu mai s`nt la v`r -
sta afirm\rii, anii debutului cu Pin-
tilie. Atunci voiam s\ demonstrez
c\ pot s\ scriu literatur\ de film, s\
spun ceva important. Acum nu fac
dec`t s\ -mi urmez obsesiile. Cercul
se `nchide. Ceva bun de la via]\ es-
te un film despre ne[ans\ [i revolta
`mpotriva ei, ca [i Prea t`rziu. Ma-
rile schimb\ri fac oamenii s\ fie
nesiguri. S\ te na[ti la momentul
nepotrivit, ̀ n locul nepotrivit, unde
totul e `mpotriva ta. Vrei s\ speri,
s\ tragi de tine. P`n\ -n ultima zi s\
crezi ca prostul c\ norocul se va
`ntoarce. Ne na[tem a[a, cu un fel
de cip `n cap, ca un instinct. Trebu-
ia s\ fie o comedie amar\. Ei, bine,
n -o s\ r`d\ nimeni. Eroii mei de azi,
doi orfani de la azil, Ginel [i Mateo,
au acelea[i [anse ca subomul din
Prea t`rziu, ca `ndr\gosti]ii din
Terminus paradis sau curva p\gu-
boas\ din Faimosul paparazzo. Nici
dezertorul din R\zboi `n bu c\t\rie
n -avea cum s\ c`[tige. Dar v -am spus
c\ nu fac dec`t s\- mi urmez obsesii-
le. Nu `nt`mpl\tor orfanii din Ceva

bun... au un „episod mineresc“ – es-
te felul meu de a trimite la origini,
la lumea condamnat\ din Prea
t`rziu. Figuri, tipuri umane diferite,
ace ea[i mocirl\. Unde pun piciorul,
se afun  d\.

Desigur, timpul a trecut pentru
to]i, din mina subomului a mai r\ -
mas o hald\, o stiv\ uria[\ de steril,
ca un za]. Un munte fals, artificial,
scurmat de „magne]i“. Un fond gri,
ca- n neorealismul italian.

Ginel [i Mateo `ncep prin a fura
zgur\ din hald\, cu ni[te ]igani, [i
sf`r[esc prin a fi prin[i cu droguri
la frontier\. Dar se putea altfel?

M\ doare ce nu pot schimba.
Dar literatura, fie ea [i de film, `[i
trage seva din societate, din mersul
ei. S\ nu crede]i c\ n -am `ncercat.
Scenariul a cunoscut mai multe va-
riante. La un moment dat `i scose-
sem din România, de la un punct
nu mai [tiam de ei [i finalmente `l
reg\seam pe Ginel sp\l`nd geamuri
`n SUA [i primind ve[ti de la Ma-
teo, din Orient. Ei bine, nu a ]inut.
Exist\ o anumit\ determinare obiec -
tiv\ a lucrurilor, c\reia unii ̀ i spun,
cu un cuv`nt mare, destin. Atunci
c`nd pui elementele determinante
pe h`rtie, condi]iile, cadrul `n care
un personaj evolueaz\, anturajul,
el nu te poate conduce c\tre orice
solu]ie, dimpotriv\. De la un punct
`ncolo e[ti din ce `n ce mai `ncorse-
tat, personajul cap\t\ un soi de au-
todeterminare, te ]ii dup\ el [i asta
`l irit\, tu cine mai e[ti?! C`nd sf`r -
[e[te prost ̀ ]i pare r\u, dar ̀ n realita-

te nu puteai s\ faci nimic. Oameni ca
Ginel [i Mateo r\m`n circumscri[i
spa]iului românesc `n ce are el mai
mizer, corupt [i neputincios. Orice
`ncercare de a -i salva nu se poate
`ncheia dec`t cu un e[ec.

Din toat\ zbaterea mea a r\mas
doar un vis al lor, str`ng bani s\ ple-
ce ̀ n America. „Vreau o ]ar\ ca afa -
r\...“ Dar nu pleac\ niciodat\.

„Las\, m\, c\ ne scoate Ra]!“ E
ultima replic\ a lui Ginel [i Dan Pi]a
nu vrea s -o trag\ cu nici un chip. ~n
scena final\, cu eroii `n dub\, apa-
ratul nu- i mai vede, „iese“ printre
gratii afar\, pe c`mp, unde [erpuie[te
un drum pr\fuit. Totul s -a terminat.
{i Ginel, din off: „Las\, m\, c\ ne
scoate Ra]. Dac\ nu, dau totul pe
goarn\. D\ -l ̀ n m\ sa, c\ e marfa lor“.

Ra] e un fost securist, reciclat `n
poli]ist, m`n\- n m`n\ cu mafia din
ora[. Pentru Dan, asta e o condamna-
re definitiv\, ca ei s\- [i lege ultima
speran]\ de cei care i -au dus la pierza-
nie. Dar e omene[te s\ te ag\]ide ceva.

Oare eu s`nt diferit? Nu vreau s\
m\ simt bine? Nu mi- am dorit s\

scriu pove[ti simple despre triumful
omului obi[nuit? Sau m\car s\ dis-
trez? De pild\, s\ scriu un policier
sau ceva cu urm\riri, ma[ini date
peste cap [i femei cu p\rul plin de
volum?

Dar anchetatorul meu l- a desco-
perit pe subom [i o lume tarat\.
Ideea e c\ nu alegi ce s\ scrii. {i `n
general nu alegi...

R\svan Popescu — Cutia cu maimu]e

CARTEA

Alc\tuit din `nsemn\ri, comentarii, reflec]ii ordonate cronologic
pe marginea evenimentelor din via]a politic\ româneasc\ [i din via]a
personal\ a autorului, Cutia cu maimu]e este un jurnal inedit al agi-
ta]ilor ani 2010-2013. Rememorare [i consemnare, confesiune [i ana-
liz\, fragmentele se integreaz\ `ntr-un ansamblu coerent, o imagine
caleidoscopic\ a României ultimilor ani [i a unui destin individual pe
care `ncerc\rile nu l-au ocolit. Tema se reliefeaz\ limpede: teama de
irosire `ntr-o societate care, orice ar face, nu poate ie[i din marasm.
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Deneuve este mai mult dec`t o mare ac-
tri]\, `ntruchip`nd cinema-ul francez
din ultima jum\tate de secol, elegan]a
francez\ [i, pur [i simplu, Fran]a `n ce-
le patru col]uri ale lumii. „Iar cea care a
colaborat cu genii precum Claude Cha-
brol, Jacques Demy, Roman Polanski,
Luis Bunuel, François Truffaut, Jean-
Pierre Melville, Claude Lelouch, Clau-
de Berri, Alain Corneau, André Téchi-
né sau Lars von Trier afi[eaz\ [i filmo-
grafia cea mai impresionant\ din isto-
ria filmului.“

Catherine Deneuve are `n palmares
120 de filme, o carier\ f\r\ c\deri, dou\
premii César [i o nominalizare la Os-
car. A fost declarat\ „cea mai frumoas\
femeie din lume“ de c\tre revista ame-
rican\ „Look“, a fost muz\ pentru Yves
Saint-Laurent [i a fost imortalizat\ `n
statuia Mariannei, simbolul Fran]ei.
Este una dintre pu]inele actri]e din Fran -
]a care fac parte din „hall of fame“-ul
hollywoodian.

Cu toate acestea, Deneuve a ajuns la
film aproape din `nt`mplare. N\scut\
pe 22 octombrie 1943 `n familia unor ac-
tori, ea `ncepe s\ lucreze ca figurant\,
`n timpul vacan]elor, [i ob]ine primul
rol `n Les Collégiennes de André Hune-
belle [i toarn\ primele filme cu regizori
precum Michel Deville, Marc Allégret
sau Roger Vadim (Le Vice et la vertu,
1962). Les Parapluies de Cherbourg de
Jacques Demy ob]ine Palme d’Or la
Cannes `n 1964 [i o face cunoscut\ ma-
relui public.

~n acela[i timp, Deneuve alimentea -
z\ cronicile mondene devenind „logod-
nica nr. 3“ a lui Roger Vadim (dup\ Bri-
gitte Bardot [i Annette Stroyberg).
Tr\ie[te cu el f\r\ s\ se c\s\toreasc\
apoi `l cre[te singur\ pe fiul lor, Chris -
tian.

„Cu concep]iile ei ultramoderne, a
sfidat toate prejudec\]ile [i toate tra -
di]iile“, r`de Maurice Dorléac, tat\l ac -
tri]ei, citat de AFP. ~n afara unei scurte
c\snicii cu fotograful David Bailey, De-
neuve nu se va c\s\tori cu niciunul din-
tre iubi]ii ei, dintre care cel mai celebru

r\m`ne Marcello Mastroianni, tat\l fii-
cei ei, actri]a Chiara Mastroianni.

Deranjat\ statutul 
de „mare doamn\“

Extraordinara longevitate artistic\ a
lui Catherine Deneuve este pus\ de
c\tre prof. Ginette Vincedeau de la
King’s College, Londra, pe seama „sta-
tutului ei tranzi]ional ̀ ntre starurile hi-
persexuate precum Brigitte Bardot [i
eroinele naturaliste [i «eliberate» a la
Annie Girardot“, `n vreme ce Gwénaël-
le Le Gras, autoarea c\r]ii Le mythe De-
neuve, sus]ine c\ actri]a „s-a impus ca o
figur\ emblematic\ a identit\]ii socio-
culturale franceze“. 

Acest statut de „icon“ este agasant pen -
tru cei care o cunosc, spune AFP, care ̀ i
citeaz\ pe apropia]ii actri]ei. „Deneuve

nu este o zei]\ `n via]\“, afirm\ Jean-
Pierre Bacri, partenerul ei din Place
Vendôme, `n vreme ce actri]a Danielle
Darrieux crede c\ „Deneuve este `ns\[i
imaginea frumuse]ii `n cinema, dar
succesul ei nu este deloc zgomotos“.

Actri]a `ns\[i recunoa[te, `ntr-un in-
terviu acordat recent revistei „L’Ex-
press“, c\ este deranjat\ de acest statut
de „mare doamn\“. „«Doamn\», mare
sau mic\, e un termen pe care nu-l folo-
sesc niciodat\. E un cuv`nt greu, de
plumb. Nici «star» nu corespunde nici
vie]ii pe care o tr\iesc azi, nici vie]ii pe
care am tr\it-o. F\r\ `ndoial\, asta mi
se trage din rezerva mea natural\. ~n
realitate, nu dau mare importan]\ aces-
tor lucruri [i citesc foarte pu]in din
ceea ce se scrie despre mine. Am impre-
sia c\ `mi pierd vremea.“

„Este, f\r\ `ndoial\, una dintre
legendele vii ale celei de a [aptea arte.
O actri]\ mitic\, o frumuse]e
excep]ional\, o prezen]\ ie[it\ din
norme, care `[i serbeaz\ ast\zi
70 de ani de via]\“, scrie revista
francez\ „Premiere“.

Catherine Deneuve la 70 de ani

La vie d’Adèle: r\zboi total
Filmul La vie d’Adèle a c`[tigat marele
premiu la Cannes, dar a st`rnit contro-
verse `nc\ de pe Croazet\. Abia lansat
pe marile ecrane, ̀ n Fran]a, el a atras ̀ n
s\li sute de mii de spectatori, dar, `n
acela[i timp, r\zboiul dintre regizorul
Abdellatif Kechiche, tehnicienii care au
lucrat la film [i actri]a Léa Seydoux
continu\ `n pres\. Acum a venit r`ndul
lui Kechiche s\ dea replica [i acesta
r\spunde, ̀ ntr-un lung interviu acordat
lui „Rue89“, tuturor acuza]iilor ce i-au
fost aduse, o „[arj\“ ce a fost pornit\
contra sa `nc\ din prim\var\.

Kechiche `ncepe prin a se r\zboi cu
Aureliano Tonet, [eful sec]iei de cul-
tur\ de la „Le Monde“, pe care `l acuz\

c\ a publicat la adresa sa, f\r\ s\ verifi-
ce, acuze grave cu „grele consecin]e“.

O alt\ ]int\ a regizorului este actri]a

Léa Seydoux. „Nu e exclus ca unii din-
tre apropia]ii ei s\ `i fi sugerat s\
st`rneasc\ o nou\ polemic\, aparent `n
interesul ei, dar mai ales al «lor»“, scrie
Kechiche. „{i cum Léa este o oportu-
nist\ [i se crede vedeta momentului,
probabil c\ `[i `nchipuie c\ face parte
dintr-o cast\ de neatins... Va trebui s\
se explice `n fa]a legii.“

Regizorul crede c\ el este o „victim\
a cenzurii moderne“, a unui complot.
Avertizat de editorii de la „Rue89“ c\ ar
putea fi tratat drept „paranoic“ ̀ n urma
acestor afirma]ii, Kechiche r\spunde
c\ „e mai bine dec`t s\ fii f\cut «tiran»
sau «despot». M\car paranoia e o mala-
die repertoriat\“.



Recentele afaceri Wikileaks [i
Snowden/NSA i-au atras aten]ia
lui John Le Carré – care, `nainte de
a deveni scriitor, a lucrat ca agent
pentru serviciile secrete britanice –
prin faptul c\ „se `ncearc\ tot ce es-
te posibil pentru a distruge pe
ace[ti «whistleblowers»“. „~n afar\
de «The Guardian», nimeni `n Ma-
rea Britanie, nici m\car BBC-ul, nu
a deschis vreo dezbatere pe margi-
nea con]inutului mesajului trimis
de Snowden“, spune autorul en-
glez. 

Ultima carte a maestrului roma-
nelor cu spioni este A Delicate
Truth (2013) `n care doi diploma]i
descoper\ un scandal politic [i se
transform\ progresiv `n „turn\ -
tori“, sf`[ia]i `ntre con[tiin]a lor [i
loialitatea pretins\ unor func]io-
nari de stat. Este greu s\ nu re-
marci similarit\]ile `ntre romanul
lui Le Carré [i recentele scandaluri
Wikileaks sau Snowden – Simon
Jenkins de la „The Guardian“ vede

A Delicate Truth aproape ca o ale-
gorie a pove[tii lui Edward Snowden,
fostul agent CIA care a dez v\luit lu-
mii ̀ ntregi practicile agen ]iei NSA.

~ntr-un articol scris pentru „The
Guardian“, `n iunie, John Le Carré
a vorbit despre tribunalele secrete,
despre supravegherile ilegale [i in-
fluen]a cresc`nd\ a CIA [i MI6 asu-
pra institu]iilor democratice. „In-
fluen]a spionilor a devenit mult
prea mare. Este timpul ca politicie-
nii s\ spun\ «nu»“, scria fostul

agent secret. „La fel ca al]i scriitori
de gen, am contribuit la statutul mi-
tologic al spionilor, de[i personajele
mele `[i pun `ntreb\ri despre lucru-
rile pe care trebuie s\ le fac\. ~mi
amintesc c\, `n urm\ cu 50 de ani,
pe vremea c`nd opera]iunile secrete
erau la mod\, politicienii erau cei
care decideau dac\ o astfel de ac]iu-
ne urma sau nu s\ aib\ loc. {i c\, pe
atunci, politicienii erau cei care de-
cideau c`nd [i cum s\ se verse
s`nge, [i nu spionii profesioni[ti.“

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL IX » NR. 415 » 26 octombrie – 1 noiembrie 2013

interna]ional  «  15  

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\

705
de titluri

disponibile

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Paul McCartney — Yoko Ono:
pace `n familia Beatles
La 43 de ani de la „desp\r]ire“, Yoko Ono [i Paul McCar-
tney au f\cut, `n sf`r[it, pace. Anul trecut, McCar-
tney a admis c\ destr\marea forma]iei Beatles nu 
s-a produs din cauza v\duvei lui John Lennon, iar
acum aceasta [i-a declarat public „recuno[tin]a“
pentru aceast\ afirma]ie.

„Recunosc, am fost [ocat\“, a declarat Yoko Ono
ziarului „The Times“. „«Acum o spui? Dup\ 40 de
ani?» Dar e bine c\ a recunoscut. ~n atmosfera pe ca-
re lumea a creat-o `n jurul nostru `mi dau seama c\
nu i-a fost u[or s\ recunoasc\ public a[a ceva.“

Yoko Ono mai spune c\ ura fanilor Beatles a fost
un factor crucial „`n dezvoltarea ei ca artist“. „Dac\
to]i oamenii aceia nu m-ar fi detestat, ce a[ fi f\cut
acum?“, se `ntreab\ v\duva lui John Lennon. „Ce
s`nt eu ast\zi este rezultatul acelor teribile inciden-
te. Ast\zi v\d toate acestea drept o binecuv`ntare.“

John Le Carré ap\r\ cauza
lui Assange [i Snowden

Adres\: Ia[i, B-dul Carol I, nr. 4, etaj 4, CP
266, tel. 0232/ 214.100, 0232/ 214111, fax:
0232/ 214111

Senior editor:
Lucian Dan Teodorovici 

Redactor-[ef:
George Onofrei

Redactor-[ef adjunct:
Anca Baraboi

Tehnoredactare:
Adina Ciocoiu

Rubrici permanente:

Adriana Babe]i, Bobi [i Bobo (F\r\ zah\r), 
Drago[ Cojocaru, Daniel Cristea-Enache, Radu
Pavel Gheo, Florin L\z\rescu, Luiza Vasiliu. 

Carte: 
Doris Mironescu, C. Rogozanu, 
Bogdan-Alexandru St\nescu, Codrin Liviu
Cu]itaru, Daniel Cristea-Enache, Florin Irimia. 

Muzic\: Victor Eskenasy, Dumitru Ungurea -
nu.
Film: Iulia Blaga. Teatru: Olti]a C`ntec.

Caricatur\: 
Lucian Amarii (Jup).

Grafic\: 
Ion Barbu. 

TV: 
Alex Savitescu.

Actualitate:  
Robert B\lan, R. Chiru]\, Georgel Costi]\,
Veronica D. Niculescu, Elena Vl\d\reanu.

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribu]ie: Mihai Sârbu, tel. 0232/ 271333.
Media Distribution S.R.L., tel. 0232/ 216112

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament: 18 lei (180.000) pentru
3 luni; 36 lei (360.000) pentru 6 luni; 69 lei
(690.000) pentru 12 luni

Tipar: Print Multicolor

Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.

Mario Vargas Llosa se teme
pentru viitorul c\r]ii
Vorbind `n octombrie la Congresul in-
terna]ional al limbii spaniole, la Pana-
ma, scriitorul peruvian nu a ascuns fap-
tul c\ este tulburat de declinul literatu-
rii [i al spiritului critic. Ziarul belgian
„La Libre“ scrie c\ Llosa se teme pentru
viitorul c\r]ii pe h`rtie, amenin]at\ de
popularitatea edi]iilor digitale, dar, mai
mult, nu vede cu ochi buni perspective-
le criticii literare. „Spiritul criticii, care a fost produsul ideilor
con]inute `n volume publicate pe h`rtie, ar putea s\r\ci considera-
bil dac\ ecranele vor sf`r[i prin a `ngropa c\r]ile tradi]ionale“, a
afirmat autorul `n v`rst\ de 77 de ani. „Trebuie s\ facem tot ce ne
st\ `n puteri pentru a salva cartea tradi]ional\ de la dispari]ie [i s\
analiz\m noua problematic\ pe care o pune aceast\ transformare
impus\ c\r]ii [i culturii `n general de c\tre noile tehnologii.“

Alice Munro nu merge 
s\-[i ridice Nobelul
Scriitoarea canadian\ Alice Munro, laureat\ anul
acesta a premiului Nobel pentru literatur\, are o s\ -
n\tate prea fragil\ pentru a merge, `n decembrie, la
Stockholm, la decernarea pre]ioasei distinc]ii. ~n v`r -
st\ de 82 de ani, Munro a prevenit Academia Suedez\
`nc\ de pe 10 octombrie, ziua `n care a primit Nobelul,
c\ nu va putea participa la ceremonia decern\rii aces-
tuia. „Nu [tim ̀ nc\ cine va ridica premiul ̀ n numele ei
[i cum va suna discursul autoarei“, a explicat Peter
Englund, secretarul Academiei Suedeze.

N\scut\ `n 1931 `n Ontario, Alice Munro a primit
deja numeroase premii [i distinc]ii pentru romanele [i
volumele sale de povestiri, printre care [i Man Booker
Prize `n 2009 pentru volumul Too Much Happiness.
Majoritatea operelor lui Munro i-au adus autoarei at`t
marele succes la public, c`t [i stima criticilor din lu-
mea `ntreag\.

Celebrul autor britanic
denun]\ soarta rezervat\
„whistleblowers-ilor“ gen
Julian Assange sau Edward
Snowden `ntr-un lung
interviu acordat revistei
franceze „Nouvel
Observateur“.



Uneori nu merge treaba. Stai [i
speri [i a[tep]i sau, mai r\u, vezi
cum vecinul t\u vinde cinci-[ase ki-
le sub ochii t\i [i te `ntrebi de ce.
Adic\ cum se face c\ unul are noroc
[i altul nu. {i la urma urmei, ce es-
te, dom’le, norocul \sta, unde se fa-
ce [i cum cade pe p\m`nt doar pe
capul unora `n timp ce al]ii r\m`n
cu ochii `n soare?

Erau multe `ntreb\ri `n capul
lui Mitic\. Unele f\r\ importan]\,
altele `ns\ chiar `l ardeau. {i chiar
nu e bine s\ se supra`ncing\ un cre -
 ier simplu de la ]ar\. Mai degrab\

s\ fie l\sat\ filosofia `n c`rca celor
profunzi.

Afacerea a `nceput-o cu patru oi
[i un berbec vrednic. Acum are
pai[pe c`rlion]ate, fiecare cu nume-
le ei. Le mulge [i face ca[ dup\
aceea[i re]et\ cu care se face ca[ul
de secole. Duminic\ diminea]a la
cinci e primul `n sta]ia de autobuz,
cu c`te zece kilograme de br`nz\ `n
fiecare m`n\, pe care o vinde la ora[.
C\ degeaba produci dac\ nu des-
faci. De regul\ se pune la taraba
cinci, c\ a[a s-a obi[nuit. Nici cen-
tral, dar nici pe margine, numai

bun\ de atras privirea clientului.
Br`nza este curat\, bun\ la gust,
f\r\ fire de p\r `n ea, iar Mitic\ st\
tot timpul cu chelia la vedere pen-
tru a corobora. 

~n duminica la care fac referire
se pare c\ marfa lui nu avea c\uta-
re. {i el nu era genul care s\-[i fac\
marketing strig`nd la oameni ca s\-i
ademeneasc\. St\tea cuminte cu
coatele pe marginea tarabei [i visa
cu ochii deschi[i, apoi pe nesim]ite a
a]ipit. S-a visat pe o alt\ planet\, ̀ ntr-o
alt\ pia]\ agroalimentar\, `n care el
era singurul v`n z\tor de lactate.

Omule]ii verzi se opreau s\-l sa-
lute cu respect. I se adresau ca de pe
buletin, Dumitru, ceea ce nu o s\
vezi la tarabagiii p\m`nteni. Se pu-
neau apoi la coad\ cu speran]a c\ o
s\ apuce m\car o f\r`m\ din minu-
nea alb\. Iar c`nd gustau din ea nu
mai conteneau cu laudele. Domnu’
Dumitru, dar e cea mai bun\ br`nz\

din galaxie! Cinste dum neavoastr\!
Da]i-mi voie s\ v\ s\ rut m`inile cu
care munci]i! 

{i el le d\dea m`inile la pupat,
`ntocmai ca un na[ interplanetar.
Da, domnule, uite ni[te fiin]e care
`mi apreciaz\ str\dania a[a cum se
cuvine. C\ doar pentru ei m\ sacri-
fic. Pentru ei am l\sat [coala la
un[pe ani [i umblu pe dealuri flu-
ier`nd dup\ oi. Pentru ei nu reu [esc
s\ scot mirosul \sta acru din haine,
oric`t de mult le-a[ trage pe magl\. I
se p\ru c\ are tunica bo ]i t\ [i vru s\
o netezeasc\ cu palmele.

Se pare c\ nu po]i avea coatele
pe tarab\ [i s\-]i dezbo]e[ti tunica
`n acela[i timp. Mitic\ a c\zut cu
fa]a `n ca[, care l-a protejat de un
impact mai dur, ca un airbag lactic.
S-a trezit brusc [i buimac. B\ tr`na
din fa]a lui cerea jum\tate de kilo-
gram. Bun [i a[a, m\car face bani
de autobuz. 

www.suplimentuldecultura.ro

Plec`nd de la scenariul lui Ioan An-
toci, distins cu Premiul Krzysztof
Kieslowski la una din edi]iile tre-
cute ale atelierului european de sce -
naristic\ ScriptEAST ([i rescris de
c\tre regizor `mpreun\ cu Gabriel
Gheorghe), filmul ̀ l readuce pe ecra -
ne pe Victor Rebengiuc `ntr-un rol
imposibil de separat de Moro -
me]ii. {i nu e doar faptul c\ orice
rol de ]\ran (va) face Victor Reben-
giuc `n cinema, spectatorul `[i va
aminti mereu de filmul lui Stere
Gulea, ci s`nt [i cele c`teva trimi-
teri reveren]ioase vizibile pe care
C`inele japonez singur le face. De
pild\, atunci c`nd personajul lui
Victor Rebengiuc, nea Costache,
iese `n tind\ [i `i strig\ vecinului
de la poart\, interpretat de Costic\
Dr\g\nescu: „N-am!“, toat\ lumea
[tie unde bate – de[i nu e „foncii-
rea“, ci ni[te bani de `mprumut pe
care vecinul `i vrea „p`n\ m`ine“.

Nea Costache e genul de perso-
naj care `]i merge la suflet f\r\
prea multe vorbe. Jurgiu, directo-
rul de imagine Andrei Butic\ [i
scenografa Cezara Arma[u con-
struiesc ̀ n jurul lui o lume lini[tit\
[i ocrotitoare, un sat de azi cu c`te-
va centre de interes (prim\ria, c`r -
ciuma), mult\ verdea]\, fream\t

de frunze [i lumin\ pl\cut\, `n ciu-
da pr\p\dului care tocmai a tre-
cut. E nevoie de ceva timp p`n\ s\
`n]elegem c\ nea Costache nu e
ur`cios cu vecinii care vor s\-l aju-
te, ci demn, [i c\ gospod\ria f\r\
curent ̀ n care st\ nu e a lui. Filmul
`ncepe dup\ ce „sf`r[itul lumii“ a
avut deja loc – ni[te inunda]ii care
i-au luat pe sus [i nevasta [i gos-
pod\ria, l\s`ndu-l v\duv [i s\rac.
Prima parte a filmului e mult mai
reu[it\ dec`t a doua. Descriptiv\,
ea `ncepe dup\ inunda]ie (primul
cadru, panoramic, ne arat\ un
c`mp plin de ap\ [i ni[te oameni
`ncerc`nd s\ mai salveze ceva din -
tr-o gospod\rie distrus\) [i al\tur\
fragmente disparate ale existen]ei
eroului, topite `n existen]a satului.
E ceva de film documentar `n mi-
nu]iozitatea spontan\ (sic!) cu care
regizorul schi]eaz\ universul per-
sonajului [i e mult respect `n felul
cum se apropie de tragedia lui. Din
dialoguri pu]ine [i gestic\ re]inut\,
Victor Rebengiuc construie[te un

personaj care `[i poart\ crucea cu
demnitatea fireasc\ a ]\ranului ca-
re le duce pe toate – bune [i rele,
a[a cum i le d\ Dumnezeu. 

~n partea a doua 
sosesc rudele

C`nd fiul Ticu ({erban Pavlu),
cumnata Hiroko (Kana Hashimo-
to) [i nepo]elul Koji (Toma Hashi-
moto) vin taman din Japonia, po-
vestea se mut\ pe rela]iile de fami-
lie. Costache [i Ticu nu s-au prea
`n]eles, nici nu au ]inut leg\tura,
iar acest moment trist e un bun
prilej pentru a lega ce se mai poate
lega. Aici, povestea nu mai convin-
ge, iar dac\ se ciocnesc [i civiliza -
]iile, chiar c\ nu e timp s\ le re-
zolvi pe toate... De[i fac ceea ce tre-
buie, actorii nu reu[esc s\ `nsu-
fle]easc\ pauzele din scenariu, dar
filmul te ]ine datorit\ simpatiei cu
care `[i trateaz\ personajele. S`nt
lucruri nespuse care ar trebui spu-
se [i parc\ nimeni nu face tot ce ar
trebui f\cut, de[i, p`n\ la urm\, 

lucrurile reu[esc s\ se lege ca la ci-
nema, dup\ o cauzalitate care ]ine
[i de bunele inten]ii ale realizatorilor.
Fa]\ de alte filme ale unor cinea[ti
de v`rste asem\n\toare, Tudor Cri-
stian Jurgiu rezolv\ conflic tul din-
tre genera]ii `ntr-un mod aproape
inten]ionat brutal [i prin tr-un op-
timism funciar care n-ar putea avea
r\d\cina `n povestea `n sine, c`t
mai degrab\ `ntr-o „declara]ie de
inten]ie“. Una peste alta, dup\ C`i -
nele japonez r\m`i mai degrab\ cu
o amintire sinestezic\ legat\ de pri -
ma parte a lui, dec`t cu, pardon de
expresie, o concluzie sau un mesaj.

~n acest timp, 
Keanu Reeves...

...se f\cea c\ debuta [i el ca de regi-
zor. Uciga[ cu suflet pur/The Man
of Tai Chi, un proiect de care a tot
tras ̀ n ultimii ani (mai ales c\ut`n -
du-i finan]are), e at`t de prost `nc`t
s-a ie[it din sal\ [i la vizionarea de
pres\. P\str`ndu-[i rolul negativ
(prin defini]ie mai palpitant dec`t
cel\lalt), Keanu spune o poveste `n
care combin\ clasicul Fight Club
cu filmele de arte mar]iale. Comi-
sia de rating ar trebui s\ introduc\
o nou\ avertizare: „Nerecomandat
spectatorilor ne`nso]i]i de prie-
teni“. Dac\ nu ai cu cine „te r`de“,
n-are nici un farmec. 

C`inele japonez de Tudor Cristian
Jurgiu. Cu: Victor Rebengiuc, {erban
Pavlu, Kana Hashimoto

Uciga[ cu suflet pur/The Man of Tai Chi
de Keanu Reeves. Cu: Tiger Hu Chen,
Keanu Reeves, Karen Mok

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Dintre debuturile
toamnei, cel mai
entuziasmant e p`n\
acum cel al lui Tudor
Cristian Jurgiu, care cu
C`inele japonez aduce o
und\ de c\ldur\ `ntr-un
peisaj cinematografic
`nclinat c`nd spre
medita]ie sumbr\ pe
ruinele trecutului sau 
ale prezentului, c`nd 
spre satir\ glacial\. 

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 
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Film

Iulia Blaga

C`inele japonez are suflet pur

Status
{tiu, s`nt o tic\loas\. Prins\ `n ne-
bunia FILIT-ului, n-am mai apucat
s\ scriu nimic. A[a c\, dac\ tot m-a
rugat cineva s\pt\m`na trecut\ s\-mi
adun ni[te statusuri de pe Facebook
pentru o antologie care va ap\rea
`n noiembrie la Editura Brumar,
dau copy paste [i le a[ez `n En]iclo-
pedie. N-ar trebui s\ se supere ni-
meni iremediabil. „cei doi paznici
de la ambasada iranului stau `n
mijlocul trotuarului m`ng`indu-[i
mitralierele [i fluier\ dup\ gagici“,
„tocmai a sunat o doamn\ la re-
dac]ie ca s\ se pl`ng\ de folosirea
cuv`ntului «pizdulice» `ntr-un text
din dilema“, „centralistul: a]i avut
ieri o alterca]ie cu o doamn\? taxi-
metristul: a fost mai degrab\ o in-
adverten]\...“, „frate-miu: zi cinci
echipe de fotbal din fran]a. eu: lyon,
marseille, nantes, psg, bordeaux...
da’ zi tu cinci scriitori francezi.
frate-miu: monet, berzelius...“, „unele
bucurii s`nt prea mari. cum ar fi,
de pild\, un interviu cu gilliam
f\cut pe-un trotuar. [i waltz la un
metru distan]\, cu o coad\ colorat\
din fire electrice, mestec`nd dintr-un
covrig“, „cic\ s`nt naiv\ semantic“,
„m-am emo]ionat a[a de tare c-am
reu[it s\-l conving pe taximetrist
s\ mearg\ la dup\ dealuri, `nc`t 
i-am l\sat din gre[eal\ cu 15 lei mai
mult“, „fata de la orange a vorbit cu
mine c`nd cu tu, c`nd cu dumnea-
voastr\, ceea ce arat\ probabil c\
am ajuns `ntr-o etap\ critic\ a vie -
]ii“, „c`nd o s\ am trupa mea, o s\
se cheme the simple pigs“, „cum e
s\ fii h\r]uit\ de autoarea codului
bunelor maniere“, „`n autobuzul
300, o doamn\ la vreo 50 de ani, cu
un unicorn albastru gonflabil `n
m`n\. o s\ fie o s\pt\m`n\ bun\“,
„e totu[i o chestie s\ afli c\ fata cu
care te jucai de-a ho]ii [i vardi[tii
pe str. g\rii c`nd aveai 10 ani toc-
mai a luat premiul pentru cea mai
bun\ interpretare feminin\ la can-
nes“, „avem ni[te heliu prin cas\?
(frate-miu)“, „deci cum, s`nte]i jur-
nalist\ la vama veche?“, „dup\ ce-]i
extrag creierul prin nas, `]i tai lim-
ba (ni[te copii)“, „d\ doamne s-ajun -
gem odat\ la cinematograf! (o fe -
ti]\, `n metrou)“, „pe titulescu, o
fat\ avea un tricou pe care scria
«eat vegans»“, „la cinematec\, la
s\ucan, eu [i un domn cu plas\ ca-
re m\-ntreab\: p\i se joac\ numai
cu doi spectatori?“.
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