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Un poet naiv [i
sentimental (II)

Bogdan-Alexandru St\nescu

„Ce mi se pare evident este faptul
c\ Dan Sociu a ridicat [tacheta, a
crescut mizele (...) Pavorul pune pe
mas\ datele unui r\zboi total.“

~N » PAGINA 11

CRONIC| 
DE CARTE

ADAM BURAKOWSKI A LANSAT DICTATURA LUI NICOLAE CEAU{ESCU LA BUCURE{TI {I IA{I

„Pl\tirea datoriilor nu a
fost un succes. Cine crede
asta nu cunoa[te economie“

Elogiu
Gewandhaus-ului

Victor Eskenasy

Ve]i spune c\ s`nt subiectiv, emotiv
[i, poate, exagerat `n aceste
aprecieri elogioase. Nu cred, dar
aduc `n sprijin un mesaj public,
schimbat `ntr-unul din cercurile de
discu]ii mahleriene de pe web, de
dou\ somit\]i ale cercet\rii vie]ii [i
operei mahleriene. 

SCRISOARE PENTRU
MELOMANI

~N » PAGINA 13

Cum dresezi un
mamut? ~l cre[ti
de mic

Veronica D. Niculescu

Ajuns la cea de-a XVIII-a edi]ie,
FITS reune[te peste trei sute de
evenimente, pe parcusul a zece zile
(27 mai – 3 iunie). ~n plin festival,
n-ai cum s\ nu observi cum pentru
fiecare dintre spectatori festivalul
este altul – fiecare `[i traseaz\
propriul traseu printre sutele de
evenimente. 
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Citi]i un interviu de R\zvan Chiru]\ ~N » PAGINILE 8-9
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Radu Pavel Gheo: „E u[or de `n]eles pl\cerea pe care o simte un
scriitor român ajuns la Torino c`nd i se cere un autograf pe
romanul s\u abia ap\rut sau pe un exemplar, evident citit
zdrav\n, dintr-o carte de acum cinci-[ase ani“.

PL|CERE
» 2

editorial

Lucian Dan Teodorovici

Modific\rile  constitu]ionale  ela-
borate  de-oo  echip\  de  consilieri
[i  sus]inute  public  de  pre[edin-
tele  României  s`nt,  `n  majorita-
te, pe  placul  poporului.  E ciudat
s\-]i ̀ ncepi un text cu o asemenea
fraz\, c\ci p`n\ la urm\ o Con-
stitu]ie, chiar dac\ trebuie s\ se
supun\ dorin]ei poporului, nu ar
trebui totu[i s\ o vizeze ca obiectiv
primordial. Mai clar spus: mul-
]umirea popular\ e inclus\ `n
inten]ie, obligatoriu, dar demer-
surile n-ar trebui subjugate `n
totalitate acestui scop.

Revin la concret, pentru a nu
intra `n aria sofismelor. „Con-
stitu]ia lui B\sescu“, cum deja `n-
cepe s\ fie numit\, aduce multe
modific\ri necesare, dar ̀ n esen-
]\ nu foarte `ndr\zne]e. Poate
numai una singur\ dintre ele a

suscitat discu]ii publice cu ade-
v\rat importante, m\ refer la par-
lamentul unicameral. Celelalte
fie au la baz\ nemul]umiri trans-
formate `n propuneri venite din
cercul preziden]ial (vezi modifi-
c\rile pe Justi]ie, `n mare parte
emanate din discursurile Moni-
c\i Macovei), fie s`nt doar noi
exerci]ii de imagine, viz`nd Par-
lamentul, care a r\mas un cal de
b\taie al pre[edintelui.

Sigur c\ nu ne deranjeaz\,
dimpotriv\, restr`ngerea drasti-
c\ a imunit\]ii parlamentare, `n
noua variant\ aceasta restr`ng`n-
du-se la dreptul de opinie [i de vot.
N-are cum, apoi, s\ ne deranje-
ze faptul c\ s-ar elimina din noua
Constitu]ie sintagma: „averea se
prezum\ a fi licit\“. ~n fond, pu-
]ine prevederi noi, dintre cele pre-
zentate de Traian B\sescu, ne-ar
putea deranja. R\m`n totu[i o
serie de probleme. R\m`ne, spre

exemplu, ca problem\ nerezol-
vat\ marea tem\ public\ a atri-
bu]iilor reale ale pre[edintelui
`n raport cu Guvernul. R\m`ne
`ntrebarea, creatoare a numeroa-
se tulbur\ri `n ultimele dou\ de-
cenii, dac\ s`ntem republic\ par-
lamentar\ sau preziden]ial\.
Sigur, formal am avea un r\s-
puns, dar `n practic\ [tim, de
fapt, c\ formalul e subjugat de
interesele de moment.

A[a `nc`t n-am cum s\ nu ob-
serv aici c\ p`n\ [i ̀ ntr-o chestiu-
ne at`t de important\ precum cea
a modific\rii Constitu]iei Traian
B\sescu nu se poate debarasa de
minorat, de interese pur electora-
le, de jocurile strategice jalnice
dominate de propriul interes (a
se citi totodat\ „interesul propriu-
lui partid“), `n dauna unei vi-
ziuni cu adev\rat importante,
care l-ar fi plasat ca punct de re-
ferin]\ `n anii ce urmeaz\.

Senza]ia devine, n-ai cum s\
scapi de ea, c\ pre[edintele Ro-
mâniei a mai scos un iepure din
joben [i ni-l arunc\ tuturor pen-
tru a ne repezi c\tre el, ca ni[te
v`n\tori, ]in`ndu-ne astfel ocu-
pa]i pentru `nc\ o vreme. {i nu
numai at`t. O alt\ senza]ie e aceea
c\ se folose[te de ditamai Con-
stitu]ia pentru a-i h\r\]i, scuza]i
cuv`ntul, dar e acceptabil `n con-
text, pe membrii opozi]iei. Pen-
tru a le `ntinde o capcan\, mai
bine zis. S\ri]i, le spune pre[e-
dintele, contesta]i-m\, opune-
]i-v\. ~mi oferi]i astfel [ansa s\
ridic din nou degetul acuzator
spre voi: v\ e team\ de limitarea
imunit\]ii parlamentare, v\ e tea-
m\ de Parlament unicameral, cu
alte cuvinte ave]i interese ascun-
se, nu s`nte]i capabili s\ renun]a]i
la scaune etc. {i concluzia supre-
m\: v\ opune]i dorin]ei poporului.

Teme obosite. E adev\rat,
func]ionale de-a lungul vremii. E
adev\rat, fac parte din strategia
ampl\ a pre[edintelui nostru.
E adev\rat, au `n continuare `n
ele c`teva urme de inteligen]\ po-
litic\. Dar peste toate s`nt ni[te
obiective triste. Triste mai ales
dac\ ]inem cont c\ miza public\
a jocului e poate cea mai impor-
tant\ miz\ politic\, anume Con-
stitu]ia. Dac\ iei Constitu]ia [i,
pentru c\-]i permite postul public
ocupat, o transformi `ntr-un biet
instrument de lupt\ cu opozi]ia,
nu dovede[ti nici respect pentru
amintitul post, nici m\car, cel
mai important, o brum\ de res-
pect pentru popor. Dovede[ti doar
c\, ̀ n marile-]i strategii, r\m`i un
om mic `n fond, supus viscera-
lit\]ii, [i nu unei viziuni ample,
cu adev\rat pozitive.

Aproape nimic de obiectat deci
`n privin]a propunerilor din „Con-
stitu]ia lui B\sescu“. Extrem de
multe de comentat ̀ ns\ ̀ n privin]a
lipsei modific\rii acelor prevederi
care vor r\m`ne o piatr\ de moa-
r\ legat\ de g`tlejurile viitorilor

administratori [i legiuitori ai ]\-
rii. Iar Traian B\sescu nu mai are
aici nici m\car explica]ia pa[ilor
mici. O Constitu]ie nu se schimb\
oric`nd, oricum. Modific\rile a-
duse legii fundamentale a ]\rii se
constituie de-a dreptul `n eveni-
mente istorice. A[a `nc`t [ansa
de-acum, a unor schimb\ri cu a-
dev\rat importante, nu va reap\-
rea prea cur`nd. Sau m\car bu-
nul-sim] ne-ar face s\ credem
c\ nu va reap\rea.

Tocmai de aceea, „Constitu]ia
lui B\sescu“ ̀ [i rateaz\ de la bun
`nceput ocazia de a deveni o sin-
tagm\ cu rezonan]\ puternic\.
Ne vom raporta la ea, cu siguran-
]\. Dar `n raport\rile noastre vor
exista `ntotdeauna mai multe...
„dar“-uri. Vom r\m`ne, altfel zis,
cu g`ndul la ce s-ar fi putut rezol-
va cu aceast\ ocazie, nu la ce s-a
rezolvat. Sigur `ns\ c\ de lucruri-
le astea nu-i pas\ lui Traian B\-
sescu. Domnia sa [i-a ar\tat de-
mult dezinteresul pentru modul
`n care-l va trata istoria. Domnia
sa este condus `ntru totul de in-
stincte ce-l ]in prizonier `ntr-o
etern\ lupt\ cu prezentul.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

SUPLIMENTUL LUI JUP

Radu Pavel Gheo

Ajuns  la  Salonul  Interna]ional  de  Carte
de  la  Torino,  am  ciulit  urechile  oriunde
am  c\lcat  prin  ora[. Am f\cut-o din motive
de ordin profesional. Eram `n Italia, unde
se spune c\ românii `ncep s\ se simt\ tot
mai acas\. A[adar, voiam s\ `i v\d – [i
mai ales s\ `i aud – pe românii aceia care
[i-au luat lumea `n cap. S\ fie oare chiar
at`t de mul]i? {i ce fac? Cum se descurc\
acolo? Ce `nseamn\ via]a de imigrant
economic `ntr-o ]ar\ at`t de asem\n\toa-
re [i totu[i at`t de diferit\, `n care se zice
c\ românii se adapteaz\ a[a de repede?

Din punct de vedere lingvistic n-am fost
deloc dezam\git. Am g\sit mult mai greu
vorbitori de englez\ (sau de francez\,
german\ ori chiar s`rb\ [i croat\) dec`t
vorbitori de român\. E cumva normal –
[i asta din mai multe puncte de vedere.

Exist\ `n primul r`nd o bogat\ [i `nde-
lungat\ tradi]ie `n zona contactelor cul-
turale dintre România [i Italia – mult mai
bogat\ dec`t ne-am imagina. ~n cele c`teva
minute, c`t am apucat s\ stau de vorb\
cu profesorul universitar dr. Marco Cugno,
unul dintre cei mai vechi [i mai statornici
promotori ai culturii române, Domnia Sa
mi-a spus c\, din c`te se pare, limba româ-
n\ a fost prima limb\ str\in\ introdus\
la cursurile de filologie `n universit\]ile

italiene, iar primele cursuri de român\
au fost predate chiar acolo, la Torino,
`ncep`nd din anul 1863, adic\ acum
aproape un secol [i jum\tate!

Sigur, tradi]ia nu `nseamn\ nimic f\r\
continuitate, dar, dup\ cele v\zute la sa-
lonul de carte torinez, mi-am dat seama c\
nici de continuitate nu ne putem pl`nge.
Institutul Român de Cultur\ [i Cercetare
Umanistic\ din Vene]ia, condus de doamna
Monica Joi]a (care, printre altele, a scris
[i o introducere generoas\ [i bine docu-
mentat\ la edi]ia italian\ a Tovar\[elor de
drum), a sus]inut [i sus]ine cultura român\
`n ]ara pe care ne place s-o numim a
str\mo[ilor no[tri. Am mai cunoscut [i
al]i profesori de limb\, literatur\ sau cul-
tur\ român\, majoritatea italieni. S`nt
mul]i, buni vorbitori de român\, buni
cunosc\tori ai culturii noastre [i profe-
sioni[ti autentici `n domeniul lor –
domeniul lor fiind noi, românii.

Simt nevoia s\ detaliez un pic partea asta,
fiindc\ e impresionant s\ cuno[ti traduc\-
tori din român\ pe care, la prima vedere
(de fapt auzire), i-ai putea lua drept români,
a[a cum mi s-a `nt`mplat cu Anita (Ber-
nacchia), Maria Luisa (Lombardo) [i Mauro
(Barindi), traduc\torii de la Tovar\[e de
drum. Dar nu numai cu ei. C`nd l-am auzit
prima dat\ vorbind l`ng\ mine pe profe-
sorul Roberto Merlo, care a tradus, printre

altele, ~nt`lnirea Gabrielei Adame[teanu [i
Zogru de Doina Ru[ti, l-am crezut un
angajat al ICR [i m\ chinuiam s\-mi dau
seama, dup\ accent, dac\ e ardelean,
moldovean sau muntean. N-am reu[it.

{i-apoi mai s`nt [i studen]ii de la Româ-
n\ din Italia. E u[or de `n]eles pl\cerea
pe care o simte un scriitor român ajuns la
Torino c`nd i se cere un autograf pe roma-
nul s\u abia ap\rut sau pe un exemplar,
evident citit zdrav\n, dintr-o carte de acum
cinci-[ase ani. Printre altele, eu m-am
lansat la un moment dat [i `ntr-o disput\
politic\ (se pare c\ de astea nu sc\p\m
nic\ieri) cu Alessandro, un masterand din
Italia, care c\uta s\-mi demonstreze c\
lumea politic\ de acolo e mai jalnic\,
mai corupt\ [i mai slinoas\ dec`t cea din
România. Am fost at`t de uluit, `nc`t `n
primele momente am contraatacat slab.
{i nici apoi n-am avut c`[tig de cauz\.
Alessandro [tia foarte bine ce hram poar-
t\ Iliescu, N\stase, B\sescu, Antonescu [i
ceilal]i. M-a `nfundat `ns\ repede cu Ber-
lusconi, iar aici n-am mai avut replic\.
Berlusconi e unic.

{i tot acolo, la Torino, m-am re`nt`lnit
cu o alt\ student\ la Român\, pe nume
Irina Djuran. Irina e s`rboaic\ din Belgrad,
traduce literatur\ român\ [i studiaz\ ro-
mâna `n Italia. Astfel de `nt`lniri te fac s\-]i
creasc\ respectul fa]\ de propria cultur\.

A[a c\ eu a[ miza serios pe Italia pentru
promovarea culturii române[ti. E un me-
diu propice. Avem multe `n comun [i o
s\ avem [i mai multe, odat\ cu migra]ia
românilor acolo. Dar despre ei [i despre
un alt gen de cultur\, care include [i is-
torica forma]ie de proto-manele Azur, o
s\ scriu s\pt\m`na viitoare.

„Constitu]ia lui B\sescu“

&TEO GHEO
ROMÂNII E DE{TEP}I

~nsemn\ri torineze:
româna italienilor
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Adam Burakowski a reu[it s\ fac\ o munc\ remarcabil\ [i
datorit\ faptului c\ a `nv\]at limba român\, pentru a avea
acces nemijlocit la documente, dar [i pentru c\ a putut citi 
„o min\ de aur“.

ADAM BURAKOWSKI A LANSAT DICTATURA LUI NICOLAE CEAU{ESCU LA IA{I

Analiza unui trecut care
`nc\ nu s-a terminat

Georgel Costi]\

F\r\  nici  o  urm\  de  pamflet,  Adam  Bu-
rakowski  a  dat  titlul,  `n  primul  r`nd
tezei  sale  de  doctorat  [i  apoi  c\r]ii  pu-
blicate  `n  Polonia  [i  tradus\  ulterior
`n  România,  Genniul  Carrpa]ilorr deoa-
rece  aceast\  porecl\  a  lui  Ceau[escu
era  cea  mai  popular\  `n  ]ara  sa  de  ori-
gine. „Dac\ spui `n Polonia «geniusz
Karpat» toat\ lumea va `n]elege des-
pre cine este vorba. Formula asta, «al
Carpa]ilor», `n `n]elesul societ\]ii
poloneze se refer\ la România. {i `n
anii ’90 am avut un alt om al Carpa-
]ilor, Gheorghe Hagi, care era [i el po-
pular `n Polonia, dar care era un per-
sonaj mai simpatic.“

Volumul, dedicat integral comu-
nismului românesc din perioada lui
Nicolae Ceau[escu, reprezint\ o ana-
liz\ comparat\ de tip istoric [i politic.
{i asemenea altor istorici polonezi, `n
spiritul tradi]iei dintre cele dou\ ]\ri,
Adam Burakowski nu este singurul
care s-a interesat de trecutul nostru
sub dictatur\, `ns\ este doctorul `n
[tiin]e politice care a f\cut cel mai re-
cent acest lucru.

Lectura amintirilor

Un avantaj al volumului a fost scos `n
eviden]\ de cei doi vorbitori. Acela c\
cei mai `n v`rst\ pot citi ceea ce au tr\-
it `n acele vremuri, fie `n totalitate, fie
par]ial, [i pot vedea perspectiva unui
istoric str\in asupra amintirilor lor. Pe
l`ng\ acest fapt, este interesant de con-
statat modul ̀ n care vorbesc ori scriu is-
toricii str\ini despre propriul t\u trecut.
„Mult\ vreme `nainte de 1989, cu ex-
cep]ia istoricilor polonezi, o asemenea
posibilitate nu a fost prea extins\. Este
o experien]\ cultural\ extrem de inte-
resant\, s\ consta]i cum anume un
istoric str\in vede lucruri pe care le-ai
tr\it tu `nsu]i“, este de p\rere Alexan-
dru-Florin Platon.

Liviu Antonesei a spus despre acest
aspect c\ „ne ajut\ s\ dep\[im ideile
false care ni s-au creat `n leg\tur\ cu
personalitatea lui Ceau[escu. Noi
leg\m, de pild\, mica liberalizare co-
munist\ [i na]ionalismul regimului de
Ceau[escu. El n-a f\cut altceva dec`t s\
apese pedala pe ni[te lucruri desco-
perite de Gheorghiu-Dej. Dar a pus
pedalele unde a putut [i c`t a putut“.

Dac\ despre istoria `ndep\rtat\
este dificil de scris din cauza rarit\]ii

surselor, despre aceast\ perioad\ re-
cent\ este de asemenea dificil, pentru
c\ lipse[te distan]a optim\ `n timp fa-
]\ de evenimentele petrecute [i care
s\ dea o perspectiv\ corect\ asupra
detaliilor. Spre exemplu, `nt`mpl\ri
tr\ite de cineva `n cei 24 de ani de cea-
u[ism pot ap\rea `n acest volum `ntr-o
lumin\ mult mai precis\.

Adam Burakowski a reu[it s\ fac\
o munc\ remarcabil\ [i datorit\ fap-
tului c\ a `nv\]at limba român\, pen-
tru a avea acces nemijlocit la docu-
mente, dar [i pentru c\ a putut citi „o
min\ de aur“. La Ministerul de Ex-
terne polonez din Var[ovia exist\
toat\ coresponden]a ambasadei ]\rii
sale din 1965 p`n\ `n 1989. {i aceast\
coresponden]\ este pus\ `n valoare.
Iar ceea ce a remarcat Liviu Antone-
sei este „seriozitatea cu care erau f\cu-
te, iar autorul confirm\ `n carte“.

R\gaz de la istorie

Pasiunea cu care s-a scris `n cele dou\
decenii de la `ncheierea regimului co-
munist despre acest subiect a alterat
modul de a privi o istorie pur\. „Pen-
tru mul]i dintre noi prelungirile afec-
tive s`nt considerabile“, crede Alexan-
dru-Florin Platon. Iar autorul nu se
hazardeaz\ s\ emit\ prejudec\]i [i
interpret\ri. Nu se las\ sedus nici de
propaganda pe care o supune anali-
zei, nici de vreun impuls pamfletar,
el prelucreaz\ o cantitate imens\ de
informa]ie.

~ntrebat care este locul lui Ceau[es-
cu `n România, istoricul a r\spuns c\
„foarte recent a avut loc exhumarea
Ceau[e[tilor [i s-a descoperit c\ locul
lor e la cimitirul Ghenchea. Cred c\
Ceau[escu este un personaj foarte im-
portant pentru istoria României, dar

asta nu `nseamn\ c\ este un personaj
pozitiv. A ̀ ncercat s\ schimbe pe c`t po-
sibil de mult România, a reconstruit
Bucure[tiul, a f\cut fabrici [i cartiere,

care pe vremea aia ar\tau modern. Am
c\l\torit prin ]ara voastr\, `n fiecare
ora[ am descoperit ceva construit pe
vremea lui [i acestea vor mai rezista“.

Dictatura lui Nicolae Ceau[escu (1965-1989).
Geniul Carpa]ilor a ajuns la Ia[i. Cartea semnat\ de
Adam Burakowski [i publicat\ de Editura Polirom a
fost lansat\ pe 30 mai, la Libr\ria „Orest Tafrali“, 
`n parteneriat cu Institutul Polonez. Istoricul [i
profesorul universitar Alexandru-Florin Platon [i
scriitorul Liviu Antonesei au prezentat publicului
ceea ce a `nsemnat lucrarea de doctorat cu titlul
original a reputatului istoric polonez.
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Festivalul s-a n\scut `n prim\vara anului 1994, numindu-se pe
atunci „Festival de Teatru T`n\r Profesionist”. Toate
spectacolele au fost cu intrare gratuit\. ~n fiecare an, 150-200
de tineri lucreaz\ ca voluntari la FITS.
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Domni[oara  X,  reporter  la
televiziunea  de  [tiri  Y,  trans-
mite  `n  direct  „de  la  fa]a
locului”:  aceasta  e  imaginea-
cli[eu  a  jurnalismului  de
televiziune. E cea care d\, `n
situa]iile [tirilor adev\rate,
veridicitate subiectului.
Prezen]a omului la locul pro-
ducerii faptei `i mai induce
telespectatorului faptul c\
[tirea este „cald\”: c\ se ac-
tualizeaz\ `n timpul pove-
stirii, c\ oric`nd vor ap\rea
informa]ii ce ar putea r\stur-
na cele spuse p`n\ atunci.
Dar toate chestiunile astea

s`nt, `n cel pu]in jum\tate
dintre situa]iile „române[ti”,
goale de con]inut.

A devenit o mod\ ca, la
orice [tire pl\p`nd\, ce tr\-
ie[te mai pu]in dec`t mus-
culi]a din clipul de lansare
Vodafone, redac]iile telejur-
nalelor române[ti s\ se desf\-
[oare cu arme, care [i muni]ii.
Ca un subiect de treizeci de
secunde, hai, de maximum
un minut, s\ fie `ntins mai
tare ca untul pe p`ine. Re-
porterul [i cameramanul s`nt
]inu]i ore `ntregi la fa]a locu-
lui (chiar dac\ „locul” este la

fel de bine definit ca [i
„subiectul”), cu tot cu carul
de reportaj, pentru a spune
aceea[i poveste, `n cinci-[ase
jurnale de [tiri la r`nd. {tirile
de acest fel nu se actualizeaz\
niciodat\, chiar dac\ sf`nta
transmisie live `ncearc\ s\
creeze aceast\ aparen]\. Iar
lucrul \sta nu se `nt`mpl\
tocmai pentru c\ subiectele
s`nt `ntr-at`t de vii [i de ge-
neroase, `nc`t nu merit\ mai
mult de cinci-[ase fraze, care
s\ le cuprind\.

A ajuns sau n-a ajuns Irina
Columbeanu la Izvorani?

Iat\ o `ntrebare care `i
macin\ pe to]i românii, ce
nu mai pot dormi noaptea [i
nu mai pot da randament la
serviciu, dac\ nu afl\ r\s-
punsul. Românii nu pot fi
]inu]i `ntr-un asemenea sus-
pans, a[a c\ ne trimitem re-
porterii `n fa]a casei lui
Irinel. C`t de greu trebuie s\
fie pentru cameraman s\
g\seasc\ un cadru spectacu-
los, cu poarta de fier a
viloan]ei! C`t de dificil\
devine meseria pentru re-
porter, care trebuie s\
povesteasc\ `n cuvinte sim-
ple [i `n fraze scurte un
asemenea subiect!

Exist\ zeci de „[tiri” care
s`nt umflate de redac]iile

televiziunilor specializate.
Subiecte care mustesc, toc-
mai prin amplitudinea pe
care `ncearc\ editorii s\ le-o
creeze, de umor involuntar.
De la „saga” familiilor Co-
lumbeanu [i Gabor, la cea a
Z\voranilor [i p`n\ la
povestea familiei de arhitec]i
jefuit\ zilele trecute, toate
„faptele de pres\” de acest
fel s`nt rostogolite, de
diminea]\ p`n\ seara, pe mi-
cile ecrane. Televiziunile
consum\ o gr\mad\ de

resurse financiare, ca s\ ]in\
`n via]\ subiecte moarte din
fa[\: a[ fi curios c`t la sut\
din factura la lumin\ a unui
post de [tiri se duce pe
asemenea ini]iative care
mimeaz\ jurnalismul.

Pe vremuri, reporterii mer-
geau „pe teren”. Ast\zi, cu sau
f\r\ voia lor, o parte dintre
ei merg „pe trotuar”. Faptele
au fost `nlocuite de presupu-
neri, surselor credibile le-au
luat locul „anonimele”, iar
[tirile au devenit f`suri live.

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

Moartea transmisiei live

Veronica D. Niculescu

Tot  cu  c`teva  zile  `nainte,  la  orice  ho-
tel  sau  motel  din  ora[  ai  mai  fi  c\utat
un  loc  liber,  ]i  s-aar  fi  r`s  `n  nas:  p\i,  a-
cum  te  treze[ti,  c`nd  vine  festivalul?
{i tot cu c`teva zile `nainte, biletele la
peste dou\zeci [i cinci de spectacole
din program erau epuizate, pe str\zi
ap\reau indicatoare retro spre Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“, spre pietonala
B\lcescu, spre Casa Sindicatelor, spre
Centrul Cultural Habitus, spre Teatrul
Gong, turi[ti cu harta `ntr-o m`n\ [i pro-
gramul festivalului `n cealalt\ mi[unau
deja de colo, colo, voluntari japonezi
chicoteau [optit la tot pasul.

Cum s\ descrii un festival de o ase-
menea amploare, c`nd doar [i nume-
le de festival pare prea tocit de at`tea
alte evenimente care `l poart\ degea-
ba? Cum s\ nu comi]i nedrept\]i,
vorbind de un spectacol sau altul,
doar fiindc\ acolo ai avut inspira]ia
sau norocul s\ ajungi, neglij`nd al-
tele, din cauz\ c\ ]i s-au terminat no-
rocul, inspira]ia sau timpul?

{i-apoi, cum de reu[esc an de an
organizatorii FITS s\ ]in\ sub control
un festival mamut, dezvoltat peste

m\sur\ `n cei optsprezece ani de exis-
ten]\? Cu alte cuvinte, cum dresezi
un mamut? R\spuns: `l cre[ti de mic.

Idiotul, pe buzele tuturor

Ajuns la cea de-a XVIII-a edi]ie, FITS
reune[te peste trei sute de eveni-
mente, pe parcursul a zece zile (27
mai – 3 iunie). ~n plin festival, n-ai
cum s\ nu observi cum pentru fiecare
dintre spectatori festivalul este altul –
fiecare `[i traseaz\ propriul traseu
printre sutele de evenimente. C`teva
s`nt v`rfurile, de neratat, `ns\ sur-
prize pot ap\rea acolo de unde nici
nu te a[tep]i, chiar [i merg`nd spre
cas\, `ntre o conferin]\ [i o lansare de
carte, `n ora[ul complet transformat.

Idiotul, `n regia lui Eimuntas Ne-
krosius, s-a jucat ̀ n prima sear\ a festi-
valului, cu actorii de la Compania
Teatral\ Meno Fortas, din Lituania.
Marile personalit\]i ale teatrului, re-
unite la Sibiu, au alc\tuit mare parte a
publicului la acest eveniment a[teptat.
Timp de cinci ore, regizori, actori, cri-
tici de teatru, spectatori `n sala cu cea
mai mare capacitate din Sibiu, Casa
Sindicatelor, au asistat la o minunat\

FESTIVALUL INTERNA}IONAL DE TEATRU DE LA SIBIU

Cum dresezi un mamut?
~l cre[ti de mic

Cu dou\ zile `nainte de `nceperea Festivalului
Interna]ional de Teatru de la Sibiu (FITS), `n centrul
ora[ului, nederanjat de trec\torii care `[i a[teptau
verdele de la semafor, un individ `n blugi [i tricou
desena de zor pe zidul exterior al teatrului. Dac\ 
l-ar fi luat poli]ia la `ntreb\ri, [i-ar fi zis numele:
Dan Perjovschi. 

Ca `n fiecare an la Sibiu, spectacolele de teatru de strad\ constituie un punct de atrac]ie pentru turi[ti
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ordinea de zi
~NTREBARE

Cum de reu[esc an de an organizatorii FITS s\ ]in\ sub control
un festival mamut, dezvoltat peste m\sur\ `n cei optsprezece
ani de existen]\?

punere `n scen\ a romanului lui Dos-
toievski. S-a vorbit despre aceast\ mon-
tare ca despre una dintre cele mai
coerente expuneri ale intrigii dosto-
ievkiene. O scenografie sumar\, deli-
cat\ [i `nc\rcat\ de sensuri, `nsu-
fle]it\ de gesturile actorilor, ni[te ac-
tori care au dat via]\ personajelor nu
doar prin cuvinte, dar [i prin ferme-
c\toare momente de coregrafie mut\,
ce acopereau pasaje-cheie ale c\r]ii,
fundalul sonor, toate au contribuit la
succesul de care s-a bucurat cel de-al
doilea spectacol prezentat de Nekro-
sius la Sibiu, dup\ Livada de vi[ini de
acum doi ani.

Tot `n prima sear\, a[a cum este o-
biceiul, festivalul s-a deschis oficial
cu ample spectacole de strad\ [i fo-
curi de artificii. ~n Pia]a Mare zeci de
mii de oameni au ie[it s\-i vad\ pe
germanii de la Pan Optikum, cu spec-
tacolul TRANSITIon. Pia]a avea s\ fie
plin\ sear\ de sear\, localnicii fiind
cei care se bucur\ `n special de spec-
tacolele de strad\.

„Noi credem c\ prin diversitate [i
calitate, edi]ia 2011 va fi [i mai impor-
tant\ dec`t cea de anul trecut“, declara
Constantin Chiriac, directorul FITS [i
al Teatrului Na]ional „Radu Stanca“, ̀ n
ziua deschiderii festivalului, amintind
c\ prioritatea organizatorilor atunci
c`nd se realizeaz\ selec]ia s`nt aceste
dou\ criterii, diversitatea [i calitatea,
scopul fiind acela ca festivalul s\ aib\
ca rezultat un public de calitate.

Faptul c\ s-au v`ndut bilete online
a fost un mare atu al festivalului, ve-
nind spectatori din nenum\rate ora[e
[i ]\ri, fiindc\ dac\ str\zile [i pie]ele
s`nt `n]esate seara de public local,
dintre spectatorii din s\li doar unul
din zece este sibian. Alt atu al festi-
valului merit\ punctat aici: spectaco-
lele aduse s`nt nout\]i, ele creeaz\ o
imagine de ansamblu a ceea ce se
joac\ `n lume `n acest moment. „Nici-
odat\ nu vom aduce relicve. Nu vom

aduce, de exemplu, Nekrosius de
acum 14 ani“, a spus Constantin
Chiriac. Idiotul este penultimul spec-
tacol al regizorului lituanian, iar pen-
tru una dintre edi]iile viitoare s-au
purtat deja discu]ii, s\ se aduc\ cea
mai recent\ premier\, Caligula.

V`rfuri [i bilete epuizate

Moment de v`rf al festivalului, Miri-
am W., `n regia lui Radu Afrim, cu
trupa Teatrului „Toma Caragiu“ din
Ploie[ti, a umplut Casa Sindicatelor
[i a ]inut cu r\suflarea t\iat\ cei [ap-
te sute de spectatori, `n a doua sear\
de festival. Radu Afrim are capaci-
tatea de a vedea poten]ialul unor
texte. De a le duce `mpreun\ cu ac-
torii acolo unde n-au fost `nainte [i
poate nici n-au visat s\ ajung\. Te tra-
ge, spectator, `n via]a intim\ a pove[-
tii, p`n\ ce te pomene[ti `n tine `nsu]i;
te `ntoarce pe dos ca pe-o hain\, te
coco[eaz\ de triste]e c`nd e veselia mai
mare pe scen\ [i te umple de bucurie
c`nd e chinul mai mare. Miriam W. este
poate cel mai frumos spectacol realizat
de Radu Afrim. Cel mai frumos v\zut
`n festival p`n\ acum [i poate c\ [i
p`n\ la final. A]i putea r`de: adic\ ce
fel de festival interna]ional mai e [i
acela `n care cel mai frumos spectacol
e tot unul românesc? Dar Radu Afrim
nu apar]ine nici unei ]\ri, nici unui
spa]iu. Nu-[i apar]ine dec`t lui `nsu[i.
C\ ne `nfrupt\m din el e un gest pen-
tru care ne vom scuza, `nainte de a
mul]umi.

Ce minun\]ii au mai fost `n festi-
val p`n\ acum? Vocile din Cimitirul
vesel, un concert `n Biserica Romano-
Catolic\ din Pia]a Mare, cu trei coruri
reunite, muzic\ irlandez\ compus\
de Shaun Davey [i versuri inspirate
de Cimitirul din S\p`n]a, unde toate
locurile au fost ocupate cu mult `na-
inte de `ncepere; Leonce [i Lena `n re-
gia lui Balázs Zoltán, cu compania

Maladype din Ungaria, `ntr-o formul\
care se apropie de ideea de workshop;
cele trei spectacole cu [i de Ascanio
Celestini, bazate pe interviuri [i cer-
cet\ri antropologice derulate pe par-
cursul a doi ani; Ispita Cioran, cea
mai recent\ biografie poetic\ reali-
zat\ de Gavriil Pinte, cu toate biletele
de mult v`ndute, spre disperarea
multor invita]i; minunatul O noapte
furtunoas\, `n regia lui Alexandru
Dabija, cu actorii Teatrului Na]ional
din Ia[i, jucat `n Hala Simerom, care i-
a distrat `n egal\ m\sur\ pe spectatorii
din România [i pe cei, de exemplu, din
Japonia, de[i spectacolul nu era tradus;
Visul unei nop]i de var\, la Cetatea
Cisn\dioara, cu Le Naïf Théâtre, `n re-
gia lui Richard Demarcy, care ne spu-
nea a doua zi c\ „frumuse]ea e cel mai
bun pedagog“.

{i astfel ajung la `nt`lnirile din fie-
care diminea]\ de la Centrul Cultural
Habitus, cu regizorii [i arti[tii, la con-
ferin]ele sus]inute de ei [i moderate
de neobositul Octavian Saiu venit din
nou tocmai din Noua Zeeland\, [i la
lans\rile de carte din fiecare zi. {i n-am
zis nimic despre premierele teatrului
sibian, cele care se joac\ cu casa ̀ nchis\,
nimic despre spectacolele-lectur\ de
la Libr\ria Humanitas, moderate de
C\t\lin {tef\nescu, nimic despre
ziarul festivalului, „Aplauze“, cald `n
fiecare diminea]\, beneficiind de
contribu]ia „Academiei Ca]avencu“?
Nimic despre efervescen]a str\zii, de-
spre dansatoare, despre oamenii f\r\
cap, despre pira]i? {i deja trebuie s\
`nchei, vinovat\, ca de fiecare dat\,
c\ am spus at`t de pu]in despre un
festival at`t de mare. Ce caut\ vinov\-
]ia `ntr-un articol, ce caut\ nota per-
sonal\ `ntr-un text jurnalistic? Cam ce
caut eu `n festival. Nu s`nt jurnalist,
s`nt spectator.

Va urma

Constantin Chiriac, directorul Teatrului Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu
[i al FITS, a primit pe 30 mai, `n plin festival, decora]ia belgian\ „Ofi]er
al Ordinului Coroanei“, distinc]ie ce este acordat\ personalit\]ilor cu
`nalte merite artistice, literare [i [tiin]ifice. Pentru str`nsa colaborare cul-
tural\ cu comunitatea francez\ [i flamand\ din Belgia, Majestatea Sa
Regele Albert II a dorit s\ `i decerneze decora]ia, prin intermediul am-
basadorului Belgiei la Bucure[ti, Philippe Beke.

~n luna octombrie a acestui an, Constantin Chiriac va pune `n scen\,
`n coproduc]ie cu Teatrul Na]ional din Bruxelles, un spectacol Faust, s-a
spus la decernare.

DECORAT DE BELGIENI
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Zidul Teatrului „Radu Stanca“, reg`ndit `ntr-o formul\ à la Dan Perjovschi Idiotul, `n regia lui Eimuntas Nekrosius, spectacol jucat chiar `n prima sear\ a festivalului

Miriam W., `n regia lui Radu Afrim, cu trupa Teatrului „Toma Caragiu“ din Ploie[ti, 
a umplut Casa Sindicatelor
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*
~ncepuse  s\  se  `nsereze  c`nd  ap\ru  se-
cretara,  `nfofolit\  [i  ud\  p`n\  la  piele,
iar  el  crezu  la  `nceput  c\  a  reu[it  s\
scape  de  copil.  Dar dup\ ce str`nse
umbrela [i dezbr\c\ paltonul mare de
blan\, v\zu c\ are fixat pe corp un
dispozitiv `n care [edea un bebelu[ e-
nergic, cu obr\jorii ro[ii [i o suzet\ e-
norm\, care `l studia cu curiozitate li-
ni[tit\. Directorul `ntreb\ uimit: a[a se
ambaleaz\ un bebelu[? Puteai s\-l su-
foci. Dar secretara se ar\t\ impertur-
babil\ [i pe un ton nou, agresiv, foarte
diferit de tonul ei obi[nuit din orele

de program, spuse: „Ai `ncredere `n
mine“, apoi a[ez\ pruncul pe covor [i
`i schimb\ suzeta. Micu]ul privi `ncoa-
ce [i `ncolo de parc\ era `n c\utarea
unei ]inte care s\ merite osteneala,
scoase din gur\ suzeta cea nou\, se `n-
toarse pe burt\ [i `ncepu s\ se t`rasc\
cu o vitez\ surprinz\toare, ]in`nd suze-
ta `ntre degete.

Secretara `i tr`nti cu acela[i ton iri-
tat, de familiaritate: „Gata, ia-te du-
p\ el, ai promis c\ ai grij\ de el“, du-
p\ care lu\ articolul, `l citi cu aten]ie,
foarte `ncet, cu o figur\ sever\, apoi
privi fotocopia neclar\ a flutura[ului
de salariu rupt care fusese g\sit asu-
pra femeii ucise, o r\suci pe toate

p\r]ile [i se adres\ directorului, care
`ncepuse deja s\ p\[easc\ [ov\ielnic
pe urmele copila[ului:

— La ce dat\ a avut loc atentatul?
Iar c`nd primi informa]ia, spuse c\

femeia ar fi absentat de la lucru o lu-
n\ `ntreag\ `naintea atentatului. Deci
probabil c\ ̀ n clipa mor]ii nu mai apar-
]inea de personalul `ntreprinderii,
de[i, din cine [tie ce motiv, primise to-
tu[i salariul, iar tot articolul acesta in-
fam se bazeaz\ pe o eroare.

Dar directorul – f\r\ a-[i lua m\-
car o clip\ privirea de la bebelu[, care
acum ajunsese `n pragul u[ii, [i `n-
treb`ndu-i dac\ s\-l lase s\ ias\ pe co-
ridor sau s\-l opreasc\ acolo – r\s-
punse cu r\ceal\:

— Apar]ine sau nu apar]ine, eroa-
re sau nu, trebuie verificat cine este
angajata aceasta [i din ce cauz\ am
pierdut-o din vedere cu to]ii at`t de
u[or. C\ci dac\ a fost concediat\ sau
chiar dac\ a plecat din proprie ini]ia-
tiv\, atunci cum se face c\ [i-a primit
salariul luna aceasta? Ar fi trebuit s\
figureze pe undeva prin dosarele
noastre. Deci d\-i drumul, te rog, e
p\cat de timpul nostru, al tuturor.

Cu aceste cuvinte, iese pe urmele
copilului, care se speriase o clip\ de

`ntunericul de pe coridor, dar `[i revi-
ne repede [i `ncepe s\ mearg\ cu a-
v`nt sporit de-a bu[ilea spre biroul
patronului.

„{i apoi ne mir\m c\ la dou\zeci
de ani \[tia nu se mai mul]umesc cu
Himalaya“, g`nde[te directorul, ur-
m\rind pas cu pas pruncul ce `nain-
teaz\ vioi, se opre[te din c`nd `n c`nd
f\r\ s\ semnalizeze [i se a[az\ c\z`nd
pu]in pe g`nduri, dar revine rapid la
traseul s\u, men]in`nd deocamdat\
direc]ia ini]ial\. Iar b\rbatul robust,
de statur\ mijlocie, care se apropie
de patruzeci de ani, `n al c\rui p\r
tuns scurt mijesc deja primele fire ar-
gintii, e cuprins brusc de un val de o-
boseal\ profund\, dar [i de un fel de
animozitate ciudat\ fa]\ de femeia a-
nonim\ care a plecat la pia]\ f\r\ un
act de identitate la ea special ca s\-i
creeze lui probleme, l\s`ndu-l fl\-
m`nd, `nsetat [i obosit dup\ o zi de
munc\, `nc\rcat cu responsabilitatea
de a o identifica.

Bebelu[ul ajunge la cap\tul cori-
dorului [i se opre[te l`ng\ u[a birou-
lui patronului, care desigur c\ la ora
asta cineaz\ acas\ lini[tit, convins c\
directorul `i va ap\ra reputa]ia. U[a
decorativ\, capitonat\ elegant cu per-
ni]e de piele neagr\, pentru a nu l\sa
s\ r\zbat\ `n afar\ secretele profe-
sionale care se urzesc `n spatele ei,
st`rne[te instinctele copila[ului, care
bate aprig `n ea cu suzeta, ce printr-o
minune nu s-a pierdut `n cursa aceea
lung\. Dar din cap\tul coridorului se
aude strig\tul de izb`nd\ al secretarei,
care a reu[it deja s-o identifice pe po-
sesoarea flutura[ului de salariu. „To-
tu[i e ordine `n departamentul meu“,
g`nde[te directorul satisf\cut, se aplea-
c\ [i ridic\ bebelu[ul, risipind dintr-o
singur\ mi[care vraja u[ii `nchise, [i,
`nainte s\ protesteze `l ridic\ `n aer [i
`l duce ca pe un avion deturnat `napoi
la maic\-sa, care a afi[at pe ecranul
multicolor al calculatorului nu numai
datele personale, ci [i o fotografie re-
u[it\, imaginea color a chipului z`m-
bitor [i luminos al unei femei nu prea
tinere, cu p\r [aten deschis.

— S`nt aproape sigur\ c\ ea e fe-
meia pe care o cau]i, declar\ secreta-
ra pe un ton triumf\tor, ]i-o scot ime-
diat la imprimant\, ca s-o ai la `nde-
m`n\. Uite, [tiu [i data la care a fost
angajat\, o s\ g\sesc chiar [i interviul
de angajare pe care i l-ai luat.

— Eu am angajat-o? se mir\ direc-
torul – dar nu-i pred\ `nc\ bebelu[ul,
care strive[te cu palma lui micu]\ u-
rechea celui care `l poart\.

— P\i, cine altul? Ai fost transfe-
rat aici `n iulie anul trecut [i ai dispus
imediat ca nimeni s\ nu fie angajat
sau concediat dec`t prin intermediul
t\u.

— Pe ce post am angajat-o? `ntrea-
b\ directorul nepl\cut impresionat de

implicarea sa personal\ `n cazul anga-
jatei ucise. La ce departament? ~n ce
sec]ie? Cine e [eful ei direct? Ce ne spu-
ne calculatorul t\u?

~n acest punct, calculatorul se do-
vede[te mai zg`rcit cu r\spunsurile.
Conform codului personal, ea a fost a-
ta[at\ unei echipe de muncitori la cu-
r\]enie, migr`nd de la un departament
la altul.

— Atunci nu-i de mirare, murmu-
r\ directorul cu triste]e, c\ [i moartea
ei s-a pierdut la noi printre sec]ii...

Dar secetara, care lucreaz\ aici de
mul]i ani – [i care a avut idei [i ini]ia-
tive foarte inspirate de-a lungul anilor,
de exemplu, schimbarea numelui
„Sec]ia de personal“ `n „Departamen-
tul de resurse umane“ sau introdu-
cerea fotografiilor tuturor angaja]ilor
`n calculator – nu e de acord cu diag-
nosticul directorului, care mai are ne-
voie din c`nd `n c`nd de instructajul ei.

— Imposibil. Absen]a cuiva nu
poate trece neobservat\ la noi. Dea-
supra fiec\rui lucr\tor, fie [i ultimul
dintre hamali sau oamenii de ser-
viciu, este cineva care le controleaz\
prezen]a [i le organizeaz\ programul
de lucru.

Secretara, fr\m`ntat\ acum de ne-
lini[te profesional\, poate [i moral\,
se pare c\ [i-a uitat casa, pe care cu
pu]in timp `n urm\ se str\duia s\ n-o
p\r\seasc\; a uitat de cei doi copii
mai mari, care a[teapt\ acas\ cina; a
disp\rut p`n\ [i potopul de iarn\ care
biciuie[te geamurile. E ca [i cum acea
omenie lezat\ a patronului s-a stre-
curat pe sub u[a capitonat\ a biroului
[i a molipsit-o [i pe ea; iat-o emo]io-
nat\ de noua misiune [i, cu aceea[i
eficien]\ cu care a descoperit `n cal-
culator identitatea muncitoarei, ex-
trage din dosarul personal conclu-
ziile interviului cu directorul din vara
trecut\ [i `i ata[eaz\ o scurt\ exper-
tiz\ medical\ semnat\ de medicul
`ntreprinderii.

Capseaz\ apoi interviul [i formu-
larul cu date personale, ia articolul [i
cele dou\ fotografii [i le ata[eaz\ [i
pe ele, [i iat\ c\ totul e deja introdus
`ntr-un dosar nou, g\lbui, care `i este
`ntins directorului ca document de
pornire – cam sub]irel, ce-i drept, dar
o baz\ real\ pentru cercet\ri.

Cum bebelu[ul `ncepe s\ urle brusc
`n bra]ele lui, ea `l ia [i `l str`nge la
piept, rug`ndu-l pe director s\ intre `n
biroul s\u [i s\ studieze dosarul sau cel
pu]in s\ `ntoarc\ privirea, ca s\ poat\
ast`mp\ra foamea pruncului, numai a[a
o s\-i lase s\ descopere „omul care ne-a
b\gat `n rahatul \sta“. {i nici nu ter-
min\ de vorbit, c\ [i descheie primul
nasture de la c\ma[\, eliber`nd s`nul.

*
Cel pu]in acum am un fir de care s\ m\
ag\], pot s\ aflu ceva despre femeia

Ecranizarea romanului lui A.B. Yehoshua, `n regia lui 
Eran Riklis, a fost propunerea Israelului la edi]ia de anul acesta
a Premiilor Oscar, sec]iunea „Cel mai bun film str\in“.

PROPUNERE 
LA OSCAR
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A.B. Yehoshua – Misiunea
directorului de resurse umane
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul Misiunea directorului de
resurse umane de A.B. Yehoshua, carte care
„brodeaz\ pe marginea unor dileme dureroase,
adeseori r\mase f\r\ r\spuns, precum semnifica]ia
lui acas\ privit\ din ipostaza `nstr\inatului“ („Miami
Herald“). Volumul va ap\rea `n cur`nd `n colec]ia
„Biblioteca Polirom“, `ntr-o traducere din limba
ebraic\ semnat\ de Any Shilon.

CARTEA

O satir\ la adresa insensibilit\]ii [i indiferen]ei societ\]ii
contemporane, Misiunea directorului de resurse umane
construie[te un univers populat de fiin]e cu suflete [i
con[tiin]e amor]ite, `n care doar un eveniment
cutremur\tor mai poate rede[tepta respectul pentru
valori profund umane precum dragostea [i compasiu-
nea pentru semeni. Un atentat sinuciga[ petrecut `ntr-o
pia]\ din Ierusalim provoac\ moartea unei femei ne-
cunoscute, asupra c\reia se g\se[te un singur docu-
ment: o foaie de salariu cu antetul `ntreprinderii unde
aceasta lucra. 

C`nd un jurnalist oportunist `ncearc\ s\ provoace un
scandal acuz`nd `ntreprinderea de „lips\ de umanitate“,
conducerea `l desemneaz\ pe directorul de resurse
umane s\ se ocupe de caz. Voiajul t`n\rului director de
resurse umane `n ]ara de origine a femeii pentru a
`nso]i sicriul acesteia [i a lua parte la `nmorm`ntare
al\turi de familie cap\t\ propor]iile unei c\l\torii
ini]iatice, la cap\tul c\reia va deveni mai matur, mai
responsabil [i mai „uman“.

Romanul a fost ecranizat de celebrul regizor Eran
Riklis `ntr-o coproduc]ie româno-israelian\ care s-a bu-
curat de un mare succes de public. La gala premiilor in-
dustriei de film din Israel, Ophir Awards, desf\[urat\ la
Ierusalim, Misiunea Directorului de Resurse Umane a
ob]inut 5 trofee: Cel mai bun film, Cea mai bun\ regie,
Cel mai bun scenariu, Cea mai bun\ actri]\ `ntr-un rol
secundar (Rozina Cambos) [i Cea mai bun\ coloan\
sonor\. Pelicula a mai c`[tigat premiul publicului la 
Festivalul de Film de la Locarno [i a fost propunerea 
Israelului la Oscarul pentru Cel mai bun film str\in.
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asta, g`nde[te el satisf\cut [i intr\ `n
biroul s\u. Elibereaz\ masa de lucru
[i se ad`nce[te `n studierea dosarului
sub]irel pe care i l-a `nm`nat secretara.
La ̀ nceput ̀ ncearc\ s\ nu priveasc\ mi-
ca fotografie printat\ pe foaia de
h`rtie, dar privirea `i e atras\ de chipul
femeii de patruzeci [i opt de ani, de
ochii deschi[i la culoare, de linia oare-
cum exotic\, cumva nordic\, cumva
asiatic\ a spr`ncenelor neobi[nuite ca-
re se arcuiesc deasupra pleoapelor
spre nas. G`tul rotund [i lung se dez-
v\luie `n toat\ frumuse]ea lui. O
clip\, uit\ c\ femeia aceasta nu mai
este – poate c\ e chiar sf`[iat\ `n bu-
c\]i, iar `n urma ei n-a mai r\mas de-
c`t indiferen]a birocratic\ ce plute[te
peste destinul ei, parc\ cer`nd cu in-
sisten]\ o dovad\ concret\ a existen-
]ei sale.

Se simte tentat s\-i telefoneze pa-
tronului ca s\-l informeze despre pro-
gresul identific\rii, `ns\ `l opre[te un
val de am\r\ciune. Dac\ din grija pen-
tru imaginea sa de patron omenos
b\tr`nul a `nc\lcat drepturile a trei
func]ionari, atunci de ce s\ nu fiarb\
mai departe `n suc propriu [i s\ se
fr\m`nte `nsp\im`ntat de viitorul re-
puta]iei sale? De ce s\ cread\ c\ ordi-
nele sale au fost executate cu mare
u[urin]\, ba chiar cu bucurie?

~ntoarce pagina cu datele perso-
nale [i cite[te formularul de angajare.
~l str\bate un fior c`nd realizeaz\ c\
femeia ucis\ nu l-a scris singur\, a[a
cum se obi[nuie[te, ci c\ el `nsu[i l-a
scris, cu m`na lui, dup\ dictarea ei, ca
un proces-verbal de la poli]ie:

M\ numesc Ragaiev. Iulia Ragaiev,
inginer mecanic [i am diplom\. Dar
nu n\scut la ora[, eu dintr-un sat mic.
La margine. Foarte departe de ora[
mare. Acolo `n sat tr\ie[te [i mama
mea. {i am un copil, deja mare, are
treisprezece ani [i tat\l lui tot inginer.
Dar nu tr\iesc cu el. Om foarte bun,
dar noi ne-am desp\r]it. Eu p\r\sit
pentru alt b\rbat, tot bun. {aizeci ani.
Femeia lui murit de mult [i el venit s\
lucreze `n ora[ul nostru, la uzin\, aco-
lo cunoscut. {i eu vrut foarte mult vin
aici, la Ierusalim, [i fost de acord [i el.
A[a venit aici, eu, el [i copilul meu. Dar
aici el nu g\sit pentru el post bun,
potrivit pentru inginer important. {i el
nu vrut s\ r\m`n\ a[a, f\r\ rost. Pen-
tru c\ nu merit\ pentru el numai m\-
tur\ strada sau p\ze[te sau a[a ceva.
A[a c\ el `ntors, nu `n ora[ul meu, `n
ora[ul lui, are acolo fiic\ [i nepoat\.
Dar nu eu. Pentru c\ eu vrut s\ mai
`ncerc la Ierusalim, poate reu[im `n
el. Pentru c\ mie place Ierusalim, eu
iubesc [i e interesant pentru mine,
dac\ merg `napoi nu mai ajung alt\
dat\. La `nceput fost cu mine [i co-
pilul, dar tat\l lui spus pericolul prea
mare aici [i cerut s\ vin\ `napoi. A-
tunci eu spus bine, s\ mearg\ `napoi,
eu mai `ncerc pu]in la Ierusalim, ce
bine [i ce r\u, pentru c\ eu pot s\ lu-
crez orice e nevoie aici, chiar dac\ am
diplom\ de inginer. Nu e important.
Pentru c\ [i copilul se `ntoarce aici
apoi. Asta situa]ia acuma. {i mama
mea din sat vrea foarte mult s\ vin\
aici la Ierusalim. Ei, mai vedem...
poate vine...

Apoi urma declara]ia, de ast\ dat\
corect formulat\ de director: Sub-
semnata Iulia Ragaiev, posesoarea
certificatului de reziden]\ temporar\
nr. 836205, m\ oblig s\ accept orice
munc\ `n cadrul `ntreprinderii, inclu-
siv `n tura de noapte.

Sub aceast\ fraz\ se afla semn\tu-
ra femeii ucise, cu litere enorme. La
acestea se ad\uga o opinie:

Femeie cu statut de rezident tem-
porar, aparent s\n\toas\, singur\,
face impresie acceptabil\. Are o mo-
tiva]ie serioas\ pentru a munci, este
deocamdat\ potrivit\ pentru depar-
tamentul servicii, de[i, dat\ fiind pre-
g\tirea tehnic\, dac\ se va dovedi apt\,
o vom putea folosi `n viitor `ntr-una
din liniile de produc]ie, fie la panifi-
ca]ie, fie `n noua linie de papet\rie [i
birotic\.

Sub toate acestea era notat\ remar-
ca medicului `ntreprinderii: f\r\ pro-
bleme deosebite. Apt\ pentru munc\.

~n biroul cel\lalt, secretara nu pier-
dea timpul. ~n timp ce-[i al\pta prun-
cul, transmise pentru `nceput la tele-
fon directive clare, `nt`i copiilor, apoi
so]ului [i `n cele din urm\ mamei sale,
`n leg\tur\ cu preg\tirea cinei. Apoi,
f\r\ s\-[i consulte [eful, porni pe
cont propriu o mic\ anchet\ [i cu vo-
cea ei proasp\t\ [i agresiv\ `l `ntreb\
pe linia interioar\ pe [eful echipei de
la panifica]ie din tura de zi dac\ are cu-
no[tin]\ de faptul c\ o muncitoare de
la cur\]enie, pe nume Iulia Ragaiev, ab-
senteaz\ deja de mult\ vreme de la lu-
cru; f\r\ s\-l informeze despre soarta
ei, se interes\ dac\ a fost concediat\
sau dac\ a demisionat, ̀ ntreb`nd de ce,
indiferet de situa]ie, nu a fost infor-

mat departamentul de resurse umane,
dup\ cum cere regulamentul, pentru a
se putea men]ine la curent cu situa]ia.

Iar directorul, care, la biroul s\u,
ascult\ prin u[a deschis\, ne[tiind
dac\ [i actuala anchet\ are loc ca par-
te a procesului de al\ptare, ridic\ re-
ceptorul exact la timp ca s\ aud\ r\s-
punsul [ov\itor al [efului echipei de
zi, care `[i aminte[te vag de lucr\toa-
rea respectiv\, ba chiar i-a sesizat ab-
sen]a, dar propune s\ fie contactat
superiorul ei direct, [eful schimbului
de noapte, care a ajuns deja la lucru
`mpreun\ cu echipa sa ca s\ intre `n
tur\. Din c`te se pare, nu agreeaz\ to-
nul agresiv cu care ea se adreseaz\ u-
nui salariat de rangul s\u, a[a c\ la
urm\ sugereaz\ ca superiorul ei di-
rect s\ se adreseze [efului de tur\.

Eficienta secretar\ nu las\ `ns\ de-
loc impresia c\ s-ar fi sim]it ofensat\
de nesocotirea pozi]iei sale, pentru c\
termin\ convorbirea pe un ton politi-
cos, f\r\ s\-i fac\ deocamdat\ nici cea
mai mic\ aluzie despre soarta femeii
disp\rute. S-ar p\rea c\ moartea ei
este un atu pre]ios, o carte pe care o ]i-
ne str`ns la piept, prea important\
pentru a o etala prea cur`nd. Imediat
dup\ aceea, `l cheam\ pe director. S-ar
p\rea c\ ̀ n afara orelor de lucru ̀ l con-
sider\ subalternul ei, mai degrab\
dec`t s\ se considere ea subalterna lui.

Intr`nd `n camer\, directorul con-
stat\ c\ procesul al\pt\rii s-a `nche-
iat cu succes, ba a avut chiar [i un re-
zultat concret sub forma unui scutec
`mp\turit care eman\ un miros care-]i
mut\ nasul din loc. Iar `n timp ce be-
belu[ul, rumen [i satisf\cut, `[i b`]`ie
`n aer picioru[ele goale [i g`ngure[te
o binecuv`ntare de dup\ mas\, ea se

felicit\ pentru intui]ia care i-a permis
s\ ajung\ at`t de repede la concluzia
corect\.

— Ai s\ vezi c\ de[i nu ne-au infor-
mat [i au continuat din gre[al\ s\-i pl\-
teasc\ salariul pe ultima lun\, `n mod
oficial, la momentul atentatului ea nu
mai apar]inea, tehnic, de compania noa-
str\, ceea ce ne va permite s\-i cerem
sc`rbei \leia de reporter [i redactorului
s\u [ef s\ ne cear\ ei frumos scuze [i
s\-[i arunce „cutremur\toarea lips\ de
omenie“ la co[ [i a[a `i putem spune [i
patronului s\ se lini[teasc\. Arunc\ o
ultim\ privire chipului femeii care lu-
crase la cur\]enie, care disp\ru de pe
ecranul luminat, spuse: P\cat de ea,
ce femeie frumoas\, apoi stinse cal-
culatorul.

— O femeie frumoas\? zise directo-
rul [ocat [i deschise dosarul pe care `l
avea `n m`n\, arunc`nd o privire peste
fotografia printat\. Exagerezi. Dac\ ar
fi fost `ntr-adev\r frumoas\, mi-a[ fi
amintit de ea.

Dar secretara nu r\spunde, prinde
cu gesturi experte scutecul copila[u-
lui, arunc\ scutecul murdar `n co[ul
de gunoi, `[i fixeaz\ dispozitivul, v`r\
pruncul `n el, se `nf\[oar\ `n paltonul
gros de blan\, `[i arunc\ pe umeri o
pelerin\ galben\ fo[nitoare de ploaie

[i bebelu[ul dispare din nou de parc\
n-ar fi fost. ~i arunc\ directorului o
privire iute, ca [i cum l-ar vedea pen-
tru prima oar\.

— Ba frumoas\, insist\ ea, chiar
foarte frumoas\. {i dac\ n-ai obser-
vat c`nd ai angajat-o, e pentru c\ tu
tr\ie[ti ca un melc, `nchis `n propria
ta cochilie, iar frumuse]ea [i bun\-
tatea trec pe l`ng\ tine ca umbra. Dar
la ce-o s\ ne foloseasc\ s\ ne contra-
zicem asupra unui om care nu mai exis-
t\, ce dovedim cu asta? Oricum, mai
bine s\ vin cu tine la brut\rie s\ ne in-
teres\m cum de ne dispar lucr\torii
f\r\ s\ pun\ nimeni vreo `ntrebare
sau s\ ne informeze m\car.

Directorul `[i prive[te secretara cu
simpatie, pl\cut impresionat de spiri-
tul ei practic, ia din cuier geaca, se `n-
dreapt\ spre `ntrerup\tor s\ sting\
lumina [i o sete subit\ `l face s\ `n-
trebe dac\ are ceva rece de b\ut `n
micul ei frigider.

— Rece? Pe vremea asta? se mir\
ea [i deschide u[a frigiderului, des-
coperind c\ nu con]ine de fapt nimic
de b\ut, `n afara cutiei cu lapte con-
centrat pentru cafea.

N-are de ales. Cu `nghi]ituri mici,
pentru a-[i controla grea]a, soarbe
lichidul rece.

Abraham Yehosua s-a n\scut `n 1936, la Israel, `ntr-o familie de evrei sefarzi. 
A studiat literatura [i filosofia la Universitatea Ebraic\ din Ierusalim [i a urmat o
carier\ didactic\. A debutat ca scriitor `n 1962. Dintre cele mai apreciate ro-
mane ale sale amintim: Amantul (1977), Un divor] t`rziu (1982), Mr Mani
(1990), Mireasa Eliberat\ (2001).

AUTORUL

» „Subiectul preferat al lui
Yehoshua este umani-
tatea. De[i predilect\, 
ea este schi]at\ cu
aten]ie, discret, `n tu[e
subtile, ce se pierd pe
alocuri `n culoarea local\,
marcat\ de condi]ia
evreului `n Israelul 
modern.“ 

– „The Economist“



„Cred c\ succesul lui Ceau[escu se datoreaz\ faptului c\ a
disp\rut `n ni[te condi]ii care au fost foarte mediatizate. Ce s-a
`nt`mplat `n celelalte ]\ri comuniste `n 1989 nu a fost at`t de
spectaculos.“
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De ce ar cump\ra un cititor român
cartea ta despre comunism? Numai
la edi]ia din acest an a Bookfest s-au
lansat `nc\ cel pu]in dou\ volume
pe acela[i domeniu. Cum iese `n evi-
den]\ lucrarea ta?

Ca politolog care este interesat de Ro-
mânia, [tiu ce se public\ aici. Dar pen-
tru cartea mea am folosit documente
cu totul noi, din arhiva Ministerelor A-
facerilor Externe polonez [i cehoslo-
vac. Acesta este un punct de vedere
nou pentru cititorul român. ~n plus, am
f\cut o compara]ie `ntre regimurile co-
muniste, dar [i cu regimul lui Mussoli-
ni. Pot s\ spun c\ am scris detaliat de-
spre ni[te aspecte istorice care nu erau
suficient aprofundate `n alte lucr\ri.
M\ refer la greva studen]ilor români
din 1968, dar mai ales la economia
româneasc\ `n vremea comunismului,
care nu este cercetat\ suficient.

Probabil c\ istoricii români au
abordat p`n\ acum acele zone ale
istoriei comunismului care se v`nd
mai u[or, precum via]a social\ sau

politic\. Economia e mai greu van-
dabil\.

E greu de v`ndut, dar nu e greu de cer-
cetat.

Aminteai mai devreme c\ ai reali-
zat `n carte o compara]ie `ntre toa-
te sistemele comuniste. Din aceast\
analiz\, reiese c\, cel pu]in p`n\ la
un punct, Nicolae Ceau[escu nu a
avut o evolu]ie politic\ mult diferi-
t\ fa]\ de a celorlal]i lideri din blo-
cul comunist. Atunci de ce a deve-
nit unul dintre cei mai cunoscu]i dic-
tatori din estul Europei, un brand
pentru România [i chiar pentru co-
munism `n general?

Cred c\ succesul lui se datoreaz\ fap-
tului c\ a disp\rut `n ni[te condi]ii ca-
re au fost foarte mediatizate. Toat\ lu-
mea a v\zut la televizor c\ `n România
este revolu]ie, c\ Ceau[escu a fost `m-
pu[cat. Ce s-a `nt`mplat `n celelalte ]\ri
comuniste `n 1989 nu a fost at`t de
spectaculos. De exemplu, `n Bulgaria
au fost ni[te demonstra]ii, dar nu at`t
de mari [i f\r\ ciocniri la care autori-
t\]ile s\ riposteze cu tancuri. ~n Polo-
nia, a avut loc acea Mas\ Rotund\, un
eveniment foarte plictisitor pentru te-
leviziune.

~n]eleg c\ asta i-a fascinat [i pe po-
lonezi la momentul respectiv, fap-
tul c\ la Bucure[ti a fost o revolt\
popular\ violent\?

Da, da. ~n decembrie 1989 aveam 13
ani, dar `mi aduc aminte c\ toat\ lu-
mea vorbea despre asta, chiar [i copiii
de la [coal\. Situa]ia din Polonia era
cu totul diferit\, popula]ia nu era atra-
s\ de evenimentele de la Var[ovia.

A[adar, ai tr\it `n comunism numai
p`n\ la 13 ani. Cum ai perceput a-
cea perioad\ de dinaintea c\derii
regimurilor dictatoriale din aceast\
parte a Europei?

Am crescut `n Var[ovia, [i era o dife-
ren]\ foarte mare `ntre capital\, ora[e
mari [i ora[e mici. Dar `mi aduc amin-
te c\ erau cozi la magazine, c\ era o
vreme de mizerie. Toate produsele po-
loneze sau din ]\rile comuniste erau
de o calitate foarte rea. {i orice marc\
din Vest era tratat\ ca un artefact. La

[coal\, c`nd cineva avea ceva occiden-
tal, de exemplu o juc\rie, era invidiat
de toat\ lumea. Am descoperit `n anii
‘90 un lucru care s-a petrecut `n anii
‘50. Familia mea avea un dulap pe ca-
re nu l-a folosit de atunci. ~n acel du-
lap vechi de 40 de ani am g\sit ni[te
cutii cu ambalaje de la ciocolat\ [i alte
m\rfuri vestice p\strate ca adev\rate
valori. Familia mea le cump\rase din
Occident, nu [tiu pe ce c\i, [i a avut a-
cest impuls de a le p\stra ca pe ceva
extraordinar.

E ciudat ce-mi spui, pentru c\ eu
]in minte c\ pe vremea comunis-
mului veneau `n România mul]i tu-
ri[ti polonezi [i p\rin]ii mei [i al]i
români se `mbulzeau s\ cumpere
de la ei diferite produse. Iar eu am
fost cel mai fericit c`nd am primit
de la un cuplu de polonezi, cadou,
ni[te rahat. Iar tu afirmi acum c\
nu era, de fapt, o prea mare dife-
ren]\ `ntre cele dou\ ]\ri din punct
de vedere al calit\]ii m\rfurilor.

~ntr-o mare m\sur\, problemele eco-
nomice erau acelea[i, dar `ntr-adev\r
`n România erau mai mari. {i la noi
toate produsele erau de proast\ cali-
tate, dar `n anii ‘80 s-a `nceput o foarte
mare bi[ni]\ `n special cu Berlinul de
Vest. Era chiar un c`ntec rock pe vre-
mea aceea despre Berlinul de Vest [i
smecherie, [i bi[ni]ari. Acei turi[ti ca-
re ajungeau `n România, cump\rau din
Vest [i le vindeau aici. Produsele poloneze
nu erau str\lucite, erau `n aceea[i clas\
cu ale voastre.

~n cartea ta, aminte[ti de dou\ pro-
teste care au avut loc `n România
comunist\. Despre primul, o revol-
t\ a studen]ilor bucure[teni din
1968, afirmi c\ nu e foarte cunos-
cut printre români. Despre al doi-
lea, greva minerilor din Valea Jiu-
lui din 1977, scrii c\ nu e suficient
documentat de istoricii no[tri. De
ce crezi c\ au r\mas `n umbr\ cele
dou\ evenimente?

S`nt dou\ lucruri cu totul diferite.
Cercetarea `n Valea Jiului despre anul
1977 este o chestie aproape politic\ `n
România, mai ales pe fondul acelor
mineriade de dup\ 1990. Apoi e dificil
pentru un cercet\tor s\ vorbeasc\ cu

acei oameni. E un punct sensibil Valea
Jiului, dar cred c\ merit\ aprofundat.
Cu lumea studen]easc\ din anii ’60 ar
fi mai u[or. O parte dintre cei de atunci
mai tr\iesc, s`nt oameni care [tiu s\
scrie. Poate c\ exist\ ni[te jurnale, ni[-
te memorii, care nu au fost publicate
[i pe care participan]ii de atunci le-au
p\strat ca o amintire a tinere]ii lor. Cred
c\ de aceea ar fi mai u[or de g\sit sur-
se de documentare.

{i totu[i nu se `nt`mpl\.

Sper c\ dup\ publicarea c\r]ii mele ci-
neva se va interesa de acel eveniment
[i `i va c\uta pe acei oameni care mai
au amintiri.

Anul trecut, Herta Müller a acuzat
faptul c\ nu au existat suficien]i
protestatari, diziden]i printre intelec-
tualii români. La r`ndul t\u, scrii `n
carte c\ intelectualii au fost mai de-
grab\ dedica]i lui Nicolae Ceau[es-
cu, nu prea s-au revoltat nici m\car

`n culise. De ce crezi c\ nu a existat ̀ n
România o diziden]\ puternic\, a[a
cum s-a `nt`mplat, de exemplu, `n
Polonia?

Exist\ dou\ motive pentru asta. Cel mai
important este nivelul represiunii din
România. ~n Polonia, mai ales `n anii ’80,
dac\ erai dizident nu riscai prea mult. S-au
publicat atunci mai multe c\r]i [i re-
viste `n samizdat. O parte era controla-
t\ de Securitatea polonez\, dar o par-
te nu [i era foarte u[or chiar [i pentru
mine, copil fiind, s\ le g\sesc. ~n Româ-
nia, situa]ia ar\ta cu totul diferit. Un
exemplu foarte bun pentru asta este a-
facerea Medita]iei Transcendentale.
Un grup care vroia s\ fac\ ceva cu totul
nepolitic a fost urm\rit, oamenii da]i
afar\ de la lucru. ~]i dai seama ce ar fi
fost dac\ acel grup avea motive politi-
ce? Al doilea motiv este c\ Ceau[e[cu a
reu[it un lucru pe care comuni[tii po-
lonezi nu l-au reu[it: a jucat cartea na-
]ionalismului mai bine. ~n anul 1968,
Ceau[escu era suportat de majoritatea
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INTERVIU CU ISTORICUL ADAM BURAKOWKI:

„Ceau[escu mi se pare un p
Istoricul polonez Adam Burakowski s-a
`ndr\gostit de România, a spus-o
tuturor celor care l-au `ntrebat, mai
`nt`i ca turist, `n 1996. A `nv\]at apoi
limba român\, a citit c`teva volume de
literatur\ [i, pentru c\ era pasionat de
istoria comunismului, s-a hot\r`t s\-l
studieze pe cel românesc [i pe liderul

s\u ucis `n 1989. A realizat o lucrare 
de doctorat, care mai apoi a devenit 
o carte: Dictatura lui Nicolae
Ceau[escu (1965-1989). Geniul
Carpa]ilor. Versiunea `n limba român\,
publicat\ de Editura Polirom, a fost
lansat\ la Bookfest [i apoi la Ia[i, la
finalul lunii mai.

» Polonezii au cump\rat
aceast\ carte despre
Nicolae Ceau[escu? S`nt
interesa]i de comunismul 
românesc?

Cartea a fost v`ndut\
`ntr-un tiraj care este
considerat un succes
pentru o lucrare
[tiin]ific\ `n Polonia.
Am avut mai multe co-
mentarii despre asta [i
cred c\ este o reu[it\.
Exist\ un interes `n
Polonia [i pentru
Ceau[escu, [i pentru
România.



popula]iei, care l-a tratat nu ca pe omul
Moscovei, ci ca pe un conduc\tor ro-
mân, chiar dac\ era comunist.

Scrii foarte mult `n acest volum de-
spre jocul diplomatic al lui Ceau[es-
cu `ntre Occident [i ]\rile din blocul
comunist, mai ales URSS. A fost el un
geniu al politicii externe sau a fost
de fapt folosit de Vest [i Est, care doar
i-au dat senza]ia c\ de]ine controlul?
Sovieticii l-au tratat cu destul de mare
toleran]\, de[i Ceau[escu era apa-
rent dur cu ei.

Din punct de vedere al rela]iilor interna-
]ionale, Ceau[escu mi se pare un perso-
naj tragic. El a `ncercat s\ fac\ o politic\
oarecum independent\ fa]\ de Moscova.
A `ncercat, dar a pierdut. Asta e carac-
teristica tragic\ a lui, c\ a avut resurse
prea slabe pentru ce [i-a dorit. El a fost
pus `ntre Occident [i R\s\rit, dar c`nd
la conducerea URSS a venit Gorbaciov,
nu l-au mai vrut pe Ceau[escu. Atunci,
toat\ lumea i-a ar\tat c\ e un nimeni.

Totu[i, chiar [i acum, mul]i români
`nc\ mai cred c\ Ceau[escu a fost
un strateg extraordinar pe plan in-
terna]ional.

La `nceput, da, pentru c\ atunci c`nd
conjunctura a fost bun\ pentru el, s-a fo-
losit de asta. Dar c`nd conjunctura s-a
schimbat, poate c\ era prea b\tr`n [i prea
rigid ca s\ se adapteze, s\ se schimbe.

A[adar, m\car `n prima parte a regi-
mului s\u, crezi c\ a fost abil pe plan
extern?

Da, era foarte abil. Dar a folosit toate
aceste idei pentru sine [i nu cred c\ a
adus beneficii ]\rii. S`nt ni[te lucruri
care trebuie cercetate mai profund, po-
litica extern\ [i mai ales rela]ia cu Mos-
cova s`nt o tem\ despre care se poate
scrie mai mult `n viitor.

Tu vei continua s\ cercetezi comu-
nismul românesc?

Am scris deja o carte care se cheam\ 1989.
Toamna na]iunilor, despre evenimentele

din acel an din toate ]\rile comuniste.
Am scris-o `mpreun\ cu doi colegi de ai
mei. Acum lucrez la o carte despre Ro-
mânia contemporan\, dar ea nu este
`nc\ publicat\ [i nu vreau s\ vorbesc
despre asta.

Am observat un lucru la comuni[tii
de pretutindeni: au foarte multe co-
misii [i comitete, schimb\ des oa-
menii [i func]iile. ~ntr-un fel e greu
s\ fii dictator comunist, s\ ]ii so-
coteala tuturor acelor oameni, s\
[tii cine te v`neaz\, pe cine trebuie
s\ schimbi.

~n secolul al XIX-lea, un francez, As-
tolphe de Custine, a c\l\torit `n Rusia
[i a scris c\ `n aceast\ ]ar\ nu exist\
nimic altceva dec`t numai numele pen-
tru fiecare lucru. Cam a[a era [i `n co-
munism. De exemplu, Frontul Demo-
crat al Unit\]ii Socialiste. Ce era? Cu ce
se ocupa un astfel de organism? R\s-
punsul este foarte simplu: cu nimic.
Era numai o fa]ad\ pentru a primi pos-
turi activi[tii partidului, ca fiecare s\
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„Ceau[escu a `ncercat s\ fac\ o politic\ oarecum independent\
fa]\ de Moscova. A `ncercat, dar a pierdut. Asta e caracteristica
tragic\ a lui, c\ a avut resurse prea slabe pentru ce [i-a dorit.“
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fie m`ndru: „Eu s`nt un director de fi-
lial\“. ~n mai multe ]\ri comuniste sis-
temul func]iona a[a. Dar c`t de mult\
activitate omeneasc\ s-a pierdut `n
vremea comunismului cu aceste or-
ganisme care nu f\ceau nimic. {i asta
este o cauz\ pentru care comunismul
nu fost eficient.

Una dintre m`ndriile lui Ceau[es-
cu [i, dup\ 1989, ale nostalgicilor
a fost faptul c\ România a reu[it
s\ achite datoria sa extern\. Ulte-
rior a circulat o teorie, `n popor
mai ales, c\ tocmai acest lucru i-ar
fi atras moartea, deoarece nu mai
era dependent de nici un stat [i
atunci a fost considerat un pericol.
C`t adev\r crezi c\ este `n aceast\
ipotez\?

Nu, nu cred c\ este o rela]ie `ntre cele
dou\. Pl\tirea datoriilor nu a fost un
succes. Cine crede asta, `nseamn\ c\
nu cunoa[te economie. Nu e ca o gos-
pod\rie domestic\, pentru o ]ar\ e
normal s\ ai datorii externe. Ceau-
[escu a g`ndit c\ asta e un lucru fun-
damental pentru economie, dar s-a
`n[elat.

Scrii `n cartea ta c\ economia ro-
mâneasc\ era aproape de colaps
`n 1989. La 20 de ani de la c\derea
comunismului, mul]i români `nc\
nu vor s\ accepte acest fapt.

Cauzele cele mai profunde ale colap-
sului economic `n comunism nu s`nt
Ceau[escu sau Jivkov sau eu mai [tiu
cine, ci Marx [i teoria sa despre eco-
nomie. S-a dovedit c\ economia f\r\
proprietate privat\ nu e eficient\, [i
`n anii ’80 `n unele ]\ri comuniste, `n
Polonia, `n Cehoslovacia [i mai ales
`n URSS, economi[tii au `nceput s\
g`ndeasc\ faptul c\ nu se mai poate
duce economia cu priorit\]i marxis-
te. Economia de tip capitalist s-a
dovedit mai eficient\, [i `n unele ]\ri
comuniste s-au `nceput experimente
cu proprietatea privat\. De exemplu,
`n Iugoslavia, dar nu numai. ~n 1984,

primele firme comerciale au fost `nfi-
in]ate `n Polonia. Dup\ aia, `n 1988,
s-a schimbat legea [i a fost introdus
un pachet de reform\ care permitea
activit\]ile private de comer]. Vreau
s\ spun c\ acea lege a fost cea mai li-
beral\ din toat\ istoria Poloniei post-
comuniste. Dup\ aia au ap\rut impo-
zite, taxe. Dar legea din 1988 era cea
mai liberal\.

Ceau[escu era, potrivit documente-
lor pe care le-ai avut la dispozi]ie, la
curent cu toate aceste schimb\ri din
celelalte ]\ri comuniste? Era reticent
sau pur [i simplu nu-l interesau?

A fost interesat profund de asta, dar
la un moment dat s-a `nchis `n mintea
lui [i nu a mai dorit s\-i asculte pe oa-
meni. Citea numai rapoarte care erau
bune pentru el. Oricum, era con[ti-
ent c\ se petrece ceva foarte serios `n
jur [i c`nd, `n toamna lui 1989, regi-
murile au fost schimbate `n Polonia,
Cehoslovacia [i alte ]\ri, el [tia c\ are
nevoie de lupt\ pentru via]\.

Totu[i, dup\ Revolu]ie, mul]i ro-
mâni l-au considerau nevinovat
pe Ceau[escu, cel pu]in pentru si-
tua]ia economic\ dezastruoas\. Ei
afirmau c\ dictatorul nu [tia ce se
`nt`mpl\ `n ]ar\. Crezi c\ st\ `n pi-
cioare aceast\ teorie?

Am v\zut ni[te documente de la [e-
din]a Comitetului Politic Executiv,
care se petrecea `n decembrie 1981,
dedicat\ Legii Mar]iale din Polonia.
Era o discu]ie cum s\ ajute Polonia,
pentru c\ aceasta trecea printr-o cri-
z\ foarte mare de produse, chiar [i de
m`ncare. Discu]ia era dac\ România
poate da produse, dar comuni[tii [ti-
au c\ ]ara nu e `n stare s\ dea, deoa-
rece economia româneasc\ e tot `n
criz\ [i nu poate s\ ajute cu nimic. ~n
stenograma asta, se vede c\ românii
vroiau s\ sprijine Polonia, dar nu a-
veau cum. Deci `ntr-o m\sur\ erau
con[tien]i de situa]ia din ]ar\.

personaj tragic“
Dac\ regimul comunist românesc ar fi dep\[it anul 1989, s-ar fi reformat sau ar fi
mers p`n\ la pr\bu[ire economic\ definitiv\?

Un istoric nu spune ce ar fi putut s\ fie. Dar `n s`nul partidului comu-
nist, curentul reformist era foarte slab [i era nevoie de un cutremur ca
lucrurile s\ fie schimbate. {i a[a s-a dovedit. Au fost ni[te `ncerc\ri ca
Ceau[escu s\ fie `nl\turat pe cale pa[nic\, dar toat\ lumea `n jurul lui
l-a sprijinit [i nu a dorit s\ intre `ntr-o astfel de lupt\.

Scrii la `nceputul volumului Dictatura lui Nicolae Ceau[escu c\ ai lucrat [ase ani
pentru aceast\ lucrare. A fost dificil s\ ob]ii documente? Unde a fost mai u[or s\
ajungi la Arhive, `n România, `n Polonia?

~n Polonia a fost mai u[or. Trebuie s\ spun c\ aceste documente nu
s`nt toate prelucrate `nc\. Am fost [i la Praga, [i la Washington, dar `n
România cred c\ este o problem\ tot de prelucrare a documentelor.
S`nt tone de acte care nu s`nt catalogate [i e greu s\ ob]ii acces la
acestea. Iar prelucrarea lor `nseamn\ bani. Istoria comunismului are
nevoie de mai mul]i bani pentru cercet\ri.

„Istoria comunismului
are nevoie de bani“
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Bogdan Romaniuc: „Secrete ascunse `n pagini otr\vite, c\r]i
care pot schimba destinul omenirii, lecturi interzise [i o
organiza]ie care ascunde un adev\r teribil. Biblioteca umbrelor
este un thriller captivant“.

UN THRILLER
CAPTIVANT
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Filip Florian, Degete mici (Edi]ia 2011), colec]ia „Top 10+“, Editura Polirom, 192
de pagini 14.95 lei

Romanul Degete mici a fost recompensat cu Premiul pentru debut al României
literare, Premiul de excelen]\ pentru debut `n literatur\ al UNPR [i Premiul Uni-
unii Scriitorilor pentru cel mai bun debut `n proz\. Degete mici a fost tradus [i
publicat `n Ungaria (Magvetó), Polonia (Czarne), Germania (Suhrkamp), SUA
(Harcourt), Slovenia (Didakta), Slovacia (Kalligram), Italia (Fazi) [i Spania
(Acantilado).

Lini[tea unui ora[ de munte e spulberat\ c`nd, `n incinta unui castru roman,
un copil descoper\ o groap\ comun\. ~n furtuna care se st`rne[te – [i care aduce
laolalt\ procurori, arheologi, fo[ti de]inu]i politici, ziari[ti, poli]i[ti [i solda]i –
teoria cea mai plauzibil\ pare a fi cea a unei crime comuniste din anii ’50. Pove[ti
de via]\, prevestiri citite `n za] de cafea [i o tulbur\toare rela]ie de dragoste vin
peste t`n\rul arheolog Petru[, martorul acelei agita]ii generale. Pentru un verdict
tran[ant, e nevoie de c`]iva antropologi argentinieni, c\ut\tori ai vechilor „desa-
parecidos“, victimele juntei militare de la Buenos Aires, din anii ’70-’80. Un
c\lug\r straniu, dominat de viziuni ale Maicii Domnului, d\ un altfel de r\spuns
misterului acelor oseminte.

Ioan Es. Pop, unelte de dormit. Cu 10 desene de Dumitru Gorzo,
colec]ia „Poezie“, Editura Cartea Româneasc\, 104 pagini, 24.95 lei

„Penultimul debut remarcabil din poezia optzecist\ este al lui Ioan Es.
Pop cu Ieudul f\r\ ie[ire (1994), nu `nt`mpl\tor ap\rut abia dup\ re-
volu]ie. Nici aceast\ prim\ carte, nici urm\toarele n-ar fi putut ap\rea
`nainte. (...) Grotescul, burlescul, calambururile nu `mpiedic\ poezia
lui Ioan Es. Pop s\ ating\ uneori o puritate excep]ional\ a tragicului.“
(Nicolae Manolescu)

„Este limpede c\ 1994, 1996 [i 1999 Ieudul –f\r\ ie[ire, Porcec [i
Pantelimon 113 bis –configureaz\ o geografie hipnotic\ a mor]ii vii [i
a agoniei ca tr\ire substan]ial\. O hart\ a suferin]ei expiatorii de unic\
for]\ [i frumuse]e `n poezia noastr\ de dup\ 1989. M\ `ntreb: oare se
poate merge mai departe? Unde? {i cum?“ (Dan C. Mih\ilescu)

„Suferin]a nu e impersonal\, abstractizat\, ca `n versurile solarului
Nichita St\nescu, ci concret\, bine `nfipt\ `n carnea eroului liric. Poetul
`ntoarce versurile [i imaginile pe toate fe]ele, cu o dexteritate de invi-
diat, pentru a prinde c`t mai multe dintre nuan]ele acestei nenorociri,
ale dezastrului individual.“ (Daniel Cristea-Enache)

SEMNALE

Bogdan Romaniuc

Locul  ac]iunii:  Copenhaga. Aici se afl\
anticariatul cu nume italian Libri di
Luca. Proprietarul, Luca Campelli, este
un reprezentant de seam\ al societ\]ii
daneze, recunoscut ̀ n Copenhaga pen-
tru colec]iile sale valoroase de carte [i
respectat de to]i clien]ii.

Libri di Luca are ceva din farmecul
scriptorium-ului pe care `l prezint\

Umberto Eco `n Numele trandafirului,
iar anticarul lui Mikkel Birkegaard `[i
asum\ acela[i rol, de p\str\tor al
adev\rului, ca bibliotecarul Malachia.
Despre rolul bibliotecii [i al bibliote-
carului: „Biblioteca a fost ridicat\ dup\
un plan care a r\mas necunoscut tu-
turor de-a lungul secolelor [i pe care
nici unul dintre c\lug\ri nu este vred-
nic s\-l cunoasc\. Numai biblioteca-
rului i s-a dezv\luit aceast\ tain\, de
c\tre bibliotecarul de dinaintea sa, [i
o dezv\luie, c`t este ̀ n via]\, ajutorului
de bibliotecar, `n a[a fel `nc`t moartea
s\ nu-l surprind\, lipsind comunitatea
de aflarea acelui lucru. {i buzele a-
m`ndurora le s`nt pecetluite de tain\.
Numai bibliotecarul, `n afar\ de fap-
tul c\ [tie, are dreptul s\ umble prin
labirintul cu c\r]i, singur el [tie s\ le
g\seasc\ [i unde s\ le pun\ la loc, nu-
mai el r\spunde de p\strarea lor“, spu-
ne Ubertino.

Mirosul de h`rtie `ng\lbenit\ [i pie-
le `nvechit\, parfumul unic al pagi-
nilor, asem\n\tor mirosului unui vin
din cea mai bun\ recolt\ s`nt pl\ceri pe
care numai un anticar [i le poate per-
mite `n fiecare zi. De aceea Luca Cam-
pelli visa s\ moar\ `nconjurat de c\r-
]ile sale. Cele mai valoroase lucr\ri
din Libri di Luca se aflau `n „Rai“, `n
balconul anticariatului, unde erau
p\strate „capodoperele“. A[a a fost
botezat de clien]i locul `n care erau
protejate de vitrine cele mai impor-
tante c\r]i.

O moarte `n condi]ii
misterioase

~n „Rai“ se afla [i Luca `n ziua mor]ii
sale. L-a ucis, cel pu]in a[a reiese din
prima parte a romanului, lectura Mi-
cilor opere morale ale lui Giacomo
Leopardi, cu gravuri `n cupru [i cu un
miros u[or de mirodenii, prima edi]ie
din 1827, legat\ `n piele neagr\ [i cu
litere aurite. Prezen]a c\r]ii `n „Rai“

era de altfel pe deplin justificat\, a-
v`nd `n vedere c\ era un unicat.

Luca este g\sit mort `n „Rai“ de
b\tr`nul Iversen, ajutorul s\u. Intriga
odat\ creat\ las\ locul ac]iunii. Urmeaz\
astfel o lung\ anchet\ a mor]ii anti-
carului, al c\rei protagonist este Jon
Campelli, fiul lui Luca. Dou\ perso-
naje `l `nso]esc `n c\ut\rile sale: Iver-
sen, slujitorul credincios al tat\lui
s\u, [i Katherina.

Jon este un avocat de succes, cu o
carier\ ̀ n plin\ ascensiune. Dup\ moar-
tea `n condi]ii misterioase a tat\lui s\u,
Jon decide s\ v`nd\ anticariatul Libri di
Luca, primit ca mo[tenire, [i e gata s\
`nceap\ o nou\ afacere, ca asociat la
biroul pentru care lucra ca avocat. El
accept\ cu greu ideea unei mo[teniri,
av`nd `n vedere rela]ia nu tocmai bu-
n\ pe care o avea cu Luca [i distan]a
care `i separa de la moartea mamei
sale. Jon renun]\ destul de repede la
planurile de afaceri [i `[i ia `n serios
rolul de anchetator. Descoper\ astfel
c\ anticariatul primit mo[tenire as-
cunde un secret uria[. Tat\l s\u era
capul unei societ\]i secrete din care
f\ceau parte persoane dotate cu o
putere excep]ional\, aceea de a influ-
en]a lectura altor oameni, pe care `i
puteau manipula p`n\ la crim\.

Incursiunea `n istoria familiei [i a
societ\]ii secrete aduce informa]ii
pre]ioase. Luca nu a murit de b\tr`ne-
]e. Moartea sa a fost mai degrab\ o
consecin]\ a luptelor interne pentru
putere din cadrul organiza]iei. An-
cheta continu\.

Secrete ascunse `n pagini otr\vite,
c\r]i care pot schimba destinul ome-
nirii, lecturi interzise [i o organiza]ie
care ascunde un adev\r teribil. Bi-
blioteca umbrelor este un thriller
captivant.

Mikkel Birkegaard, Biblioteca umbrelor,
traducere din limba danez\ de 

Gabriela Sauciuc, colec]ia „Biblioteca
Polirom. Proz\ XXI“, Editura Polirom,

2011, 29.95 lei

Ultima lectur\ `n Rai
Biblioteca umbrelor este romanul de debut al
danezului Mikkel Birkegaard, un polar scandinav
care a fost tradus `n peste dou\zeci de limbi p`n\ `n
prezent [i care a devenit, la scurt timp de la
apari]ie, bestseller `n Danemarca. Romanul pune
sub semnul `ntreb\rii onestitatea artistului [i a
cititorului, reu[ind s\ scoat\ `n eviden]\ efectele
nocive ale literaturii [i, implicit, ale lecturii. 
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Bogdan-Alexandru St\nescu: „{tiu c\ e un truism `n cazul de
fa]\, `ns\ Pavor nocturn este volumul unui poet care a trecut
milimetric pe l`ng\ moarte. Iar asta se simte“.

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!

SUPLIMENTUL DE CULTUR|
SE AUDE LA

`n fiecare vineri,
de la 20.00

Cu George Onofrei

BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU

Bogdan-Alexandru St\nescu

Ce  mi  se  pare  evident  `ns\  este  faptul
c\  Dan  Sociu  a  ridicat  [tacheta,  a  crescut
mizele:  dac\  `n  Borrcanne...,  `n  Frratele
p\dduche,  chiar  [i  `n  C`nntece  excesive,
lupta  era  intragenera]ional\,  Pavorrul
pune  pe  mas\  datele  unui  r\zboi  to-
tal,  at`t  `n  spiritul  anxiet\]ii  influen-
]ei,  c`t  [i  `ntr-uunul  „orizontal“,  simul-
tan,  dotat  cu  cele  mai  noi  tehnici.
Spunea acela[i Mandel[tam: „~n poe-
zie domne[te lupta continu\. Numai `n
timp de total idiotism social se las\ pa-
cea sau ̀ mp\carea. Comandan]ii de limbi
lupt\ `ntre ei precum comandan]ii de
o[ti. R\d\cinile cuvintelor se n\pustesc
unele asupra altora acolo, ̀ n ̀ ntuneric,
pentru a-[i asigura hrana [i sucurile“.
Poate cel mai important aport al lui
Marius Ianu[ la deja negata genera]ie
2000 a fost starea de criz\ continu\,
sentimentul asediului iminent, pe care
[tia s\-l induc\. ~n compara]ie cu acei
ani, tr\im `n plin\ abulie.

O poezie esen]ializat\

Lupta lui Sociu cu sine `nsu[i s-a pro-
pagat de la un volum la altul. Cel mai
clar semn al ei a fost reluarea poeme-
lor vechi `n grupaje ce deschid volu-
mele noi: nu un semn al tranzi]iei, al
alunec\rii, ci unul al desprinderii de-
clarate. {tiu c\ e un truism `n cazul
de fa]\, `ns\ Pavor nocturn este volu-
mul unui poet care a trecut milime-
tric pe l`ng\ moarte. Iar asta se simte.
Da, `nc\ un truism: e autentic. C`nd
Sociu descrie via]a din postura victi-
mei unui crocodil, o bucat\ de carne
sf`rtecat\, dar `nc\ vie, pus\ de pr\-
d\tor `ntr-o grot\, `n a[teptare, sim]i
cezura dintre imagina]ie [i experien-
]\. Oric`t de dure, de ̀ ntunecate au fost
poemele lui Dan Sociu p`n\ acum, nu
accept\ compara]ie pe aceast\ scar\
a[a-zisului mizerabilism. Este o trecere
de la c`ntece ale inocen]ei la unele ale ex-
perien]ei. Experien]a bolii, a iminen-
]ei mor]ii nu te las\ intact. Odat\ ce [i-a
trecut aripa asupra ta, moartea te

marcheaz\. O vei purta `n privire, `n
suflet, mirosul ei `]i va r\m`ne impreg-
nat `n piele: „`n iarn\ p\m`ntul a a-
juns la marginea sistemului/ [i a ie[it.
am sim]it clar c`nd s-a dus. luna/ s-a
cl\tinat [i s-a tulburat, ca injectat\/ cu o
substan]\ de contrast. dar mult mai
pu]in/ dramatic, aproape deloc,/ ca tot
ce-a fost [i-a trecut“. Dar nu vreau s\
pun accent prea ap\sat pe biografie,
pentru c\ a[ [tirbi din luciditatea cre-
a]iei. ~n Pavor, Dan Sociu `[i marchea-
z\ `nceputul unui drum nou, mult
mai dificil dec`t tot ce a experimentat
p`n\ `n prezent. ~n primul r`nd pen-
tru c\ a ales s\ scrie o poezie mai di-
ficil\, esen]ializat\, lipsit\ de „epici-
tatea“ volumelor anterioare.

Depresie cronicizat\, melancolie,
soare negru, atrabil\ s`nt coordona-
tele unui univers claustrofobic, o tem-
ni]\ organic\ ce se muleaz\ pe corp.
Prin corp `n]eleg cuv`nt, zbatere, goa-
n\ dup\ sens: o adev\rat\ lec]ie de
scrim\ – fandare, retragere, ofensiv\.
Dansul cu moartea, lupta cu anxi-
etatea, foarte finele alunec\ri `n sen-
timentalism (bine controlate, cu do-
zaje calculate la gramaj) s`nt princi-
palele trasee pe care le urmeaz\ Pavo-
rul. Ca s\ fiu mai exact, un episod pre-
cum pavorul nocturn, dar extins la `n-
treaga via]\. O anxietate intens\, ten-
siune `mbuteliat\ `n mici unit\]i poe-
tice. Chiar [i destinderea are aspect
co[maresc, `n prezen]a lucidit\]ii: „[i
dup\ ce dispare, str\luce[te `nc\ un
pic/ [i dispare“.

Groaza `n fa]a unui
prezent-capcan\

Discursul poetic e esen]ializat [i e struc-
turat dialogic. Sociu construie[te o
fals\ instan]\ narativ\, un personaj
fantomatic care transcende sexul, o
siluet\ spectral\ a disper\rii. Nu are
contur, ci alunec\ pe suprafa]a lucru-
rilor, se dedubleaz\, circul\ liber `ntre
via]\ [i vis. Co[marul tr\it `n doi e cu
at`t mai sinistru c`nd realizezi falsitatea
comod\ a „terapiei“: `n fapt, fantomele,

manechinele lui Sociu nu fac altceva
dec`t s\-[i poten]eze nevrozele, anxi-
et\]ile: „te trag dup\ mine/ `n came-
ra cu frig/ camera cu frig/ e camera
cu `ntuneric/ camera cea mai veche
din cas\/ acolo `mi ]in h`rtiile/ [i
h`rtiile mele/ put a varz\ stricat\/
h`rtiile mele put/ ca bolile tale feme-
ie[ti/ din ele-]i citesc acum/ despre cum o
s\ m\ p\r\se[ti/ [i `ncepi s\ sc`nce[ti/ ca
un pui de foc\/ uitat pe-o banchiz\/ te
ur\[ti/ acum ai vrea s\ pl`ngi/ cu to-
tul/ cu inima [i ma]ele [i ficatul/ [i sto-
macul t\u/ care stau `n tine/ ca-ntr-o
hulub\rie/ `n sc`rn\ [i `ntuneric/ [i se
zbat s\ ias\/ m\ plimb `n jurul t\u/ [i
m`inile mele/ nu [tiu ce s\-]i fac\/ a-
t`rn\ uscate/ s`ngele lor/ s-a urcat la
tine `n cap“. Poemele lui Dan Sociu
las\ impresia c\ ar avea la baz\ sce-
narii ample, decantate apoi, esen]iali-
zate. Dac\ `n primele volume, poetul
miza totul pe biografism, pe schelet
epic, mutarea din Pavor nocturn par-
curge drumul invers – extrage sensul
din materia „epic\“, devine exerci]iu
de autoportret (sau de portret al de-
presiei?). Demersul poetic nu mai fa-
ce nici o concesie receptorului, nu
mai `ntinde m`na, nu mai dirijeaz\, ci
se concentreaz\ asupra propriei exis-
ten]e („nu [tiu cum s-o spun altfel,
nici nu e nevoie“)... A[a cum spu-
neam mai sus, se simte faptul c\ So-
ciu a `nceput s\ lupte pe alt plan. E
cam ca trecerea unui boxer la profe-
sioni[ti: sportul e acela[i, numai c\ dis-
par c\[tile de protec]ie...

Ce str\bate volumul, de la prima la
ultima sa pagin\, este o terror praesen-
tis, o groaz\ `n fa]a unui prezent-cap-
can\, o noapte f\r\ sf`r[it, la care ai fost
condamnat [i din care singura form\
de evadare este... pavorul nocturn.

Dan Sociu, Pavor nocturn, 
colec]ia „Poezie“, Editura 
Cartea Româneasc\, 2011

Poezia clasic\ este o poezie a revolu]iei, scria
Mandel[tam la finalul piesei care deschide Eseurile
despre Dante. Citindu-l pe Sociu de la cap la coad\
am senza]ia unei „regresii stilistice“: `ncepe s\ se
manifeste `n plin\ avangard\ (unul dintre fondatorii
mizerabilismului autohton), alunec\ spre un neo-
romantism n\valnic (finalul C`ntecelor excesive se
constituie `ntr-unul dintre cele mai bune „volume“
de dragoste din lirica noastr\), pentru ca 2011 s\-l
g\seasc\ `n pragul unui neo-clasicism respectat at`t
formal, c`t [i `n spirit.

Un poet naiv [i
sentimental (II)

Bogdan Co[a lanseaz\
Poker la Bra[ov
Joi, 9 iunie, de la ora 18.00, la Mansar-
da Casei B\iulescu din Bra[ov (Bulevardul
Eroilor nr. 33), va avea loc lansarea ro-
manului Poker de Bogdan Co[a,
c`[tig\torul Concursului de Debut al
Editurii Cartea Româneasc\, edi]ia
2010. Vor vorbi, al\turi de autor:
Alexandru Mu[ina [i Caius Dobrescu.

Poker este unul dintre cele mai bine
v`ndute titluri ale Editurii Cartea Ro-
mâneasc\ la Salonul Interna]ional de
Carte Bookfest, romanul ocup`nd locul II
`n top 5 v`nz\ri Cartea Româneasc\ la
aceast\ edi]ie a t`rgului: I: Teme, Nico-
lae Manolescu; II: Poker, Bogdan Co[a;
III: Medgidia, ora[ul de apoi, Cristian
Teodorescu; IV: Via]a lui Kostas
Venetis, Octavian Soviany; V: Berlinul
meu e un monolog, Nora Iuga.
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DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu & 

Emil BRUMARU

Emil  Brumaru:  {i aici la un mo-
ment dat a `nceput un fel de la-
povi]\: ploaie amestecat\ cu fulgi
rari de z\pad\.

Mi s-a f\cut frig, ast\-noapte
mi s-a `nfundat nasul, se pare c\
mai este vreme ur`t\ `nc\, dar o
s\ vin\ ea vara odat\. Am tot citit
Kundera, `nc\ vreo dou\ nuvele
foarte incitante. C\r]ulia asta de
nuvele e `nc`nt\toare. M\ a[teap-
t\ [i pe mine o s\pt\m`n\ de foc
cu goana dup\ medicamente, cu
declara]ia aceea de completat, cu
alte [i alte chestii nepl\cute. Cu-
rios este c\ m-am dezobi[nuit s\
m\ uit la tv [i e spre avantajul
meu, citesc mai mult, s`nt mai
pu]in iritat etc.

Ieri nu m-am mai ras, azi tre-
buie neap\rat, m\ simt prost
neras, m\ m\n`nc\ barba. {i
acum e frig [i o s\ m\ `mbrac mai
gros, fiindc\ [i `n cas\ e r\coare.
Poate c\ nu mai ies pe afar\,
m\car o zi s\ fiu de capul meu, o
s\ mai v\d.

Beau cafeaua fierbinte [i m\
simt mai dezmor]it. M\ lovesc
mereu de lipsa unei memorii in-
tacte, uit, uit, fac eforturi s\ `mi
aduc aminte de alte v`rste [i nu
pot dec`t s\ le inventez av`nd doar
c`teva puncte precise, un anumit
sens pe care de abia acum `l des-
cop\r. De ce eram at`t de „anti“?
Fiindc\ eram. Familia mea nu ex-
cela prin anticomunism, p\rea
neutr\. Dar eu m\ `mpotriveam
cu toate riscurile unei `ncadr\ri `n
sistemul acela. Ciudat. De ce?
Cred c\ au lucrat un instinct bun,
o sinceritate a adolescen]ei ce nu
suporta falsitatea `n general. Ca
student am fost total antisocial,
nu m\ duceam la demonstra]ii de
1 mai, nu m\ abonam la obligato-
ria „Sc`nteie a tineretului“, uram
pur [i simplu [tabii U.T.M. din an,
urlam la ei impertinent. Drept
care `ntr-o noapte de pomin\ s-a
f\cut o [edin]\ cu propunerea de
a fi dat afar\ din organiza]ie. In-
trasem de abia de vreo trei luni,
`mpins din spate ziceau ei, [i ulti-
ma mea fapt\ fusese c\ nu m\
dusesem s\-mi ridic sf`ntul carnet
de membru!!! B\nuiesc c\ poezia
`mi da for]a asta de a m\ `mpo-
trivi, citeam foarte mult\ poezie
bun\. F\cusem rost de Rilke,
Baudelaire, g\sisem Rimbaud la
un coleg excep]ional, R\zvan
Cuncic: asculta [i-n somn muzic\
simfonic\, cu aparatul de radio pe
piept, ca s\ simt\ vibra]iile. {i a

mai fost ceva, clasa a patra am
f\cut-o cu un `nv\]\tor ce ura in-
tens comunismul, vorbea exaltat
despre legionari, ne `nv\]a c`ntece
interzise, era fanatic. A fost `nchis!
M\ iubea foarte mult, o s\ mi-l
aduc aminte toat\ via]a. A disp\-
rut. C`nd ne `nt`lneam pe strad\
avea discu]ii foarte serioase cu
mine, un prichindel serios, `n pan-
taloni scur]i... Omul \sta `nalt,
usc\]iv, cu fa]a scof`lcit\ [i-a cerut
o dat\ scuze, `nt`lnindu-m\ tot
a[a, `nt`mpl\tor, c\ la premiul
`nt`i a mai pus pe cineva `n afar\
de mine... Poate de la el mi s-au
deschis ochii, b\nuiesc. ~nv\]am
excelent, f\r\ nici un efort, b\-
team mingea pe-un maidan, m\
`ndr\gostisem de-o fat\ mai mare
dec`t mine, plus de Instructoarea
de pionieri, citeam c\r]i de Jules
Verne! P\rin]ii, repet, erau indife-
ren]i, se adaptaser\.

E duminic\, `ntotdeauna du-
minica `mi aduce aminte de [coa-
l\, alt chin `ndurat cu greu, prin
clasele VI-VII nu `nv\]am nimic,
dar chiar nimic! M\ duceau
colegii la corijen]e, toamna... A, a
iesit o raz\ de soare dintr-un cer
v`n\t. O s\ mai beau o cafea [i o
s\ mai citesc un pic...

Veronica  D.  Niculescu: Iar eu
pe care dintre firele de poveste
s\-l `nnod [i s\-l duc mai departe?
Pe cel cu televizorul exilat [i echi-
librul c`[tigat prin mutarea asta,
`n timp, ca dup\ un lung trata-
ment cu Betaserc [i plimb\ri pe
aleile unui azil? Se amestec\, [i la
mine, pove[tile... Sau mai bine s\
m\ cufund `n copil\rie [i-n uni-
formele ei, cea de pionier, cea de
PTAP, cea de armat\? Nu. Poate
s\-mi amintesc de numele crezut
uitat al vreunui coleg? Poate.
~nt`mpl\tor, dou\ revederi cu
colegii, de facultate [i de liceu, au
loc chiar `n timpul festivalului de
teatru. Colegii de facultate vor
dep\na amintiri `mpreun\, `n capi-
tal\, c`nd eu voi ie[i de la fabulo-
sul (garantat) spectacol Idiotul re-
gizat de Nekrosius. Fabulosul bine
garantat. Iar cei din liceu vor
dansa, undeva l`ng\ Pite[ti, `ntr-o
cetate contraf\cut\, dup\ ce eu
voi fi v\zut Polanski, Polanski,
dup\ un text de Saviana St\nes-
cu. Grea alegere? Nu tocmai. E ca
[i cum uneori, din senin, te-ai
pomeni c\-]i dore[ti un vechi bor-
can de mu[tar, s\-l folose[ti pe
post de vaz\.

L`ng\ peretele 
de l`n\ (3)

Emil Brumaru: „De ce eram at`t de «anti»? Fiindc\ eram. Familia
mea nu excela prin anticomunism, p\rea neutr\. Dar eu m\
`mpotriveam cu toate riscurile unei `ncadr\ri `n sistemul acela“.
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printre r`nduri

Florin Irimia

Punctul de plecare

Pe  2  martie  1908,  Lazarus  Averbuch,
un  emigrant  evreu,  supravie]uitor  al
pogromului  de  la  Chi[in\u  din  aprilie
1903,  este  ̀ mpu[cat  ̀ n  casa  [efului  Po-
li]iei  din  Chicago  dup\  ce  b\tuse  la
u[a  acestuia. Avea numai nou\spre-
zece ani. Nu se [tie exact ce c\uta un
t`n\r s\rac, `ntr-un cartier reziden]ial
respectabil precum cel locuit de dom-
nul George Shippy [i, mai ales, ce pu-
tea dori un coate-goale tocmai de la
[eful Poli]iei din Chicago.

Detaliile

La prima vedere, Vladimir Brik, bosniac
de origine, dar actualmente cet\]ean
american, s-a integrat armonios `n noua
lui ]ar\. Spre deosebire de cei mai mul]i
co-etnici bosniaci emigra]i `n patria
celor bravi, s-a c\s\torit c-o americanc\,
[i nu orice americanc\, c\ci Mary este
un neurochirurg de prim\ m`n\, prove-
nind dintr-o familie catolic\ `nst\rit\.
~n plus, ]ine o rubric\ relativ apreciat\
`ntr-un ziar relativ important din Chi-
cago [i pred\ limba englez\ altor emi-
gran]i, nedeprin[i `nc\ cu noua limb\
de comunicare. La o a doua vedere `ns\,
lucrurile nu mai s`nt at`t de roz. De pre-
dat afl\m c\ nu mai pred\ (de cur`nd
fost dat afar\), diferen]ele dintre Mary
[i el (culturale, de profesie, de concep-
]ie de via]\) s`nt sau par uneori insur-
montabile (Brik e chinuit de tot felul de
demoni, nu vrea copii, se ̀ mbat\ cam des
[i pleac\ de-acas\, el `nsu[i definin-
du-se ca fiind „complicat“, `n timp ce
pentru Mary, chiar [i atunci c`nd `i mor

pacien]i pe masa de opera]ie, senin\tatea,
optimismul, credin]a `n Dumnezeu [i
`n bun\tatea fundamental\ a oame-
nilor fac parte din personalitatea ei,
enervant de f\r\ cusur din perspectiva
cinicului ei so], ca s\ nu mai vorbim c\
singura care aduce cu adev\rat bani `n
cas\, nu c\ ea i-ar repro[a lucrul acesta,
e tot Mary. De aceea, c`nd Brik cite[te
`nt`mpl\tor despre cazul Lazarus Aver-
buch, se hot\r\[te s\ aplice pentru o
burs\ de crea]ie care-i va da r\gazul s\
scrie un roman despre el. Spre imensa
lui u[urare, o prime[te.

Rezultatul

E ceea ce citim, o reconstituire declarat
fic]ional\ a scurtei [i agitatei existen]e
a lui Lazarus, readus la via]\ dup\ o
sut\ de ani, nu de Mesia, ci de un alt
emigrant, cu un destin mai fericit dec`t
cel avut de evreu [i familia acestuia,
dar nu `ndeajuns de fericit ca s\ nu-i `n-
]eleag\ suferin]a. La fel ca `n Omul de
nic\ieri, `n Proiectul Lazarus persona-
jele nu stau o clip\ locului. ~n c\l\toria
cu valen]e ini]iatice, de descoperire a
sinelui, pe care o va `ntreprinde `n Eu-
ropa de Est, Brik va fi `nso]it de foto-
graful Rora, un bosniac care, pe vremea
r\zboiului, a fost membru ̀ ntr-un fel de
trup\ de comando, condus\ de cel nu-
mit Rambo, un bandit scelerat care a
terorizat Sarajevo-ul pe toat\ durata
conflictului. De aceea, nara]iunea lui
Brik `ncepe, `ncet, `ncet, s\ se ramifice,
devenind p`n\ la sf`r[it un expozeu tri-
partit, pe de o parte a vie]ii din prezent
a naratorului, at`t `nainte, c`t [i `n tim-
pul c\l\toriei, apoi a vie]ii lui Lazarus `n
Cern\u]i, Chi[in\u [i ulterior `n Chica-
go, [i `n cele din urm\ a experien]ei de
r\zboi a lui Rora, perioad\ marcat\ de

atro-
cit\]i [i dominat\ de o
permanent\ fric\ de moarte. Compar`nd
`nceputul de secol XX cu sf`r[itul aces-
tuia, ne d\m seama c\, cel pu]in pentru
emigran]i, situa]ia nu s-a schimbat ra-
dical. Lumea a r\mas acela[i loc vio-
lent, imprevizibil, care te poate trimi-
te pe lumea cealalt\ ̀ ntr-o frac]iune de
secund\ [i din motive obscure. Aseme-
nea lui Lazarus care este `mpu[cat la
nici un minut dup\ ce fusese primit `n
casa [efului Poli]iei din Chicago (chipu-
rile pentru c-ar fi fost anarhist [i ar fi
dorit s\-l asasineze pe poli]ist), [i Rora
`[i g\se[te sf`r[itul pe o teras\ din Sa-
rajevo-ul anilor 2000, ciuruit de un
toxicoman care pusese ochii pe apara-
tul s\u de fotografiat. De fapt, putem
spune c\ aproape fiec\rui personaj ac-
tual pare s\-i corespund\ unul din tre-
cut, ca [i cum `nsu[i trecutul s-ar fi re-
`ncarnat `n prezent, ca [i cum ar exista
o mie de destine [i miliarde de oameni,
[i vine o zi c`nd ele se vor repeta.

Concluziile

„Spune-mi pentru ce e lumea asta –
pentru via]\ sau pentru moarte?“, o
`ntreab\ naratorul pe o t`n\r\ custo-
de la Centrul Evreiesc din Chi[in\u.
Iuliana, c\ci a[a o cheam\, `i r\spun-
de c\ pentru via]\, dar Brik pare s\ fie
de alt\ p\rere. Pe m\sur\ ce se ̀ ndep\r-
teaz\ tot mai mult de valorile ameri-
cane simbolizate de Mary, afund`n-
du-se concomitent ̀ n trecutul mocirlos,
mai vechi sau mai nou, al Europei, Brik
se scutur\ de toate cutumele lumii ci-
vilizate, pentru a deveni el `nsu[i un
fel de anarhist. Un anarhist al a[a-zi-
selor valori euro-americane, pline de
ipocrizie [i duble m\suri, dar [i al pro-
priei vie]i, a[a cum [i-o tr\ise p`n\ a-
tunci. La sf`r[itul c\l\toriei sale, Brik
alege s\ nu se mai `ntoarc\ `n America.
„Acas\ e acolo unde cineva `]i observ\
absen]a“, spune el, adesea, de-a lungul
romanului. Totu[i, `n Sarajevo, unde
inten]ioneaz\ s\ r\m`n\, nimeni nu i-a
observat absen]a. Bosnia nu mai e aca-
s\, dar America nu i-a fost niciodat\.
{i-atunci, cum va ie[i din acest impas?
Nu [tie. Tot ce [tie e c\ trebuie s\ se apu-
ce de scris. Care e poate singura lui cas\.

Aleksandar Hemon, Proiectul Lazarus,
traducere din limba englez\ de Dan
Sociu, colec]ia „Biblioteca Polirom.

Proz\ XXI“, Editura Polirom, 
2011, 24.95 lei

Re`ncarn\rile
trecutului 
`n prezent
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Dumitru Ungureanu: „Am g\sit la Bookfest volumul Bela Kamocsa – Blues
de Timi[oara – o autobiografie, `ngrijit de Tinu Pârvulescu. {tiu cui s\
mul]umesc, [i-i mul]umesc pentru acest noroc. ~nt`lnirea cu personalitatea
lui Kamo s-a f\cut pe terenul meu, s\ zic astfel. Adic\ `n scris“.

ROCKIN’ BY MYSELF

Dumitru UNGUREANU

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Praga

Nu  l-aam  `nt`lnit  niciodat\  pe  Bela
Kamocsa.  Nici muzica `nregistrat\
de forma]iile sale n-o [tiu foarte
bine, excluz`nd primele hituri
Phoenix, cu toate c\ am ascultat-o
integral m\car o dat\. Genul de
jazz-blues `n care a excelat Kamo
(a[a `i spuneau prietenii) `n peri-
oada de maturitate, cu Gramofon
[i Bega Blues Band, nu se num\r\
printre preferin]ele mele. Se `nt`m-
pl\. Dar eviden]a o sesizam f\r\
probleme: Kamo & co. f\ceau mu-
zic\ de mare fine]e [i de foarte
bun\ calitate. N-am g\sit starea
potrivit\ recept\rii empatice. Nici
umorul, nici aluziile sonore, pe care
„speciali[tii“ le-ar taxa drept in-
fluen]e postmoderne sau intertex-
tualism, nu m-au captat `ntr-at`t,
`nc`t s\-mi dau adeziunea scris\ la
„partidul jazzmenilor de factur\
elevat\“. C`t despre mersul la
concert sau club... Mea culpa!

Kamo a murit anul trecut [i tot
n-am g\sit r\gazul necesar unei au-
di]ii atente, pentru vreun articola[
precum cel de fa]\. Dar am g\sit la
Bookfest volumul Bela Kamocsa –
Blues de Timi[oara – o autobiogra-
fie, Ed. Brumar, 2010, `ngrijit de
Tinu Pârvulescu. {tiu cui s\ mul]u-
mesc, [i-i mul]umesc pentru acest
noroc. ~nt`lnirea cu personalitatea
lui Kamo s-a f\cut pe terenul meu,
s\ zic astfel. Adic\ `n scris. Fiind
scris\, m\rturia lui cap\t\ valoarea
unui document, dincolo de va-
len]ele testamentare inerente pu-
blic\rii postume. F\r\ s\ aib\
usc\ciunea actului impersonal emis
ori consemnat de institu]iile statului
(comunist, `n cazul de fa]\), cartea
se poate citi ca depozi]ie credibil\ [i
consistent\ despre o epoc\. De con-
semnat c\ „epoca“ n-a fost una
oarecare, ci, probabil, cea mai cum-
plit\ din istoria ]\rii noastre, cu
na]iunile ei conlocuitoare, al c\ror
aport la cultura local\ nu-i deloc 
insignifiant. Dar, pu]in dup\
`ncheierea s`ngeroas\ a epocii
blestemate, ce se `nt`mpl\? Kamo [i
trupa c`ntau [i se amuzau `ntr-un 
local pe malul m\rii: „Melodiile sim-
ple cu versuri propagandiste, elogi-
ind na]iunea sau pe Ceau[escu,
p\reau, la numai jum\tate de an de
la Revolu]ie, c\ provin dintr-o lume
`ndep\rtat\. Era ea `ns\ chiar at`t de
`ndep\rtat\? Sau `ncercam noi s\
ne-o imagin\m astfel, ca s\ putem
uita c`t mai repede nu numai fru-
strarea de-a fi f\cut parte din ea,
dar [i complicitatea noastr\ cu
aceast\ lume?“ (p. 128).

Privirea nici nostalgic\, nici
`ncruntat\ face m\rturia lui Bela
Kamocsa demn\ de aten]ia istori-
cului de profesie, av`nd obiect de
studiu mentalit\]ile [i realitatea
zilnic\ a comunismului. De la
non-conformismul tineretului ani-
lor 1960, la indiferen]a fa]\ de
cultur\ (atunci, ca [i azi) a func-
]ionarilor pl\ti]i s\ se ocupe de
cultur\, la corup]ia sistemului se-
curisto-mafiot din ultimii ani ai re-
gimului, totul trece prin judecata
necru]\toare, de[i bonom\ [i `mp\-
nat\ de umor, a unui artist obligat
permanent la auto-ap\rare. Mino-
ritar etnic, Bela Kamocsa este mino-
ritar [i ca artist, deoarece muzica pe
care o (re)interpreteaz\ e adresat\
unui grup minuscul de ascult\tori,
nu consumatorilor obi[nui]i de [la-
g\re, fie ele de provenien]\ [i in-
spira]ie vestice. Dubla ipostaz\ `l
face pe Kamocsa mefient la ideea
c\ jazz-rockul românesc, `n cadrele
prestabilite de diriguitorii culturii
comuniste, va fi fost vreo mare
chestie protestatar\, cum s-au `m-
p\unat diver[i profitori „dinainte“,
nu mult dup\ ce s-au l\murit c\ tot
ei [i-ai lor vor dicta pe pia]a b\[ti-
na[\ de profil, cu profit necontro-
lat de nici o instan]\ financiar\.

„Sibiul era un festival ciudat.
Era, pe de-o parte, un fenomen
alternativ, pe de alt\ parte, func-
]iona ca o supap\ – bine contro-
lat\, zic eu/.../C`t de subversiv
era totul, nu m\ pot pronun]a.
N-a dat na[tere nici la proteste
publice, nici la samizdat artistic [i
intelectual ca `n alte ]\ri ale
blocului sovietic“ (p. 95).

A[ putea cita aproape `ntreg
volumul. Dar `l pute]i citi singuri.

Insider printre
outsideri...
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Elogiu Gewandhaus-ului

Elogiu  Gewandhaus-uului  din  Leipzig,
directorului  s\u  general  [i  dirijorului
Riccardo  Chailly  pentru  succesul  lor
`n  atragerea  unei  mul]imi  at`t  de
mari  [i  de  entuziaste  spre  o  muzic\
nu  `ntotdeauna  facil\, cum  este  cea  a
lui  Mahler,  [i  orchestrei  pentru  inter-
pretarea  ei  `ntr-uun  mod  at`t  de  per-
fect  [i  emo]ionant  cum  s-aa  `nt`mplat
`n  concertele  de  deschidere  cu  Simfo-
nia  a  2-aa  [i  `n  cele  de  `nchidere  cu
Simfonia  a  8-aa,  „a  celor  o  mie“.

Ve]i spune c\ s`nt subiectiv, emo-
tiv [i, poate, exagerat `n aceste apreci-
eri elogioase. Nu cred, dar aduc ̀ n spri-
jin un mesaj public, schimbat `ntr-unul
din cercurile de discu]ii mahleriene de
pe web, de dou\ somit\]i ale cercet\rii
vie]ii [i operei mahleriene. Cel care ini-
]ia discu]ia, Mike Bosworth, scria c\ s-a
bucurat s\ poat\ vedea pe web, gra]ie
stream-ului live al canalului Arte, c`-
teva din concerte [i c\, de[i „calitatea
interpret\rii a fost `n general ex-
celent\, am fost izbit de tempourile
expansive alese de to]i dirijorii [i, u-
neori, de altele exagerat de lente“.

~ntors de la Leipzig, venerabilul bio-
graf al lui Mahler, Henri-Louis de La
Grange, care preg\te[te versiunea re-
vizuit\, `n limba englez\, a primului
volum din imensa sa monografie, `i
r\spundea: „Pentru o dat\ `n via]a
mea `mp\rt\[esc din toat\ inima de-
lirul lui [Norman] Lebrecht `n ce pri-
ve[te [Simfonia] a 8-a a lui Chailly: `n
toate privin]ele a fost executat\ cu
m\iestrie [i cu at`ta c\ldur\ sufle-
teasc\! Am fost acolo cu cinci prieteni
din Paris [i to]i am fost cople[i]i [i at`t
de FERICI}I dup\ concert...“.

Leipzigul r\m`ne, la 20 de ani du-
p\ unificarea Germaniei, un ora[ est-
european, de-al „nostru“, `n care multe

lucruri `mi s`nt familiare, de la gropile
din asfalt c`nd te `ndep\rtezi de cen-
tru, p`n\ la z`mbetul aranjant al re-
cep]ionistei, gata s\ te ajute cu lu-
cruri presupuse a se afla `n camera
de hotel, dar absente. Popula]ia ora-
[ului se ridic\ ast\zi la ceva mai mult
de jum\tate de milion de oameni [i
pot spune c\ este uimitor s\ auzi c\
Gewandhaus-ul vinde anual 12.000
de abonamente, la diversele cicluri
de concerte. Dup\ cum impresionant
a fost s\ v\d c\ marea sal\ a Noului
Gewandhaus, cu 1.900 de locuri, a
fost `n majoritatea serilor plin\ p`n\
la satura]ie, media ratei de v`nzare a
biletelor apropiindu-se de 90%.

Spre deosebire de Bucure[ti, orchestra
Gewandhaus se bucur\ din anii ’80 de un
mare [i modern complex de concerte, cu
dou\ s\li, cea mic\, Mendelssohn, de
400 de locuri. Parafraz`ndu-l pe de
La Grange, a[ spune c\ nu s`nt de
acord cu criticul britanic Norman Le-
brecht `n privin]a acusticii s\lii. Excep-
]ional\ pe patru dintre laturile formei
sale hexagonale, acustica las\ mult de
dorit pe celelalte dou\, de unde vocile
soli[tilor practic devin inaudibile, `n
ciuda puterii de proiec]ie a unui tenor
wagnerian ca Stephen Gould.

Cum mi-a povestit unul din muzi-
cologii germani prezen]i la festival,
sala a fost construit\ datorit\ deciziei
directe a liderului comunist Eric Ho-
necker, incitat de dirijorul Kurt Ma-
sur s\ se confrunte [i pe acest plan cu

Germania federal\. Evenimentul s-a
petrecut `n 1980, dup\ darea `n func-
]iune a noii s\li a Filarmonicii de la
Berlin. Arhitec]ii est-germani au primit
dispozi]ia de a construi pentru Or-
chestra Gewandhaus o sal\ similar\
[i, dac\ au copiat perfect forma [i
elegan]a celei berlineze, `n materie
de acustic\ rezultatele nu au fost la fel
de fericite. Vechiul Gewandhaus a
c\zut prad\ bombardamentelor `n
1943 [i nu a mai fost reconstruit.

Ceea ce supravie]uie[te `ns\ ast\zi
la Leipzig [i d\ armonie [i culoare
intens\ vie]ii muzicale este formida-
bila tradi]ie a Orchestrei Gewand-
haus, ale c\rei origini dateaz\ din anii
1740 [i care a fost ata[at\ s\lii denu-
mit\ Gewandhaus din 1781. O orchestr\
care asigur\ `n continuare, pe l`ng\
concerte, serviciul la Opera Leipzigului
[i la celebra biseric\ Sf. Thomas. La
conducerea orchestrei s-au perindat
compozitori [i dirijori de faim\, de la
Mendelssohn `nsu[i, la Gustav Mahler,
Arthur Nikisch, Furtwaengler, Scher-
chen, Bruno Walter, Hermann Aben-
droth, iar dup\ r\zboi, Frantz Konwi-
tschny, Vaclav Neumann, Kurt Masur,
din 2005, forma]iunea fiind sub bagheta
maestrului [i m\iastr\ a lui Riccardo
Chailly. Altfel spus, cum st\ scris pe fron-
tispiciul podiumului marii s\li Gewand-
haus, Res severa verum gaudium, expre-
siva sentin]\ a lui Seneca, „adev\rata
bucurie este un lucru serios“!

Cum vede]i, un titlu ce la
prima vedere sun\
preten]ios, dar `mi scriu
contribu]ia dup\ ce am
rememorat [i citit discu]ia
lung\ purtat\ la Leipzig
cu Andreas Schulz, inten-
dentul celebrei orchestre.
O discu]ie amical\, cu
afirma]ii simple, clare, cu
declara]ii transparente [i
detaliate atunci c`nd a
venit vorba despre finan-
]ele Festivalului Interna-
]ional Mahler sau starea
financiar\ a orchestrei.
Am motive s\ cred c\ o
asemenea discu]ie ar
putea fi purtat\ la Bucu-
re[ti, `n jurul Festivalului
„Enescu“, acolo unde se
joac\ cu milioanele.



„Am `ncercat prin toate atelierele noastre de art\ comunitar\ s\
punem `n discu]ie o tem\ care mi se pare major\: «productivitatea
simbolic\» a unei categorii de v`rst\ receptate mult mai mult prin
«ceea ce nu poate» dec`t prin «ceea ce poate [i [tie».“

MIHAELA
MICHAILOV
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ordinea de zi

V`rsta4. Pove[tile care
devin purt\toare de lumi
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Elena Vl\d\reanu

Prima  dat\  au  ajuns  la  cl\direa  din  strada
Jimbolia  `n  august  2009.  Nu [tiu exact ce
au sim]it c`nd au trecut pragul acestui imo-
bil care, din afar\, arat\ ca o vil\ de la ma-
lul m\rii, e drept, u[or trecut\, dar `nc\ fru-
moas\, cu balcoane [i storuri de lemn, `n-
c\rcat\ `n vegeta]ie. Eu am ajuns aici prima
oar\ `n urm\ cu c`teva zile, de[i invitat\ fu-
sesem de mai multe ori p`n\ atunci. M\r-
turisesc, nu m-am sim]it tocmai confortabil
`n spa]iul destul de `ntunecos, cu triste]ea
spa]iilor comune [i cu obiectele de mobilier
degradade [i pere]ii obosi]i. Mi-a pl\cut `ns\
de ei – David Schwartz, Mihaela Michailov,
Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Katia
Pascariu – [i de o parte din prietenii lor de
aici, din Jimbolia 105. Chiar [i eu, o intrus\,
am sim]it c\ exist\ o leg\tur\ special\ `ntre
ace[ti tineri [i b\tr`nii de la C\minul „Amalia
[i {ef Rabin dr. Moses Rosen“. C\ lucrurile
nu se opresc `n fa]a sintagmei „proiect
artistic“. C\, probabil, chiar dac\ ini]ial a
existat aceast\ idee, de a face ceva artistic
pentru b\tr`nii de la c\min, treptat ceva-ul
artistic s-a transformat `ntr-un ceva mai
mult. Pentru ambele p\r]i. De aceea i-am [i
`ntrebat, printre altele, pe doi dintre co-
ordonatorii Centrului de Art\ Comunitar\
V`rsta4 dac\ ce fac ei de doi ani acolo, la
C\minul de b\tr`ni, este art\ sau terapie.

„Ceea ce se potrive[te cel mai bine ac]iu-
nilor noastre este conceptul de «sculptur\

social\» `n sensul `n care `l define[te Joseph
Beuys“, explic\ David Schwartz. „Ca inter-
ven]ie de modelare, de a da o form\ nou\,
mediului `n care lucrezi. ~n acest sens, ceea
ce facem noi `mpreun\ (arti[ti tineri [i v`rst-
nici) este s\ ne model\m [i modific\m reci-
proc. Deci, ART|. Cu terapia reciproc\ inclu-
s\.“ Mihaela Michailov define[te astfel ce se
`nt`mpl\ la C\minul de b\tr`ni: „Art\ cu un
con]inut [i o miz\ comunitare, deci un tip
de art\ foarte puternic legat\ de identitatea
[i de spiritul unei comunit\]i care are un
poten]ial creator extrem de important. Am
devenit, de fapt, arti[ti-interfa]\, arti[ti ca-
re au rolul social de mediatori ai unor po-
ve[ti [i experien]e relevante at`t la nivel
personal, c`t [i la nivel colectiv. Atelierele
noastre – ateliere de storytelling, de colaje,
de desen, de fotografie – produc, de fapt,
contexte de interac]iune prin pove[ti care
devin purt\toarele unei lumi. A descifra o
comunitate `nseamn\ a o l\sa s\-]i vorbeas-
c\ [i a-i da prilejul s\ se reprezinte. A poves-
ti devine, din acest punct de vedere, o inter-
ven]ie `n istoria recent\, o ac]iune de perfor-
mare a trecutului [i o modalitate de apro-
piere `ntre membrii comunit\]ii“.

Nu doar un proiect, ci un
Centru de Art\ Comunitar\

~ntr-un moment `n care, `n România, cliva-
jul dintre v`rsta a treia [i categoriile active se
ad`nce[te pe zi ce trece, coordonatorii pro-
iectului V`rsta4 s`nt de p\rere c\ ar trebui s\
ne g`ndim mai mult la „productivitatea sim-
bolic\“: „Am `ncercat prin toate atelierele
noastre de art\ comunitar\ s\ punem `n dis-
cu]ie o tem\ care mi se pare major\: «pro-
ductivitatea simbolic\» a unei categorii de
v`rst\ receptate mult mai mult prin «ceea ce
nu poate» dec`t prin «ceea ce poate [i [tie».
Rolul acestei categorii este necesar [i opor-
tun `n societate. «Capitalul simbolic» de
cunoa[tere pe care `l poate aduce este in-
finit“, sus]ine Mihaela Michailov.

David Schwartz poveste[te cum a `nce-
put totul: „Proiectul V`rsta4 a ap\rut la ini-
]iativa a patru arti[ti, membri [i colabora-
tori tangaProject (Alice Monica Marinescu,
Mihaela Michailov, Paul Dunca [i cu mine).

Ideea proiectului a venit de la Monica, c\re-
ia i-a povestit o cuno[tin]\ despre v`rstnicii
de la C\minul Rosen [i despre lipsa de acti-
vitate [i necesitatea ocup\rii timpului liber
cu care se confrunt\ v`rstnicii institu]iona-
liza]i. Eu [tiam despre c\min din familie –
la un moment dat s-a pus problema s\ fie
internat [i bunicul meu... – [i am hot\r`t s\
mergem s\ vedem ce se `nt`mpl\ acolo. Pri-
mul nostru g`nd a fost s\ juc\m spectacolul
Face]i loc! Dup\ ce am ajuns s\ `i cunoa[-
tem pe seniori, ne-au venit o mul]ime de
idei noi [i `ncet-`ncet s-a conturat proiectul
V`rsta4“. Dup\ ateliere de povestiri [i rea-
liz\ri de colaje, dup\ spectacole realizate
pornind de la pove[tile oamenilor de aici,
care au devenit astfel [i actori – spectacolul
Moses Stories a fost prins `n programul Fes-
tivalului Na]ional de Teatru 2010 –, dup\ ce
arti[tii le-au f\cut program cultural cu seri
de film [i concerte (inclusiv un atipic con-
cert Mes Quins), V`rsta4 nu mai este doar
un proiect, a devenit un Centru de Art\ Co-
munitar\ (lansat astfel pe 31 mai). Printre
altele – `nfiin]area unei biblioteci, prelua-
rea modelului de lucru de aici [i „`mprumutat“
la alte c\mine de b\tr`ni, asigurarea unei
continuit\]i, astfel `nc`t programele cultu-
rale s\ func]ioneze [i dup\ o eventual\ re-
tragere a coordonatorilor –, cea mai inte-
resant\ idee `n V`rsta4 este crearea unui
program de reziden]e artistice `n C\min. O
idee pe care nu pot s\ nu o pun `n leg\tur\
cu ce spunea Mihaela Michailov pu]in mai
sus, despre descoperirea, p\strarea [i duce-
rea mai departe a acelui „capital simbolic“.

Paul Dunca, Alice Monica
Marinescu, Mihaela Michailov,
Katia Pascariu [i David
Schwartz – `i [ti]i pe to]i din
teatrul independent [i din
tangaProject – au lansat, dup\
doi ani de lucru cu b\tr`nii de
la C\minul „Amalia [i {ef
Rabin dr. Moses Rosen“ din
Bucure[ti, Centrul de Art\
Comunitar\ V`rsta4.
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slow/fast food
„TEATRUL
NEGRU“

Olti]a C`ntec: „«Teatrul negru» a devenit o etichet\ a artei
scenice din ora[ul de pe V`ltava, servit deopotriv\ amatorilor
de spiritualitate autentic\ [i celor ce caut\ cultur\ u[or
digerabil\“.

VOI N-A}I ~NTREBAT
f\r\ zah\r V| R|SPUNDE

BOBI

}`rrrrr!  }`rrrrr! }`rrrrr!
— Imediat! Ho, c\ nu pl\te[ti tu

curentul.
— S\ru’m`na. S`nte]i doamna

Nela Ailenei?
— M\i, copchile, nu te-a `nv\]at

m\-ta cum se sun\ la u[\?
— Nu m-a `nv\]at, pentru c\ eu

nu am...
— Ce n-ai m\, ce n-ai? D\-te-n

gura m\-ti de cer[etor, c\ to]i
spune]i c\ s`nte]i orfani sau handica-
pa]i. La munc\!

}`rrrrr! }`rrrrr! }`rrrrr!
— Ce mai vrei? Am treab\. Nu-]i

dau bani, mar[ de la u[a mea!
— S\ [ti]i c\ eu nu am nevoie de nici

un ban de la dumneavoastr\, c\ stau
la centrul de plasament [i am de toate.

— Da? {i directoarea voastr\ [tie
c\ cer[i]i prin blocuri? Ia s\-i dau un
telefon. Cum o cheam\?

— Ostafi Marcela. Da’ eu nu cer-
[esc, eu am nevoie de un acord scris.

— Auzi, nu fi obraznic! Ce, la
mine-i notariat public? I-auzi, dom’le,
la el, s\-i scriu. Ce s\-]i scriu, tema la
matematic\? Nu ]i-e ru[ine?

}`rrrrr! }`rrrrr! }`rrrrr!
— Tanti, c`nd era]i t`n\r\ a]i avut

un copil.
— {i dac\ am avut, ce? Tre s\-]i dau

]ie explica]ii? Am avut, a murit [i gata.
— Ba n-a murit, l-a]i abandonat

`ntr-un tomberon l`ng\ gara Nicoli-
na. Am citit dosarul, c\ a uitat doam-
na Marcela dulapul descuiat.

— S\-l creasc\ cine vrea, mie 
nu-mi trebuie, eu am at`tea pe cap.
Mai am trei la [coal\, b\rbatu’ `n
pu[c\rie...

— {tiu, a furat ni[te fire de cupru,
l-a dat la televizor. Ailenei Victor. Ca
pe mine.

— Cum? Doamne sfinte, c\ doar
n-oi fi tu!

— Ba da, a[a scrie [i `n dosar.
S`nte]i mama mea.

}`rrrrr! }`rrrrr! }`rrrrr!
— M\i copile, m\i Victora[, de ce

m\ nec\je[ti tu pe mine a[a? Tu crezi
c\ dac\ vii la u[\ gata, te iau `n bra]e
[i te pup? De ce vii acuma la mine,
nu `n]elegi c\ am destule pe cap?

— Doamna mama, eu nu vreau
s\ v\ nec\jesc, `mi da]i acordul [i
plec la centru. Nici nu trebuie s\ m\
vizita]i dac\ nu ave]i timp.

— N-am, n-am timp. Chiar n-am.
}i-e foame? S\ [tii c\ n-am nimic de
m`ncare, c\ la mine nu-i cantin\
public\.

— Mul]umesc, am m`ncat. Hai s\
rezolv\m cu acordul [i gata, nu v\
mai deranjez.

V\ rog s\-mi da]i scris pe o foaie
de h`rtie: subsemnata, mama lui
cutare, `i dau acordul s\ urm\reasc\
filmul Harry Potter la Prima tv. {ti]i,
acolo zice c\ sub 15 ani ai voie nu-
mai cu acordul sau `mpreun\ cu
p\rin]ii ori familia [i mie `mi place
foarte mult filmul \sta. I-am scris [i
lui tata, la Coliba[i. A zis c\ nu-l in-
tereseaz\.

— Aha. Las’ c\-]i scriu eu, dac\ asta
vrei. Stai acolo, pe hol. Gata, ia de aici.

— Mul]umesc, s\ru’ m`na. Dac\
nu v\ sup\ra]i, a[ trece `ntr-o zi s\
aduc ni[te bomboane [i haine pentru
fra]ii mei, c\ avem multe la centru [i
dac\ tot zice]i c\ vi-e greu...
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Combinarea  prezen]ei  live  a  actorilor
cu  proiec]iile  video  [i  efectele  de  lumini
era  revolu]ionar\  `n  1958,  c`nd  Svo-
boda  [i-aa  prezentat  instala]iile  multi-
media. Tehnologiile moderne, materia-
lele cu propriet\]i speciale, care absorb
ori reflect\ lumina, de pild\, trucuri
ingenioase bazate pe legi ale fizicii erau
introduse `n scen\ de acest creator venit
`n teatru din arhitectur\, interesat me-
reu de inova]ie, de „`nceputul continuu“
cum considera c\ trebuie s\ fie orice
nou spectacol. Pionieratul s\u a marcat
arta teatral\ [i mul]i creatori, istoria
genului catalog`ndu-l drept unul din
p\rin]ii scenografiei moderne. Pe
afi[ul de la Laterna Magika, Svoboda
figureaz\ `n continuare. S`nt specta-
cole imaginate de scenograf, devenite
`ntre timp de patrimoniu, care se joac\
[i acum `n semn de pre]uire fa]\ de
maestru. „Laterna Magika“ sau „Nova
Scena“ este parte a lui Narodni divadlo/
Teatrul Na]ional Praga. Lipit de cl\di-
rea veche se afl\ sediul modern, perfect
integrat architectural, al „Laternei“,
un contur de nav\ spa]ial\ din sticl\
cenu[ie, mat\, culoarea aduc`nd cu
aceea a edificiului vecin, cu care tre-
buie s\ se asorteze urbanistic. Casa-
nova, Graffiti, Circul magic perpe-
tueaz\ viziunile lui Svoboda. Impre-
sioneaz\ sincretismul acestor crea]ii,
balansul ideal `n combinarea muzicii,
dansului [i proiec]iilor video realizate

cu tehnologii avansate, un univers
spectacular `n care actorul, de fapt
performerul, termenul fiind mai adec-
vat unei compozi]ii de acest tip, este
un element din multe altele. Verbali-
tatea, dialogul, ac]iunea direct\, com-
ponente definitorii pentru teatrul de tip
clasic, s`nt, `n spectacolele lui Svoboda,
detronate de o vizualitate cople[i-
toare. Nu e o vizualitate estetizant\,
ci una dublat\ de mesaj, lirism, comic,
[i de o narativitate nonverbal\, plin\
de sensuri, care flateaz\ retina, dar d\
de lucru intelectului [i emo]ionalit\]ii.
Vizion`ndu-le, `n]elegi c\ scenografi-
ile lui Svoboda nu s`nt deloc decora-
tive, `n sensul amenaj\rii prin mobi-
lare a unui spa]iu. Perimetrul ̀ ntunecat
al scenei este feliat [i multiplicat de
Svoboda prin partea video, filmic\,
proiectat\ pe suprafe]e [i `n moduri
din cele mai neobi[nuite. Totul e inte-
grat, nu suprapus, nu aglomerat, mixa-
jul real-virtual `mbog\]ind semantica
teatral\. Conceptul plastic repudiaz\
scenografia `n]eleas\ ca ilustrare a ac-
]iunii ori ca amenajare, mobilare a unui
spa]iu, impun`nd ideea de modelare a
acestuia, de animare a lui.

Black light, aproape un
gen na]ional `n Cehia

Black light e o tehnic\ de anima]ie
care i se datoreaz\ practic tot lui Svo-
boda, creativit\]ii sale. Ea exploatea-
z\ de fapt un neajuns, incapacitatea
ochiului uman de a distinge negrul
pe negru. Astfel, actori `mbr\ca]i cer-
nit, `ntr-un spa]iu complet obscur pot
manipula obiecte care par c\ se mi[c\
singure. Dac\ adaugi [i culoare, muzi-
c\ [i o coregrafie adecvat\, ob]ii un spec-
tacol uimitor, `n care imagistica e per-
sonaj principal. Black light-ul a fost dez-
voltat pe diverse direc]ii de arti[tii cehi,
devenind aproape un gen na]ional.

Teatre specializate ofer\, turi[tilor `n
special, reprezenta]ii cu pu]ine cuvinte
ori deloc, care favorizeaz\ comunicarea
nonverbal\, spun pove[ti inteligibile
dincolo de limbile na]ionale. Dinamis-
mul, frumuse]ea lor vizual\, umorul
le fac un entertainment care se adau-
g\ altor atrac]ii turistice aduc\toare
de profit. Chiar „Laterna Magika“ a
omagiat unul dintre regizorii lega]i de
acest stil de a face teatru, Jiri Srnec,
fondatorul [i principalul animator al
lui Black Light Theatre, regizor s\r-
b\torit la `mplinirea v`rstei de 80 de
ani. Spectacolul s\u Legendele magi-
ce ale Prag\i tenteaz\ s\ imortalizeze
spiritul metropolei prin haloul mitic,
misterios: `nt`lnirile tainice ale lui Ru-
dolf al II-lea cu rabinul Low, constru-
irea ceasului astronomic din orasul
vechi, locuitorii casei lui Faust etc.
„Teatrul negru“ a devenit o etichet\ a
artei scenice din ora[ul de pe V`ltava,
servit deopotriv\ amatorilor de spiri-
tualitate autentic\ [i celor ce caut\ cul-
tur\ u[or digerabil\. Spectacolele co-
merciale propun versiuni Black Light
de tot soiul: musicalul Cats ori adap-
t\ri gen Aspecte ale lui Alice, `n care
personajul lui Lewis Caroll, maturi-
zat, este recontextualizat prin plasare
`n Praga, pe fundal r\s\rind monu-
mentele istorice emblematice `n acor-
durile muzicii lui Smetana [i Dvorak.
Realizatorii o recomand\ ca o „expe-
rien]\ teatral\ perfect\“, dar enun]ul
nu e dec`t pur\ publicitate! Dincolo de
asemenea excentricit\]i `ns\, tehnica
merit\ toat\ aten]ia, pentru c\ e o-
fertant\. Ea a fost importat\ [i la noi,
ca mod\, `n urm\ cu vreo zece ani, `n
variante adesea nepotrivite. Modelul
ceh asociaz\ Black Light-ul teatrului
nonverbal, de muzic\ [i coregrafie,
cu o narativitate secven]ial\, `n care
culoarul vizual e preferat `n tentativa
de cucerire a auditoriului.

~n ora[ul lui Svoboda
F\r\ `ndoial\, unul dintre
reperele teatrale ale
Prag\i `l reprezint\ Josef
Svoboda. La aproape un
deceniu de la dispari]ia
sa fizic\, teatrul botezat
dup\ numele spectaco-
lului cu care uimea la
Expozi]ia universal\ de la
Bruxelles, Laterna
magika, `i conserv\
amprenta stilistic\. 

DATUL ~N SPECTACOL
Olti]a C~NTEC Acord parental

Scenografie de Josef Svoboda



Existase  o  carte  „cu  Leo“  [i  acum  exist\
o  alta,  „f\r\  Leo“,  dar  ̀ n  acela[i  timp  [i  o
idee,  ca  un  fir  de  a]\,  legat\  de  titlul  ei.
„O s\ `]i plac\, e cu b`rfe“, `mi spusese

Leo conspirativ la telefon. Propria-i
moarte nu intra `n discu]iile cu pri-
etenii, iar dac\ am fi discutat despre
asta, probabil c\ potriveala din titlu
ni s-ar fi p\rut de prost gust. De fapt,
Leo c\uta un citat pentru c\r]ile la
care lucra [i m-a rugat s\ iau cartea
de la mama lui [i s\-i caut varianta
corect\. Am `nceput apoi s-o citesc [i
m-a ]inut pentru c\, `ntr-adev\r, car-
tea colc\ie de b`rfe. Amintirile despre
familia lui Gilles Jacob, pigmentate
cu `nt`mpl\ri care au aerul unui film
(de pild\, cele din timpul r\zboiu-
lui), s`nt montate alternativ cu cele
legate mai ales de Cannes. {i cu b`r-
fe, bine`n]eles. Despre cum a tirani-
zat Isabelle Adjani juriul pe care l-a
prezidat `n 1998 – de la [edin]e la fie-
care 48 de ore p`n\ la a sugera pentru
to]i meniul ei dietetic, axat pe ardei [i
ridichi. Sau despre cum, tot `n 1998,
Nanni Moretti, membru `n juriu, a
f\cut ̀ n a[a fel ca filmul sus]inut de el,
Gustul cire[elor de Abbas Kiarostami,
s\ ajung\ la Palme d’Or. Sau despre
cum s-a votat c`nd Pulp Fiction a lu-

at Palme d’Or-ul `n 1994, `n detri-
mentul lui Burnt by the Sun (de Ni-
kita Mihalkov) [i A tr\i (de Zhang Yi-
mou). Sau despre cum a tr\dat Isa-
bella Rossellini Cannes-ul [i Premiul
Roberto Rossellini c`nd `n 1985 [i
1990 n-a venit s\-l acorde, de[i se [tia
a[teptat\.

Dou\ `nt`mpl\ri 
cu Gilles Jacob

P`n\ acum cel mai mult mi-a pl\cut
`ns\ istorioara cu titlul „Clint sur
l’échelle de Richter“. Se f\cea, a[adar,
c\ `n iarna lui 1994 Gilles Jacob s-a
dus la Los Angeles, printre altele ca
s\-l conving\ pe Clint Eastwood s\
fie pre[edintele juriului urm\toarei
edi]ii a Cannes-ului. Erau `n restau-
rantul hotelului Four Seasons, m`n-
cau ceva [i discutau, c`nd – poveste[-
te Jacob – a `nceput s\ se aud\ o ru-
moare abia sesizabil\. Pe urm\ un
c`ine a `nceput s\ se t`nguie, iar chel-
nerii s\ umble at`t de ap\sat printre
mese `nc`t podeaua gemea. C`nd ca-
mioanele de pe strad\ au devenit de-
ranjant de g\l\gioase, Gilles Jacob a
vrut s\ le spun\ chelnerilor s\ ̀ nchid\

geamurile. Atunci a v\zut c\ i-
mensul candelabru aflat exact dea-
supra mesei lor se mi[ca. Gilles Jacob
a `nlemnit [i [i-a adus aminte cum la
Liceul Carnot, `ntr-o zi c`nd nu era
preg\tit, repeta `n g`nd „Nu eu, nu
eu...“, p`n\ c`nd profesoara a rostit ui-
t`ndu-se prin catalog, „Jacob, au ta-
bleau!“. Acum, pre[edintele Cannes-u-
lui n-a mai `ndr\znit s\-[i spun\ „Nu
eu“. Privind spre Eastwood, a v\zut c\
acesta nu d\dea nici un semn de
nelini[te. Cutremurul a ]inut 37 de
secunde ([i a avut, se va afla ulterior,
5,9 grade pe scara Richter). C`nd u-
ruiala s-a terminat [i doar pu]in praf
s-a mai scuturat de sus, Clint East-
wood s-a ridicat `n picioare [i a spus:
„Check, please!“, iar toat\ lumea a
`nceput s\ r`d\ [i s\ aplaude. „Prin
umorul lui laconic, a restabilit justul
echilibru...“, scrie admirativ [i sim-
plu Gilles Jacob.

Mai e un lucru care `mi place `n
carte, dar care mi se pare [i surprin-
z\tor. E timiditatea lui Gilles Jacob,
care pe de-o parte [tie s\ negocieze cu
studiourile americane pentru un film,
iar pe de alta c`nd, la un moment dat,
`l vede pe Woody Allen la cinci metri
distan]\, `ntr-un restaurant parizian,
se jeneaz\ s\ se duc\ la el [i s\ se
prezinte. ~n 1979, c`nd era delegat
general al festivalului de un an de zile,
`i luase Manhattan, dar Woody Allen a
refuzat s\ vin\ la Cannes. Cei doi se
vor cunoa[te de-abia `n 1991, c`nd
Woody Allen se dusese incognito la
Paris. {i `nt`lnirea dintre ei e at`t de
diferit\ de ce ne imagin\m legat de
marile personalit\]i `n ale c\ror dis-
cu]ii b\nuim un joc social bine uns.
Aici avem de-a face cu doi timizi care
la `nceput s`nt st`ngaci [i z`mbesc t\-
c`nd. Iar Gilles Jacob spune pe tonul
lui franc: „~ntre timizi nu exist\ cale
de mijloc: sau e catastrof\, sau curen-
tul circul\. A circulat. Am sf`r[it prin a
vorbi“.

Luiza Vasiliu: „Pe l`ng\ un dosar despre Cioran, ve]i g\si un
text inedit de Jean Giono, o miniatur\ literar\ absolut
`nc`nt\toare, «un lucru[or `n genul jum\tate grotesc, 
jum\tate poetic al pove[tilor persane»“.
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Heliu
Era vremea s\ mi se fac\ dor de ei.
La un an dup\ ce-am citit romanul
lui Matei Florian, `mi lipsesc cumplit
Usi, Altfred [i {i Hams {i Regretel,
piticii de cea]\ [i triste]e care mi se
lipiser\ de inim\ [i care-o zbughiser\
speria]i c`nd au v\zut c\, la ultimele
pagini, mie chiar `mi dau lacrimile.
~mi lipsesc nu numai a[a, de pam-
plezirul unui dor neast`mp\rat, ci [i
pentru c\ nu mai [tiu cui i-am `m-
prumutat cartea [i a uitat s\ mi-o
dea `napoi. Sper doar c\ asta nu e
pedeapsa pentru `nt`rzierile mele
monumentale la biblioteca jude]ea-
n\, filiala pr\fuit\ de pe P\curari.
~n orice caz, `l rog pe dumnealui
sau pe dumneaei s\-mi returneze
pre]iosul exemplar, `n lipsa c\ruia
biblioteca mea [chioap\t\. Culmea
e c\ zilele trecute m-au vizitat un
fel de rude ale celor trei magnifici
mici, [i anume Nur, „un pitic orien-
tal din rasa djinilor“, al c\rui nume
`nseamn\ „cel ce merge prin ierburile
`nalte asemeni unei flori fermecate“,
Liouliou „cu pletele de ploaie“, Tral
„care-i face pe oameni s\ cad\ la]i
cu ni[te liane din iarb\ maur\“ [i,
mai ales, dulcea [i r\zbun\toarea
Paquette, care-o s\-l transforme pe
Nur `n s`mbure de piersic\ [i, `n fine,
vede]i dvs. mai departe dac\ des-
chide]i num\rul de mai al „Maga-
zine Littéraire“. Pe l`ng\ un dosar
despre Cioran, ve]i g\si un text inedit
de Jean Giono, o miniatur\ literar\
absolut `nc`nt\toare, „un lucru[or
`n genul jum\tate grotesc, jum\-
tate poetic al pove[tilor persane“.
N-are rost s\ spun cam c`te au `n
comun proza lui Giono (de-aici) cu
proza lui Matei Florian (din {i Hams
{i Regretel) p`n\ nu facem o c\l\-
torie scurt\ `n Provence [i-nec\m
c`mpurile de lavand\ `n cea]\ cu
caimac. ~ntre timp, i-am rugat pe Nur,
Liouliou, Tral [i chiar Paquette s\
le spun\ lui Usi and co. c`t de dor
`mi e de ei. S-ar putea s\ se `nt`mple
ca acum zece ani, atunci c`nd Lau-
ra Buxton, o feti]\ de 10 ani din
comitatul Staffordshire, a lansat `n
aer un balon de care-a ag\]at o
h`rtiu]\ cu numele [i adresa ei.
Dup\ ce-a plutit 250 de kilometri,
balonul a cobor`t `n gr\dina unei
Laura Buxton (tot 10 ani) din comi-
tatul Wiltshire. Dup\ ce Laura i-a dus
Laurei balonul, s-au `mprietenit [i
[i-au dat seama c\ s`nt am`ndou\
blonde, c\ au un labrador negru, un
porcu[or de Guineea [i un iepure.
Cu alte cuvinte, Nur e Usi, iar En]i-
clopedia asta e-un balon cu heliu
pe care-l trimit peste lacuri [i m\ri.
A[tept r\spuns.
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Iulia BLAGA

La vie passera
comme un rêve
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„MAGAZINE
LITTÉRAIRE“

A r\mas la mine o carte a lui Leo, scris\ de
pre[edintele Festivalului de la Cannes, Gilles Jacob.
Titlul ei este La vie passera comme un rêve. Eram
la jum\tatea ei c`nd Leo s-a dus, iar momentul c`nd
am reluat-o a fost aiurea. De fapt, nici acum n-am
reluat-o propriu-zis. 




