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CAMPANIA „FOCUS:
TINERII ARTI{TI“

Radu [i Iustin,
`ntr-un film
Deochi

Ioan Stoleru

De vreun an exist\ ̀ n Ia[i, sub nu-
mele Deochi, un grup de b\ie]i pa-
siona]i de film care abordeaz\
f\r\ fric\ [i cu mintea deschis\
orice form\ contemporan\ a artei
video: trailere, filme experimen-
tale, videoclipuri, reportaje, filme
corporate, food films, filme de
mod\ [i altele. Filmeaz\ pe DSLR-
uri Canon [i nu-[i impun limite
care le-ar putea constrânge viziu-
nea artistic\.
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Cronic\ de carte

AVANPREMIER|

Sofi Oksanen `ndeamn\ Occidentul s\ pun\ cap\t colonialismului lui Putin

„Nu mai vrem tr\dare“

Citi]i articolul `n » paginile 8-9

Aurora Liiceanu –
Soacre [i nurori
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ fragmente din
volumul Soacre [i nurori. La cine
este cheia? de Aurora Liiceanu,
care va ap\rea ̀ n curând la Editura
Polirom.

» pag. 12

„Suplimentul de cultur\“ public\ un articol semnat de Sofi Oksanen, 
care a ap\rut pe 21 martie `n publica]ia suedez\ „Expressen“. Sofi Oksanen 
este cunoscut\ `n România pentru romanele Ziua când au disp\rut porumbeii, 
Purificare [i Vacile lui Stalin (Editura Polirom).

Ultimul roman
postmodern

Doris Mironescu

Ultimul roman al lui Matei Vi[niec
n-a avut parte de comentarii se-
rioase pân\ acum `n revistele lite -
rare de la noi. Era cumva de a[tep-
tat: e o scriere complicat\, greu de
urm\rit, un fals tratat de naratolo-
gie pus `n practic\, cu exigen]e in -
telectuale, preten]ios fa]\ de citi-
torii s\i.
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Prim\vara
festivalurilor 
de film 

Iulia Blaga

La B-IFF (fost B-EST) se v\d de obi-
cei filme bune [i noi, iar festivalul –
ajuns deja la a zecea edi]ie – [i-a
f\cut o regul\ `n a ar\ta multe pro-
duc]ii independente. Timp de câte-
va edi]ii director artistic a fost An-
drei Cre]ulescu. Acum selec]ia a
fost f\cut\ de acesta `mpreun\ cu
Horia Lapte[ [i Dana Dimitriu, di-
rectorul festivalului.  
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Iulia Blaga

Juriul festivalului a fost format din
Elena Christodoulidou, Stephen
Locke, Antonis Papadopoulos, Miros -
lav Momcilovic, Iulia Rugin\ [i
Constantin Popescu. Ileana B`rsan,
Cristi Luca [i Cristi M\rculescu au
alc\tuit Juriul Criticii, iar Juriul
Tân\r a fost compus din liceenii
Teona Galgo]iu, Matei Gaginsky [i
Marc Solomon.

Competi]ia a fost interesant\. Din
ea a f\cut parte [i 20,000 on Earth/ O
zi din via]a lui Nick Cave, de Iain
Forsyth [i Jane Pollard, la o lun\
dup\ premiera mondial\ de la Ber-
lin. Distins la Cannes 2013 cu Pre-
miul Europa Cinémas dup\ ce fuse-
se prezentat `n sec]iunea Quinzaine
des Réalisateurs, The Selfish Giant
e semnat de o debutant\, Clio Bar-
nard, care pred\ cinema la Univer-
sitatea din Kent. De[i film de debut
ie[it de sub mantaua lui Mike Leigh
& Ken Loach, pelicula premiat\ cu
Trofeul B-IFF e puternic\ [i memo-
rabil\ mai ales prin imaginea erou-
lui, pu[tiul hiperkinetic Arbor (Con-
ner Chapman). Arbor se r\ste[te la
toa t\ lumea, fie c\ sunt mama care
`l ap\r\, fra]ii care `l tachineaz\,
profesorii benigni sau proprietarul
fioros al depozitului de fier vechi &
cai unde se aciueaz\ ca s\ fac\ un
ban. Singurul lui prieten e Swifty
(Shaun Thomas), un coleg durduliu

care se ̀ n]elege cu caii [i care merge
pân\ `n pânzele albe pentru priete-
nul lui. Ce r\coritor e un film realist
britanic, cu eroii lui prea s\raci ca
s\ fie sentimentali, dup\ un sirop ca
La grande bellezza! Totu[i, Clio Bar-
nard s-a inspirat din frumoasa po-
vestire omonim\ a lui Oscar Wilde,
cea cu uria[ul egoist care `l desco-
per\ pe Dumnezeu prin copiii pe ca-
re `i las\ `n pomii din curte ca s\
vin\ [i la el prim\vara. Povestea e
adaptat\ cam invers [i, `n ciuda du-
rit\]ii ei, tot cu nodul `n gât te las\.

Stories We Tell, cel mai recent
film al actri]ei/regizor Sarah Pol-
ley, a fost premiat pentru regie. {i
acesta merita v\zut. E un documen-
tar care devine docudram\ când
descoperi c\ unele scene din film
sunt reconstituiri. Sarah Polley se
mi[c\ extrem de bine printre inter-
viuri talking heads, imagini de ar-
hiv\ [i reconstituiri. Interviurile le
realizeaz\ cu rude [i cu prieteni, iar
mama ei, Diane, e punctul spre care
converg toate drumurile. Personali-
tate solar\, actri]\ [i ea, Diane Pol-
ley a murit prematur când fiica
avea 11 ani. Filmul se construie[te
pas cu pas, ca [i portretul lui Diane,
pentru ca la un moment dat s\ de-
vin\ c\utarea propriei identit\]i a
regizoarei care afl\ c\ tat\l ei nu e
tat\l natural. C\utând adev\ratul
genitor printre posibilele flirturi ale
mamei, Sarah Polley ajunge s\ 

`n ]eleag\ c\ vitalitatea inepuizabil\
a mamei ascundea drama femeii ca-
re a pierdut custodia primilor copii,
motiv pentru care nu poate renun]a
la cei din al doilea mariaj e[uat pen-
tru un b\rbat pe care l-ar putea iubi.
Filmul e ̀ n a[a fel conceput ̀ ncât po-
vestea se creeaz\ sub ochii no[tri
(de[i, de pild\, regizoarea a aflat la
18 ani despre chestia cu tat\l). Fieca-
re personaj intervievat are propria
versiune despre Diane.

~n sec]iunea Panorama a fost pro-
iectat Ida, de Pawel Pawlikowski
(care mai nou a fost vândut `n Fran -
]a, unde merge foarte bine). Alt\ re-
laxare, mai ales vizual\. ~ntr-un alb-
negru frumos, cu nuan]e, povestea
urm\re[te ̀ n Polonia anilor ’60 dou\
femei, pe Ida, o tân\r\ care urmeaz\
s\ se c\lug\reasc\ dup\ ce a fost
crescut\ la maici, [i pe m\tu[a ei, o
judec\toare care dup\ r\zboi a trimis
la moarte, `n calitate de procuror,

mai mul]i du[mani ai poporului.
Cele dou\ nu s-au v\zut niciodat\,
dar se `ntâlnesc pentru a c\uta r\ -
m\[i]ele p\rin]ilor Idei, uci[i ̀ n tim-
pul r\zboiului. A[a afl\ Ida c\ e, de
fapt, evreic\, iar m\tu[a compul-
siv\ o va duce `ntr-o c\l\torie la ca -
p\tul c\reia fiecare dintre ele se va
schimba. Pentru m\tu[a alcoolic\ e
sinuciderea, pentru Ida contactul
brutal cu trecutul [i o prim\ & pl\ -
cut\ experien]\ erotic\ `nainte de a
se ̀ ntoarce la m\n\stire. La ce bun\
libertatea sau dragostea când lumea
care ]i se ofer\ e stricat\ de la r\ -
d\cin\? (Vecinul care i-a ucis p\ rin]ii
`n p\dure, iar pe ea a cru]at-o pentru
c\ era mic\ ̀ i propune un târg: r\mâ-
ne cu casa dac\-i arat\ unde a `ngro-
pat cadavrele.) Filmul e bun f\r\ a fi
str\lucit: imaginea e superb\, dar po-
vestea cam g\urit\. Totu[i, ce e pl\ -
cut la el e lipsa de emfaz\. 

Din p\cate, nu am reu[it s\ v\d
nici Frances Ha (de Noah Baum-
bach), nici Short Term 12 (de Destin
Cretton). Despre Jeune et Jolie (de
François Ozon) [i Borgman (de Alex
van Warmerdarm) voi vorbi la mo-
mentul potrivit, pentru c\ intr\ `n
s\li ̀ n aceast\ lun\. {i Blood Ties in-
tr\, dar nu are `nc\ stabilit\ data de
lansare. 
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Prim\vara festivalurilor de film: 
Bucure[tiul a mai B-IFFat o edi]ie 
La B-IFF (fost B-EST) se v\d de obicei filme bune [i
noi, iar festivalul – ajuns deja la a zecea edi]ie – 
[i-a f\cut o regul\ `n a ar\ta multe produc]ii
independente. Timp de câteva edi]ii director
artistic a fost Andrei Cre]ulescu. Acum selec]ia a
fost f\cut\ de acesta `mpreun\ cu Horia Lapte[ [i
Dana Dimitriu, directorul festivalului. Au fost [apte

zile, plus seara de deschidere, cinci spa]ii de
proiec]ie: Cinema Studio, Noul Cinematograf al
Regizorului Român, Cinema Elvira Popescu, Club
Control [i Institutul Cervantes, [i mai multe
sec]iuni: Competi]ie, Panorama, Focus Chile,
Venice Days Presents, plus filmul de deschidere –
La grande bellezza (de Paolo Sorrentino), filmul de

`nchidere – Blood Ties (de Guillaume Canet), In
Memoriam Peter O’Toole – cu Lawrence al Arabiei,
In Memoriam Philip Seymour Hoffman – Magnolia,
R\t\cire (de Alexandru Tatos), proiectat pentru
Dan Nu]u – care a primit Premiul de Excelen]\, [i
Filmul surpriz\ – Che strano chiamarsi Federico,
realizat de Ettore Scola [i lansat anul trecut. 

PALMARES

– Trofeul B-IFF pentru Cel mai bun film: The
Selfish Giant / Uria[ul cel egoist(Marea Britanie)
de Clio Barnard. Motiva]ia juriului: „Este un ex-
traordinar film de debut ce continu\ tradi]ia bri-
tanic\ impus\ de Ken Loach [i Mike Leigh, [i care
analizeaz\ din perspectiv\ social\ clasa munci-
toare, totul pe fundalul unei pove[ti credibile de -
spre doi pu[ti pr\p\di]i care `ncearc\ s\ supra-
vie]uiasc\ indiferent prin ce metode“.

– Marele Premiu al Juriului: Short Term 12
(SUA) de Destin Cretton. Motiva]ia juriului:
„Portretul conving\tor f\cut c\minului pentru
copiii cu probleme [i inspirat de tinere]ea scena-
ristului-regizor; o poveste plin\ de emo]ie care ex-
ploreaz\ multiplele fa]ete ale acestor suflete cica-
trizate“.

– Premiul pentru regie: Sarah Polley pentru
Stories We Tell/ Pove[tile noastre (Canada). Mo-
tiva]ia juriului: „O excelent pus\ `n scen\ c\l\to-
rie `ntre trecut [i prezent, adev\r [i minciuni,
amintiri [i previziuni legate de viitor, o c\l\torie
ce combin\ mijloace narative perfect adaptate po-
ve[tii spuse de film [i care transmite o avalan[\
de emo]ii“. 

– Premiul pentru imagine: Oleg Mutu pentru
In Bloom (Georgia/Germania), regia Nana Ekv-
timishvili [i Simon Groß), pentru „o estetic\ spe-
cial\ potrivit\ la perfec]ie unei pove[ti extrem de
autentice ce se desf\[oar\ `ntr-o societate sexist\
[i opresiv\, [i care, prin fiecare cadru, transmite
o sensibilitate puternic\ [i onest\“.

– Men]iuni Speciale: James McAvoy pentru
rolul din Murd\rie/ Filth (Marea Britanie, regia
Jon S. Baird), „pentru curajul de a deconstrui un
personaj complex [i autodistructiv utilizând

toate uneltele actorice[ti pretinse de acest tip de
film“; Johnny Marshall pentru sound design-ul
filmului Upstream Color (SUA, de Shane Car-
ruth) „pentru rolul special [i subtil jucat `n con-
struc]ia unui film care nu se adreseaz\ numai
min]ii, ci tuturor sim]urilor, `ntr-un mod atât
con[tient, cât [i, uneori, subcon[tient“. 

– Premiul criticii: Upstream Color, „pentru
op]iunile narative curajoase [i pentru alegerile
estetice inventive. ~ntr-o manier\ aproape non-
narativ\, acest construct aparent abstract despre
alienare [i identitate chestioneaz\ natura [i natu-
ra uman\ `ntr-un puzzle cu piese deopotriv\ poe-
tice [i matematice“.

– Premiul Juriului Tân\r: The Selfish Giant/
Uria[ul cel egoist

– Premiul de Excelen]\ cu ocazia edi]iei ani-
versare a festivalului: Dan Nu]u 

The Selfish Giant, de Clio Barnard
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FILME DEOCHI, PENTRU OCHI, CU OAMENI, DESPRE OAMENI

Radu [i Iustin, 
`ntr-un film Deochi

Ioan Stoleru

B\ie]ii s-au cunoscut lucrând, fil-
mând. Ini]ial au fost Iustin {ur -
p\nelu [i Octav Chelaru, dup\ care
li s-a al\turat [i Radu Afloarei. „Eu
am lucrat prima dat\ cu Octav la
un proiect, iar Radu ne-a v\zut [i a
zis: «A[ vrea s\ vin [i eu cu voi `n
echip\»“, `mi poveste[te Iustin, cel
care a dat via]\ proiectului. „La un
moment dat ne-a venit ideea s\ ne
organiz\m `ntr-o alt\ form\, nu
doar persoane fizice, [i cam asta a
fost. Apoi ne-am apucat de lucru,
ne-a venit [i ideea numelui – pen-
tru noi e fix asta, de ochi, pentru
ochi, art\ vizual\, e [i un joc de cu-
vinte –, am f\cut site-ul [i am `nce-
put s\ urc\m pe el.“ ~ntre timp, Oc-
tav a p\r\sit proiectul, `ns\ cei trei
`nc\ se `ntâlnesc la unele film\ri [i
se mai ajut\ cu echipamente.

Având viziuni diferite asupra
filmului, b\ie]ii se completeaz\ [i
se corecteaz\ unul pe cel\lalt. Ius-
tin este mai intuitiv [i, chiar dac\
vine cu scenariul scris de-acas\, de
multe ori `l adapteaz\ la fa]a locu-
lui `n func]ie de ce iese, pentru a se
potrivi mai bine cu imaginea pe ca-
re o are `n minte. Radu, `n schimb,
are o abordare mai clasic\ ̀ n ce pri-
ve[te modul de lucru, iar actorul fa-
ce fix ceea ce i se spune s\ fac\,
dup\ scenariu, care nu se modific\
pe parcurs. „Lucrul \sta ne ajut\,
pentru c\ uneori, `n momentul `n
care discut\m un proiect, clari-
fic\m ceea ce vrem s\ film\m. Eu
spun: «Pe mine m-ar interesa pen-
tru partea de montaj, la final, s\ am
genul \sta de cadre [i a[ vrea s\
transmit o anumit\ stare». Radu vi-
ne [i zice: «Da, dar ar trebui s\ ai [i
partea asta informa]ional\ foarte
clar\ pentru c\, pe lâng\ stare,
omul vrea s\ aib\ [i informa]ia bine

prezentat\». {i `n urma discu]iilor,
toate se pun cap la cap [i se ajunge
la produsul final“, `mi explic\ Ius-
tin modul de lucru al celor doi.

Când era mic, Iustin a avut un
accident. O sticl\ plin\ de combus-
tibil i-a explodat `n fa]\ [i, de[i s-a
vindecat repede, timp de un an a
v\zut cu un ochi `n culori contras-
tante. „Cred c\ m-a f\cut s\ v\d alt-
fel lucrurile cel pu]in pentru o pe-
rioad\ sau `n anumite privin]e,
pentru c\ aveam altfel de culori,
mult mai diferite ca nuan]e. Acum
`ncerc s\-mi men]in chestiile as-
tea“, explic\ Iustin. Mai spune c\
asta l-a f\cut s\-[i dezvolte caracte-
rul oberva]ional, fiind cumva cel
din exterior, „puteam s\ observ oa-
menii mult mai mult [i mai bine“.
~i plac Lars von Trier [i Pedro Al-
modóvar.

Radu „vine din fotografie“, e for-
mat de fotografie [i are un mod de
lucru obsesiv, e perfec]ionist [i
crede `n lumina natural\. E foarte
pasionat de imagine [i este `n ace-
la[i timp omul care [tie s\ fac\ [i
partea tehnic\ a unei film\ri. De
asemenea, investe[te foarte mult ̀ n
aparatur\ [i e cel cu cea mai mult\
experien]\ `n echip\, „el `]i spune
din ochi cam care ar fi set\rile ca-
merei ca s\ ai lumina care-]i trebuie,
e omul pe care dac\-l ̀ ntrebi «Radu,
cam cum ar trebui s\ film\m
acum?» sau «ce obiectiv punem?»,
`]i spune asta f\r\ s\ testeze obiec-
tivul“, `mi explic\ Iustin. ~i plac
Cristi Puiu [i onestitatea estetic\
pe care a adus-o cu el `n filmul ro-
mânesc.

Astfel, `n timp ce Radu a luat de
la Iustin pu]in din firea sa mai
schimb\toare, Iustin, la rândul
s\u, a luat un pic din rigoarea cole-
gului s\u, „iar ̀ n momentul ̀ n care
le combini iese o treab\ fain\“.

Profesioni[tii, 
de „amatori `n sensul
bun al cuvântului“

Unul dintre ultimele proiecte la
care lucreaz\ Iustin [i Radu este o
serie de clipuri de promovare pen-
tru Papergirl Ia[i, ajuns la a cincea
edi]ie. Recent au filmat `mpreun\
cu TVR Ia[i, o echip\ de actori de la
Teatrul Na]ional [i câ]iva absol-
ven]i de teatru un scurtmetraj, Pro-
fesioni[tii (regia Tudor Botezatu),
despre un boxer [i discu]ia lui cu
antrenorul `nainte de primul s\u
meci oficial. Scurtmetrajul e filmat
`n subsolul TVR Ia[i [i e tras ̀ ntr-un
singur cadru, un „walk and talk“
de aproape nou\ minute. La un mo-
ment dat, cei din echip\ nu erau si-
guri dac\ pot face filmarea, pentru
c\ spa]iul era strâmt, aveau nevoie
de un focus puller (cineva care s\
men]in\ claritatea imaginii), iar
oamenii le spuneau c\ nu se poate.
„Dar am g\sit un om care a f\cut
asta din pasiune, [i chiar dac\ pe
durata celor 12 duble a cam transpi-
rat, a reu[it pân\ la urm\ s\ ]in\
câteva duble care s\ fie perfecte [i
din punct de vedere actoricesc, [i
din punct de vedere tehnic, s\ ]in\
personajul `n clar cât e nevoie, s\
mi[te camera `ntr-un anume fel,
de[i era la limit\“, `mi poveste[te
Iustin. Au reu[it astfel s\ fac\ ce
al]ii le spuneau c\ e imposibil.

Pentru c\ nici unul dintre ei nu
a f\cut [coal\ de film, cei doi se con-
sider\ „amatori `n sensul bun al
cuvântului“, nu se las\ niciodat\ li-
mita]i de condi]iile tehnice sau de
aparenta imposibilitate de a face
ceva. „Noi ne permitem s\ «gre -
[im», ca s\ spun a[a, spre deosebire
de cei care termin\ o facultate `n
domeniu, nu ne limit\m la «a[a se
face» sau «a[a se spune»; pentru
noi conteaz\ mai mult rezultatul fi-
nal [i felul `n care este respectat
ceea ce vrem noi s\ spun\“, explic\
Iustin. „Dac\ ceva nu se poate face,
ne gândim la cum s-ar putea face to-
tu[i“, continu\.

Cât s\ mergi mai
departe cu visul

Cu timpul [i pe m\sur\ ce acumu-
leaz\ resurse [i experien]\, Radu [i
Iustin vor ca proiectul Deochi s\
ajung\ s\ func]ioneze ca o cas\ de
produc]ie „cap-coad\“, „s\ cola-
bor\m eventual cu alte persoane
care au idei, dar noi s\ avem con-
trol de la primele idei pân\ la faza
de distribu]ie `n diverse forme, pe
web sau chiar [i `n cinema“. Vor
ajunge astfel s\ fac\ [i filme mai
lungi, `ns\ nu se gr\besc. Iustin, de
exemplu, are deja un scenariu de
mediumetraj, dar a[teapt\ s\ vin\
momentul potrivit, „pentru c\ tot
timpul mai cre[ti un pic, mai cu-
no[ti un actor, trebuie s\ a[tep]i, la

un moment dat o s\ cuno[ti cei mai
buni oameni, o s\ ai [i mai mult\ ex-
perien]\ [i o s\ faci ceva mai profi [i
a[a cum vrei. De la ceva ce ai gândit
pân\ la produsul final e o punte
foarte lung\ pe care numai timpul [i
foarte mult\ munc\ reu[esc s-o
scurteze, restul sunt valuri“.

Bine`n]eles, cei doi `[i doresc ca
acest proiect s\ devin\ „day job“-ul
lor, s\ nu fie doar un hobby. Astfel
au `nceput s\ lucreze [i pe partea
comercial\, s\ colaboreze cu diver-
se firme pentru care s\ fac\ spot-
uri [i s\ câ[tige bani, „pentru c\
trebuie s\ supravie]uim ca firm\“.
Iustin este ̀ ns\ de p\rere c\ [i ̀ ntr-un
proiect comercial trebuie s\-]i im-
pui viziunea proprie, dar [i o anu-
mit\ limit\. „N-ar trebui s\ fie nici
proiectele astea comerciale foarte
dese, ci suficiente cât s\ te ]in\ ̀ n pi-
cioare [i s\ mergi mai departe cu vi-
sul. Asta-i o mare problem\, mul]i
tineri renun]\ la a face art\ pentru
c\ România nu este o pia]\ pentru
asta“, spune Iustin.

~ns\ Radu [i Iustin `ncearc\, pe
m\sur\ ce evolueaz\, s\ nu se schim -
be prea mult la baz\, „`nv\ ]\m din
gre[eli [i cam atât, [i nu `ncerc\m
s\ ne oprim viziunea `n tr-un anu-
me fel“. {i cel mai important, s\ nu
se lase ̀ ngr\di]i ̀ n reguli. „~n momen-
tul `n care sim]im c\ ne form\m
ni[te reguli `ncer c\m s\ ne scu-
tur\m de ele la ur m\torul proiect.“

Le g\si]i proiectele pe deochi.ro.

De vreun an exist\ `n Ia[i, sub numele Deochi, un grup
de b\ie]i pasiona]i de film care abordeaz\ f\r\ fric\ [i
cu mintea deschis\ orice form\ contemporan\ a artei
video: trailere, filme experimentale, videoclipuri,
reportaje, filme corporate, food films, filme de mod\ [i
altele. Filmeaz\ pe DSLR-uri Canon [i nu-[i impun
limite care le-ar putea constrânge viziunea artistic\.
„Credem doar `n acele filme care surprind, pe lâng\
func]ia clar\ dat\ de forma lor, [i infinitatea
sim]\mintelor umane“, este unul dintre motto-urile
lor. Ei sunt Iustin [i Radu, Deochi, [i vor s\ ajung\ la
oameni, cu filme despre oameni.

Iustin {ur p\nelu Radu Afloarei
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Am avut o coleg\ cu care m-am
trezit, `n zorii anilor ’90, c\ de -
venise reprezentanta elevilor (adi -
c\ [i a mea) `n nu [tiu ce consiliu
din [coal\. Evident, nu o alesesem
nici eu [i niciunul dintre ceilal]i
colegi ai mei acolo. Acolo, cic\, ar fi
trebuit, conform func]iei, s\ ne re -
prezinte interesele. Nu am aflat
niciodat\ ce leg\tur\ misterioas\ a
propulsat-o ̀ n func]ia aia, nici dac\
exista vreo cauzalitate `ntre dar -
nica ei mam\, doamn\ care f\cea
cadoua[e anumitor profesori, [i
prezen]a urma[ei sale `n Olimp. ~n
aceea[i m\sur\, nu am [tiut nici -
odat\ dac\ fosta mea coleg\ a fost
acolo, ce a f\cut, ce a discutat, pro -
pus sau i s-a transmis. Am termi -
nat bine [coala, probabil asta i se
datoreaz\ [i ei... 

Cunosc [i vreo doi-trei colegi din
mediul universitar care `nfloresc
brusc, ca florile rare, `n momente
speciale. Evenimentele astea se
petrec, `n lumea noastr\, cam la
patru ani, moment `n care dân[ii
`[i `ncordeaz\ tulpina, `[i scutur\
pistilul, cheam\ câteva albinu]e `n
sprijinul lor [i `[i preg\tesc specta -
culoasa explozie de petale [i parfu -
muri pentru „ziua Z“. ~]i spun,
atunci, dup\ o t\cere de câ]iva ani,
c\ `[i doresc cu tot dinadinsul s\ `]i
reprezinte interesele. Unde? Cum?

Nu conteaz\, astea sunt detalii ne -
semnificative. Sunt alegeri, am, n-am
treab\, am, n-am chef de munc\, eu
candidez. C\ vreau s\ fiu rector,
decan, [ef de catedr\, membru `n
diverse comitete [i comi]ii... câte
am num\rat pân\ acuma?, minim
patru posibile candidaturi?, ei
bine, ̀ mi listez de patru ori CV-ul [i
m\ arunc vijelios `n lupt\. 

~nv\]\mânt, s\n\tate, pompe
funebre, sindicate, cofet\rii, [aor -
m\rii: peste tot se fac alegeri, peste
tot func]ia reprezent\rii este vital\
`ntru bunul mers al lucrurilor. Nu
pu]ine sunt locurile `n care ches -
tiunea se tran[eaz\ corect, `n care
cei dori]i ajung s\ fie [i ale[i. Exist\
`ns\, `n absolut toate domeniile, o
categorie special\ de „dinup\ tu -
rici“, de oameni care `[i doresc s\
`[i des\vâr[easc\ opera `n pozi]ia
[ezut, cu fundul `ntr-un scaun care
`ncepe s\ scâr]âie din toate `n -
cheieturile, dac\ pe mu[amaua aia
se trântesc dosurile nepotrivite. 

Dac\ n-ar fi câteodat\ tragic\,
chestiunea ar putea fi mereu comi -
c\. ~n orice alegeri serioase, `ncor -
date prin ̀ ns\[i natura lor, e nevoie
de un bufon serios, care s\ descre -
]easc\ frun]ile votan]ilor. Nu e
cazul `n situa]ia care m\ face, de
câ]iva ani, s\ m\ gândesc, de dou\
ori `nainte, dac\ m\ duc sau nu s\

votez la „europarlamentare“. Nu
[tiu cât de mult au `n]eles românii
care este rolul de reprezentare pe
care trebuie s\-l `ndeplineasc\ un
reprezentant al lor `n Parlamentul
European, nici dac\ [tiu, cei mai
mul]i, cum func]ioneaz\ acest or -
ganism unde, voios, ne trimitem [i
noi ale[ii, atunci când suntem
chema]i la urne. Cu siguran]\, nici
majoritatea celor care sunt propu[i
de partidele politice nu prea [tiu cu
ce se m\nânc\ func]ia asta. 

EBA, Gigi Becali, Vadim Tudor
sunt doar trei cazuri care merit\
subtitluri `ntr-un capitol dedicat pa -
tologiei alegerilor. ~n]eleg, mai nou,
c\ [i un domn cu mintea me reu
odihnit\, fost mare sportiv, ar cam
aspira la nectarul de la Bru xelles.
Ilie N\stase, fiindc\ la el m\ refer, a
spus, cu sinceritatea sa du ioas\, c-ar
vrea s-ajung\ europar lamentar doar
ca s\ se duc\ `n plen, `n prima zi, s\
le zic\ \lora tot ce crede el despre
U.E. [i apoi s\-[i dea demisia. 

Ei bine, `n]elegem, din toat\ po -
vestea asta, c\ domnul N\stase are
o ]âfn\. El are ceva de spus [i vrea
s\ ne reprezinte (?!) prin nepre zen -
tare. Un b\rbat adev\rat, care se
`nsoar\ cu urâta satului pentru o
cauz\ nobil\: s\-i spun\ `n dimi -
nea ]a de dup\ noaptea nun]ii c\
divor]eaz\ de a[a o nasoal\. E doar

unul dintre cazurile române[ti `n
care cei ce se viseaz\ `ntr-o func]ie
pun mai presus de misiunea lor
legitim\ propriul orgoliu. Dac\ \la

e satisf\cut, restul e o bagatel\. Din
p\cate, `n situa]iile acestor domni
[i doamne, orgoliul omoar\ respon -
sabilitatea.

Cine-a pus func]ia-n drum?

1
Era sfâr[itul iernii, dar tot frig-frig,
nici m\car s\-i treac\ prin cap 
vreunui mugur s\ ias\ la lumin\.
Totu[i `ntâlnesc pe strad\ un b\ -
trân vai de capul lui, care ]inea `n
mân\ câteva leg\turi cu ghiocei. 

Las deoparte uimirea mea c\ de
unde naiba i-o fi scos pe vremea as-
ta [i m\ gândesc:  ce mod onest de a
nu cer[i, de a câ[tiga un ban cinstit!
Mi s-a f\cut cumva mil\ de el. Un
„S“ imaginar de la Superman mi 
s-a aprins pe piept [i m-am `ntors
din drum cu ideea s\-i curm omu-
lui suferin]a `ndurat\ pe marginea
str\zii. I-am zis eroic: 

— Hai c\ vi-i cump\r eu pe to]i.
Cât face?

Mo[ul mi-a dat buchetul din
mân\, apoi a dezvelit un co[ de
lâng\ el, `n care se mai aflau cam
vreo dou\ tone de ghiocei. „S“-ul
ima ginar a devenit „s“. I-am cum -
p\ rat doar florile pe care le avea `n
mân\ [i i-am urat s\n\tate.

2
~ntr-o bun\ zi, pe vremea când
mergeam la serviciu, am fost infor-
mat de un coleg, fix `n poarta insti-
tu]iei, c\ a `ncuiat un câine de ras\
`n birou la mine. 

— Te deranjeaz\? E doar pentru
câteva ore.

— Ei, a[! Iubesc câinii. 
Nu-i vorb\, `i iubesc, dar mi-e [i

fric\ de ei, `n egal\ m\sur\. Când
s\ descui u[a, am realizat c\ am ui-
tat s\-i cer colegului – care disp\ru -
se `ntre timp – câteva detalii esen -
]iale, gen cum `l cheam\ pe câine,
ce ras\ e, cam ce dimensiuni are,
cât de pacifist este, cu ce comenzi
poate fi potolit la nevoie etc. Cât am
`nvârtit cheia `n `ncuietoare, nu
mi-a fost greu s\-mi `nchipui c\
dincolo de ea, `n birou la mine, se
afl\ un pitbull feroce (din \la care
n-are jen\ s\ se arunce [i la jugu-
lara tigrului), extrem de dezam\git
`n singur\tatea lui. {i hop! apar eu,
un necunoscut, un neica nimeni
care-i ̀ ntrerupe [irul lini[tit al unor
gânduri uciga[e. 

Mi-am scos rucs\celul, l-am
b\gat la `naintare [i am intrat, cu
nervii `ntin[i la maximum, `n bi -
rou. Nimic. 

— Hei! am strigat. 
De sub un scaun a ie[it – târâ[,

tremurând, cu urechile fluturându-i
ca un steag alb, cu coada `ntre pi-
cioare – un [oricar pr\p\dit. S\ tot
fi avut vreo patru kile, cu tot cu
bundi]a de pe el. {i era trecut bine
de a doua tinere]e.

3
Un fost tovar\[ de joac\ din co pi -
l\rie `ncepe s\-mi povesteasc\.
Cum lucreaz\ el `n construc]ii, ce
salariu are, cum `l fraiere[te pe [ef,
tr\gând mâ]a de coad\ la serviciu,
„da’ când e de scandal, fac `n trei
zile treab\ pe o lun\“ etc. I-am rea -
mintit c\, ultima dat\ când l-am
v\zut, parc\ era paznic la o cresc\ -
torie de pe[te. 

— O, asta acum patru ani. M-au
dat afar\. 

— P\i, cum? 
— Mi-a adus unu’ o sticl\ de

]uic\ s\-l las s\ trag\ la pe[te. L-am
l\sat, c\ ce pe[te prinzi iarna? m-am
gândit. Ei, s\ vezi c\ [tia el ce [tia.
S-a dus la opust, a dat drumul la
ap\ [i a `ntins o plas\. ~n câteva
minute, [i-a umplut un sac [i-a
tulit-o. Mie nu-mi trecuse prin cap
a[a ceva! Am tras o fug\ pân\ acas\
[i m-am `ntors cu tata, cu c\ru]a.
Am umplut noi vreo câ]iva saci cu
pe[te – pe alese, numai de la trei
kile bucata `n sus – [i tata a plecat
s\-i duc\. {i, cât `nc\rcam eu al]i
saci, apare poli]ia. Cred c\ m\garul

\la care furase primul le d\duse de
[tire. M-au b\tut de m-au frânt, da’
am sc\pat. La un moment dat, 
m-am pref\cut mort, iar poli]ia a
fugit: „Hai, b\, c\ l-am omorât pe
\sta!“. Am stat ce-am stat, f\când-o
pe-a mortul [i-apoi am [ters-o [i eu.
Da’ a aflat patronu’ de pagub\ – c-a
sc\pat mai tot pe[tele din cresc\to-
rie pe la opust – [i m-a dat afar\. Nu
s-a gândit, nemernicul, c\ ia pâinea
de la gura a doi copii! a ]inut s\ mai
precizeze el, moralizator...

M\ rog, nu [tiu cât de adev\rat\
o fi fost povestea. Cert e c\ nu avea
nici un regret pentru cele `ntâm-
plate, nu-l tulbura alt\ grij\ decât
c\-[i pierduse serviciul „din cauza
unui prost“. ~n plus, am remarcat
la el un soi de voio[ie – un fel de
„ah, m\iculi]\, ce viu [i frumos 
m-am sim]it!“ – când spunea cum a
luat pumni peste fa]\, pân\ la sân -
ge. {i n-o s\ `n]eleg niciodat\ bucu-
ria, vitalitatea cu care povestesc, ̀ n
general, oamenii de la ]ar\ c\ s-au
t\iat `ntre ei cu coasele, c\ [i-au
spart capetele cu pari smul[i direct
din gard, c\ au rupt cu din]ii h\lci
din trupul adversarului.

Superman, un pitbull 
[i-un tovar\[ din copil\rie

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

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

~n lumina „succesurilor“ din ultimii ani, urmeaz\ o nou\ tur\ de alegeri 
pentru Parlamentul European. Clanul lui Numipas\ `[i trimite un nou lot select 
din spi]a lui Habarnam s\ nu se ocupe de chestiunile vitale de reprezentare. 
Orgoliul bate func]ia, nu [i obrazul.
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Uneori vis\torii din romanele [i
povestirile SF imaginau un viitor
luminos comunist, ceea ce m\
f\cea s\ ricanez pu]in, fiindc\ ̀ n ju-
rul meu comunismul devenea tot
mai `ntunecos, alteori `l l\sau doar
luminos [i apolitic, dar `ntotdeau-
na, dincolo de nesemnificativa pro-
blem\ ideologic\, m\ atr\geau ace-
le vise cu ochii deschi[i ale unor oa-
meni extraordinari. Ei aduceau
progresul. Ei voiau s\ ne fac\ tutu-
ror via]a mai bun\. Ei vedeau viito-
rul. Erau m\re]i. Ei, vis\torii.

Dup\ 1990 steaua lor a apus o
vreme. Cel pu]in `n România. De[i
acum – abia acum – aveam liberta-
tea s\ ne vis\m orice, s\ construim
orice, am preferat s\ vis\m la o
vil\, o ma[in\, la c\l\torii `n ]\ri
exotice. Era de `n]eles: `nainte s\
plec\m s\ coloniz\m planeta Mar-
te, noi, românii, aveam de recupe-
rat multe pe P\mânt. 

Nici m\car SF-ul nu mai era ce-a
fost. Realitatea a venit repede din
urm\, iar realitatea virtual\ a fost
[i mai rapid\. Jocurile video cu vi-
se standard, pre-programate  – colo-
niz\ri, r\zboaie, imperii virtuale –,
al c\ror fir trebuia s\-l urmezi cu-
minte ca s\ ajungi la sfâr[it, au
`nlocuit imagina]ia dezl\n]uit\, ca-
re nu cuno[tea sfâr[it. Faptul c\

SF-ul, gen popular dominant `n
anii 1970-1980, a fost `nlocuit de he-
roic fantasy [i de pove[tile cu vam-
piri dovede[te c\ oamenii prefer\
s\ se rup\ de realitate decât s\ vise-
ze cum s-o transforme.

{i-atunci, vorba lui Vlahu]\,
„unde ni sunt vis\torii?“. Chiar s\
se fi stins din România specia asta
minunat\, care voia s\ reformeze
lumea, s\ construiasc\ ma[ini f\r\
[ofer, aparate de teleportare, moto-
ciclete spa]iale [i colonii române[ti
pe Marte, s\ transforme muntele
Bucegi `ntr-un emi]\tor cosmic [i
s\ ne `mbrace pe to]i `n haine iden-
tice, fâ[âitoare, cu un ̀ ncânt\tor lu-
ciu metalic? Au murit cu to]ii, au
emigrat, au renun]at la visele lor [i
prefer\ s\ bea bere [i s\ descarce
filme de pe  internet?

A[a credeam – pân\ zilele trecu-
te, când i-am descoperit la televi-
zor. Nu, vis\torii n-au murit [i nici
nu s-au retras `n pe[terile lor do-
mestice. Eu eram de vin\: nu am
[tiut s\-i v\d. Mi-au amor]it sim -
]urile. Atunci când primarul Bucu-
re[tiului a promis o autostrad\ sus-
pendat\, am râs [i eu ̀ n rând cu cei-
lal]i, convins c\ n-o s-o fac\ nicio-
dat\. Ei, probabil c\ nu o s-o fac\ [i
probabil c\ o s\ cheltuiasc\ o cârc\
de bani ca s\ nu o fac\, `ns\ omul

are un vis. {i dac\ a[ fi privit cu
aten]ie, a[ fi v\zut c\ nu e singurul.

Semne bune, români: vis\torii
nu au disp\rut de la noi. Ei doar au
migrat dinspre science fiction spre
politic\. Proiectele futurologice de -
spre care odinioar\ citeam `n revis-
tele cu robo]i [i extratere[tri sunt
imaginate acum de cei care vor s\
administreze ]ara. |sta e un semn
bun, nu? Orice ]ar\ [i-ar visa ca la
conducerea ei s\ ajung\ vis\torii,
care s\-i detroneze pe birocra]ii
m\rgini]i [i conservatori. Noi, ro-
mânii, suntem pe cale s-o facem.

{tiu c\ n-avem autostr\zi, n-avem
c\i ferate decente, n-avem nici
m\car spitale curate. Dar avem
vis\tori. {i parc\ altfel te sim]i
când vezi ni[te oameni vizionari,
care gândesc dincolo de m\run -
]i[urile astea. Bun\oar\, la Timi -
[oara primarul voia la un moment
dat s\ mute calea ferat\ din ora[ `n
subteran, ba chiar, la o adic\, s\
fac\ [i-un metrou, c\ tunelele tot
exist\ – adic\ vor exista cândva.
Probabil cu trei sta]ii, dar nu-i ni-
mic, ora[ul se va extinde, viitorul e
al nostru. Mâine-poimâine, `ntr-o
Timi[oar\ cât trei jude]e, cu opt-
zeci de milioane de locuitori, me-
troul \sta va prinde tocmai bine.
Metrou voia [i o candidat\ la pri -
m\rie de pe undeva pe lâng\ Slobo-
zia – ceea ce, oricât am ricana, ar
ajuta foarte mult agricultorii din
zon\ –, [i altcineva de prin Râmni-
cu-Vâlcea. {i bine fac oamenii: vi-
sele deschid mintea. Iat\, un candi-
dat la prim\rie din Ia[i promitea
mai an c\ va face o autostrad\ sub-
teran\ `n ora[. Un vis\tor `n plus
pe r\boj. Heliporturile, sta]iunile [i
complexele de locuin]e ultramoder-
ne promise cu zeci de guri nici nu
mai merit\ ̀ n[irate. ~ns\ ar fi p\cat
s\ trecem cu vederea visul edilului
de Constan]a de a construi pe mare
câteva insuli]e artificiale, taman ca
`n Dubai, ca s\ ar\t\m c\ [i la noi
se poate. C\ mai avem vis\tori. ~n
general `n campaniile electorale,
dar e un `nceput. 

Sunt gata s\ pariez c\ primul ro-
mân care va ajunge pe Marte va fi
tot un om politic. De la PSD, presu-
pun, fiindc\ nu degeaba corpului
ace luia ceresc i se zice „planeta ro[ie“.
Dar astea sunt cârcoteli: important
e s\ fie vis\tor. C\, uite, avem mare
nevoie de asemenea oameni! Mai
ales pe Marte.

Mi-aduc aminte cum prin anii 1980 citeam almanahul „Anticipa]ia“ [i pu]inele
volume sau reviste science fiction ce ap\reau la noi. Descopeream astfel romane,
povestiri, dar [i articole de [tiin]\ prospectiv\, `n care oameni de[tep]i `[i puneau 
la munc\ imagina]ia ca s\ construiasc\ un viitor mai bun pentru `ntreaga planet\,
ba chiar s\ ne mute cu totul pe o alta, unde s\ lu\m totul de la cap\t [i s\ facem 
o lume [i mai bun\ – nu c\ ar fi fost foarte greu. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel GheoVis\torii
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Din nou despre mo[tenirea 
enescian\ `n }ara lui M\ Doare-n Cot

Despre efectivele spiritelor neiden-
tificabile nu exist\ informa]ii exac-
te, autorit\]ile culturale de la Bo-
to[ani m\rginindu-se, se pare, s\
protesteze `mpotriva faptului c\
OSCE-ul de la Viena nu [i-a trimis
observatorii militari pentru a spri-
jini o nou\ interven]ie salvatoare a
domnului Hu]u. Reamintim c\, gra -
 ]ie opera]iunilor de pân\ acum ale
Direc]iei Monumentelor Istorice
de la Boto[ani, `n conlucrare strân -
s\ cu onestul pre[edinte al Consi-
liului Jude]ean [i cu Ministerul
Culturii de la Bucure[ti, au putut fi
salvate `ntre pere]ii casei enescie-
ne numeroase valori de mare
`nsemn\tate istoric\ [i economic\,
de]inute odinioar\ de familia Enes-
cu, iar `n ultimii ani de posesorii
casei, cum ar fi un scaun, o fotogra-
fie `nr\mat\, câteva kilograme de
mere, cartofi [i diverse alte soiuri
de leguminoase. Informa]ii necon-
firmate sus]in chiar c\ `n interio-
rul casei compozitorului ar fi de]i -
nut la ora actual\, ca ostatec, un ied
sau un miel, ce nu este exclus s\ fie
sacrificat `n curând cu ocazia unor
s\rb\tori religioase str\mo[e[ti,
f\r\ nici cel mai mic respect fa]\ de
dreptul s\u la autodeterminare!

Campania de anexare a comu -
nei boto[\nene [i a casei lui George
Enescu ora[ului Ia[i pare s\ fie con -
dus\ de Consiliul de administra]ie

al Funda]iei „Timpul“. Acesta
desf\[oar\ `n prezent, prin organul
s\u de pres\, cu o vechime mai
mult decât respectabil\, o campa-
nie agresiv\, v\dit anti-româneas -
c\, ce survine dup\ ce s\p t\mâ -
nalul nostru, „Suplimentul de cul-
tur\“, a semnalat `n urm\ cu mai
bine de un an nemul]umirea unor
indivizi de peste hotare, ziari[ti [i
muzicieni f\r\ c\p\tâi, non-valori
ce refuz\ s\ fie adu[i „acas\“ sau
fac o propagand\ r\u voitoare ]\rii,
fa]\ de nerespectarea drepturilor
inalienabile ale mih\ilenilor [i, `n
general, ale românilor cu stare, de
a-[i d\râma `n voie cl\dirile monu-
mente istorice.

~ntr-un comentariu recent de la
Roma, `n limba lui Dante, un oare-
care Umberto Eco observa, sub ti-
tlul „Construire il nemico i altri
scritti occasionali“, c\ ac]iunile ca-
re se `ntreprind pe fundalul crizei
ce se creioneaz\ `n lume, din Cri-
meea [i Sevastopol, pân\ la enti -
t\]ile }\rii lui M\ Doare-n Cot, Bo-
to[ani [i Simferopol pe Bahlui, ar fi
expresia unei ideologii potrivit c\ -
reia, cit\m, „a avea un inamic este
important pentru a se defini o iden-
titate, dar [i pentru a se confrunta
cu un obstacol, a m\sura sistemul
s\u de valori [i a-[i demonstra bra-
vura“. Care bravur\, ar zice conu’
Iancu, erat demonstrandum!

Agen]ia de [tiri Bojdeuca, de
la Humule[ti, tocmai m-a
anun]at de un caz, aproape
nemai`ntâlnit `n istoria
recent\, de nerespectare a
drepturilor fundamentale la
autodeterminare a
mo[tenirii enesciene `n }ara
lui M\ Doare-n Cot. Persoane
sus-puse din Simferopolul de
pe Bahlui au organizat
recent un referendum
secesionist, sub lozinca
mobilizatoare a vechii
Securit\]i c\tre cei trimi[i `n
bibliotecile [i arhivele lumii:
„S\ aducem valorile acas\“.
Inten]ia v\dit\ a noii
campanii pare s\ fie aceea
de a anexa Mih\ilenii-
Boto[anilor [i casa lui
George Enescu, `mpreun\ cu
toate bog\]iile subsolului
bucovinean, la ora[ul Ia[i. ~n
cursul opera]iunilor de
prospectare a perspectivelor
„aducerii valorilor acas\“,
casa lui Enescu de la
Mih\ileni – anun]\ agen]ia
amintit\ – a mai suferit o
lovitur\ teribil\, dup\ ce
spirite, `n costuma]ie
neidentificabil\, au f\cut s\
se pr\bu[easc\ o por]iune
din teren `n fa]a treptelor de
la intrare, astfel ca trupele
bahluiene s\ poat\ sustrage
`ntreaga cl\dire, printr-o
manevr\ tactic\ de `nv\luire,
ocupând-o prin pivni]\... 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Retr\iesc deseori senza]ia de-acum
vreo dou\ decenii, când am v\zut
prima dat\ un videoclip al trupei
XTC – Making Plans For Nigel.
Era pe o caset\ VHS, din cele fur-
nizate pie]ei negre de filiera polo-
nez\. Nu mai [tiu dac\ am
cump\rat-o de la tarabele ce
`mpânzeau trotuarele centrului
Bucure[tilor, am primit-o de la
„furnizorul“ timi[orean (actual-
mente cet\]ean canadian) sau
am copiat-o f\r\ jen\ de la cine
mi-o `mprumutase. Avea carto-
nul colorat galben pe spate [i
ro[u pe fa]\, unde trona imagi-
nea globului p\mântesc ca un ba-
lon dezumflat, str\puns cu acul
de siguran]\. Trimiterea – cine
nu [tie? – era la celebra copert\ a
single-lui Sex Pistols – Good Save
The Queen, dar titlul „Punk Ge-
neration“ mi s-a p\rut abuziv,
mai ales c\ grupul scandalos lip-
sea. XTC n-au fost punkeri, nici
Dr. Feelgood, nici Chris Sped-
ding, nici Bow Wow Wow. Toat\
compila]ia mirosea a comer] mar -
ca EMI/Virgin, dar cui `i p\ sa?
Nu ̀ i vedeam la orice televizor pe
Iggy Pop, Buzzcocks, Vapors,
Members ori Generation X. {i
nici Stranglers nu mai erau la
mo d\, ca s\ ne s\tur\m de pun-
kul destinat absolven]ilor de uni-
versit\]i care vor s\ pozeze `n
working class. 

~n fapt, tipii \[tia par ]inta mu-
zicii celor de la XTC. De-ar fi s\
ne oprim numai la videoclipul
pomenit, g\sim câteva elemente
ce, bine scuturate, configureaz\ o
stare de lucruri specific\ socie -
t\]ii post-industriale. Joaca de-a
`ngrijirea medical\ aduce a su-
praveghere totalitar\, ̀ n care Big
Brother nu numai c\ vede tot,
dar [tie [i ce e bun pentru bietul
Nigel. Ai crede c\ filmule]ul din
1979 red\ situa]ia dintr-o ]ar\ co-
munist\, nu co[marul lumii libe -
re. XTC izbute[te s\ vorbeasc\
despre alienarea social\ folosind

chiar mijloacele care o produc.
Umbra lui Orwell plu te[te peste
frumoasa melodie a basistului Co -
lin Moulding, cel care, `mpreun\
cu Andy Partridge, muzician
complet [i poet dificil, constituie
motorul creativ al trupei. Nu lip-
se[te, aproape omniprezent\ `n
cultura pop-rock englez\, recuzi-
ta clownilor. Trucajele video Hi-
Tech introduc nota distinct\ de
eleva]ie, ceea ce scoate `nc\ o
dat\ muzica XTC din zona punk.
N-o face mai pu]in abraziv\!

Cariera trupei, din 1978, când a
scos primul disc, White Music, [i
pân\ `n 2000, la Wasp Star (cunos-
cut [i ca Apple Venus, Part 2), s-a
`nscris, am zice, sub semnul melo-
dicit\]ii deloc banale, mult di -
ferit\ de seria celor lesne de me-
morat [i fredonat. Pe undeva apro-
pia]i de Beatles ori Beach Boys,
`ns\ cu siguran]\ tocilarii lec]iilor
unor Kinks [i Move, XTC se
num\r\ ̀ ntre frunta[ii ati pici post-
punk, new-wave & alternativ, lao-
lalt\ cu Jam, Elvis Costello, Tal-
king Heads, Police, B52 sau Mad-
ness. Nume pentru care succesul
de top era important, dar conta
mai pu]in decât mesajul pe care
voiau s\-l transmit\. {i l-au trans-
mis. Com pozi]iile XTC nu-s lejere,
solicit\ altceva decât organele ge-
neric numite vintre. Satisfac]ia?
Depinde consistent de bagajul cu-
no[tin]elor proprii. Aceast\ mu-
zic\ nu gâdil\ urechea `n mod
pl\cut, ci direct creierul.

O recomand\ [i noua transpu-
nere 2.0 [i 5.1, marca Steven Wil-
son, pus\ pe CD [i Blu-Ray (APE-
BD110, 2013). Este prima din
„The Surround Sound Series“,
edi]ie prin care XTC `[i propune
s\ ridice muzica la standardele
unui public selectiv. Nu mi-e
jen\ s\ recunosc lunga a[teptare
a discului. {i n-am nici o ezitare
s\ scriu c\ a r\spl\tit r\bdarea
cu asupra de m\sur\. Dincolo de
particularit\]ile fiec\rei piese,
cu versuri simple sau absconse,
cu linie melodic\ epurat\ sau cu
aranjamente complexe, ies `n
evi den]\ structurile armonice.
Posibilitatea de a le urm\ri `n
surround nu constituie vreun
lux inutil. Este chiar modalitatea
`n care pot fi receptate ideal. Poa-
te c\ vinilul original, masterizat
de faimosul Bob Ludwig, oferea
profunzimea variantei actuale.
Nu am avut ocazia s\-l ascult.    

Excep]ia XTC
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Casa lui G. Enescu de la Mih\ileni
fotografiat\ la început de aprilie 2014
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Teatrul Fix produce [i g\zduie[te
spectacole teatrale, patronii locu-
lui, C\t\lin {tefan M`ndru, Mihai
Pintilei, Stanca Jabeni]an [i Nora
M`ndru, aducând la Ia[i experien]a
lor de la Teatrul 74 din Tg Mure[. ~n
Ardeal [i-n Bucure[ti, via]a tea -
tral\ underground e mai activ\
decât la Ia[i, `n principal datorit\
condi]iilor economice. De regul\,
institu]iile de acest tip graviteaz\
financiar `n jurul unui business de
tip restaurant/ cafenea/ bar/, altfel
nu ar putea rezista contabilice[te
exclusiv din `ncas\ri. La Fix mai
fusesem la avanpremiera unui alt
proiect, care nu s-a materializat,
pentru c\ autorul [i-a retras textul.
Fumasem, adic\, degeaba ̀ n „avan-
scen\“, `n s\li]a barului unde, `n
fa]a unei cafele, a unei beri ori a unui
cocktail, se a[teapt\ `nceperea
spec tacolului. 

Featuring Loretta e unul dintre
cele [ase texte incluse de George F.
Walker ̀ n volumul Suburban Hotel
(1997). Piesa canadianului e jucat\
foarte des `n lumea anglofon\, iar

acum, la Teatrul Fix, a fost repre -
zentat\ `n premier\ na]ional\.
Compania ie[ean\ e focalizat\ pe
autorii contemporani [i crea]iile
lor, iar aceasta e o comedie cu mul -
te calit\]i dramaturgice. George F.
Walker s-a apucat de scris pentru
teatru, film, radio [i televiziune
dup\ ce a cunoscut bine lumea oa-
menilor obi[nui]i gra]ie joburilor
pe care le-a avut. Ultimul job, cel de
dinainte de a-[i face curajul s\
r\spund\ unui anun] al lui Factory
Theatre Lab, a fost de taximetrist,
postur\ `n care trebuie s\ fi auzit
multe istorii de via]\. {i `nc\ palpi-
tante. Pe Loretta, personajul prin-
cipal, o descoperim `ntr-o camer\
de motel, vorbind la telefon de când
intr\m `n sala de spectacol. Sceno -
grafia Alinei Herescu, natur\ cre-
ativ\, care [tie s\ modeleze un
spa]iu, chiar [i unul restrâns ca
acesta, a utilizat pale]i din lemn pe
care i-a vopsit [i i-a dispus, ca la
lego, `ntr-un interior generos
vizual [i func]ional. Loretta e agi-
tat\, stare pe care o va p\stra atât

ea, cât [i celelalte personaje, pân\
la final, uneori [arjând de dragul
publicului, pentru a-l face s\ râd\,
tensiunea fiind gradat\ mai de-
grab\ prin dezv\luirile epice decât
prin evolu]ia personajelor. Ele nici
nu cresc, nici nu descresc, exist\
dramaturgic, povestindu-[i bio -
grafiile [i `nf\ptuind mici ac]iuni
scenice. Regizorul Adi Iclenzan a
lucrat foarte grijuliu, atent la de-
taliile textului, ale personajelor.
Loretta (Stanca Jabeni]an) e o
tân\r\ decis\ s\-[i fac\ un drum `n
via]\, `n `n]elesul ei, bani, mul]i
bani [i `nc\ `ntr-un timp scurt,
pân\ când abdomenul i se va bom-
ba treptat [i va da la iveal\ sarcina.
So]ul i-a murit mâncat de-un urs,
dup\ ce a `n[elat-o, iar copilul nu e
al lui! Rudele o tot sun\ pentru a o
readuce pe calea cea dreapt\, dar
tân\ra [tie ce vrea. Dave (Mihai
Pintilei), un salesman de [uruburi,
ciud\]el pân\ la patologic, Michael
(C\t\lin {tefan M`ndru), un impre-
sar de porno, `ncearc\, `n felul lor
unic, s-o ajute la ̀ mplinirea m\re]elor

planuri de viitor. Cea mai realist\
dintre ei, Sophie (Delia Neagu), o
emigrant\ rusoaic\ cu tat\ ex-
KGB, proprietarul motelului, pare
cea mai cu picioarele pe p\mânt.
Featuring Loretta e o comedie de
situa]ii [i text, la care te sim]i bine,
te amuzi. Am avut surpriza ca pub-
licul, care, no offense, a râs mai
ales la obscenit\]i, s\ aib\ o medie
de vârst\ de peste 30, spre 40 de ani.
M\ a[teptam s\ fie mai ales stu-
den]i! 

Oferta independen]ilor
vizeaz\ divertismentul

Studen]i au fost la Maideyi, un
b\rule] peste drum de Spitalul de
Urgen]\, `ntr-o zon\ din proximi-
tatea Universit\]ii „Cuza“, unde
am v\zut Undeva, aproape de John
Cariani. Cunoscut actor american
de filme, Cariani scrie `n Almost
Maine, titlul original al piesei sale
de debut, despre câteva `ntâmpl\ri
surprinz\toare tr\ite de locuitori
imaginari ai celei mai nordice lo-
calit\]i a statului Maine [i a fede -
ra]iei nord-americane. Pove[tile au
un liant, p\]aniile din dragoste,
sunt scrise cu umor [i câte un strop
de am\r\ciune, cu sim] scenic,
doar autorul e [i actor, are instictul
situa]iilor dramatice [i al dialogu-
lui. ~ntr-o noapte friguroas\ de

vineri, se ]es [i se destram\ cinci
frumoase, unele triste, pove[ti de
iubire interpretate de doi actori,
Ancu]a Gutui [i Theodor Ivan, `n
coordonarea regizoral\ impecabil\
a lui Ovidiu Ivan. Spectacolul e lu-
crat ingenios pentru spa]iul mic [i
„scenotehnica“ la dispozi]ie. Acto -
rii, de[i nu au o experien]\ scenic\
prea vast\, se descurc\ foarte bine
interpretând o suit\ de roluri, tre -
când cu firesc de la un personaj la
altul, diferen]iindu-le prin costu -
me, voce, ritm, stare, atitudine. ~]i
face pl\cere s\-i urm\re[ti ̀ n timp ce
savurezi un cocktail „Romeo [i
Julieta“, „Othello“ ori „Regele Lear“,
cum au avut gazdele inventivitatea
s\ le denumeasc\ `n meniu. 

Spa]iile independente repre zin -
t\, `n acest moment, platforma de
exprimare artistic\ pentru tinerii
absolven]i care nu au loc `n estab-
lishment-ul constrâns de regulile
austerit\]ii. Te-ai a[tepta ca din
rândul independen]ilor s\ se coa -
guleze contracultura, ca propune -
rile lor s\ fie altceva decât se vede
pe scenele bugetate de stat. Deo-
camdat\, oferta lor vizeaz\ diver-
tismentul, ceea ce le face agreabile
[i le aduce spectatori pentru câteva
reprezenta]ii, nu prea multe, c\ci
fiecare club are publicul lui. ~n mod
nedrept, aplauzele sunt mai scurte,
de[i de cele mai multe ori, arti[tii
indepeden]i le merit\ prelungite! 

„E cu fum?“
„E cu fum?“, l-am `ntrebat pe C\t\lin {tefan M`ndru când mi-a zis de premiera
Featuring Loretta de la Teatrul Fix. Fum de ]igar\, pentru c\ marele meu inamic 
`n privin]a teatrului de club e personajul acesta evanescent care `nso]e[te toate
spectacolele underground, deservindu-i pe cei prezen]i, deopotriv\ public [i actori,
c\rora le d\uneaz\ s\ joace `ntr-un mediu `n care sistemele de ventila]ie nu fac fa]\
num\rului mare de ]ig\ri `n exerci]iu. Curioas\ s\ v\d ce mai face teatrul ie[ean
independent-alternativ-de club-de cafenea, am vizitat dou\ loca]ii care rezist\
vicisitudinilor economice [i prezint\, printre alte tipuri de evenimente, [i
spectacole teatrale: Teatrul Fix [i Maideyi.

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Undeva, aproape de John Cariani, `n regia lui Ovidiu Ivan

Featuring Loretta de George F. Walker, `n regia lui Adi Iclenzan
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Nu mai vrem tr\dare

Sofi Oksanen

~n fiecare diminea]\ m\ trezesc
`ntrebându-m\ dac\ ast\zi Europa
de Est va fi vândut\ din nou. ~mi
verific mobilul, iar când v\d c\ ̀ nc\
nu am primit nici o veste prea alar-
mant\, chiar dac\ numai ve[ti bune
nu se pot numi astea, deschid calcu-
latorul [i baleiez noile [tiri pe scurt,
continuând s\ m\ `ntreb da c\ o s\
se `ntâmple ast\zi sau mâi ne.

~n ziua `n care nu voi mai fi `n
stare s\ fac fa]\ [tirilor decât con-
centrându-m\ asupra observ\rii
propriilor reac]ii [i a celor ale lu-
mii care m\ `nconjoar\, pentru c\
este de datoria scriitorului s\ `[i
aminteasc\ de momentele `n care
se d\ pagina istoriei.

Am p\[it deja pragul unei noi
epoci. Perioada interbelic\ – 1989-
2014 – s-a `ncheiat: `ncepe un nou
R\zboi Rece.

Ultima dat\ Europa de Est [i
statele baltice au fost vândute Uni-
unii Sovietice [i sferei sale de influ-
en]\ dup\ semnarea Pactului Rib -
bentrop-Molotov, manevr\ care a
ajutat imperiul sovietic s\ `[i atin -
g\ for]a maxim\. O mân\ de lucru
nepl\tit\ a fost `nchis\ `n lag\rele
de munc\ for]at\ ale gulagului.
Acum Rusia a l\sat clar de `n]e -
les, prin vorbe [i prin fapte, c\ 

inten ]ioneaz\ s\ readuc\ imperiul
la splendoarea sa de odinioar\.
Putin a actualizat [i a preluat doct-
rina lui Brejnev.

Rusia crede c\ are dreptul s\ in-
tervin\ ̀ n ac]iunile unor state inde-
pendente dac\ ele par s\ se apropie
prea mult de Vest [i dac\ Rusia
consider\ c\ are autoritate `n zona
respectiv\.

Duma ruseasc\ este `n acest mo-
ment `n curs de adoptare a unei 
legi care ar facilita anexarea unor
regiuni foste sovietice, iar oamenii
din ]\rile est-europene [i baltice se
`ntreab\ dac\ [i de data asta [i-au
pus zadarnic toate speran]ele `n
Occident. ~n ultimul deceniu Occi-
dentul nu prea a b\gat `n seam\
Europa de Est, considerând-o doar
o surs\ de mân\ de lucru ieftin\ [i
instala]ii de produc]ie profitabile.

Anexarea ilegal\ a Crimeei are
o mare valoare simbolic\: este pri-
ma regiune care, dup\ perioada 
sovietic\, a fost luat\ unui stat 

independent [i `ncorporat\ `n Ru-
sia. Este [i un test, o tatonare a to -
leran]ei [i eticii Vestului: va `n -
dr\zni oare Occidentul s\ `[i ono -
reze pro misiunile – sau va tr\da
din nou Europa de Est?

Contraatacul imperiului pr\bu -
[it a `nceput `n 2005, când Putin a
declarat c\ colapsul Uniunii Sovi-
etice a fost cel mai mare dezastru
geopolitic din secolul XX. Felul `n
care se pred\ istoria `n [coli este
una dintre metodele prin care se
promoveaz\ aceast\ tez\, con]i -
nutul ei retrogad fiind motivat de
interese geopolitice. Aceast\ ver -
siune a istoriei este menit\ s\ tre -
zeas c\ din nou mândria na]ional\
a ru[ilor [i s\ le reaminteasc\ oa-
menilor faptul c\ apartenen]a la
imperiul rus a fost benefic\ [i pen-
tru membrii altor na]iuni.

Fostele state vasale sunt `ns\ de
alt\ p\rere.

Mul]i ani occidentalii au aplaudat
politico[i discursurile lui Putin 

despre „dezvoltarea democratic\“
a ]\rii sale. Putin `nsu[i a afirmat
c\ modelul lui de societate este o
de mocra]ie „gestionat\“. Ei bine,
ge nul \sta de guvernare nu are nici
o leg\tur\ cu democra]ia, dar Occi-
dentul s-a l\sat am\git de aceast\
explica]ie, ca [i de eufemismele
FSB-ului (KGB-ul de ast\zi) menite
s\ lini[teasc\ restul lumii `n timp
ce elita politic\ de la Kremlin se
preg\tea pentru minunata lume
nou\ a lui Putin.

Uniunea Sovietic\ a fost reabili-
tat\, iar jurnalismul a devenit o
op]iune profesional\ sinuciga[\.
~ncepând din 2012 elita lui Putin 
[i-a repatriat activele din Occident
pentru a garanta independen]a ce -
lor afla]i la putere.

Unul dintre principiile fonda-
toare ale Uniunii Europene este c\
ar trebui m\car s\ `ncerc\m s\
`nv\]\m ceva de la trecut. Uniunea
Eurasiatic\ promovat\ de o clic\ din
sânul elitei lui Putin este diametral

opus\ acestui principiu. Ea se
bazeaz\ pe tot ce-i mai bun din stali -
nism [i na]ional-socialism, apli când
`n mod constant lec]iile `n v\]ate de
la propaganda acestora. Iar metoda
aceasta de exercitare a puterii are
un buget inepuizabil.

~n 2005 a fost `nfiin]at canalul de
televiziune `n limba englez\ Russia
Today pentru a servi scopurilor pro-
pagandistice ale Kremlinului, cu un
buget anual de peste 300 de milioane
de dolari. Deoarece la su prafa]\
pare a fi un canal de [tiri, toat\
lumea crede c\ acestea chiar sunt
[tiri, când de fapt scopul s\u este
diseminarea „adev\rurilor“ Rusiei
`n Occident, dup\ cum au recunos-
cut fo[ti angaja]i ai acestui post.

~ns\ odat\ cu criza din Ucraina
aceast\ propagand\ a devenit atât
de neru[inat\, `ncât nici m\car nu
mai `ncearc\ s\ `[i disimuleze in-
ten]iile `n fa]a Occidentului, ca
pân\ acum. Este o schimbare de
propor]ii.

„Suplimentul de
cultur\“ public\ un
articol semnat 
de Sofi Oksanen, care 
a ap\rut pe 21 martie 
`n publica]ia suedez\
„Expressen“. Sofi
Oksanen este cunoscut\
`n România pentru
romanele Ziua când au
disp\rut porumbeii,
Purificare [i Vacile lui
Stalin, ap\rute la
Editura Polirom.
Anexarea Crimeei de
c\tre Rusia, o `nc\lcare
flagrant\ a legisla]iei
interna]ionale, este o
expresie profund
simbolic\ a puterii. 
~n articolul scris `n
exclusivitate pentru
ziarul suedez
„Expressen“, Sofi
Oksanen `ndeamn\
Occidentul s\ pun\
cap\t colonialismului 
lui Putin.
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~n Occident, editorii sunt obi[ -
nui]i s\ prezinte opiniile diferitelor
p\r]i implicate pentru a ob]ine un
articol care s\ se apropie cât de cât
de adev\r. Dar nu la fel trebuie s\
se procedeze când una dintre aces-
te p\r]i implicate minte cu neru -
[inare. Procedând astfel, mass-me-
dia occidentale nu fac decât s\
repete indirect mesajul promovat
de silovicii [literal „cei de la pu -
tere“, termen folosit pentru a de-
semna politicieni de top care au lu-
crat `n serviciile de securitate] ai
Kremlinului.

~n centrul politicii Kremlinului
se afl\ un r\zboi al informa]iilor,
purtat prin afirma]ii [i contraafir-
ma]ii, pentru c\ aceasta este cea
mai ieftin\ modalitate de a duce un
r\zboi [i a cuceri teritorii f\r\ tan-
curi. Team\, provocare, proiec]ie
[i propagand\: cei din elita Krem-
linului sunt mae[tri ai acestui joc.
Iar acestea sunt armele folosite
`ntotdeauna pentru a justifica ocu-
pa]iile, atât `n fa]a popula]iilor din
teritoriile respective, cât [i `n fa]a
lumii `n general.

Pentru Rusia, anexarea p\r]ii
peninsulare a Crimeii, care, con-
form legii, apar]inea Ucrainei, a fost
floare la ureche. Invazia nu a creat
`n rândul ru[ilor victime care s\
scoat\ mamele ̀ n strad\, iar ̀ n plus,
au reu[it s\ ̀ i toarne Occidentului o
poveste `n care anexarea p\rea jus-
tificat\, având `n vedere c\ un pro-
cent important din popula]ia regiu-
nii este vorbitoare de rus\.

Majoritatea acestor locuitori au
ajuns `n Crimeea ca rezultat al re-
loc\rilor `n mas\ operate de Stalin,
al c\ror scop era s\ amestece popu-
la]iile statelor vasale Uniunii Sovi-
etice [i s\ rusifice regiunea. Exist\
cazuri similare `n diferite zone ale
Europei de Est. Iar acum oamenii
\[tia sunt exploata]i de clica lui
Putin. ~ns\ locuitorii ini]iali ai Cri -
meei, t\tarii, au fost deja da]i uit\ -
rii. Experien]a lor `n cadrul politi-
cilor demografice ale lui Stalin a
culminat cu un genocid.

~n momentul când scriu aceste
rânduri, u[ile caselor ocupate de
t\tari sunt `nsemnate cu câte o
cruce. V\ aduce aminte de ceva?

Rusia `ncearc\ de mult s\ desta-
bilizeze independen]a Europei de
Est [i a ]\rilor baltice. ~n 2008 Putin
spunea c\ Ucraina este un stat arti-
ficial. Rusia a contestat dreptul
Ucrainei la inviolabilitatea fron-
tierelor, iar printr-un e[afodaj de
minciuni foarte abil a reu[it s\ o
fac\ s\ par\ aproape un stat rusesc.
Strategia asta nu este deloc nou\: la
fel i s-a `ntâmplat [i tân\rului stat
austriac `n anii ’30, rezultatul fiind
Anschluss-ul din 1938.

Statele baltice sunt nevoite de
mul]i ani s\ asculte genul \sta de re-
toric\ din partea Rusiei. Restul lu-
mii [tie destul de pu]ine lucruri de-
spre aceste ]\ri – ca [i despre Ucra -
ina. Ca urmare, planul Rusiei – s\ le
conteste dreptul la autodeterminare
– nu este deloc greu de rea lizat.

~n ceea ce trece drept mass-me-
dia ruse[ti, au ap\rut lungi repor-
taje despre ru[i ]inu]i `n lag\re de
concentrare din Estonia (minciun\
din recolta anului 2007). Se mai
sus]ine [i c\ copiii unor turi[ti ru[i
s-ar putea s\ fi fost r\pi]i din anu-
mite hoteluri din Finlanda, care se
consider\ `n mod tradi]ional c\ ar
apar]ine Rusiei (minciun\ din
recolta anului 2013).

Când genul \sta de afirma]ii
sunt emise `n eter an de an, nu este
deloc surprinz\tor c\ o majoritate
a popula]iei ruse `ncepe treptat s\
adopte o atitudine b\nuitoare fa]\
de Occident. Iar \sta e [i scopul. ~n
felul acesta, la nivel mental, oame -
nii pot fi monta]i pe ideea de r\z -
boi, iar grupuri etnice care pân\
atunci convie]uiser\ pa[nic sunt
asmu]ite unul `mpotriva altuia.

Du[manii imaginari sunt exact
lucrul de care are nevoie clica lui
Putin pentru a-[i men]ine populari -
tatea [i a-[i p\stra activele pe care
le-a ob]inut prin mijloace extrem
de `ndoielnice. Orice pierdere a
puterii ar da ̀ n vileag corup]ia care
i-a permis s\ acumuleze o aseme-
nea bog\]ie. Exact a[a s-a `ntâm-
plat `n cazul pre[edintelui destituit
al Ucrainei, Ianukovici.

Deocamdat\, conducerea Rusiei
este concentrat\ `n mâinile unui
mic grup de silovici, iar Putin – cel
mai bogat om din Europa [i din Ru-
sia – e imaginea acestuia. Educa]ia
mem brilor acestui grup este foarte

diferit\ de cea a politicienilor din
Occident, baza acesteia fiind FSB [i
KGB. Nu exist\ pozi]ie mai `nalt\
`n ierarhia puterii din Rusia. Pe
vremea Uniunii Sovietice, m\car
KGB-ul era subordonat Partidului.

Oricine mai crede c\ Rusia se
folose[te de „politica de protec]ie a
compatrio]ilor“ pentru a proteja
interesele etnicilor ru[i din afara
grani]elor ]\rii ar trebui s\ revin\
rapid cu picioarele pe p\mânt [i s\
`[i aduc\ aminte cum s-a folosit
Hitler de etnicii germani. Oricine a
vizitat vreodat\ Rusia [tie cât de
pu]in le pas\ de ru[i celor de la pu -
tere. {i tot ac]iunile Rusiei, sub
masca „ajutorului umanitar“, au
adus Osetia de Sud `n halul `n care
este acum.

Kremlinul nu prea agreeaz\ re -
volu]iile de diferite culori din ]\rile
vecine. A[a c\ `n guvernele unor
]\ri devastate de corup]ie sunt in-
stala]i oameni care `nclin\ spre
Moscova. Cât timp a fost la putere,
Ianukovici a reu[it s\ aresteze
ni[te istorici care investigau cri -
mele sovieticilor [i [i-a exprimat
personal `ndoielile cu privire la
Holodomar, foametea catastrofal\
care a fost de fapt un act de genocid
instigat de sovietici la `nceputul
anilor ’30. Printre politicile sale s-au
num\rat [i limitarea libert\]ii de
exprimare [i propaganda homo-
fob\. Ianukovici a ac]ionat a[a cum
ne-am a[tepta s\ ac]ioneze un lider
care `nclin\ spre Moscova. ~ns\ 

s-au iscat proteste populare ce au
cam dat peste cap planurile bine
puse la punct ale lui Putin de a uni
Ucraina cu Rusia f\r\ prea mult
tam-tam.

E timpul ca Occidentul s\ spun\
nu inten]iei Rusiei de a-[i l\rgi te -
ritoriul dincolo de grani]ele ]\rii,
iar asta nu se poate face prin dialog
diplomatic.

Nu se poate negocia cu un adver-
sar care minte tot timpul ̀ n leg\ tur\
cu scopurile sale. Rusia a ar\ tat de-
ja c\ adopt\ o fa]ad\ diplomatic\
doar ca s\ mai câ[tige timp s\ trans-
porte armament greu la grani]\. S\
câ[tige timp s\ adopte legi care
sus]in regimuri-marionet\.

Occidentul a `ncercat s\ `n]e -
leag\ politicile puse `n practic\ de
Kremlin, dar nu ai ce s\ `n]elegi la
colonialism. E pur\ l\comie – [i
trebuie oprit.

Sau am `ncerca oare s\ d\m
dovad\ de `n]elegere dac\ regina
Elisabeta a II-a ar hot\r` s\ re`nvie
colonialismul britanic? A]i `ncerca
s\ `n]elege]i cum gânde[te Angela
Merkel dac\ ea ar amenin]a s\ re-
instituie Reichul german?

Dar dac\ televiziunea german\
ar `ncepe s\ transmit\ emisiuni
pentru copii care ar prezenta ni[te
juc\rii de plu[ preg\tindu-se de
r\zboi? Dac\ Germania ar fi con-
dus\ de oameni instrui]i de Ges -
tapo? Cum v-a]i sim]i dac\ germa -
nii l-ar considera pe Hitler unul din-
tre cei mai mari oameni din istoria

]\rii lor, a[a cum este privit Stalin
`n Rusia? Dac\ Germania ar de-
clara c\ Europa (sau „Gayropa“,
cum o numesc ru[ii) este guver-
nat\ de o conspira]ie de homosexu -
ali, a[a cum s-a afirmat recent ̀ ntr-o
Rusie sprijinit\ de o legisla]ie care
face propagand\ anti-gay? ~[i mai
aminte[te cineva cine a spus c\ de-
generarea Occidentului este rezul-
tatul unei conspira]ii a evreilor?

N-ar tolera nimeni astfel de lu-
cruri, nici m\car o secund\. {ti]i c\
nu a]i putea niciodat\ s\ le expli-
ca]i nepo]ilor vo[tri de ce a]i per-
mis s\ se `ntâmple a[a ceva.

Traducere din limba englez\ 
de Ioana Aneci

Sofi Oksanen s-a n\scut `n
1977, la Jyvaskyla, `n Finlan-
da. A studiat literatura [i dra-
maturgia la Helsinki, devenind
cunoscut\ odat\ cu romanele
Stalinin lehmat (Vacile lui Stalin,
2003; Polirom, 2012) [i Baby
Jane (2005). ~n 2007 a scris
piesa de teatru Puhdistus (Pu-
rificare); aceasta s-a bucurat
de un mare succes pe scena
Teatrului Na]ional Finlandez [i
a stat la baza romanului cu
acela[i titlu, publicat `n 2008
(Polirom, 2012, 2013). Purifi-
care s-a plasat `n topul best-
sellerurilor finlandeze [i i s-au
decernat numeroase premii 
interna]ionale de prestigiu.
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Doris Mironescu

Estetica lui ]ine de postmodernis-
mul, cam trecut de copt, al unei
epoci ce p\rea odat\ plin\ de pro-
misiuni, dar care s-a pr\bu[it `ntre
timp sub greutatea propriilor pre-
ten]ii. Apoi, Vi[niec e [i `nrolat `n
tot felul de b\t\lii datate (unele din-
tre ele pe man[eta c\r]ii), a c\ror
relevan]\ nu o `n]eleg: literatura
`mpotriva imaginii, arta `mpotriva
societ\]ii de consum, biciuirea
„complexelor culturale genetice“
ale românilor. ~n opinia mea, lite-
ratura ar face bine s\ accepte c\
epoca de azi e una virtual\ [i s\ `[i
joace cartea, care nu e una oareca-
re, `n noile condi]ii, societatea de
consum e totu[i mai bun\ decât cea
de produc]ie planificat\ de la cen-
tru, iar un complex cultural, prin
`nsu[i faptul c\ ]ine de cultur\ [i
nu de natur\, nu este genetic. Aces-
tea fiind zise ca s\ le d\m din cale,
romanul Negustorul de `nceputuri
de roman este o realizare literar\
remarcabil\, o carte de care post -
modernismul românesc, cu istoria
lui incomplet\, avea nevoie, una pe
care cititorul actual, dac\ e pasio-
nat de literatur\ [i nu doar de „po-
veste“, o s-o guste cu delicii.

Romanul lui Matei Vi[niec por-
ne[te cu o imens\ miz\ naratolo-
gic\. Va fi o carte despre bog\]ia
promisiunii oferite de `nceputurile
de roman, `n care sunt, de altfel,
evocate tot felul de `nceputuri de
romane celebre, printre care Str\ i -
nul, Muntele vr\jit sau Moby Dick.
Un scriitor român oarecare, tr\itor
la Paris [i numit „M“ este contactat
de o agen]ie ocult\ pentru c\ a fost
ales s\ i se furnizeze un `nceput de
roman-capodoper\. Teoria repre-
zentan]ilor agen]iei e c\ `nceputul
face romanul, probat\ prin faptul
c\ to]i marii romancieri ai lumii,
`ntre care [i Camus, Thomas Mann
[i Melville, au f\cut parte dintre co-
laboratorii lor. Desigur, asta e o
prostie, iar `nceputul unei c\r]i nu

angajeaz\ cu nimic valoarea restu-
lui. Dac\ ar fi a[a, cel mai bun ro-
man ar con]ine o mie de ̀ nceputuri
posibile de roman. Iar Matei Vi[ -
niec nu crede asta, altfel ar fi scris
un al doilea Dac\ `ntr-o noapte de
iarn\ un c\l\tor (`n parantez\ fie
spus, romanul lui Calvino nu e
chiar cel mai bun roman din lume).

Un roman 
care pasioneaz\ 
prin continu\ri

Romanul Negustorul de `nceputuri
de roman se cite[te cu pasiune pen-
tru a afla care va fi minunatul `nce-
put promis lui „M“ de c\tre agen -
]ie, dar [i pentru a lega ̀ ntre ele din
ce ̀ n ce mai numeroasele pove[ti ce
`ncep s\ se rostogoleasc\, aparent
necontrolat, `n direc]ii divergente.
Aici e avalan[a de ̀ nceputuri de ro-
man cu care titlul c\r]ii ne ame-
nin]a, pentru c\ multe capitole par
c\ ̀ ncep o nou\ poveste, de la cap\t.
Povestea unei copil\rii se `nvârte
`n jurul unui frate mai mare, foarte
inteligent, Victor, care cre[te [i apoi
pleac\ de acas\. ~ntr-o diminea]\,
un om se treze[te `ntr-un ora[ pus -
tiu, de unde oamenii au disp\rut.
~n de[ertul Nevada, doi tineri ̀ n au-
tomobil gonesc pe autostrad\. ~ntr-o
mansard\, un mort uitat de to]i `[i
poveste[te amintirile printre po-
rumbeii care-i invadeaz\ camera.
La casa Monteoru din Bucure[ti, ̀ n
anii ’70, o serie de scriitori impor-
tan]i beau [i fac literatur\. ~ntr-o
libr\rie parizian\, vizitatori miste-
rio[i `[i fac apari]ia pentru a ascul-
ta c\r]ile cu urechea. {i tot a[a, `n
scenarii fie realiste, fie fantastice,
`n pasaje aparent memorialistice
sau de-a dreptul metatextuale, ro-
manul de fa]\ se umfl\ parc\ dezor-
donat, deconcertând cititorul. 

Exist\ totu[i un cititor care, `n
loc s\ fie deconcertat, va fi captivat
tocmai de rapida alternare a pove[ -
tilor, pentru c\-i ofer\ o intrig\ de-
tectivistic\ de un tip nou, pentru
un Sherlock Holmes de bibliotec\.
~ntr-adev\r, cititorul predilect al
romanului lui Vi[niec este un tip li-
vresc, fascinat de posibilitatea ca
aceste pove[ti s\ nu fie arbitrare, ci
s\ se lege, la sfâr[it, laolalt\. Roma-
nul lui Vi[niec nu `l pasioneaz\
prin `nceputuri, ci prin continu\ri.
{i toate continu\rile posibile, cele
[apte sau opt romane care compun
postmoderna carte a lui Matei Vi[ -
niec, au ceva de-a face cu literatura.
„M“ e scriitor, un estic timid care
viseaz\ afirmarea universal\ `n
centrul lumii, la Paris. Dar [i idila
sa cu domni[oara pe nume Ri este
una livresc\ pân\ la sclifoseal\:
domni[oara `i interzice s-o „viseze

goal\“ [i accept\ s\ fac\ dragoste
cu el dintr-un motiv „strict literar“,
ca s\-l dezarmeze pe cititorul vo -
yeur; `n replic\, „M“ `i compune
poezii care s-o ating\ `n locul lui,
pentru c\ el e prea timid pentru asta
(„m\ mul]umesc deci s\ scriu acest
poem pentru buze/ f\cut pur [i
simplu s\ o s\rute pe buze“). Mor-
tul din mansarda invadat\ de po-
rumbei, afl\m la lectur\, e [i el ro-
mancier, luptând cu un computer
uzurpator, care `i fur\ crea]ia. Ce
s\ mai spunem de maleficul librar
Bernard, romancier impotent, blo-
cat de decenii la primul rând dintr-o
carte nescris\ [i care moare pe
plaj\, izbit de un val cu mare „for]\
narativ\“, fiind pe urm\ promovat
supraveghetor al viselor celorlal]i
(adic\ un fel de critic literar, nu?). 

~ntr-o astfel de atmosfer\, auto-
referin]ele sunt de neocolit. „M“
poate foarte bine s\ fie Matei, scrii-
tor român care tr\ie[te la Paris, ca
[i `n via]a real\. Dup\ cum perso-
najul „X“, care se treze[te `n ora[ul
pustiu, b\nuind c\ to]i oamenii au
plecat sau au murit, trimite direct
spre volumul lui Vi[niec Ora[ul cu
un singur locuitor, din 1982, pro-
iec]ie a copilului care se viseaz\ rege,
dar [i alegorie a autorului p\ r\sit
de fantomele sale dragi, cu inspi-
ra]ia sec\tuit\. E natural ca acest
personaj, hot\rât „s\ apere norma-
litatea“ `n ora[ul s\u golit de oa-
meni, s\ `[i propun\ s\ se reapro-
pie de artele frumoase: „S\ citeasc\
`n fiecare zi câte un pic. S\-[i com-
pleteze cultura general\. Proust.
Faulkner. Thomas Mann. S\ se
ini]ieze pu]in `n romanul postmo-
dern. Vi[niec“. Toate contextele `n
care autorul se proiecteaz\ refe-
ren]ial sunt, desigur, autoironice.
~n paginile romanului s\u (nu [i pe
copert\), Vi[niec ap\r\ literatura
cu elegan]\ [i inteligen]\.

Dar asta nu poate s\ schimbe
faptul c\ romanul de fa]\ este, `n
esen]\, unul pesimist, o parabol\
cu accente distopice despre pro-
voc\rile grozave pe care literatura
le are `n fa]\. Literatura de azi e
f\cut\ cu emo]ii epidermice [i cu
`nlocuitori de experien]e; realita-
tea nu mai e cunoscut\ [i nu mai
poate fi atins\; Euridice (domni -
[oara Ri) `i interzice lui Orfeu s-o
priveasc\; subcon[tientul cititoru-
lui e colonizat de un imaginar de
`mprumut. ~ntr-una dintre varian-
tele de final, literatura ajunge s\ fie
scris\ de computere, f\r\ interme-
diar uman; cel mult, ele se pot fo-
losi de patch-uri literare, plasturi
a[eza]i pe pielea indivizilor pentru
a le `nregistra emo]iile [i a le trans-
forma apoi automat `n literatur\.
~n alta, fratele mai mare, Victor,

ajuns ̀ n America, se complace ̀ ntr-o
existen]\ plastifiat\. Dar o revan[\
exist\: romanul pe care compute-
rul `l scrie, furându-l de fapt de la
romancierul mort Gu]\, este per-
mutat printr-un accident, transfor-
mat `ntr-o mas\ textual\ dezordo-
nat\, deoarece porumbeii care au
invadat mansarda lui Gu]\ ciugu-
lesc tastele computerului [i rein-
staureaz\ astfel drepturile „natu-
rii“ asupra ma[inii uzurpatoare. 

~n ce prive[te `nceputul de ro-
man promis lui „M“ de c\tre
lucr\torii agen]iei de `nceputuri de
roman, el apare `ntr-adev\r la un
moment dat: e o fraz\ oarecare,
poe tic\ [i nesemnificativ\, care, ga-
rantat, n-ar putea anun]a vreodat\
o capodoper\ dac\ am `ntâlni-o pe
prima pagin\ a unei c\r]i. Vi[niec
se folose[te `ns\ de ea ca fraz\ de
`ncheiere a romanului s\u, unde se
potrive[te foarte bine. Sfâr[itul, nu
`nceputul acestui roman puncteaz\
reu[ita veritabil\ a lui Vi[niec.
Fraza anodin\ este acolo polise-
mantic\, iar curgerea `n mai multe

planuri paralele a romanului se ara -
t\ a fi rezultatul unei premedit\ri.
O premeditare care merge pân\ la
perversitate: din cele trei-patru fire
epice principale, Vi[niec nu-l las\
pe niciunul s\ fie dominant. Roma-
nul se ̀ ncheie ̀ n indecizie, cititorul
trebuie s\ accepte c\ nu [tie care
este eroul principal al pove[tii [i
nici m\car cine este autorul ade -
v\rat al acesteia. Negustorul de
`nceputuri de roman este, astfel, o
carte `nc\rcat\ de virtualit\]i, mul-
te dintre ele opunându-se [i anu-
lându-se reciproc. Un roman plu-
ral, virtual, care vorbe[te despre o
lume ea `ns\[i virtual\: literatura
se dovede[te astfel expert\ `n mo-
duri de a fi pe care laicii abia acum
ajung s\ le cunoasc\, atunci când
`[i deschid cont pe Facebook. Este
un mesaj puternic, pe care literatu-
ra lui Vi[niec are toate mijloacele
s\-l transmit\ mai departe.

Matei Vi[niec, Negustorul de 
`nceputuri de roman, Editura Cartea
Româneasc\, 2013

Ultimul roman al lui
Matei Vi[niec n-a avut
parte de comentarii
serioase pân\ acum `n
revistele literare de la
noi. Era cumva de
a[teptat: e o scriere
complicat\, greu de
urm\rit, un fals tratat
de naratologie pus `n
practic\, cu exigen]e
intelectuale, preten]ios
fa]\ de cititorii s\i. 

Ultimul roman postmodern
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„Sentimentul ie[ean 
al fiin]ei `nseamn\ s\ 
te plângi mereu de ceva“

O selec]ie de 
George Onofrei

Pe 27 noiembrie 2005, Grupul pen-
tru Dialog Social Ia[i lansa tema, la
mod\ [i ast\zi, a aspira]iei Ia[ului
la statutul de Capital\ Cultural\.
„Când se pune `n discu]ie locul pe
care `l ocup\ azi Ia[ul `n ]ar\ sub
aspect cultural, vocea nostalgicilor
este ̀ ntotdeauna mai g\l\gioas\ de-
cât a criticilor. Ia[ul e capitala cul-
tural\ a României, unde este `nc\
prezent spiritul Junimii, al «Con-
vorbirilor literare» [i al Teatrului
Na]ional, institu]iile sale tradi]io-
nale, spun nostalgicii. La polul
opus se situeaz\ cei care afirm\ c\
Ia[ul nu are `n prezent nimic care
s\ `i legitimeze statutul de capital\
a culturii. C\ este un ora[ «mort»
din punct de vedere cultural, care
se hr\ne[te din str\lucirea trecutu-
lui“, scria Emilia Chiscop `n „Su-
plimentul de cultur\“, ̀ ntr-o relata-
re a punctelor de vedere exprimate
`n cadrul mesei rotunde.

„Ceea ce a lipsit Ia[ului `n ulti-
mii ani a fost componenta de mar-
keting cultural. M\ `ntreb ce pro-
iecte a accesat ora[ul `n acest an pe
domeniul cultural, `n ce m\sur\ e
conectat la re]elele [i funda]iile cul-
turale europene, ca Funda]ia Euro-
pean\ pentru Cultur\ din Amster-
dam, de exemplu. M\ ̀ ntreb ce zone
de excelen]\ are, `n acest moment,

Ia[ul“, a punctat coordonatele dez-
baterii moderatorul Alexandru
L\zescu.

„~nv\]\m=ntul superior este un
real centru gravita]ional al Ia[ului,
tot aici se afl\ cea mai mare editur\
din ]ar\, Polirom, jurnalismul are
la Ia[i un pol important, iar cei mai
mari web-designeri din România
se afl\ la Ia[i, la firma Grapefruit
Design“, a spus {tefan Prutianu,
profesor de marketing la Faculta-
tea de Economie [i Administrarea
Afacerilor de la Universitatea
„Al.I. Cuza“.

Tot `n spiritul discu]iei despre
forme [i fond, Daniel Condurache,
profesor la Departamentul de Jur-
nalistic\ al Universit\]ii „Al.I. Cu-
za“, a vorbit despre un Ia[i „mort
din punct de vedere cultural, un de -
[ert cu mici oaze inflamate, animate
de entuziasme aproape inexplicabi-
le, cu pu]ine perspective integra-
toare, un ora[ c\ruia `i lip se[te un
anumit gen de solidaritate pe care o
au alte ora[e culturale“.

Fa]\ de „tânguielile“ exprimate
de câ]iva dintre cei prezen]i, care
erau convin[i c\, dac\ Ia[ul a de -
c\zut, atunci asta e pentru c\ „ni-
meni nu ne d\“, Alexandru L\zescu
a replicat c\ e timpul ca ideile de
proiecte [i ini]iativa s\ ia locul men-
talit\]ii c\ „trebuie s\ vin\ cineva
s\ ne dea, s\ se `ntâmple ceva“.

„Sentimentul ie[ean al fiin]ei
`nseamn\ s\ te plângi mereu de ceva:

c\ s-a pierdut statutul de capital\ ̀ n
fa]a Bucure[tiului, c\ nu sunt bani
etc. ~n fapt, Ia[ul este un ora[ aflat
`n criz\ de vreo 60 de ani, un ciclu
ce dureaz\ mult prea mult. S-a in-
stalat un «dolce far niente» moldo-
venesc destul de solid“, a spus [i
profesorul Mihai Dorin.

„Un târg de carte 
nu trebuie s\ se
transforme `ntr-o uria[\
tarab\ de vânzare“

„Dincolo de latura lor comercial\,
târgurile de carte din România,
chiar [i cele cu tradi]ie, nu au
reu[it s\ dezvolte [i o latur\ cultu-
ral\ pronun]at\ (aceasta dac\ nu
socotim vânzarea de carte un act
cultural `n sine).“ Este o opinie pe
care o `mp\rt\[ea cea mai mare
asocia]ie a editorilor din România,
A.E.R.: „Un târg de carte nu trebu-
ie s\ se transforme `ntr-o uria[\ ta-
rab\ de vânzare“, spunea Doina Ma-
rian, director executiv al A.E.R. –
aceasta era situa]ia descris\ de
„Suplimentul de cultur\“ la finele
lui 2005.

Doina Marian adopta un punct
de vedere foarte tran[ant: „Un târg
de carte bine conceput trebuie s\
`nsemne cel mai important eveni-
ment al domeniului editorial, un
loc de ̀ ntâlnire pentru profesioni[ti
[i public, pentru dezbateri [i
schimb de informa]ii, un adev\rat
festival al c\r]ii, ai c\rui prota-
goni[ti s\ fie figuri eminente ale li-
teraturii române contemporane.
Din punctul de vedere al orga -
niz\rii, spa]iul unui târg ar trebui
s\ lase posibilitatea expozan]ilor
de a-[i dezvolta prezentarea c\r -
]ilor [i a nout\]ilor, s\ poat\ primi
mult mai confortabil publicul [i s\-i
ofere mai multe spa]ii de anima]ie –
altele decât cele tradi]ionale (de
lan s\ri) –, cum ar fi cele dedicate
copiilor, tineretului, [tiin]elor sau
forumurilor pe diverse teme.

Devine din ce `n ce mai clar c\
un târg de carte reu[it nu trebuie
gândit ca un simplu instrument de

`nregistrare a tendin]elor pie]ei, ci
trebuie s\ se transforme `ntr-un
spa]iu experimental pentru `ntrea-
ga industrie cultural\, spa]iu `n ca-
re cititori, editori, profesioni[ti s\
poat\ dialoga [i s\ poat\ inova. ~n
acela[i timp, un astfel de târg tre-
buie s\ reprezinte una dintre valo-
rile esen]iale pentru industria [i
pia]a româneasc\ de carte“.

{i criticul literar Costi Rogozanu
era de p\rere c\ acest tip de eveni-
ment trebuie reformat. „Ar trebui
exploatat tocmai un anumit „am\ -
nunt“ cu totul special `n cazul târ-
gurilor: are loc `ntâlnirea cu auto-
rul, nu doar cu textul s\u. {i, din
acest motiv, pân\ [i aceast\ ultim\
`ntâlnire ar trebui s\ fie una spe-
cial\, cu standuri ceva mai pline de

imagina]ie, cu lans\ri mai elabora-
te, cu lecturi. Eu a[a v\d un târg
bun. ~l consider cu atât mai reu[it
cu cât aud [i v\d mai mul]i oameni
din «industria» scrisului. Sau vreau
s\-mi fie prezentate c\r]ile cu ade -
v\rat ale toamnei, vreau s\ mi se
impun\ rentrée-ul românesc. Vreau
s\ v\d emanciparea de sub pasivi-
tatea uneori ap\s\toare a libr\riei.
Nu m\ intereseaz\ neap\rat vedete
culturale transpirate, obosite, dar
uneori [i `ntâlnirea cu un scriitor
preferat este decisiv\. La Gaudea-
mus au fost neglijate tocmai aceste
aspecte. Bun, au fost lans\ri, au
fost scriitori destui, dar tot a se -
m\nat `n ansamblu cu un bâlci
pestri], cu lucruri nu prea bine de-
finite scoase la vânzare.“

Dac\ are Ia[ul o strategie cultural\ coerent\ se
`ntrebau reprezentan]ii societ\]ii civile [i la
finalul anului 2005, nu doar ast\zi, când, cel
pu]in teoretic, Ia[ul sper\ s\ ob]in\ `n 2021
statutul de Capital\ Cultural\ European\. 

Cum ar trebui organizat un târg de carte `n
România care s\ semene cu unul din Occident?
Cum trebuie acesta promovat sau marketat?
Care sunt argumentele cu care editurile ar
trebui s\ se prezinte la astfel de evenimente?

O dezbatere aprins\ pe aceast\ tem\ avea loc
`n paginile „Suplimentului de cultur\“ cu
aproape un deceniu `n urm\, `n contextul
edi]iei a XII-a a Târgului Gaudeamus, g\zduit 
de Romexpo `n perioada 23-27 noiembrie 2005.
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– Fragmente – 

Stereotipuri culturale [i excesul
matern

Exist\ stereotipuri culturale ale
mamei [i mai ales ale mamei de
b\iat. Aceste stereotipuri sunt foar-
te rezistente la schimbare, au o ma-
re influen]\ asupra modului `n ca-
re `i percepem [i `i evalu\m pe cei
din jurul nostru, fiind adânc `n -
r\d\cinate `n cultura popular\.
Unele iau forma proverbelor sau
zic\torilor. Mama evreic\, mama
italianc\, mama indianc\ apar ca
stereotipuri larg r\spândite, carac-
terizându-se prin tr\s\turi nega-
tive de personalitate. [...]

Mama evreic\ apare ca un ste -
reotip cultural foarte mediatizat `n
comedii cu evrei, scrise de evrei [i
neevrei, ̀ n emisiuni de televiziune [i
filme americane. R\d\cinile acestui
stereotip se leag\ de autosacrificiul
primei genera]ii de evrei imigran]i

care, prin mame, [i-au transferat
aspira]iile de a se adapta [i de a
câ[tiga un statut respectabil copi i -
lor pe care ̀ i cre[teau. Educa]ia era
`ndreptat\ sistematic c\tre ob]ine-
rea unui prestigiu social, a unor po-
zi]ii cât mai `nalte `n societate [i a
unui statut economic important.
Mamele evreice sunt portretizate
ca persoane foarte ambi]ioase, pro -
tectoare, extrem de grijulii s\ asi-
gure condi]ii bune de trai copiilor
lor – mai ales hrana –, emo ]ional
foarte ata[ate de ace[tia, dar [i cu
mari a[tept\ri privind ata[amentul
[i iubirea lor, chiar dup\ ce devin
adul]i, având propriile lor familii.

Aceste mame consider\ c\ ma-
ternitatea este sensul vie]ii lor, pre-
tinzând copiilor adul]i res pect [i re-
cuno[tin]\ permanent\ pentru sa-
crifi ciile f\cute de ele, dorind s\ fie
mereu prezente `n via]a acestora.
Nemul]umirile lor, repro[urile adu -
se le induc copiilor sentimente de
vinov\]ie. [...]

Mama italianc\ are [i ea o rela -
]ie complicat\ psihologic cu fiul ei
adult. Divor]urile `n cuplu rile de
italieni au crescut ̀ n 2002 compara-
tiv cu 2000 cu 45%, iar ̀ n 2007, ̀ ntr-un
studiu despre divor]ialitate, s-a
men]ionat c\ `n Italia are loc un di-
vor] la patru minute. Cauza ma-
jor\, se mai spune, este soacra...

Psihologa Annamaria Cassane-
se consider\ c\ exist\ dou\ tipuri
extreme de soacre italience: unele
care refuz\ s\ `mb\trâneasc\ [i
v\d nuro rile ca pe rivale [i altele
care [i-au dedicat via]a familiei [i
vor s\ fie recompensate pe via]\
pen tru devotamentul lor. Acestea
din urm\ au grij\ de copii, de ne-
po]ii sau nepoatele lor, calc\ rufe,
spal\ rufe, sunt deci invazive, sub-
minând auto ritatea nurorilor [i
comportându-se ca [i cum ar fi la
ele acas\. Dac\ la `nceput sunt mai
discrete, „cu timpul ajutorul lor se
extinde, [tiu totul `n casa cuplului,
caut\ `n sertare, controleaz\, v\d
ce nu este c\lcat, monopolizeaz\
buc\t\ria, ast fel c\ nurorile se simt
str\ine `n propria lor cas\, pentru
c\ soacra este mereu prezent\“.

Stereotipul „una mamma italia-
na“ exist\, chiar dac\ nora, ita-
lianc\ sau nu, intr\ `ntr-o compe -
ti]ie din care ei i se pare c\ iese vic-
torioas\. Comentariile online, din-
colo de faptul c\ reflect\ nefericirea
nurorilor, au [i un rol de avertis-
ment uneori, atunci când acestea
`[i ̀ mp\rt\[esc nu numai necazuri-
le, ci [i lec]iile de via]\. Se dau 

sfaturi, se dau re]ete, se dau solu]ii.
Se vede u[or o solidaritate a nurori-
lor pentru a face fa]\ cu succes `n
competi]ia cu soacrele. ~n limba
itali an\ suocera `nseamn\ „soa -
cr\“. Undeva am citit c\ recipien-
tul `n care, mai ales `n restaurante,
se pun sticlu]a de o]et [i cea de ulei
se nume[te suocera e nuora, soacr\
[i nor\. [...]

O prezentare a soacrei – mam\
de b\iat, ap\ rut\ foarte recent `n
The Economist, ne las\ cu gura
c\scat\. Poate c\ din filme sau din
diverse [tiri afl\m c\ `n satele din
India, o ]ar\ `nc\ preponderent ru-
ral\, dar [i la ora[, fetele se c\s\ -
toresc foarte tinere, chiar minore,
p\rin]ii, ca s\ scape de ele, dând
zestre, bani, bijuterii [i alte bunuri
familiei so]ului. De[i acest obicei
este acum ilegal, el persist\.

Nerespectarea promisiunii f\cu-
te de familia fetei sfâr[e[te frecvent
cu violen]\ din partea fami liei so -
]ului [i uneori chiar din partea fa-
miliei fetei. L\comia insa]iabil\ a
familiei so]ului face ca soacra s\ se
implice cel mai mult, ajungând
une ori s\-[i omoare nora. La `nchi-
soarea din Delhi, o arip\ este ocu-
pat\ de soacrele criminale, ale c\ -
ror victime sunt nurorile. Ea chiar
se nume[te aripa soacrelor crimi-
nale. Statisticile spun c\, `n 2012,
8.200 de nurori au fost ucise pentru
c\ p\rin]ii lor nu au reu[it s\ achi-
te obliga]iile legate de zestre.

Cu toat\ tendin]a c\tre moder-
nizare, `n India tradi]ia este foarte
puternic\. Nora accept\ tirania
soacrei f\r\ s\ crâcneasc\, abando-
nat\ de fami lia ei. ~n casa soacrei,
`n care nora se mut\ dup\ c\s\to-
rie, ea nu este numai mân\ de lu-
cru, ci [i servitoarea supus\ soa-
crei. ~n ritualul de c\s\ torie Benga-
li, fiul `i spune mamei lui „]i-am
adus o servitoare“. Nora face tre-
burile domestice – cur\]enie,
g\tit, sp\latul rufelor, munca `n
curte, `ngrijirea animalelor –, dar
se ocup\ [i de toaleta cotidian\ a

soacrei, pe care o spal\, o tunde, `i
face masaj, o piapt\n\ [i o `mpodo-
be[te cu bijuterii.

Soacrele ̀ ncearc\ s\ se apere. ~n
2009, tot `n India, a ap\rut un fo-
rum de protec]ie a tuturor soacre-
lor indiene, care lupt\ pentru
p\strarea tradi]iei, pentru familia
extins\, unde nora tre buie s\ se in-
tegreze. Pe forum se critic\ `nver -
[unat educa]ia f\cut\ tinerilor de
ast\zi, influen]a mass-mediei, p\ -
rin]ii care nu mai [tiu s\-[i educe
copii [i care mai degrab\ `i stric\.
Evident, când se refer\ la tineri, 

forumistele-soacre se refer\ la fete,
la poten]ialele nurori, care trebuie
s\ se mute du p\ c\s\torie `n casa
so]ului, s\ nu uite c\ au o nou\ fa-
milie [i nici vorb\ s\ se gân deasc\
la divor]. Fondatoarea forumului
este, probabil, o veri tabil\ soacr\
tradi]ional\, c\reia `i place s\
aduc\ drept argument o zical\ hin-
di: „Odat\ ce ai intrat `n casa rude-
lor prin alian]\, numai moart\ po]i
ie[i“. Lumea se schimb\. Cu con-
vulsii. O dis continuitate `n conti-
nuitate sau o continuitate `n dis-
continuitate?

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
fragmente din volumul
Soacre [i nurori. La cine
este cheia? de Aurora
Liiceanu, care va ap\rea `n
curând la Editura Polirom.

Aurora Liiceanu — Soacre 
[i nurori. La cine este cheia?

CARTEA

Rela]ia dintre soacre [i nurori a
fost dintotdeauna subiect de glu-
me, dar [i de discu]ii serioase. O
reg\sim `n pove[tile populare [i
`n zic\tori, `n romane [i `n show-
uri TV, unde, `n general, soacra
apare ca un personaj negativ, iar
nora, ca o victim\. Rivalit\]ile [i

conflictele soacr\-nor\, care nu
de pu]ine ori duc la violen]\, `i
preocup\ [i pe psihologi, psiha-
nali[ti, sociologi [i antropologi.
Apelând la surse dintre cele mai
diverse, de la literatura [tiin]ific\
la pove[ti reale, Aurora Liiceanu
analizeaz\ acest raport complicat
dintre dou\ femei care concu-
reaz\ pentru dragostea aceluia[i

b\rbat: una ca mam\ care nu vrea
s\-[i piard\ copilul, cealalt\ ca
par tener\ care [i-l dore[te doar
pentru ea. 

Din cuprins: Stereotipuri cultu-
rale [i excesul matern • Patologia
rela]ional\: mam\ toxic\, soacr\ to-
xic\ • Vocea nurorilor • Vocea soa -
crelor • Vocea b\rba]ilor • Vocea
psihologilor • Patru pove[ti cu soacre

AUTOAREA

Aurora Liiceanu, doctor `n psi-
hologie, a lucrat `n cercetare [i
a predat psihologie la diferite
universit\]i din Bucure[ti, dar
[i la UQAM (Canada) sau
EHESS (Fran]a). ~n prezent, es-
te cercet\tor senior la Institu-
tul de Filosofie [i Psihologie
„Constantin R\dulescu-Motru“
din cadrul Academiei Române.
De aceea[i autoare, la Editura
Polirom au mai ap\ rut: R\nile
memoriei. Nuc[oara [i rezis-
ten]a din mun]i (2003, 2012),
Prin perdea (2009, 2012), Ren-
dez-vous cu lumea (2010, 2012),
Patru femei, patru pove[ti
(2010, 2011), La taifas (2010,
2012), Via]a nu-i croit\ dup\ ca-
lapod (2011), Cuvinte `ncru -
ci[ate (2012), Supuse sau rebe-
le. Dou\ versiuni ale femi -
nit\]ii (2013) [i Leg\turi de sân-
ge. Povestea Ioanei (2013).



{i rândurile lui Arghezi, [i cele ale
lui Lovinescu sunt str\b\tute de
emo]ie. Cum s\ nu fie? Al doilea este
bolnav, pe un pat de spital, [i primul
`i scrie. 

O face public, alegând formula
scrisorii deschise. A trimite un me-
saj de `mb\rb\tare `n privat este
una; dar a publica textul ̀ ntr-un coti-
dian este – pare a fi – cu totul altceva.
Ce anume?

S\ mai spun c\ v\d un contrast
vizibil `ntre titlul gazetei `n care
apar scrisorile celor doi, [i epistolele
`nsele. Boala, suferin]a [i comp\ti-
mirea celui suferind nu ]in de regis-
trul pe care `l sugereaz\ un titlu ca
„Informa]ia zilei“. Ducând lucrurile
la limit\, `n morbid: abia moartea
unui artist important ar constitui o
[tire, o informa]ie care s\ pun\ `n
mi[care rotativa interesului strict
gazet\resc, dincolo de coloanele 

alocate culturii la ziar. Doar exit-ul
unui scriitor de calibru [i suficient
de cunoscut stârne[te acea emo]ie
public\ pe care gazetele o satisfac, o
`ntre]in, o exploateaz\, sub eufemis-
mul c\ astfel acoper\ subiectul. 

Boala lui Lovinescu nu este [i nu
poate fi o [tire; dar ea frisoneaz\ lu-
mea literar\, ̀ n care semn\tura lovi-
nescian\ reverbereaz\. Scrisoarea
lui Arghezi e din 29 mai 1943: cu nu-
mai dou\ zile ̀ nainte, ̀ n „Via]a“, Lo-
vinescu le r\spunsese tinerilor din
Cercul Literar de la Sibiu, `ncheind
astfel: „S\ fi]i oare dvs. elementele ti-
nere, din care se va selecta a patra
genera]ie postmaiorescian\ de
ap\r\tori ai autonomiei esteticului?
Cum v\ r\spund dintr-un sanatoriu,
ochii mei s-ar `nchide bucuro[i pes-
te aceste zori fericite“. 

Acesta e contextul `n care cred c\
trebuie `n]elese rândurile empatice

ale unui polemist necru]\tor ca Ar-
ghezi. Vremea polemicii a trecut.
Lovinescu este un reper al literatu-
rii contemporane, e axul acestei lite-
raturi; [i poetul care-i scrie acum cri -
ticului bolnav e con[tient de marea
pierdere ce se prefigureaz\. S\ ob -
serv\m cum frazele argheziene, por-
nindu-[i firul de la concretul spitali -
z\rii, vor focaliza rapid pe ceea ce re-
prezint\ Lovinescu `n esen]a activi -
t\]ii lui intelectuale. Omul bolnav este
destinatarul scrisorii; dar `n acest
om bolnav, aflat ̀ n spital, Arghezi se
`nc\p\]âneaz\ s\ vad\ Criticul. 

Poetul face a[adar un fel de des -
f\[ur\tor al ̀ ntregii lui cariere, dedi-
cat\ descoperirii, trierii [i sistema-
tiz\rii valorilor literare. „Str\dania
neclintit\ de 40 de ani“ nu este o me-
tafor\, dup\ cum nu e o hiperbol\.
Sutele de scriitori care i-au trecut
pragul lui Lovinescu [i miile de ma-
nuscrise pe care criticul le-a ascultat
[i le-a citit sunt pura realitate nume-
ric\ a cenaclului lovinescian. 

Arghezi foreaz\ deci mai adânc
prin mesajul lui public, dincolo de
nivelul comp\timirii omene[ti ce
putea fi exprimat\ mai bine `n pri-
vat, fa]\ c\tre fa]\. Lovinescu, devenit

un bun public [i Gazda indispensa-
bil\ a tuturor vizitatorilor iluziei li-
teraturii, nu mai poate face acum
acest oficiu. Pe scriitori nu mai are
cine s\-i primeasc\, s\-i citeasc\, s\-i
analizeze, s\-i pun\ `n sistem. Boala
e a lui Lovinescu. ~ns\ drama este a
tuturor scriitorilor români, ̀ n nume-
le c\rora, parc\, Arghezi vorbe[ te.

S\ ne mai uit\m o dat\ pe rându-
rile de r\spuns ale lui Lovinescu.
Puternic impresionat de scrisoarea
primit\, criticul r\spunde... cu bine
cunoscuta sa promptitudine. El a
fost toat\ via]a un critic al actua-
lit\]ii, un comentator cu reflexe ra-
pide, un specialist care [tie s\ ia pul-
sul literaturii abia n\scute. Omul e
bolnav, dar criticul care-i poart\
numele [i-a p\strat reflexele. El [tie
cine e Arghezi: este poetul pe care, ̀ n
sintezele lui, [i-a bazat scara pirami-
dal\ de valori literare. E poetul care
define[te o epoc\: nu alta decât epo-
ca pe care o scrie el, criticul.

Vreau s\ spun c\ aceste scrisori
deschise dep\[esc comunicarea ̀ ntre
un om suferind [i unul, s\n\tos, ca-
re `ncearc\ s\-l `mb\rb\teze. Cei doi
vechi adversari de idei sunt lega]i
unul de altul cu lan]ul invizibil, dar

atât de greu, al literaturii. Arghezi a
evocat experien]a cenaclului „Sbu -
r\ torul“. Lovinescu, la rândul lui,
dup\ ce m\rturise[te c\ a ajuns s\
l\crimeze „la fiecare aten]ie, `ndu-
io[at [i totu[i umilit“, se ridic\, sim-
bolic, de pe cear[aful bolii [i redevi-
ne Criticul atent la stil, la frazare, la
expresivitatea scrisorii ce i-a fost
adresat\. O spune `n clar: „Criticul
din mine r\mâne totu[i `nc\ viu [i
sub ruine. (...) ]in s\-]i exprim [i ad-
mira]ia mea lterar\“. Criticul diso-
cierilor, aprigul demolator al senti-
mentalismului s\m\n\torist, nu se
va `mpiedica, aici, de propria lui
boa l\. Receptarea scrisorii arghezie-
ne se face pe toat\ gama: de la nota
emotivit\]ii omene[ti, la cea a exi-
gen]ei critice.

Ei doi sunt con[tien]i c\ partida e
aproape de sfâr[it. Arghezi, cu hi-
perluciditatea lui poetic\, [tie c\, nu
peste mult\ vreme, literatura româ -
n\ va r\mâne f\r\ Criticul ei.

La o lun\ [i jum\tate de la acest
schimb de scrisori deschise, Lovines-
cu moare. Curând dup\ el va muri [i
epoca literar\ pe care criticul moder -
nist a gândit-o [i a construit-o, de când
era tân\r [i  pân\ `n ultimul lui ceas.

– Fragment –

— ~nchide]i oblonul, a zis Kurtz
brusc, ̀ ntr-o zi. Nu suport s\ m\ uit
la asta.

A[a am f\cut. T\cere.
— O, dar tot o s\-]i scot eu inima!

a strigat c\tre s\lb\ticia invizibil\.
S-a stricat vaporul – dup\ cum

m\ a[teptam – [i a trebuit s\ st\m
s\ `l repar\m `n susul unei insule.
~ntârzierea asta a fost primul lucru
care l-a f\cut pe Kurtz s\ nu mai
aib\ `ncredere. ~ntr-o diminea]\,
mi-a dat un pachet cu hârtii [i o
poz\ – toate legate cu un [iret de
pantofi.

— P\stra]i asta pentru mine, a
zis. Idiotul \sta funest (adic\ direc-
torul) e `n stare s\-[i bage nasul `n
cutiile mele când nu sunt atent.

L-am v\zut dup\-amiaza. St\tea
`ntins pe spate cu ochii `nchi[i [i
m-am retras repede, dar l-am auzit
bodog\nind:

— Tr\ie[ti bine, mori, mori...

Am ascultat. Doar atât. Oare re-
peta un discurs `n vis sau era un
fragment al unei fraze dintr-un arti-
col din ziar? Scrisese pentru câteva
ziare [i voia s\ o fac\ din nou, „ca
s\-mi dezvolt ideile. Este o datorie“.

~ntunericul lui era impenetra-
bil. M\ uitam la el a[a cum te ui]i ̀ n
jos la un om care zace ̀ ntr-o pr\pas -
tie unde nu str\luce[te niciodat\
soarele. Dar nu aveam prea mult
timp de el, pentru c\ `l ajutam pe
mecanic s\ desfac\ cilindrii care
aveau scurgeri, s\ `ndrepte o bar\
de direc]ie curbat\ [i tot a[a.
Tr\iam `ntr-un dezastru infernal
de rugin\, pile, piuli]e, [uruburi,
chei, ciocane, sfredele – lucruri pe
care le detest, pentru c\ nu m\
`n]eleg cu ele. M\ ocupam de forja
mic\ pe care o aveam la bord, din
fericire; am lucrat din greu `ntr-o
gr\mad\ de fiare nenorocite – mai
pu]in când tremuram prea tare ca
s\ mai pot s\ stau `n picioare.

~ntr-o sear\, când m\ `ntorceam
cu o lumânare, am fost foarte 

surprins s\-l aud zicând cu o urm\
de tremur:

— Stau aici ̀ n ̀ ntuneric [i a[tept
moartea.

Lumina era la treizeci de centi-
metri de ochii lui. M-am for]at s\
[optesc:

— Ei, prostii! [i am r\mas lâng\
el `ncremenit.

Nu am mai v\zut niciodat\ [i
sper s\ nici nu mai v\d nimic care
s\ semene cu felul `n care i s-au
schimbat tr\s\turile. O, nu eram
emo]ionat. Eram fascinat. Era ca [i
când s-ar fi ridicat un v\l. Am
v\zut pe fa]a lui de filde[ expresia
unei mândrii sumbre, a unei puteri
nemiloase, a unei terori la[e – o dis-
perare intens\ [i f\r\ nici o spe-
ran]\. Oare [i-a retr\it via]a, fiecare
detaliu, dorin]\, tenta]ie [i abandon
`n acel moment suprem, de cu -
noa[tere des\vâr[it\? A strigat [op-
tit la o imagine, la o viziune – a stri-
gat de dou\ ori, un strig\t care nu
era mai mult decât o respira]ie.

— Oroare! Oroare!
Am stins lumânarea [i am ie[it

din cabin\. Pelerinii luau cina la
popot\ [i m-am a[ezat la locul meu,
`n fa]a directorului, care a ridicat
ochii [i s-a uitat la mine `ntreb\tor,
dar am reu[it s\-l ignor. S-a l\sat pe

spate, senin, cu zâmbetul lui speci-
fic, care pecetluia adâncimile de
neexprimat ale tic\lo[iei lui. Un

roi necontenit de musculi]e se agi-
ta `n jurul l\mpii, al fe]ei de mas\,
al mâinilor [i al fe]elor noastre. 
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„Suplimentul de cultur\“ v\ invit\ s\ (re)citi]i un
fragment din romanul Inima `ntunericului de Joseph
Conrad, care a ap\rut anul acesta, `n colec]ia „Top 10+“
a Editurii Polirom, `n traducerea Casianei Ioni]\.

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Joseph Conrad —
Inima `ntunericului

Scrisori deschise (II)



V\duva lui Cobain, Courtney Love, ex-
plic\ `n „NME“ c\ inten]ioneaz\ s\
men]in\ vie amintirea muzicianului
cu proiecte diverse precum filmul bio-
grafic pomenit mai sus, un documentar
[i o comedie muzical\ pe Broadway.
„Dup\ ce am fost asaltate de tone de
scrisori de la fani, Frances Bean (fiica
lui Kurt [i a lui Courtney) [i cu mine
am decis c\, dac\ vom reu[i s\ re-
crut\m cei mai buni interpre]i, pro-
duc\tori [i regizori, vom `ncerca s\
mont\m un spectacol pe Broadway.“

Pân\ atunci, pe 10 aprilie, Courtney
[i Frances vor fi prezente, al\turi de cei
doi supravie]uitori din Nirvana, Dave
Grohl [i Krist Novoselic, la Cleveland,
când celebra forma]ie va intra `n Rock
and Roll Hall of Fame.

~n acest timp, ora[ul natal al lui Co-
bain, Aberdeen (aflat pe coasta de Vest
a SUA, aproape de Seattle), inten]io-
neaz\ s\ declare ziua de 20 februarie
„Kurt Cobain Day“, o s\rb\toare local\
ce va fi ]inut\ an de an. Consiliul muni-
cipal din Aberdeen nu prea s-a `nghe-
suit `n ultimele dou\ decenii s\ `l cele-
breze pe cel mai faimos „fiu al urbei“;
`n 2011 a refuzat, de pild\, s\ dea nume-
le lui Kurt unui pod, invocând faptul c\
muzicianul a fost dependent de droguri
[i sinuciga[. Dar, când o localitate din
apropiere, Hoquiam, a declarat ziua de
10 aprilie „Kurt Cobain Day“, cei din
Aberdeen au realizat c\ pierd o oportu-
nitate de a scoate bani [i [i-au revizuit
opinia.

De bani este vorba [i `n cazul casei
`n care a copil\rit Cobain, cea pe care

fanii ar dori s\ o transforme `n muzeu.
Ea a fost scoas\ la vânzare de mama
cânt\re]ului, valoarea ei fiind cam de
50.000 de euro. Agen]ii imobiliari sper\
s\ scoat\ pe ea 500.000 de dolari.

{i cum business-ul postum poate fi o
min\ de aur, fiecare face bani cum poa-
te. Un anume Alex Sibbald, un fost
amic de-al lui Kurt, a scos la vânzare pe
Craiglist câteva obiecte care au apar]i -
nut cânt\re]ului – un telefon de 40 de
euro, o pereche de schiuri [i un joc vi-
deo stricat. Pre]urile de pornire sunt
foarte mici, dar cine [tie unde se poate
ajunge când fanii se vor apuca s\ licite-
ze? La urma urmei, a[a cum s-au con-
vins membrii familiei lui Michael Jac-
kson, un artist este deseori mai renta-
bil mort decât viu.

Vocea unei genera]ii

Dincolo de partea material\, sunt mul]i
cei care vorbesc despre cât de mult le
lipse[te Kurt Cobain, chiar [i dup\
dou\ decenii. Courtney Love – care
afir m\ c\ e „ag\]at\“ `n ultima vreme
de tot soiul de actori care ar dori s\ joa-
ce rolul so]ului ei – este unul dintre

ace[tia. „Am trucul meu de a trece, `n
fiecare an, de ziua mor]ii lui Kurt“,
spune Love ̀ n paginile revistei „NME“.
„Este o zi ̀ n care sunt mereu trist\ [i pe
care nu vreau s\ o `mpart cu nimeni.
Trebuie s\ m\ bat cu mine pentru a tre-
ce de aceast\ zi. Cânt [i m\ rog.“

Cât despre comemorarea mor]ii ar-
tistului, Courtney Love nu [tie dac\
trebuie s\ fac\ sau nu ceva special. „Nu
[tiu dac\ ar trebui s\ cânt la un concert
aniversar, nu vreau. Nu `mi place me-
sajul pe care l-a[ transmite. A[ prefera
s\ `i serbez ziua de na[tere [i nu ziua
mor]ii, dar oamenii au tendin]a de a ce-
lebra ziua `n care moare un artist, nu-i
a[a? Se `ntâmpl\ la fel [i `n cazul lui El-
vis [i al lui Lennon, cred c\ e aproape o
tradi]ie a muzicii rock.“

Cobain lipse[te [i fo[tilor s\i fani.
„A fost vocea genera]iei mele“, scrie un
ziarist de la „The Seattle Times“. „Si-
nuciderea lui nu a putut s\ schimbe
faptul c\ a fost un om str\lucitor care a
schimbat atâtea lucruri `n scurta lui
via]\ pe p\mânt. Muzica trupei Nirva-
na rezist\ la testul timpului [i continu\
s\ inspire legiuni de fani din `ntreaga
lume.“
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Pe 5 aprilie 1994, Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, decidea s\ `[i pun\ cap\t
zilelor, intrând `n legend\. Dup\ 20 de ani de la ziua `n care „muzica grunge a
murit“, comemorarea acestei sinucideri este marcat\ `n fel [i chip: fanii cer
transformarea casei artistului `n muzeu, Smells Like Teen Spirit este declarat\
„cea mai bun\ melodie din toate timpurile“ de c\tre revista „NME“, se
preg\tesc un film despre via]a lui Kurt, un roman graphic, iar poli]ia din
Seattle d\ publicit\]ii poze de la locul mor]ii artistului.

Kurt Cobain: 20 de ani de la ziua
când „muzica grunge a murit“

Celebrul istoric francez Jacques Le
Goff a murit la Paris, `n ziua de 1
aprilie, la vârsta de 90 de ani.

De-a lungul unei lungi [i influente
cariere academice, dar [i `n media, Le
Goff a reu[it s\ transforme percep]ia
evului mediu, dintr-o epoc\ `ntunecat\
[i `napoiat\ `ntr-o perioad\ `n care au
fost puse bazele civiliza]iei moderne oc-
cidentale. 

Pre[edinte la École des hautes étu-
des en sciences sociales (1972-1977), Le
Goff este cunoscut mai ales pentru acti-
vitatea sa `n cadrul curentului „École
des Annales“ [i pentru promovarea „la

nouvelle histoire“ care urm\re[te „atât
faptele de istorie, de cultur\ [i cele eco-
nomico-materiale, cât [i istoria menta-
lit\]ilor, totul `mbinându-se `ntr-o in-
terpretare antropologic\ total\“.

„Un istoric bun seam\n\ cu c\p -
c\unul din legende. Acolo unde simte
carne de om [tie c\ are de mâncat“,
spunea istoricul Marc Bloch, unul din-
tre fondatorii „École des Annales“ `n
eseul Apologie pour l’histoire. Pornind
de la aceast\ metafor\, calit\]ile de
„c\pc\un istoric“ i-au fost atribuite lui
Le Goff de volumul colectiv L’Ogre his-
torien – Autour de Jacques le Goff,

ap\rut `n 1998. Epitetul se lipe[te de el,
scrie „Le Figaro“, iar Le Goff este imor-
talizat sub tr\s\turile acestui „c\p -
c\un“: „avid de carne proasp\t\, adic\
marcat de gustul pentru o istorie vie ca-
re d\ importan]\ socialului, corpora-
lit\]ii, dar [i diferitelor elemente ce in-
tr\ `n compozi]ia imaginarului“.

A murit „c\pc\unul istoriei“
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~ntr-un interviu acordat postului
de radio britanic XFM, imediat
dup\ un concert ]inut la Albert
Hall pe 30 martie, Robert Smith, li-
derul trupei The Cure, a vorbit de -
spre acest nou album, ̀ nregistrat, de
fapt, `n 2008, odat\ cu precedentul,

dar lansat abia acum. De atunci,
componen]a trupei s-a schimbat.

„Suntem ̀ ntr-o situa]ie stranie“,
a comentat Smith. „E un album
cân tat de o forma]ie care nu mai
exist\. ~ncerc\m acum s\ facem un
alt disc, cu forma]ia actual\, un

disc diferit de tot ceea ce am f\cut
pân\ acum. Deci este greu s\ fiu
convins s\ scot pe pia]\ partea a do-
ua a unui proiect din 2008. E un su-
biect sensibil, ca s\ fiu sincer.“

Dup\ acest interviu la radio, Ro-
bert Smith a revenit cu preciz\ri.
El inten]ioneaz\ s\ lanseze anul
acesta dou\ albume `n edi]ie limi-
tat\ cu piesele `nregistrate din 2008,
completate cu `nregistr\ri live din
ultimii ani [i cu „muzic\ nou\, cân-
tat\ cu trupa actual\“. 

Ini]ial, `n 2007, The Cure in -
ten]ionau ca cel de al 13-lea album
al trupei s\ fie un dublu album, cu
13 melodii pe fiecare disc. Acest
disc `ns\ nu a mai ie[it, fiind `nlo-
cuit de 4:13 Dream, o colec]ie de
cântece destul de „conven]ionale“.
„M-am l\sat convins de idio]ii din
jurul meu“, a comentat, amar, Ro-
bert Smith. Discul nu a sedus criti-
ca [i a fost considerat plicticos [i
dezam\gitor. 

Smith e de alt\ p\rere: „Cred c\
4:13 Dream este un excelent album
The Cure..., dar punctul culminant
al acelui proiect muzical nu a
reu[it s\ fie ceea ce se dorea, dup\
ce 16 din cele 33 de melodii `nregis-
trate au fost l\sate deoparte“.

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

825
de titluri 

disponibile

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 (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, Ioan Stoleru, 
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“.
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4:14 Scream, un disc ce nu pare a-l entuziasma pe liderul forma]iei.

The Cure: discul care `l
deprim\ pe Robert Smith

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Evadarea postum\ 
a Regelui muzicii pop
Casa de discuri Epic Records a
anun]at lansarea, `n mai, a albu-
mului Xscape, o nou\ apari]ie
discografic\, postum\, a lui Mi-
chael Jackson, la cinci ani de la
moartea artistului.

Discul va con]ine opt piese
inedite [i va fi disponibil ̀ n dou\
versiuni, clasic\ [i Deluxe. Nu-
mele de Xscape a fost ales ca un
omagiu adus titlurilor scurte pe
care Jackson le prefera. 

Patronul lui Epic Records,
L.A. Reid, a avut acces nu numai
la proiectele `n curs ale artistului, ci la toate `nregistr\rile lui ine-
dite. Reid a muncit foarte mult – spune casa de discuri – pentru a
g\si un sunet mai modern acestor `nregistr\ri, respectând `n ace-
la[i timp „esen]a“ [i „integritatea“ fostului Rege al Popului.

Catherine
Deneuve `l critic\
pe Depardieu
„Depardieu nu e un exemplu care merit\ urmat“, a
declarat marea doamn\ a cinemaului francez, aflat\
`n Asia pentru promovarea ultimului ei film, Elle s’en
va. Deneuve, de obicei foarte rezervat\, nu a ezitat s\
critice, `ntr-un interviu acordat revistei „The Holly-
wood Reporter“, „exilul fiscal“ al lui Gérard Depar-
dieu. Pentru Deneuve, Depardieu este la fel „ca unii
boga]i care vor s\ `[i ]in\ banii departe de Fran]a. Nu
e un exemplu demn de urmat, dar nu cred c\ situa]ia
va dura mult\ vreme. Nu po]i r\mâne mult timp
cet\]ean al niciunei ]\ri“.

Din 2012, Gérard Depardieu si-a mutat domiciliul ̀ n
Belgia pentru a sc\pa de Fiscul francez. Din 2013 este
[i cet\]ean rus, gra]ie pre[edintelui Vladimir Putin.

Un roman
despre
Dumnezeu

Scriitorul [i
academicianul
Jean d’Ormesson
va publica `n iu-
nie cartea Com-
me un chant d’es-
pérance, descris\
drept „un roman
despre Dumne-
zeu, despre opera
Lui, despre oa-
meni [i despre nimic“, anun]\ site-ul MyBoox.

La numai nou\ luni de la publicarea c\r]ii Un
jour je m’en irai sans en avoir tout dit, scriitorul `n
vârst\ de 90 de ani revine `n libr\riile franceze. „S\
spunem lucrurile simplu, cu o anume naivitate: mi
se pare imposibil ca ordinea universului scufundat
`n timp, cu legile [i rigoarea sa, s\ fie fructul hazar-
dului“, explic\ Jean d’Ormesson `ntr-un comunicat
al editurii. „Cred `n Dumnezeu fiindc\ ziua `ncepe
`n fiecare diminea]\, fiindc\ exist\ o istorie [i fi-
indc\ `mi fac o idee despre Dumnezeu, o idee despre
care m\ `ntreb de unde ar veni dac\ nu ar exista
Dumnezeu“.
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Probabil c\ aceste gânduri au
hr\nit `n mod incon[tient [i subtil
materia lui La grande bellezza, cu
care Sorrentino a luat `n acest an
Oscarul [i Globul de Aur pentru
film str\in. Atât de subtil `ncât nu
se `ntrev\d decât la final, când
eroul Jep Gambardella (Toni Ser-
villo) descoper\, dup\ o `n[iruire
de momente `n care decaden]a
burgheziei contemporane atinge
când sublimul, când disperarea, c\
primul amor a fost cel mai frumos
lucru care i s-a `ntâmplat vreo-
dat\. {i re`nnoad\ simbolic cu el,
terminând `n cheie liric\ aceast\
La dolce vita modern\, mult prea
`nc\rcat\, mult prea c\utat\ [i
mult prea superficial\ fa]\ de fil-
mul lui Fellini.

S\ nu d\m cu piatra `n Sorren-
tino. Pân\ la urm\, [i el, [i filmul
sunt produsul epocii. Suntem cu
to ]ii tot mai superficiali [i mai incon-
sisten]i decât am fost vreodat\ (!).
Vrem filme profunde [i complica-
te, dar când d\m peste un aseme-
nea film, n-avem timp/chef/dis-
pozi]ie s\ ne gândim prea mult la

el (m\ v\d pe mine când spun as-
ta). ~n La grande bellezza profunzi-
mea e, cum ar veni, exterioar\.
Autorul `[i propune s\ caute, la fel
ca Jep Gambardella, scriitorul cu
o singur\ carte (genial\, se spune,
dar unic\), frumuse]ea ne[tiut\ a
vie]ii. Dincolo de editoare pitice,
manechine trecute [i bolnave, dra-
maturgi rata]i [i diver[i burghezi
bovarici care, când nu emit panse -
uri iste]-lene[e pe terase aerisite,
se epuizeaz\ `n petreceri dispera-
te, totul având frumuse]ea hiera-
tic\ a monumentelor romane pe
fundal. La grande bellezza ar vrea
s\ semene cu Casanova lui Fellini,
dar se duce pân\ la urm\ `n Baz
Luhrmann, spune cronicarul lui
„The Financial Times“. Cam a[a e.
Menajeria uman\ e previzibil\ [i
strident\, tapiseria las\ s\ se vad\
modelul dup\ care e ]esut\, iar in-
serturile metafizice sun\ [i ele g\u -
nos. Sfânta de 104 ani care m\nân -
c\ r\d\cini („pentru c\ sunt im-
portante“) parc\ vinde cruciuli]e la
mall. Finalul e superb, dar ce folos?

Prima superproduc]ie 
la care s-a `nh\mat
Darren Aronofsky...

...modific\ Biblia f\când din Noe
un personaj cornellian, sfâ[iat
`ntre datoria fa]\ de Dumnezeu
care i-a ordonat s\ nu lase nici un
suflet de om s\ supravie]uiasc\ po-
topului [i vocea sângelui care-l
`mpiedic\ s\ sacrifice propriile
ml\di]e. Interpretarea ferm\ a lui
Russell Crowe (au fost propu[i
ini]ial Christian Bale [i Michael
Fassbender, dar n-aveau ce c\uta
aici) nu te las\ s\ ̀ ntrevezi nuan]e.
A[a cum spune simplu Biblia,
„Noe era un om drept [i f\r\ pri-
han\ `n veacul s\u [i Noe umbla
cu Dumnezeu“. Sub statura ma-
siv\ a lui Russel Crowe, Noe e un
bloc de piatr\ care ori se sparge cu
totul [i se face praf, ori ̀ ]i spargi tu
pumnul `n el. Care dintre cele
dou\ variante e preferat\ de Aro-
nofsky ve]i descoperi la cinema.
Dar filmul e inegal. E mai antre-
nant [i mai tensionat `n perioada
de dinaintea potopului ca s\ se 

relaxeze imediat dup\ [i s\ treneze
pân\ la sfâr[it. De[i Uria[ii (care
`n Biblie sunt „vitejii cei vesti]i
din vechime“) arat\ ca `ntr-o su-
perproduc]ie contemporan\, de se -
na]i pe calculator (ca [i animalele,
de altfel), filmul are un côté vizual
mai deosebit. Imaginile de saturate
sunt echilibrate de viziunile `n cu-
lori intense ale lui Noe, iar sceno-
grafia dezolant\ a unei lumi ajun-
se la final are `n ea ceva organic [i
abstract mult mai prizabil decât ̀ n
SF-urile sau distopiile obi[nuite.
Dac\ rela]ia lui Noe cu Dumnezeu
e discret\ [i ferit\ de ochii no[tri,
Aronofsky `l creeaz\ pentru Noe
pe antagonistul Tubal-Cain (Ray
Winstone), care, potrivit Bibliei, a
tr\it ̀ naintea lui Noe [i care, ca ur-
ma[ direct al lui Cain, propov\du-
ie[te o lume `n care omul decide
pentru sine [i pentru necuvân -
t\toare. Pe latura evolu ]ionist\ e
altoit [i ecologismul, iar filmul
are [i prin asta, ca [i La grande
bellezza, valoarea unui document
al mentalit\]ilor contemporane.
|[ tia suntem.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu
„G\sesc fascinant momentul `n care oamenii realizeaz\, prin suferin]\ [i durere,
c\ a existat o vreme `n trecut când erau ferici]i, pentru c\ atunci prezentul [i
viitorul erau una. La maturitate viitorul e viitor, iar prezentul prezent (...), a[a c\ ei
resimt o suferin]\ subtil\, incon[tient\ [i profund\ legat\ de aceast\ vârst\
adult\“, spune `ntr-un interviu Paolo Sorrentino. 

Marea frumuse]e [i marele potop

Lini[tea
Dup\ ce John Cage a vizitat pentru
prima dat\, la finalul anilor ’40, no-
ua camer\ antifonat\ [i anecoic\
de la Harvard, a scris c\, de[i se
a[tepta s\ afle ce-nseamn\ lini[tea
total\, a auzit totu[i dou\ sunete:
„unul `nalt [i cel\lalt jos. Când 
le-am descris inginerului care se
ocupa de camer\, mi-a spus c\ cel
`nalt era sistemul meu nervos `n
ac]iune, iar cel jos – circula]ia sân-
gelui meu“. Nu exist\ t\cere, exist\
zgomot de fond [i zgomot de primul
rând, zgomot de stânga [i zgomot
de dreapta, vocile vecinilor de jos
care se-aud când `ncerci s\ adormi,
claxoane, alarme, pa[i, p\s\ri, mu-
zica din c\[tile tipului care st\ lân -
g\ tine `n metrou, muzica din c\[ti-
le tale, vocile din capul t\u [.a.m.d.
Pentru toate zgomotele astea a
compus Cage 4’33’’, celebra „lini[te
de patru minute [i treizeci [i trei de
secunde“, `n care se-aude limpede
[i clar din ce e f\cut\ lini[tea. „Ori -
unde am fi, auzim zgomote. Când le
ignor\m, ne deranjeaz\. Când le as-
cult\m, ni se par fascinante“, scria
Cage `n Future of Music: A Credo.
Cage a murit `n 1992, `nainte s\
poat\ folosi instrumentul zgomotu-
lui global care e internetul. „Mereu
m\-ntreb ce-ar fi f\cut Cage cu in-
ternetul. {tiu c\ n-ar fi nimic din
ce-mi trece mie prin cap, dar putem
m\car s\ ne ̀ nchipuim“, a spus Ge-
ne Caprioglio, vicepre[edinte pe
New Music la CF Peters, cei care
de]in majoritatea drepturilor asu-
pra operei lui Cage. A[a c\ luna tre-
cut\, The John Cage Trust a lansat
o aplica]ie pentru telefon (din p\ca-
te, doar pentru iPhone), care le per-
mite utilizatorilor s\ `nregistreze
propria lor „lini[te de patru minu-
te [i treizeci [i trei de secunde“. A
ie[it un jurnal de c\l\torie colectiv,
f\cut din sunete. Scâncetul unui co-
pil `n Tokyo, ceaiul de dup\-mas\
`n Sydney, p\s\ri ciripind [i-o pi-
sic\ mieunând `n Malta, oameni
stând de vorb\ `n fa]a unui restau-
rant grecesc din Alaska din care 
se-aude muzic\. Poate c\ \sta e vii-
torul. ~n loc s\ facem poze din doi ̀ n
doi metri, o s\ ap\s\m „rec“ [i-o s\
`nregistr\m câte un 4’33’’ la o petre-
cere, `n tren, `n parc. {i-o s\ trimi-
tem c\r]i po[tale sonore din Bucu-
re[ti rudelor noastre din Alaska.

436

Film

Iulia Blaga

La grande bellezza/Marea frumuse]e,
de Paolo Sorrentino
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