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Motivul
vecinului `n
filmul românesc
lansat la Cannes

Iulia Blaga

Corneliu Porumboiu a f\cut o
mi[care inteligent\ alegând s\
lanseze Comoara `n s\lile de
acas\ imediat dup\ Festivalul
de la Cannes. Fire[te, n-avea cum
s\ [tie c\ va lua Premiul Un Cer -
tain Talent, ̀ n sec]iunea Un Cer -
tain Regard, dar [tia c\ poate
profita de valul de in teres sus ci tat
de prezen]a la un mare festi val.
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Citi]i interviul realizat de Andrei Cr\ciun `n » paginile 8-9

Marius Manole (36 de ani) este, la aceast\ or\, cel mai distribuit actor de teatru
din România [i, poate, cel mai iubit. Aceasta este povestea `nceputurilor sale – 
o colec]ie de pove[ti adev\rate din copil\rie [i adolescen]\, `ntâmpl\ri dintr-un
Ia[i fantastic, pe care actorul `l poart\ cu el pretutindeni.

Ie[enii au f\cut
cuno[tin]\ 
cu Sectan]ii
lui Vasile Ernu

Andra Petrariu

Prezent `n ora[ul `n care [i-a
petrecut cei mai frumo[i ani ai
studen]iei, Vasile Ernu [i-a lansat
s\pt\mâna trecut\, la Librarium
Palas, o nou\ carte, cu titlul Sec -
tan]ii. Publicat\ de curând la Edi-
tura Polirom, cartea prezint\
povestea fascinant\ a unei comu-
nit\]i religioase din Bugeac care
reu[e[te s\ supravie]uiasc\ de pa-
tru genera]ii, cu toate c\ a trebuit
s\ treac\ prin regimuri diferite. 
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De veghe `n lanul 
de cultur\

Marius Manole 
de la Ia[i: Amintiri
din copil\rie

Critica
diacriticelor pure

M\d\lina Cocea

Pe internet, acest text va ap\rea
f\r\ diacritice. Nu m-am gândit
foarte des la lucrul acesta, dar dia-
criticele se bucur\ acum de un val
atât de imens de simpatie `ncât
mi-e tem\ c\ devin o ignorant\.
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Iulia Blaga

Mie nu mi se pare, ̀ ns\, c\ Porum-
boiu revine la stilul lui A fost sau
n-a fost?, adic\ la un soi de come-
die cu priz\ la public, de[i lu-
creaz\ pe mai multe straturi. Co-
moara e mai degrab\ o continuare
a procesului de conceptualizare ̀ n
care, formal, cineastul strecoar\
elemente comice. Dar e un pas
`nainte. Mi se pare gre[it s\ spui
c\ Porumboiu nu mai are umorul
din A fost sau n-a fost?, ca [i cum e
`n pan\ de inspira]ie [i nu mai
g\se[te poante. Cred c\ nici nu [i-a
propus acela[i gen de umor [i c\
povestea celor doi vecini care
caut\ o comoar\ `n gr\dina de la
]ar\ a unuia dintre ei, ajuta]i de
un me[ter cu dou\ detectoare de
metale, e ̀ n a[a fel gândit\ ̀ ncât s\
strecoare prin ochiurile aerate ale
unui basm modern un umor fin
care bate mai mult spre absurd. E
mai mult Kaurismäki aici decât
Porumboiu cel pe care-l [tiam din
filmul lui de debut. {i e un soi de
poveste moral\ atent m\surat\
care, refuzând gagul imediat [i
gesturile ample, se p\streaz\ pen-
tru finalul care ac]ioneaz\ ca un
fel de implozie. Ultimul cadru [i
coverul Opus Dei (Life is Life) al
trupei iugoslave (azi, slovene) a
anilor ’80 Laibach sparg ecranul,
deschizând povestea spre ceva mai
adânc decât anecdoticul intrigii. 

Comoara a fost foarte bine
primit de presa str\in\. „The Hol-
lywood Reporter“ a scris la Can-
nes: „~n ultima lui simpl\ poveste,
Porumboiu ia fantezia copil\ reas -
c\ a c\ut\rii unei comori [i o
transform\ `n ceva mult mai inte-
resant: o subtil\ aventur\ a am -
bi]iilor de neoprit [i ale viselor as-
cunse, unde g\sirea bunurilor du-
reaz\ pe ecran la fel de mult ca `n
realitate. Nu e la fel de puternic
precum Poli]ist, adjectiv, de[i e
mai accesibil decât precedentele
experien]e narative ale regizoru-
lui, dar sfâr[itul lui va readuce cu
siguran]\ mul]i spectatori `napoi
`n sal\. Comoara confirm\ faptul
c\ Porumboiu e una dintre cele
mai fascinante min]i care lucrea -
z\ azi `n cinema“.

Un anti-thriller

Comoara [i Un etaj mai jos comu-
nic\. Vecinul e noua metafor\ a
celuilalt, a str\inului care ne pune
oglinda `n fa]\, dar care nu e to-
tu[i un str\in – nu cineva din
afar\, ci din lumea noastr\? Statu-
tul vecinului – cel de bloc – merit\
studii sociologice. E un apropiat,
dar nu e prieten, rela]ia cu el e am-
bivalent\. Poate [i pe asta s-au ba-
zat coscenari[tii Radu Muntean,
R\zvan R\dulescu [i Alexandru
Baciu care au conceput pentru fil-
mul regizat de Radu Muntean o
alt\ poveste de bloc `n care un om

echilibrat [i descurc\re] (Teo Cor-
ban), care intermediaz\ `nmatri-
cul\ri auto, e martorul unui scan-
dal conjugal de la un etaj mai jos
care degenereaz\ `n crim\. Mun-
tean, care a venit la Cannes cu 25
de oameni din echip\, a savurat
succesul filmului, verificat `n 
vân z\rile din 12 teritorii imediat
dup\ terminarea festivalului [i `n
includeri ̀ n topurile finale ale jur-
nali[tilor de la „Variety“ [i „Sight
& Sound“ sau ̀ n topul British Film
Institute. Are [i de ce. ~n aceea[i
paradigm\ cu stilul epurat [i efi-
cient din Mar]i, dup\ Cr\ciun, el
face acum o poveste poli]isto-psi-
hologic\ (un anti-thri l ler, cum `i
place s\ spun\, la fel ca „Variety“)
pe care o urm\re[ti cu sufletul la
gur\, de[i [tii cine e criminalul,
dar fiecare apari]ie a acestuia `n
preajma eroului [i a familiei aces-
tuia e o amenin]are surd\. Cred c\
`n unele privin]e str\inii ne `n]e -
leg mai bine filmele decât noi `n -
[ine, pentru c\ deta[area le permi-
te s\ contextualizeze mai u[or. De
pild\, nu [tiu cât de la ̀ ndemân\ ̀ i
e unui spectator român s\ se gân-
deasc\ c\ Un etaj mai jos [i 

Comoara trateaz\ despre ceva
mai mult decât ni[te pove[ti
individu ale [i c\ bat mai departe,
spre un tablou al societ\]ii româ-
ne[ti actuale. Str\inii se gândesc
a[a, de exemplu „Screen Interna-
tional“: „Filmul devine un devas-
tator portret al unui om slab [i al
societ\]ii pe care o reprezint\, am-
bele pierzându-[i reperele morale.
(...) Ce impresioneaz\ cel mai
mult e felul `n care filmul se joac\
cu credin]a noastr\ naiv\ `ntr-o
nara]iune justi]iar\ [i `n mitul
omului conflictual care trebuie s\
fac\ pân\ la urm\ ceea ce trebuie“.

Ramona se `ntoarce

Andrei Cre]ulescu, pân\ acum doi
ani critic de film (probabil [i ac-
tual, din moment ce e ̀ nc\ directo-
rul artistic al Festivalului Inter-
na]ional de Film Bucure[ti) a dat
lovitura. Al treilea scurtmetraj al
s\u, Ramona, a fost recompensat
cu Premiul Canal+ `n cadrul sec -
]iunii Semaine de la Critique,
dup\ ce deja era o victorie faptul
c\ fusese unul dintre cele 10 scurt -
metraje alese din 1.750 `nscrise `n
cadrul sec]iunii. Ramona `ncheie

un triptic din care mai fac parte
Bad Penny [i Kowalski, toate trei
fiind realizate `n registre stilistice
diferite [i, din punctul meu de ve-
dere, ar\tând `ncrederea tot mai
mare pe care Cre]ulescu o are ̀ n el
ca regizor. Plecat la drum cu o ci-
nefilie lacom\, Andrei Cre]ulescu
e tot mai aproape de stadiul la ca-
re cârjele cinefiliei se resorb [i
poate func]iona ca un creator au-
tonom. De[i la fel de parodic, Ra-
mona preia un personaj care era
doar pomenit ̀ n celelalte scurtme-
traje, fiind o revenge story ale
c\rei trimiteri cinematografice s-au
rafinat [i care ̀ [i permite s\ se joa-
ce cu spectatorul, [tiindu-i `n
avans a[tept\rile (avantaj Cre]u -
lescu, care `n primul rând e cine-
fil). Deja, gr\bitul proasp\t cineast
se consider\ apt pentru lungme-
traj pe care `l va ataca la toamn\
când va `ncepe film\rile la Char-
lton Heston, unde {erban Pavlu
joac\ rolul unui so] care tocmai a
r\mas v\duv [i care e vizitat de
amantul neconsolat al so]iei. 

Nu mai trag concluziile, nici
nu cred c\ mai am loc pe pagin\,
dar e evident c\ a fost un Cannes
foarte bun pentru români. 
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Porumboiu [i Muntean 
au lansat la Cannes motivul
vecinului `n filmul românesc
Corneliu Porumboiu a f\cut o mi[care inteligent\ alegând s\ lanseze Comoara `n s\lile de acas\ imediat dup\ Festivalul de la Cannes.
Fire[te, n-avea cum s\ [tie c\ va lua Premiul Un Certain Talent, `n sec]iunea Un Certain Regard, dar [tia (v\zând rezultatele lans\rii
filmelor Pozi]ia copilului [i Aferim!) c\ poate profita de valul de interes suscitat de prezen]a la un mare festival. 
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Ie[enii au f\cut cuno[tin]\ 
cu Sectan]ii lui Vasile Ernu

Andra Petrariu

~n cadrul `ntâlnirii, al\turi de au-
tor, [i-au prezentat perspectiva
asupra volumului [i invita]ii Geor -
ge Bondor, Bogdan Cre]u, Ovidiu
Gherasim-Proca [i Vasile D\ nu]
Jemna. „Recunosc c\ acum o
s\pt\mân\ eram `ntr-un context
foarte diferit, lâng\ mine nu erau
patru profesori, ci patru mineri“,
a subliniat Vasile Ernu. Prins `n
mijlocul universitarilor, acesta a
mai spus amuzat c\ „prietenii mei
foarte radicali de stânga m\
`ntreab\: «B\i, da cum stai cu \ia
la mas\?». P\i dac\ Hristos a stat
cu vame[ii, cu p\c\to[ii, eu de ce
nu a[ sta cu ei la mas\? Sunt cu-
rios s\ aud p\reri sincere despre
ceea ce am scris eu, de asta [i ga-
ma de oameni e foarte divers\“.
Mai mult, George Bondor a f\cut o
m\rturisire, `n aceea[i not\ co-
mic\: „Când ne-a]i prezentat ca fi-
ind patru profesori universitari,
Vasile Ernu a [optit ̀ n barb\: «B\i,
eu m\ compromit cu ei». Acum,
ascultând muzica ce se derula pe
fundal (n.r.: folclor românesc de la
un festival care se desf\[ura `n
gr\dina Palas), am crezut la un
moment dat c\ Vasile a vorbit cu
muzican]ii pentru a nu p\rea c\ e
foarte inclus `n mainstream-ul
nos  tru universitar [i a r\mâne cu
imaginea lui de excentric“.

Luat prin surprindere de Adri-
an Botez, moderatorul evenimen-
tului, Bogdan Cre]u a fost nevoit
s\ fie primul care s\ vorbeasc\
despre volumul proasp\t ap\rut
al lui Vasile Ernu: „Vasile Ernu e
genul acela de autor – când zic au-
tor e neutru; nu i-am zis nici me-
morialist, nici scriitor, nici publi-
cist, nici m\car antropolog – care,
`nc\ de la prima carte, s-a `nc\ -
p\]ânat s\ nu se stabileasc\ `ntr-o
categorie de asta anchilozat\. El
`[i alege un subiect, `ntotdeauna
alunecos, despre care cu to]ii [tim
câte ceva, dar nimeni nu [tie totul.
Tema este extrem de generoas\ [i
cuprinde cumva un miez exotic
pentru noi, ceilal]i, crearea unei
identit\]i aparte, portretul unei
comunit\]i care este altfel. Este pe

de o parte cartea unei reconsti-
tuiri. De[i dizident, oaie neagr\,
de[i nu mai respect\ `n liter\
aceast\ tradi]ie a comunit\]ii din
care vine, cred c\ Vasile Ernu `i
face un mare bine pentru c\ uma-
nizeaz\ foarte mult ceea ce de re-
gul\ e perceput schematic [i s\ -
rac“. Pe de alt\ parte, Ovidiu Ghe-
rasim-Proca a afirmat c\: „Sunt si-
gur c\ printre lecturile pe care le
va avea aceast\ carte va fi [i una
foarte simplist\ care se va rezuma
la ideea c\ Vasile Ernu apar]ine
unei secte. Dac\ cineva insist\ to-
tu[i citind `n modul \sta, s-ar pu-
tea s\ aib\ surpriza s\ descopere
c\ nu e foarte u[or s\ afli care e
acea sect\. ~n carte sunt mai mul-
te descrise, iar de fiecare dat\ Va-
sile Ernu se identific\ personal“.
De[i nu a [tiut de apartenen]a au-
torului la aceast\ comunitate, a[a
cum „nimeni nu a [tiut pentru c\
lucrurile bune trebuie s\pate
adânc“, dup\ cum spune Ernu,
George Bondor sus ]ine c\, citind
cartea f\r\ s\ [tie c\ este vorba
despre un filon autobiografic, [i-a
pus mereu `ntrebarea „cum

reu[e[te s\ ̀ nsceneze literar o ase-
menea cantitate de pove[ti [i de
informa]ii, punându-le totodat\ ̀ n
joc cu emo]ie [i vorbind mereu la
persoana `ntâi. Pentru mine a fost
o necunoscut\ [i trebuie s\ spun
c\ m-a pasionat lucrul acesta.
Dac\ a[ fi prezentat eu primul car-
tea asta a]i fi avut impresia c\ este
un tratat filozofic“. De aceea[i
p\rere a fost [i Vasile D\nu] Jem-
na, ar\tând c\ una dintre chestiu-
nile interesante din aceast\ carte
„este `ncercarea lui Vasile Ernu
de a face o analiz\ din pespectiva
filosofiei-politice cu privire la o
co munitate, la ceea ce el nume[te
generic sectan]i. Este o carte cu
un subiect sensibil, s\ zicem c\
avem la `ndemân\ un fel de ro-
man autobiografic, construit cu
toate ingredientele specifice stilu-
lui, cu toate elementele care ]in de
zona esteticului, a construc]iei pe-
sonajelor, a pove[tii `n sine ca s\
te capteze“.

Fascinat de comunit\]ile mar-
ginale, Vasile Ernu sus]ine c\ de
fapt problema c\r]ii sale este de spre
salvare, „o problem\ fundamental\

care ]ine de esen]a vie]ii noastre.
Cred c\ ne salv\m personal, dar
nu cred c\ ne salv\m singuri. Una
dintre problemele foarte mari le-
gate de toat\ povestea asta cu
marginalii stârne[te `ntrebarea:
Dar dac\ ei au dreptate [i noi nu,
dar dac\ ceea ce fac ei, ceea ce ne
deranjeaz\ pe to]i – imigra]ii,
ho]ii, tot soiul de dec\zu]i – sau
modul `n care v\d ei lumea e de
fapt lumea adev\rat\?“. 

„De ce marginalii 
ar avea dreptate?“

De[i cei din public au fost destul
de re]inu]i, invita]ii au fost cei
care au ]inut mor]i[ s\ `i adreseze
`ntreb\ri lui Vasile Ernu cu privi-
re la cartea sa. Astfel, cu toate c\ a
sus]inut c\ „Vasile Ernu [tie foar-
te bine c\ nimeni nu de]ine mono-
polul adev\rului“ [i c\ „dac\ `mi
place ceva la el este c\ `[i sus]ine
cauzele [i ideile `n mod relaxat,
f\r\ `ncrâncenare, dar cu convin-
gere“, Bogdan Cre]u a `ncercat s\
afle „De ce marginalii ar avea
dreptate?“. Autorul a men]ionat

c\ nu cine are dreptate e impor-
tant, ci procesul `n sine: „Hai s\
vedem lumea [i prin ochii lor [i s\
compar\m ce [tim. Eu m\ tem cel
mai mult de adev\ruri stabile. De
asta, `n general, `n geant\ port
dou\ lucruri, periu]a de din]i [i o
carte bun\. Prima pentru c\ nu
[tiu unde o s\ dorm disear\ [i ci-
viliza]ia ne-a stricat, trebuie s\
fim mereu fresh, iar cartea pentru
a cur\]a creierul care rugine[te [i
se murd\re[te cel mai repede,
având tot felul de prejudec\]i. Pro-
cesul e mai interesant, eu `ncerc
prin aceste instrumente s\ ar\t c\
poate nu e a[a, c\ poate e invers“. 

~ntrebat dac\ personajele sale
au citit cartea, acesta a ]inut s\
precizeze c\ foarte pu]ine dintre
ele mai sunt `n via]\, rugând citi-
torii s\ nu `ncerce s\ le identifice.
Mai mult, acesta a specificat c\
noua carte este „un omagiu adus
acestor oameni, pe care i-am cu-
noscut, dar [i p\rin]ilor `n primul
rând.“ „O s\ faci o lansare [i acolo
`n comunitate? Ai curaj?“, a insis-
tat unul dintre participan]ii la
eveniment. „Eu `n general am cu-
raj, dar cu intelectualii e mai lejer,
pe \[tia `i proste[ti cel mai u[or.
Cu oamenii \[tia simpli e mai greu
pentru c\ ei simt cel mai bine, e la
fel ca la copii, nu po]i s\ `i min]i.
Eu sper s\ m\ primeasc\ la fel ca
pe fiul risipitor `ntors acas\, dar
nu se [tie dac\ au [i alte tehnici“,
a r\spuns Ernu. 

~n final, acesta a promis c\ la
`ntrebarea „Unde sunt sectan]ii
ast\zi?“ vor r\spunde Bandi]ii –
al doilea volum din Mica trilogie a
marginalilor, anun]ând c\ peste
un an se va `ntoarce la Ia[i pentru
o nou\ lansare. „Voi fi [i bandit
data viitoare, va trebui s\ m\ pun
`n pielea lor, s\ fac cercetare. Evi-
dent c\ una e s\ cercetezi [i una e
s\ fii `nchis `n pu[c\rie – expe-
rien]a principal\ a acestor margi-
nali. A fi `nchis e cu totul altceva,
pu[c\ria e un fel de ultimul spa]iu
al metafizicii. De asta zic c\ ar fi
bine ca m\car un an sau doi din
via]\, intelectualii s\ ̀ i stea la pu[ -
c\rie, e util [i s\n\tos“, a spus
acesta zâmbind. 

„Eu m\ ocup de marginali. Atâta timp cât
sunte]i marginali sunte]i prietenii mei“, le-a
spus râzând Vasile Ernu ie[enilor. Prezent `n
ora[ul `n care [i-a petrecut cei mai frumo[i ani
ai studen]iei, acesta [i-a lansat s\pt\mâna

trecut\, la Librarium Palas, o nou\ carte, cu
titlul Sectan]ii. Volumul este primul din Mica
trilogie a marginalilor, `n care vor mai ap\rea
Bandi]ii [i Izgoi-Jid`. Publicat\ de curând la
Editura Polirom, cartea prezint\ povestea

fascinant\ a unei comunit\]i religioase din
Bugeac care reu[e[te s\ supravie]uiasc\ de
patru genera]ii, cu toate c\ a trebuit s\ treac\
prin regimuri diferite: imperiul ]arist,
România Mare, URSS [i Republica Moldova. 
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Cunosc Basarabia. Am `ntâlnit-o
`nc\ de la dou\zeci [i trei de ani [i
am g\sit-o adev\rat\. „Adev\rat“
este un adjectiv tot mai rar `n se-
colul XXI. Culeg\tor de harfe, cum
m\ cunoa[te]i, cum m\ anun]\ [i
rubrica, plec [i pentru c\ acest
drum spre Chi[in\u ar putea fi de-
clarat drum universal al harfei,
iar cavalerii care se trudesc `ntru
harf\ ar putea s\ fac\ pelerinaj
spre Basarabia, ca spre o Mecca,
ca spre un Santiago de Composte-
la al harfelor.

Plec din Ploie[ti, f\cându-mi cu -
venita cruce la Caragiale, protectorul

c\l\torilor români ([i nu numai)
care umbl\ prin lume dup\ mo-
mente [i schi]e. Nu trece mult [i
ating Mizilul. Ah, Mizilul! Merg
um\r la um\r cu Nenea Iancu
prin urbe. Nenea `mi arat\, [i
parc\ `ncep s\ v\d enorm, parc\
`ncep s\ simt monstruos. V\d: la
nivelul României, Mizilul a `nain-
tat pân\ undeva prin 2002. ~nc\ se
poart\ lan]ul de aur, cum [i lan]ul
de argint, gros, la gât, s\ fie fru-
mos. Frumos le [ade! 

V\d un cocalar f\când ochi
dulci unei benzin\ri]e, cu glumi]e
desprinse dintr-o antologie Ro-
meo Fantastik, un clasic. {tiu Mi-
zilul, l-am mai scris, pe urmele lui
Geo mi-am petrecut [i eu cele 175
de minute necesare pentru a
`n]elege Mizilul, deci via]a. 

Un puradel `ntinde mâna spre
mine. ~l iau repede: al cui e[ti, b\,
tu? E[ti din Cartier (n.m.: cartier
al romilor din Mizil), nu? O [tii pe
Aldeza? ~l [tii pe Arabis (n.m.: 

porecle adev\rate ale eroilor unui
reportaj pe care l-am f\cut la Mizil
la `nceputul anului)? Puradelul se
sperie. Vine un b\iat de la pompa
de benzin\ [i mi-l alearg\. Aproa-
pe c\-l d\ `n strad\ s\-l calce o ma -
[in\ de teren. Strig `n urma lui s\-l
lase `n pace, c\ n-a f\cut nimic.
Slav\ Cerului, copilul e iute [i sca -
p\ de furia oarb\ a b\iatului de la
pompa de benzin\. 

Ah, Mizilul! Dac\ te trece, ome-
ne[te, nevoia, vei descoperi acest
obicei local: `n localuri, la toalet\,
hârtia igienic\ este prev\zut\ cu
un dispozitiv improvizat, cu lan]
[i lac\t, s\ nu se fure. Cât m\ `n -
tâmplu ̀ n ora[, descind fetele de la
Clubul Sportiv Râmnicu-S\rat.
Nu-mi dau seama ce sport prac-
tic\, de[i am [i eu – ziarist – patru
competi]ii mari, interna]ionale, la
activ, dintre care dou\ edi]ii de
Jocuri Olimpice.  Constat c\ spor-
tivele beau tutun, ca adolescen]ii,
pe ascuns, [i m\ `ntristez.

~mi notez `ntâmpl\ri [i nume.
~ntâmplare: un gras ras pe p\r]ile
laterale ale capului intr\ peste mi-
ne dând cu u[a de perete, intr\ `n
timp ce `mi de[ertam b\[ica udu-
lui. Protestez cu privire la lipsa
educa]iei care se manifest\, la
baz\, prin cioc\nitul `n u[\. Gra-
sul ras pe p\r]ile laterale ale capu-
lui m\ ia de-o arip\ [i `[i ia locul
deasupra vasului de toalet\, f\r\
alte explica]ii. ~mi notez numele
acestei pizzerii: Tentant Pizza.
Tentant, da. I-auzi! 

Am turbinca deja plin\ de har-
fe [i nici m\car n-am ajuns la
Buz\u – [i se [tie ce este Buz\ul `n
lumea umorului involuntar. In-
tr\m ̀ n Buz\u. Pe str\zi – chiuieli.
Ce se `ntâmpl\, b\i nene?, ne

mir\m noi. Peisaj buzoian: tineri
cu c\p\]ânile scoase pe geamurile
Daciilor, dar [i ale unor ma[ini
str\ine, tineri chiuind. B\i, s\ [tii
c\ \[tia au terminat liceul!, zic. {i
a[a e, domnule. Chiuiau tinerii
absolven]i de la Buz\u. A[a e obi-
ceiul. S\ umble prin ora[ cu
c\p\]ânile scoase pe geamul auto-
turismelor [i s\ strige „H\u-h\u-
h\u!“. 

E greu de precizat dac\ deja am
intrat `n Moldova, buzoienii nu ar
fi – nici s\ `i pici cu cear\ – `n
asentimentul nostru dac\ am
scrie c\ Buz\ul e al Moldovei. Ne
mul]umim s\ constat\m c\ ne
afl\m totu[i, categoric, `n Româ-
nia. Ne asum\m România. Mer-
gem mai departe.
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La [ase diminea]a, urc `n
trenul de Cluj, plec la TIFF. Am `n
fa]\ un drum lung, de zece ore, cât
s\ ajung `n SUA cu avionul. {i,
dup\ ce l-am ̀ ntrebat pe un impie-
gat de pe peron unde-i trenul de
Cluj, nu-mi mai pot scoate din cap
bancul cu ardeleanul alergând
prin gar\: 

— Trinu’ de Cluj o plecat?
— O plecat.
— Când?
— Acum trei minute.
— Aaa, p\i n-am `ntârziat a[e

mult!
M\ cuib\resc pe scaun. 
Din prima, colegii mei de com-

partiment – un mo[ [i-o bab\ care
]in s\ m\ informeze, de cum am
spus „bun\ diminea]a“, c\ merg

`n sta]iune la Vatra Dornei – scot
salamul de rigoare (\la cu miros
`ngrozitor) [i se a[az\ serios la
micul dejun. De ce naiba atât de
mul]i oameni m\nânc\ salam `n
tren mi-e greu s\ pricep. Pute
`ngrozitor. Data viitoare când c\ -
l\toresc promit c\ o s\ am la mine
brânz\ fran]uzeasc\ cu mu cegai.
Nici n-o m\nânc, numai o ]in a[a,
o scot ̀ n caz c\ m\ atac\ vecinii cu
salam.

Altfel, cei doi b\trâni par de
treab\:

— Vrei [i tu?
— Nu, am mâncat acas\.
— Foarte bine, noi ne-am gr\ -

bit, s\ nu pierdem trenul.
— Normal.
— Mergi departe?

Aoleo, au chef de vorb\, dar nu
`ntre ei, ci cu mine.

— La Cluj.
— Vai de tine! m\ plânge buni-

ca. Zece ore de drum.
— Nu-i problem\, am treab\.
~mi pun c\[tile pe urechi, ̀ ncep

s\ scriu. Mo[ul m\ mai `ncearc\
de vreo câteva ori cu câte o `ntre-
bare. ~i r\spund scurt, nu-l ̀ ncura-
jez la discu]ii. Cei doi adorm.

~ncerc s\-mi scriu povestea
pentru „Supliment“, dar nu am
idei. Ba[ca, `s frânt de oboseal\.
Hai mai bine s\ v\ spun ce v\d din
când `n când pe fereastra trenu-
lui:

Cea]\, mult\ cea]\...
O gar\ pe peronul c\reia a[ -

teap  t\ o mul]ime de oameni.
Aproa pe to]i au câte o cafea `n
mân\, cump\rat\ de la chio[c. S-au
trezit de la cinci diminea]\, beau o
cafea la un leu [i par foarte `n -
crez\tori `n for]ele proprii. Nici 

n-ai cum fi altfel, la ̀ nceputul unei
zile care va fi atât de lung\. Trenul
nostru nu opre[te pentru ei...

Doi iepuri de câmp fugind alan-
dala printr-un lan de grâu, spe-
ria]i de tren. Mi-e [i mil\ de ei, to-
tul `i sperie, tr\iesc `ntr-o conti -
nu\ groaz\. ~n specia lor, anormal
e s\ fii calm. Dac\ ar fi s\ existe un
psiholog al iepurilor s\lbatici,
acesta ar trebui s\-i vindece pe cei
bolnavi de zen, s\-i `nve]e cum s\
fie angoasa]i... 

Un om la distan]\ care nu [tiu
ce face. Peste tot `n România vezi
undeva un om singur – pe un
câmp, lâng\ o p\dure, la o margine
de iaz – care nu [tii niciodat\ ce
face. E limpede c\ me[tere[te ceva,
dar nu-]i dai seama ce. Dincolo de
grani]a ]\rii noastre, de[i am ur -
m\rit cu aten]ie, n-am remarcat s\
existe preocuparea asta...

Reflexia vecinilor mei de com-
partiment, care dorm la]i. Nu i-am

putut ̀ n]elege niciodat\ pe oamenii
\[tia, gen tata, care adorm instan-
taneu `n orice mijloc de transport,
odat\ ce las\ capul pe spate. Eu
nici dac\ n-am avut par te de somn
timp de patruzeci [i opt de ore tot
nu pot `nchide ochii `n tren...

Mun]i, mul]i mun]i, cu multe
p\duri, cu copaci care n-au fost
`nc\ t\ia]i...

Un nene care bate ro]ile trenu-
lui cu un ciocan. Nici nu se uit\ la
ele, numai le love[te din mers.
Parc\ e un orb care [i-a luat din
gre[eal\, `n loc de baston, un cio-
can. {i tot pip\ie drumul. Tot-
deauna m-am `ntrebat cum s-o fi
nu mind meseria asta. Cioc\nar?
Cioc\nitor? Dup\ ce iese la pen-
sie, dup\ o via]\ de cioc\nit ro]i de
tren, oare `l mai apuc\ uneori
dorul s\ fac\ asta?

Soare, foarte mult soare...
~mi pun ochelarii de soare pe

ochi. ~ncerc s\ adorm...

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Ce v\d de la fereastra trenului

Cite[te-ne [i online pe 
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C\l\torie spre Chi[in\u. {i `napoi (I)
Plec, al\turi de un prieten
din liceu, spre Chi[in\u.
Urmeaz\ s\ ridic, la o
mas\ rotund\ `n
Basarabia, unele aspecte
cu privire la jurnalism [i
anticorup]ie. Plec cu to]i
nasturii inimii desf\cu]i. 



Ie[it pe u[a din spate a PNL `n ur-
ma conflictului cu Crin Antonescu,
T\riceanu s-a trezit dintr-odat\ `n
bra]ele PSD, fiind adoptat rapid [i
de Voiculescu. De atunci, cavalerul
liberal s-a dat `n stamb\ f\r\ opri -
re. Pu]in i-a p\sat de opinia pu bli -
c\, dar [i de cariera sa politic\,
pân\ la un punct onorabil\. {i-a
`ncropit `n grab\ un partid de
strân sur\, un UNPR de dreapta, cu
care n-a avut ̀ ns\ mare succes. Vic-
toria lui Klaus Iohannis la prezi-
den]iale i-a curmat visul de a pre-
lua din mers PNL-ul. Dac\ neam]ul
ar fi pierdut Cotro ceniul, praf [i
pulbere s-ar fi ales de marele Partid

Liberal, pentru c\ oportuni[tii gal-
beni ar fi dat n\val\ la PLR-ul lui
T\riceanu, ademeni]i de guver na -
rea aproape cert\ cu Ponta cel
zâmb\re] pân\ `n 2019.

Chiar [i f\r\ un partid serios `n
spate, T\riceanu ̀ [i face treaba. Efi-
cien]\ maxim\ pentru un politician
de nerecunoscut `n ultimul an [i
jum\tate. E pus la munca de jos
chiar de amicul de conjunctur\ Pon -
ta, care se folose[te de serviciile [e -
fului Senatului precum bunica de
[tergarul a[ezat pe cuiul din buc\ -
t\ria casei. Mascota perfect\ mane -
vra t\ de tovar\[ii prin[i ̀ n menghi-
na procurorilor anti-corup]ie.

Ceea ce s-a petrecut `n Senat `n
cazul Dan {ova e strig\tor la cer.
Pentru a doua oar\ ̀ n decurs de nu-
mai câteva luni, {ova scap\ de
DNA, gra]ie manevrelor puse la
cale cu girul lui T\riceanu.

Ceea ce fac T\riceanu, PSD [i
restul tovar\[ilor din Parlament este
doar o mic\ parte dintr-un plan
minu]ios care se deruleaz\ sub ochii
no[tri. La [ubrezirea Justi]iei pun
um\rul [i câ]iva liberali cu [tate
vechi, inclusiv zburdalnicul Ludo -
vic Orban. Oamenii ace[tia mani -
puleaz\, iar din spate se pune la cale
modificarea codurilor penale [i de
procedur\ penal\. Concomitent, se
`nte]esc presiunile continue la adre -
sa celor dou\ incomode doam ne din
fruntea DNA [i a ~naltei Cur]i, res -
pectiv Laura Codru]a Kovesi [i
Livia Stanciu.

C\ s-a gre[it ̀ n cazul Rarinca este
posibil, dar de aici [i pân\ la t\r\ -
boiul cu eliminarea pionilor impor-
tan]i din Justi]ie e cale lung\. E doar
un pretext pentru lini[tirea baro nilor
care nu mai suport\ pro curori DNA
`n propria curte la [ase dimi nea]a.

Exist\ vreo dovad\ c\ pre[edinta
~naltei Cur]i a f\cut presiuni la adre -
sa procurorilor [i judec\torilor?

Nici pomeneal\. C\ pot fi co mise
erori e foarte posibil, dar care e so -
lu]ia? ~nlocuirea capilor ̀ n zonele ̀ n
care Justi]ia func]io neaz\? ~n defi -
nitiv, ce ar vrea T\riceanu [i Ponta?
Cum v\d ei Justi]ia? De ce atâta `n -
crâncenare ̀ n Parlament din par tea
PSD [i a alia]ilor s\i când vine vor-
ba despre ap\rarea unui tovar\[ acu -
zat de corup]ie? Crede]i c\ are ceva
Kovesi cu {ova? Sau Livia Stan   ciu?

Dac\ te consideri nevinovat, de
ce atâta tevatur\ pe ridicarea imu-
nit\]ii parlamentare? De ce un pri-
mar sau [ef de CJ sunt `n[f\ca]i au-
tomat? Sau un [ef de institu]ie prins
cu mâna `n borcanul cu miere? Ei
de ce n-au imunitate?

Am mai spus-o [i ̀ n comentariile
precedente: Justi]ia se afl\ la r\s -
cruce, iar pân\ la oprirea anche telor
mai e un singur pas. Nimic nu-i
opre[te pe ace[ti b\ie]i s\ duc\ la
`ndeplinire planul de blocare a DNA
[i ~naltei Cur]i. Crede]i c\ ì pas\ de
Uniunea European\ [i de MCV 
unui senator sau deputat care se
simte cu musca pe c\ciul\? Nu d\
doi bani pe coana Europ\, când adie
vânt de mititica.

Dou\ obstacole le stau ̀ n cale aces -
tor politicieni cinici care se gândesc

doar la interesul lor personal: strada
[i pre[edintele ]\rii.

Problema str\zii pare s\ fie deja
rezolvat\ de ga[ca transpartinic\
din Parlament, cât\ vreme dup\ en-
tuziasmul din noiembrie 2014 cu
greu mai po]i scoate oamenii din
cas\. De altfel, mul]i români spun c\
dac\ tot au investit `ntr-un nou
pre[edinte, atunci acesta trebuie s\
se opun\ t\v\lugului anti-Justi]ie
declan[at de ceva timp `ncoace.

Singura speran]\ r\mâne `ntr-a -
de v\r pre[edintele ]\rii, care s-a
pronun]at r\spicat ̀ mpotriva modi -
fic\rilor la codurile penale. Dar nu e
suficient. Klaus Iohannis ar trebui
s\ ias\ public [i s\ explice ap\sat ce
se petrece, dar mai ales s\ spun\
care e pericolul pentru România `n
cazul `n care lupta anti-corup]ie se
opre[te la jum\tatea drumului.

Alian]a transpartinic\ brodat\
de min]ile pricepute la rele din PSD
va for]a `n continuare u[ile de la
DNA, CSM [i ~nalta Curte. C\ nu le
va ie[i acum nu conteaz\, vor roade
zi de zi, pentru c\ \sta le e interesul.
Nici nu le pas\ dac\ vor câ[tiga sau
pierde alegerile viitoare, vor doar
s\-[i pun\ pielea la ad\post. Dac\
vor reu[i s\ creeze prima fisur\, vor
s\pa ̀ n continuare. N-ar fi exclus ca,
dup\ asaltul la adresa Justi]iei, s\ se
apuce de s\pat la Cotroceni. Primul
semnal a fost deja dat, cel cu t\ierea
p\durilor. T\riceanu se [i viseaz\
interimar la Cotroceni, iar PSD ì
cânt\ la ureche. Ca ̀ n reclama de pe
vremuri cu FNI-ul. Dormi lini[tit,
C\line, PSD lucreaz\ pentru tine!
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Prima impresie, care e [i cea
valid\, e c\ aici oamenii sunt ̀ ntr-a -
dev\r pasiona]i de cur\]enie. Poa-
te cur\]\ str\zile cu detergent [i
perii, cum spun alte legende. Poa-
te nici nu fac gunoi sau, dac\ `l
fac, `l pun `n buzunare, plase ori
valize [i `l duc undeva peste gra -
ni]\. Oricum, la ei nu se vede. Nu
pe jos. Nu pe strad\.

Desigur, exist\ [i `n Elve]ia co -
[uri de gunoi – [i nu sunt goale.
~ns\ rareori am v\zut unul cu ade -
v\rat plin, care s\ dea pe dinafar\
de hârtii, pungi unsuroase [i sti-
cle de plastic. {i nici `n jurul co -
[urilor, pe acea raz\ a gunoiului
stabilit\ prin acord general `n Ro-
mânia, nu am v\zut hârtii sau do-
ze de aluminiu aruncate dup\

principiul proximit\]ii mântuitoa -
re: ce-i aproape de co[ e ca [i cum
ar fi `n co[.

Dar nici elve]ienii nu-s ni[te
su permeni ai cur\]eniei, care sar
s\ culeag\ orice sâmbure de ci-
rea[\ sc\pat pe jos. Dup\ ce stai o
vreme [i te obi[nuie[ti cu trotua-
rele curate [i gardurile vii neor-
namentate cu pungi de plastic [i
ziare ferfeni]ite, `ncepi s\ re-
marci c\ pe ici, pe colo, mai
arunc\ [i cei de aici câte ceva pe
jos, când nu `i vede nimeni, cred –
fiindc\ eu nu am v\zut niciodat\
pe cineva l\sând s\-i cad\ cu
non[alan]\ vreo hârtie sau vreun
ambalaj din mân\. Mucurile de
]ig\ri da, se mai arun c\, numai c\
fum\torii lor par a fi pu]ini, a[a

c\ nici m\car `n pie]e sau g\ri nu
vezi covoare de chi[ toace.

~n caz c\ `ncepi s\ vezi str\zile
cu privirea frustrat\ a esticului
mizer, c\utând – m\car ca exer -
ci]iu terapeutic – nod ̀ n papura el-
ve]ian\, observi câte un ambalaj
de ciocolat\ azvârlit pe trotuar, o
doz\ de bere turtit\ l\sat\ pe un
pervaz, un pachet mototolit pe
mijlocul aleii de ciment, o cutie de
pizza rezemat\ de un zid medie-
val. Niciodat\ `ns\ nu apuci s\ le
vezi `ng\lbenindu-se sau `nve-
chindu-se ̀ n strad\: dac\ mai treci
pe acolo a doua sau a treia zi, ca s\
`]i reconfirmi convingerea c\ oa-
meni sunt [i ei, supu[i gre[elii, nu
le mai g\se[ti. Cineva misterios

trece pe acolo `naintea ta [i are
grij\ s\ cure]e locul. Sistematic.

O scurt\ vizit\ `n Geneva m-a
f\cut s\ cred c\ [i `n prospera El-
ve]ie se p\streaz\ ni[te decalaje, e
drept, minore, `ns\ care ar putea
confirma etnostereotipuri fami-
liare tuturor europenilor. Con-
cret, Geneva, ora[ francez, mi s-a
p\rut mai murdar\ decât Züri-
chul cel german: mai mult\ dezor-
dine, destule resturi aruncate sub
ori pe lâng\ co[urile de gunoi, dar
– pe de alt\ parte – [i mai mult\ vi-
bra]ie urban\. {i tot `n Geneva
am v\zut undeva, pe o strad\ din
zona medieval\ a ora[ului, ni[te
saci de gunoi menajeri l\sa]i `n
strad\, la vedere, cu un mesaj pe

un ab]ibild mare [i galben-ame-
nin]\tor lipit pe fiecare: „Ziua gre -
[it\, locul gre[it. Amenda – 200 de
franci“.

Dar [i obsesia cur\]eniei, ca ori -
ce patim\ perfec]ionist\, are p\ca-
tele ei. Doi profesori din Zug mi-au
povestit amuza]i c\ apa lacului din
or\[elul lor este atât de curat\,
adic\ atât de cur\]at\, `ncât puri-
tatea ei a devenit o problem\ eco-
logic\. Ca orice lac, Zugersea are
ni[te microorganisme care se
hr\nesc cu impurit\]ile din ap\ [i
care, la rândul lor, hr\nesc pe[tii.
Numai c\ de o vreme acele mi-
croorganisme au `nceput s\ dis-
par\, fiindc\ `ntr-o ap\ mult prea
curat\ nu mai au ce s\ m\ nânce.
Iar dac\ dispar ele, dispar [i pe[ -
tii, dispar [i p\s\rile care se
hr\nesc cu pe[tii [i uite-a[a se du-
ce de râp\ un `ntreg lan] trofic.
Deci s-a ajuns la concluzia c\ ar fi
mai bine ca apa lacului s\ fie ceva
mai murdar\ sau, oricum, nu ex-
cesiv de curat\. Cât de murdar\,
asta nu [tiu. Totu[i b\nuiesc c\
edilii din Zug au calculat deja [i
au grij\ s\ alimenteze lacul cu
cantitatea exact\ de impurit\]i. Un
pic de gunoi nu stric\ nim\nui.

Legendele spun c\ Elve]ia e cea mai curat\ sau, m\
rog, una dintre cele mai curate ]\ri din lume. Iar când
vii din România, chiar ]i se pare c\ ai nimerit `n ]ara
acelor legende. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

P\stra]i cur\]enia!

C\lin Popescu-T\riceanu a ajuns vârful de lance `n
b\t\lia anti-DNA ini]iat\ de figurile care simt
z\ng\nit de c\tu[e prin preajm\. Socotit cândva
liberalul pur-sânge, T\riceanu a ajuns o biat\
marionet\ `n mâna lui Victor Ponta [i a unui PSD
speriat de DNA, ~nalta Curte [i CSM. Unealta perfect\
scoas\ la `naintare de majoritatea din Parlament.

T\riceanu, marioneta 
anti-DNA din mâna lui Ponta
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~n c\utarea unui bun
manager al vie]ii
muzicale române[ti…

Ie[irile de soi gardist, legio na -
roid, de genul aceleia a „acade mi -
cianului“ Nicolae Breban, care ar
`mpu[ca „haimanalele“, „ne crea -
tivii“, ce ar fi condus Institutul Cul-
tural Român, `naintea „creatori -
lor“ – m\ ̀ ntreb de ce oare? – Lilian
Zamfiroiu [i Radu Boroianu, spun
multe despre ambi an]a cultural\
actual\. ~n lumea muzical\ lucruri-
le nu stau mult mai bine, iar mesa-
jele amintite din „offside“ de la mu-
zicieni m-au `ndemnat s\ scriu
aceste rânduri, chiar dac\ a[ fi pre-
ferat ca ei `n[i[i s\-[i spun\ p\suri-
le cu voce tare. Dar to]i evit\ de tea-
ma de a nu fi atra[i `n mla[tina de
la Bucure[ti [i interzi[i la Festiva-
lul „Enescu“…

~mi este greu s\ `n]eleg exem-
plul pe care l̀ d\ un compozitor
`ntr-un editorial al publica]iei
breas  lei, `n „Actualitatea muzi-
cal\“, vorbind despre soarta „elite-
lor“ sub regimul comunist, atunci
când g\se[te doar dou\ nume `ntre
cei „nevoi]i s\ aleag\ calea exilu-
lui“, unul fiind  Nelu Mânzatu. S\
fie autorul imnului G\rzii de Fier,
al unor melodii legionare [i al alto-
ra de muzic\ u[oar\ interbelic\, 

director legionar al Radiodifuziu-
nii sub guvernarea Antonescu,
exemplul cel mai sugestiv de „eli t\“
`ntre numero[ii muzicieni români
din exilul românesc? Enescu, Con-
stantin Silvestri lipsesc din editoria-
lul semnat de Liviu D\nceanu…

O stare de spirit, o orientare, ce
`mi amintesc de insistentele [i abu -
zivele judec\]i ale Impresarului-[ef
al Festivalului „George Enes cu“,
dup\ care unii, `ntâm pl\tor mino-
ritari, nu pot „sim]i române[te“. Du -
p\ ani de parteneriat, fostul s\u [ef
este ar\tat cu degetul ca unul din-
tre ei. Cum gânde[te Impresarul-
[ef, ̀ n compara]ie cu dirijorul Chris -
tian Badea de exemplu, am auzit la
posturile de radio culturale [i am
citit `n interviurile sale, ultimul
acordat pentru Agerpres. 

Am aflat c\ al s\u „scop `n sine“
este „s\-l pun\“ pe Enescu, „`n isto-
ria muzicii, acolo unde-i este locul“.
Ce noroc pe români! Idealul s\u
sunt „str\inii“, fiindc\ „Enes cu este
cântat de români ca o obliga]ie“,
„Trebuie s\-l ̀ nv\]\m ca Tat\l Nos-
tru!“ (sic!); spre deosebire de
„str\ini“, d\ domnia sa de `n]eles.
Impresarul-[ef pare s\ fi uitat ce
spunea ̀ n urm\ cu câ]iva ani, când
se mândrea c\ o orches tr\ interna -
]ional\ de renume a fost respins\
de la festival fiindc\ a `ndr\znit s\
nu se supun\ condi]iei sine qua
non, aceea de a cânta obligatoriu o
pies\ de George Enescu!

Dup\ opinia aceluia[i func]io-
nar cultural, românii nu ar mai
avea „enescologi“, echivala]i `n
limbajul s\u cu „pleiada de mari in-
terpre]i ai lui Enescu“. Singurele
nume ce-i sunt cunoscute ar fi Lui-
za Borac [i Remus Azoi]ei. De res-
tul celor mai vârstnici sau mai ti-
neri ce l̀ cânt\ sau l̀ promoveaz\
ca pedagogi pe Enescu ̀ n str\in\ta-
te, nici un cuvânt. Doamne fere[te
s\ fie invita]i cumva la festival! Ima -
gina]ia marelui Impresar-[ef este
una de mic dictator: „`n festival, ro-
mânii trebuie s\ cânte lucr\ri pe 
care al]ii nu [i le asum\, dar foarte
grele, la care ziari[tii str\ini au ve-
nit special s\ le vad\“. (sic!) Brahms,
Mahler, {ostakovici, astea sunt
fleacuri, „ce se cânt\ ̀ n stagiune“…

Colac peste pup\z\, Impresarul-
[ef nu vede necesitatea unei noi s\li
de concert `n capitala României. Sa-
la Palatului, pu]in rea menajat\, ar fi
suficient\. {i, dup\ mintea sa, ar
ap\rea riscul ca oamenii s\ nu mai
vin\ la concerte dac\ ar exista o sal\
no u\, fiindc\ sunt  „obi[nui]i cu
adresa cea veche“.

Pe acest fundal, pentru cine
cite[te interviul Agerpres, alesul
s\u, evident, este dirijorul rus Vla-
dimir Jurowski. Am toat\ admi ra -
]ia [i stima pentru acest dirijor ex-
cep]ional al genera]iei sale, de ma-
re succes interna]ional – [i despre
care mi se scrie insistent c\ a fost
deja ales de c\tre culturnicii ro-
mâni drept pre[edinte al Festivalu-
lui „George Enescu“. Nu sunt `ns\
deloc sigur c\ dirijorul rus ar sim]i
„mai româ ne[ te“ sau c\, mai ales,
ar fi capabil s\ pun\ ordine ̀ n deze-
chilibrul actual ̀ ntre un festival or-
ganizat cu grandomanie [i total in-
suficienta finan]are a unei stagiuni
normale a Filarmonicii ce poart\ [i
ea, la urma urmelor [i zi de zi, nu-
mele lui Enescu.

O decizie „politic\“, mi se su fl\…
Ce fel de „politic\“, nu poate spune
nimeni. Dac\ se dore[te un soi de
„scut“ `mpotriva umorilor lui Vla-
dimir Putin, o form\ de a se de-
monstra aplecarea c\tre valorile
perene ale Rusiei, m\ `ndoiesc c\
Jurowski va face jocul birocra]iei
cultural-politice bucure[tene. Este
un dirijor care nu ezit\ s\-[i spun\
p\rerea [i despre politic\, cum a
f\cut-o, de exemplu, `n prim\var\
la Moscova, `ntr-un discurs despre
Requiem-ul  „gay“ al lui Benjamin
Britten. Un critic muzical de la
Mos cova scria atunci: „Vladimir
Jurowski a mai demonstrat o dat\
nu numai c\ este un mare dirijor,
dar [i c\ refuz\ conformismul. Fap-
tul l̀ pozi]ioneaz\ aparte de restul
dirijorilor ru[i bine cunoscu]i [i
aceasta este important `n prim\va-
ra rece a anului 2015, ̀ ntr-o ]ar\ ob-
sedat\ s\-[i caute inamicii [i c\zut\
prad\ homofobiei paranoide“. Ro-
mânia nu e prea departe de aceast\
ultim\ defini]ie… S\ fie acesta [i
argumentul „politic“ al d-lui Mihai
Con stantinescu [i al celor ce ̀ l sus ]in
`n Ministerul Culturii? Vederemo...

La ora discursurilor acade -
mice huliganice [i a celor
infatuate, dublate de t\ceri
complice sau nep\s\toare,
nu-mi fac nici o iluzie c\
sugestia de a avea `n fruntea
Festivalului „George Enescu“
o personalitate real\ a
culturii române, cu idei [i
opinii clare, `n ton cu ce se
petrece `n lumea larg\ – [i
nu doar `n biotopul r\u
mirositor al func]ionarilor
culturali gogolieni de
B\r\gan –, ar putea avea
vreo [ans\ de succes. Cum
comenta un muzician român
`ntr-unul din multele mesaje
private primite dup\ artico -
lul publicat s\pt\mâna tre -
cut\, dac\ este adev\rat c\
alegerea pre[edintelui festi -
valului bucure[tean ar trebui
s\ aib\ cel pu]in acordul
lumii muzicale, la fel de ade -
v\rat r\mâne faptul regreta -
bil c\ alegerea este f\cut\
dup\ criterii „politice“,
eventual comerciale, [i nu
dup\ unele ce ]in de cultur\
sau de calit\]i de manager.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Andy Warhol, mentorul trupei
Velvet Underground [i-al multor
„icoane“ din showbiz, a formulat
regula celor 15 minute de celebrita-
te. A ̀ ntinde durata unei piese rock
dincolo de limita presupusei cele-
brit\]i `nseamn\ s\ faci muzic\
progresiv\, cu riscul abuz\rii de
r\b darea auditorului! Fapt demon -
strat: majoritatea ascult\torilor
prefer\ piesele standard, u[oare, cu
refrene lesne de fredonat [i „ver-
suri“ c\rora doar fanii fanatici le
pot g\si `n]elesuri profunde, chiar
ascunse. Paradoxal, acest gen de
public nu refuz\ romanele groase,
de la 500 de pagini ̀ n sus, luptându-se
cu opurile imense prin mijloace de
transport `n comun sau pe plaje
exotice. Dac\ obligi `ns\ un cititor
de „c\r\ mizi“ s\ asculte vreun disc
al grupului german Amon Düül II,
vei avea surpriza s\-l vezi cum se
agit\, strâmb\ din nas, se scarpin\
`ntre picioare [i `n urechile parc\
viol(ent)ate de fluxul sonor. Cu-
rând cere s\ pui altceva, perpelin-
du-se `n fotoliu ca porumbul de flo-
ricele `n ceaun, [i ]â[ne[te pe u[\
dup\ maxim a treia pies\ de circa
zece minute. Forma]ii ca Yes, Van
der Graaf Generator, primul Gene-
sis, Tangerine Dream, Camel, Mag-
ma, Soft Machine, Gentle Giant [i
toate cele din zona „krautrock“
aproape c\ nu mai spun nimic con-
sumatorului `mbuibat de azi. Abia
Pink Floyd se aude câteodat\, re-
dus\ la un hit cu valen]e pueril
anarhiste. De trupele noi, care se
str\duiesc s\ men]in\ contactul
`ntre creier [i inim\, rotunjind cla-
sicul concept de unitate `n diversi-
tate (sau mai modernul – statorni-
cie `n schimbare), cine s\ [tie?
Acum totul pare guvernat de ritm,
de instinct, cu aparen]e brutale, 

necizelate, ca [i cum rockul ar fi nu-
mai treaba organelor umane res-
ponsabile cu treaba mare, treaba
mic\ [i, mai ales, cu treaba trebilor,
numit\ scurt: sex. 

The Tangent este sigla ce acope -
r\ contribu]ia unor nume cunoscu-
te din aria progresiv\. Numitorul
comun al celor nou\ albume oficia-
le este Andy Tillison. Specialitatea
lui: instrumentele cu claviaturi;
dar cânt\ cu voce cald\ textele pro-
prii [i nu evit\ chitara pentru a-[i
transpune sonor ideile. Crescut `n
aspra [i s\n\toasa rigoare a [colii
engleze de muzic\ clasic\, Tillison
s-a dezvoltat ca instrumentist sub
influen]a lui Keith Emerson [i Jon
Lord. ~n 1971, pe când avea 16 ani [i
era elev `n ora[ul Newcastle, a v\ -
zut un concert „dat dracu’“, sus -
]inut de ni[te tipi care p\reau de
vârsta sa, numai c\ sc\paser\ de
sub tutela p\rin]ilor. A fost cu ade -
v\rat un spectacol de neuitat, de
vreme ce Tillison ̀ l evoc\, pe actua-
lul disc A Spark in the Aether (2015,
InsideOut Music), drept momentul
hot\râtor al vie]ii sale: „And I was
there! (Well... I was at school... but I
WAS THERE!) And every note they
played that night seemed like ma-
gic in the air...“. Partitura execu-
tat\ de ulterior faimosul trio Emer-
son, Lake & Palmer era Pictures at
an Exhibition, compozi]ia lui Mus-
sorgsky `n tran scrip]ia lui Ravel,
orchestrat\ a[a cum n-o mai f\cuse
nimeni [i intrat\ de atunci ̀ n patri-
moniul cultural european ca loc au-
ditiv comun, referin]\ de la sine
[tiut\. Nu-i de mirare, zice Tillison,
c\, „de[i `n 1971 lumea cultural\
bun\ strâmba din nas, azi orice po-
litician, [ef de poli]ie, profesor uni-
versitar sau judec\tor se simte
mândru c\ de]ine o copie digital\
`mbu n\t\]it\“ a notoriului concert.
La rândul s\u, Tillison a pus `n pa-
gin\ o versiune rock a opusului The
Rite of Spring, dar mo[tenitorii lui
Igor Stravinsky i-au interzis s\ o
`nregistreze, motivând c\ nu i-ar fi
pl\ cut compozitorului. {i asta f\r\
s\ asculte cum sun\ caseta demo!

Recentul disc, a c\rui copert\ mi
se pare oarecum inadecvat\, evoc\
„lucrurile care curg“, `n cuvinte
nepreten]ioase [i armonii frumos
etajate, cum st\ bine ori c\rei opere
de rock progresiv curat.   

O sclipire 
`n eternitate
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A[a cum `n orice familie, aten]ia
se concentreaz\ asupra copiilor,
oferindu-li-se cele mai bune c\r]i,
juc\rii, haine [i alimente, [i la sca-
ra marii familii care este societa-
tea, `n privin]a teatrului pentru
aceast\ vârst\, totul trebuie s\ fie
de cea mai bun\ calitate! Tot pro-
fanilor li se pare c\ arta p\pu [\ -
riei e specific\ exclusiv primilor
ani ai vie]ii, omi]ând perpetua ne-
voie de ludic, extraordinara isto-
rie universal\ a acestui tip de
crea ]ie [i contribu]ia imens\ la
cultura umanit\]ii. 

Am f\cut aceast\ introducere
inspirat\ de recenta vizit\ de stu-
diu la Centrul Interna]ional al
P\pu[\riei de la Tolosa Spania/
Tolosa International Puppets Cen-
ter TOPIC. Pentru profesionistul
care ajunge aici, TOPIC e raiul pe
p\mânt! O variant\  a raiului! Are
un centru de documentare, o re-
vist\ digital\ („Titirijai“), atelie-
re, spa]ii expozi]ionale, precum [i
o sal\ de spectacole unde `n fieca-
re lun\ noiembrie se desf\[oar\
un Festival Interna]ional cu ar ti[ ti
veni]i din toate col]urile planetei. 

Dar [i pentru simplii curio[i,
indiferent de etate, vizitarea mu-
zeului e o experien]\ pe care nu o

vor uita curând. Colec]ia e fabu-
loas\: p\pu[i din `ntreaga lume
refac trecutul multimilenar al
acestei arte dezvoltate pe toate
meridianele, doar c\ `n forme spe-
cifice. Marionete, p\pu[i cu tij\,
de tip m\nu[\, masc\ etc., con-
fec]ionate din materiale banale
(lemn, papier maché, pânz\, bure-
te, piele, plastic, obiecte reciclabi-
le etc.), dar `nc\rcate de poten]ial
fic]ional [i emo]ie, de imagina]ia
arti[tilor constructori [i mânui-
tori! Un total de peste 1.850 de
exemplare! Cea mai spectaculoa -
s\, pentru noi, europenii, e sec]iu-
nea asiatic\: marionetele pe ap\
din Vietnam, wayang-urile indo-
neziene, p\pu[ile chineze[ti cu fi-
re, bunraku-ul japonez, umbrele
chineze[ti. ~n Orient, tradi]iile
sunt mult mai bine conservate de-
cât pe „b\trânul continent“, iar
mae[trii deprind secretele anim\ -
rii p\pu[ilor `nc\ de la vârste fra-
gede, ajungând la des\vâr[ire
abia dup\ ani ̀ ndelunga]i de prac-
tic\ zilnic\. Ac]ionate de mâinile
lor, marionetele acestea par ̀ ntr-a -
de v\r vii. Sunt expuse la TOPIC [i
p\pu[i africane, americane [i, evi-
dent, europene, patrimoniul mu-
zeal fiind o enciclopedie a artei

p\pu[\re[ti de pretutindeni [i
din totdeauna. Ea s-a constituit
din dona]iile f\cute de diverse com -
panii, dar [i din colec]ii private,
precum acelea ale Marionei Mas-
grau, Eugenio Navarro ori a lui
Joan Baixas, p\pu[ile imaginate
de  Joan Miro pentru spectacolul
Mori el Merma, `n anii ’70, la Tea-
tro de la Claca. 

Bog\]ia de exemplare inani-
mate e aranjat\ spectaculos. O
combina]ie ingenioas\ de p\pu[i
a[e zate pe rafturi ori `n cutii din
lemn natur, oglinzi, care dau im-
presia de extindere spa]ial\, lu-
mini care eviden]iaz\ [i conduc
privirea ofer\ vizitatorilor im-
agini [i senza]ii uimitoare. ~ntre-
gul muzeu e un adev\rat specta-
col, la conceperea sa contribuind
actori p\pu [ari, teatrologi, arhi-
tec]i, designeri [i ecleraji[ti. Din
loc `n loc, pe ecrane ruleaz\ sec-
ven]e reprezentative, oferind
e[an tionat o perspectiv\ cvasi-
complet\ a anima]iei mondiale.
~nainte de a intra `n acest t\râm
al minun\]iilor, vizitatorilor li se
face o scurt\ prezentare introdu -
ctiv\  ̀ n evolu]ia artei p\pu[ii din
vechime pân\ `n prezent, un tur
pe o hart\ virtual\ a genului. Vo-
luntari din Tolosa se ocup\ de
`ntre]inerea [i recon di]ionarea ex-
ponatelor, care tre bu ie s\ fie `ntot-
deauna `n cea mai bun\ form\ la
`ntâlnirea cu vizitatorii.  

Expozi]ia de baz\ este comple-
tat\ cu expozi]ii temporare, de tip
monografic, care beneficiaz\ de
un spa]iu special, generos ca di-
mensiuni [i amenajare. Atmosfe-
ra e dat\ de micile obiecte de art\,
dar [i de ambian]a muzical\, lu-
mini, imagini din spectacolele
com paniei invitate. E un alt spec-
tacol care merit\ vizionat, subli-
niind corela]ia vital\ dintre com-
ponenta plastic\ [i cea teatral\ `n
arta p\pu[\reasc\. Acum, din
martie pân\ `n octombrie, „la
ramp\“ era compania olandez\
Damiet van Dalsum, iar `n anii
din urm\ au ajuns aici marionete
din Vietnam, Mali, Indonezia,
China, variante de Pinocchio, 

Polichinella etc. Media e de trei
expozi]ii tematice pe an.

TOPIC s-a deschis ̀ n 2009, ̀ ntr-un
spa]iu dispus pe mai multe etaje
`n interiorul unui edificiu de pa-
trimoniu care a apar]inut odini -
oar\ Ministerului Justi]iei. Cen   trul
e condus acum de Idoya Otegui,
iar pe lâng\ veniturile pro  prii,
realizate din vânz\ri de bilete,
fun c]ionarea institu]iei este posi-
bil\ datorit\ finan]\rii alocate de
consiliul local, regiune [i guvern.
Plus dona]ii. La `ntâlnirea cu
Idoya Otegui, aceasta `mi spunea
cât de mult invidiaz\ fostele ]\ri
comuniste, unde exist\ re]ele de
teatre de stat specializate! {i m\
`ndemna s\ facem orice e necesar
pentru a continua acest sistem,
`ntrucât teatrul e o extraordinar\
resurs\ educa]ional\ pentru copii
[i tineri. 

La Centrul de documentare are
acces oricine, cu programare prea -
 labil\. O baz\ de date cuprinz\ -
toare insereaz\ informa]ii accesi-
bile celor interesa]i, sortate `n
func]ie de diver[i itemi: zone geo-
grafice, tipuri de p\pu[i, creatori
etc. Biblioteca st\ [i ea la dispozi -
]ia tuturor.

La TOPIC, p\pu[a [i arta `nsu-
fle]irii ei sunt `n]elese [i prezenta-
te atât ca obiect artistic, cât [i ca
manifestare a patrimoniului spiri-
tual al fiec\rei ]\ri. ~n oricare din-
tre aceste crea]ii materiale, care
prind via]\ [i ne fascineaz\ când
intr\ pe mâinile p\pu[arilor, sunt
condensate secole de civiliza]ie [i
elemente ancestrale ale culturilor
na]ionale. 

~n fiecare spectacol de anima -
]ie, se „recitesc“ simbolic capitole
din istoria lumii.   

TOPIC Tolosa, t\râmul
minun\]iilor! Datul `n spectacol

Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

~ntrucât li se adreseaz\ preponderent celor mici, arta anima]iei las\ multora –
necunosc\torilor – impresia c\ nu se ridic\ decât la nivelul `n\l]imii spectatorilor
din sal\. Când, de fapt, crea]ia teatral\ pentru copii e la fel de complex\, la fel de
dificil\, dac\ nu chiar mai dificil\ decât aceea care vizeaz\ persoanele cu mai
mul]i ani `nscri[i `n cartea de identitate. Pentru receptarea c\reia `i preg\te[te 
ca public fidel, consumator avizat de cultur\. 
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Marius Manole de la Ia[i:
Amintiri din copil\rie

Interviu realizat de 
Andrei Cr\ciun  

Au venit ai t\i pe la tine s\-]i
vad\ casa din Bucure[ti?

Nu. 

Dar vor veni?

Era vorba c\ vin acum de
Pa[te, doar c\ mama a auzit la te-
levizor c\ va fi frig [i n-au mai ve-
nit. Au zis c\ vin `n iulie.

Ce e `n iulie?

Nu e nimic. E cald afar\.  Ma-
ma are astm [i nu suport\ s\ stea
`n cas\ cu animale. {i eu am [i câi-
ne, [i pisic\, va trebui s\ v\d cum
s\ `i ascund de ea. Câinele `l bag
`ntr-o cu[c\, cu pisica e mai greu.
Pisica nu o s\ stea `n nici o cu[c\. 

Cu ce bani ]i-ai luat cas\?

Cu banii altora. Am `mprumu-
tat de la prieteni. 

Toat\ via]a ai cheltuit bani
din viitor?

Tot timpul. Când eram elev ju-
cam deja la teatru, la Na]ionalul
din Ia[i, m\ `mprietenisem cu ac-
torii [i mai mergeam la bar. Nu
aveam bani niciodat\, `]i dai sea-
ma. {i m\ duceam la barul \la, [i
era fa]a mea pe u[\ cu datoriile.
Poza mea pe u[\! Tot timpul!

{i cum reu[eai s\ `]i achi]i
datoriile?

Nu [tiu, dar reu[eam. Nu [tiu,
nenic\! Atunci când `]i era lumea
mai neagr\, ap\rea un prieten –
las\, b\, c\ ̀ ]i dau eu. {i ̀ mi d\dea –

ba un ban, ba o mas\ cald\. Nu e
mult\ logic\ `n povestea asta.

Ai t\i erau oameni simpli?

Foarte simpli. Tata era mais tru.

Unde era maistru?

La fabrica unde lucra [i mama.
Era chiar maistrul lu’ mama. 

A[a s-au cunoscut?

Uite c\ nu [tiu cum s-au cunos-
cut. N-am avut curiozitatea s\ m\
interesez. Chiar! ~mi `nchipui c\
a[a s-au cunoscut, c\ doar nu mer-
geau la ̀ ntâlniri pe vremea aia. Ma -
ma era ]es\toare. }esea covoare.

{i talentul \sta artistic de
unde `]i vine dumitale?

Cred c\ de la tata.

Era talentat?

La toate nun]ile, la toate bo te -
zurile f\cea spectacol. Era sufletul
petrecerii.

Marius Manole a avut
bucuria paharului, 
dar a renun]at la ea

Cânta, ce f\cea?

Zicea bancuri. Tr\gea la m\sea
[i zicea bancuri. Am avut [i eu da-
rul \sta, al paharului, dar am re-
nun]at la el. La noi, la moldoveni,
e bucuria asta a paharului.

S\ fie nunta nunt\!

A[a, a[a.

Dar cu bancurile ai r\mas?

Deloc. Ur\sc oamenii care spun
bancuri. Nu-i suport. 

Dar tu cum `ntre]ineai atmos-
fera?

Nu cu bancuri. Cu `ntâmpl\ri
din via]a de zi cu zi, mai degrab\.
Vorbesc mult, vorbesc foarte mult,
insuportabil de mult. Dar nu su-
port actorii care spun bancuri, nu
suport actorii care când te v\d
`ncep s\-]i spun\ un banc. „~l [tii
pe \la cu...?“. „Nu, [i nici nu vreau
s\ [tiu.“

Deci, talentul e pe linie pater-
n\, intuie[ti. 

Da, a[a zic. 

Dar din alte ramuri ale ar-
borelui genealogic, nimic?

Din ce cunosc, nu.

E[ti singurul care a ajuns la
Bucure[ti?

Da. Foarte pu]ini au venit [i `n
vizit\, nu ]i-am zis? Am ni[te rude
care locuiesc la Londra. O veri -
[oar\ care e profesoar\, dar ̀ n rest
nu prea au p\r\sit Moldova. Ai
mei sunt cam prima genera]ie
`nc\l]at\.

Bunicii?

Mai tr\ie[te bunic\-mea, la ea,
la ]ar\. 

Marius Manole este 
un om foarte religios

{i cu credin]a care era re la -
]ia la tine acas\?

~n familie la mine, mama nu
era extrem de credincioas\. Nu
aprindea candela `n fiecare dimi-
nea]\ sau alte lucruri de genul
acesta. Nu mergea des la biseric\.

Aveam, cred, o icoan\ `n toat\ ca-
sa, dac\ o aveam [i pe aia. 

De Pa[te [i de Cr\ciun cum
era?

Le s\rb\toream ca pe ni[te s\r b\-
tori de pus masa [i de mâncat, n-a -
veau nici o `nc\rc\tur\ religi oas\. 

{i tu?

Eu sunt religios. 

Cum a[a?

Nu [tiu. E adev\rat c\ bunic\-mea
de la ]ar\, din partea mamei, e ex-
trem de credincioas\. Dar e o cre-
din]\ destul de vecin\ cu supersti]ia,
a[a. Cam la prima mân\. Trebuie
s\ credem c\ uite ce a zis p\rinte-
le, c\ dac\ ne sp\l\m cu apa asta
`n care a stat oul, o s\ avem noroc
tot anul [i d-astea.

Din ce sat e ea?

E dintr-un sat care se cheam\...
Nu mai [tiu cum se cheam\! E
mai departe de Poplaca. Iar Popla-
ca e un fel de cap\t al lumii. Nu
mai [tiu, pentru c\ bunic\-mea nu
e de fapt de acolo. 

Cum nu e?

Nu e. S-a rec\s\torit acolo, du p\

ce a murit bunic\-miu. Copiii,
printre care [i maic\-mea, s-au
cam opus acestui mariaj. Era in-
vers ca la familiile normale: copiii
se opun c\s\toriei mamei lor! Dar,
na, a[a mai e pe la noi, la moldo-
veni. {i de acolo nu e nimeni, bu-
nic\-mea s-a dus peste ni[te dea -
luri [i s-a `ndep\rtat foarte tare de
ora[ul Ia[i, drept pentru care vreo
cinci ani nici nu s-au vizitat. Dup\
care s-au `mp\cat. 

O epopee. 

Deci maic\-mea n-a fost de
acord cu m\riti[ul maic\-sii, da? 

Cu primul bunic ce s-a `n -
tâm plat?

A murit s\racul. Dar de[i nu
era nimeni de acolo, eu am cres-
cut acolo. 

~]i pl\cea?

~mi pl\cea [i nu-mi pl\cea. Eu
fiind totu[i un copil venit de la
Ia[i. Sunt `n zodia Balan]ei – mie
toate lucrurile `mi plac [i nu `mi
plac `n acela[i timp. Sunt bucuros
acum c\ am mâncat somonul \sta
(n.r. – interviul s-a desf\[urat ̀ ntr-un
restaurant de lâng\ Teatrul Bu-
landra, `n zona Gr\dina Icoanei
din Bucure[ti, iar actorul a degustat,

Marius Manole (36 de ani)
este, la aceast\ or\, cel
mai distribuit actor de
teatru din România [i,
poate, cel mai iubit.
Aceasta este povestea
`nceputurilor sale – o
colec]ie de pove[ti
adev\rate din copil\rie [i
adolescen]\, `ntâmpl\ri
dintr-un Ia[i fantastic, pe
care actorul `l poart\ cu
el pretutindeni.
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cu aceast\ ocazie, un pe[te), dar
m\ gândesc c\ poate mai bine 
nu-l mâncam. Toat\ via]a mea cam
a[a s-a desf\[urat. Toate deciziile
mele au fost [i bune, [i rele `n ace-
la[i timp.

{i echilibrul cum `l g\se[ti?

P\i, uite a[a! 

{i la ]ar\?

Nu prea-mi pl\cea, c\ aveam
doar un veri[or pe acolo cu care s\
m\ joc. Era mai mic decât mine [i
f\ceam din el tot ce voiam. ~l spe-
riam, `l b\team. Fii atent: i-am zis
o dat\ c\ dac\ nu `nva]\ pân\ la
ora patru tabla `nmul]irii trag cu
arcul `n el [i dup\ ce trag `l mai
trimit [i ̀ napoi la Ia[i, la maic\-sa!
{i fii atent ce-]i zic: se face ora pa-
tru, [i v\r\-miu nu `nv\]ase tabla
`nmul]irii. {i la patru, când s\ trag
eu cu arcul `n el, aveam arcul `n -
dreptat spre el, s\ trag, [i chiar
atunci a intrat pe poart\ maic\-sa!
M\, `]i dai seama? Puterea gându-
lui! Eu cred foarte tare `n puterea
gândului. 

El a crezut c\ au leg\tur\
aceste lucruri?

Nu el. Eu. Nu ̀ n]elegi? Eu le-am
f\cut posibile cu mintea mea. 

Câ]i ani aveai?

Cred c\ eram prin clasa a treia.
Sau poate c\ a patra. Nu mai [tiu.
Eu toat\ via]a am crezut `n pute-
rea min]ii.

{i cu Dumnezeu `n ce rela]ii
e[ti?

P\i, tot pe baza asta, cu puterea
min]ii. Eu sunt mai credincios de-
cât mama. Am mai multe icoane
decât are mama.

La biseric\ te duci?

M\ duc, dar nu prea des, c\ n-am
timp. Ca oricare alt lucru din
via]a mea – mi-ar pl\cea s\ ̀ l fac [i
nu `l fac. Dar mi-ar pl\cea s\ am
timp s\ merg la biseric\. 

Te lini[te[te atmosfera aia?

Foarte mult.

~]i place ritualistica de la bi -
seric\?

Da.

E [i acolo tot un fel de teatru,
de spectacol.

Da, e mereu acela[i spectacol,
practic. ~mi place. ~n general `n -
cep s\ `mi plac\ lucrurile ordona-
te. Eu care am fost toat\ via]a nu
dezordonat, ci haotic, nenic\... ~n -
cep s\ m\ enerveze lucrurile care

sunt `n dezordine [i pe care nu le
pot ordona. Dac\ m\ duc undeva
prin ]ar\ [i rezerv un hotel, [i aco-
lo g\sesc altceva decât ce [tiam eu
c\ am comandat, nenic\, m\
apuc\ ni[te nervi... Tremur! 

Vârsta. 

Nu [tiu dac\ e vârsta. Alt\dat\
eram mul]umit dac\ am un aco-
peri[ deasupra capului. Dar m-am
schimbat. 

Toamna te `ntorceai la tine
acas\, la Ia[i. Acolo unde
st\teai, `ntr-un cartier mun -
ci toresc?

Nu chiar, eram destul de ̀ n cen -
tru, `ntr-un bloc, la etajul cinci.
Un cartier foarte OK, [coala mea
era `n spatele blocului.

Nu era periferie.

Toat\ via]a mea am stat numai
`n centru. N-am stat niciodat\ la
periferie, `n nici un ora[.

Deci nu te b\teau copiii pe la
periferie s\-]i m\nânce sand-
wich-ul.

Nu, dar m\ b\teau `n centru. 

Ai p\]it asta?

P\i da, pentru c\ eram un copil
foarte mic la stat, pr\p\dit, pri c\ -
jit. {i mai eram [i enervant. Adic\
[i eu m-a[ bate, dac\ m-a[ `ntâlni
acum pe strad\. 

Erai tare `n clon]?

Aici sem\n cu maic\-mea. Mol-
doveanc\. Spuneam tot, `i pâram,
eram ceva `ngrozitor. {i cum m\
prindeau, m\ b\teau.

{i tu ce f\ceai?

Mai fugeam, m\ mai prindeau.
De[i fugeam bine, eram recunos-
cut pentru fuga mea. {i dup\ ce
m\ b\teau, plângeam, m\ duceam
acas\ [i m\ mai b\tea [i tata c\
am f\cut eu ceva, altfel nu luam
b\taie degeaba. {i uite a[a trecea
ziua. Altfel, ne jucam. 

Ce?

Dar ce nu ne jucam! {apte
pietre, Ra]ele [i vân\torii, tot.
Dac\ nu d\râmai pietrele alea, mi
se pare c\ luai câte o pedeaps\ –
s\rut\-l pe \la, s\rut-o pe aia, c\
de-asta se jucau jocurile astea,
erau doar un pretext s\ se pupe co-
piii `ntre ei. Mai jucam Flori, fete,
filme sau b\ie]i. 

{i erai bun la jocurile astea –
erai vreun lider sau erai ulti-
ma g\in\ din cote]?

Ultima g\in\ nu eram nicioda -
t\, eram oarecum un lider, c\

aveam o inteligen]\ nativ\. M\ du -
miream eu repede care e treaba,
`mi mergea mintea, m\ prindeam.

Marius Manole nu [tie
nimic din fizic\, chimie,
matematic\ etc.

N-ai fost vreun tocilar.

Niciodat\. Drept dovad\ c\ nici
nu [tiu nimic. Nimic din chimie.
Nimic din fizic\. Nimic din mate-
matic\. Nimic. Le prindeam u[or,
dar dac\ nu le prindeam reu[eam
eu s\-i p\c\lesc pe profesori la mo-
dul c\ ajungeau s\-mi spun\ „Vezi
c\ mâine te ascult!“. {i `nv\]am [i
eu lec]ia aia de a doua zi [i gata, nu
era a[a de greu. Habar n-a veam
nimic `n afar\ de lec]ia aia, chiar
dac\ aveam zece `n catalog. 

Nu erai nici vreun viteaz.

Nu eram. Eram sprinten la min -
te, dar [i la fug\. Am f\cut atle-
tism. Aveam [i vitez\, [i rezisten -
]\. Am fost [i la concursuri de at-
letism, am luat [i diplome. Le are
mama pe acas\. 

Aveai calit\]i fizice.

Aveam. Numai c\ eram mic [i
slab. Dar, la atletism, e bine une -
ori s\ fii mic [i slab.

Cum ai renun]at la sport?

N-am renun]at neap\rat, dar
parc\ eram prea mic. Altfel, eu vo-
iam s\ fac de toate: a[ fi vrut s\ fac
gimnastic\, a[ fi vrut s\ fac tenis
de mas\. Am f\cut tenis de câmp
vreo dou\ luni, am f\cut karate. 

Erai hiperactiv, te trimiteau
ai t\i ca s\ scape de tine de
acas\.

Nu m\ trimitea nimeni, m\ du-
ceam singur. Ai mei habar n-a veau
pe unde umblu. 

Nici cu teatrul n-au [tiut.

De unde s\ [tie?

Marius Manole 
a crescut [i el 
cu cheia de gât

Dar nu se `ntrebau pe unde
umbli?

Nu. C\ eram cuminte. Dac\ zi-
ceam c\ la trei sunt acas\, la trei
eram acas\. Eu sunt din genera]ia
cu cheia la gât, p\rin]ii mei plecau
de diminea]\ [i mai veneau pe la
trei-patru dup\-amiaz\. {i trebuia
s\ `mi umplu timpul [i s\ am [i
grij\ de cas\. {i dac\ nu d\deam
foc la cas\, ̀ nseamn\ c\ aveam gri -
j\ [i c\ se puteau baza pe mine, nu?
Cam a[a se punea problema. ~mi
ziceau s\ nu primesc copii ̀ n cas\...

Dar bine`n]eles c\ tu pri meai.

Evident.

{i ce f\ceai cu copiii \[tia?

Ne uitam la diapozitive, f\ ceam
spectacole.

Jucai `n ele?

F\ceam bilete de hârtie, le vin-
deam cu trei lei sau cu cinci lei, f\ -
ceam [i bani.

Deci aveai [i spirit de antre-
prenor. {i când ]i s-a pierdut
spiritul de antreprenor?

Nu [tiu când s-a pierdut, dar
`ncepe s\-mi revin\. Cel mai tare
mi-ar pl\cea acum s\-mi deschid
un restaurant, dar nu o s\ `]i spun
de care, c\ e o idee la mijloc, un fel
de restaurant la mine acas\. Mi-ar
pl\cea s\ fac bani, nu-]i ascund. 

Ai abilit\]i de buc\tar?

~mi place foarte tare s\ g\tesc.
{i `mi ies lucrurile, f\r\ s\ fi f\cut
nici o [coal\ ̀ n sensul \sta. Tot a[a –
de la sine. {i pâinea mi-o fac sin-
gur, `n ultimele trei zile mi-am
f\cut singur pâinea.

Marius Manole are
nostalgia primului pilaf
g\tit. I-a ie[it cam apos

}i le-ai descoperit acum, la
maturitate, sau le [tiai din-
totdeauna?

~mi aduc aminte c\ prima dat\
am f\cut un pilaf când eram la
Foc[ani. Am plecat de acas\. De tot,
adic\. M\ angajasem la Foc[ani.
{i am plecat de acas\ la gar\ cu o
pern\ `n saco[\. 

Perna aia ai târât-o dup\ tine
prin ]ar\?

Perna nu, fa]a de pern\ am 
avu t-o opt sau nou\ ani. Era dintr-
un anumit material, unul dintre
pu]inele pe care pot s\ dorm. M-am
dus la Foc[ani [i prima dat\ `n
via]a mea am luat salariu. {i cu
primul salariu ̀ n mân\... L-am b\ -
tut tot cu colegii. ~n câteva ore, nu
mai avea niciunul nici un ban. A
doua zi... ce facem? C\ ne era foa me.
O sun pe mama, zic: „Mam\, uite,
am ni[te orez, am ni[te carne, [i a[
face ni[te pilaf, dar nu [tiu cum...“.

Nu mai g\tisei niciodat\.

Nu.

Câ]i ani aveai?

Vreo 22. {i atunci am f\cut pila-
ful \la. Mi-a ie[it foarte bun. Cam
apos, dar bun. Atunci am g\tit pri-
ma dat\, `ntr-un apartament, `n

Foc[ani, la un aragaz, pentru mine
[i al]i actori, colegii mei. 

Dac\ era]i mai cump\ta]i, a]i
fi avut bani s\ mânca]i. 

Categoric. Dar cum s\ fim cum -
p\ta]i la prima leaf\?

Ce leaf\ aveai?

Nu mai [tiu, dar destul de ma -
re. Cred c\ vreo zece milioane, o
mie de lei `n banii de azi. Nu mai
[tiu. Ne-am cump\rat adida[i, i-am
f\cut praf, `]i dai seama. 

{i jucai de banii \ia?

Nu. N-am jucat mai nimic la
Foc[ani. 

Hai s\ revenim la copil\rie.
F\ceai spectacole, le vindeai,
ca s\ zicem a[a. Fotbal ju ca]i?

Nu. „P\tr\]ica“, un fel de tenis
cu piciorul. La asta eram bun. Fot-
bal n-am jucat niciodat\, `n cadru
organizat adic\.

V\d c\ ai t\i s-au ocupat de
educa]ia ta, nu te-au l\sat
chiar de izbeli[te. }i-au luat
[i minge?

Mi-au luat. 

Se uitau ce note ai `n catalog?

P\i, ce b\t\i `mi luam...

De la mama sau de la tata?

De la tata. 

Adida[i `]i luau sau cum?

Da, nu pot s\ zic c\ mi-a lipsit
ceva, `mi luau de toate, dar cu m\ -
sur\, a[a. Nu mi-a lipsit absolut
nimic, n-aveam fi]e. 

Ai t\i aveau ma[in\?

Nu. Foarte târziu, dup\ Revo-
lu]ie [i-au luat o Dacie. N-am avut
casetofon, am avut un televizor [i
un radio Gloria.

La ce te uitai?

La tot. Dar nu erau decât dou\
ore pe timpul \la. Era destul de
pu]in totul \sta.

Cei mai buni prieteni ai t\i
din copil\rie?

Eu, ca [i cum, eram prieten cu
toat\ lumea. Nu-mi place s\ m\
cert – foarte rar m\ cert cu cineva.

Dar n-ai un prieten din
copil\rie s\-l ai [i acum –
dup\ treizeci de ani?

Nu, n-am. Din p\cate, probabil.
Nu [tiu. Nu [tiu cum era mai bine –
s\ am sau s\ n-am? }i-am zis: sunt
Balan]\. Totul e [i bine, [i r\u. 



Eli B\dic\

~n original, Sensei no kaban (Vre -
me ciudat\ la Tokio, `n America
tradus\ The Briefcase) a fost pu -
blicat\ `n 2001, fiind recompensat\,
`n acela[i an, cu Premiul Tanizaki –
unul dintre cele mai importante
premii literare din Japonia, decer-
nat, de-a lungul timpului, unor au-
tori de calibru precum Kenzaburo
Oe, Haruki Murakami sau Ryu Mu-
rakami. Totodat\, romanul cu pri-
cina a fost [i finalist al Man Asian
Literary Prize (2012), iar `n 2014 a
fost inclus pe lista scurt\ a c\r]ilor
finaliste pentru Independent Fo-
reign Fiction Prize. Asta a[a, pentru
amatorii de palmaresuri.

Poate c\ Hiromi Kawakami nu
v\ este complet necunoscut\, c\ci la
noi i-a mai fost tradus\ o carte, `n
2012, Manazuru, la Editura All. Pen-
tru mine `ns\, `ntâlnirea cu autoa-
rea japonez\ a fost o premie r\ pe ca-
re am savurat-o a[a cum se cuvine.
Când am luat romanul `n mâini, `n
sfâr[it – a[tepta la rând de câteva
luni –, nu pl\nuiam s\ duc lectura
la cap\t ̀ n aceea[i zi. (De obicei, evit
s\ citesc pe ner\suflate, cred cu
t\rie c\, atunci când o fac, ̀ mi scap\
multe pe drum.) A[a c\ am f\cut
pauze, am `ntrerupt lectura, am ci-
tit din alte volume, m-am ocupat de
alte urgen]e; `ns\ cartea `mi reve-
nea constant `n minte. {i asta nu
pentru c\ suspansul m\ omora –
din punctul meu de vedere, suspan-
sul e ultimul ingredient din volu-
mul acesta – sau pentru c\ eram
ner\b d\toare s\ citesc finalul – este
atât de previzibil ce se `ntâmpl\... –,
ci pentru c\ stilul `n care e scris\
cartea aceasta nu prea `]i permite
s\ o la[i pe noptier\, s\ o ignori. Te
farmec\, te ]ine sub vraj\, cite[ti
din pur\ pl\cere, cite[ti pentru a ve-
dea cum [̀i controleaz\ scrii toarea
personajele din umbr\, cât le 
permite s\ spun\ [i cât s\ arate, ci-
te[ti pentru a observa `n detaliu 

minimalismul prozei lui Kawa-
kami etc. A[a c\ am reluat-o [i, `n
cele din urm\, am ajuns la sfâr [itul
ei. Iar acum scriu despre ea pentru
c\-mi doresc s\ nu cumva s-o rata]i. 

Bine, trebuie s\ v\ spun, din ca-
pul locului, c\ Vreme ciudat\ la To-
kio va fi o lectur\ reu[it\ pentru voi
dac\: a) sunte]i cititori `mp\timi]i
de literatur\ nipon\, familiariza]i
cu scriitorii japonezi contempo-
rani, cu subiectele lor literare, cu
stilul lor minimalist, auster, sim-
plu; b) v\ place s\ experimenta]i li-
terar; c) v\ suscit\ aten ]ia c\r]ile ca-
re trateaz\ subiecte „banale“ ̀ ntr-un
mod inedit – singur\tatea, de exem-
plu, prietenia sau iubirea; d) sunte]i
interesa]i de buc\t\ria textului, de
stilul unui autor – Hiromi Kawa-
kami areun stil aparte, neconven]io-
nal, plin de t\ceri [i spa]ii goale cu
tâlc; e) sunte]i pasiona]i de gastro-
nomie. 

{i acum, dac\ n-a]i l\sat „Supli -
mentul de cultur\“ din mân\ – sau,
dup\ caz, dac\ n-a]i `nchis pagina
web –, s\ facem un mic salt ̀ n roman,
s\ vede]i de ce vi-l recomand. 

Autoarea japonez\ concentreaz\
toat\ cartea `n jurul a dou\ perso-
naje – celelalte nu sunt de hârtie, au
consisten]\, numai c\ par ni[te um-
bre, ni[te piloni utili unor demon -
stra]ii, unor `ntâlniri, se pliaz\ pe
necesit\]ile celor dou\ principale –,
o femeie [i un b\rbat, iar prima este
[i naratoare, cea care-[i las\ am-
prenta asupra pove[ tii. 

Omachi Tsukiko are 37 de ani la
`nceputul c\r]ii, este o femeie co-
mun\, f\r\ nici o calitate extraordi-
nar\, care lucreaz\ `ntr-un birou –
se sugereaz\ c\ slujba ei ar fi `ntr-o
corpora]ie –, nu este implicat\ `n
vreo rela]ie, nu are prea mul]i prie-
teni – de-a lungul romanului nu se
confeseaz\ nim\nui `n leg\tur\ cu
st\rile prin care trece, `[i amin te[ -
te, fugitiv, de câteva rela]ii de prie-
tenie – [i nici colegi despre care s\
emit\ opinii, cu care s\-[i petreac\

timpul liber [.a.m.d. Pe scurt,
tr\ie[te `n deplin\ singur\tate,
`ndeplinindu-[i rolul de angajat\
f\r\ vreo satisfac]ie profesional\
sau personal\. Singurele pl\ceri
sunt b\utura [i mâncarea bune.
A[a c\ frecventeaz\ un bistrou
dintr-o sta]ie de metrou din cartie-
rul ̀ n care locuie[te. La un moment
dat, `ntr-o sear\, cineva comand\
acela[i fel de mâncare precum ea [i
asta-i stârne[te curiozitatea. Se uit\
la b\rbatul de lâng\ ea, din fa]a tej-
ghelei, [i, cu greu, `[i aminte[te c\
este fostul ei profesor de japonez\
din liceu care, culmea, ̀ i [tie nume-
le [i-i spune c\ a mai v\zut-o pe aco-
lo. Pentru a nu se da de gol c\ nu-i
mai [tie numele, protagonista
noastr\ l̀ nume[te sensei pe profe-
sorul Matsumoto Harutsuna [i cu
acest apelativ i se va adresa pe tot
parcursul romanului. 

Rela]ia lor se va dezvolta `ncet,
`ncet. ~ntâlnirile la bistroul lui Sato-
ru (proprietarul) sunt [i r\mân,
pân\ aproape de sfâr[it, absolut
`ntâmpl\toare. Nu stabilesc nicio-
dat\ s\ se vad\ acolo. Sau pe stra d\,
`n timpul plimb\rilor prin cartier.
Se `ntâlnesc pur [i simplu. {i se bu-
cur\, fiecare `n parte, `n sinea lor,
de prezen]a celuilalt. Beau sake.
Mult sake. Iar fiecare `ntrevedere
aduce ceva nou `n leg\tura lor de...
prietenie, s\-i spunem. Dar acest
„ceva nou“ va fi sim]it diferit de fie-
care cititor, c\ci conversa]iile lor
sunt succinte [i vizeaz\, `n mare
parte, mâncarea pe care o servesc
`mpreun\ – a[a c\, dac\ sunte]i pa-
siona]i de gastronomie, ve]i fi ̀ ncân-
ta]i s\ descoperi]i zeci de feluri de
mâncare exotice (pentru noi, cel
pu]in), `n combina]ii care de care
mai stranii, care se servesc `n anu-
mite momente ale zilei, `n func]ie
de anotimp [i de b\utura coman-
dat\ –, b\utura – cu prec\dere sake
[i bere –, manierele, vremea, meciu-
rile de baseball (din pricina c\rora
vor avea ceva divergen]e [i nu-[i vor
mai vorbi timp de o lun\) [i fel [i fel
de curiozit\]i. De altfel, t\cerile, pri-
virile [i gesturile sunt cele mai `n -
semnate. Foarte rar [i foarte pu ]in
vorbesc despre vie]ile lor per sonale
[i despre trecutul lor. Sensei, de
exemplu, are cu peste treizeci de ani
mai mult decât Tsukiko, este pen-
sionar [i v\duv, are un singur copil,
b\iat, cam de ace ea[i vârst\ cu ea. ~i
poveste[te despre so]ia sa [i cum l-a

p\r\sit cu câ]i va ani ̀ nainte s\ moa -
r\, `n compania lui Satoru [i v\ rul
s\u, ̀ ntr-o excursie la cules de ciuperci.

~n afara ciocnirilor l\sate la voia
sor]ii, cei doi mai merg ̀ ntr-o dumi-
nic\ la pia]\, ̀ ntr-o excursie pe o in-
sul\ – unde se ridic\ câteva bariere
importante – [i, ̀ n cele din urm\, vi-
ziteaz\ un muzeu la prima lor ̀ ntâl-
nire oficial\, `nainte de a `ncepe o
rela]ie amoroas\. 

Nu deznod\mântul conteaz\, re-
pet, chiar dac\ acesta te poate um-
ple de triste]e [i te poate uimi prin
blânde]ea sa, ci frumuse]ea textu-
lui, cum joac\ Kawakami leg\tura
dintre cei doi, din câte goluri de pa-
gini o umple, cât de drastic\ este cu
fiecare dialog, cum p\streaz\ doar
esen]ialul, dând la o parte toate ten-
ta]iile de a cosmetiza, a broda pe
lâng\, cât de minimal scrie, alegând
câteva tu[e pentru a da cititorului
motive s\ nu `nchid\ cartea, cât de
fascinante sunt cele dou\ singu r\ t\]i

care se unesc [i dau curs unei iubiri
târzii, unice, irepetabile, cât de cu-
rajoas\ este scriitoarea optând pen-
tru excluderea dinamismului [i
`nl\turarea (par]ial\) a suspansu-
lui, preferând, ̀ n locul acestora, sce-
nele repetitive, interioriz\rile, t\ce-
rile, monotonia, haikuurile, natura
[.a.m.d. {i câte [i mai câte... Vreme
ciudat\ la Tokio este o comoar\ ce
are nevoie de r\bdarea cititorului
pentru a ie[i la suprafa]\, pentru a
se dezv\lui `n `ntregime. {i de ore
de discu]ii dup\ lectur\.

P.S.: V\d c\ Polirom a publicat
luna aceasta o alt\ traducere din
autoarea japonez\, Cele zece iubiri
ale lui Nishino. {tiu ce voi citi cu-
rând. Voi?

Vreme ciudat\ la Tokio, Hiromi
Kawakami, Editura Polirom, 
colec]ia „Biblioteca Polirom. Actual“,
traducere din limba japonez\ [i note de
Diana-Elena Tihan 
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O iubire târzie [i un minimalism
japonez de excep]ie: Vreme ciudat\
la Tokio, de Hiromi Kawakami
La `nceputul anului ap\rea un roman curios [i straniu
atât prin titlu – Vreme ciudat\ la Tokio – [i copert\ –
fotografia folosit\, Levita]ia de azi, `i apar]ine lui
Natsumi Hayashi –, cât [i prin subiect – o rela]ie
plin\ de contradic]ii `ntre o femeie de aproape
patruzeci de ani [i fostul ei profesor de liceu –,
semnat de o autoare japonez\ contemporan\, 
foarte popular\ `n Occident: Hiromi Kawakami. 
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Scandalul de la UNATC: 
„Ar fi un sacrilegiu s\ vin\ acuma
o mân\ de pu[tani/ S\-[i bat\
joc de ce a func]ionat atâ]ia ani“

Iulia Blaga

Am citat dintr-un imn de sus]ine -
re al rebelilor de la UNATC, An-
drei Rus [i Andrei Gorzo, publicat
de trupa Taxi pe „Trilulilu.ro“.
Radu Jude, Tudor Cristian Jur -
giu, Iulia Popovici, Gianina C\r -
bunariu, „Active Watch“, Ada
Solomon s-au declarat [i ei ̀ n mod
public de partea r\zvr\ti]ilor. O
peti]ie a fost lansat\ pentru sus]i -
nerea lui Andrei Rus, sus]in\torii
au pichetat rectoratul [.a.m.d.
Ceea ce `ncepuse ca o disput\

intern\ `ntre conducerea revistei
„Film Menu“, prin redactorul ei
[ef, lectorul universitar Andrei
Rus, [i conducerea UNATC, prin
rectorul Adrian Titieni (care
`njum\t\]ise tirajul revistei ali-
mentat\ [i de sus]inerea dat\ de
Rus decanului Facult\]ii de Film,
Sorin Boto[eneanu, care pân\ la
urm\ [i-a dat demisia), s-a umflat
peste buza universit\]ii, rev\r -
sân du-se `n pres\ [i pe re]elele de
socializare, [i apare acum `n soci-
etate ca o confruntare dintre nou
[i vechi [i ca un simptom al unei
boli dintr-un `ntreg sistem edu -
ca]ional. Conflictul a escaladat
pentru c\ fiecare parte [i-a sus]i -
nut pozi]ia, iar când discursurile 
s-au inflamat [i Andrei Rus a fost
chemat s\ dea socoteal\ la Comi -
sia de Etic\ (lucru care e posibil s\
repercuteze `n demiterea lui),
p\r]ile [i-au dat seama c\ nu mai
au nimic de pierdut [i c\ orice
arm\ e bun\. „Rebelii“ au dezv\ -
luit discursul rasist de pe Face-
book al unor membri ai Senatului
UNATC, cum ar fi pre[edintele
acestuia, Sergiu Anghel, sau pro-
fesorii Florin Zamfirescu [i Doru
Ana. La rândul lor, „mon[trii sacri“
au trecut la atacuri sub centur\,
acuzându-l pe Andrei Rus c\ face
„propagand\ homosexual\“ la
ore, a[a cum a declarat prof. univ.
Florin Zamfirescu „Ziarului Ring“.
Lauren]iu Damian a fost [i el 

implicat ini]ial de partea „grei -
lor“, dar, probabil sim]ind cine va
avea câ[tig de cauz\ [i prelucrat [i
de fiul s\u, actorul Anghel Dami-
an, [i-a dat demisia din Senatul
universit\]ii. Colegii lui au r\mas
`n lupt\, preg\tind, cum scria unul
dintre ei `ntr-un mesaj f\cut pu -
blic pe Facebook, nu pionii [i tu -
rele, ci regele [i regina. 

Pentru cineva din afar\, ta -
bloul e destul de clar: pe de o parte
sunt ni[te profesori bine `nfip]i `n
func]ii care nu suport\ s\ le fie
chestionat\ competen]a [i al c\ror
discurs devine tot mai delirant pe
m\sur\ ce pierd tot mai mult te -
ren, pe de alta un tân\r profesor
(Gorzo) [i un tân\r lector (Rus) al
c\ror discurs articulat se refer\ la
principii clare (faptul c\ profe-
sorii din comisia de admitere sunt
aceia[i cu care viitorii studen]i
fac preg\tire, structura exame -
nelor, planul pedagogic etc.). Alt-
fel, [i tinerii au limba ascu]it\.
Gorzo l-a pus la punct pe Cristian
Tudor Popescu când acesta a scris
despre conflict `n termenii unor
profesori care se dau afar\ unii pe
al]ii [i numindu-i pe rebeli „bol[e -
vici“. ~n replic\, Gorzo s-a referit
la „veleit\]ile de «filmolog» ale lui

CTP“ care „sunt la fel de bine-
cunoscute ca diletantismul s\u“ [i
a denun]at un post pe care Titieni
ar fi urmat s\-l scoat\ la concurs
special pentru el. 

Pe scurt, tot ce era
ascuns `n barba UNATC
a r\bufnit acum 

Nu am studiat la UNATC [i nu ̀ mi
e familiar\ institu]ia, dar ]in min -
te c\ acum vreo 10 ani, când ci -
nea[tii, pardon de expresie, nou -
lui val scoteau primii l\stari [i erau
`ntreba]i despre [coala de film,
vorbeau despre UNATC (fost\
ATF) `n termeni pozitivi pentru
c\ le-a permis s\ filmeze pe peli -
cul\ [i, `n general, pentru c\ i-a
l\sat s\ fac\ ce vor. Evenimentele
de azi arat\ clar c\ o [coal\ de film
nu trebuie s\ ofere doar atât. Cât
despre practicile medita]iilor pen-
tru admitere cu profesorii din
comisie, aceasta e un dat despre
care am auzit `nc\ de-acum 20 de
ani, dinainte s\ intru ̀ n pres\. Era
unul dintre motivele pentru care
admiterea era grea, pentru c\ exis -
tau locuri ocupate din oficiu. Au
trecut atâ]ia ani pân\ ca buba s\
se sparg\, iar conflictul cu „Film

Menu“ a fost pretextul. {tim cu
to]ii ce profesori predau acolo.
Majoritatea sunt pr\fui]i, unii sunt
cinea[ti cu filme atât de penibile
`ncât nu [tiu cum se pot uita `n
ochii studen]ilor. Dar cu to]ii au
fost proteja]i ani `n [ir de un sis-
tem `nchis care le-a ap\rat incom-
peten]a, ap\rându-se pe sine.

Ce se va `ntâmpla de acum `na -
inte? Cred c\ lucrurile au ajuns
prea departe, iar „dinozaurii“ au
spus prea multe prostii ca s\ nu-[i
fi f\cut deja r\u singuri. Lauren -
]iu Damian s-a dezis de scandal [i
nu mai apare public ̀ n leg\tur\ cu
el, Adrian Titieni declara „Ziaru-
lui Ring“ c\ e dispus s\-[i dea
demisia, probabil c\ `n curând [i
ceilal]i ap\r\tori ai vechiului „re -
gim“ vor pleca sau vor tace. Mai
important e ca reforma profund\
s\ aib\ loc cu adev\rat. 

Mai vreau s\ spun ceva: e foar te
trist s\vezi c\actori pe care ̀ i admi-
rai (Florin Zamfirescu, Doru Ana,
Adrian Titieni) se ambi]io neaz\
`ntr-o direc]ie gre[it\, pro tejând cu
din]ii un statu-quo administrativ
care refuz\nu doar ̀ nnoi rea, ci [i di-
alogul. Sper din tot sufletul ca An-
drei Rus [i Andrei Gor zo s\ nu
ajung\ tot a[a peste câ]iva ani.

„Dragi studen]i
unateci[ti/ Habar n-ave]i
cât sunt de am\rât/ V\d
c\ v\ bate]i joc de ni[te
mon[tri sacri [i asta-i
inacceptabil, absurd [i
foarte urât./ V\ bate]i joc
pur [i simplu de tradi]ii...
(...) S\ [ti]i c\ profesorii
care v\ `njur\/ V\ `njur\
pentru binele vostru, cu
drag (...) UNATC, UNATC
`nseamn\ respect pentru
tradi]ie. (...) Ar fi un
sacrilegiu s\ vin\ acuma
o mân\ de pu[tani/ S\-[i
bat\ joc de ce a
func]ionat atâ]ia ani.“ 
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Actorul Doru Ana st\ de vorb\ cu protestatarii



– Fragment –

Mâinile lui sunt strânse pumn `n
dreptul gurii. Oamenii se apleac\
spre el ca s\ aud\ mai bine. Sân-
tem atât de pu]ini. ~mpr\[tia]i prin
toate col]urile s\lii. 

— {i crede-m\, Netania, nu
vreau s\ se schimbe nimic `n via]a
mea, mi-a fost bine pân\ acum,
mai bine de-atât pe lumea asta nu
se poate. Locuin]a noastr\ mi se
p\rea deodat\ un rai, chiar dac\-i
mic\ [i-ntunecoas\ [i te po]i sufoca
de mirosul boarfelor, [i-al diftinei,
[i-al tuturor mânc\ rurilor pe care
le g\te[te el. Chiar [i mirosul \sta
`mi pl\cea deodat\. E drept c\ era
rahat cu smac [i balamuc, [i e-ade -
v\rat c\ m\ b\tea acolo rege[te, big
deal, to]i copiii o-ncaseaz\, ce copil
n-o-ncaseaz\ câteodat\, [i ce-i cu
asta, cine n-o lua pe coaj\ pe vre-
mea aia? A[a era pe-atunci! Alte lu-
cruri nu se [tiau! {i ce, ne-a fost
r\u din cauza asta? N-am crescut
bine? N-am devenit oameni? 

Ochii parc\-i plutesc `nd\r\tul
lentilelor ochelarilor [i parc\ le-ar
umple, ca [i cum toate lucrurile 
s-ar petrece chiar `n clipa asta. 

— A[a e-n familie, o dat\ e[ti lu-
at `n bra]e, o dat\ e[ti rupt `n b\ ta -
ie cu cureaua, [i totul din dragoste,

[i cine cru]\ nuiaua, ur\[te pe fiul
s\u, [i crede-m\, Dovciu, câteodat\
o palm\ e mai bun\ decât o mie de
cuvinte, [i iat\, a]i primit toat\ co-
moara de bancuri [i vorbe de duh
pe care le cuno[tea taic\-meu. ~[i
[terge cu palma sudoarea de pe
frunte [i `ncearc\ s\ zâmbeasc\.
Unde eram, pui[orii mei? Ce-i cu
voi? Ar\ta]i chiar ca ni[te copii
b\tu]i, tare-mi vine s\ v\ fac s\ v\
sim]i]i bine, s\ v\ r\s f\], s\ v\
alint, s\ v\ cânt nani-nani. A]i au -
zit de melcul care vine la sec]ia de
poli]ie? N-a]i auzit? Nici asta n-a]i
auzit-o? Intr\ melcul la sec]ia de
poli]ie, `i spune poli]istului de
gard\: M-au atacat dou\ broa[te
]estoase. Ofi]erul de serviciu `nce -
pe s\ scrie un proces-verbal, [i spu -
ne: Descrie-mi exact ce s-a-ntâm -
plat. Nu ]in minte exact, spune
melcul, totul s-a petrecut atât de re-
pede. Publicul râde cu pruden]\.
Râd [i eu. Nu numai datorit\ ban-
cului. Râsul e acum mai cu seam\
un pretext pentru respirat. 

— Iar eu, asculta]i, mâna o ]in
tot timpul pe clan]a portierei, [i
[oferul, f\r\ s\ m\ priveasc\, `mi
arunc\... Femeia cea m\run]ic\
scoa te deodat\ un râs vesel ca un
ciripit. El o prive[te surprins: Ce 
s-a-ntâmplat? Matale, care comunici

cu cei de pe lumea ailalt\, am `n -
ceput s\ te-amuz? 

— Da, spune ea, gluma cu mel-
cul e amuzant\.

— Z\u? Ochii i se l\rgesc de bu-
curie.

— Da, c\ i-a spus c\ totul s-a pe-
trecut repede... 

Se uit\ la ea pe deasupra ramei
ochelarilor. Valuri mici se undu -
iesc pe fruntea lui. {tiu c\ pe-acolo
circul\ ironii cu care s-o `n]epe: {i
s-a mai spus c\ e[ti ca seiful unei
b\nci? {i matale [i el ave]i dispo -
zitive de temporizat zece minute...
Dar el `i zâmbe[te numai [i ridic\
mâinile ca unul care se pred\: Alta
ca tine nu mai e, Cu]a. 

Ea `[i `ndreapt\ spinarea, gâtul
scurt i se lunge[te sub ochii mei:
A[a-mi spuneai. 

— A[a-]i spuneam? 
— Odat\ plângeam, [i tu veneai

pe drum...
— De ce plângeai? 
— Fiindc\ m\ b\tuser\, [i tu ai

spus... 
— De ce te-au b\tut? 
— C\ nu cresc, [i tu ai venit `n

spatele casei lâng\ buteliile de gaz... 
— ~n mâini?
— Sigur c\-n mâini, [i ai spus c\

nu mai e alta ca mine, [i c\ dac\
plâng din cauza lor, tu vezi chestia
asta invers, [i asta e ca [i cum eu a[
râde din cauza mea. 

— {i ]ii tu minte asta? 
— Am memorie bun\ care com-

penseaz\ alte lipsuri, spune ea [i
`ncuviin]eaz\ de trei ori din cap. 

— {i acum o tranzi]ie brusc\!
anun]\ el, [i de ast\dat\ strig\tul
lui e st\pânit, poate c\ are grij\ s\
n-o sperie pe ea – deodat\ [oferul
`[i d\ o lovitur\-n frunte, `mi spu -
ne: Ia te uit\ ce bou sunt, poate 
c\ nu-]i pic\ bine acum lucruri din -
tr-astea, bancuri? Voiam numai s\-
]i cl\tesc creierul, s\ ui]i ni]el, dar
eu nu sunt `n regul\, eu, iart\-m\,
bine? M\ ier]i? Nu e[ti sup\rat? 
E-n regul\, `i spun, nu-i nimic. 

— Dormi acum, ̀ mi spune, gata!
Pân\ la Beer-Sheva nu mai auzi o
vorb\ de la mine, ssst! 

{i iar\[i joac\ pentru noi o mic\
scen\ din c\l\torie: trupul i se
mi[c\ odat\ cu mi[carea ma[inii,
salt\ la fiecare hârtoap\, se `nclin\
spre dreapta [i spre stânga dup\
curbele drumului. Ochii c\l\toru-
lui se ̀ nchid ̀ nce ti[or, capul ̀ i cade

pe piept dup\ hurduc\turile [ose-
lei. Deodat\ se scutur\ cuprins de
panic\, strig\: N-am dormit! {i iar
se prelinge ̀ nceti[or ̀ n somn. E fin
[i exact. Un artist `n meseria lui.
Pu]inii spectatori zâmbesc cu gura
pân\ la urechi: li se ofer\ un mic
cadou. 

— {i-atunci, o secund\ `nainte
s\ izbutesc s-a]ipesc, [oferul `mi
spune: Ia zi, pot s\-]i mai pun 
o-ntrebare, ultima? Eu nu r\s -
pund. S-a dus somnul. Spune-mi
ceva, `mi zice el, tu te ab]ii inten -
]ionat? De la ce? 

— Nu [tiu. De la asta. De la plâns. 
Eu imediat `nchid gura [i-mi

`ncle[tez din]ii. Pur [i simplu `mi
mu[c buzele. Nu vorbesc cu el. Ar
fi chiar mai bine dac-ar mai lansa
un banc [i nu s-ar amesteca `n ale
mele. Ne continu\m drumul.   
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David Grossman —
Un cal intr\ 
`ntr-un bar
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul 
Un cal intr\ `ntr-un bar, de David Grossman, traducere din limba ebraic\ de Gheorghe
Miletineanu, care va ap\rea `n curând `n colec]ia „Biblioteca Polirom. Actual“.

AUTORUL

DAVID GROSSMAN (n. 1954) este unul dintre cei mai importan]i
autori israelieni, cunoscut comentator al politicii Israelului fa]\ de
Palestina [i militant pentru recunoa[terea Palestinei ca stat. A stu-
diat filosofie [i teatru la Universitatea Ebraic\ din Ierusalim, iar
dup\ ce [i-a ̀ ncheiat stagiul militar obligatoriu, a lucrat la postul de
radio Vocea Israelului. A publicat mai multe c\r]i de fic]iune [i
câteva de reportaje [i interviuri. Dintre romanele sale men]ion\m
Copii ̀ n zigzag (1994), Cineva cu care s\ fugi de acas\ (2000), P=n\ la
cap\tul p\mântului (2008, distins ̀ n 2009 cu Premiul Albatros, acor-
dat de Funda]ia Günter Grass) [i C\derea din timp (2014), ultimele
dou\ fiind traduse [i la Editura Polirom. Printre numeroasele dis-
tinc]ii primite de autorul israelian, se num\r\ Premiul Bernstein
pentru roman (1985, 1993), Premiul Sapir (2001), Premiul Bialik pen-
tru literatur\ (2004), Premiul JQ-Wingate (2004, 2011) [i Premiul
Médicis étranger (2011). David Grossman este doctor honoris causa
al Universit\]ii Catolice Leuven din Belgia [i cavaler al Ordinului
Artelor [i Literelor, titlu acordat de Ministerul Culturii din Fran]a.
Volumele lui Grossman au fost traduse `n peste treizeci de limbi.

CARTEA

Cel mai trist om din lume e clovnul, se [tie. {i când
clovnul se apuc\ s\ râd\ de el `nsu[i [i de via]a lui
cea trist\, lumea din jur e nel\murit\: ar trebui s\
râd\ `mpreun\ cu el? S\ cear\ banii `napoi pe
bilet? S\-l huiduie gros? Cu Doval\ Gi, comedi-
antul care face stand-up `n romanul lui David
Grossman, nu râde mai nimeni – pove[tile lui, 
amintiri `nsp\imântate ale celei mai lungi c\l\ -
torii pe care a f\cut-o copilul care a fost, `nghea]\
zâmbetul pe buze [i ]intuiesc spectatorul pe scau -
nul incomod al barului unde a venit ca fra ierul,
a[teptându-se la ni[te bancuri. 

Un cal intr\ ̀ ntr-un bar nu e nici pe departe o carte
care se cite[te dintr-o suflare, cum spune Doval\
bancurile cu melcul, ]estoasa [i papagalul. Dim-
potriv\: din când `n când, triste]ea peste care s-a
lipit strâmb masca hohotului de râs e cople[itoare,
d\t\toare de ghem `n stomac [i pauz\ de lectur\.
Doval\ se face buc\]i la microfon, `n fa]a stimatu-
lui spectator: mitraliaz\ bancuri, mai bune ori mai
proaste, râde de el ̀ nsu[i, se ̀ njur\, ̀ [i car\ pumni,
se umple de sânge. Stimatul spectator hohote[te
cât hohote[te, pân\ nu mai `n]elege nimic din
ame]itorul râsu’-plânsu’ de sub reflectoare. Dar
Do val\ continu\: poate doar a[a, râzând cu lacri-
mi, ajunge [i el s\ priceap\ ce a tr\it. 



Totul a `nceput de la campania
„Adopt\ un {“. M-a f\cut s\ zâm-
besc, prima dat\ când am v\zut-o,
la `nceputul lunii aprilie: {-ul
`ncadrat `ntr-un triunghi ca logo-
ul lui Superman, dar mai colorat,
mai juc\u[ [i mai simpatic. Cam-
pania, ce a avut ca obiectiv `ncu-
rajarea utilizatorilor s\ scrie cu
tastatur\ româneasc\ [i pe inter-
net, a fost f\cut\ ca la carte, mai
ales c\ cei din spatele acestei idei
sunt o agen]ie de comunicare – Ki-
necto. Probabil c\ cea mai reu[it\
parte a campaniei este o serie de
videoclipuri `n care scriitori pre-
cum Florin Iaru, Cezar Paul-B\ -
descu [i Marius Chivu citesc câte-
va fragmente din c\r]ile lor, f\r\
diacritice.

Pute]i `ncerca [i voi:
— Ce stii tu despre Isus? zimbi

tinarul.
— Usual stuff. Nu ma prea in-

tereseaza istoria. Imi place mai
mult geografia. Tie?

— Ce anume imi place: istoria,

geografia, Iisus?
— Si, si! dadu fata din umeri,

coborind privirea pe ecranul lap-
topului.

— Cred ca imi place Isus, spuse
tinarul dind din umeri, era un fel
de hipiot.

(din Marius Chivu, Sf`r[it de
sezon)

„Adopt\ un {. Pentru c\ {me-
cher“ („shmecher“ pentru citito-
rii de pe internet; „jmecher“, dac\
e s\ fie cu adev\rat internet). Re-
clama `i invita pe oameni s\ de-
vin\ [i ei „eroi ai diacriticelor“, la
`ntreaga strategie de comunicare
fiind ad\ugate [i câteva benzi dese -
nate despre subiect, cu supereroi.

Campania este, cu siguran]\,
simpatic\ [i cuceritoare. Am ur -
m\rit-o totu[i de pe margine, cu o
mutr\ de spectator jignit de com-
peti]ia ̀ n sine. Parc\ s-a mers prea
departe ducând aceast\ problem\
`n `nalta sfer\ a campaniilor, cot-
la-cot cu Salva]i Delta Dun\ rii sau
„6% pentru educa]ie“. 

Deodat\, cei care foloseau dia-
critice pe internet erau cei „buni“,
iar restul erau cei care nu iubeau
cu adev\rat limba român\ cea fru-
mos curg\toare. A-]i afi[a diacriti-
cele pe internet s-a transformat,
cumva, `ntr-un act de cultur\, ca-
re `l plaseaz\ `n mod automat pe
utilizator pe o treapt\ superioar\
celorlal]i, a[a cum se `ntâmpl\ cu
men]ionarea `n treac\t a ultimei
c\r]i de filosofie citite sau un
check-in `ntr-o ]ar\ exotic\.

Discu]iile `nfiripate `n jurul
subiectului au creat dihotomii ne-
necesare. Dac\ nu scrii cu diacri-
tice, e[ti `mpotriva lor. Dac\ e[ti
`mpotriva lor, practic e[ti un agra-
mat. Dac\ e[ti un agramat, ur\[ti
limba român\.

Ironia face ca stilul [i tonul
campaniei s\ se fi adresat acelui
tip de public cultivat, care apre-
ciaz\ cuvintele frumoase [i recla-
mele iste]e – poate exact oamenii
care nu aveau nevoie de educa]ie
`n privin]a folosirii diacriticelor
pe internet.

A doua lovitur\ de gra]ie a dia-
criticelor a fost anun]ul de s\pt\ -
mân\ trecut\ cum c\ se pot `nre-
gistra domenii de internet .ro care

con]in literele \, â, ̀ , [, ]. Milioane-
le de nemul]umi]i care erau
for]a]i s\ mutileze limba scriind
www.iasi.ro `n loc de mult-mai-fi-
rescul www.ia[i.ro vor avea ̀ n cu -
rând satisfac]ie. Desigur, pot ap\ rea
confuzii din cauz\ c\ proprietarul

site-ului branza.ro (de exemplu),
ar putea fi diferit de cel al lui brân -
z\.ro. 

Dar poate uneori nu este im-
portant s\ ajungi pe ce site `]i pro-
pui, important este s\ iei nota 10 la
ortografie.

„Când vei putea s\ ]ii, f\r\ du -
rere,/ cump\na nop]ii pe fruntea-]i
`ntristat\,/ o pas\re va tini, trupul
t\u s\ fie/ trestie de sticl\ ad\ -
postind lumin\,/ târziu, s\ dai un
semn – ca o speran]\,/ celui uitat
[i el are s\ vin\.// {i va sosi pe
mare – tân\rul Ulise,/ cu pieptul
devorat de alge,/ pe ]\rm, el va
aprinde foc/ din credincioasele-i
catarge.// Tu vei z\ri cum fumul
se ridic\/ spre cer ca un copac de
sare,/ ai s\ te-apropii [i-o s\ vezi
b\rbatul/ sp\lându-[i inima `n
mare.“

Citind poezia lui Dorin Tudo-
ran, observ\m o diferen]\ impor-
tant\ fa]\ de tinere]ea liric\ a
„[aizeci[tilor“ din genera]ia ante-
rioar\. Ea ]ine de lumin\ [i atmos-
fer\ (fizic\ [i moral\), de triste]ea

difuz\ din versurile autorului.
Nimic, la el, din ingenuitatea 
descoperirii universului [i carac-
terul preponderent solar al debu-
turilor predecesorilor. Poetul
prive[te lumea nu cu scepticism,
dar cu `ngândurare, cu un cear -
c\n de melancolie [i presentimen-
tul a ceea ce va s\ vin\. Fundalul
vie]ii este moartea, cursul expe-
rien]elor intr\, simbolic, ̀ ntre ma -
lurile „de mercur“ ale Akheronu-
lui – râul ridicat de Dorin Tudo-
ran pân\ `n titlul unui volum al
s\u. F\r\ a fi un autor livresc, Tu-
doran e unul cultivat, cu un arier-
plan cultural eviden]iat prin nu-
meroase referin]e [i sugestii de
acest ordin. El `[i „joac\“ adesea
strofele pe dou\ planuri distincte,
asigurând textului un subtext sau

o tematic\ din sfera literaturii de-
ja constituite [i istoricizate.

Este exact situa]ia din Tân\rul
Ulise, poem din sumarul volumu-
lui Uneori, plutirea, scris de un
autor el `nsu[i tân\r, [i care mo -
duleaz\ o veche poveste de  dra  goste.
B\rbatul plecat pe mare, departe,
pentru a lua parte la r\zboiul
troian de recâ[tigare a frumoasei
Elena; r\zboinicul strateg, care d\
atâtea mostre de iscusin]\ [i asi -
gur\ victoria final\ a aheilor;
c\l\torul ce a[teapt\ cu ner\b da -
re s\ ajung\ acas\, dar `ntâmpin\
`n cale nenum\rate obstacole [i
ispite  Iat\ ce se „ascun de“, ca
identitate [i simbolistic\, sub tr\ -
s\turile personajului conturat de
Dorin Tudoran. Iar la cap\tul
cel\lalt, buna, la fel de credincioa -
sa Penelopa, so]ia care rezist\ nu
mai pu]in eroic avan surilor tot
mai brutale ale pe]itorilor de oca -
zie; neuitându-[i o clip\ b\rbatul,
nedesp\r]indu-se, l\untric, nici o
zi de cel pe care-l iube[te... Sunt,
toate acestea, date [i valori deo -
potriv\ morale, afective [i culturale.

Dorin Tudoran le implic\ `n
]es\tura sa liric\. Avem `n pagina
de poezie o ram\ mitic\ a iubirii,
un cadru `n acela[i timp ferm, in-
oxidabil (datorit\ for]ei morale a
celor doi so]i) [i pulsatoriu (prin

`nsu[i sentimentul care-i leag\).
Un cadru `n care s\ poat\ intra,
aprinse de flama erotic\ [i transfi -
gurate poetic, varii experien]e. Se
observ\ `ns\ cu u[urin]\ [i varia -
]iile, accentele, pe care le introduce
poetul `n scenariul arhetipal. Mai
`ntâi, personajul feminin e focalizat
`n triste]ea [i durerea singur\t\]ii
sale („Când vei putea s\ ]ii, f\r\
durere,/ cump\na nop]ii pe frun-
tea-]i `ntristat\...“); dup\ care, pe
un ton cald [i `ntr-o adresare di-
rect\, e `ncurajat s\ r\mân\ tare
(„S\ nu te clatini, trupul t\u s\ fie/
trestie de sticl\ ad\postind lu-
min\...“), pentru a face, `ntr-un
sfâr[it fericit, semn „celui uitat“.

„Uitat“ sau numai plecat? O
not\ de ambiguitate creatoare `n
acest poem aparent limpede `n
structura lui, dar cu sugestii fine
nuan]ând conturul personajelor
[i al pove[tii lor. Ca `ntr-un act de
magie, o stranie coresponden]\ se
stabile[te aici. Dac\ `ndemnurile
vor fi urmate, din mare se va `n -
trupa „tân\rul Ulise“ cu „credin-
cioasele-i catarge“ aprinse ca semn
de recunoa[tere. Modurile [i tim-
purile verbale `nt\resc raportul
cauz\-efect, plasat `n sfera supra -
naturalului, dar nu mai pu]in efi-
cient: imperativul pove]elor („s\
nu te clatini“, „s\ dai un semn“) e

urmat de un viitor cert, f\r\ dis-
cu]ie („[i va sosi pe mare – tân\rul
Ulise“).

Dincolo de frumuse]ea de-
osebit\ a unor imagini (trestie de
sticl\, a[a cum mai `ntâlnim `n
poezia lui Dorin Tudoran, ca o ex-
presie a fragilit\]ii [i trans-
paren]ei clinchetitoare, ̀ n care lu-
mina se poate ad\posti; sau fumul
ce se ridic\ spre cer ca un copac de
sare), de remarcat [i puterea halu-
cinatorie a viziunii. E suficient ca
iubirea s\ nu se sting\, pentru ca
focul vie]ii [i al prezen]ei tân\ru-
lui Ulise s\ se aprind\ iar\[i,
miraculos [i `nalt.

Pieptul b\rbatului poate fi „de-
vorat de alge“ (ceea ce `nseamn\
c\ el poate fi [i mort, destr\mat pe
fundul unei m\ri pe care nu a mai
ajuns s-o traverseze); dar inima e
indestructibil\, mereu vie – [i
sp\lat\ (!) de c\l\tor `n apa m\rii
pentru a fi oferit\ sufletului pe -
reche. Ulise nu mai era tân\r când
se `ntorcea `n Ithaca. Aici eroul
r\mâne `ns\ „tân\rul Ulise“, pen-
tru c\ a[a s-a p\strat `n memoria
[i sentimentele femeii când a ple-
cat – [i a[a va r\mâne.

Versurile lui Dorin Tudoran
construiesc, `n numai patru stro -
fe, o splendid\ poveste de dragoste
cu r\d\cini `n modelul mitic.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Critica diacriticelor pure
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Trestii 
de sticl\

Pe internet, acest text va ap\rea f\r\ diacritice. Nu
m-am gândit foarte des la lucrul acesta, dar
diacriticele se bucur\ acum de un val atât de imens
de simpatie `ncât mi-e tem\ c\ devin o ignorant\. 



Asta este `ntrebarea la care vrea
s\ r\spund\ [i „BBC News“ ̀ ntr-un
articol semnat de Jennifer Arms-
trong, care aminte[te c\ „furtuni-
le“ stârnite `n zilele noastre de fi-
nalul unui serial ar fi uluit `n
urm\ cu câteva decenii.

Pân\ `n anii ’70-’80, ie[irea din
scen\ a unui serial era aproape

neb\gat\ `n seam\. Asta fiindc\
un serial era pur [i simplu anulat
atunci când nu mai interesa pe ni-
meni. {i nimeni nu s-ar fi gândit
atunci s\ premediteze cu meticu-
lozitate un mod de a pune punct. 

Lucrurile s-au schimbat, amin-
te[te „BBC“, odat\ cu „The Mary
Tyler Moore Show“, o popular\

emisiune american\ a c\rei ie[ire
din serie a fost pl\nuit\ s\ aib\ loc
la o dat\ precis\, `n 1977 – un mo-
del care a impus standardul pen-
tru toate finalele TV care au urmat.
„The Mary Tyler Moore Show“ –
care a câ[tigat mai multe premii
Emmy [i este considerat\ de re-
vista „Time“ una dintre cele 17
emisiuni care au schimbat televi-
ziunea – a influen]at, de exemplu,
felul `n care a fost conceput\ fina-
la popularului Friends.

Ast\zi, `n ceea ce este numit\
„era de aur a televiziunii quality“,
orice serial care trece cu bine de
primul sezon este legitimat s\ vi-
seze la un sfâr[it „controlat“. Cele
mai vizate sunt serialele a c\ror
popularitate le confer\ statutul de
„cult“, cum ar fi, de exemplu, Lost
sau Battlestar Galactica sau, mai
recent, Mad Man.

O astfel de final\ are un impact
imens, atât la audien]\, cât, mai
ales, asupra fanilor care dezbat
apoi `n social media acest ultim
episod vreme de s\pt\mâni [i
chiar luni. ~n termeni de audien -
]\, finala M*A*S*H continu\ s\
conduc\ deta[at cu 106 milioane
de telespectatori, dar, pe atunci,
nu exista social media. Ast\zi,
aminte[te „BBC“, un show pre-
cum Parenthood, care s-a `ncheiat
`n ianuarie [i care avea, prin com-
para]ie, o audien]\ mult mai mic\
(5,5 milioane), a fost discutat foar-
te mult\ vreme pe internet.

Articolul „BBC“ subliniaz\ cât
de greu este pentru realizatori s\

conceap\ un astfel de final: practic,
ei trebuie s\ reduc\ la un singur epi-
sod sute de ore [i ani de difuzare cu
toat\ `nc\rc\tura lor emo]ional\.

„Finalul unui serial este `ntot-
deauna nereu[it [i toat\ lumea
[tie asta“, scrie criticul Rob Shef-
field `n „Rolling Stone.“ „Numai
c\ serialele se simt obligate s\ fac\
a[a ceva. Ideea c\ un show are ne-
voie de o final\ este doar una din-
tre ideile ciudate care au intrat `n
capul Americii `n anii 2000, idei
precum MySpace sau c\ Paula
Abdul poate fi `n juriul unui con-
curs de interpretare. Tr\im vre -
muri confuze.“

Deci, cum s\ faci un episod fi-
nal care s\ merite? „BBC“ are câ-
teva idei:

~n primul rând s\ ai ceva de
spus care s\ merite, dar care s\
pun\ spectatorii pe gânduri. Fina-
lul din 2007 al serialului Clanul
Soprano, un final teribil de ambi-
guu, face parte din aceast\ catego-
rie [i a stârnit o aprins\ dezbatere
– de ce, ca spectatori, avem nevoie
s\ [tim exact ce s-a `ntâmplat cu
personajul central al seriei?

Cei de la Seinfeld au f\cut ceva
similar, `n 1998, când au pus ca
personajele principale s\ fie jude-
cate pentru faptele lor dup\ ce au
violat „legea Bunului Samari-
tean“. Efectul a fost c\ spectatorii
s-au pomenit `n situa]ia de a se
`ntreba [i ei de ce s-au ata[at atâ -
]ia ani de personaje care s-au do-
vedit a fi oameni cu mari caren]e
de caracter.

Al]ii prefer\ o final\ mult mai
lini[tit\ sau clasic\ `n care pove[ -
tile eroilor s\ ajung\ lin la sfâr -
[itul cel mai potrivit. Este cazul
lui Totul despre sex sau al lui
Friends (de[i, comenteaz\ „BBC“,
acest final a p\rut mai degrab\ o
obliga]ie realizat\ prin bifarea tu-
turor ingredientelor necesare).

De asemenea, „The Mary Tyler
Moore Show“ arat\ c\ po]i, dac\
te pricepi s\ o faci, s\ ̀ nchei ̀ ntr-un
mod sofisticat, dar f\r\ s\ fii am-
biguu. 

Mai mult, concluzioneaz\ „BBC“,
mai exist\ un principiu major ca-
re trebuie luat `n calcul atunci
când concepi un episod final – s\
fie gândit astfel `ncât s\ provoace
spectatorii s\ revad\ `ntregul se-
rial `n loc s\ `i fac\ s\ abadoneze
dezam\gi]i.

„Poate c\ cea mai bun\ «for-
mul\» pentru a `ncheia un serial
este ca realizatorii s\ se concen-
treze pe ceea ce a f\cut serialul po-
pular, s\ dea spectatorilor ceva la
care s\ se gândeasc\ [i despre ca-
re s\ comenteze [i, `n cele din ur -
m\, s\ inspire un sentiment de
nos talgie pentru serial [i, mai ales,
pentru experien]a de a ur m\ri
acest serial“, scrie Jennifer Arms-
trong. „La urma urmei, finalurile
ne emo]ioneaz\ atât de mult fiind -
c\ sunt un mod prin care persona-
jele pe care le iubim, `n ciuda de-
fectelor lor, `[i iau r\mas-bun de
la noi. Dezbaterile prelungite de
dup\, discu]iile [i analizele sunt
doar o modalitate de a mai r\mâ-
ne oleac\ al\turi de ele.“

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 486 » 6 – 12 iunie 2015

14  »  interna]ional

A[a cum era de a[teptat,
ultimul episod al seria -
lului Mad Men a provocat
o furtun\ de comentarii
pro [i contra printre spe -
cia li[ti [i fani. Un reflex
aproape normal `n ultimii
ani, `n care serialul TV a
intrat `ntr-o er\ a tele -
viziunii quality. Ceea ce `i
face pe mul]i s\ se `ntre -
be, din nou, de ce unele
ultime episoade ale unor
serii iubite sunt apreciate
[i altele nu, [i dac\ exist\
o formul\ pentru scrierea
unui final ideal.

Care este cel mai bun
final de serial?

Suplimentul lui Jup  



Morricone critic\ mai ales
ape  larea la compozitori „amatori“
[i folosirea sunetelor sintetizate
digital `n locul instrumentelor
reale, numind aceast\ alegere „o
`ncercare gre[it\ de reducere a
costurilor“.

„Standardele muzicii de film
s-au deteriorat. Am suferit prea
mult din cauza asta, urm\rind
multe filme. Exist\ regizori care
se tem de posibilul succes al mu-
zicii. Se tem c\ publicul sau criti-
cii vor crede c\ filmul «a mers»
numai fiindc\ a avut muzic\
bun\“, se plânge autorul coloane-
lor sonore pentru filme celebre
precum The Good, the Bad and
the Ugly sau The Mission.

Morricone crede c\ exist\ `n -
c\ regizori care `n]eleg puterea
emo]ional\ a muzicii [i compozi-
tori brilian]i precum Hans Zim-
mer (Gladiator) sau John Wil-
liams (Lista lui Schindler).

„Muzica trebuie s\ serveasc\
filmul. Dac\ o coloan\ sonor\
bun\ nu poate salva un film prost,

muzica proast\ poate ruina un
film bun“, spune compozitorul
care se preg\te[te acum de un nou
turneu mondial.

Luna aceasta, Ennio Morrico-
ne va dirija o mes\ special\ dedi-
cat\ Papei Francisc, o mes\ co-
misionat\ de ordinul Iezuit pen-
tru comemorarea a 200 de ani de
existen]\. Morricone sus]ine c\
nu este o persoan\ religioas\, dar

c\ a fost inspirat de admira]ia sa
fa]\ de Pap\.

Din ianuarie, el va pleca ̀ ntr-un
nou turneu mondial `n cursul
c\ruia va interpreta piese clasice
din lunga sa carier\. Ultimul lui
turneu european a fost un uria[
succes: Morricone a cântat pentru
150.000 de spectatori ̀ n 22 de ora[e,
a fost salutat cu aplauze prelungite
[i a primit critici entuziaste.
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Eddie
Redmayne
este noul
„Harry Potter“
Actorul britanic, laureat cu Oscar pentru
rolul lui Stephen Hawking `n drama The
Theory of Everything, a fost ales pentru a-l
juca pe Newt Scamander, protagonistul
noului film Fantastic Beasts and Where to
Find Them, derivat al seriei Harry Potter.

Fantastic Beasts, care are acela[i titlu
cu manualul de zoologie magic\ studiat la
[coala de vr\jitorie „Hogwarts“, este o
carte publicat\ de J.K. Rowling `n 2001, a
c\rei ac]iune se petrece cu 70 de ani `nain-
te de evenimentele din Harry Potter.

Adaptarea cinematografic\ a c\r]ii va
avea premiera `n 2016, fiind regizat\ de
David Yates [i avându-o ca scenarist\
chiar pe J.K. Rowling.

Ennio Morricone: muzica
bun\ de film a fost `nlocuit\
de ceea ce e r\u [i urât
Prea multe filme actuale sunt subminate de o coloan\ sonor\ lamentabil\, 
iar mul]i regizori nu `n]eleg poten]ialul unei muzici de valoare care s\ amplifice
experien]a vizion\rii filmului, spune compozitorul, `n vârst\ de 88 de ani, 
`ntr-un interviu acordat ziarului „The Guardian“.

Un documentar
rusesc enerveaz\
fosta Cehoslovacie
Guvernele Cehiei [i Slovaciei au fost „`ngrozite“ [i enerva-
te de un documentar prezentat pe 23 mai de c\tre postul de
stat rusesc Rossiya 1.

Documentarul, intitulat Pactul de la Var[ovia – Docu-
mente declasificate, prezint\ invadarea Cehoslovaciei din
1968 drept „o `ncercare de oprire a trupelor NATO de a
r\stura guvernul legitim“.

„Nepl\cut surprin[i, o `ncercare de a falsifica istoria“ –
a comentat un reprezentant al Ministerului de Externe slo-

vac; „minciuni“ – au
replicat cehii.

„Este `nc\ o dova -
d\ a deterior\rii de-
mocra]iei `n Rusia [i
a revenirii gândirii [i
comportamentului de
tip Brejnev“, a comen -
tat europarlamen tarul
ceh Pavel Telička.

Art Spiegelman
denun]\ cenzura
libert\]ii de expresie
Art Spiegelman, autorul recompensat cu Pulitzer pentru romanul
grafic Maus, s-a sup\rat pe revista britanic\ „The New Stateman“
[i [i-a retras un desen pentru copert\ cu doar câteva ore `nainte de
apari]ia publica]iei.

Motivul? Revista a refuzat s\ publice o plan[\ desenat\ de Spie-
gelman. Intitulat\ „Notele unui fundamentalist despre libertatea de
expresie“, plan[a fusese publicat\ f\r\ probleme de „Le Monde“ `n
Fran]a sau de „The Nation“ [i „Faz“.

Ironia face ca num\rul din „The New Stateman“ s\ fi fost unul
special, cu misiunea de a milita pentru libertatea de expresie. Deci-
zia revistei l-a pus `ntr-o situa]ie nepl\cut\ pe Neil Gaiman care a
gestionat editorial num\rul [i care a ̀ ncercat, f\r\ succes, s\ deten-
sioneze situa]ia.



Planeta Kluxia se afl\ la fix 3.127
de ani lumin\ distan]\ fa]\ de
Terra. Are cam jum\tate din di-
mensiunea P\mântului. Ziua du-
reaz\ 34 de ore, adic\ se `nvârte
mai lene[ `n jurul axei.

Doar nu mai crede]i ̀ n panara-
ma aia de teorie cum c\ am fi sin-
guri `n univers. Kluxienii nu mai
cred de mult. Mai exact, de când
au descoperit c\ se poate c\l\tori
pe distan]e enorme folosindu-se
de nu [tiu ce gaur\ neagr\. Fiin]e
foarte evoluate, au trimis sute de
navete dron\, sperând s\ g\seas -
c\ urme de via]\ prin cele mai
obs cure unghere ale cosmosului.

{i, uite a[a, ne-au g\sit pe noi.
Kluxienii \[tia au un cap cât

China. Adic\ mare, t\ticule! De[ -
tep]i [i disciplina]i din cale afar\.
Ca [i evolu]ie tehnologic\, sunt
cu vreo trei sute de ani `naintea
noastr\. Ca specie, arat\ caraghios.
Mov [i gra[i. 

Ce s-au gândit ei? Ia s\ r\peas -
c\ un exemplar din specia uma -
n\, s\-l studieze pu]in. Totul `n
numele [tiin]ei, dar neinvaziv.
Aveau ni[te scanere date dracu-
lui, te citeau pe toate fe]ele f\r\ s\
te radieze câtu[i de pu]in.

Bzzuuuummmm! Atât s-a au-
zit. {i o lumin\ puternic\, pe care

trei be]ivi se jur\ c\ au v\zut-o.
Dar noi nu suntem dispu[i s\ cre-
dem tot ce v\d be]ivii. Kluxienii
aveau niste softuri care tradu-
ceau orice limbaj care prezenta
structur\ logic\.
— Cum te nume[ti?
— Vasâlic\.

Se verific\ poten]iale compati-
bilit\]i de limbaj... traducere fina-
lizat\. Limba român\, accent mol -
dovenesc, idiom din zona Hu[i.
— E[ti om?
— Sunt copchil.

Se verific\... Copchil... nici un
rezultat. C\ut\ri asem\n\toare...
copil. Puiul omului.
— Adic\ e[ti copil.
— Copchil, da.
— Ce [tii s\ faci?
— {tiu o poezie.

Poezie...  specie a genului...  crea -
 ]ie literar\ ̀ n versuri... dar kluxie -
nii habar nu aveau ce `nseamn\
versuri. Ei erau cu capul numai
la tehnic\.

— Te rug\m, f\ o poezie.
— C\]elu[ cu p\rul cre] fur\ ra]a
din cote], el se jur\ c\ nu fur\,
dar l-am prins cu ra]a-n gur\ [i
cu ou-n buzunar, hai la sfatul po-
pular.

Fe]ele celor prezen]i au `nce-
put s\ se schimonoseasc\ [i s\ se
contorsioneze. Li se activau mu[chi
de care nici nu erau con[tien]i c\
exist\. Apoi au ̀ nceput s\ horc\ie
cu to]ii. Panic\! Oare au contac-
tat vreo boal\ pamântean\? Se
verific\... nici un pericol. Kluxie-
nii râdeau. Pentru prima oar\ `n
istoria evolu]iei lor. Horc\iau cu
poft\ [i sim]eau o ciudat\ stare
de fericire.
— Ce mai [tii s\ faci?
— Vreu la m\mica.

{i l-au trimis ̀ napoi. De atunci,
`n fiecare an, `n prima zi a lunii a
[asea, ei privesc `nregistrarea vi-
deo a poeziei [i horc\ie. A r\mas
`n memoria colectiv\ cu numele
de Ziua Copchilului.
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Când toat\ lumea folose[te efecte
CGI, o produc]ie cu film\ri pe bu-
ne, la viteza real\ a ma[inilor de
curse (peste 350 km/or\) e ca dife-
ren]a dintre fri[ca de cas\ [i cea
din plic. Hollywood-ul ne-a for-
matat demult creierii cu pove[ti
desf\[urate dup\ acela[i tipar,
dar un film ca Le Mans e modern
[i la 40 de ani dup\ premier\. E
fascinant `n primul rând datorit\
amestecului de documentar [i
fic]iune. Produc]ia a durat [ase
luni, echipa a filmat tot raliul din
1970 (raliu care, se [tie, dureaz\
24 de ore, timp `n care fiecare
ma[in\ e condus\ alternativ de
doi pilo]i). Din dorin]a ca totul s\
fie pe bune – asta era miza filmu-
lui, s\ arate `ntr-un mod cât mai
autentic ce `nseamn\ pericolul [i
pasiunea pentru vitez\ –, Steve
McQueen ar fi dorit s\ participe
[i el la raliu, dar compania de asi-
gur\ri nu l-a l\sat (`n luna martie
ie[ise al doilea la raliul de 12 ore
de la Sebring). Dac\ ar fi partici-
pat, ar fi u[urat produc]ia pentru
c\, dup\ filmarea cursei, echipa a
turnat scene cu Steve McQueen [i
ceilal]i actori din distribu]ie pe un
scenariu care la vremea respectiv\

a fost considerat sub]ire, dar care
las\ centrul de greutate pe raliu,
nu pe poveste.

Le Mans e la fel de neinten]io-
nat cool cum era [i McQueen.
Are foarte pu]in dialog, iar amba-
latul motoarelor, scrâ[nitul ro -
]ilor [i zgomotul tablei lovindu-se
de parape]i sunt mai inte resan-
te decât orice replic\. Ducând au-
tenticitatea la maximum, Mc Queen
n-a vrut s\ fie udat pe p\r ca s\
par\ transpirat, ci a preferat s\

dea câteva ture ca s\ transpire
natural `n casc\. 

Dramaturgic, acest film de
aproximativ dou\ ore care te ]ine
cu gura c\scat\ st\ `n urm\toare-
le idei: Michael Delaney (McQueen),
pilot la Porsche, revine `n raliul
din Le Mans la un an dup\ ce ri-
valul s\u care pilota pentru Fer-
rari a murit `ntr-un accident `n
care fusese implica]i amândoi.
So]ia acestuia (interpretat\ de o
tân\r\ suedez\, Elga Andersen)
vine [i ea, bântuind cam ca `n
Anul trecut la Marienbad [i pri-
vind oarecum ̀ n gol. Prezen]a ei e
o pat\ vag\ de culoare pentru c\
nu `]i e foarte clar dac\ cei doi au
avut o rela]ie, dac\ se plac sau
dac\ doar moartea so]ului `i
leag\. ~n cele patru ore libere 

alternative când nu conduce, De-
laney bântuie prin decorurile
reale ale cursei, dând mereu nas
`n nas cu aceast\ tân\r\ doamn\
care la un moment dat `l [i `n -
treab\ care e scopul pentru care
pilo]ii de raliu `[i risc\ via]a. La
care, cu non [alan]a de mare actor
[i f\r\ s\ dea impresia c\ spune
vreo chestie adânc\ (de[i era
sim]it\ [i scris\ de el), McQueen
`i spune: „When you’re racing,
it’s life. Anything that happens
before or after is just waiting“. 

La un moment dat, Delaney
are un nou accident, ma[ina `i e
avariat\ [i iese din curs\, dar re-
vine pentru a `nlocui un alt coleg,
managerul echipei Porsche ce-
rându-i s\ fac\ totul ca echipa s\
`nving\. {i `n ultimul tur, când
eternele rivale, Ferrari [i Pors-
che, erau la musta]\ `n frunte (cu
un u[or avans pentru un pilot de
la Porsche), Delaney face ni[te
manevre ca s\-l ̀ mpiedice pe pilo-
tul de la Ferrari s\ treac\ `n frun-
te, sacrificând cu bun\ [tiin]\
propria [ans\ de a termina pri-
mul, deci ie[ind al doilea din spi-
rit de echip\. 

|sta e tot filmul. Nu tu dialo-
guri explicative, pu]in\ muzic\
non-diegetic\ (ni[te jazz foarte
curat), nu tu love story, happy-
end sau orice alt cli[eu. „We at-
tempted to show in the film, rat-
her than explain it, why a man ra-
ces. And the feelings he gets from
it. It’s a great sense of freedom.
It’s a high of one sort of another“,
spune McQueen `ntr-un interviu.
Ce s\ mai adaugi?

Le Mans, de Lee H. Katzin. Cu: 
Steve McQueen, Siegfried Rauch,
Elga Andersen, Ronald Leigh-Hunt

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Fotograf
Cum explici cuiva c\ X e fotogra ful
t\u preferat? Ce-nseamn\, de fapt, s\
ai un fotograf preferat? De ce e X mai
preferat decât Y, chiar dac\ Y e o
legend\ [i X nu? M-am gândit la lu -
crurile astea la cafea, ̀ ntr-o pensiune
dubioas\ din parcul industrial Clu -
jana, `n timp ce-mi preg\team dou\-
trei fraze de zis la vernisajul expo -
zi]iei lui Silviu Ghe]ie. Silviu Ghe]ie
e unul dintre fotografii mei prefera]i,
trebuie s\ [tiu s\ explic asta a[a cum
trebuie dac\ vreau s\ emit opinii cât
de cât credibile (A.O. Scott, criticul
de film de la „New York Times“,
denun]a `ntr-un articol foarte t\ios
de anul trecut valul de entuziasm [i
adora]ie care a ajuns s\ `nlocuiasc\
spiritul critic). De Silviu Ghe]ie am
aflat de la Radu Jude. Preg\team un
dosar la „Dilema“ despre venerabila
institu]ie a c\s\toriei [i c\utam un
fotograf care s\ frecventeze asiduu
nun]ile. Jude mi-a zis s\ m\ uit la
fotografiile lui Ghe]ie [i cam asta a
fost. Multe dintre ele erau, pe rând,
ba un film cehesc din anii ’60, ba o
proz\ scurt\ de Cehov, ba un fea -
turing ̀ ntre Cohen [i Gabi Lunc\. ~n
orice caz, toate erau nara]iuni, ca [i
cum fotograful, selectând un frag -
ment de realitate, ar reu[i s\-i pro -
tejeze dinamica [i s\-i scoat\ la iveal\
sâmburele epic. Fotografiile lui
Ghe]ie spun `ntotdeauna o poveste.
Sau, mai degrab\, ì livreaz\ privi -
torului elementele esen]iale ca s\-[i
creeze propria poveste. Doi b\ie]i
stând pe un ponton [i, lâng\ ei, un
câine `n salt plutind pe deasupra
apei, o pas\re mare [i alb\ privind
trist de pe bancheta din spate a unei
ma[ini de la agen]ia de mediu, un
artist al poporului cântând p\truns
de importan]a propriei misiuni ar -
tistice lâng\ un Iisus r\stignit. Jux -
tapuneri nea[teptate, fe]e cu expre -
sii de o sinceritate uluitoare, mi[c\ri
suspendate `n aer, situa]ii tragi-
comice – fotografiile lui Silviu Ghe -
]ie refac drumul sufletului pe p\ -
mânt [i arat\ partea nev\zut\ a lu -
crurilor. Exist\ un moment `n care
realitatea las\ garda jos [i se dez -
v\luie a[a cum e ea, iar leg\turile
improbabile devin vizibile. Foto gra -
fiile lui Ghe]ie sunt f\cute exact `n
acest moment de vulnerabilitate
total\ a realit\]ii. De asta pot s\ spun
lini[tit\ c\ Silviu Ghe]ie e fotograful
meu preferat. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Le Mans

Aniversare galactic\

Ei bine, am v\zut Le Mans [i s\ [ti]i c\ e un film re-
marcabil, de[i Steve McQueen a pierdut la un mo-
ment dat controlul total asupra lui [i nici nu s-a mai
dus la premier\, sup\rat c\ noul regizor nu-i respec-
tase dorin]ele. E de `n]eles de ce Le Mans e azi un
film cult pentru iubitorii de ma[ini, de[i la vre mea
premierei, `n 1971, n-a fost deloc un succes de cas\. 
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