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TÂRGUL DE CARTE
GAUDEAMUS 

Raport
preliminar: 
300 pentru
Romexpo

R\zvan Chiru]\

„V\ pot ajuta cu ceva?“ e cea
mai neinspirat\ `ntrebare pe
care o poate pune un vânz\tor
la un târg de carte, mi-a expli-
cat un reprezentant al unei edi-
turi care particip\ la cea de-a 
22-a edi]ie a Târgului Interna -
]ional de Carte Gaudeamus.

» pag. 3

Citi]i interviul realizat de Iulia Blaga `n » paginile 8-9

INTERVIU CU ACTORUL ALEXANDRU PAPADOPOL

„A[ fi ipocrit s\ spun c\ 
nu-mi place `ntrebarea:

«Ap\re]i `n dou\ filme `ntr-o
s\pt\mân\, cum v\ sim]i]i»?“ DAVID GROSSMAN 

~N ROMÂNIA

Literatura ca act
de eliberare

R\zvan Chiru]\

Scriitorul israelian David Gross-
man mi-ar fi pl\cut ca dasc\l de
literatur\ pentru c\ are nu doar
talentul de a scrie, ci [i de a po -
vesti despre ceea ce scrie, dar mai
ales de a r\spunde fermec\tor la
`ntrebarea-cli[eu din manualele
ro mâne[ti: „Ce a vrut s\ spun\
autorul?“.

» pag. 2

„Luceaf\rul“ 
din Ia[i, locul 
`n care copiii 
[i adul]ii sunt
uni]i de teatru

C\t\lin Hopulele

Teatrul „Luceaf\rul“ a fost, de la
`nfiin]are, una dintre institu]iile
de profil din Ia[i care, `n ciuda
faptului c\ are un specific oare-
cum ni[at, aduce unul dintre cele
mai mari numere de spectatori la
su tele de reprezenta]ii sus]inute
anual.

» pag. 11



R\zvan Chiru]\

„Când scriu, nu m\ gândesc la pu-
blic, ci sunt concentrat numai la
mine. Am scris mai multe c\r]i [i
fiecare este total diferit\ ca stil, ca
voce. Dac\ la `nceput, totu[i, m\
gândesc la persoanele care ar pu-
tea citi volumul la care lucrez,
dac\ m\ gândesc cum i-ar putea jig -
ni pe p\rin]ii mei, pe so]ia sau pe
copiii mei ori pe prim-ministrul
meu, pe parcurs singurele lucruri
care mai conteaz\ sunt personaje-
le, povestea [i câmpul magnetic

din jurul c\r]ii. Povestea dicteaz\
vocile sale, dicteaz\ melodia, o
melodie c\reia nu pot s\ `i rezist,
m\ predau, o urm\resc, pentru c\
simt aceast\ dulcea]\ de a face ce-
va precis ̀ ntr-o lume atât de groso-
lan\“, a explicat David Grossman
la `ntâlnirea de la Bucure[ti cu ci-
titorii s\i, care a avut loc mar]i, 17
noiembrie, la Clubul }\ranului
Român. 

De[i nu scrie c\r]i „fast food“,
de[i romanele sale sunt solicitan-
te, dup\ cum singur le-a caracteri-
zat, scriitorul israelian constat\
c\ oamenii citesc proza lui „a[a
cum este scris\“. Adev\rul este c\
cel mai dificil lucru la `ntâlnirea
din Capital\ cu autorul israelian a
fost g\sirea unui scaun liber, a[a
`ncât mul]i au rezistat `n picioare
cele aproape dou\ ore cât a durat
evenimentul. „Am scris acum câ]i -
va ani Cartea de gramatic\ inte-
rioar\, un volum care este mai mult
sau mai pu]in despre familia ̀ n care
am crescut eu `n anii ’60, la Ierusa-
lim. ~nainte s\ fie publicat, am con-
siderat c\ e corect s\ l̀ ar\t p\ -
rin]ilor mei. Tata a citit cartea, mi-a
spus c\ e bun\, dar mi-a dat de
`n]eles c\ nimeni altcineva `n afara
familiei noastre nu o va putea ̀ n]ele-
ge. {i acum, când apare o nou\ tra-
ducere a sa ̀ n lume, m\ duc la tata [i
ì spun: «Vezi c\ au `n]eles»“, a po-

vestit David Gross man.

Despre via]\ 
dup\ pierderea fiului

Provocat de moderatorul `ntâlni-
rii, C\t\lin {tef\nescu, autorul is-
raelian a dezv\luit cum a ref\cut,

dup\ moartea fiului s\u Uri, pe-
trecut\ `n ultimele ore ale r\z -
boiului dintre Israel [i Liban din
2006, romanul Pân\ la cap\tul p\ -
mântului, publicat [i `n româ ne[ -
te la Editura Polirom. „Când avem
un copil, vrem s\ fim p\rin]i buni
pentru c\ este `n natura noastr\.
Dar mai exist\ un strat de care
nici m\car nu suntem con[tien]i
[i acesta este stratul `n care vor-
bim cu destinul, cu Dumnezeu, cu
moartea [i le spunem: «Noi facem
tot ce se poate pentru acest copil,
voi proteja]i-l». Apoi, când ne lo-
vim de arbitrariul brutal al vie]ii,
avem sentimentul c\ toate efoturi-
le pe care le-am f\cut, toate sutele
de ore de protec]ie, de munc\, de
afec]iune, de e[ec nu mai con-
teaz\. Când fiul meu a murit, dup\
cele [apte zile de plâns, m-am
`ntors la biroul meu, la trei ani [i
trei luni de când am `nceput s\
scriu acest roman, [i am f\cut o
nou\ versiune. Ini]ial, a fost aproa -
pe imposibil, apoi `ncet, `ncet po-
vestea a ie[it din mine. Povestea,
personajele, responsabilitatea mea
fa]\ de ele [i nevoia mea de a infu-
za via]\ `n aceste personaje [i de a
le da puteri, [i sl\biciuni, [i pa-
siuni, [i e[ecuri, pentru a le face
cât mai reale cu putin]\. Apoi, am
`nceput s\ `n]eleg c\ acesta a fost
un act pe care `l fac `mpotriva du-
rerii mele, singurul lucru corect
pentru mine `ntr-o lume care de-
venise dintr-odat\ total gre[it\,
actul de a alege via]a [i de a m\
`ntoarce la via]\“, a vorbit roman-
cierul despre momentul dureros
din via]a sa. Scrisul l-a salvat [i a
vrut s\ transmit\ aceast\ salvare

[i cititorilor s\i, a[a c\ a scris apoi
C\derea din timp, tradus\ de ase-
menea `n române[te, care nu mai
e despre temerea pierderii copilu-
lui, ci despre cum s\ continui du -
p\ pierderea lui. 

„Literatura 
`nseamn\ precizie“

David Grossman a fost la rândul
s\u militar `n armata israelian\,
tr\ie[te `ntr-o ]ar\ care este me-
reu `n r\zboi sau amenin]at\ de
un r\zboi, aceast\ realitate dur\
marcându-i `ntreaga oper\. Lite-
ratura este pentru el o cale spre
ie[irea din manipulare, din tea -
m\, din prejudecat\. „Când ai de a
face cu o situa]ie periculoas\, exist\
o tenta]ie de a manipula limbajul,
astfel `ncât s\ te protejezi. Este
atât de u[or s\ vezi cum guvernul
`ncearc\ s\ creeze un limbaj fals,
care nu descrie cu adev\rat reali-
tatea, o limb\ care `ncearc\ s\ fie
un tampon `ntre indivizi [i reali-
tate. Este o limb\ care creeaz\ un
fel de dihotomie `ntre noi, cei care
suntem buni, [i ceilal]i, care sunt
du[manii no[tri diabolici. Dac\
r\mâi blocat `ntr-un astfel de lim-
baj mul]i ani, `]i dai seama c\ e[ti
captiv unui adev\rat dic]ionar de
cuvinte noi menite s\ te protejeze
de expunerea aceasta `ndelungat\
la situa]ii extreme. Cuvintele
`ncep s\ descrie o realitate care nu
exist\ deloc, dar care `ncearc\ pe
de o parte s\ `]i lini[teasc\ fricile
[i s\ ]i le [i inflameze `n acela[i
timp. Aici intervine literatura,
pentru c\ literatura `nseamn\
precizie, `nseamn\ nuan]e, nu 

culorile generale prin care guver-
nul vorbe[te cu noi, armata vor-
be[te cu noi, du[manul vorbe[te
cu noi, frica noastr\ vorbe[te cu
noi“, a ar\tat scriitorul. 

Iar David Grossman `i `ndea m -
n\ [i pe cititorii s\i s\ ias\ din
aceast\ dihotomie, din aceast\
manipulare [i pervertire a rea-
lit\]ii, pentru c\ doar astfel se poa-
te atinge libertatea ̀ ntr-o lume care
te vrea `nchis. „Sper c\ `n c\r ]ile
mele exist\ o invita]ie pentru oa-
meni s\ se expun\ pe sine, f\r\
nici o ap\rare, a[a cum fac [i eu
când scriu, nu m\ protejez de ni-
mic. De altfel, scrisul e un mod de
a m\ dezarma pe mine, de a fi total
expus. De obicei, scriu despre per-
sonaje care sunt prinse `n situa]ii
arbitrare, care nu depind de ele,
oameni care sunt `n pericol de a fi
strivi]i de violen]e externe, de cru-
zimi externe [i care `ncearc\ cu
disperare s\-[i recucereasc\ indi-
vidualitatea. Am scris despre
evreii din timpul Holocaustului,
despre oameni care trebuie s\-[i
adapteze dizabilit\]ile corpului la
arbitrariul care ne mutileaz\ su-
fletul nostru. Am scris despre oa-
meni afla]i sub ocupa]ie militar\,
despre oameni care s-au confrun-
tat cu temerea de a-i pierde pe cei
dragi, am scris despre cei care 
[i-au pierdut deja fiii. Am `nv\]at
c\, indiferent cât de dur [i monoli-
tic este arbitrariul cu care te con-
frun]i, când scrii despre asta,
când `l descrii cu propriile cuvin-
te, ceva se schimb\ `n rela]ia cu
acest arbitrariu, nu mai e[ti o vic-
tim\ pasiv\, ai spa]iu de manevr\,
ai libertate.“ 
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DAVID GROSSMAN ~N ROMÂNIA

Literatura ca act de eliberare
Am `ncetat s\ mai `nv\]
pe de rost comentariile
literare pe care mi le
dicta la ore profesorul de
limba român\ din liceu
din momentul `n care 
mi-am dat seama c\ am
scris, mecanic, „virgul\“
acolo unde `mi dictase s\
pun pur [i simplu semnul
de punctua]ie echivalent.
Scriitorul israelian David
Grossman mi-ar fi pl\cut
ca dasc\l de literatur\
pentru c\ are nu doar
talentul de a scrie, ci [i
de a povesti despre ceea
ce scrie, dar mai ales de a
r\spunde fermec\tor la
`ntrebarea-cli[eu din
manualele române[ti: „Ce
a vrut s\ spun\ autorul?“.
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TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS

Raport preliminar: 
300 pentru Romexpo

R\zvan Chiru]\

„V\ pot ajuta cu ceva?“ e cea mai
neinspirat\ `ntrebare pe care o
poate pune un vânz\tor la un târg
de carte, mi-a explicat un repre-
zentant al unei edituri care parti-
cip\ la cea de-a 22-a edi]ie a Târgu-
lui Interna]ional de Carte Gaudea-
mus, ce are loc pân\ pe 22 noiem-
brie, la Bucure[ti. Aproape `ntot-
deauna r\spunsul este un precipi-
tat „Nu“, pentru c\ vizitatorii fie
nu vor s\ admit\ c\ au nevoie de
ajutor, fie vor s\ fie l\sa]i s\ caute
`n lini[te. „Trebuie s\ intri direct
`n subiect“, mi-a ̀ mp\rt\[it „omul
de vânz\ri“ de la standul unei edi-
turi specializate `n c\r]i pentru
copii. „~l ̀ ntrebi care e vârsta copi-
lului pentru care caut\ carte sau
`i recomanzi de-a dreptul un vo-
lum. Odat\ deschis\ discu]ia, cum -
p\r\torului `i va fi ru[ine s\ o
`nchid\ repede [i te va asculta“, a
precizat el. 

Abilit\]ile acestea sunt necesa-
re `ntr-un spa]iu `n care concu-
ren]a pe metru p\trat este atât de
acerb\. 300 de edituri române[ti [i
str\ine, tipografii, institu]ii de 
`n v\]\mânt, centre [i institute
culturale, institu]ii mass-media,
agen ]ii de difuzare de carte, firme
multimedia, agen]ii literare, orga-
niza]ii non-guvernamentale cu
profil cultural [i educa]ional au
pre g\tit 700 de evenimente edito-
riale [i profesionale, dup\ cum au
anun ]at organizatorii Gaudea-
mus, `n cei 14.000 de metri p\tra]i
de spa ]iu expozi]ional care sunt
pu[i la dispozi]ie `n pavilionul
central al Romexpo. 

Numai Editurile Polirom [i
Car tea Româneasc\ particip\ anul
acesta cu peste 1.000 de titluri, din-
tre care 400 de nout\]i fa]\ de edi -
]ia de anul trecut. Cele dou\ edi-
turi ofer\ o reducere de 20% pen-
tru volumele sale, dar mai pun la
dispozi]ia cititorilor [i peste 100
de titluri la pre]ul promo]ional de
9,99 lei. Printre nout\]i se num\r\
Du-te [i pune un str\jer, romanul
recent descoperit al scriitoarei
americane Harper Lee, Doi ani,
opt luni [i dou\zeci [i opt de nop]i,
cea mai recent\ carte a lui Salman
Rushdie, [i Drumul c\tre libertate.

Autobiografia unei refugiate din
Coreea de Nord, de Yeonmi Park.

Humanitas ofer\ o reducere de
numai 10% la volumele expuse,
dar la standul editurii se poate
g\si una dintre cele mai c\utate
c\r]i ale edi]iei din acest an a Gau-
deamus, noul roman scris de c\tre
Mircea C\rt\rescu, Solenoid, ce
va fi lansat sâmb\t\, 21 noiem-
brie, ̀ n prezen]a autorului. „Vreau
s\ scriu o dare de seam\ despre
anomaliile mele. ~n via]a mea ob-
scur\, `n afara oric\rei istorii, [i
pe care doar o istorie a literaturii
ar fi putut-o fixa `n taxinomiile
ei, s-au `ntâmplat lucruri care nu
se `ntâmpl\ nici `n via]\ [i nici `n
c\r]i. A[ fi putut scrie despre ele
romane, dar romanul tulbur\ [i
ambiguizeaz\ sensul faptelor. A[
putea s\ le p\strez pentru mine,
cum le-am ]inut pân\ acum, [i s\
m\ gândesc la ele pân\-mi crap\
capul `n fiecare sear\ `n care stau
ghemuit sub p\tur\, pe când afar\
ploaia izbe[te furios `n geamuri.
Dar nu mai vreau s\ le p\strez
doar pentru mine“ – este descrierea

pe care o face Mircea C\rt\rescu
noului s\u roman. Scriitorul a
anun]at c\ a ]inut mult „s\ fie o
edi]ie cât mai ieftin\, necartonat\,
ca s\ nu scufunde bugetul celor
ce-or vrea s\ o cumpere“. A[a c\
cele 840 de pagini ale c\r]ii pot fi
cump\rate cu pre]ul anun]at de 75
de lei, redus pân\ la 65 de lei. 

De ce e cu bilet?

Desigur, nu putea lipsi de la târg
[i opera recent anun]atei laureate
a premiului Nobel, Svetlana Alek-
sievici. Dar dac\ la edi]ia de anul
trecut, francezul Patrick Mondia-
no, laureatul Nobel 2014, a fost pre-
zent cu mai multe volume, acum
Dezastrul de la Cernob`l, cea mai
important\ carte scris\ de autoa-
rea din Belarus, este singura care
se g\se[te la Gaudeamus 2015, la
standul Editurii Corint. 

Ca [i `n alte edi]ii, expozan]ii
concureaz\ [i la reduceri importan-
te, a[a c\ vizitatorii pot g\si c\r]i [i
la 5 lei sau chiar mai pu]in. Cea mai
mare reducere anun]at\ este ofe-
rit\ la standul Editurii Litera, unde

se pot cump\ra c\r]i [i cu 75% mai
ieftine decât `n mod obi[nuit.

Invitatul de onoare al edi]iei,
anun]at foarte târziu, spre nemul -
]umirea jurnali[tilor culturali, 
este GADIF – Grupul Ambasade-
lor, Delega]iilor [i Institu]iilor
Francofone din România. Mem brii
grupului au desemnat ca pre [e -
dintele de onoare al Târgului, po-
trivit organizatorului Radio Ro-
mânia, pe Victor Ieronim Stoi chi ]\,
reputat cercet\tor [i profesor de
istoria artei, stabilit `n prezent `n
Elve]ia. Programul invitatului de
onoare cuprinde peste 20 de eveni-
mente organizate ̀ n incinta târgu-
lui [i `n alte spa]ii din Bucure[ti
(mese rotunde cu tematic\ franco-
fon\, lans\ri de carte, o expozi]ie
de fotografii suprarealiste [i nu-
meroase alte activit\]i, sus]i nute
de scriitori, arti[ti, profesori de is-
toria artei [i a literaturii, nume bi-
ne-cunoscute `n peisajul cultural
contemporan francofon).

Toate „bun\t\]ile“ literare pre-
zente la cea de-a 22-a edi]ie a
Târgu lui Interna]ional de carte 

Gaudeamus pot fi atinse doar
dac\ vizitatorii pl\tesc 5 lei pen-
tru un bilet sau 10 lei pentru un
abonament. Fapt care a stârnit ne-
mul]umirea unuia dintre expo-
zan]ii prezen]i la târg. „Când ai
100 de lei pentru c\r]i, strân[i la
ciorap, s\ dai 5 lei pentru ceva ori-
cum subven]ionat... Nu semnez
din principiu peti]ii, c\ nu au re-
zolvat nimic [i amestec\ tot felul
de oameni, dar o peti]ie online
pentru dreptul fraierului cititor
de a intra gratis s\ vad\ pia]a edi-
torial\ a[ semna“, a scris, pe Face-
book, Cristian Cosma, de la Casa
de Pariuri Literare. 

Consolarea vine tot de pe re]e -
le le sociale, acolo unde o alt\ edi-
tur\ anun]\ un premiu pufos. „A]i
v\zut premiile pufoase preg\tite
cu ocazia lans\rii? Vor fi trei câ[ -
tig\tori, ale[i dintre cei care ne
vor trimite imagini cu cartea de la
lansare. Cei trei pufo[i noroco[i
vor primi o carte din edi]ia publi-
cat\ independent (cu autograf),
plus un pufos ambasador al Birou-
lui de Plu[.“ S\ fie bine. 



John Steinbeck, scriitor: „Scriito -
rul trebuie s\ cread\ c\ meseria
lui este cel mai important lucru
din lume. {i trebuie s\ se ]in\
legat de acest gând, chiar dac\ [tie
c\-i o iluzie“. John Steinbeck a cre -
zut `n meseria lui, a crezut [i a
scris, a crezut [i a scris, a crezut [i
a scris. A l\sat o oper\ concomi-
tent vast\ [i profund\, cum pu]ini
autori din secolul XX au l\sat. 

Linda Wagner-Martin, profe-
soar\ de literatur\ de limba en-
glez\ [i literatur\ comparat\, spe-
cializat\ `n biografii: „Lucrul la
Perla a fost neobi[nuit [i i-a con-
sumat lui Steinbeck mare parte
din energiile creatoare. Obi[nuia

s\ vorbeasc\ despre ea ca despre
un experiment pe care-i era team\
c\-l va sfâr[i r\u. Dar odat\ termi-
nat\, la finele lui ianuarie 1945, a
scris cu modestia lui obi[nuit\:
«Cred c\ e o poveste aspr\, c\reia
nu-i lipsesc str\fulger\rile de fru -
muse]e»“. John Steinbeck avea, de -
sigur, dreptate. Chiar a[a este Per-
la: o poveste aspr\, orbitor de tris -
t\ [i de frumoas\. „The New Yor -
ker“ a elogiat-o prompt: „Perla are
distinc]ia [i sinceritatea pe care le
g\sim `n tot ce scrie Steinbeck“.

Scriitorul ne avertizeaz\ de la
prima pagin\ c\ urmeaz\ s\ citim
un text pe care urmeaz\, cel mai
probabil, s\ `l primim ca pe o pa-
rabol\ `n care fiecare `[i va vedea
propria via]\. Au existat Kino,
Juana [i fiul lor, a existat perla
uria[\ pe care Kino a descoperit-o,
perla care avea s\ `i schimbe pen-
tru totdeauna via]a, ca un bles-
tem, ca un destin? Steinbeck `[i
plaseaz\ textul ̀ n trena unei legen-
de mexicane. Legenda d\inuie. 

Perla este scris\ cu o m\iestrie

care tr\deaz\ o cunoa[tere intim\
a naturii umane. John Steinbeck
[tia adâncurile ̀ n r\u pân\ la care
omul poate cobor`. John Stein-
beck [tia [i culmile pân\ la care
omul se poate `n\l]a prin iubire. 

John Steinbeck [tia cum corup
l\comia [i trufia, [tia cum bo g\ -
]ia atrage ura. Când Kino [i Jua-
na, foarte s\raci, `[i duc fiul `n -
]epat de un scorpion la medic,
acesta – un impostor care tr\ise
cândva la Paris luxul de a mânca
la restaurant [i a `ntre]ine o
amant\ – le d\ aceast\ replic\:
„N-am altceva de f\cut decât s\
vindec copila[i de indieni ciupi]i
de insecte? Sunt doctor, nu veteri-
nar“. Este o re plic\ nemuritoare.
Cei prea puternici `nc\ `i biciu -
iesc pe cei prea slabi cu aceast\
dovad\ deplin\ a abjec]iei care
zace `n omul-animal. 

John Steinbeck [tia ce `n seam -
n\ s\r\cia [i cum `[i construiesc
oamenii s\raci ziduri `mpotriva
foametei. El [tia c\ a ucide barca
unui pescar era totuna cu a-l ucide

pe pescar, dac\ nu o tic\lo[ie `nc\
mai cumplit\: „S\ omori un om
nu era o groz\vie mai mare decât
s\ omori o barc\. Pentru c\ o
barc\ nu are fii, o barc\ nu poate
s\ se apere singur\ [i o barc\
r\nit\ nu se mai vindec\ nicio-
dat\“.

John Steinbeck [tia cum circu -
l\ zvonurile `n or\[ele. Las\ frag-
mente magnifice despre acest obi-
cei al oamenilor de a da mai de-
parte ve[tile, ̀ ndeosebi pe cele rele:
„Vestea trezi `n ora[ ceva cumplit
(...); era o pic\tur\ neagr\ care
sem\na cu scorpionul sau cu foa-
mea, atunci când sim]i miros de
mâncare, sau cu singur\tatea,
atunci când dragostea ]i-a fost res-
pins\. Sacii cu venin ai ora[ului
`ncepur\ s\ fabrice otrav\ (...)“.

Dar cele mai frumoase pagini
din aceast\ carte sunt cele despre
cealalt\ natur\ – deloc uman\.
John Steinbeck este – `ndr\znesc
s\ pretind – scriitorul secolului
XX care a `n]eles cel mai bine na-
tura. El este dintre aceia – atât de
rari – `n stare s\ fie [i de partea
Perlei. 

{i mai este ceva: felul `n care
ace[ti indieni tr\iesc muzica din
inimile [i din min]ile lor. E extra-
ordinar cum cântecul familiei,
din mintea lui Kino, din mintea
Juanei, devine ]ip\tul nevindecat
al unei furii f\r\ leac. ~n definitiv,
John Steinbeck nici m\car n-a
scris o carte. El a transcris cânte-
cul perlei. Ultima fraz\ e limpede:
„Iar din muzica perlei nu r\mase
decât o [oapt\ care se stinse“.

4  »  opinii
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Doamna Lenu]a intra `n fiecare
diminea]\ din birou `n birou, c\ -
rând dup\ ea un sac menajer
uria[, `n care desc\rca gunoaiele
din co[uri. 

„Gunoaie, gunoaie, gunoaie!
Atâta r\mâne dup\ oameni, in-
diferent cât de mari ar fi!“ Un ade -
v\r de care se convinsese `n via]a
ei de femeie de serviciu. 

Uneori treb\luia `n baia de la
Arhiva Securit\]ii. Sp\la pe jos.
Auzea, f\r\ s\ vrea, pâr]urile di-
rectorilor, ale [efilor de departa-
ment, ale politicienilor afla]i cu
treab\. 

— {i mai pretind c\ sunt oa-
meni cu carte!, `[i exprima ea le -
hamitea. Tot se pi[\ pe colac, tot

arunc\ tampoanele pe lâng\ co[! 
Imediat ce a `nv\]at s\ mearg\,

maic\-sa i-a f\cut cuno[tin]\ cu
un cel mai important obiect din
via]\: 

— Uite, mam\, m\tura! Cu ea
se face curat. O femeie trebuie s\
fie curat\ [i s\ fac\ curat. 

A `n]eles repede c\ cel mai des
trebuie s\ faci curat de pe urma
b\rba]ilor. Ei sunt cei mai mize -
rabili. Avea trei fra]i [i un tat\
care munceau din zori [i pân\ se
`n tuneca. Plecau ca porcii – l\    s ând
resturi de mâncare [i haine `m -
pr\[tiate `n toat\ casa –, veneau
ca porcii. ~n cursul zilei, intrau
pentru a face tot ceea ce [tiau mai
bine: gunoaie. 

{i dup\ nunta ei, dup\ o petre-
cere de dou\ zile, toat\ lumea a
plecat s\ se culce. Farfurii [i cra -
ti]e murdare, un strat gros de praf
care se a[ezase peste tot, parc\ [i
pe albul ochilor. 

— Mam\, cur\]\ [i tu. {i-am f\ -
cut nunt\, dar eu nu mai pot. M\
duc s\ m\ culc. 

S-a dezbr\cat de rochia de mi -
reas\, a luat m\tura, cârpe, o g\ -
leat\ pentru ap\ [i a f\cut curat.
Apoi s-a dus s\ se culce lâng\ so]ul
care sfor\ia `ngrozitor. A plâns
pân-a adormit. 

Doi copii – al]i fabrican]i de gu -
noaie. Spal\-i, d\-le de mâncare, f\
curat dup\ ei. Pentru c\ era fat\ din
popor, au f\cut-o membr\ de partid.
I-au g\sit [i de lucru, pentru c\ fe-
meile trebuie ajutate s\ se inte-
greze `n societate, s\ fie egale cu
b\rba]ii – femeie de serviciu la Ar -
hivele Securit\]ii. Nici un lucru a[a
mare precum Revolu]ia n-a schim-
bat cine [tie ce `n via]a ei. S-au
schimbat doar [efii cu subalternii.

Ea a r\mas tot acolo, femeie de
ser viciu. 

Pe urm\, la praznicul de dup\
`nmormântarea mamei, a `ndem-
nat-o taic\-su: 

— Tat\, f\ tu curat, c\ maic\-ta
nu mai este s\ fac\, a zis el `n -
l\crimat, retr\gându-se ̀ n camera
al\turat\ s\ se culce. 

„Gunoaie, gunoaie, gunoaie!
Atâta r\mâne dup\ oameni, in-
diferent cât de mari ar fi!“ Dac\ ar
fi avut o putere ca a lui Dumne -
zeu, doamna Lenu]a ar fi `ncre-
menit lumea [i nimeni nu ar mai
fi f\cut gunoaie. Apoi ar fi m\tu-
rat frumos totul [i s-ar fi putut [i
ea odihni. 

Pe lâng\ treaba obi[nuit\, `n
diminea]a aceea mai era [i inun-
da]ie `n subsolul cu dosare. „Acolo
s\ vezi gunoaie!“, [tia ce-o a[ teapt\.
De multe ori, câte un angajat intra
acolo [i st\tea cu ceasurile. 

— Doamna Lenu]a, intr\ dum-
neata [i f\ curat. Dar ai grij\, s\
nu la[i `ntreag\ nici o hârtie. Le
rupi, le strângi `n sac, le duci la
container [i le dai foc. 

„Auzi, dup\ ce c\ le strângi de
pe jos, s\ le mai [i rupi bucat\ cu
bucat\!“ 

Hârtii, mai ales dup\ Revo -
lu]ie, erau cu sutele. Probabil c\
angaja]ii inventariau dosarele [i
smulgeau din ele foile care nu mai
aveau nici o valoare, care nu mai
meritau s\ fie p\strate. Pe multe
le g\sea mototolite gr\mad\, la
capetele rafturilor. 

Nici nu avea curajul s\ se uite
prin ele. N-o interesau gunoaiele
lor. Cel mai mult se bucura când
angaja]ii ar hivelor ie[eau cu mal -
d\re `ntregi de dosare pe care nu
le mai adu ceau ̀ napoi. Mai pu]ine
gunoaie. 

— Nu pot s\ `n]eleg, `i zise `n -
tr-o zi portarului, de ce poetul \la
z\rghit [i filosoful \la slab ca vai
de el, s\racul, se tot zbat [i se
plâng c\ nu pot intra la dosare. 

— Care, Lenu]o?
— Ei, nu-i [tii! Poetul \la care-a

ie[it [i-a zis nu-[’ ce la televizor
când a fost Revolu]ia. Mai apare
[i-acuma. Amândoi apar, i-am v\ -
zut eu [i la [tiri. Zic c\ nu-i las\ la
dosare? S\ vin\ la mine, c\ le dau
bucuroas\ pe toate. Mai scap de
gunoaie. 

Se mai plângea [i ea cui apuca.
Dar `[i f\cea treaba. Era femeie [i
femeile trebuie s\ fac\ curat. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Doamna Lenu]a

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Din nou despre John
Steinbeck [i capo dope -
rele sale. Ast\zi, Perla,
volum publicat `n 1947,
dar acesta e un am\nunt
oarecare, c\ci Perla este 
o carte etern\.

Kino, Juana [i fiul lor



Probabil c\ nici cei care au ie[it ma-
siv ̀ n strad\ dup\ tragedia de la clu-
bul Colectiv nu se a[teapt\ la mi-
nuni. Nu vom vedea 500 de kilometri
de autostrad\ pân\ la finele lui 2016,
cum nu vom avea terminate nici ce-
le trei spitale regionale trâmbi]ate
de vreo dou\ mandate `ncoace. Gu-
vernul poate face ̀ ns\ altceva: s\ pri -
oritizeze proiectele mari de infra -
structur\, s\ ne spun\ clar ce se poa-
te face ̀ n urm\torii doi-trei ani, care
sunt proiectele ce vor fi `ncepute, de
unde se iau banii [i cine r\spunde de
ducerea lor la bun sfâr[it.

Dar pân\ la autostr\zi, c\i ferate,
spitale [i o legisla]ie mai prietenoas\
cu contribuabilul de rând, oamenii
a[teapt\ lucruri simple [i de bun-
sim] de la noua echip\ guvernamen-
tal\. Membrii cabinetului Ciolo[ tre-
buie s\ se comporte normal, s\ nu

alerge doar dup\ imagine, s\ recu-
noasc\ atunci când gre[esc [i s\ ple-
ce ̀ n cazul ̀ n care un eventual scan-
dal ar afecta credibilitatea `ntregii
echipe de la Palatul Victoria. Adic\
s\ guverneze nu pentru partide, ci
pentru oameni. Când legile vor fi
f\cute nu pentru grupurile de intere-
se din diverse zone, politice sau de
afaceri, ci pentru cei care pl\tesc din
greu taxe [i impozite, abia atunci se
va putea spune c\ s-a schimbat ceva
`n filosofia guvern\rii. ~n plus, o
schimbare radical\ de abordare ar
pune presiune [i pe viitoarele guver-
ne, pentru c\ modelul Ciolo[ va fi in-
vocat atunci când partidele vor re-
veni la pupitrul de comand\.

Inevitabil, instalarea noului gu-
vern va avea efecte [i ̀ n plan politic.
Cu cât cabinetul Ciolo[ va fi mai per-
formant, cu atât partidele mari vor fi

obligate s\ se reformeze mai repede.
~n mod cert, cei din PSD [i PNL vor
pune presiune imediat\ pe noul ca-
binet, iar politrucii cunoscu]i din
ambele tabere vor `ncerca s\ trans-
forme orice gre[eal\ `ntr-o catas-
trof\. Partidele au tot interesul s\
d\râme rapid mitul tehnocratului,
pentru a putea spune apoi c\ doar
guvernele politice pot salva na]iu-
nea. Se vor n\pusti `n scurt timp
asupra mini[trilor, vor specula ori-
ce eroare, vor c\uta s\ ridiculizeze,
uitând c\ tot ei plus cei de dinaintea
lor n-au fost `n stare s\ fac\ nimic
din ceea ce acum cer pe un ton
ap\sat noii echipe guvernamentale.

Aleg\torii nu vor putea fi `ns\
du[i de nas, `n ciuda presiunilor in-
clusiv mediatice care vor ap\rea cu
siguran]\ din toate direc]iile. Când
tu, guvern Ponta, ai inaugurat o bu-
cat\ de autostrad\, dar apoi por]iu-
nea respectiv\ a fost `nchis\ la câte-
va luni distan]\, din cauza unor pro-
bleme tehnice, ̀ nseamn\ nu doar c\
e[ti incompetent, ci c\ dai dovad\ de
un cinism revolt\tor. Ace[ti oameni
care ne-au f\cut de râs `n Europa
prin incompeten]a lor ar trebui s\
r\mân\ pe margine nu un an, ci un
mandat ̀ ntreg, pentru c\, altfel, dac\
revin `ntr-un timp relativ scurt la
putere, vor face exact acelea[i lucruri.

Cabinetul Ciolo[ are [i un mare
avantaj, acela al lipsei comenzilor
politice. Cine s\ dea ordine mini[trilor

din noul cabinet? Dac\ noul premier
reu[e[te s\ decupleze garnitura de la
Palatul Victoria de diver[i politi-
cieni care `[i `nchipuie c\ f\r\ ei nu
poate mi[ca nimic `n ]ara asta,
atunci sunt [anse s\ vedem altceva
decât pân\ acum. Dac\ `ns\ Dacian
Ciolo[ [i echipa sa vor ̀ ncepe s\ fac\
tot felul de compromisuri, atunci
vor fi sugruma]i de acelea[i partide,
care abia a[teapt\ ca fostul comisar
european s\-[i rup\ gâtul.

Noua guvernare are din acest
punct de vedere o responsabilitate
imens\. Nu e un guvern oarecare, ci
a ap\rut din revolta str\zii. Oamenii
nu mai suport\ s\ fie min]i]i, umili]i
[i batjocori]i, ̀ ns\ asta nu ̀ nseamn\
c\ dac\ au disp\rut Ponta, Oprea,
Plumb sau Nicolicea, to]i cei care au
venit `n locul lor vor primi cecuri `n
alb.

Va urma probabil o scurt\ pe-
rioad\ de acalmie, `n care lumea se
va l\muri dac\ avem [ansa s\ ne fa-
cem bine sau dac\ ne min]im c\ fa-
cem pacientul bine, de[i ì admi-
nistr\m aspirin\ când [tim c\ e bol-
nav de cancer.

Guvernul Ciolo[ e aproape con-
damnat s\ guverneze altfel. Dac\ n-o
va face [i va da rateu dup\ rateu,
atunci aceia[i b\ie]i din politica ro-
mâneasc\ se vor `ntoarce precum
ulii la locul pradei [i `[i vor `nfige
din nou ghearele ascu]ite ̀ n contrac-
tele cu statul [i `n banul public. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Majoritatea l-a iubit pe Ion Iliescu
[i l-a identificat ani ̀ n [ir cu FSN-ul/
PSD-ul. ~[i mai aduce aminte cine-
va c\ `ntre 1992 [i 1996 pre[edinte-
le partidului a fost un anume Oli-
viu Gherman? Nu, fiindc\ liderul
de facto [i cel din inimile români-
lor era tot t\tucul activist profe-
sionist. Iar odat\ cu proliferarea
nostalgiilor comuniste, el a r\mas
pentru mul]i figura liderului so-
cialist clasic, din clasa muncitoa-
re, educat pentru a conduce cu
`ng\duin]\, dar [i cu mân\ de 
fier atunci când e cazul. ~n plus, a

r\mas unicul lider PSD „s\rac [i
cinstit“, c\ci nu avea decât un sin-
gur viciu: cel al puterii. ~n Româ-
nia de azi, asta `ncepe s\ semene a
calitate.

Mai ales c\, dup\ Ion Iliescu, la
conducerea partidului a urmat
Adrian N\stase. Elitist, dar nesi-
gur pe el, cu o poft\ de putere
imen s\ [i un dispre] v\dit pentru
masele populare, N\stase s-a ales
cu porecla de „Arogantul“. ~ncon-
jurat [i `mbibat de corup]ie, el a
fost perceput drept un intelectual
arivist, cu apuc\turi mo[iere[ti. A

pierdut alegerile preziden]iale, `n
ciuda puternicului aparat de par-
tid, iar e[ecul i-a adus [i pr\bu [i -
rea politic\.

Apoi PSD-ul, dornic s\ scape de
eticheta de partid al baronilor se-
midoc]i, [i-a ales – f\r\ prea mult
entuziasm – un lider cu alur\ eu-
ropean\: pe Mircea Geoan\. Ezi-
tant, neconving\tor [i f\r\ cha-
rism\, Geoan\ a fost cel mai slab
pre[edinte al partidului, un fel de
Emil Constantinescu al stângii de
la noi. A pierdut alegerile prezi-
den]iale, poticnindu-se – ca [i N\s -
tase – `n aceea[i piatr\ tare care a
fost Traian B\sescu, [i a ie[it din
peisaj. Locul s\u a fost luat de Vic-
tor Ponta, un politician din noua
genera]ie, un tân\r [mecher, `n -
vâr titor [i alunecos, a c\rui prin-
cipal\ calitate era aceea c\ putea
transforma oricând albul ̀ n negru
[i invers. Lipsa de principii ce i-a
caracterizat cariera rezona cu lip-
sa de principii a spa]iului politic
de la noi. Aparent paradoxal, Pon-
ta a rezistat excesiv de mult `n
postul de premier tocmai gra]ie

acestor calit\]i politice specifice.
~n fine, azi PSD are un nou li-

der: pe Liviu Dragnea. Autoritar
f\r\ agresivitatea lui N\stase, alu-
necos f\r\ siguran]a ]âfnoas\ a lui
Ponta [i cu o eficien]\ discret\, Drag -
nea este aparatcikul tipic. Nu e
f\]i[ conflictual, ci [tie s\ `[i fac\
rela]ii [i s\ profite de ele, s\-[i re-
compenseze alia]ii [i s\-[i margi-
nalizeze du[manii. Dar nici la el,
nici la predecesorii s\i (cu ex cep -
]ia lui Ion Iliescu) nu se mai simte
acea grij\ autoritar\ pentru „ma-
sele populare“. Poporul a devenit
o gloat\ inform\, ce poate fi, even-
tual, manipulat\, dar atâta tot.

Semnificative sunt [i poreclele
liderilor `n[ira]i aici: Ion Iliescu
este „Bunicu]a“, Adrian N\stase 
e „Arogantul“, Mircea Geoan\,
„Pros t\nacul“, iar Victor Ponta,

„Plagiatorul“. Liviu Dragnea nu
are deocamdat\ vreo porecl\ cu-
noscut\ (de[i se pare c\ Traian
B\sescu `l numea, `n glum\, „Te-
roristul“). Ei, care dintre ele pare
s\ degaje mai mult\ simpatie po-
pular\?

Iat\ marea triste]e a societ\]ii
române[ti contemporane: `n cel
mai mare [i mai solid partid de la
noi, cel care – vrem, nu vrem – re-
prezint\ cel mai bine aspira]iile
m\runte ale poporului, singurul
s\u lider autentic a fost [i cel din-
tâi. ~n 1990 ar fi fost de neconceput
ca un [mechera[ plagiator s\
ajung\ [eful atotputernic al parti-
dului (unic) FSN [i al României
postrevolu]ionare. Azi pare ceva
banal. {i-apoi cui `i mai pas\? Un-
de e[ti, tov Iliescu, s\-]i vezi odras -
lele?

Departe de mine gândul s\ elogiez ac]iunile politice
ale lui Ion Iliescu. El este cel dintâi responsabil pentru
uciderea speran]ei `ntr-o Românie democratic\ [i
liber\, o Românie a [anselor egale [i a meritocra]iei.
Dar `n mai 1990 a fost ales pre[edintele ]\rii cu 85%
din voturi, iar `n 1992 a ob]inut 61 de procente, semn
c\, `n ciuda abominabilelor mineriade [i a haosului
social [i economic ce le-au urmat, el a r\mas liderul
reprezentativ al românilor. Asta ne-am dorit – 
adic\ asta [i-a dorit majoritatea. {i suntem 
o ]ar\ democratic\, nu? Ne supunem majorit\]ii.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Unde e[ti, tov Iliescu? (II)

Am v\zut deja cum s-a
desf\[urat prima [edin]\
a noului guvern. F\r\
chi]c\reli, f\r\ trom-
boane [i artificii de ima -
gine, f\r\ ca premierul s\
ias\ cu orice pre] `n fa]\
doar pentru ca televiziu-
nile de [tiri s\-i preia
rapid mesajul. Nimeni 
nu poate spune azi c\
Dacian Ciolo[ va perfor-
ma. Nici nu are prea 
mult timp la dispozi]ie,
pentru c\ `ntr-un an,
când ai [i dou\ rânduri
de alegeri, e complicat
s\ po]i schimba din
temelii sau m\car repara
ceea ce a fost virusat
vreme de 25 de ani.

Ulii politici amenin]\
guvernul Ciolo[
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Note empirice despre
c\rturari [i muzic\

{i totu[i, a fost s\pt\mâna lui Gh.
Ursu, c\ruia, gra]ie m\rturiilor
primite de la copiii lui, i-am des -
co perit [i o ̀ nclina]ie spre muzi c\,
proprie multor oameni de cul-
tur\ [i con[tiin]e ale veacului tre-
cut. ~ntr-un fragment din Jurna -
lul, ast\zi disp\rut – considerat
distrus de Securitate –, Babu Ur-
su nota ̀ n 1981: „[…]Asear\, dup\
ce am ascultat iar discul cu Sim-
fonia a 39-a `n Mi bemol major de
Mozart, despre care mi-a intrat ̀ n
cap, acum vreo trei luni, s\ scriu
o carte, o descriere a simfoniei;
sinucidere curat\, cum dracu’ s\
descrii muzica genial\ [i pur\?
Dar de când la Albatros mi s-a spus
c\-mi va ap\rea Europa mea, am
c\p\tat brusc con[tiin]a de scrii -
tor. {i mi-am programat s\ scriu
c\r]i, asta fiind adev\rata mea
meserie…[…]Deci, dup\ ce-am re -
ascultat Mozart [i am terminat
volumul de scrisori ale lui Mozart,
cartea cea mai realis t\ [i mai ab-
surd\ ce se poate imagina “.

~n 1985, anchetatorii Securit\ -
]ii ̀ i puneau ̀ n fa]\ paginile de jur -
nal, `n primele luni de interoga-
torii, iar Babu Ursu le declara cu
naivitate „probabil c\ `n urm\ -
torii ani, dar mai ales la pensie,
voi scrie 2-3 c\r]i… Una de care
m-am apucat, scriindu-i prefa]a, e
Simfonia 39 de Mozart“.

Pentru Securitate, dup\ toate
aparen]ele `n c\utarea consti-
tuirii unui model de dosar de pro-
ces stalinist, având `n centru o

„conspira]ie“ a intelectualilor, a
scriitorilor – cum o aminte[te An-
drei Ursu `ntr-un scurt istoric al
cazului tat\lui s\u –, „notele tran-
scrise dintr-o partitur\ muzical\
(Simfonia 39 de Mozart luat\ cu
`mprumut de la compozitorul Ana -
tol Vieru)“ deveneau un mesaj se-
cret c\tre „participan]ii“ la pre -
su  pusul complot. Presupune re
schizoid\ [i primitiv\, la fel ca [i
ideea c\ numele lui Bernini – 
amintit de multe ori `n jurnalul
de c\l\torie ̀ n Italia – ar fi fost un
nume de cod al unui disident (sic!).

Mai mult despre muzic\, `nce -
pând cu un episod `n vagonul de
dormit, `ntâlnirea sa cu dirijorul
Ion Baciu, avea s\ scrie `n volu-
mul de amintiri de c\l\torie Eu-
ropa mea, a c\rui „primire“ `n
1981 la Editura Albatros ̀ l bucu ra -
se, dar care, ̀ n fapt, nu a putut ap\ -
rea decât postum, `n 1991. Nu v\
pot povesti mai mult, neavându-l,

dar gândul m\ duce la sensibili-
tatea aparte muzical\, cultu ral\
`n general, a unora dintre adev\ -
ra]ii oameni impregna]i de spiri-
tul disiden]ei `n România ceau -
[ist\, a[a cum a mai fost Mihai
Botez, despre a c\rui intersec ]ie
cu Sergiu Celibidache am scris
cândva `n aceast\ rubric\…

***

Despre muzic\ [i despre eroii
mei disp\ru]i, s\pt\mâna aceas-
ta [i cu gândul la André Glucks -
mann [i la memoriile lui, recitite,
Une rage d’enfant. ~n evocarea co-
pil\riei sale – primul capitol: „Cine
sunt?“ – o singur\ certitudine `n
seria amintirilor: „gramofonul
cu manivel\ [i cele nou\ simfonii
de Beethoven pe 78 de tura]ii [care]
balizau dezordinea. Discurile ne-
gre se `nvârteau, `n scâr]âitul
acelor, `ntotdeauna prezente, li -
ni[titoare, singurele leg\turi ale
unei zile cu alta, singurele linii de
unire ̀ ntre un loc [i altul. ~n ce ne
era dat s\ tr\im [i `n refugii, ele
ne urmau pas cu pas `n c\l\torii -
le improvizate. Beethoven era por -
tul, era firul conduc\tor, era stâl-
pul cortului [i pav\z\. Martei nu
i-ar fi trecut prin gând pentru ni-
mic `n lume s\ le abandoneze, ar
fi fost cea mai rea dintre rene -
g\ri. Strângând din din]i, târa
dup\ ea, dintr-o ascunz\toare `n
alta, aceste albume gigantice, ce
sc\paser\ pân\ [i Gestapo-ului,
curbat\, f\r\ un suspin, sub greu-
tatea `nc\rc\turii. Fl\c\rile lui
Beethoven `nc\lzeau un univers
`n mi[care [i alungau umbrele
solitudinii ei.“ Ce s-ar mai putea
comenta?

A fost s\pt\mâna lui 
Gheorghe Ursu, omorât 
`n urm\ cu 30 de ani, la 
17 noiembrie 1985, de
c\tre uneltele agresive [i
animalice ale Securit\]ii,
ce cu greu pot fi numi]i
oameni. Un cretin ultra -
na]ionalist român stabilit
`n str\in\tate, probabil
utilizat drept troll dup\
modelul rus, m\ asalteaz\
cu e-mailuri de intoxicare,
pretinzând c\ Gh. (Babu)
Ursu nu a fost o personali-
tate cunoscut\, care s\
merite s\ fie evocat, [i c\
amintirea sa ar ]ine de…
„vr\jeli anticomuniste“,
`ntr-o ]ar\ „`n care comu-
ni[tii au murit to]i de
b\trâne]e“. Gr\dina 
Domnului este mare! 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Orice ascult\tor de radio contempo-
ran a auzit [i poate chiar a fluierat
„Wind of Change“, balada potcovit\
de Scorpions chiar `n anul marilor
schimb\ri europene. Apoi, m\car o
dat\, acela[i ascult\tor va fi fost sur-
prins de ritmul sufocant al unei pie-
se Kraftwerk. Nu-i exclus ca [i halu-
cinogenele armonii generate elec-
tronic de Tangerine Dream s\-i fi
`ncântat urechea prin tr-un film de
ac]iune, a c\rui coloan\ sonor\ este
timbrat\ de Edgar Froese. {i, f\r\
dubiu, iubitor de rock fiind, n-avea
cum s\ rateze fenomenul Ramm -
stein, uluitoarea for]\ tipic ger-
man\, r\bufnit\ `n arena mondial\
f\r\ s\ respecte vreo regul\, impu-
nându-[i propriul show [i cucerind
lumea. Aceste patru nume repre-
zentative pentru Germania rocke-
ristic\ nu acoper\ nici pe departe
un fenomen amplu, extrem de origi-
nal, ale c\rui cele mai bune rea -
liz\ri au creat discipoli [i imitatori
chiar ̀ n spa]iul anglo-american, lea -
g\nul rockului a[a cum l̀ [tim azi.
Câteva exemple: Can, Amon Düül
II, Faust, Ash Ra Tempel, Popol
Vuh, Grobschnitt [i toate trupele
care, practicând rockul progresiv,
s-au pricopsit cu eticheta krau-
trock; Frumpy, Accept, Helloween,
Warlock, Gamma Ray, incluse `n
subcapitolul heavy metal german;
apoi „extremi[ti“ precum Atro city,
Megahertz, Oomph, Tanz wut, In
Extremo, Umbra et Imago, ale c\ror
`nceputuri s-au situat `n zona `ntu-
necat\, numit\ [i gothic\, prezentul
trecându-i prin centrul aten]iei, cu
spectacole diverse [i aprecieri pe
m\sur\. 

Nu chiar `n tiparul men]ionat se
situeaz\ Diary of Dreams, poate [i
pentru c\ muzica lor se adun\ din
alte izvoare. Apropia]i de industria-
lii Die Krupps, de Front Line 
Assembly [i de Front 242, Diary 
of Dreams au avut ambi]ia s\
porneas c\ `n showbiz `ntemeind

propria cas\ de discuri pentru a-[i
putea exprima ideile f\r\ ingerin]a
de]in\torilor de bani, benocla]i
doar la profit. Coagulat de solistul
vocal, compozitor, textier [i lider
natural, Adrian Hates, a c\rui edu -
ca]ie solid\ de pianist [i chitarist
acoper\ teritorii largi ale muzicii,
grupul nu se deosebe[te mult de un
proiect solo. ~ns\ colaborarea din-
tre Hates [i ceilal]i instrumenti[ti
(Gaun:A, chitar\, Flex, tobe, Tor-
ben Wendt, claviaturi), a[az\ com-
pozi]iile sub semn\tura comun\,
dând consisten]\ [i continuitate re-
marcabile. Activ\ de peste dou\ de-
cenii, trupa are 14 discuri de studio,
câteva compi la]ii [i albume `n con-
cert, ale c\ ror titluri impun chiar la
lectur\. Genul muzical `ns\ nu-i
prea lesne accesibil. 

Am ascultat toate albumele dis-
ponibile, folosind vinovat posibi-
lit\]ile internetului. Cu creionul [i
hârtia la `ndemân\, s\ iau noti]e ca
elevul silitor, m-am delectat privind
concertul din 2005, prilejuit de albu-
mul Nigredo. Curios, am butonat
atent play-pause pe telecomand\, ca
s\ diger interviul inclus pe DVD.
Amabilit\]ile [i banalit\]ile rostite
de cei trei tipi nu reu[esc s\ `nl\tu-
re impresia frumoas\ l\sat\ de con-
cert. Muzica trupei cu nume parc\
inspirat de psihanaliz\ e mult mai
valoroas\ decât sun\ la prima au -
di]ie. {i are, `ntr-adev\r, leg\turi
subtile cu perioada cunoscut\ ̀ n ar -
t\ drept expresionism german, fie [i
numai sub raport atmosferic: sim -
pl\, ap\s\toare, epurat\ de locurile
comune ale peisajului sonor cu
priz\ la public. Sunt caracteristici
prezente [i pe albumul recent: Grau
im Licht (2015, Accession Records),
ceva mai accelerat ritmic, dar cu
aceea[i tensiune resim]it\ ca flux
subcon[tient.

Asta m-a f\cut oare s\ visez c\
mergeam cu un camion din anii
1970, pe o [osea f\r\ destina]ie pre-
cis\, ̀ ntr-un noiembrie ce ̀ nghe ]ase
p\mântul? Camionul, cam rablagit,
s-a oprit fiindc\ `i c\zuse oblonul
din spate. Am coborât s\-l pun la
loc, [i-am g\sit o moned\ cr\pat\ ̀ n
trei buc\]i, `ntre canturile o]elite
ale balamalei din dreapta. M-am
trezit fredonând: „Don’t fear end -
less nights/ ~n every word `n every
man/ The beast is yours and mine
to tame“. Am c\utat un sens visu-
lui, nu l-am g\sit.

A[tept l\murirea cuiva priceput.   

Moneda cr\pat\
(file dintr-un jurnal de vise)

Gheorghe Ursu, între melomanii Radu Albala [i Radu Cosa[u 
(prin amabilitatea familiei)



Piesa lui Ionesco nu este din cate-
goria acelora deschise la multiple
interpret\ri regizorale, cadrele
teatrului absurdului fiind rigu -
roase, normativiste chiar, condu-
când viziunile scenice, `n]elese ca
opera]iuni de hermeneutic\ este-
tic\, pe un culoar cu permeabilita-
te de m\sur\ prestabilit\. ~ntr-o
not\ personal\, c\ci e un artist cu-
rajos, Radu-Alexandru Nica for -
]eaz\ resursele textului [i evi-
den]iaz\ o linie de fundal din
Cânt\rea]a cheal\, pe care verte-
breaz\ mizanscena. Aduce ̀ n prim-
plan, la egalitate de interes cu ab-
surdul de limbaj, un coté erotic, o
dimensiune presupus\ ca exis-
tent\ `n secven]ele cu Pompierul
venit, `n acest caz, s\ sting\ sau
m\car s\ tempereze incendiile in-
terioare ale personajelor. Spun
presupus\, pentru c\, re citind
fragmentele respective, nu am iden -
tificat indicii `n privin]a aceasta,
fie ele explicit verbale sau de sens.
Anumite asocieri pot trimite cu
gândul c\tre o simbolistic\ sexu-
al\ (furtunul, cap\tul lui, virili-
tatea asociat\ unei unifor me,
focul `n `n]elesul lui mai larg de
ardere trupeasc\ etc.), dar acestea
sunt interpret\ri pe mu chia
literei ionesciene. {i nu-s nici `n
spiritul ei. Radu-Alexandru Nica
extinde ideea de foc la combustia
biologic/hormonal\ `n special
asupra cuplului Martin, ad\u -
gându-le celor doi câteva partide

mimate de sex `n sufrageria/
dormitorul/gr\dina perechii Smith.
Vrând, ̀ mi imaginez, s\ parodieze
„pudoarea britanic\“. 

Antipiesa `ncepe la TNI pe 
intrarea spectatorilor, veni]i ̀ n vi -
zit\, nu?, cu Mary `n scen\, folo -
sindu-[i propriul corp, transfor-
mat prin costum [i coregrafie 
`n tr-un mop uman, lustruind  „pode -
 lele“ lucioase, pe b\t\ile muzica -
lizate de Vlaicu Golcea (coloana
sonor\) ale pendulei. Vesel\, ̀ ntr-o
abordare realist\, Mary zice o
parte a didascaliilor din intro, de-
scriind locul `n care se petrece
ac]iunea. Cuplul Smith e culcat `n
acest spa]iu voit ambiguu ca desti-
na]ie, pare un living, dar pardo -
seala e un fel de plapum\ cu de -
nivel\ri, ̀ ns\ poate fi la fel de bine
[i un patio, c\ci de jur `mprejur
z\rim smocuri de iarb\/vegeta]ie,
iar scaunul [i b\ncu]a par mai de-
grab\ de exterior, plus o m\su]\
realizat\ dintr-un blat transpa -
rent a[ezat pe spinarea unui rino -
cer ro[u. Un mic bestiar (ro[u) e la
vedere, trofee de vân\ toare (colo-
nial\?), un cap de antilop\ [i unul
de elefant, a c\rui tromp\ devine,
oportun, dar previzibil, furtun de
pompieri. Când to]i spectatorii
sunt la locurile lor, Doamna Smith
se ridic\ `n [ezut, nu mai cârpe[te
ciorapi, cine mai face ast\zi a[a
ceva?, `[i zice replicile, consortul
ei doarme, `n orice caz, st\ `ntins,
f\r\ reac]ie. Se ani m\ doar când

are replic\, iar zia rul, din care
Ionesco cite[te impasibil la so-
lilocviul soa]ei – stereotip britanic
– ̀ l scoate din buzunar [i-l afi[eaz\
ceva mai târziu, când iese din
perimetrul descris. British mai
sunt ploaia, umbrelele, atitu dinea
pre]ioas\ a personajelor, cutia
po[tal\, p\l\rioara Doamnei Mar-
tin, jocul de alb/negru, liniile [i
caroiajele din costume. Costumul
Pompierului e ro[u, culoarea fi-
ind abundent\ ca prezen]\, `n
cheia de lectur\ regizoral\. 

Urm\rind spectacolul, am avut
senza]ia c\ Radu-Alexandru Nica
nu s-a sim]it ̀ n largul s\u ̀ n textul
ionescian, c\utând s\-l abordeze
cu o originalitate silit\, pornind
de la o premiz\ regizoral\ v\dit
c\utat\. Secven]a de interactivi-
tate cu publicul (Mary ia un spec-
tator din primul rând [i ̀ l a[az\ ̀ n
camera so]ilor Smith, iar ea [i
Pompierul `ncing o scen\ de amor
pe scaunul din sal\) e facil\, e déja
foarte vu. Momentul de lascivitate
continu\ cu aceea[i Mary jucân-
du-se languros cu unealta, par-
don, furtunul Pompierului, ema -
nând fum din costum când ros -
te[te poemul „Focul“.

Cunoscând stilul lui Adrian Da -
 mian, definit de decoruri dinam-
ice [i obiecte scenice anima te, m\
`ntrebam când vor `n cepe ele s\
lucreze. Conceptul decorului con-
cretizeaz\ plastic alchimia con-
trariilor caracteristic\ teatrului

deriziunii. U[ile batante – trei
perechi de u[i, di ferite ca ̀ n\l]ime
[i pozi]ie (una e cu capul `n jos,
doar ne afl\m `n plin absurd), dau
ocazia unui joc ingenios de mi[ -
care a personajelor. Cele culisan -
te, transparente, din spate, sunt,
`ns\, insuficient folosite ca po -
ten]ial de dinamic\. Amuzant, fur -
tunul pentru stingerea incendii -
lor sare singur din ni[a unde era
depozitat, iar hidrantul ]op\ie pu -
]in `n jur. 

Actorii se `ncarc\ greu, par c\
nu cred deplin `n ceea ce fac, c\ se
tem de ceea ce au de f\cut. Sec -
ven]ele nu se leag\ [i abia spre
partea a doua ating tura]ia cuven-
it\, Emil Co[eru, Tatiana Ionesi
(so]ii Smith), Petronela Grigores-
cu, Horia Verive[ (so]ii Martin)
spunând ca la carte seria de absur-
dit\]i a limbajului din `ncheiere.

Dumitru N\stru[nicu are un exce-
lent control al corporalit\]ii, pro-
bat [i cu alte ocazii, poate prea pro-
bat ̀ n exact acela[i fel, [i e impeca -
bil ̀ n livrarea textului, cali t\]i ca re,
de altfel, i-au [i adus aplau ze la
scen\ deschis\. Curba interpreta-
tiv\ culmineaz\ cu finalul, când
[uvoiul de vorbe [i non-sensuri
curge admirabil `n spre public. 

Cânt\rea]a cheal\ are o pre mi -
s\ regizoral\ discutabil\ [i sinuo -
zit\]i de intensitate ce `i afec teaz\
fluiditatea. Cunoscând crea ]iile lui
Radu-Alexandru Nica, inteli gen]a
lui regizoral\, [tiin]a de-a lucra cu
actorii, nu pot s\ nu m\ `ntreb
cum de nu i-a reu[it [i la Ia[i? E o
`ntrebare care-a tot re venit `n dis-
cu]ie `n ultimele 7-8 sezoane, va -
lid\ [i pentru al]i, mai mul]i, mari
regizori care au trecut pe la TNI [i
pentru proiectele lor.
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Pe muchia literei ionesciene
Recunoscut ca un regizor interesat mai ales de textul de teatru contemporan 
(a montat Fritz Kater, Aki Kaurismaki, Wajdi Mouawad, Volker Schmidt etc.), 
Radu-Alexandru Nica a optat pentru sala Cub a Teatrului Na]ional „Vasile Alecsandri“
Ia[i pentru un text din avangardele istorice: Cânt\rea]a cheal\ de Eugène Ionesco. 
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INTERVIU CU ALEXANDRU PAPADOPOL, PROTAGONIST ~N ACAS| LA TATA {I BUCURE{TI NONSTOP

„A[ fi ipocrit s\ spun c\ nu-mi place
`ntrebarea: «Ap\re]i `n dou\ filme
`ntr-o s\pt\mân\, cum v\ sim]i]i»?“

Interviu realizat 
de Iulia Blaga

Când ]i-am spus, la ie[irea de
la vizionarea cu Bucure[ti
nonstop, c\ mi-a pl\cut mai
mult decât Acas\ la tata, n-ai
apucat s\ spui decât: „P\i,
tu...“, pentru c\ intrai la con-
ferin]a de pres\. 

Am vrut s\ te `ntreb dac\ ai v\zut
filmul lui Andrei Cohn, dar mi-am
adus aminte c\ ai fost la vizio -
narea cu presa... ~n ceea ce pri -
ve[te „pl\cutul“ unui film, cred c\
poate avea loc o discu]ie mai am-
pl\ legat\ de argumente cine-
matografice, culturale [i de idei...
Sigur c\, pân\ la urm\, filmul
privit ca un produs comercial
poate fi „judecat“ `n termeni di-
rec]i, adic\ „mi-a pl\cut“, „nu mi-a
pl\cut“ sau „m-am plictisit“, „nu
m-am plictisit“. Cu cinemaul ca
art\ e un pic altfel. Cred c\, `n pri-
mul rând, trebuie s\ te gân de[ti ca
spectator (fie el [i critic, regizor,
actor de film etc.) c\ poate nu ai
datele necesare s\ `n]elegi filmul
[i dup\ ce ai f\cut acest minim 
exerci]iu de „igien\“ cinemato -
gra  fic\ s\ `l judeci [i s\ `l diseci....

Aha! M\ refeream – asta am
apucat s\-]i spun – la faptul
c\ `n Acas\ la tata m-au de -
ranjat schimb\rile dese de ca -
 dru. Am apucat s\ conve nim
c\ sunt un statement al regi-
zorului. 

Mie mi se pare c\ lucrurile func -
]ioneaz\ foarte bine a[a. Variante
de montaj existau foarte multe,
variante de filmare existau foarte
multe. Cred `ns\ c\ ar trebui s\ `l
chestionezi pe Andrei `n privin]a
asta. ~ncerc s\ nu-mi dep\[esc
competen]ele. Oricum, pe parcursul
postproduc]iei am mai v\zut o
variant\ de montaj [i, ca s\ folo -
sesc o expresie „consacrat\“, mie
`mi „place“ mai mult `n felul \sta!

Deci filmul a avut mai multe
variante de montaj [i nu a
fost de la `nceput gândit a[a –
schimb\ri de cadru, s\rituri
peste ax, elipse [.a.m.d.?

Nu cunosc `ndeaproape parcursul
„post 2 Mai“ al filmului. (La 2 Mai
am filmat.) Dar cu atâ]ia termeni,
`ns\ (s\rituri peste ax, jump cut-uri
etc.), am senza]ia c\ `mi este de-
scris un film de Spike Lee... Noroc
c\ am v\zut filmu’, altfel nu mai
[tiam ce s\ cred (n.r.: râde). Sunt
sigur c\ o discu]ie cu Andrei ar fi
mai mult decât l\muritoare.

Replicile „Ce ai `n geant\?
Droguri!“ existau sau au fost
introduse `n film ca citat la
Marfa [i banii, mai ales c\ ju-
cai tu?

Când am primit scenariul replica
exista [i, din câte [tiu, se g\sea `n
piesa de teatru de la `nceput. Deci
nu este un citat cultural. M\rtu -
risesc ̀ ns\ c\ pe mine personal nu
m-ar fi deranjat deloc o eventual\
referire la Marfa [i banii.

}in minte [i acum interviul
pe care l-am f\cut `n 2001
pen tru „România liber\“, pe

terasa de la Casa Presei, când
f\ceai mi[to de `ntreb\rile de
la Cannes despre Marfa [i
banii:„A fost greu? A fost u[or?“.
Cum ]i se pare c\ ]i s-au `n -
tâmplat lucrurile de atunci [i
pân\ acum?

Da… }in minte c\ a fost unul din-
tre primele interviuri „serioase“
pe care le-am dat. Câteodat\ am
nostalgia vremurilor de atunci,
când „noul val“ abia se contura [i
eu abia terminasem facultatea.
Pot s\ zic c\ a fost u[or pentru c\
norocul nu m-a p\r\sit niciodat\.
A[a cum am avut atunci norocul

s\ joc `n filmele de `nceput ale 
unor regizori care ulterior au de-
venit mari personalit\]i europe -
ne, a[a am avut acum norocul s\ ̀ l
`ntâlnesc pe Andrei Cohn [i s\ joc
rolul principal ̀ n Acas\ la tata. Ce
s-a `ntâmplat `n ace[ti 15 ani de
când n-am mai vorbit cred c\
poate fi „`ncadrat“ de aceste filme
[i de `ntâlnirea cu ace[ti regizori.

Te-am `ntrebat chestia de
mai sus pentru c\ sunt mai
multe trimiteri la Marfa [i ba -
nii ([i Puiu) `n Acas\ la tata,
dar [i pentru c\ la interval de

Cu tactul meu deja proverbial, primul 
lucru pe care i l-am spus lui Alexandru
Papadopol dup\ vizionarea de pres\ cu
Bucure[ti nonstop (de Dan Chi[u) a fost:
„Mi-a pl\cut mai mult decât Acas\ la

tata!“, f\r\ s\ fi [tiut c\ el consider\
debutul lui Andrei Cohn un moment la fel
de important pentru propriul drum ca
participarea la Marfa [i banii sau Occident.
Asta am aflat `n cursul interviului de mai

jos, `nceput, fire[te, cu o deschidere de
senza]ie care mi-a setat interlocutorul 
`n modul defensiv. Asta nu m\ `mpiedic\
s\ spun c\ `mi place `n continuare
Alexandru Papadopol.

Scen\ din Acas\ la tata, de Andrei Cohn
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o s\pt\mân\ ai mai scos un
film pe ecrane, Bucu re[ti
non stop, de Dan Chi [u. E un
moment important pentru
tine sau o coinciden]\?

Cred c\ e doar o coinciden]\  A
fost o perioad\ `n care au avut loc
multe premiere române[ti, dar, pe
de alt\ parte, evident c\ momen-
tul este important. Pentru un ac-
tor e o bucurie s\ fie v\zut `n fil -
me. A[ fi ipocrit s\ spun c\ nu-mi
place ̀ ntrebarea: „Ap\re]i ̀ n dou\
filme `ntr-o s\pt\mân\, cum v\
sim]i]i? A fost greu, a fost u[or?“.

Cum ai lista atuurile filmelor
lui Cohn [i Chi[u?

Bucure[ti nonstop este un film,
cum se zice „de public“, cu o lume
colorat\ [i foarte vie. Genul \sta
de scenariu e foarte aproape de
`n]elegerea marelui public, al pl\ -
titorilor de bilet la cinema. Sunt
convins c\ va fi un succes. Pe de
alt\ parte, Dan Chi[u repre zin t\
unul dintre cei mai prolifici rea -
lizatori de film independent din
]ara noastr\. Nu vreau s\ fac o
com para]ie. Nici nu cred c\ m\
pricep. Las asta la aprecierea cri -
ticilor, [i tu [tii bine despre ce
vorbesc.

Acas\ la tata e, dup\ p\rerea
mea, unul dintre cele mai sincere
filme f\cute `n România „noului
val“, iar Andrei Cohn unul dintre
cei mai importan]i regizori. ~n
spatele unor replici de multe ori
comice se ascund ni[te drame pu -
ternice, iar personajele sunt des -
tul de con[tiente de propria ratare
pe care `ns\ vor s\ o mascheze.
Andrei a l\sat s\ transpar\ lu-
crurile astea cu m\sura unui ma -
re artist. Noi, actorii din film, `i
suntem profund recunosc\tori
pentru modul `n care a [tiut s\
g\seasc\ momentele noastre de
„prezen]\“ `n fa]a aparatului de
filmat. Cred c\ Acas\ la tata re -
prezint\, a[a cum foarte frumos se
spunea `ntr-o cronic\: „sângele
proasp\t de care noul val avea
nevoie“.

La Cohn ai rol principal, cel
mai principal (sic!) rol de la
Occident `ncoace. M\ `n[el?

A[ spune de la Marfa [i banii
`ncoace... ~n aceste dou\ filme sunt
100% „purt\torul de poveste“...
Am f\cut mai multe roluri princi-
pale (Doamne ajut\!!!), dar le-am
„`mp\r]it“ cu ceilal]i. ~n Occident
erau `nglobate mai multe pove[ti,
mai multe destine. La fel [i `n se-
ria Love Building... {i acolo pot
spune c\ am avut rolul principal,
dar o pondere egal\ au avut [i Do-
rian Bogu]\, [i Drago[ Bucur.

Care a fost investi]ia ta `n
Robert? Ce te-a atras la el?

Investi]ia, hmmm.... Pur [i simplu
cred c\ un om se poate g\si pe el
`nsu[i `ntr-un moment corect de
reevaluare a unor no]iuni care
p\reau de nezdruncinat. Robert
face lucrul \sta independent de
voin]a lui. Cred c\ circumstan]ele
`n care a fost pus m-au atras. Ni-
meni nu poate r\mâne indiferent
la ceea ce se `ntâmpl\ `n jurul lui
[i la r\sturn\rile de repere care
au loc. Robert e un om pus ̀ n ni[te
situa]ii de via]\ excep]ionale. 
Mi-am dorit s\ joc personajul \sta.

La Chi[u e[ti o pies\ dintr-un
angrenaj; to]i p\re]i la fel de
principali. Cum a lucrat regi-
zorul cu voi?

Dan Chi[u ne ajutase pe noi (acto-
riedefilm.ro) s\ producem seria
de filme Love Building [i a fost 
unul dintre pu]inii cinea[ti care
au crezut `n valabilitatea proiec-
tului. ~i suntem recunosc\tori
pentru asta. ~n ceea ce prive[te fil-
mul Bucure[ti nonstop, lucrurile
sunt simple. Mi-a trimis scenariul,
mi-a pl\cut, mi-a zis cine mai joa -
c\ [i am acceptat f\r\ ezitare. Cam
atât. }in minte c\ am f\cut destul
de multe repeti]ii.

Când am vorbit dup\ vizio -
na rea de pres\, apucase[i s\
vezi filmul?

Da, v\zusem filmul. ~l v\zusem la
Cluj, `n cadrul TIFF-ului, `ntr-un
private screening cu ni[te produ -
c\tori str\ini.

Ce diferen]e sunt percepti-
bile pentru un actor român
`ntre produc]ia unui film fi-
nan]at de stat (de pild\, Aca -
s\ la tata) [i unul indepen -
dent (Bucure[ti nonstop)?

Eu am lucrat la mai multe filme

independente ca produc\tor. Ca
actor pot spune c\ se câ[tig\ mai
bine la un film finan]at de stat. La
filmele independente nu se pune
problema câ[tigului material.

Ce criterii ai când alegi un
proiect? 

P\i la orice proiect accep]i rolul
luând ̀ n calcul câteva criterii sim-
ple: povestea, regizorul [i parte -
nerii. Mai sunt [i altele care nu ]in
de esen]a profesiei, dar nu vreau
s\ intru `n detalii plictisitoare.

Din 2001 ai avut ocazia s\ faci
de toate: filme de festival, fil me
de public, seriale, telenovele,
filme independente (unele
produse de tine `mpreun\ cu
Drago[ Bucur [i Dorian Bo -
gu]\, cu care ave]i [i [coala
de actorie). Unde te reg\se[ti
cel mai bine?

Cu cât filmez mai mult, cu atât
mai mult `mi place teatrul (n.r.:
râde). Exagerez, desigur!

Andrei Gorzo l-a numit pe
Robert, personajul din Acas\
la tata, „un bombonel `n pier -
dere de prospe]ime [i totu[i
imatur, ascuns, irascibil [i
egoist“. ~]i plac rolurile astea
de contre-emploi? ~n Marfa [i
banii, respectiv Occident erai
un „bombonel“ nu doar proas -
p\t, dar [i inocent.

De la primele roluri pe care le-am
jucat au trecut vreo 15 ani. S-or fi
schimbat multe de atunci. Pe de
alt\ parte, nu cred c\ a aduce un
plus de inocen]\ [i naivitate unui
personaj stric\. Cred c\ perso -
najul Robert, chiar dac\ a mai
pierdut din prospe]ime, [i-a p\s -
trat un dram de inocen]\ [i reu -
[e[te s\ se mire câte pu]in `n fa]a
`ntâm pl\ rilor pe care nu le mai
poate gestiona. Cred c\ debusolarea

perso najului reiese foarte bi ne din
replica pe care o adre seaz\ tat\lui:
„Crezi c\, dac\ aveam alt\ varian -
t\, mai veneam aici, acas\?“. Ro -
bert e un b\iat trist [i debusolat,
lucrul \sta na[te [i un pic de ego-
ism, dar aduce [i un pic de naivi-
tate ̀ n felul lui de a privi lucrurile.

~n biografia ta de pe Cinema-
gia (care cred c\ e de ceva
vreme acolo), am g\sit: „Ac-
tori prefera]i: Anthony Hop-
kins, Peter O’Toole, Richard
Burton, Robert De Niro,
James Woods, Woody Harrel-
son, Robert Downey Jr., Vic-
tor Rebengiuc. Actri]e prefe -
rate: Emma Thompson, Court -
ney Love, Uma Thurman.
Scriitori prefera]i: Somerset
Maugham, I.L. Caragiale, Ka -
zuo Ishiguro. Hobby-uri: mer -
sul pe role, filmele, reporta-
jele [i emisiunile de pe Dis-
covery [i Animal Planet, lec-
tura. Muzic\: Smokie, Tom
Jones, Robbie Williams, Vank“.
Ce s-a modificat `ntre timp?

S-au schimbat multe de atunci...
Au reap\rut Tolstoi [i Dostoiev -
ski. Au r\mas Caragiale, De Niro,
m\ rog, e complicat. Oricum v\d

c\ nu aveam ni[te gusturi chiar
atât de rele. Sunt bucuros c\ nu au
ap\rut Van Damme [i Steven Sea-
gal. Ce ne f\ceam atunci?

Ce faci când nu filmezi?

Sunt angajat la Teatrul Odeon
unde joc ̀ n vreo cinci piese. E o pe-
rioad\ `n care teatrul a trecut pe
primul loc. Când nu filmez, repet
[i joc la teatru. Cred c\ `ndato ri -
rea principal\ a unui actor e s\ lu-
creze [i s\ joace cât mai mult.
Teatrul este, de fapt, firul ro[u din
via]a oric\rui actor. Sau ar trebui
s\ fie. ~n rest, merg la filme la ci -
nema, fac sport, citesc [i m\ v\d
cu prietenii. Prietenii mei sunt `n
marea lor majoritate actori sau re-
gizori, [i atunci r\spunsul ar fi:
când nu filmez, vorbesc despre
filme!

Ce gen de satisfac]ii `]i d\ Ac-
toriedefilm.ro? 

Actoriedefilm e un produs de suc-
ces cu care am reu[it s\ producem
`n jur de 13 scurtmetraje [i 3 lung-
metraje. Ultimul lungmetraj va
ie[i anul viitor [i se nume[te Do -
u\ lozuri. E o comedie `n regia lui
Paul Negoescu.

Ce proiecte pe termen scurt ai?

P\i deocamdat\ pot spune c\ am
avut o perioad\ foarte agitat\. Am
fost cu teatrul `n turneu prin ]ar\
[i, când m-am `ntors, a `nceput
toat\ preg\tirea premierei filmu-
lui Acas\ la tata, a[a c\ am plecat
cu Andrei Cohn [i Andi Vaslu -
ianu cu filmul prin ]ar\. Acum am
`nceput repeti]iile la o nou\ pies\
la Odeon, care va avea premiera
cel mai probabil la `nceputul lunii
ianuarie a anului viitor. ~n acela[i
timp, al\turi de colegii mei Dra-
go[ [i Dorian vom produce lung-
metrajul lui Jesus del Cero, care
se va numi Uruguay. Film\rile
vor demara la `nceputul lunii fe -
bruarie [i vor dura aproximativ o
lun\. Este primul film ne-indepen-
dent pe care `l produce Actoriede-
film.ro.

Scen\ din Acas\ la tata, de Andrei Cohn

Alexandru Papadopol, Andrei Cohn [i Andi Vasluianu 
la conferin]a de pres\ de lansare a filmului Acas\ la tata la Bucure[ti



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 503 » 21 – 27 noiembrie 2015

10  »  carte

Fic]ionalizarea geam\nului

Marius Mihe]

Cred c\ problema ]ine exclusiv de
felul `n care acoperi zonele vagi ale
biografiei de scriitor cu ceva nu
neap\rat adecvat, ci care s\ par\ au-
tentic. Dac\ nu cumva [i cu un strop
de iradiere misterioas\. O biografie,
ca s\ fie credibil\, trebuie s\ pro -
voace cititorului o senza]ie a tran s -
lucidului. S\ plonjezi `n via]a cuiva
f\r\ s\ `ntâlne[ti concret limitele
cercet\torului. Ion Iovan are de la
bun ̀ nceput o problem\ atunci când
scrie un roman despre via]a lui
Mateiu Caragiale: pu]in\tatea manu -
scriselor p\strate `n catagrafa Fun -
da]iei Regale. Dar are, totodat\, [i
un avantaj greu de cuantificat: [tie,
ca nimeni altul, s\ se substituie lui
Mateiu, ca [i cum stilul unuia 

s-ar fi topit ̀ n al celuilalt. Rezultatul,
dincolo de instrument\rile post-
moderniste, este unul spectaculos. 

La finalul MJC-ului, nu [tii cine
este cu adev\rat autorul: Ion Iovan a
scris despre Mateiu Caragiale sau
Mateiu a scris despre Ion Iovan?
Exa gerez, fire[te, dar nu suntem de-
parte de un adev\r, anume acela al
armoniz\rii unui destin cu cel\lalt
prin realizarea unui stil comun; mai
bine zis, avem de-a face cu o robust\
consubstan]ialitate. Aici e miza lui
Ion Iovan: cititorul s\ aib\ impresia,
la un moment dat, c\ cite[te cu ade -
v\rat ceea ce scrie `nsu[i Mateiu. 

Proiectul `ncepe cu biografia
fragmentat\ din Portretul unui
dandy român, ap\rut `n 2002. Toat\
cartea de acum 13 ani se reia cu o
amploare sporit\. Nu mai suntem
cadra]i `n biografia sub]ire a unui
scriitor misterios. ~n MJC, textul
din Portretul unui dandy român
este chiar schi]a romanului biografic.
Acum se dezvolt\ totul, `nghi]ind
materia c\r]ii din 2002. Se adaug\ o
voce auctorial\ sigur\ nu doar pe
datele unui destin, ci pe `ntreaga
epoc\. Narat la persoana a treia,
primul roman din MJC introduce
cititorul `ntr-o istorie difuz\, cea
pornit\ la 1884, [i-l poart\, tot mai
limpede, pân\ spre finalul vie]ii lui
Mateiu Caragiale. Al doilea roman
din MJC reia, `ntr-un stil de-o inti -
mi tate halucinant\, jurnalul ultim-
ilor ani ai scriitorului – continuând
sau completând dosarul fic]ional
din Ultimele `nsemn\ri ale lui
Mateiu Caragiale (2008). 

~n romanul biografic din MJC,
naratorul nu se sfie[te s\ tr\deze de
la bun `nceput de partea cui se afl\.
{i anume, `n tab\ra bastardului. {i

nu oricum. Ci de]inând un ̀ ntreg ar-
senal informativ. Caragiale-tat\l nu
prime[te repro[uri, nici critici di-
recte: `n schimb, va fi „tradus“ de
narator cu verva unui psiholog care
nu-[i respect\ contractul de confi-
den]ialitate. Astfel, Mateiu ar fi nu-
mit de „burjuiul“ tat\: „progenitura
sa de cartier“, „un f\t `ntâmpl\tor“,
„puiul de cuc“. La urma urmelor,
apropo de ce spuneam mai devre -
me, impresia e c\ Ion Iovan alege un
narator care relateaz\ ca [i cum ar fi
geam\nul-martor al lui Mateiu. Nu
e loc de diploma]ie odat\ intra]i `n
centrifuga docufic]iunii. Iar fiul im-
presioneaz\ gra]ie unui narator
partinic: cum califici un tat\ care-[i
las\ bastardul nu doar `n afara lu-
mii lui, dar la marginea riscant\ a
normalit\]ii? De pild\, abia când
`mpline[te 10 ani, Mateiu prime[te
un cadou de la tat\ – un atlas geo -
grafic. De aici `nainte, lumea se
proiecteaz\ altfel ̀ n ochii fiului. Des -
coper\, la 12 ani, c\ timpul e mai in-
teresant privindu-l ̀ napoi, iar netr\ i -
tul este mai fascinant decât viitorul.
Nu-i de mirare c\ „fratele“-narator
ì lipe[te etichete specifice intimit\ -

]ii dintre fra]i: „ursuzul“, „urâciosul“,
„contele“, „ciudosul“, „taciturnul“
etc. Culmea e c\ nu-i place literatu-
ra. ~l plictise[te. Unica fascina]ie
r\mâne istoria. Pân\ la obsesia he -
raldicii nu mai e mult. Filosofia e
simpl\: „Epateaz\! Ca s\ ai parte,
trebuie s\ te faci remarcat, s\ intrigi.
S\ ar\]i c\ nu e[ti un oarecare. Iar
Mateiu era pre]iosul scoborâtor al
rosicrucienilor lui Caragea Vo d\“.
~n curând, bastardul se semneaz\
Mathieu Jean Caragiale, conte de
Karabey. Nu-i va sta nimic `n calea
dobândirii unui destin zeificat.
Eventual „sudoarea trivial\“, dep\ -
[it\ [i ea, c\ci a fi dandy `n seamn\
s\ nu depui nici un efort. Doar s\
vânezi, mai ales distinc]ii [i dom-
ni[oare cu zestre bun\. Reu [e[te `n
mare parte. C\s\toria ofe rin du-i
[an sa propriului blazon, gândit de
mult\ vreme: al Karabetzilor de
Nagy-Buny. Pe domeniile so]iei „se
viseaz\ seniorul unui latifundiu cu
total\ autonomie, precum cel pe
care-l diriguia «africanul» duce de
Abruzzi ̀ n Somalia, pe malul râului
Shabelle“. Romanul jurnalului apo -
crif din MJC schimb\ brusc regis -
trul. Nota]iile la persoana `ntâi las\
`n urm\ filmul unei vie]i de epoc\ [i
face cititorul p\rta[ la prezentul 
unui sfâr[it, consemnat chiar de 
eroul pove[tii. Aici exceleaz\ Ion Io-
van! Nu citim doar un spectacol al
suprapunerii stilistice, ci [i unul al
imaginarului. Iat\ o mostr\: „Medi-
ta]ia e ra]iunea gr\ dinii: invidios
pe continua ei rena[ tere, a[ cugeta
aici, ca vechii egipteni, la re`ncarnare.

~ntr-o bun\ prim\ var\ mi-a[ alege
din nou regnul: nici arbore, nici 
animal – a[ rena[te zeu“ (12 iulie).

Ion Iovan construie[te biografia
unui exclus al prezentului dublat de
un pacient al mirajului istoriei, cap-
tând astfel psihologia esen]ial\ a
tainicului matur de mai târziu.
Nimic nu pare c\-i scap\ lui Ion Io-
van `n aceast\ coregrafie des\vâr -
[it\ a detectivisticii biografice. 

~n MJC, Ion Iovan continu\ ex-
perimentul recuper\rii unei perso -
nalit\]i electrizante: Mateiu Jean
Caragiale, un scriitor care a l\sat ̀ n
urm\ mai mult taine decât certitu-
dini. Ion Iovan reface `n acest ro-
man masiv o epoc\ luxuriant\ cul-
tural din istoria României, timp `n
care Mateiu Caragiale este pus sub
lupa unui biograf fic]ionar ce recon-
struie[te o via]\ palpitant\ [i labi -
rintic\ pân\ aproape de moartea
protagonistului. Când, `n jurnalul
aprocrif, vocea digitalizat\ postmo -
dernist a personajului se manifest\
la persoana `ntâi, rezult\ un text
plin de frecven]ele timbrului unui
om excentric `n imaginar, hiper -
sensibil [i genial `n scurta lui cari-
er\ literar\. Cititorul descoper\ un
autor suprapus cu totul epocii rafi-
namentelor f\r\ `ntoarcere, o fiin]\
ce tânje[te dup\ celebritate, lux [i
noble]e. De fapt, dup\ un sens.

E mare lucru s\ pui imagina]ia
s\ tureze numai pentru un altul,
ipostaziindu-te `n fel [i chip `n locul
celuilalt, f\cându-i din fragmente o
via]\ unitar\ `n]eleas\ atât de ple-
nar, `ncât nu te sfie[ti s\ o continui
prin scris. Ce admir la Ion Iovan
mai mult [i mai mult este ambi]ia
cu care asalteaz\ reluarea. Un soi de
spaim\ fa]\ de precaritate l̀ `ndru -
m\ pe acest scriitor atipic s\ sparg\
jocul de puzzle gata `ncheiat pentru
a redimensiona plan[a portretului
[i a prelucra noi piese ce se vor po -
trivi chiar `n centrul repre zen t\rii.
Numai Zigu Ornea cred c\ s-a trans-
ferat cu atât de mult\ patim\ `n vie -
]ile subiec]ilor s\i sau G. C\linescu,
scufundat ̀ n torentul biografiei emi -
nesceiene. ~ncolo, pu]ine partide
fericite. Mai degrab\ remize, cu ra -
z\ scurt\ de ac]iune. Ar trebui s\ ne
`ntoarcem la autorii de biografii din
urm\ cu decenii, c\ci, `n epoca re-
cent\, cum se [tie, singura biografie
pentru care s-au antrenat [i se pro-
duc atâtea min]i capabile r\mân co-
munismul [i himerele lui. De aici
mai ies, când [i când, portrete bio -
grafice bazate pe datele Securit\]ii –
[i am numit, din p\cate, pe cel mai
important biograf al literaturii post-
decembriste. 

Ion Iovan, MJC, colec]ia „Fiction LTD“,
Editura Polirom, 2015

Poate un roman despre
un scriitor s\ fie mai rele-
vant decât biografiile
dedicate lui? ~ntrebarea a
f\cut ceva vâlv\ `n revis-
tele de cultur\ de peste
Ocean. Criticul Eric Banks
amintea `n acest sens mai
multe romane bazate pe
biografiile unor prozatori
celebri: Colm Tóibín
transforma `n roman
via]a lui Henry James, iar
David Lodge pe cea a lui
H.G. Wells. Ambii autori
erau de p\rere c\ vie]ile
fic]ionalizate „pot anima
chiar [i cele mai dificile
biografii de romancieri“. 
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„Luceaf\rul“ din Ia[i, locul `n care
copiii [i adul]ii sunt uni]i de teatru

C\t\lin Hopulele

Dac\ ar fi s\ lu\m `n calcul doar
evenimentele care au loc acolo,
Teatrul „Luceaf\rul“ este `n sine
un centru cultural al ora[ului, un
nucleu de crea]ie spre care gravi-
teaz\ anual aproximativ 60.000 de
spectatori. Cu o echip\ de 85 de
persoane, 20 la nivel administra-
tiv-contabilitate [i 65 la departa-
mentul crea]ie, la teatru se joac\
350 de reprezenta]ii [i se reali-
zeaz\, `n medie, cinci produc]ii
noi ̀ n fiecare an. Finan]at de c\tre
Consiliul Jude]ean din Ia[i, „Lu-
ceaf\rul“ a avut buget prev\zut
pentru 2015 de 4.900.000 de lei, rea-
lizând aproximativ 372.000 de lei
venituri proprii din vânz\ri de bi-
lete pân\ `n luna curent\. Pre]ul
biletelor variaz\, fiind de 5 lei `n
timpul s\pt\mânii, 8 lei duminica
[i 10 lei la premiere. „~n esen]a ei,
arta teatrului pentru copii nu di-
fer\ de cea a teatrului care li se
adreseaz\ oamenilor mari. Exist\
doar ni[te particularit\]i psiholo-
gice de care trebuie s\ ]ii cont. Dar
tot despre crea]ie, originalitate,
inventivitate vorbim“, crede Olti -
]a C`ntec, care este [i doctor ̀ n tea-
trologie [i curator pentru mai
multe festivaluri de teatru din Ro-
mânia. 

Aceasta a explicat c\ trupa ca-
re d\ via]\ pieselor de teatru
num\r\ 29 de actori ce sunt capa-
bili s\ se adapteze, jucând dimi-
nea]a pentru copii, iar seara in-
trând ̀ n pielea unor personaje din
scenarii destinate adul]ilor. „Sunt
talenta]i, interesa]i s\ fac\ perfor-
man]\, fiind o trup\ echilibrat\ ca
vârst\, tipologii interpretative,
valoare. Sunt arti[ti deschi[i la
provoc\ri, care ̀ n]eleg c\ ̀ n profe-
siunea aceasta trebuie s\ `nve]i
tot timpul, s\ te perfec]ionezi, s\
fii `n form\ maxim\, s\ te rein-
ventezi. Iar asta `nseamn\ [i s\
po]i juca diminea]a `n spectacole
pentru copii, dup\-amiaza, `n re-
prezenta]ii care se adreseaz\ «`n -
tregii familii», iar seara, pentru ti-
neri [i adul]i. Cultura, arta trebu-
ie s\ fie de cea mai bun\ calitate, 

indiferent c\ e pentru cei mai mici
ori pentru cei mai mari“, a spus
aceasta.

Cel mai amplu proiect –
FITPT

~n viziunea conducerii artistice a
teatrului, misiunea „Luceaf\ru-
lui“ este aceea[i de a avea specta-
cole de valoare pentru un public
variat. De aici s-au n\scut o serie
de colabor\ri cu regizori tineri,
care sunt cunoscu]i pe pia]\, dar
care nu au mai lucrat `n Ia[i, pre-
cum Radu-Alexandru Nica, Bobi
Pricop, Konrad Dworakovski, dar
[i diferi]i scenografi, coregrafi,
compozitori care s\ lucreze cu ac-
torii teatrului. ~ns\ bijuteria de pe
coroana „Luceaf\rului“ este Fes-
tivalul Interna]ional de Teatru
pentru Publicul Tân\r (FITPT),
acreditat ca festival european de
c\tre Asocia]ia European\ a Fes-
tivalurilor, care are sediul la Bru-
xelles. Acesta a ajuns la a opta
edi]ie. „E un eveniment foarte bi-
ne cotat, care are ̀ n fiecare an câte
o tem\, ce aduce la Ia[i numeroa-
se exclusivit\]i na]ionale, o medie
de peste 400 de invita]i pe edi]ie,
are un concept care reune[te atât
spectacole, cât [i conferin]e, dez-
bateri, ateliere, lans\ri de carte,

expozi]ii, proiec]ii de filme“, a
spus Olti]a C`ntec. 

Aceasta a mai spus c\ prin re-
prezenta]iile noi care sunt create
an de an se ̀ ncearc\ o racordare la
evenimentele din domeniu din
Europa, urm\rindu-se de fiecare
dat\ noutatea. Ca exemplu, ultima
premier\, spectacolul pentru ado-
lescen]i [i tineri Pisica verde de
Elise Wilk, folose[te pentru prima
dat\ `n România un sistem intitu-
lat silent disco. „Spectatorii nu mai
stau `n sal\ [i privesc pasiv, ci de-
vin participativi, sunt `n poveste
al\turi de interpre]i, recepteaz\

totul prin intermediul c\[tilor. ~n
privin]a sincroniei cu pulsul con-
tinental, Teatrul Tineretului din
Zurich a deschis stagiunea, `n oc-
tombrie, cu un spectacol realizat
cu Pisica verde. Teatrul „Lu cea -
f\rul“ a `nceput sezonul 2015-2016
cu Pisica verde, regia Bobi Pricop,
unul dintre cei mai profunzi, crea-
tivi [i mai serio[i regizori sub 30
de ani din România“, a mai spus
directorul artistic. 

Dat\ fiind deschiderea teatru-
lui c\tre produc]ii inedite, repre-
zentan]ii acestuia spun c\ foarte
multe spectacole apar `n urma

propunerilor regizorilor care vin
[i `nainteaz\ proiecte pentru a fi
puse `n scen\. Din cei 60.000 de
spectatori pe care i-au raportat `n
ultimul an cei de la „Luceaf\rul“
la toate reprezenta]iile, 7.000 au
fost `n str\in\tate. De altfel, `n
2015, spectacolele acestora s-au ju-
cat [i au fost vizionate la Ia[i, Pia-
tra Neam], Gura Humorului, Pa[ -
cani, Bucure[ti, Sevilla, Madrid,
San Sebastian, Guernika, Malaga,
Cordoba, Zagoza (Spania), Lisabo-
na (Portugalia), Var [o via (Polo-
nia) [i Chi[in\u. „Fiecare nou
pro iect trebuie s\ fie inedit, s\
aib\ ceva special, s\ atrag\. S\
stârneasc\, mai `ntâi `n arti[ti,
apoi [i `n public, scânteia aceea
care `]i d\ furnic\turi `n stomac!
{i care te va readuce `n sala de
spectacol. ~n art\ nu este loc pen-
tru rutin\! Publicul trebuie sedus
[i nu po]i reu[i asta decât printr-o
ofert\ de foarte bun\ calitate“, a
explicat Olti]a C`ntec. 

~n ceea ce prive[te viitorul Tea-
trului, directorul artistic spune c\
punerile ̀ n scen\ vor c\uta mereu
s\ inoveze, iar dac\ num\rul de
spectatori a crescut pân\ acum,
„nu va cre[te la infinit“, acesta ur-
mând s\ se stabilizeze undeva `n
jurul cifrei de 60.000 de spectatori
`ntr-un an. „Este o cifr\ foarte bu -
n\ nu numai pentru Ia[i, unde
cred c\ e cea mai bun\, ci [i pen-
tru România.“ 

Cu arhitectura sa inconfundabil\, Teatrul
pentru Copii [i Tineret „Luceaf\rul“ din Ia[i
r\mâne un far cultural `n capitala Moldovei
care a str\lucit `ntruna de-a lungul anilor.
Acesta a fost, de la `nfiin]are, una dintre in-
stitu]iile de profil din Ia[i care, `n ciuda fap-
tului c\ are un specific oarecum ni[at, aduce

unul dintre cele mai mari numere de specta-
tori la sutele de reprezenta]ii sus]inute 
anual. ~n cele dou\ s\li ale teatrului situat `n
preajma Palatului Culturii, ascuns de fostul
Palat al Justi]iei, vocile de copii entuziasma]i
de pove[tile care prind via]\ `n fa]a lor se
`mbin\ cu cele ale adul]ilor – atât cei care

vin s\-i acompanieze pe pici la spectacolele
ce le sunt dedicate, cât [i cei care vin la
reprezenta]iile realizate pentru ei. „Cultura,
arta trebuie s\ fie de cea mai bun\ calitate,
indiferent c\ e pentru cei mici ori pentru cei
mari“, spune Olti]a C`ntec, critic de teatru
[i director artistic al institu]iei. 

Scen\ din spectacolul Pisica verde,
de Bobi Pricop

Echipa Teatrului „Luceaf\rul“



– Fragment –

Devenit\ totu[i mult mai `n]ele -
g\toare [i mai nuan]at\ cu el, pe
care [i-l imagina suferind, comen-
ta, mai mult de form\: „O imagine
de paradis pierdut“, pentru ca
ime diat s\-[i aduc\ aminte de „to-
var\[a Artemiza V\lurean“, cea
care plângea `n ziua mitingului
lui Ceau[escu c\, dac\ semna ape-
lul cu huliganii [i c\dea regimul,
o p\]ea [i dac\ nu-l semna [i nu
c\dea regimul, iar o p\]ea, [i nu
[tia ce s\ fac\, s\raca, decât s\ plân -
g\, când unii [i-au pus piciorul `n
ghips, dar al]ii s-au dus `n ochiul
ciclonului  Aici se oprea. Nu era
de dorit s\ `ntoarc\ vesta, chiar
a[a, de tot, Ioana. De[i ̀ n cele dou\
s\pt\mâni cât circulase zvonul c\
fusese `mpu[cat la Revolu]ie se
ocupase cu o tenacitate de Ani]a
Ip\tescu (alt\ porecl\ pe care i-o li-
pise Vlad „ca marca pe scrisoa-
re“), d\duse buzna peste Stamato-
iu, devenit [ef al culturii, f\cuse
scandal, `l b\tuse la cap pe Sandu
s\-[i foloseasc\ [i el pilele/cu -
no[tin]ele/rela]iile ca s\ scoat\
vo lumul lui Vlad [i acum poemele
lui erau „pe ]eav\“, m\ asigura.
Devenise o „capitalist\ perfect\“,
vorba celor de la Topalu, dar nu
puteam s\ nu-i fiu recunosc\tor pen-
tru asta: [tiam c\ doar din loialitate

fa]\ de mine o f\cuse [i presupu-
neam c\, dup\ ce se `ntâmplase ce
se `ntâmplase cu Leti]ia, oricâte
fr\mânt\ri [i remu[c\ri i-ar fi atri -
buit, `l antipatiza ca la `nceputul
cuno[tin]ei lor. Sau nici m\car nu-l
mai antipatiza. M\ rugase `ntr-un
rând s\ nici nu-i mai pome nesc nu-
mele. Cu cât vorbim mai pu]in de -
spre el, cu atât o s\ ne `n ]elegem
mai bine, `mi spunea vag ame-
nin]\toare ori de câte ori ̀ l evocam.
{i ie[ea din dormitor cu mersul ei
greoi de la sarcin\. ~mi propuneam
s\-mi schimb atitudinea fa]\ de ea
imediat ce avea s\ se nasc\ R\du-
cu, s\-i atrag atunci aten]ia c\ a ]i -
nut-o cu mine din [antaj `n [antaj
toat\ perioada cât copilul meu a
fost `n „gazd\“ la ea, dar, ca [i cum
mi-ar fi ghicit gândul, fiindc\ deve-
nise extrem, extrem de suprasenzo-
rial\, se `ntorcea imediat, strigând:
„S\ nu-]i `nchipui c\ un copil ]i se
in stalea z\ `n cap [i nu doar `n
burt\ [i din cauza lui o femeie nu
mai gânde[ te. Tot a[a gânde[te [i
dup\ aceea, nu-]i face iluzii“. Nu
ajungeam la reconciliere, dar ade -
v\rul este c\ nici la ceart\.

Dincolo de oroarea mea de cer-
turi cu propria so]ie, pe care nu o
mai `n]elegeam, de grija pentru
bun\starea copilului meu, dincolo
de viitorul care-mi ]inea gânduri-
le suspendate, adev\rul este c\-i
uitasem amândoi. Topalu, Hâr[o -
va, pictura, pescuitul erau amin-
tiri foarte frumoase, erau chiar ti-
nere]ea mea, dar estompat\ sau
adânc `ngropat\, f\r\ figuri `n re-
lief, deasupra solului, chiar dac\
`n centrul amintirilor mele era, cu
siguran]\, Vlad. Vlad [i peisajele
mele cu case dobrogene.

{i acum, `n 11 iunie, când b\ie -
]elul meu mai avea o lun\ pân\ s\

vin\ pe lume [i bunicii lui, la Bu-
cure[ti, `i preg\teau frenetic tru-
soul, Vlad m\ sunase la num\rul
de la garsoniera de lâng\ mos-
chee, vorbindu-mi exact ca pe vre-
muri. {i am fost emo]ionat s\-i
aud vocea: „B\trâne, [tiam c\ e[ti
aici, ai fost reperat. N-am vrut de-
cât s\ te salut de la distan]\“.
„Cum de la distan]\? Vino imediat
`ncoace.“ „N-am cum, b\trâne, n-am
cum. Sunt chestiuni arz\toare la
ordinea zilei, care nu suport\, ca-
revas\zic\, amânare.“

„Chestiuni arz\toare“ era un fel
de-a spune. ~n]elesesem c\ fusese
dat afar\ din `nv\]\mânt [i tr\ia
din pescuit. F\r\ nici o leg\ tur\
cu episodul revolu]ionar, de fapt,
nici m\car cu cele câteva s\pt\ -
mâni de pres\ furibund\, când fu-
sese chiar amenin]at cu moartea
pentru un articol care a f\cut o
mare vâlv\ local\, fiindc\ era inti-
tulat „Revolu]ia din Constan]a s-a
]inut la Bucure[ti“. Plecat\ `n 22
decembrie, cu huiduieli, am `n]e -
les, [i revenit\ aproape imediat
dup\ alegerile din mai ’90 (sau [i
mai devreme), tovar\[a Artemiza
V\lurean, devenit\ „doamn\“, `l
d\duse afar\ pentru consum repe-
tat de alcool, intrare la ore ̀ n stare
de ebrietate [i ofense aduse auto-
rit\]ii. Stamatoiu nu reu[ise s\
dreag\ nimic, m\ sunase [i-mi
spusese: „B\trâne, e singurul mo-
tiv. Revolu]ionarilor vezi [i tu c\
noi le d\m ce trebuie. M\car un
act dac\-[i f\cea“. Pân\ [i Ioana,
de altfel admirativ\, pretindea c\
nu din onestitate, ci din neglijen]\
nu-[i luase acel act. A[a era. {i to-
tu[i, dac\ cineva fusese revolu]io-
nar, acela fusese el. ~n 21, când
doamna Artemiza V\lurean, `nc\
tovar\[\, `i convocase [i `i primi-
se hohotind de plâns [i ar\tând
speriat\ spre televizorul ̀ nchis, ̀ n
vreme ce Stamatoiu, `n capul me-
sei, citea un text despre huliganii
de la Timi[oara care trebuie con-
damna]i, Vlad s-a uitat roat\ la
toat\ adunarea cernit\ din jurul
mesei din cancelarie, apoi la tele-
vizor. Doar o secund\. „Gata, Cea -
u[escu a belit carasu’“, urlase [i,
tr\gându-[i din mers pe mâneci
canadiana de fâ[ ̀ mbl\nit\, a spus,
`ndreptându-se spre u[\: „Ei, ia s\
vedem, pe cine duc gratis la Bucu-
re[ti?“. Nu am s\ uit niciodat\
momentul acela, de[i am r\mas
`n]epenit pe scaun. E unul dintre
cele mai ru[inoase din via]a mea
[i mi-l asum ca atare. Cea care s-a
ridicat a fost profesoara de fran-
cez\, cea din cauza c\reia `l p\r\ -
sise Leti]ia. Dac\ `ntre ea [i Vlad
se petrecuse ceva acolo, la Villa

Margareta, dac\ ei pâng\riser\
Sanctuarul purit\]ii, cum ar veni,
atunci se pref\cea foarte bine, fi-
indc\ `mi amintesc c\ a spus:
„Vin eu, domnu’ Cernescu“. {i, ̀ n -
h\]ând de pe speteaza scaunului o
canadian\ cu glug\ [i fermoar,
destul de groas\, a ocolit masa lung\
[i s-a `ndreptat `n urma lui spre
ie[ire. Am aflat apoi, de la al]ii, c\
a bântuit str\zile Bucure[tiului,
participând la toate mitingurile,
pân\ ̀ n 19 ianuarie, când i-a zis ul-
timei lui cuceriri, o pu[toaic\ de
19 ani, iubirea lui c\lit\ pe barica-
de: „Gata, distrac]ia s-a terminat,
capul la fund. Acest butoi de o mie
de tone de rahat va fi de acum ames-
tecat cu câteva zeci de kilograme
de miere. A[a c\, de fapt, vor fi o
mie [i câteva zeci de kilograme de
rahat“. {i s-a urcat pe motoret\ cu
ea [i a revenit la Hâr[ova, proba-
bil beat mort, dar contractul lui de
munc\ era deja desf\cut.

Nu-l c\utasem deloc `n lunile
din urm\, iar acum m\ c\uta el pe
mine. Doar ca s\ m\ aud\, spunea.
Ca s\ [tiu c\ „am fost reperat“.

{i pentru c\ am insistat din
r\sputeri, a doua sear\ ne-a b\tut
totu[i la u[\. Ioana st\tea coco]at\

`n vârful patului, pr\jit\ toat\ [i
uns\ cu o]et. Citea Numele tran-
dafirului, dup\ ce terminase Ma-
gicianul, aflat `nc\ pe m\su]a de
cafea. Spre deosebire de toat\ lu-
mea pe care o cuno[team, care de-
vora ziare, `n a[teptarea na[terii
copilului, pe Ioana n-o mai intere-
sa actualitatea. Profita de „mica
vacan]\“ pentru a se pune la punct
cu literatura necitit\. M-a `ntre-
bat, amabil\, dac\ vreau s\-i des-
chid\ ea.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 503 » 21 – 27 noiembrie 2015

12  »  avanpremier\

Doina Jela – Villa Margareta

CARTEA

Când Doina Jela se hot\r\[te s\ scrie un „jurnal de l\sare la vatr\“,
`n haosul [i agita]ia din redac]ia editurii unde lucreaz\ `[i face
apari]ia Rafael, o veche cuno[tin]\ a ei, [i `i las\ un manuscris mis-
terios `n vederea public\rii. Din acest moment, pe m\sur\ ce `l ci-
te[te pentru a-i face un referat, paginile din jurnalul ei se `mpletesc
cu cele din manuscrisul lui Relu-Rafaelu, iar ceea ce era ini]ial o
obliga]ie, personal\ [i de serviciu deopotriv\, devine o veritabil\
provocare pe m\sur\ ce descoper\ c\ personajele sunt reale [i, mai
mult, c\ le cunoa[te. Vlad Cernescu, Leti]ia, Ioana, Valeria [i Rafael
sunt adu[i laolalt\ de reparti]ia ca profesori la o [coal\ dintr-o co-
mun\ dobrogean\, nu cu mult timp `nainte de revolu]ie. Pove[tile
lor se `ntretaie, leg\turi neb\nuite ies la iveal\, iar micile istorii
personale se prelungesc pân\ `n prezent [i compun istoria mare a
ultimului sfert de veac, având `n centru Villa Margareta, un loc al
pasiunii `nfl\c\rate, dar [i al marilor dezam\giri. ~n romanul Doi-
nei Jela fic]iunea [i realitatea se contopesc `ntr-o poveste emo]io-
nant\ [i tulbur\toare.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Villa Margareta, de Doina
Jela, care va ap\rea `n cu -
rând `n colec]ia „Fiction
LTD“, la Editura Polirom.

AUTOAREA

DOINA JELA, prozatoare, pu-
blicist\, eseist\, traduc\toare.
Dintre volumele publicate men -
]ion\m: Cazul Nichita Du mi -
tru (1995, Premiul de onoare
din partea Asocia]iei Interna -
]ionale a Scriitorilor [i Oame-
nilor de Art\ Români, Washin-
gton, 1996), Aceast\ dragoste
care ne leag\ (1998), Drumul
Damascului (1999, 2002) [i Le-
xiconul negru, unelte ale re-
presiunii comuniste (2001). La
Editura Polirom a mai publicat
Telejurnalul de noapte (1997).



„Imaginile pe care le ve]i vedea
sunt extrem de ofensatoare. Pre -
g\ti]i-v\!“, spune Ellen de Gene -
res, femeia comedian, [i ia `n mâ -
n\ un pahar de cafea Starbucks.
Este noul model de Cr\ciun al pa-
harelor de carton, `n care se va
servi cafeaua la pachet `n toate
cele 21.366 de magazine ale sale,

inclusiv `n România. Modelul pa-
harului e simplu: un ro[u cald,
adânc, `n mijlocul c\ruia troneaz\
sigla u[or de recunoscut a lan ]ului
american de cafenele. „Oamenii
sunt furio[i fa]\ de paharul acesta
pentru c\ spun c\ Starbucks este
`mpotriva Cr\ciunu lui. Modelele
anterioare aveau desenate pe ele
fulgi de z\pad\, sania lui Mo[ Cr\ -
ciun [i spiridu[i... [ti]i voi, toate 
lucrurile pe care le pu te]i g\si ̀ n Bi -
blie“, continu\ Ellen ̀ n hohotele au-
dien]ei. „Acum e doar ro[ie. Am pu -
tea s\-i spunem, direct, bibero nul
lui Satana“, `[i `ncheie monologul
[i toat\ lumea izbucne[te `n râs.

De[i toat\ lumea râde, nu este o
glum\. Modelul de Cr\ciun al pa-
harelor de la Starbucks a fost acu -
zat c\ ar fi anticre[tin. Mai `ntâi,
de un fost preot cu o mare audi-
en]\ pe Facebook, apoi din câteva
grupuri cre[tine, pân\ ce totul a
culminat atunci când Donald
Trump, candidat republican la
pre[edin]ia SUA, a declarat c\
poate Starbucks ar trebui boicotat.

Autointitulatul evanghelist Josh
Feurestein p\store[te vreo dou\
milioane de fani pe pagina lui de
Facebook, de unde `[i pro clam\
adev\rul despre lume prin predici
filmate cu telefonul. „Starbucks a

scos Cr\ciunul de pe paharele lor
pentru c\ `l ur\sc pe Iisus!“, [i-a
anun]at el oi]ele din parohia lui
digital\. „V\ da]i seama c\ Star-
bucks a vrut s\ `nl\ture Cr\ ciu -
nul [i pe Iisus de pe noile lor pa-
hare? De aia sunt doar ro[ii.“ A
fost suficient ca videoclipul s\
aib\ peste 10 milioane de vizua li -
z\ri ca s\ apar\, din col]uri ne b\ -
nuite, asocia]ii cre[tine, comenta-
tori [i al]i evangheli[ti care s\ 
vocifereze `mpotriva Starbucks.

~nainte de a anticipa `ntreaga
furtun\ din paharul lor de cafea,
Starbucks anun]ase simplificarea
modelelor cu un comunicat de
pres\: „Anul acesta, am vrut s\ ̀ n -
 tâmpin\m s\rb\torile cu o puri-
tate a designului care `mbr\]i [ea -
z\ toate pove[tile noastre. ~mbr\ -
]i[\m simplitatea [i lini[tea“.

Presa nu a ajutat nici ea foarte
mult `n `ntreaga controvers\. A
preluat rapid informa]iile despre
„blasfemia Starbucks“, a g\sit
persoane care s\ fie indignate `n
fa]a camerelor [i a declarat c\ are
loc o nou\ b\t\lie pe frontal `m -
potriva Cr\ciunului. ~ntr-adev\r,
pe timp de iarn\, companiile [i in-
stitu]iile trebuie s\ mearg\ pe li nia
sub]ire a corectitudinii poli tice: le
pot ura clien]ilor „Cr\ciun fericit“

sau trebuie s\ le spun\, mai sim-
plu, „S\rb\tori fericite“? Dac\
s\rb\toresc Kwanzaa? Ha nu ka?
Solsti]iul? E corect s\ se decoreze
centrele ora[ului cu scena ieslei
sau asta `i face pe cei din alte con-
fesiuni s\ se simt\ exclu[i din bu-
curia s\rb\torilor `n comunitate?

Poate [i din cauza propor]iilor
prea mari, efectul scandalului a fost
exact invers decât cel inten ]ionat
de cei revolta]i. Pe re]elele sociale
a `nceput s\ se r\spândeas c\ slo-
ganul #JustACup, `n tradu cere

aproximativ\, „E doar un pahar“.
Oamenii au `nceput s\ se `ntrebe
unii pe al]ii dac\ `ntr-ade v\r cu -
nosc pe cineva care este cu ade -
v\rat ofensat de „impertinen ]a“
paharelor Starbucks [i mai toat\
lumea a ridicat din umeri. Pân\ la
urm\, paharele cele ro[ii de Star-
bucks au beneficiat de atât de
mult\ reclam\ [i bun\voin]\, ̀ ncât
toat\ lumea se `ntreab\ dac\ nu
cumva totul a fost gândit ca s\ ne
fac\ mai mult\ poft\ de un delicios
latte cu scor]i[oar\ [i cara mel.

— P\reau mai importante cuvin-
tele tip\rite `nainte de 1990 decât
cele a[a u[or r\spândite ast\zi?
Dincolo de „ciurul“ exigen]ei cri -
tice, cenzura ideologic\ a epocii
„de aur“, cu care v-a]i confruntat
[i luptat atâ]ia ani, f\cea oare ca
fiecare text publicat s\ aib\ o im-
portan]\ [i un rol diferite de cele
pe care textele (oricât de va -
loroase) le mai pot avea `n pre -
zent? Scrisul unui critic literar [i
`n general al unui intelectual con-
teaz\ mai mult ([i pentru mai
mul]i) `ntr-o epoc\ totalitar\ sau
`ntr-una democratic\? 

— Nu exist\ decât „dincolo de
ciur“: tot ce conteaz\, fiind vorba
de cultur\, implic\ spiritul critic.
Cenzura ideologic\, eu am cunos-
cut-o doar pe aceea comunist\, a

jucat `n cântarul care m\soar\
importan]a cuvintelor noastre un
rol secundar. Suportabil `n majo -
ritatea cazurilor, perturbant `n
destule [i mutilant `n câteva. Ale -
xandru George m-a admonestat
`ntr-un rând pentru a fi pretins,
dup\ 1989, c\ publica]iile mele 
n-au suferit leziuni grave din
cauza cenzurii. ~nc\ [i mai urât
din partea mea, m\ amuzasem s\
dau exemple de absurdit\]i comi -
ce ale cenzurii. Ceea ce marelui
eseist i s-a p\rut inacceptabil. Nu
te joci cu lucruri serioase. M\ simt
obligat s\ vin, chiar dac\ prea
târziu pentru a ob]ine iertarea lui
Alexandru George, cu unele pre-
ciz\ri. Ca totdeauna, de altfel, vor-
beam `n numele meu, bazat pe ex-
perien]a mea. Nu aveam preten]ia,

n-o am nici acum, de a-mi absolu-
tiza experien]a personal\ [i, cu
atât mai pu]in, de a nu ]ine seam\
de a altora. A[a c\ se cade s\-mi
explic p\rerea. 

Fac parte dintr-o genera]ie no -
rocoas\: când am debutat noi, la
`nceputul anilor 1960, trecuse un
lustru de la Congresul XX al
PCUS, `n care Hru[ciov denun ]a -
se `n faimosul lui Raport, r\mas
nu mult timp secret, crimele lui
Stalin. Lumea comunist\ intrase
`n declin ideologic. De[i `n Româ-
nia destalinizarea luase forma
original\ a unui antisovietism,
mai `ntâi discret (`n vara lui 1958,
Armata Ro[ie p\r\sea ]ara, `nso -
]it\ de manifesta]ii oficiale de sim-
patie `n g\rile pe unde treceau
trenurile, cu butoaie de vin, mân-
care, spectacole), apoi f\]i[ (`n
aprilie 1964, influen]a nefast\ a so-
vieticilor `n economie [i societate
a f\cut obiectul dezbaterii publice
organizate de aceea[i oficialitate
care fusese produsul ei), „dezghe -
]ul“, cum l-a numit Ilya Ehren-
burg `ntr-un roman tradus [i la
noi, devenea perceptibil `n cul-
tur\. E momentul `n care scrii -
torii clasici interzi[i `n `ntreg
deceniul anterior sunt retip\ri]i
[i comenta]i relativ liber. Pot da

exemplul lui Gib I. Mih\escu, de-
spre care am scris eu `nsumi, la
ini]iativa lui Paul Georgescu, care
`ncepuse s\ consacre numere din
„Via]a româneasc\“ unor scrii -
tori afla]i la index pân\ atunci, [i
a c\ror oper\ nu va `ntârzia s\ fie
retip\rit\. A[a s-a `ntâmplat [i cu
operele lui Gib I. Mih\escu, reti -
p\rite toate, cu excep]ia romanu-
lui Rusoaica. Nu m\ ̀ ntreba de ce:
desovietizarea nu mergea atât de
departe, `ncât s\ elibereze de sar -
cin\ arheologic\ un roman a
c\rui ac]iune se petrecea `n Basa -
rabia interbelic\. 

Genera]ia mea a profitat de de-
clinul ideologiei [i, `n definitiv, al
politicii comuniste. Ceea ce nu le
fu sese `ng\duit celor dinaintea
nostr\, uneori cu doar câ]iva ani
mai `n vârst\, ni se oferea nou\
a[a zicând pe tav\, ca urmare a
unei conjuncturi politice favora-
bile. Abia peste un deceniu, când
acestei mici liberaliz\ri, cum a
fost numit\, ̀ i vor pune cap\t „Te -
zele din iulie“, vom fi nevoi]i noi
`n[ine s\ ne lupt\m cu adev\rat
cu cenzura pentru opera noastr\.
Spre deosebire `ns\ de anii 1950,
trebuie spus c\ lupta devenise
posibil\. Nu mai exista riscul 
unor „nop]i din iunie“, ca `n 1953,

când arti[tii fuseser\ chema]i la
judecata partidului. E adev\rat c\
vor mai exista interziceri ale drep-
tului de semn\tur\, dar abia spre
sfâr[itul regimului [i atunci, f\r\
tapaj, `n a[a fel `ncât puteau fi tre-
cute cu vederea. ~mi amintesc c\
la o inspec]ie pentru acordarea
gradului I, `n decembrie 1989, pro-
fesoara inspectat\ mi-a m\rturisit
`ngrozit\ c\ lec]ia de literatur\
avea ca tem\, conform programei,
balada lui {tefan Aug. Doina[
Mistre]ul cu col]i de argint. „{i
care e problema?“, am `ntrebat-o.
Auzisem, fire[te, c\ Doina[ `[i
pier duse dreptul de semn\tur\,
dar cum m\sura nu era public\,
f\ceam pe naivul. „Eu nu ascult
Europa liber\, iar `n presa din
]ar\ n-am citit nimic despre asta“,
am ad\ugat `n glum\. „{i dac\ mi
se anuleaz\ examenul?“, a conti -
nuat profesoara. „Nu se va `ntâm-
pla nimic“, am `nchis eu discu]ia
[i elevii au putut citi [i comenta
balada poetului interzis. Inspecto -
rul [colar care m\ `nso]ea, Gheor -
ghe {ovu, autorul Liceenilor, a
fost de acord cu `nc\lcarea, cum
s\-i zic, a consemnului.

Din volumul Convorbiri cu 
Nicolae Manolescu, `n lucru
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Cum nu a furat Starbucks Cr\ciunul
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Convorbiri cu
Nicolae Manolescu

~n lumea noastr\ se duc,
din p\cate, tot felul de
r\zboaie. John Lennon
ne-a rugat frumos s\ ne
imagin\m to]i oamenii
tr\ind `n pace, dar oa-
menii, sincer, nu prea au
chef s\ fac\ asta. De 
exemplu, `n România e
mult mai interesant s\ te
cer]i pe marginea com-
patibilit\]ii dintre chilo]i
[i politic\; `n lumea larg\
exist\ conflicte serioase,
al c\ror loc nu este `n
acest articol. Iar unii
sus]in c\ adev\ratul
r\zboi dintre Bine [i R\u
s-ar purta pe un pahar 
de carton de la Starbucks.



Sau, mai precis: „Studiourile Dis-
ney inten]ioneaz\ s\ scoat\ pe
pia]\ câte un nou film Star Wars
`n fiecare an, cât\ vreme oamenii
vor cump\ra bilete. S\ o spunem
[i altfel: dac\ lucrurile merg bine
pentru Disney, iar voi sunte]i ca
mine, suficient de b\trâni cât s\ fi
v\zut, la vremea lui, primul film
din serie, probabil nu o s\ apuca]i
s\ ̀ l vede]i [i pe ultimul. Este fran-
ciza ve[nic\“, scrie ziaristul Adam

Rogers `n ultimul num\r al revis-
tei „Wired“.

O scurt\ `ntoarcere `n timp:
George Lucas a ales s\ scape de
universul pe care l-a creat vân -
zând drepturile francizei, acum
câ]iva ani, studiourilor Disney,
pentru frumoasa sum\ de 4 mi -
liarde de dolari.

Acum, seria R\zboiul stelelor
este dezvoltat\ de o nou\ echip\,
produc\toarea Kathleen Kennedy
(care are [i func]ia de brand mana -
ger), scenaristul Lawrence Kasdan
[i regizorul J.J. Abrams, iar Disney
inten]ioneaz\ s\ profite de acest
vast univers pentru a-l exploata la
maxim, cu filme de cinema, con-
tinu\ri, filme derivate, seriale TV,
romane, benzi desenate etc.

Cele dou\ trilogii de pân\ acum,
cele ale lui Lucas, s-au pliat pe un
format „linear“. Acum, odat\ cu
explozia Universului Super eroi -
lor Marvel [i cu noua direc]ie TV,
acest format „linear“ este istorie.
Tr\im era universurilor interco -
nectate, a liniilor narative care se
`ntrep\trund, iar Disney este mai
mult decât preg\tit pentru a[a ceva.

Pentru moment, planurile sunt
clare. R\zboiul stelelor: Trezirea
For]ei, filmul din decembrie, este
primul dintr-o nou\ trilogie ale
c\rei „capitole“ vor fi lansate la
distan]\ de doi ani. ~ntre ele, Dis-
ney lanseaz\, `n fiecare an, câte
un film Star Wars „derivat“, a
c\rui ac]iune nu are leg\tur\ cu

trilogia principal\. Primul, care
va fi lansat anul viitor, va fi Rogue
One, urmat, doi ani mai târziu, de
un altul despre care se spune c\ `l
va avea ca erou pe popularul Han
Solo. ~ntr-o galaxie atât de vast\,
a[a cum este cea imaginat\ de Lu-
cas, exist\ loc pentru sute [i mii
de pove[ti, de personaje, care s\

fie transformate `n filme sau seri-
ale TV.

~n rest, cel pu]in deocamdat\,
nu exist\ un plan foarte precis
pentru acest uria[ univers cine-
matografic. „Doamne, Dumnezeu -
le!“, râde Kathleen Kennedy, „sunt
atâtea lucruri care trebuie puse la
punct. Nici pe departe nu am
`ntocmit un plan detaliat. Ca s\
`mprumut o replic\ din Cavalerii
Arcii Pierdute, o s\ facem planul
din mers“.

„Adev\rul este c\, `ntr-o cul-
tur\ cinematografic\ obsedat\ de
`ntrebarea «ce urmeaz\?», Trezi -
rea For]ei va deveni foarte repede
o amintire, la fel ca filmul Era lui
Ultron, de anul acesta“, scrie site-ul
Collider. „Dar filmele cu su per -
eroi sunt legate de mitologii cât\
vreme Star Wars are la dispozi]ie
propriul lui univers.“

„R\zboiul stelelor este propriul
lui gen aparte“, este de acord sce-
naristul Lawrence Kasadan. „Ca
orice alt gen, asta `nseamn\ di-
verse feluri de arti[ti [i pove[ti.
R\zboiul stelelor poate fi orice
dore[ti tu s\ fie.“
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Saga R\zboiul stelelor
va fi resuscitat\ oficial pe
18 decembrie odat\ cu
noul film din serie, lucru
care umple de fericire
zeci de milioane de fani.
Se pare `ns\ c\ povestea
`nceput\ de George Lucas
`n urm\ cu 40 de ani este
aidoma unui dragon:
odat\ (re)trezit la via]\,
este aproape imposibil 
s\ `l adormi la loc.

Nici moartea nu ne mai
scap\ de R\zboiul stelelor!

Suplimentul lui Jup  Când Jim Carrey 
era ajutat de CIA
Actorul Jim Carrey a avut un
mare succes `n rolul titular din
Cum a furat Grinch Cr\ciunul
(2000), comedie de familie sem-
nat\ de Ron Howard care a strâns
numai `n SUA 350 de milioane de
dolari `ncas\ri.

Pentru Carrey `ns\, film\rile
nu au fost o pl\cere, dimpotriv\.
Preferat de realizator pentru cor-
pul s\u elastic [i grimasele sale,
Carrey a fost silit s\ suporte inter-
minabile ore de machiaj, realizate
de specialistul Rick Baker (Star
Wars, Men In Black etc.).

~n prima zi de film\ri, dup\ opt
ore de machiaj, Carrey i-a spus re-
gizorului c\ nu poate juca `n film.
Produc\torul Brian Grazer a venit
atunci cu o idee: s\ angajeze un
specialist care antreneaz\ statul
major CIA s\ suporte tortura. Spe-
cialistul respectiv l-a antrenat pe

Carrey s\ suporte costumul de 
latex [i machiajele sofisticate vre -
me de zeci de zile, cât au durat
film\rile.

„~mi spunea: m\nânc\ ce vrei.
Dac\ sim]i c\ te cuprinde panica
[i intri ̀ n vrie, deschide televizo rul,
cere-i unui amic s\ `]i trag\ una
dup\ cap, d\-]i pumni `n picioare
[i fumeaz\, fumeaz\ cât po]i!“,
poveste[te Jim Carrey. „St\team

pe platou [i fumam dintr-un
port]igaret ca un pompier, ca nu
cumva s\ dau foc perilor de iak
din masc\.“

~n cele din urm\, Jim Carrey a
v\zut c\ toate chinurile sale au
dat roade dup\ ce Grinch a avut
succes, iar el a fost nominalizat la
un Glob de Aur. Totodat\, Rick
Baker a câ[tigat un al [aselea Os-
car din carier\ pentru munca sa.



Google nu [tie exact de ce s-a
`ntâmplat asta. Poate fi o mani -
pulare r\uvoitoare a cuiva sau,
mai degrab\, algoritmii Google
au fost pur [i simplu da]i peste
cap de imensul num\r de c\ut\ri,
fenomen numit deja „Google
Map Bombing“, `n care atacurile
jihadi[tilor din Paris sunt asoci-
ate [i cu atentatul de la Bataclan.

Sala Bataclan a fost `ns\ una
dintre ]intele importante ale te -
rori[tilor din 13 noiembrie care
au ucis 89 de persoane prezente la
un concert al pa[nicei forma]ii
americane Eagles of Death Metal.

De fapt, Statul Islamic a [i re-
cunoscut „interesul“ s\u crimi-
nal pentru aceast\ sal\ legendar\
din Paris, denumit\, `n comuni-
catul de revendicare al atenta te -
lor „o s\rb\toare a perversi t\]ii
pentru sute de idolatri“.

Teatrul Bataclan, ]inta atenta-
torilor din 13 noiembrie, se afl\
pe Bulevardul Voltaire. El a fost
construit ̀ n 1864 dup\ planurile ar-
hitectului Charles Duval [i [i-a
luat numele dup\ opereta Ba-ta-
clan a lui Jacques Offenbach. Sa -
la are o lung\ istorie [i tradi]ie mu -
zical\ (de exemplu, aici a cunoscut

Maurice Chevalier primele lui suc -
cese importante). Dar, din anii ’70,
ea a devenit „un loc legendar pen-
tru concertele rock“.

Bataclan ̀ i irit\ pe islami[ti de
mult\ vreme, scrie „Le Monde“,
care citeaz\ speciali[ti convin[i
c\ un motiv ar fi „presupusul sio -
nism al proprietarului s\lii“.

Mark Hecker, de la Centrul de
Studii de Securitate al Institutu-
lui Francez de Rela]ii Interna ]io -
nale (IFRI), a explicat `n cartea
Intifada française? cum, la sfâr [i -
tul anilor 2000, Bataclan a `nfuri-
at militan]ii palestinieni din Pa ris
când a g\zduit o gal\ de sus ]i nere
`n favoarea for]elor israe liene.
Ma nifestan]ii au continuat ̀ n 2009,
iar `n acela[i an grupul jihadist
palestinian Jaish Al-Islam a pre -
g\tit chiar un atentat.

Adev\rul este c\, dincolo de
pretinsele afilia]ii „sioniste“ ale
proprietarilor, Statul Islamic ur\[ -
te muzica, cel pu]in `n for mele
pl\cute non-islami[tilor. ~nc\ de

la primele ei apari]ii, Daesh a de-
nun]at „aspectul blasfemitoriu“
al muzicii. ~n februarie, militan]ii
statului islamic au ars pe rug mai
multe instrumente muzicale „oc-
cidentale“: saxofoane, baterii etc.
Islamul radical, scrie „Slate“, nu
condamn\ muzica `n sine, com-
bate o anume muzic\ ce nu este
suficient de „pioas\“. 

„~nc\ din secolul al IX-lea, mai
multe tratate au condamnat ma -
lâh` (intrumentele muzicale) [i
dansul drept un prilej pentru
p\cat pus la cale de diavol, fiind -
c\ instrumentul muzical te `nde -
p\rteaz\ de via]a unui credin-
cios“, spune islamologul Olivier
Hannes, `n „Le Plus“. „~n secolul
XX, occidentalizarea lumii arabe
a p\rut a da dreptate mi[ c\rilor
salafiste `n ceea ce pri ve[te muzi-
ca: ritmurile americane [i uti-
lizarea istrumentelor occidentale
n-ar fi altceva decât o dovad\ a
dec\derii morale [i politice a Isla-
mului.“
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Daesh ur\[te
Bataclan
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~n urma atentatelor din
Fran]a din 13 noiembrie,
mul]i internau]i au
descoperit o ciud\]enie
tulbur\toare: Google
Maps localizeaz\ Daesh
(Statul Islamic) `n sala
Bataclan din Paris, unul
dintre locurile atacate
de atentatori.

Fostul James Bond, Pierce Bros-
nan, nu este deloc satisf\cut de
noul film James Bond, Spectre.

„Abia a[teptam s\ v\d filmul“,
a declarat Brosnan pentru Hit-
flix. „Mi s-a p\rut mult prea lung.
Iar povestea mi s-a p\rut cam
slab\, ar fi trebuit s\ fie mai con-
densat\. Chiar a fost prea lungit.“

De asemenea, Brosnan re-
marc\ faptul c\ ultimele filme
din serie sunt cumva mult prea
realiste pentru universul spionu-
lui creat de Ian Fleming. „Spectre
nu mai e nici una, nici alta“,
crede actorul. „Nu e nici Bond,
nici Bourne.“ Cu toate acestea,
fos tul Bond are câteva cuvinte de

laud\ pentru noul interpret al
agentului 007, Daniel Craig.

Cine-l inspir\
pe George 
R.R. Martin
E limpede c\ seria heroic fantasy Urzeala tronurilor le datoreaz\
foarte mult lui Tolkien, pentru St\pânul inelelor, [i, mai ales, lui
Maurice Druon, pentru seria de romane Regii blestema]i.

Cu toate acestea, scriitorul George R.R. Martin indic\ un perso -
naj-surpriz\ care ar constitui marea sa inspira]ie, ca autor.

Mai precis, Martin, poreclit „Tolkienul american“, spune c\ 
eroul lui literar este Stan Lee, legendarul scenarist care a creat cei
mai cunoscu]i supereroi Marvel. Pove[tile lui Lee, spune Martin,
sunt cele care l-au ajutat `n cea mai mare m\sur\ s\ `[i „de-
fineasc\ stilul literar“.

„Stan Lee a introdus `n comicsuri un nou mod de a caracteriza
personajele, un altfel de conflict [i, poate, chiar nuan]e de gri 
`n unele dintre personajele sale“, explica Martin `ntr-un interviu
din 2011.

James Bond contra 
ultimului Bond



E un circ frumos la noi. {i aici m\
refer la momentul acela `n care
parc\ `ntreaga suflare a presei
române[ti se adun\ `n fa]a DNA-
ului pentru a surprinde momen-
tul ̀ n care vreun demnitar ghini o -
nist ajunge la interogatoriu.

Neap\rat, dar neap\rat trebuie s\
se aud\ [i câteva `ntreb\ri: V\
considera]i vinovat? Pentru ce 
v-au adus aici?

Las’ c\ [tiu ei mai bine pentru
ce. Ei, adic\ procurorii. {i ce dac\
e ministru? Dac\ a gre[it, s\
pl\teasc\. Poporul vrea s\ vad\
sânge. Poporul vrea s\ vad\, ̀ n ge -
neral. 
— Eu tot nu `n]eleg care este
acuza]ia.
— L\sa]i, l\sa]i, c\ nu trebuie s\
`n]elege]i dumneavoastr\ chiar

tot. A fost vorba despre un denun].
— Ha? P\i cine [i de ce s\ m\ de-
nun]e?
— Numele Coca v\ spune ceva?
— Hmmm, cunosc pe cineva sau,
m\ rog, am cunoscut.
— Ahaaa! Deci o [ti]i pe Coca Dimi -
triu. E o fost\ iubit\ a dum nea -
voastr\, a[a-i?
— Da.
— Ahaaa! Noteaz\, b\i, nu sta. Co-
ca Dimitriu, `n denun], a scris de-
spre fotografia cu dumneavoastr\
`n chilo]i. Apropos, cum de erau
atât de albi, c\ la mine… `n fine.
— Poza mea `n… ce-i cu ea?
— P\i atât doamna Coca, cât [i noi,
credem c\ e fals\.
— Nu e fals\.
— E… cum s\ spun… `mbun\ t\ -
]it\. Adic\ [tiu c\ albul m\re[te,
dar totu[i…
— Nu `n]eleg ce vre]i s\ insinua]i.
— Uite cum st\ treaba, dom’ 

ministru. Noi suntem cei care am
c\utat-o pe Coca, fiindc\ aveam
dubii. {i ea ni le-a confirmat. Din
spusele ei, nu o ave]i atât de mare,
ca s\ m\ exprim direct.
— Nu [tiu ce s\ v\ r\spund. Coca
e sup\rat\ c\ am p\r\sit-o, poate
c\ vrea s\ m\ denigreze. Dar s\
[ti]i c\ nu am primit niciodat\
plân geri referitor la…
— Da? Uite c\ a]i primit acum! Re-
cunoa[te]i c\ poza e trucat\?
— Nu e trucat\.
— Ei, nu, c\ `ncep s\-mi pierd
r\bdarea. Cheam\, b\i, jandar -
mii!

Imagina]i-v\ acum doi jan -
darmi zdraveni, imobilizând un
mi nistru, `n timp ce procurorul `i
d\ pantalonii jos.
— Nu pleac\ nimeni de aici, c\ am
nevoie de mai multe p\reri. Cum
vi se pare? D\-mi poza aia, s\ pot
compara. Ahaaa! E mai mic\.

— Am chilo]i negri.
— Hai, l\sa]i-m\ cu scuzele astea
ieftine. 
— Plus c\ e [i destul de frig aici.
Când am f\cut poza aia, b\tea o
lamp\ de lumini direct pe mine.
— A, da? Ia du-te, b\i, de adu
veioza! Sta]i f\r\ griji, dom’ mi -
nistru, v\ `nc\lzesc eu imediat.
Vedem noi acu[ica cine pe cine
minte.

Acum v\ rog s\ v\ `nchipui]i
cum procurorul ]ine veioza, pre]
de vreo trei minute, `n dreptul
zonei inghinale a ministrului.
— |\\\, cred c\ am ]inut veioza
prea mult, altfel nu-mi explic. E
mare.
— E `n starea normal\, dom’ pro -
curor.
— ~n cazul acesta, v\ rog s\ m\
scuza]i pentru deranj. Ave]i tot res -
pectul [i  admira]ia mea.
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Chi[u nu a excelat pân\ acum
prin originalitate sau talent regi-
zoral, nu a impus o voce `n pei -
sajul autohton, dar s-a remarcat
prin ambi]ia de a-[i cultiva pasiu -
nea [i `ncrâncenarea de a face din
2010 pân\ azi cinci lungmetraje,
cu un al [aselea (Aniversarea) pe
]eav\. Ca [i `n celelalte filme ale
sale, pentru care s-a inspirat de la
al]ii, aproape f\r\ s\ ascund\ asta,
Dan Chi[u folose[te `n Bucu re[ti
nonstop o alt\ re]et\ de succes. Re-
gizorul a amintit la conferin]a de
pres\ de lansare (potri vit Media -
fax) de Paris je t’aime [i de New
York, New York (?!), dar formula
pare s\ fie cea din Crush (2004) a
lui Paul Haggis, unde mai multe
pove[ti despre intoleran]\ (mai
ales rasial\) se ̀ ntretaie ̀ n Los An -
geles. Ce `i era propriu lui Crush
era aspectul de tapiserie uman\ ̀ n
care destine `nde p\r tate reu[eau
s\ comunice, influen]ându-se, oa-
menii dezv\luindu-[i pân\ la urm\
tr\s\turi pe care nu le b\nuiam.
Egoi[tii f\ceau un gest de mare
omenie, cei pe care-i credeam 

altrui[ti sc\pau o mes chin\rie,
teza fiind c\ nimeni nu e bun cu
totul [i r\u cu totul, [i c\ tot ce
facem reverbereaz\ `n via]a celor-
lal]i. 

Bucure[ti nonstop preia ideea
de tapiserie uman\, pe care o
plaseaz\ `ntr-un cartier bucure[ -
tean neprecizat, mai exact `ntr-un
bloc str\juit de un butic nonstop
]inut de un rocker (Gheorghe
Ifrim) ̀ n [lapi, care le [tie pe toate.
Chi[u tope[te fluent mai multe
pove[ti una `n cealalt\: povestea
prostituatei (Olimpia Melinte)
care vrea s\ fug\ acas\, la Bot’[ani,
[i a taximetristului (Tudor Smo-
leanu) care o toarn\ la pe[tele ei
(Adrian Titieni); povestea iubitu-
lui (Cuzin Toma) care vrea s\ in-
tre `n bloc la iubita sup\rat\ (Ma-
ria Obretin) [i a buticarului care
nu vrea s\-i `mprumute telefonul
mobil pentru c\ e ]igan; povestea
cuplului de pensionari singuri
(Do rina Laz\r, Ion Besoiu), care
se ciond\nesc pe chestii de acum
40 de ani; povestea celor doi es-
croci (Alexandru Papadopol, Do-
rian Bogu]\) care fac bani din ac-
cidente regizate. Scenariul nu du-
ce `ns\ pân\ la cap\t re]eta lui
Crush. Buticarul e r\u cu ]iganul,
dar empatic cu prostituata pe care
o cunoa[te; taximetristul o ajut\
pân\ la urm\ pe prostituat\ [i e
empatic cu ]iganul, dar scenariul
n-are aceea[i consecven]\ [i pen-
tru celelalte personaje, de[i ̀ n cear -
c\ s\ r\suceasc\ fiecare poveste [i

uneori le stric\ (vezi deznod\mân-
tul pove[tii cu pensionarii). Lipsa
de consecven]\ [i de adâncime,
preferin]a pentru dialogul de su-
prafa]\, sportiv, haios, care pune
`n eviden]\ interpret\rile f\r\ a
avea ambi]ia unei fresce sociale,
men]in filmul `n zona accesibi-
lit\]ii. Uneori parc\ te [i temi s\
nu devin\ un fel de Las Fierbin]i,
dar scenariul nu prea are cioace,
iar interpret\rile sunt foarte 

corecte [i prompte [i salveaz\ sce-
nele prea lungite (de pild\, cele
dintre buticar [i iubitul f\r\ mo-
bil). P\cat c\ Dan Chi[u nu a mai
trimat scenariul, ar fi putut ridica
sensibil filmul. A[a, el e condam-
nat s\ r\mân\ `ntr-o zon\ de co-
mercial – pu]in dubios din cauza
afi[ului, dar care poate avea priz\
la public. Bucure[ti nonstop pare
s\ fi fost f\cut pentru publicul
larg, cum se spune, fie [i prin 

faptul c\ are mai mult umor decât
momente triste. Chiar dac\ e lip-
sit de dorin]a de a epata, el e co-
erent [i se achit\ de ceea ce ̀ [i pro-
pune. C\ `[i propune pu]in e alt\
discu]ie.

Bucure[ti nonstop, de Dan Chi[u. 
Cu: Gheorghe Ifrim, Cuzin Toma,
Olimpia Melinte, Ion Besoiu, Dorina
Laz\r, Alexandru Papadopol, Dorian
Bogu]\, Tudor Smoleanu, Maria
Obretin, Lia Bugnar, Ilinca Manolache

Film

Iulia BlagaCrush bucure[tean
Bucure[ti nonstop, 
al cincilea lungmetraj al
lui Dan Chi[u, mi se pare
cel mai bun film din ce 
a f\cut pân\ acum acest
director de festival,
antreprenor, buc\tar etc.,
devenit [i cineast
independent.

503

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

Bobi 

La lumin\
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