
Libertarii
C. Rogozanu

|sta e Onfray, o enciclopedie vie de
idei serioase [i glume [i bancuri cu
filosofi. ~l pute]i citi ca s\ str`mba]i
din nas sau pur [i simplu ca s\ v\
vin\ uneori chef de citit ni[te clasici
ceva mai atipici, at`t de clasici `nc`t
nu-i mai cite[te chiar nimeni...   
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„~n  plin  Festival  «George  Enescu»,  numele
României  [i  ale  unora  din  principalele  ei  insti-
tu]ii  muzicale  –  Universitatea  Na]ional\  de
Muzic\  de  la  Bucure[ti,  Colegiul  Na]ional  de
Arte  «Dinu  Lipatti» [i  Orchestra  simfonic\  radio  –
apar  p\tate  `ntr-oo  afacere  de  necinste  [i
corup]ie  ale  c\rei  implica]ii  mai  largi  urmeaz\
abia  a  fi  descoperite  –  Festivalul  Interna]ional
Muzical  de  Var\  «Micul  Paris»“.

Oamenii care fac
cl\diri [i cl\dirile
care „construiesc“
oameni 

Interviu realizat 
de Bogdan Romaniuc

Pentru {erban }ig\na[, pre[edintele
Ordinului Arhitec]ilor din România,
orice act de construire este
arhitectur\, bun\ sau proast\,
frumoas\ sau ur`t\. L-am invitat la un
dialog despre rolul arhitectului `n
peisajul cultural.
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Cu muzic\
‘nainte mar[!Lucian Dan

Teodorovici –
Matei Brunul

Avanpremier\ editorial\

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n
avanpremier\ un fragment din cel mai
recent roman al lui Lucian Dan
Teodorovici, Matei Brunul, care va
ap\rea `n cur`nd `n colec]ia „Fiction
Ltd.“ a Editurii Polirom. 
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~N » PAGINA 13



Lucian Dan Teodorovici: „F\r\ o pres\ serioas\ vom intra 
din «secolul informa]iei» direct `n marasmul unei comunic\ri
excesive, lipsit\ de con]inut, de valoare [i de repere“.

PRESA
SERIOAS|editorial
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SUPLIMENTUL LUI JUP

&TEO GHEO

Radu Pavel Gheo

Cum  scriam  [i  s\pt\m`na  trecut\,  unul
din  lucrurile  care  m-aau  interesat  (nu
fundamental,  dar  inevitabil)  pe  timpul
concediului  `n  Croa]ia  a  fost  felul  `n
care  se  vede  România  de  acolo. E, dac\
m\ g`ndesc bine, una din m\runtele
forme de patriotism pe care le trecem
cu vederea, dar care exist\ sau subzist\
`n ciuda masochismului nostru na]ional.

Doar c\ din Croa]ia România se vede
greu. Nu e cu totul invizibil\, dar
reperele croa]ilor `n ceea ce ne prive[te
s`nt foarte vagi, mai ales dac\ m\
g`ndesc c\ vorbesc aici de o vecin\tate
imediat\. Croata mea stricat\ `i f\cea
pe localnici s\ m\ `ntrebe adesea ce
s`ntem [i de unde venim [i nu o dat\
r\spundeau tot ei, repede [i gre[it: 
„Cehi?” Sau, la fel de des, „Polonezi?”.
E drept, cehii [i polonezii au `nceput s\
vin\ tot mai des pe litoralul croat – iar
asta nu poate s\ nu-mi st`rneasc\ un
u[or regret, pentru c\ odinioar\ tocmai
pe cehi [i mai ales pe polonezi `i
`nt`lneai sistematic pe litoralul nostru.

Atunci c`nd le spuneam c\ s`ntem
români, d\deau din cap neutru: „A,
România. Da”. At`t. Din fericire, nu am
perceput retractilitatea pe care se
spune c\ o au italienii sau francezii fa]\
de români, ca urmare a num\rului

mare de infrac]iuni (sau infrac]iuni 
puternic mediatizate) comise de com-
patrio]ii mei. Dar nici vreo simpatie 
deosebit\ nu am sim]it. Am avut sen-
za]ia c\ pentru ei România era pur [i
simplu ceva de pe-aici, ceva ce le sun\
cunoscut, dar prea pu]in interesant ca
s\ insiste.

Odat\ am purtat o conversa]ie mai
l\muritoare cu un croat v`rstnic, care
[tia c`te ceva despre România. La un
moment dat m-a `ntrebat: „{i ce popu-
la]ie ave]i voi `n România? Patru-cinci
milioane, nu?”. C`nd i-am spus c\
s`ntem, cel pu]in oficial, vreo dou\zeci
de milioane de cet\]eni români, a fost
evident uimit. „Cum, a[a de mult?”
Chiar a[a. Mi-am dat totu[i seama (sau
b\nuiesc c\ mi-am dat seama) de unde
venea presupunerea asta a lui. Pentru
croa]i România nu pare a fi o ]ar\ care
s\ conteze. Sigur, nici noi nu avem sen-
za]ia c\ ar conta, dar e altceva s\ vezi
asta la un str\in, fiindc\ vezi mai clar [i
consecin]ele. Ra]ionamentul lui trebuie
s\ fi fost cam a[a: de vreme ce România
nu conteaz\, atunci nu poate fi o ]ar\
foarte mare. De aici [i surpriza lui. O
]ar\ de dou\zeci de milioane de
cet\]eni e o ]ar\ important\. Ar trebui
s\ conteze `n Europa. A[a zic [i eu:
România ar trebui s\ conteze `n Europa.
E vina noastr\ c\ nu se `nt`mpl\ a[a.

Mai ales c\ acolo, `n Croa]ia cea fru-
moas\ [i plin\ de turi[ti, cu un nivel de
trai evident mai ridicat [i cu oameni
mai relaxa]i, Alina [i cu mine ne-am dat
seama c\ totu[i, prin compara]ie, ]ara
noastr\ are o for]\ mai mare – `n toate
sensurile –, doar c\ nu [tie s\ [i-o 
valorifice.

{i a mai fost ceva, un lucru pe care
l-am verificat sistematic `n ultimii c`]iva
ani: grani]ele na]ionale conteaz\ mai
pu]in dec`t leg\turile tradi]ionale, care
nu s`nt at`t politice, c`t umane. E drept
c\ România nu st`rnea dec`t reac]ii vagi,
dar dac\ omul cu care discutam insista
sau dac\ noi apucam s\ spunem c\
venim din Timi[oara, `ntotdeauna – f\r\
excep]ie – fa]a interlocutorului se lumi-
na. „A, Temi[var! Da, sigur, [tiu!” Pen-
tru croa]i (ca [i pentru s`rbi, unguri...)
Timi[oara e mai mult dec`t un reper
politic sau geografic. România le spune
mai pu]in dec`t Timi[oara. C`nd scriu
asta, nu vreau s\ dau ap\ la moar\ pa-
triotismului local, fiindc\ eu cred c\ e
vorba de mai mult de-at`t. Pur [i simplu
leg\turile dintre oameni [i comunit\]i
se bazeaz\ pe proximitate [i pe tradi]ie.
Cet\]enii moldoveni sau ucraineni vor fi
mult mai sensibili dac\ le pomene[ti
Ia[ul dec`t România, iar ungurii au mai
multe afinit\]i cu zona Ardealului dec`t,
s\ zicem, cu Dobrogea.

Despre asta se pot spune [i bune, [i
rele. Eu prefer s\ v\d aici partea bun\ a
lucrurilor: aceea c\ leg\turile dintre oa-
meni [i comunit\]i transcend [i epoci,
[i grani]e politice. Asta e de fapt Europa
unit\ pe care `ncerc\m s-o construim.

Lucian Dan Teodorovici

N-am s\ m\ opresc, cum ar p\-
rea, la noul atac al lui Traian B\-
sescu, dup\ `ntoarcerea din
S.U.A., la adresa presei. Ba chiar,
`n trecere, a[ spune c\ televiziu-
nile de [tiri ([i nu numai) [i-au
meritat-o, c\ci au ironizat p`n\
la indecen]\ „ne`nt`lnirea“ pre[e-
dintelui român cu cel american,
iar c`nd evenimentul s-a produs
totu[i, n-au [tiut s\ g\seasc\ nici
un mod onorabil de a ie[i din
gafa ̀ n care s-au plasat. Nu des-
pre acest fel de pres\, subiec-
tiv\ p`n\ la impardonabile erori,
vreau totu[i s\ vorbesc.

~n ultimii ani, situa]ia presei
este tot mai dramatic\. Criza e-
conomic\ mondial\ e doar una
dintre explica]ii. R\sp`ndirea blo-
gurilor [i popularitatea Face-
book-ului sau a altor re]ele de

socializare au dat senza]ia c\ tot
mai mul]i cititori prefer\ s\ se in-
formeze din aceste spa]ii virtuale.
~n România, [i iat\ c\ fac acum le-
g\tura cu primul paragraf, la si-
tua]ia ziarelor [i a televiziunilor
a contribuit din plin [i r\zboiul pe
care politicienii puterii, `n frun-
te cu Traian B\sescu, l-au pornit
`mpotriva jurnali[tilor, contrazi-
c`nd astfel o vorb\ cam infatuat\,
anume aceea c\ un singur r\zboi
nu-l po]i c`[tiga niciodat\, cel ̀ m-
potriva presei. Traian B\sescu pa-
re s\ fi c`[tigat m\car primele
runde ale luptei. Suficient pen-
tru ceea ce-l intereseaz\.

P\r\sind ̀ ns\ aceste conside-
ra]ii generale, ajung la ceea ce
mi-a declan[at dorin]a unei ple-
doarii pentru pres\. Anume re-
portajul realizat de C\t\lin To-
lontan la Utrecht [i publicat `n
ultimele zile, de-a lungul a patru

episoade, de „Gazeta sporturilor“.
Subiectul: fotbalistul român Mi-
hai Ne[u, paralizat `n urma unui
accident din timpul unui antrena-
ment. Nu e vorba despre o cores-
ponden]\ de r\zboi, de[i poate
p\rea. Nu e o anchet\ minu]ioas\,
ce scoate la iveal\ dedesubturi
uluitoare pentru public, de[i poa-
te p\rea. E doar un reportaj, ce
cuprinde [i un interviu. Dar unul
extrem de bine realizat. {i, mai
ales, unul pe care nu l-ar fi putut
face nici un blogger, fie el c`t de
popular, n-ar fi putut ap\rea pe
nici o pagin\ de Facebook, indi-
ferent de c`]i „prieteni“ sau de c`te
„like“-uri ar fi beneficiat ea.

Nu reiau aici povestea impre-
sionant\ a lui Mihai Ne[u. Inclu-
siv admira]ia pe care i-o port
pentru t\ria de caracter afi[at\
o p\strez pentru mine, c\ci ea
a atins deja sute de mii, poate

milioane de cititori. ~l citez doar,
pre] de c`teva r`nduri, pe C\t\lin
Tolontan: „Nu vorbisem cu Mihai,
nu [tiam ̀ n ce stare se afl\. Mier-
curi noapte m\ preg\team pentru
interviu. Ceva nu-mi ie[ea de nici
un fel! Am intrat pe net [i am veri-
ficat avioanele spre Olanda. Erau
bilete. (...) La 4 dup\-amiaz\ e-
ram `ntr-o cafenea studen]easc\
din Utrecht, l`ng\ Wilhelmina-
park, o gr\din\ care m\rgine[te
clinica De Hoogstraat. La pr`nz
anun]asem redac]ia c\ s-ar putea
s\ avem ceva important. Eram
aproape convins c\ Mihai va re-
fuza s\ ne vedem, dar [i la tele-
fon interviul era valoros“.

Nimic spectaculos, la prima
vedere. Ziaristul nu [tia nici m\-
car dac\ „subiectul“ va accepta
interviul. ~ns\ tocmai pornind
de-aici, de la aceast\ afirma]ie, se
creeaz\ spectaculosul. „Transfe-
ra]i“, printr-un exerci]iu de ima-
gina]ie, `n locul unui jurnalist
renumit precum C\t\lin Tolon-
tan, orice blogger, orice utiliza-
tor de Facebook [i v\ ve]i da
seama de ce. Av`nd `n spate o

`ntreag\ institu]ie de pres\ [i re-
sursele ei, C\t\lin Tolontan a
putut s\ urce ̀ n primul avion, s\
ajung\ imediat la Utrecht, chiar
dac\ n-avea nimic garantat. Pu-
tea s\ se `ntoarc\ `n ]ar\ la fel
cum plecase, cu un articol mai
degrab\ emo]ional dec`t emo-
]ionant. A rezultat `ns\, pentru
c\ a putut ajunge la fa]a locului,
un interviu-reportaj ce a avut
ecouri `n toate mass-media din
România, ba chiar [i din Olanda,
impresion`nd oamenii din fotba-
lul românesc [i nu numai, st`nind
nenum\rate reac]ii ale cititorilor.

Numai presa poate face a[a
ceva. Numai presa ̀ [i poate per-
mite s\ ri[te, uneori cheltuind
sume imense, f\r\ s\ [tie dac\,
la final, se va alege sau nu cu
ceva. N-am atras `ns\ aten]ia a-
supra nici unui act de eroism,
evident. Ci asupra unuia mult
mai simplu, un act de profesio-
nalism. Nimic altceva. Presa poa-
te [i presa trebuie s\ fac\ aseme-
nea reportaje. Ba chiar a[ zice c\,
`n actuala situa]ie, presa n-are
nici o alt\ [ans\ dec`t s\ se axeze

pe subiecte ce nu pot fi oferite
de nimeni altcineva.

Textul de fa]\ poate fi consi-
derat o apologie a presei. Dar
e, `n acela[i timp, [i un semnal
de alarm\. C\ci, derutat\, `n ulti-
mii ani mass-media pare s\ se fi
aruncat `ntr-o concuren]\ acer-
b\ cu bloggerii pe subiecte sen-
za]ionaliste, pe scandal, av`nd
impresia c\ e singurul mod `n
care se poate supravie]ui. Cred,
dimpotriv\, c\ e abordarea ca-
re o conduce pe drumul cel mai
drept c\tre dispari]ie. Doar re-
`ntoarcerea la reportajul adev\-
rat, la ancheta serioas\, adic\
la folosirea acelor resurse de
care numai o institu]ie de pre-
s\ poate beneficia, e [ansa unei
rena[teri. C\ci, la fel ca mul]i
dintre cititorii „Gazetei spor-
turilor“ din ultima s\pt\m`n\,
nenum\ra]i al]i cititori `[i vor
da seama, `n felul acesta, c\ f\-
r\ o pres\ serioas\ vom intra din
„secolul informa]iei“ direct `n
marasmul unei comunic\ri ex-
cesive, lipsit\ de con]inut, de
valoare [i de repere.
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Vedere din Croa]ia (II)

O pledoarie pentru pres\



O surpriz\ pl\cut\ a serii a doua a fost israelianul Saleem
Abboud Ashkar, care ne-a impresionat prin muzicalitate, migal\
[i perfec]iune tehnic\, interpret`nd cu un sim] poetic rar `nt`lnit
Concertul nr. 1 pentru pian [i orchestr\ de Beethoven.
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Valentina B\in]an, 
TVR Cultural

~n  momentul  `n  care  scriu  aceste  r`n-
duri,  tocmai  s-aa  sf`r[it  ziua  a  14-aa.  Re-
sidentie Orkest, London Symphony,
Mariinsky Theatre, Orchestra Filarmo-
nicii „George Enescu“ [i Staatskapelle
Berlin s`nt orchestrele ce au trecut pra-
gul S\lii Palatului [i au ridicat publicul
`n picioare la fiecare final de concert.

~n seara zilei de 8 septembrie, con-
dus\ impecabil de Horia Andreescu,
Simfonia a 6-a de Mahler ne-a adus
sonorit\]i elaborate, iar prezen]a deli-
catei violoniste Nicola Benedetti a dez-
v\luit un Glazunov profund [i eferves-
cent. Greu de imaginat c\ o artist\ mi-
gnon\ [i aparent timid\ a reu[it s\ se
impun\ at`t de ferm `n fa]a amplului
ambitus orchestral simfonic! Cu o pu-
tere de interpretare debordant\ [i cu
o inteligen]\ matematic\ de invidiat,
Nicola Benedetti a fost cu siguran]\
una dintre cele mai pl\cute surprize
ale festivalului.

Celebrul violonist danez Nikolai Znai-
der, ̀ n v`rst\ de 36 de ani, a reprezentat
pentru mul]i dintre noi o surpriz\ `n
calitatea sa de dirijor. Iar surpriza [i
mai mare este c\ implacabilul Valery
Gergiev i-a lansat invita]ia de a ocupa
postul de dirijor principal invitat al
Orchestrei Simfonice a Teatrului Ma-
riinsky din Sankt Petersburg. Recu-
nosc c\ am fost pu]in sceptic\ `n pri-
vin]a acestei noi posturi. M\ g`ndeam

c\ mul]i muzicieni consider\ c\ este „la
mod\“ s\ fii [i dirijor, [i solist concer-
tist. Znaider a `ndep\rtat toate aceste
supozi]ii. A venit preg\tit impecabil.

O alt\ surpriz\ pl\cut\ a serii a do-
ua a fost israelianul Saleem Abboud
Ashkar, care ne-a impresionat prin mu-
zicalitate, migal\ [i perfec]iune teh-
nic\, interpret`nd cu un sim] poetic rar
`nt`lnit Concertul nr. 1 pentru pian [i
orchestr\ de L.van Beethoven.

Saleem Abboud Ashkar este deja un
nume cunoscut [i aplaudat `n lumea
muzical\ interna]ional\. La numai 22
de ani, [i-a f\cut debutul la Carnegie
Hall din New York, turnur\ impor-
tan]\ ce i-a adus colabor\ri cu cele
mai de seam\ orchestre ale lumii, in-
cluz`nd Filarmonica din Viena, Filarmo-
nica din Israel, Chicago Symphony,
Filarmonica La Scala, Gewandhaus din
Leipzig, Orchestra Simfonic\ Germa-
n\ din Berlin [i Orchestra Simfonic\
a Ora[ului Birmingham.

Daniel Barenboim, 
„un fenomen“

Dup\ London Symphony Orchestra,
a venit r`ndul Teatrului Mariinsky s\
contribuie la abunden]a calitativ\ a
Festivalului „George Enescu“, al\turi
de dirijorul Valery Gergiev. Rela]ia sa
cu Mariinsky Theatre Orchestra este
aproape hipnotic\. Cei afla]i `n sal\
nu-i pot vedea chipul sau gestica, a-
tunci c`nd dirijeaz\: este un alt Gergiev,

`n trans\, ce parc\ se desprinde de lu-
crurile p\m`nte[ti [i reu[e[te s\ trag\
dup\ el [i orchestr\, [i public, `nv\lu-
indu-i pe to]i `n misterele unei altfel
de muzic\ clasic\.

Din 1996, Teatrul Mariinsky se a-
fl\ sub atenta coordonare a lui Valery
Gergiev, care a devenit Director Gene-
ral [i Artistic.

Datele de 13 [i 14 septembrie punc-
teaz\ `n jurnalul Festivalului „Enescu“
apari]ia Orchestrei Staatskapelle Ber-
lin. Cu o tradi]ie de aproape 450 de ani,
Staatskapelle Berlin este una dintre
cele mai vechi orchestre din lume.

Al\turi de riguro[ii instrumenti[ti
ai Staatskapelle, nu putea sta dec`t Da-
niel Barenboim. S`nt din ce `n ce mai
sigur\ de acest lucru, pe m\sur\ ce pe
parcursul repeti]iilor, Barenboim ne
permite accesul `n lumea sa muzical\
extrem de riguroas\ [i organizat\. N-am
mai `nt`lnit p`n\ acum un muzician mai
preten]ios [i mai grav! {i nu o spun
ca un discurs negativ. Dimpotriv\. Ba-
renboim te face s\-l prive[ti cu admira-
]ie, indiferent de severitatea cu care `[i
impune ideile muzicale. Fiecare cerin-
]\ adresat\ orchestrei `ncepe cu un
„Bitte schon“ sonor, iar muzicienii r\s-
pund cu generozitate.

La 11 ani, Daniel Barenboim a par-
ticipat la cursurile de dirijat de la
Salzburg ]inute de Igor Markevich. ~n
vara anului 1954, l-a `nt`lnit pe Wil-
helm Furtwängler care mai apoi
scria: „Acest Daniel Barenboim de 11
ani e un fenomen“.

De la debutul s\u dirijoral din 1967
la Londra cu Orchestra Philharmonia,
Daniel Barenboim a fost solicitat s\
conduc\ marile orchestre ale lumii.

{i iat\-l pe Daniel Barenobim, des-
cul], intr`nd gr\bit cu trabucul `n m`-
n\. Este u[or agitat. Corul nu se afl\
conform directivelor sale... adic\ `n
sal\. Se rezum\ la c`teva fraze scurte
[i la obiect, completate de severitate
[i fermitate. Cu corul vorbe[te `n en-
glez\, cu orchestra, `n german\. Cu
altcineva aflat `n vecin\tatea sa, `n
francez\. Simfonia lui Liszt prinde

contur, prima dat\ timid, apoi puter-
nic [i emo]ionant.

Pianistul-dirijor a venit la Bucu-
re[ti cu un program stilistic elaborat
[i contrastant: dou\ concerte pentru
pian de Mozart, Simfonia a 7-a de
Bruckner [i Liszt – Simfonia pentru
Divina Comedia a lui Dante.

Reac]ia publicului a fost conform
a[tept\rilor: ova]ii [i aplauze ne`ntre-
rupte pe parcursul a 10 minute, care
tot nu l-au convins pe severul Baren-
boim de necesitatea unui bis. P\cat.
Poate data viitoare.

La prima vedere, ca om
de televiziune pot s\
spun cu m`na pe inim\
c\ amploarea unui eveni-
ment de talia Festivalului
„Enescu“ ne d\ tuturor
palpita]ii. Preg\tirea fes-
tivalului este un maraton
contra-cronometru, iar `n
momentul `nceperii sale,
s`ntem deja cu to]ii `ntr-o
stare de maxim\ tensiu-
ne. Pentru prima dat\ `n
istoria Televiziunii Române,
`nregistr\rile [i transmi-
siunile directe din cadrul
Festivalului „Enescu“
(Sala Palatului) s`nt HD!

FESTIVALUL „GEORGE ENESCU“, RAPORT PRELIMINAR

Minute `n [ir de ova]ii [i aplauze
pentru Barenboim. Din p\cate,
nu destul pentru un bis?

Cei afla]i `n sal\ nu-i pot vedea chipul sau gestica, atunci c`nd dirijeaz\: 
este un alt Gergiev, `n trans\!

Pianistul-dirijor Daniel Barenboim a venit la Bucure[ti cu un program stilistic elaborat [i contrastant



De  ce  m\  uit,  pentru  a  cin-
cea  oar\,  la  SSeeiinnffeelldd? M-am
surprins `ntr-o sear\ g`ndin-
du-m\ la lucrul \sta, `n timp
ce pe ProCinema se derula
genericul de final al unui
episod din cunoscutul serial
de comedie american. Am
mai p\]it chestia asta prin
prim\var\, c`nd am recitit –
oare de ce? – cele Dou\-
sprezece scaune ale lui Ilf [i
Petrov.

Cel mai facil r\spuns ar fi
acela c\ nu prea mai ai ce
vedea, la ora aia, mai pe nici
un post din grila companiei

mele de cablu. Dar asta nu
este dec`t o explica]ie pue-
ril\, pentru c\ s`nt c`t se
poate de convins c\ m-a[
uita la Seinfeld [i dac\ a[
avea de ales `ntre cinci
emisiuni interesante la
aceea[i or\.

Seinfeld are `n spate, ca
orice produc]ie teve sau ca
orice carte bun\, un lucru c`t
se poate de simplu [i extrem
de greu de construit: o po-
veste bine spus\. O poveste
pe care n-o s-o rezum aici,
fiindc\ s`nt convins c\ o [ti]i
foarte bine. Una pe care, de

fapt, ]i-ar fi [i imposibil s-o
zici, pentru c\, dup\ cum
bine [ti]i, Seinfeld istorise[te
un milion de nimicuri coti-
diene, pe care, `ns\, nimeni
nu le-a pus at`t de bine `n
valoare p`n\ `n 1989, anul
lans\rii serialului nostru. O
poveste „dus\ `n spate”,
episod de episod, de patru
personaje construite cu mi-
gal\ de talenta]ii scenari[ti
Larry David [i Jerry Seinfeld.
~n primul r`nd este Seinfeld,
care se joac\ pe sine `nsu[i,
`ntr-unul dintre cele mai
inspirate roluri schizoide din

istoria televizunii. Apoi,
excentricul pierde-var\
Cosmo Kramer, vecinul de
palier al lui Seinfeld, cu p\rul
[i gesturile sale „electrocu-
tate”, personaj pe care ai
convingerea c\ doar Michael
Richards putea s\-l fac\ at`t
de conving\tor [i de haios.
Idiotul grupului, George
Costanza, omul cu un milion
de angoase, pref\cut pro-
fesionist [i egoist clasa-nt`i,
[omer de carier\ [i meschin
de top, ar trebui s\ fie, la
c`te defecte adun\, una
dintre cele mai insuportabile

fiin]e de pe P\m`nt. George
„reu[e[te” s\ ajung\ `ns\ la
fel de simpatic precum
Kramer, iar \sta este meritul
actorului Jason Alexander.
Fosta iubit\ a lui Seinfeld,
Elaine, care nu se prea
`nghite cu George tocmai
pentru c\ seam\n\ foarte
mult cu el, e jucat\ magistral
de Julia Louis-Dreyfus, o
actri]\ care, asemenea
celorlal]i actori men]iona]i
mai sus, a devenit cunoscut\
`n lumea `ntreag\ dup\

primele serii ale serialului.
S`nt pu]ine, foarte pu]ine

sitcomurile pe care le-ai re-
vedea [i de patruzeci [i cinci
de ori, promi]`ndu-]i c\ n-o
vei face [i data viitoare, `n-
tocmai celor care-[i zic, gata,
asta e ultima ]igar\ [i dup\
aia m\ las. Brusc, mi s-a
f\cut dor de rev\zut MASH.
Tot pentru a cincea oar\.

P.S.: {tie cineva ce se mai
`nt`mpl\ pe la Realitatea TV
sau pe la Antena 3?
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Alex SAVITESCU

Alex Savitescu: „Seinfeld are `n spate, ca orice produc]ie teve
sau ca orice carte bun\, un lucru c`t se poate de simplu [i
extrem de greu de construit: o poveste bine spus\“.
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„Dec`t“ o poveste

Iulia Blaga

A  fost,  fire[te,  vara  `n  care  ne-aam  luat
adio  (sper)  de  la  Harry  Potter  [i  de  la
ga[ca  lui.  Talismmannele  mmorr]ii:  Parrtea  a
2-aa a  avut  premiera  româneasc\  `n
15  iulie.  Spre deosebire de plicticosul
Talismanele mor]ii: Partea ̀ nt`i, la gran-
de finala a `ncheiat seria `n for]\. N-a
lipsit trecerea `n revist\ a filmelor pre-
cedente ale seriei [i a personajelor,
precum [i des\v`r[irea maturiz\rii e-
roului, plus reveren]ele aduse fantasy-
urilor clasice (`n frunte cu R\zboiul

stelelor). De[i ultimele filme din se-
rie nu ni s-au mai p\rut de candoarea
[i ludicul primelor p\r]i (]in minte c\
la al treilea Harry Potter aproape c\
aplecam [i noi capul c`nd vr\jitorii
zburau pe cozile de m\tur\, pe sub
crengi), cortina final\ a adus canti-
tatea a[teptat\ de nostalgie combi-
nat\ cu un spectacol pe m\sur\. Ori-
ce s-ar spune, Harry Potter a intrat `n
istoria filmului fie [i pentru faptul c\
timp de un deceniu a fost un baro-
metru al evolu]iei tehnicii. P\r-
]ile precedente par azi `nde-
p\rtate temporal [i [terse.

Al\turi de St\p`nul inelelor (care e [i
mai abscons, complicat [i greu de ur-
m\rit), Harry Potter a dus imagina]ia
pe `nalte culmi de progres, supun`nd-o
efectelor speciale [i v\duvind-o de
haz. Din fericire, cortina ne re`ntoar-
ce pu]in `n timp, f\c`ndu-ne s\ spe-
r\m c\ – oric`t de mult s-ar dezvolta
tehnica – ea nu se va pune contra
pl\cerii jocului. C`nd o s\ ni se fac\
dor de-acum `nainte de Harry Potter,
sper c\ o s\ ne aducem aminte [i de

tabloul viu din ultima parte, cu
personaje care unduiau ca pe

sub ap\.

Captain America, un film
de aventuri reu[it

C\pitanul America: Primul R\zbun\-
tor/Captain America: The First Avenger,
care a intrat pe ecranele române[ti `n
5 august, a fost unul dintre cele mai
simpatice filme hollywoodiene ale
sezonului. Inspirat din benzile dese-
nate de la Marvel Comics, filmul lui
Joe Johnston avea mai multe atuuri,
printre care cel mai important era
faptul c\ `[i plasa ac]iunea `n timpul
celui de-al Doilea R\zboi Mondial [i,

FILMELE VERII: 

Azi aici, m`ine-n Foc[ani/
Ce-am avut [i ce-am pierdut
Vara a trecut, dar pentru c\
„Suplimentul de cultur\“ a
fost `n vacan]\, n-o l\s\m
s\ plece f\r\ s\ nu arunc\m
un ochi peste filmele pe
care le-a adus. N-a fost un
sezon banal. Ca tem\ domi-
nant\, Hollywood-ul ne-a
bombardat cu SF-uri, dar
le-a brodat peste rame vechi.

Captain America



Iulia Blaga: „Cred c\ cel mai consistent film al verii noastre
cinematografice a fost un film britanic! Nu superproduc]ie, 
nu SF, nu BD – ci o dram\ realizat\ de Mike Leigh: Un an 
din via]\/Another Year“.
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deci, c\ „risca“ s\ semene – `n ciuda
prezen]ei supereroului Steve Rogers –
cu un soi de Dirty Dozen sau cu alte
filme de r\zboi `n care o band\ pes-
tri]\ [i interetnic\ de lupt\tori mu[c\
din du[man `n coordonatele unei in-
trigi pline de adrenalin\. C\pitanul
America nu e doar un reu[it film de
aventuri, dar e bine scris [i are un aer
de film de alt\dat\ c\ruia cu greu `i
rezi[ti. Fa]\ de multe alte surate, st\
foarte bine [i la capitolul interpret\ri.
A fost realmente o pl\cere s\ desco-
peri c\ Stanley Tucci, Tommy Lee Jones
[i Hugo Weaving pot veni cu nuan]e
noi pe osatura unor personaje sche-
matice sau c\ Sebastian Stan (plecat
din România `n copil\rie) nu e doar
frumos, dar [i fotogenic, sau c\ inter-
pretul principal, Chris Evans, are un
aer de b\iat bun care `i vine bine. P`-
n\ la proba contrarie, da, a[ vedea o
continuare a filmului.

Cars 2 te cucere[te 
cu fiecare kilometru

Ma[ini 2/Cars 2 e mai amuzant dec`t
prima parte pentru c\ detaliile au
fost mult mai atent lucrate. ~ncepe des-
tul de lent (subiectul nu e grozav), dar
te cucere[te cu fiecare kilometru (!),
poate pentru c\ imersia `ntr-o lume `n
care oamenii s`nt `nlocui]i de ma[ini –
de[i nu are nimic `nsp\im`nt\tor – are
nevoie de timp ca s\ se des\v`r[easc\.
Echipa Pixar ne poart\ acum din Ame-
rica `n Japonia, Fran]a, Italia [i Ma-
rea Britanie. Efortul e pe m\sur\. Chiar
dac\ nu te prinde povestea, r\m`i pen-
tru personaje [i pentru pl\cerea de a
savura fiecare detaliu. Cel mai fasci-
nant la Cars e felul `n care face din
ma[ini ni[te alter ego-uri ale omului,
g\sind echivalentul perfect dintre ti-
pul de ma[in\ [i tipologia uman\. De
pild\, unul dintre personajele noi ale
seriei e spionul britanic Finn McMis-
sile (vocea i-o face Michael Caine), o
combina]ie de Volvo P1800 cu BMW
507 [i cu Aston Martin DB5 (ma[ina
lui James Bond). Fizic `ns\, McMis-
sile are buze drepte [i o must\cioar\
[mecher\. Echipa Pixar, condus\ de
John Lasseter, a fost cel mai greu pu-
s\ la `ncercare c`nd a creat cursele de
ma[ini care pe l`ng\ c\ necesitau grij\
pentru detaliu, erau [i foarte fractu-
rate ca decupaj. Pe ecran, ele au `ns\
viteza [i adrenalina unei curse auto-
mobilistice reale. Am mai plecat cu
ceva `n minte de la film: „McQueen-
The Queen, The Queen-McQueen“, adi-
c\ Mater f\c`ndu-i cuno[tin]\ Reginei
Angliei cu prietenul s\u, Lightning
McQueenJ.

Super 8, un omagiu adus
lui Spielberg

Super 8 are un statut, a[a, mai special.
~ncerc s\ fiu c`t mai „scurt\“. E omagiul
adus de J.J. Abrams lui Steven Spiel-
berg care nu doar c\ i-a produs filmul,
dar i-a oferit prin `ntreaga sa filmo-
grafie un punct de plecare. Conceput
d.p.d.v. stilistic asemenea unui film ca-
re ar fi putut fi realizat de Spielberg
`n anii ’80 (un fel de ~nt`lnire de gradul
3 plus E.T., dar [i inserturi de SF-uri
cu extratere[tri monstruo[i – gen
Alien), Super 8 p\streaz\ arm\tura

uman\ a SF-urilor lui Spielberg unde
background-ul familial aproape c\ de-
termin\ subiectul. Ce e frumos s`nt sti-
lul, aerul retro (paradoxal, o constant\
a „verii de anticipa]ie“), omagiul adus
lui Spielberg (care a f\cut primul film,
la 12 ani, pe Super 8 mm). Ce deran-
jeaz\ s`nt, culmea, lucrurile de mai sus
plus lipsa de control asupra suspan-
sului, dificultatea de a veni cu ceva ori-
ginal [i de a construi o poveste care s\
se sus]in\ p`n\ la final. Ultima scen\
e cea mai neverosimil\ [i mai deranjant
spielbergian\ pentru c\ atunci realizezi
cel mai pregnant c\ scenaristul-regizor
pare s\ fi preluat doar formule, coji.
Filmul a avut premiera româneasc\
`n 29 iulie.

Planeta maimu]elor –
Invazia anun]\ o serie
viitoare

Intrat ̀ n 12 august, Planeta maimu]elor –
Invazia/Rise of the Planet of the Apes
anun]\ o serie viitoare, pentru c\ alt-
fel nu [i-ar justifica titlul. ~n film, mai-
mu]ele `[i recap\t\ libertatea de-abia
la final [i au o prim\ confruntare vio-
lent\ cu oamenii, pe Podul Golden Ga-
te din San Francisco. Acesta e cel mai
elaborat moment al filmului, dar ce
folos? Realizat de Rupert Wyatt, Pla-
neta maimu]elor – Invazia dore[te s\
re`nvie gloria apus\ a seriei care, `nce-
p`nd din 1968, a dat [apte lungmetraje.
Diferen]a major\ dintre acestea [i filmul
de fa]\ o reprezint\ apari]ia CGI-ului
[i posibilitatea de a construi o maimu]\
prin motion capture, adic\ copiindu-i
expresia facial\ a unui actor (eroul, Cae-
sar, e „interpretat“ de Andy Serkis). E
ceva interesant aici. Dac\ p`n\ acum
omul se tr\gea din maimu]\, tehnica
modern\ face ca maimu]a s\ „se tra-
g\“ din om, dar [i s\-i preia tarele –
mai ales violen]a. Nu cred c\ s`nt cu-
rioas\ s\ v\d vreo continuare a filmu-
lui. Nu pentru c\ personajele lui James
Franco [i Freida Pinto s`nt nedezvol-
tate sau pentru c\ ac]iunea are bubi]e
ilogice sau pentru c\ `]i e greu s\ `l tra-
tezi pe Caesar ca pe o maimu]\, ci pen-
tru c\ filmul eman\ un soi de agresivi-
tate pe care prefer s-o evit.

Green Lantern 3D, 
poate cel mai plicticos
film al verii

Green Lantern 3D: Protectorul Univer-
sului e, poate, cel mai plicticos film al
verii. E at`t de plicticos `nc`t [i actorii
casc\ juc`nd. Inspirat [i el din benzile
desenate, ni-l prezint\ pe Hal Jordan
(Ryan Reynolds), un pilot de `ncercare
de pe P\m`nt, ales de extratere[tri
membru `n Green Lantern

Corps, poli]ia

intergalactic\ de men]inere a p\cii `n
sectoarele Universului. M\ rog, un fel
de casc\ verde (sic). Dac\ ideea pare
interesant\, povestea e extrem de a-
dormit\ [i plin\ de g\urele, ca un cio-
rap ros de molii. S`nt o gr\mad\ de
aspecte neverosimile sau nedezvol-
tate logic, iar efectele speciale nu s`nt
at`t de r\v\[itoare `nc`t s\ crezi c\ `n
direc]ia lor s-au ars neuronii. Cum nici
lovestory-ul dintre Hal Jordan [i o co-
leg\ (Blake Lively) nu sus]ine filmul,
te `ntrebi la ce bun s\-]i pui at`tea `n-
treb\ri c`nd cine trebuia s\ [i le pun\
primul n-a f\cut-o.

Transformers 3, un film
dezagreabil

Ie[it la noi ̀ n 30 iunie, Transformers 3 –
Transformers: Dark of the Moon are
155 de minute din care ultimele, s\
zic, 15 merit\. Merit\ e un fel de-a spu-
ne. Ar fi trebuit mai degrab\ spus c\
au efectele speciale `ntr-adev\r spec-
taculoase. Altfel, seria e tot mai ur`t\
[i mai g\l\gioas\, robo]ii tot mai mul]i,
oamenii tot mai [ter[i. Transformers 3
e unul dintre cele mai dezagreabile
filme ale anului. P\cat de umorul pe
care `l aducea prima parte a seriei.
(}in minte c\ am v\zut-o cu Leo la
Festivalul de la Taormina, `n prezen-
]a lui Michael Bay [i dup\ un specta-
col laser, [i c\ ne distrasem la destule
poante.)

Another Year nu e un film
de v\zut cu g\leata de
popcorn `n bra]e

Cred c\ cel mai consistent film al ve-
rii noastre cinematografice a fost un
film britanic! Nu superproduc]ie, nu
SF, nu BD – ci o dram\ realizat\ de
Mike Leigh, `n care oameni trecu]i de
prim\vara – [i vara – vie]ii se confrun-
t\ cu singur\tatea, boala, b\tr`ne]ea,
moartea. Un an din via]\/Another Year
nu e un film de v\zut cu g\leata de
popcorn `n bra]e pentru c\ ri[ti s\
r\m`i cu popcornul `n g`t. Dar vine cu
coeficientul de umanitate dat de dia-
loguri, de naturale]ea actorilor (care
nu s`nt frumo[i, ci normali) [i de `n-
]elepciunea cineastului, suprapun`nd
evenimentele triste, dramatice sau cal-
me ale vie]ii peste ciclul naturii. Do-
u\ dintre personajele filmului cultiv\
o gr\din\, [i asta le d\ o mare bucurie.
Nu e vorba doar despre `n]elegerea
faptului c\ orice se na[te moare p`n\
la urm\, ci [i despre faptul c\ oame-
nii – ca [i plantele – trebuie trata]i cu
r\bdare.

{i-am `nc\lecat pe-o [a [i m-am
dus `n treaba mea.
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Cars 2

Another Year

Harry Potter. Talismanele mor]ii: Partea a 2-a 
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„Solu]ia epic\ e cu adev\rat ingenioas\, iar compozi]ia narativ\,
cu o foarte mig\loas\ alternare de planuri, l\mure[te, treptat [i
`ntr-un mod cu totul imprevizibil, povestea din prima parte.
Matei Brunul este o carte mare.“ 

– Fragment –

Pe 17 martie 1950, `n cl\direa tribu-
nalului de pe strada Negru Vod\ nr. 3
din Bucure[ti se desf\[ura, cu u[ile
`nchise, procesul a cinci bandi]i, `n frun-
te cu Bruno Matei, t`n\r român `ntors
din Italia cu scopuri du[m\noase, `n
urma unei educa]ii fasciste pe care or-
ganele de anchet\ o dovediser\ f\r\
urm\ de dubiu.

Acuza]iile nu mai erau de mult sur-
prinz\toare pentru Bruno. Le cuno[tea
`nc\ din ziua primului interogatoriu, cel
din sediul Ministerului de Interne. An-
chetatorul cu fa]\ bl`nd\, cum i se p\-
ruse la `nceput, i le adusese la cuno[-
tin]\ r`nd pe r`nd. Acuza]ii mult mai
numeroase [i mai `nsp\im`nt\toare
chiar dec`t cele cu care avea s\ se con-
frunte la proces, c\ci `ntre timp, dup\
mai bine de-un an petrecut `n fosta
~nchisoare militar\ nr. 1 din Dealul
Arsenalului, de pe strada Uranus,
multe dintre `nvinuirile de la `nceput
se [terseser\. Sau m\car ar fi trebuit s\
se [tearg\, de vreme ce r\spunsurile
inocente, complet naive deseori, ale lui
Bruno reu[iser\ s\-i scoat\ din s\rite

p`n\ [i pe anchetatori, care se l\muri-
ser\, uneori cu voce tare, chiar `n fa]a
lui, c\ t`n\rul venit din Italia n-avea
habar de lucrurile pe care ei se str\-
duiau s\-l conving\ c\ le comisese.

~nainte de proces, Bruno acceptase
totu[i `nvinuirea de complot `mpotriva
statului. Ac]ionase al\turi de cei patru
fo[ti studen]i ai s\i, dintre care doi,
Mihai Rotaru [i Octavian Padina, fuse-
ser\ dovedi]i ca membri ai Fr\]iilor
de Cruce. {i m\car despre ace[tia n-
ar fi crezut nimeni, niciodat\, c\ din
bandi]i se transformaser\, pre] de c`-
teva `nt`lniri `ntinse pe durata a mai
bine de [ase luni, `n ni[te iubitori [i
m`nuitori de p\pu[i. Dup\ perioada de
anchet\, nici m\car Bruno nu mai cre-
dea sau nu mai voia s\ cread\ asta.
{i, pentru c\ nu mai credea sau nu mai
voia s\ cread\, semnase la un mo-
ment dat, accept`nd s\ scrie cuv`nt cu
cuv`nt dup\ dictare, o declara]ie din
care reie[ea c\ organiza]ia pe care-o
crease `n apartamentul s\u `nchiriat
viza dac\ nu r\sturnarea regimului, m\-
car [ubrezirea lui, prin r\sp`ndirea de
idei contrarevolu]ionare cu ajutorul u-
nor manifeste, scrieri [i al altor mate-
riale reac]ionare.

Era un compromis mic, a[a i se p\-
ruse, `n compara]ie cu alte declara]ii
ce i se puseser\ `n fa]\ de-a lungul vre-
mii, foi gata scrise ̀ n care ap\reau mul-
te nume necunoscute, dar [i altele pe
care le cuno[tea din anii petrecu]i `n
teatru, precum Lena Constante, Harry
Brauner, Elena [i Lucre]iu P\tr\[canu.
Chiar b\tut [i amenin]at, nu putuse
semna acele foi. Mai `nt`i pentru c\,
`n timpul interogatoriilor, nu [tiuse ce
s\ r\spund\. Ar fi fost gata, `n c`teva
r`nduri, s\ [i inventeze lucruri, numai
pentru a sc\pa, numai pentru a se `n-
toarce `n celul\. Dar p`n\ [i lucrurile
inventate trebuiau s\ aib\ o baz\ de
pornire, una real\, pe care Bruno n-o
putuse g\si `n amintirile sale de dup\
`ntoarcerea `n ]ar\. Un al doilea mo-
tiv pentru care nu semnase foile, apoi,
era recuno[tin]a pe care [i-o p\stra pen-
tru Elena P\tr\[canu [i, de[i nu-l `n-
t`lnise niciodat\, pentru so]ul ei. ~[i d\-
duse seama c\ orice ar fi recunoscut
prin propria semn\tur\ s-ar fi ad\ugat
la acuzele aduse binef\c\torilor lui, pe
care `i b\nuia `n continuare aresta]i.
A[a c\, dincolo de propria inocen]\,
avusese grij\ s\ se fereasc\ de orice
trimitere c\tre familia P\tr\[canu,
oric`t de nevinovat\ ar fi putut p\rea.

~n diminea]a de dup\ primul inte-
rogatoriu, `n timp ce era transportat
cu un Jeep c\tre un alt centru, a[a cum
b\rbatul de la Ministerul de Interne `l
informase, Bruno a `ncercat s\-[i mute
g`ndurile de la ceea ce avea s\ urmeze,
concentr`ndu-se asupra drumului. ~[i

`nchipuise c\ va fi dus, a[a cum auzi-
se `nainte c\ se `nt`mplase cu al]ii, `n
una dintre `nchisorile din apropierea
Bucure[tiului, poate V\c\re[ti, poate
Jilava, poate chiar T`rg[or, nume pe ca-
re le auzise [optite `n ultimele luni [i
care, probabil tocmai din cauza tonului
pe care erau rostite, `l `ngrozeau. C`nd
`ns\, `n fa]a cl\dirii noului Teatru Mu-
nicipal, Jeep-ul a cotit-o pe Podul Iz-
vor de peste D`mbovi]a, trec`nd apoi pe
l`ng\ construc]ia aceea impozant\, fru-
moas\, ce ad\postea Arhivele Statului,
pentru a urca pe Dealul Arsenalului,
Bruno a r\suflat cumva u[urat. {tia de-
ja c\ se `ndreptau spre caz\rmile Ar-
matei, acolo trebuia s\ fie „centrul“
care-l `nsp\im`ntase `ntr-at`t – iar faptul
c\ era situat tot `n Bucure[ti, `nc\ `n-
tr-un loc destul de familiar lui, l-a f\-
cut s\ se simt\ oarecum protejat. Nu
se putea `nt`mpla nimic r\u aici, a[a a
g`ndit sau m\car a[a a sim]it, nimic
dramatic, nimic `nfrico[\tor.

~n primele zile, aceast\ siguran]\
pe care-o c\p\tase pe drumul c\tre `n-
chisoarea de c\r\mid\ nu i-a fost tul-
burat\ nici m\car de colegul s\u de
celul\, un b\rbat de treizeci [i patru de
ani din T`rgovi[te, fost legionar, cum
avea s\ afle mai apoi, care, imediat
dup\ deschiderea u[ii, se pusese cu
fa]a la perete, cu spatele c\tre el [i gar-
dian, ne`ndr\znind s\ priveasc\ `n-
spre ei. Abia dup\ ie[irea gardianu-
lui, omul s-a `ntors, cu o privire `nc\ spe-
riat\, rug`ndu-l, `nainte de orice alt-
ceva, s\-i spun\ ce `nchisoare e asta.
I-a povestit apoi, `n orele ce au urmat,
cum fusese b\gat `ntr-o ma[in\, legat la
ochi [i transportat p`n\ aici – b\nuise
de la bun `nceput c\ era o `nchisoare
din Bucure[ti, mai `nt`i pentru c\ dru-
mul cu ma[ina nu fusese foarte lung,
[i apoi pentru c\ auzise zgomotul ora-
[ului, iar `n una dintre zilele trecute,
c`nd `l scoseser\ pentru o jum\tate
de or\ `ntr-un ]arc, la aer, de[i n-avea
voie s\ vorbeasc\ [i nici m\car s\
ridice ochii, privise pe sub spr`ncene
[i v\zuse turlele unei biserici.

Abia dup\ o s\pt\m`n\, timp `n ca-
re Bruno s-a obi[nuit s\ respecte indica-
]iile primite de la bun `nceput, anume
ca `n timpul zilei s\ stea permanent pe
taburet sau `n picioare, cu fa]a la vize-
t\ pentru a putea fi v\zut de gardian
`n cazul `n care acesta se interesa de
cei din celul\, unul dintre paznicii s\i,
altul dec`t cel care-l adusese aici, l-a
scos din `nc\perea aceea care, a[a cum
era ea, `ncepuse totu[i s\ contribuie
la sentimentul s\u de siguran]\, toc-
mai prin faptul c\, `n afara privirilor
aruncate prin vizet\, a orelor de mas\
[i a celor dou\ vizite pe zi, diminea]a [i
seara, c`nd at`t el, c`t [i colegul de ce-
lul\ erau du[i la toalet\, cu ochelari

negri pe ochi, nimeni nu-i deranja. Bru-
no a `nceput s\ cread\ chiar c\ avea s\
stea aici, `n celul\, poate c`teva s\p-
t\m`ni, poate `n cel mai r\u caz c`te-
va luni, iar apoi cineva, unul dintre gar-
dieni ori chiar anchetatorul din cl\direa
Ministerului de Interne, avea s\ intre,
s\-i spun\ numele, s\-i comunice c\
ancheta a ajuns la final, iar nevinov\]ia
lui a fost dovedit\ [i s\-l elibereze. Even-
tual chiar cu ni[te scuze.

De[i abia trecuse ora pr`nzului, `n
acea a opta zi a [ederii sale la Uranus,
pentru c\ din privirile gardianului [i-a
dat seama c\ nu era asta ziua eliber\rii
visate, Bruno [i-a `nchipuit c\ urma
s\-l duc\ la toalet\, cu at`t mai mult cu
c`t ̀ i acoperise ochii cu acei ochelari ne-
gri, cu sticl\ mat\, pe care-i cuno[tea
deja at`t de bine. Din celul\ a fost scos
`ns\ numai el, ceea ce l-a f\cut, pentru
c`teva clipe m\car, s\ se g`ndeasc\ din
nou la eliberare. Numai c\, dup\ c`]iva
pa[i pe diverse culoare, au intrat `ntr-o
alt\ ̀ nc\pere, una ̀ n care, dup\ ce oche-
larii i-au fost `ndep\rta]i, s-a trezit `n
fa]a unui b\rbat f\r\ uniform\, dar
pe care gardianul l-a salutat cu mult
respect `nainte de a ie[i.

Dup\ dou\ ore poate, care lui i s-au
p\rut `ns\ f\r\ sf`r[it, Bruno Matei s-a
`ntors `n celul\ tremur`nd, cu ochii `n-
l\crima]i `nc\ ie[i]i din orbite, cu sen-
timentul de siguran]\ spulberat p`n\ la
ultima r\m\[i]\, cu disperarea aduna-
t\ din nou `n g`t, p`n\ la sufocare, sim-
]indu-[i oasele spatelui [i ale pieptului
`nc\lecate precum crengile unui copac
r\v\[it de furtun\, `nc`lcite, rupte, ag\-
]ate `ntre ele. C\ci discu]ia cu acest al
doilea anchetator din via]a lui se sf`r[i-
se dup\ primele c`teva minute, dup\

primele c`teva `mpotriviri, dup\ pri-
mele c`teva neg\ri. Se sf`r[ise sub pum-
nii grei ai omului, care-l tr`ntiser\ la
podea, urma]i apoi de picioare, de lo-
vituri date cu sete, cu ur\, lovituri spo-
rite de fiecare oftat, geam\t sau ]ip\t
pe care Bruno nu [i-l putuse reprima.
Iar c`nd `ncepuse s\ pl`ng\, c`nd dure-
rea se transformase-n rug\min]i, an-
chetatorul `l `ntorsese cu fa]a-n sus [i,
urc`ndu-se cu genunchii pe co[ul piep-
tului s\u, `l `ntrebase, aproape firesc,
aproape omenesc, dac\ totu[i nu sim-
te nevoia acum s\-[i m\rturiseasc\ cri-
mele. Asigur`ndu-l totodat\ c\, dac\
n-o va face acum, o va face m`ine, poi-
m`ine, r\spoim`ine, `ntr-o zi de-acum
[i p`n\ la sf`r[itul ve[niciei sau p`n\ la
sf`r[itul lui, al lui Bruno Matei, bandit
care se g`ndise c\-[i poate bate joc de un
`ntreg popor [i de regimul democratic
care eliberase ]ara de nenoroci]i ca el.

~n serile urm\toare, dup\ fiecare re-
venire din camera de interogatoriu `n
celula lui, se ruga lui Dumnezeu. Ace-
lui Dumnezeu de care nu mai fusese in-
teresat din copil\rie, de-atunci c`nd, `n
casa bunicilor s\i, cei care-l crescuser\
p`n\ la gimnaziu, doica lui, fat\ b\tr`-
n\ din sat, `l punea de multe ori s\ se
a[eze `n genunchi al\turi de ea, `n ru-
g\ciuni fierbin]i, pentru a cere ajutor,
`ntr-un cor [optit, femeie [i copil, ̀ mpo-
triva Babei Samca [i a o[tirii sale de
moroi, care, `n spaimele doicii, erau
vinova]i de toate mor]ile celor tineri
din satul bunicilor, venind `n nop]ile cu
lun\ mare din podurile unor case sau
de prin negurile p\duricei de la hotar.
Pentru Bruno, nici m\car atunci Dum-
nezeu nu c\p\tase chip, fusese complet
subjugat de Baba Samca – [i numai

Trecutul lui Bruno Matei, marionetist n\scut `n
România, av`nd `ns\ origini italiene, este o enigm\
pentru el `nsu[i. ~n urma unui accident, despre
care nu [tie prea multe, dou\ decenii din propria
via]\ `i s`nt str\ine. Ne afl\m `n anul 1959, unul `n
care prietenii s`nt altceva dec`t par, lumea e
altceva dec`t pare. ~ns\ Bruno, al\turi de
marioneta sa, Vasilache, tr\ie[te lini[tit `n „raiul“
pe care, `n lipsa memoriei, nu-l poate compara cu
nimic altceva. Pas cu pas, cititorului i se relev\, `n
paralel cu via]a protagonistului de la finele
„obsedantului deceniu“, cealalt\ lume, aceea
real\. Una `n care va descoperi [i se va l\sa purtat,
al\turi de personajul central, `n patru `nchisori
comuniste, Penitenciarul Uranus din Bucure[ti, Colonia
Peninsula de la Canal, Penitenciarul Gala]i [i Penitenciarul Ia[i.
Eliberarea lui Bruno din aceste `nchisori nu `ncheie `ns\ povestea. Al\turi
de tovar\[ul Bojin [i de Eliza, dou\ personaje care-l `nso]esc permanent,
misterul din via]a sa trecut\ se `mplete[te cu altul nou, a c\rui rezolvare
schimb\ perspectiva asupra istoriei personale a lui Bruno Matei.
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„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din cel mai
recent roman al lui Lucian
Dan Teodorovici, Matei
Brunul, care va ap\rea `n
cur`nd `n colec]ia „Fiction
Ltd.“ a Editurii Polirom.
Matei Brunul „e un roman
al «omului politic», al
animalului pus `n fa]a unei
realit\]i totalitare, care `l
modific\, `l `ngr\de[te, `l
altereaz\. Iar `n urma
lobotomiz\rii lui Bruno de
c\tre regim, mefien]a lui
fa]\ de orice alt\ ideologie,
chiar a revoltei [i fugii `n
str\in\tate, este pilduitoa-
re. Bruno alege s\ tr\iasc\
`n no man’s land. Din
acest motiv, e un roman-
simbol excelent. ~n plus,
un simbol curajos, care st\
pe o medita]ie original\“,
sus]ine Doris Mironescu.



ochii ei ro[ii, mi[c`ndu-se precum dou\
felinare b\tute de v`nt, [i p\rul rar [i
lung, p`n\ la p\m`nt, `l f\ceau s\ bolbo-
roseasc\ `n cor rug\min]ile c\tre sin-
gura fiin]\, fie ea [i nev\zut\, f\r\ tr\-
s\turi, care putea alunga amenin]area.

Baba Samca, pe care bunicii lui o a-
lungaser\ la un moment dat, al\turi de
doic\, atunci c`nd spaimele copilului
nu mai putuser\ fi ]inute-n fr`u de fata
b\tr`n\ din casa lor, ap\ruse `ns\, sub
chip diferit, c\ci tot de la doic\ `nv\-
]ase despre puterea acelei viet\]i mai
aspre dec`t diavolul ̀ nsu[i de a-[i schim-
ba `nf\]i[area dup\ dorin]\, aici, `n
Penitenciarul Uranus. Chiar dac\ anii
de p`n\ acum o trecuser\, `n mintea
lui Bruno, pe t\r`murile unor legende
proste[ti, zidurile aspre ale celulei o
re`nviaser\. Poate f\r\ ochi ro[ii, ca
ni[te felinare, poate f\r\ p\r desple-
tit, curg`nd p`n\ la p\m`nt. Dar, `n mod
clar, marc`ndu-[i prezen]a printr-o spai-
m\ la fel de mare ca `n copil\rie, trimi-
]`ndu-[i r\suflarea amenin]\toare din-
colo de u[a grea a celulei, pentru a-l
`nconjura pe Bruno, pentru a-l otr\vi.

{i, odat\ cu Baba Samca, ̀ i re`nvia-
se nevoia de-a se adresa acelei fiin]e
necunoscute, dar capabil\ s\ alunge
duhurile. O comunicare purtat\ mai
degrab\ `n g`nd, `n pat, cu buze abia
mi[cate. Cu rug\min]i punctuale. Bru-
no `i cerea lui Dumnezeu ca ancheta-
torul s\-i pun\ `ntreb\ri c\rora s\ le
poat\ da r\spuns. ~i cerea ca ancheta-
torul s\-l chestioneze despre tat\l lui,
despre fuga acestuia din România – pu-
tea s\ recunoasc\ p`n\ [i c\ acesta nu
fusese patriot. ~i cerea s\ fie `ntrebat
despre mama lui, de[i nu prea avea ce
s\ spun\ despre ea, sau s\ fie `ntrebat
despre bunicii din partea mamei, era
preg\tit s\ admit\ c\ fuseser\ exploa-
tatori, nu s-ar fi ferit acum nici s\-i po-
vesteasc\ anchetatorului cum, `n Sa-
lerno, ace[tia-l sf\tuiser\ pe tat\l s\u
s\ le ofere mici daruri solda]ilor ger-
mani, nazi[tilor germani, adic\ pache-
te cu carne de vit\, cu carne de porc, cu
alte produse pe care „Macellerie Pig-
natelli“ le comercializau `n sudul Ita-
liei. Ar fi recunoscut, dac\ `ntreb\ri-
le ar fi mers `ntr-acolo, c\ el `nsu[i,
`ntors `n România, nu cump\rase

niciodat\, absolut niciodat\ `nainte de
ziua `n care fusese dat afar\ de la Tea-
trul „}\nd\ric\“, ziarul Sc`nteia. Nu
s-ar fi dat deoparte nici chiar s\ mint\
despre el `nsu[i, dar s\ mint\ pu]in,
s\ mint\, de pild\, c\ a pl`ns `n urm\
cu mai bine de-un an, atunci c`nd Re-
gele Mihai [i-a anun]at abdicarea, de[i
`n realitate pe el lucrul \sta nu-l prea
afectase, nu-l interesa mai deloc po-
litica [i nici nu [tia `ntr-at`t de multe
despre rege `nc`t s\ sufere cu adev\rat,
ar fi putut s\ mint\, [i era sigur c\ ar fi
jucat bine minciuna, c\ `nainte de a
pleca `n Italia simpatizase cu ]\r\ni[-
tii sau cu liberalii, de[i pe-atunci era
`nc\ un copil.

Ar fi putut s\ spun\ asemenea lu-
cruri. Dar anchetatorul, acela[i zi de zi,
s\pt\m`n\ de s\pt\m`n\, indiferent la
for]a cu care Dumnezeul invocat de
Bruno `ncerca s\-i schimbe `ntreb\ri-
le, se `nc\p\]`na `n `ncerc\rile de a a-
fla de la el cu totul altceva. Voia s\ [tie
`n ce fel l-ar fi putut ajuta Bruno Ma-
tei pe Lucre]iu P\tr\[canu s\ fug\ din
]ar\. Voia s\ [tie apoi ce leg\turi erau
`ntre grupul legionar pe care-l crease
`n propriul apartament [i familia P\-
tr\[canu. Voia s\ i se spun\ cu c`t `l pl\-
tise tat\l lui, burghez tr\d\tor, pe fostul
ministru pentru a-i `nlesni angajarea
fiului s\u spion `n România. Toate `n-
treb\rile pe care i le adresa erau legate
fie de P\tr\[canu, fie de studen]ii le-
gionari Mihai Rotaru [i Octavian Pa-
dina, care deja `l recunoscuser\ pe el,
Bruno Matei, drept cap al organiza]iei,
fie erau `ntreb\ri `n care cele dou\ i-
dei fixe ale b\rbatului ce-l interoga se
`mpleteau. Iar t`n\rul marionetist nu
[tia, pur [i simplu, ce s\ r\spund\. C\ci
niciodat\ n-auzise despre inten]iile lui
Lucre]iu P\tr\[canu de a p\r\si ]ara,
nici m\car despre ale so]iei acestuia,
care `i fusese totu[i coleg\. Niciodat\
nu-i `ntrebase pe studen]ii s\i despre
trecutul lor politic, pentru simplul mo-
tiv c\ nici nu-i trecuse prin minte c\ ar
fi putut s\ fie legionari. Niciodat\ nu
se g`ndise m\car c\ tat\l lui ar fi putut
s\-l pl\teasc\ pe fostul ministru pentru
angajarea sa `n România, la Teatrul
„}\nd\ric\“. Nici una dintre aceste
`ntreb\ri ale anchetatorului nu-[i g\sea

un r\spuns ̀ n mintea lui, cu at`t mai pu-
]in un r\spuns pe care l-ar fi putut rosti.

Dup\ dou\ luni [i mai bine, adus la
r`ndu-i de la interogatoriu, colegul s\u
de celul\ s-a a[ezat pe taburet, cu fa]a
la vizet\, [i-a `nceput s\ pl`ng\ `n ho-
hote, bolborosind despre fratele s\u [i
f\c`ndu-l pe Bruno s\ `n]eleag\ abia
dup\ multe minute c\ a cedat [i a sem-
nat o declara]ie. Una `n care fratele cu
nume pe care vorbele b`iguite printre
lacrimi `l f\ceau greu inteligibil, de-
venea [ef al unui cuib legionar din care,
`n realitate, nu f\cuse niciodat\ parte.
~n afara comp\timirii, `n afara pl`nse-
telor `nfundate ale colegului s\u de ce-
lul\, pl`nsete care s-au ̀ ntins peste noap-
te, nu aceea a fost ziua hot\r`toare pen-
tru Bruno, ci urm\toarea. Mai exact,
diminea]a urm\toare, cea `n care gar-
dianul l-a scos din celul\ pe t`rgovi[-
tean [i, `n locul s\u, doar c`teva clipe
mai t`rziu, a fost `mpins un alt anche-
tat. Iar `nainte de-a ie[i, gardianul i-a
f\cut cu ochiul lui Bruno, a r`njit [i i-a
spus:

— Vezi? Cei care-[i m\rturisesc
p\catele scap\ de necaz. Nu scrie-n
Biblia voastr\, ’tu-v\ muma-n cur de
legionari, c\ adev\rul v\ va face liberi?

~n acea zi, Bruno s-a `nchis `n sine,
n-a schimbat nici m\car un cuv`nt cu
noul coleg de celul\. T`rziu `n noapte,
lungit `n pat, cu m`inile la vedere [i
cu fa]a spre u[a celulei, a[a cum ador-
mea de obicei, de ast\ dat\ `ns\ f\r\
a fi capabil s\ doarm\, s-a sim]it alt-
fel. Plin de for]\, cu speran]e pe care
le uitase de mult\ vreme. A doua zi,
la interogatoriu, minciunile mici pe
care le-ar fi putut spune, dar n-avusese
`nc\ ocazia, aveau s\ se transforme `n
minciuni mari, care s\ se constituie
`n r\spunsuri f\r\ dubii la `ntreb\rile
anchetatorului. P`n\ la urm\, [i-a spus
Bruno `n noaptea aceea, [i ei, studen]ii
s\i, recunoscuser\ c\ erau legionari,
mai mult, declaraser\ c\ el, profeso-
rul lor, crease acel grup tocmai pentru
a lupta `mpotriva regimului. Deci ce alt
r\u ar fi putut s\ le fac\? Dac\ minciu-
na oferit\ drept adev\r avea s\-l fac\
liber, atunci pre]ul era extrem de mic.

Prozele lui Lucian Dan Teodorovici au fost publicate `n
numeroase reviste [i antologii din România, Ungaria, Polonia,
Croa]ia, Fran]a, Germania, Marea Britanie, S.U.A. etc.
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Lucian Dan Teodorovici este coordonator al colec]iei
„Ego. Proz\“ a Editurii Polirom [i senior editor al s\pt\-
m`nalului „Suplimentul de cultur\“. ~ntre 2002 [i 2006, a
fost redactor-[ef al Editurii Polirom. ~ntre 2005 [i 2008 a
fost coscenarist, al\turi de Florin L\z\rescu, al serialului TV
Animat Planet Show, difuzat de Antena 1. A scris scenarii
pentru trei lungmetraje cinematografice, trei scurtmetraje [i
un film documentar, toate premiate [i finan]ate de Centrul
Na]ional al Cinematografiei. Volume publicate: Cu pu]in
timp `naintea cobor`rii extratere[trilor printre noi (roman,
Editura OuTopos, 1999; ed. a II-a, Editura Polirom, 2005);

Lumea v\zut\ printr-o gau-
r\ de m\rimea unei ]ig\ri
marijuana (povestiri, Editu-
ra Funda]iei „Constantin
Brâncu[i“, 2000); Circul
nostru v\ prezint\: (roman,
Editura Polirom, 2002/
2007); Atunci i-am ars
dou\ palme (povestiri,
Editura Polirom, 2004),
Celelalte pove[ti de

dragoste (povestiri, Polirom, 2009). Coautor, `mpreun\ cu
Dan Lungu [i C\t\lin Mihuleac, al volumului de teatru
Antologia DramatIS (Editura Cartea Româneasc\, 2008).
Coordonator, `mpreun\ cu Dan Lungu, al volumului Str.
Revolu]iei nr. 89 (Editura Polirom, 2009). Coautor, `mpre-
un\ cu Florin L\z\rescu [i Dan Lungu, al volumului de po-
vestiri Pas question de Dracula, ap\rut `n Fran]a (Editions
Non Lieu, 2007) [i `n curs de apari]ie `n Spania (El Nadir,
2012). Volumul Atunci i-am ars dou\ palme a ap\rut `n
Germania (Pop Verlag, 2009); romanul Circul nostru v\
prezint\: a fost tradus [i publicat `n S.U.A. (Dalkey
Archive, 2009), Ungaria (L’Harmattan Könyvkiadó, 2009),
Italia (Aìsara Edizioni, 2011) [i Spania (El Nadir, 2011); de
asemenea, volumul Celelalte pove[ti de dragoste este `n
curs de apari]ie `n Italia (Aìsara Edizioni, 2011). Prozele
sale au fost publicate `n numeroase reviste [i antologii din
România, Ungaria, Polonia, Croa]ia, Fran]a, Germania,
Marea Britanie, S.U.A. etc. Cea mai recent\ apari]ie, `n
Best European Fiction 2011 (S.U.A.), a atras semnal\ri
elogioase `n publica]ii importante precum „The New York
Times“ sau „The Guardian“. Mai multe detalii, pe site-ul
autorului: www.teodorovici.ro.
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„Starea arhitecturii din ]ara noastr\ este profund
nesatisf\c\toare [i pierde `n cele mai multe compara]ii cu
vecinii europeni, inclusiv cu cei din fostele state din blocul
comunist.“

Interviu realizat 
de Bogdan Romaniuc

S`nte]i promotorul „nivelului urm\-
tor“ `n arhitectura româneasc\. Des-
pre ce este vorba?

Am folosit aceast\ sintagm\ pen-
tru a spune c\ Ordinul Arhitec-
]ilor a parcurs o prim\ etap\ de
zece ani [i c\ profesia de arhi-
tect a suferit o muta]ie serioa-
s\ dup\ 1989 [i a progresat
spre statutul pe care `l are `n
celelalte state europene. Des-
pre arhitectur\ pot spune c\
`n România se poate deja iden-
tifica produc]ia de v`rf a acestor
ultimi 20 de ani la care m-am
referit, chiar dac\ `n ge-
neral starea ar-
hitecturii
din ]ara

noastr\ este profund nesatisf\c\toare
[i pierde ̀ n cele mai multe compara]ii cu
vecinii europeni, inclusiv cu cei din
fostele state din blocul comunist. Ni-
velul urm\tor ar trebui s\ aduc\ mai
mult\ calitate arhitecturii obi[nuite,

curente, plus o arhitectur\
public\ realizat\ prin

concurs, [i nu prin
licita]ii c`[tigate
cu pre]ul cel mai
mic, critic\ de
arhitectur\ au-
tentic\ [i educa-
]ie public\ pen-
tru discern\m`nt
legat de calita-

tea arhitecturii.
Lec]ia sustenabili-

t\]ii, extrem de pre-
zent\ [i impor-

tant\

`n Europa [i `n lume, ar trebui s\ fie
`nv\]at\ [i de români.

C`nd devine arhitectura un gest cultural?

Arhitectura este totdeauna un gest cul-
tural, pentru c\ nu poate fi neutr\. ~n
consecin]\, arhitectura e fie un gest cul-
tural valoros, fie unul ratat. S`nt complet
contra p\rerii c\ arhitectura este doar
construc]ia care atinge un anumit nivel
de m\iestrie artistic\, deci devine un gest
cultural. Orice construire e arhitectur\,
bun\, proast\, excelent\... Totu[i, av`nd
`n vedere c\ arhitectura depinde `n-
totdeauna de un sistem de referin]\,
e important s\ judec\m `n context [i
s\ `n]elegem ce fel de pas reu[e[te s\
fac\ fiecare arhitectur\. Pe scurt, cred
c\ arhitectura e un gest cultural cu
at`t mai valoros cu c`t reu[e[te ceva `n
plus fa]\ de `nt`mpl\rile arhitecturale
recente ale fiec\rui loc. Arhitectura e
mereu `n competi]ie istoric\ cu ea
`ns\[i raportat la un loc.

Ce ̀ nseamn\ s\ construie[ti frumos?

Frumosul e un cuv`nt greu pentru apre-
cierea arhitecturii! Frumosul e dificil,
relativ, canonic. Ceea ce define[te cali-
tatea arhitecturii e `ntotdeauna o ju-
decat\ holistic\. Totu[i, frumuse]ea
arhitecturii exist\ [i cred c\ `nseamn\
ceva ce este `n]eles, acceptat, adec-
vat. Ca s\ construie[ti frumos trebuie
s\ reu[e[ti s\ anticipezi, s\ convingi
[i mai ales s\ `]i dore[ti foarte mult.

Cum poate o cl\dire s\ impun\ res-
pect trec\torului?

Dac\ `i seam\n\. Poate admira]ia ar fi
mai important\ dec`t respectul `n ca-
zul cl\dirilor. Exist\ leg\tur\ `ntre res-
pect [i admira]ie. Din nou nivelul de
`n]elegere e important, cont`nd at`t
emi]\torul, c`t [i receptorul. Rela]ia
dintre arhitectur\ [i cei c\rora se a-
dreseaz\ aceasta depinde de ambii.

C`t de mult putem s\ construim?

~n ce sens? C`t ne permitem fiind ca-
pabili sau c`t ne las\ regulile scrise
sau nu ale construirii? Dac\ con-
struim prea mult? Nu cred c\
aceast\ perspectiv\ cantitativ\ e
problema. Arhitectura bun\ g\se[te

solu]ii pentru a construi mai dens, pen-
tru a accepta `nvecin\ri delicate. E ca
[i cu oamenii, cu c`t s`nt mai educa]i
cu at`t pot s\ `[i fie mai apropia]i, mai
integra]i `n comunitate. Arhitectura e
`n general o form\ de comunitate. Chiar
[i c`nd e izolat\ e `n rela]ie cu natura,
cu peisajul.

Ce ne facem cu arhitectura ur`t\?

Cine? Poate c\ arhitectura ur`t\ nici nu
e perceput\ ca atare de c\tre cei mai
mul]i sau de c\tre cei care s`nt respon-
sabili. Rem Koolhaas vorbea despre di-
ficultatea de a alege ceea ce poate fi
`nlocuit, [i nu ceea ce trebuie p\strat.
Asupra arhitecturii se poate interveni [i
uneori trebuie intervenit, pentru c\ `n
via]a lor, ca [i oamenii, casele au nevoie
de opera]ii. Ar trebui ca arhitectura bun\
s\ nu fie ur`]it\ c`nd se intervine asupra
ei, iar cea ur`t\ din na[tere, dac\ vre]i,
s\ capete un tratament `n]elept. Cel
mai bun tratament e profilaxia, ceea
ce `n cazul arhitecturii `nseamn\ edu-
ca]ia publicului, formarea culturii ge-
nerale a arhitecturii `n România. A-
cesta a[ vrea s\ fie nivelul urm\tor.

O femeie din Maramure[ `l invit\ pe
Noica `n cas\ pe o u[\ extrem de
`ngust\, `ndemn`ndu-l s\ intre „l\-
turi[“. A ap\rut imediat compara]ia
cu intrarea noastr\ `n istorie. Cum
vede arhitectul aceast\ u[\ a lui Noi-
ca, prin care se intr\ „l\turi[“?

U[a nu e a lui Noica, ci a femeii mara-
mure[ene, adic\ a noastr\, a tuturor.
Cred c\ e important ce e `n fiecare par-
te a u[ii, [i mai pu]in u[a `n sine. Nici-
odat\ nu e t`rziu pentru istorie. Nu s-a
terminat.

Ce este „arhitectura critic\“?

Mi-e cunoscut\ sintagma consacrat\ de
regionalismul critic. Arhitectura criti-
c\ ar putea fi cea care opereaz\ cu ele-
mente ale contextului stabilind un dia-
log `n replic\. Accentuarea anumitor
elemente ale complexit\]ii, un mani-
fest pentru schimbare.

Despre arhitectura de patrimoniu:
[tim mai bine s\ o demol\m dec`t
s\ o construim?

Patrimoniul e o conven]ie a unei comu-
nit\]i, fie ea universal\, UNESCO, fie
na]ional\ sau local\. Cred c\ prima
problem\ e a [ti s\ recunoa[tem arhi-
tectura [i s\ ne asum\m patrimoniul
[i apoi s\ `l conserv\m. Iar vorbim des-
pre educa]ie. Aici e o discu]ie lung\
despre fiecare dintre noi, despre stat
[i Ministerul Culturii [i Patrimoniului
Na]ional, despre legi [i despre rolul
fiec\ruia. Un lucru este limpede: `n Ro-
mânia actual\ arhitectura de patrimo-
niu nu e considerat\ important\ `n
nici o ierarhie de valori a guvernan]i-
lor. Un exemplu? Ro[ia Montan\,
unde se discut\ de economie, mediu
[i social, dar despre patrimoniul ines-
timabil, unic [i remarcabil constituit
preponderent de galeriile romane –
t\cere. A avea un patrimoniu e costi-
sitor pentru stat [i pentru comunit\]i
[i `n acela[i timp inestimabil.

~n Trilogia `ndep\rt\rii: odihna,
noaptea, uitarea, teatrologul Geor-
ge Banu aduce ̀ n discu]ie un termen
de arhitectur\ care desemneaz\ o
suprafa]\ nud\, lipsit\ de orice ele-
ment decorativ: „repausul unei fa-
]ade“. Care este rolul „repausului“
`n arhitectur\?

E ca cel al intervalului `n muzic\. Nu
e de `nt`lnit numai la fa]ade. Spa]iul
ofer\ mereu ocazii de pauz\. Pentru
c\ arhitectura `nseamn\ o nevoie de
echilibru `n perspectiva holistic\ de
care am pomenit, repausul, plinul fa-
]\ de gol, austerul fa]\ de sofisticat,
lumina fa]\ de umbr\, neconstruitul
fa]\ de edificat s`nt materiale de con-
struc]ie. Se construie[te cu repaus.

Andrei Ple[u vorbe[te despre „cl\di-
rile care fac oameni“. Ce arhitec]i
pot proiecta asemenea cl\diri?

Buni arhitec]i. Echipa danez\ 3xn `[i
prezint\ lucr\rile `ntr-o carte numit\
Architecture Shapes Behaviour, adi-
c\ arhitectura d\ form\ comporta-
mentului. Nu cred c\ l-au citit pe Ple-
[u, dar discut\m despre constante
universale. E nevoie de maturitate
pentru a forma oameni, nu-i a[a?
Deci arhitec]ii care pot face aseme-
nea cl\diri trebuie s\ fie bolnavi de
maturitate.

C`te dintre visele arhitec-
tului român ajung s\ prin-
d\ via]\ `n realitate?

Dac\ `ntrebarea vizeaz\ o
compara]ie cu arhitec]ii
din alte lumi cred c\ Româ-

nia are mult loc pentru
arhitectur\ de vis, dar din
p\cate românii nu s`nt `nc\
suficient de dornici. Mai e
o problem\: prea mul]i
arhitec]i români `[i refuz\

visarea sau poate r\m`n la
visare f\r\ s\ g\seasc\ mij-
loacele pentru a o transfor-
ma `n realitate. A[ vrea s\
`nchei optimist, pentru c\
arhitectul ar trebui s\ fie un

realist optimist. Visele arhi-
tectului român pot deveni
realitate atunci c`nd se
`nt`lnesc cu oamenii care le
`n]eleg [i le adopt\. A[a 
ceva se `nt`mpl\, uneori.

www.suplimentuldecultura.ro

{ERBAN }IG|NA{, PRE{EDINTELE ORDINULUI ARHITEC}ILOR DIN ROMÂNIA:

Arhitectura de patrimoniu nu intr\
`n ierarhia de valori a guvernan]ilor
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{erban }ig\na[ este pre[edintele Ordinului Arhitec]ilor
din România. Pred\ la Facultatea de Arhitectur\ din
Cluj-Napoca [i are o viziune holistic\ asupra arhitecturii.
~n calitate de pre[edinte al Ordinului Arhitec]ilor a
lansat ideea unui „nivel urm\tor“ `n arhitectura
româneasc\. Pentru {erban }ig\na[ orice act de
construire este arhitectur\, bun\ sau proast\, frumoas\
sau ur`t\. L-am invitat la un dialog despre rolul
arhitectului `n peisajul cultural, despre calitatea `n
arhitectur\ [i arhitectura de patrimoniu, despre visele
arhitectului român, despre oamenii care fac cl\diri [i
cl\dirile care „construiesc“ oameni.

„PREA MUL}I ARHITEC}I ROMÂNI ~{I REFUZ| VISAREA“



Pentru prima dat\ `n
România, la sinagoga din
Media[ au fost proiectate
`ntre 5 [i 11 septembrie,
`n cadrul primei edi]ii a
Festivalului de Film
Central European, opt
lungmetraje idi[ realizate
`ntre 1923 [i 1939. Ele
au venit de la National
Center for Jewish Film
din Universitatea Bran-
deis din Waltham, Massa-
chusetts, `mpreun\ cu
directorul executiv al
acestui centru, Sharon
Pucker Rivo. 

Iulia Blaga

Spectatorii  prezen]i  `n  holul  sinago-
gii,  v\ruit  special  pentru  festival,  au
beneficiat  de  informa]ii  inedite  de-
spre  filmele  idi[  [i  `mprejur\rile  `n
care  au  fost  realizate. I-am pus [i eu
c`teva ̀ ntreb\ri lui Sharon Pucker Rivo,
unul dintre cei cinci angaja]i ai unicei
arhive de filme idi[ din lume [i al celei
de-a doua arhive (ca m\rime) de film
evreiesc din lume. Am aflat, de pild\,
c\ anual, filmele de la NCJF beneficia-
z\ de 500 de proiec]ii `n `ntreaga lume
[i c\ centrul a reu[it s\ reconstituie [i s\
restaureze – de la `nfiin]area din 1976 –
38 de lungmetraje (uneori ref\c`ndu-le

ca pe un puzzle din buc\]i g\site prin
lume). „Jum\tate dintre filmele reali-
zate `ntre 1896 [i 1920 `n `ntreaga
lume pe nitrat s-au pierdut cu totul.
Ne r\m`n 50 de filme de recuperat“,
spune Sharon Pucker Rivo.

De unde [tie cu at`ta exactitate? Cu
ajutorul unor istorici de film recunos-
cu]i (ca Jim Hoberman de la Village
Voice) sau a unor colaboratori de pe
alte continente, evaluarea articolelor
[i cronicilor de `nt`mpinare publicate
`nc\ de la apari]ia filmelor idi[ a con-
dus la num\rul 50. Dintre acestea, 12
se vor restaura c`nd centrul va avea
bani, deoarece restaurarea nu e deloc
ieftin\. De[i centrul [i-a `nceput ac-
tivitatea ca institu]ie independent\,
non-profit [i f\r\ nici un ban, nu a pu-
tut lucra dec`t prin granturi de la or-
ganiza]ii guvernamentale [i contribu]ii
ale unor funda]ii private. Restaura-
rea unui film cost\ `n jur de 100.000
de dolari. „Dar `n colec]ia noastr\ de
aproximativ 15.000 de role nu avem
doar filme idi[, ci [i, de pild\, filme
mute. Lucrez acum `mpreun\ cu Arhi-
va Austriac\ de Film la restaurarea a
patru lungmetraje importante din
anii ’20, realizate `n Germania [i Aus-
tria pe subiecte evreie[ti, nu idi[. Aces-
te filme au o extraordinar\ bog\]ie a
imaginii. Restaur\m, de asemenea, [i
filme mute americane, ca Nathan the
Wise sau City Without Jews“, spune
Sharon Pucker Rivo.

Filme idi[ nu s-au f\cut la
Hollywood, ci la New York

Filmele idi[ au fost realizate ̀ ncep`nd cu
anul 1896 ̀ n doar patru locuri din lume:

SUA (New York), URSS (Odessa), Aus-
tria (Viena) [i Polonia. De ce? Pentru
c\ teatrul idi[ era puternic `n aceste o-
ra[e, iar filmele idi[ adaptau nu doar
literatura, ci [i piese de teatru idi[. ~n
plus, actorii din filmele idi[ erau ac-
tori de teatru. Sharon Pucker Rivo:
„~ntre 1922 [i 1924, actri]a Molly Picon
(n.r. – care a tr\it p`n\ `n 1992) [i al]ii
au venit din SUA `n Europa ca s\ fac\
teatru [i au f\cut un parteneriat cu
regizori evrei din Austria pentru ca
ace[tia s\ adapteze cinematografic
munca lor de pe scen\, `n filme mute.
Austria avea o situa]ie ciudat\ `n anii
’20: era foarte antisemit\, dar avea `n
acela[i timp o puternic\ emigra]ie
polonez\ venit\ dup\ Primul R\zboi
Mondial, deci o mare comunitate de
evrei est-europeni vorbitori de idi[,
aproximativ 200.000 de persoane. ~n
URSS filmele idi[ s-au realizat `n spe-
cial la Odessa, `n Ucraina, av`nd la
baz\ teatrul [i opera lui Sholem Alei-
chem sau Isaac Babel. Filme idi[ nu s-au
f\cut deloc la Hollywood, ci doar la
New York, acesta fiind, ca [i azi, `n a-
vangarda mi[c\rii intelectuale. La fel
ca Sidney Lumet care a lucrat numai ̀ n

New York, Peretz Hirschbein, autorul
piesei de teatru dup\ care s-a f\cut `n
1937 Grine Felder/C`mpuri verzi, a
tr\it [i lucrat numai `n New York“.
Sharon Pucker Rivo n-a putut `ns\ ex-
plica de ce nu s-au f\cut filme idi[ [i `n
România, unde se `nfiin]ase `n 1876,
la Ia[i, primul teatru idi[ din lume [i
care avea ̀ n anii ’20 [i o industrie cine-
matografic\.

Opt filme aduse la Media[
Filmele idi[ prezentate la Media[ au
fost: Benia Krik (URSS, 1926) de Vladi-
mir Vilner, Der Purimspiler/Bufonul
(Polonia, 1937) de Joseph Green [i Jan
Norwina Przybylski, Grine Felder/
C`mpuri verzi (SUA, 1937) de Edgar
G. Ulmer [i Jacob Ben-Ami, Der Di-
buk/Dibuk (Polonia, 1937) de Michal
Waszynski, Ost und West/Est [i Vest
(Austria, 1923) de Sidney M. Goldin [i
Ivan Abramson, Yidl mitn Fidl/Evreia-
[ul cu vioara (Polonia, 1936) de Joseph
Green [i Jan Norwina Przybylski,
Evreiskoie Schastie/Noroc evreiesc
(URSS, 1925) [i A Brivele der Mamen/
O scrisoare c\tre mama (Polonia, 1939)
de Joseph Green [i Leon Trystand.

C`nd am v\zut aceste filme nu am fost
atent\ la poveste c`t la tot felul de am\-
nunte, pentru c\ [tiam c\ `n mare par-
te decorurile erau naturale; m-am uitat
prin spatele actorilor la case, la mobile,
la str\zile din shtetl, la legumele din
pia]\, la pisicile din cur]i, dar [i la figu-
ran]i care erau neprofesioni[ti [i filmau
`n propriile haine. Aceste filme par azi
cu at`t mai melancolice cu c`t [tii c\ pof-
ta de via]\ a culturii idi[ (aproape toate
aveau antrenante momente muzicale)
a sf`r[it `ntr-un dezastru. De pild\, mare
parte dintre cei care au f\cut Der Pu-
rimspiler `n Polonia, ̀ n 1937 (mai pu]in
regizorul [i actorii principali) au murit
`n Holocaust. A Brivele der Mamen a
fost unul dintre ultimele filme evreie[ti
turnate `n Polonia `naintea invaziei
naziste. Premiera sa a avut loc la New
York, la doar dou\ s\pt\m`ni dup\ inva-
darea Poloniei, iar filmul (o melodram\
plasat\ `n s\r\cia de dup\ Primul R\z-
boi Mondial c`nd toat\ lumea vroia `n
America) a fost un mare succes de cas\
`n SUA. Urm\toarea mi[care dup\ Me-
dia[ ar trebui s\ fie ca aceste filme, care
deja au traducere `n român\, s\ fie
ar\tate [i `n alte ora[e din România.

Filmele idi[ au fost realizate `ncep`nd cu anul 1896 `n doar
patru locuri din lume: SUA (New York), URSS (Odessa), 
Austria (Viena) [i Polonia.

~N DOAR 
PATRU 
LOCURI

9 «

ordinea de zi
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Dup\ aproape 75 de ani,
filmele idi[ de odinioar\
au ajuns [i la noi

Der Purimspiler/Bufonul (Polonia, 1937) de Joseph Green [i Jan Norwina Przybylski

Grine Felder/ C`mpuri verzi (SUA, 1937) de Edgar G. Ulmer [i Jacob Ben-Ami



C. Rogozanu: „|sta e Onfray, o enciclopedie vie de idei serioase
[i glume [i bancuri cu filosofi. ~l pute]i citi ca s\ str`mba]i din
nas sau pur [i simplu ca s\ v\ vin\ uneori chef de citit ni[te
clasici ceva mai atipici“.

O ENCICLOPEDIE
VIE

» 10

printre r`nduri

Am  pus  semnul  `ntreb\rii  dup\  cuvin-
tele  din  titlu  ca  s\  se  vad\  clar,  din
start,  c\  pentru  mine  vorbele  nu  s`nt
`ntotdeauna  `n  v`nt. {i c\ nici cuvin-
tele `mpr\[tiate `n st`nga [i-n dreapta
nu s`nt uneori doar vorb\rie aiurea.
Spun asta fiindc\ mi s-a `nt`mplat nu
o dat\ s\ m\ trezesc `ntremat\, vioaie,
cu poft\ de via]\, dup\ o tur\ de
tr\nc\neal\. O dovad\ ar fi ce, c`t [i
cum am sporov\it `n ultima s\pt\-
m`n\. Nu pun la socoteal\ zecile de
minute la telefon cu prietenii, fiic\-mea,
colegii, studen]ii. Unele lungi, c`nd mai
mult am ascultat ca un shrink dec`t
am dat din gur\, altele scurte, sub un
minut, cu da, bine, `n regul\, am `n]e-
les [.a.m.d. A[ trece `ns\ `n revist\
flec\relile mele din tren, taxiuri, ma-
gazine, libr\rii, pie]e, biblioteci, far-
macii. De totului tot, puse cap la
cap, vreo 20 de ore `n ultimele 10
zile. Iat\ ce-a[ spicui.

~nt`i, dou\ secven]e ceferistice. Una
la Teiu[, `n timp ce admiram al\turi de
C. Ungureanu cl\direa superb\ a g\rii.
P`n\ s\ vin\ trenul am intrat `n vorb\
cu un domn negricios. C`nd l-am `n-
trebat dac\ [tie de c`nd e gara, [i-a
dat drumul ca un vajnic fost lucr\tor
la CFR [i pre] de 10 minute ne-a po-
vestit istoria cl\dirii, cu a Teiu[ului cu
tot. A doua vorb\rie prilejuit\ de CFR
a fost `n personalul Tm[.-Oradea [i
retur. La dus, de pild\, am discutat cu
un domn palid [i slab care a urcat la
Arad [i care m-a `ntrebat `nc\ din u[a
compartimentului dac\ mi se pare c\
arat\ ca un om bolnav. I-am r\spuns
c\ nu mi se pare [i am ascultat odi-
seea bolii de care era suspectat p`n\
am ajuns la Oradea. L-am `ncurajat din
r\sputeri, i-am dat exemple fericite
de vindec\ri, iar c`nd mi-a spus c\ nu
`n]elege cum de i se `nt`mpl\ tocmai
lui toate astea [i c\ se simte ca un
v`nat `n b\taia pu[tii, n-am avut pute-
rea s\ adaug dec`t c\ b\nuiesc cum
e s\ fii a[a, h\ituit de boal\. I-am

dat c`teva numere de telefon (inclusiv
al meu), s\ aib\ ni[te fire de con-
tactat medici buni, la o adic\.

Iat\ `ns\ [i c`teva taclale mai scurte,
pl\cute [i folositoare: cu t`n\ra de la
un ghi[eu BRD, care m\ sf\tuie[te
`ntotdeauna bine; cu domni[oarele
de la farmacie, care m\ `ndrum\ ca
la carte cu toate cele; cu Patrick,
kineto-terapeutul, `n timp ce-mi ]in
tendoanele lui Ahile `ntr-o baie spe-
cial\, despre Femeia `n ro[u pe care
ar fi trebuit s-o citeasc\ la liceu, dar
a tras chiulul [i se jeneaz\ s\-mi
spun\ asta; cu taximetri[tii despre
traseele din Apuseni, despre cum se
pun mur\turile, despre palatele
]ig\ne[ti din ora[ [i despre patise-
riile valabile; cu v`nz\toarea de la
p`ine despre cum po]i sl\bi `ncet,
dar sigur; cu doamnele [i domnii de
la bibliotec\ despre c`te `n lun\ [i-n
stele; cu doamna Lenu]a din pia]\
despre accidentul so]ului ei.

{tiu `ns\ prea bine c\, p`n\ la ur-
m\, faptele vorbesc. {i care-i pro-
blema? Iat\ micile fapte. Domnul
din Teiu[ s-a oferit s\ ne duc\ p`n\
la Tm[. pe mai nimic cu ma[ina;
profesorul care mergea la oncologie
la Cluj m-a sunat asear\ [i mi-a spus
fericit c\ s`nt [anse de sc\pare, cu
un tratament de f\cut la Timi[oara,
a[a c\ telefoanele s`nt man\ cereas-
c\; t`n\ra de la banc\ a zis c\ face
progrese cu profesoara de german\
pe care i-am recomandat-o `n pri-
m\var\; Patrick a venit cu Femeia `n
ro[u din Top 10+ [i a cerut autograf;
doamna Lenu]a mi-a dat bonus o
bucat\ de br`nz\ dulce, pentru c\
`ntotdeauna stau de vorb\ cu ea;
Cosmin de la bibliotec\ m-a
ascultat cu gura c\scat\ cum
povestesc despre amazoanele din
Cecenia [i a zis c\ abia a[teapt\ s\
cumpere cartea; iar indicativul 253
m-a dus s\ cump\r pentru mama
cel mai bun cozonac din ora[.

SECRETUL ADRIANEI

Adriana BABE}I

Vorbe, vorbe?
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Alberto Moravia, Iubitul nefericit, traducere din limba italian\ de Liviu Ornea, colec]ia „Bi-
blioteca Polirom. Proz\ XX“, Editura Polirom, 204 pagini, 22.95 lei

Alberto Moravia este unul dintre cei mai importan]i romancieri italieni ai secolului XX.
Volumul Iubitul nefericit (1943) reune[te [apte povestiri, scrise cu elegan]\ [i fluiditate.

Fie c\ este vorba despre un pu[ti a c\rui imagina]ie `nfierb`ntat\ `l face s\ intre `n conflict
cu o pisic\, fie c\ i]ele pove[tii dau la iveal\ motive mai tulbur\toare, precum incompatibil-
itatea erotic\ ce duce la disperare continu\, mut\, mai mult, la nepotrivirea individului cu
`ns\[i matca vie]ii sale, Moravia surprinde cu limpezime poetic\ momente de cump\n\, de
formare, din existen]a personajelor. Tema iubirii infuzeaz\ aproape toate textele: pe r`nd,
ea este tr\dat\, devine chinuitoare c`nd nu este m\rturisit\ cum se cuvine sau consumat\,
de cele mai multe ori r\m`n`nd `n stadiul de contempla]ie, cea a martorului neputincios,
care nu reu[e[te s\ ia `n m`ini firele vie]ii sale. Imaturitatea emo]ional\ e pus\ la `ncercare,
c\lit\, iar rigiditatea individului pasiv, `mboln\vit de ritualizarea vie]ii, e [i ea chestionat\.

„Romanele [i povestirile lui Alberto Moravia despre Italia s`nt c`mpuri de lupt\, iar tru-
pele combatante – b\rba]ii [i femeile. Nici un alt scriitor nu poate s\ redea b\t\lia dintre
sexe `n termeni mai atroce. Sexul e boal\, dragostea – o n\past\. Un scriitor mai pu]in
`nzestrat nu s-ar fi achitat de aceast\ dificil\ sarcin\, `ns\ Moravia este un povestitor de
prim\ m`n\.“ („Time“)

Umberto Eco, Confesiunile unui t`n\r romancier, traducere de Ioana
Gagea, colec]ia „Plural“, Editura Polirom, 264 de pagini, 22.95lei

Umberto Eco [i-a publicat primul roman, Numele trandafirului, c`nd
avea aproape cincizeci de ani. Dup\ trei decenii, Confesiunile ofe-
r\ o retrospectiv\ a activit\]ii sale de romancier [i prezint\ modul
`n care `[i construie[te operele, de la alegerea perioadei [i a locului
unde plaseaz\ ac]iunea p`n\ la „asamblarea“ imaginilor [i a epi-
soadelor. ~n `mbinarea de real [i imaginar s`nt prin[i [i cei afla]i
`n afara acestor lumi inventate. De ce ne impresioneaz\ lacrimile
unui personaj? ~n ce m\sur\ Anna Karenina, Gregor Samsa [i
Leopold Bloom „exist\“? Eco face o subtil\ analiz\ a operei liter-
are, surprinz`ndu-ne din nou cu teoriile sale despre arta fic]iunii,
pl\cerea lecturii [i puterea cuvintelor.

Din cuprins:
Scrierea de la st`nga la dreapta • C.e este scrierea creativ\? • Dubla
codificare • Autor, text [i interpre]i • C`teva re-marci despre perso-
najele de fic]iune • Ontologie versus semiotic\ • Liste personale •
Definirea prin lista de propriet\]i versus definirea prin esen]\

C. Rogozanu

Cit\m  Hegel,  nu  cit\m  Schopenhauer
sau  Stirner,  nu  vorbim  niciodat\  de
via]a  sexual\  a  mae[trilor  filosofiei  pen-
tru  c\  asta  d\  dovad\  de  profund\  ne-
seriozitate. A, [i mai ales nu citim textul
originar al autorului iubit, nu. Facem
altceva: st\p`nim perfect receptarea lui
[i nu `ncerc\m s\-l mai trecem o dat\
printr-o lectur\ la prim\ m`n\, posibil
ingenu\ [i periculoas\. De c`te ori nu vi
s-a `nt`mplat s\ citi]i un clasic [i s\ v\
confrunta]i cu o situa]ie incredibil\: s\
`n]elege]i multe lucruri cam invers de-
c`t cele impuse scolastic de-a lungul tim-
pului. Impardonabil. Trebuie s\ lucrezi
apoi s\-]i armonizezi impresiile de lec-
tur\ cu cele c`teva variante oficiale. Alt-
fel unde am fi? ~n plin\ anarhie. Ei, [i
a[a ajungem la Michel Onfray, tipul care
a dus marketingul filosofic `n zone no-
vatoare, a ref\cut popular\ filosofarea,
`n Fran]a cel pu]in.

S\ ne ̀ n]elegem, Onfray nu e plictico-
sul Bernard Henri-Levy, nu a ales calea
de atac clasic\ – filosofia ca hain\ de
salon, amestecat\ cu ceva cuno[tin]e `n
diploma]ie, jurnalism p\truns de pro-
pria misiune umanitar\ [i alte astfel de
fund\turi. Onfray [i-a f\cut [coal\ po-
pular\ de filosofie pentru tineri care nu
au acces la universit\]ile clasice. Scoa-
te regulat `nregistr\ri cu cursurile sale

sau
ale colegilor s\i, este difuzat
non-stop pe posturile publice de radio
`n Fran]a. O contraistorie a filosofiei
(`n recenzia asta voi face referin]\ la vo-
lumele 5 [i 6 ap\rute ̀ n ultimul an [i ju-
m\tate) a pornit `n sens invers cutumei.
Mai `nt`i cursuri, cu prec\dere istorice
[i anecdotice despre g`nditori uita]i, neci-
ti]i, prea-cita]i (de la Epicur, la Stirner sau
Bakunin sau cine mai vre]i, trec`nd prin
Helvetius, de exemplu). Dup\ cursuri,
apar CD-uri cu lec]iile ]inute de autor.
{i, `n sf`r[it, c\r]ile. Universit\]ile oficia-
le de acum propun exact traseul invers
comercial [i legitimator.

Onfray are un radar
deosebit de bun pentru
solu]iile de marketing 
ale filosofilor

~n volumul VI al Contraistoriilor, subin-
titulat Radicalit\]ile existen]iale, per-
sonajele principale s`nt Thoreau, Scho-
penhauer [i Stirner, ultimii doi fiind
sursele inevitabile pentru g`ndirea lui
Nietzsche, omul `n jurul c\ruia se `n-
v`rte cam totul `n pove[tile lui Onfray.
Cei trei au ceva ̀ n comun: nu s-au rezu-
mat la descriere de realit\]i, la utopii
diverse, ci au intrat puternic ̀ n zona re-
]etarului fericirii. ~n cazul lui Schopen-
hauer, de exemplu, partea din Lumea ca
voin]\ [i reprezentare `n care prezint\
„solu]ii“ pentru atingerea fericirii per-
sonale este [i partea care i-a adus `n
timp succesul [i nemurirea. E partea

populis-
t\, comercial\ a lucr\rii. Onfray are un
radar deosebit de bun pentru solu]iile
de marketing ale filosofilor, noteaz\ cu
admira]ie de exemplu fraze puternice
(at`t de puternice `nc`t au distorsionat
opera autorului) precum cea a lui Proud-
hon: „proprietatea e furt“.

Dorin]a de succes, de notorietate nu
le e str\in\ personajelor lui Onfray. T`-
n\rul Schopenhauer insist\ s\-[i ]in\
cursurile la aceea[i universitate la care
preda [i Hegel. Ba chiar [i la aceea[i or\.
Rezultatul e u[or de anticipat: Hegel are
o sal\ de curs plin\ ochi de amatori, Scho-
penhauer are maximum trei cursan]i.
Stirner `[i public\ cartea esen]ial\, Uni-
cul [i proprietatea sa, cu speran]a c\ va
da lovitura comercial\. Nu se va `nt`m-
pla, p`n\ la urm\ `[i va g\si o so]ie mai
t`n\r\ [i cu ceva bani – trai asigurat
c`]iva ani p`n\ c`nd biata femeie se de-
clar\ `nvins\. ~n volumul V, Bakunin nici
el nu era cru]at – o so]ie mult mai t`n\r\
[i copii f\cu]i cu un amant (cu care ea se
[i c\s\tore[te dup\ moartea anarhistului).

Despre tabloidalul la Onfray am mai
vorbit. El vine din dorin]a profund\ de
a combate academismul cu toate mijloa-
cele. C`nd invoc\ (`n alte c\r]i dec`t asta)
posibila impoten]\ fie a Sf`ntului Pavel,
fie a lui Freud, evident, nasurile fine se
str`mb\ spasmodic. Via]a sexual\ a g`n-
ditorilor este o obsesie pentru autorul
nostru. Aminte[te de cel pu]in trei ori c\
nici cunoscu]ii lui Thoreau, nici `n miile
de pagini ale Jurnalului, nu apar dec`t
sporadic figuri feminine. De ce e impor-
tant? Pentru c\ s`nt, spune Onfray, vi-
tale compara]iile `ntre ce au predicat [i
cu au tr\it filosofii. Americanul Thoreau
e fascinant [i pentru felul `n care [i-a

SEMNAL

~n mod normal,
parvenitismul academic
filosofic are c`teva linii
clare: autori [i teme la
mod\, re`nc\lzirea unor
teme mai vechi `n func]ie
de universitatea unde `]i
iei bursa, un limbaj pozat
riguros, lipsa „comercia-
lului“ prea lizibil, m\ rog,
cam toate lucrurile alea
care fac un filosof serios s\
fie un filosof serios. 

Libertarii
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C. Rogozanu: „Onfray nu e plicticosul Bernard Henri-Levy, nu a
ales calea de atac clasic\ – filosofia ca hain\ de salon,
amestecat\ cu ceva cuno[tin]e `n diploma]ie, jurnalism p\truns
de propria misiune umanitar\ [i alte astfel de fund\turi“.
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BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU
pus `n practic\ g`ndirea. E adev\rat c\
toat\ lumea `l vede locuind izolat `ntr-o
colib\ dintr-o p\dure pustie, de[i a stat
acolo doi ani [i pu]in, iar la c`teva zile
f\cea oricum regulat o vizit\ `n ora[ul
Concord, la prietenul s\u Emerson. Tho-
reau pune la punct [i o „[coal\ libertar\“
cu excursii prin natur\ [i g`ndire `n aer
liber. C`t despre c\r]ile sale, la un moment
dat glume[te h`tru c\ are `n bibliotec\
700 de volume dintre care 500 ale sale
(returul tirajului nev`ndut).

Tr\irea filosofiei, c\utarea dandyst\
sau panteist\ a unui echilibru `ntre g`n-
dire [i propria via]\, aici st\ secretul se-
lec]iei lui Onfray. De[i multe dintre per-
sonajele sale e[ueaz\ lamentabil `n
g\sirea unei re]ete c`t de c`t viabile a
fericirii, c\utarea lor e vital\. Prea mul]i
filosofi, prea pu]in\ filosofie, vorba lui
Thoreau. Filosofia `nchis\ `n universi-
t\]i nu folose[te nim\nui. Iar filosofia ca
practic\ st\ [i mai r\u pentru c\ a fost
confiscat\ de cre[tinism. Religiile s`nt
cele care mai tolereaz\ [i promoveaz\
ceea ce se cheam\ „via]\ filosofic\“.
Restul s`nt doar ni[te ciuda]i. S`nt doar
ni[te excentrici care intr\ cu totul `n
mla[tini ca s\ observe varia]iunile de
culoare de pe aripile unei libelule, a[a
cum f\cea Thoreau. Realitatea trebuie
investigat\ direct, nu `n halat, `nchis
`n biroul de filosof, crede Onfray.

O alt\ constant\ care une[te cele trei
personaje ale lui Onfray, pe l`ng\ abstrac-
ta sintagm\ „g`ndire libertar\“, ar fi ura
pentru stat, pentru `ncorset\ri [i o exal-
tare a „vie]ii f\r\ principii“. Cine are ne-
voie de munc\ mai mult\ dec`t pentru
producerea unor bunuri absolut nece-
sare, cine are nevoie de b\t\i de cap cu
familia? Vorba lui Thoreau: „Nu m-a[
repezi nici p`n\ la col]ul str\zii s\ v\d
lumea f\c`ndu-se praf [i pulbere“. Cine
are nevoie de pres\, de „g`lg`iala hazna-
lelor prin fiecare coloan\“? Iar Onfray
intr\ instant `n osmoz\ cu personajul pe
care `l descrie [i completeaz\: „Thoreau
are dreptate, un ziar [i un ziarist vor
func]iona mereu dup\ acela[i princi-
piu [i dup\ acelea[i logici: puternici
cu cei slabi, slabi cu cei puternici“.

O alt\ tr\s\tur\ comun\, indiferen-
]a s\lbatic\ fa]\ de s\raci. Stirner, de

exemplu, e oripilat de s\raci. Care s`nt
s\raci din vina lor, nu din vina statului
cum spun sociali[tii [i comuni[tii pe care
`i dispre]uie[te. Proprietatea este „ce
vreau Eu“, scrie Stirner, iar s\r\cia nu e
dec`t o form\ pasiv\ a Unicului care nu
vrea s\ fac\ altceva dec`t s\ fie s\rac. Nici
bogatul Schopenhauer nu e altfel dec`t
indiferent sau agresiv (la un moment dat
bate, dup\ spusele martorilor, o slujnic\).
Obsesiile s`nt ̀ n alt\ parte: frica de main-
stream, frica de universitarii g\uno[i care
`i vor distorsiona textele [i, dup\ ce no-
torietatea e asigurat\, frica de neave-
ni]ii care te citesc (Schopenhauer, scrie
Onfray, f\cea istericale c`nd `i era inter-
pretat\ gre[it opera). Iar Schopenhauer
a beneficiat din plin de interpret\ri de
salon, de filosofii plictisite [i filistine,
avea o oarecare dreptate `n megaloma-
nia lui. Noroc cu Nietzsche care-l desco-
per\ [i-l cite[te `nfrigurat `n mai pu]in
de o s\pt\m`n\, iar apoi `i duce mai
departe [antierul `nceput de Arthur
din fraged\ tinere]e.

Despre clasici pe care nu-i
mai cite[te chiar nimeni

~n volumul V, subintitulat Eudemonis-
mul social, figurile s`nt ceva mai lumi-
noase, mai senine (s\ fie [i pentru c\ s`nt
mai mul]i anglo-saxoni, nu [tim), s`nt
oameni care au `ncercat la propriu s\
schimbe c`te ceva [i au reu[it `n foarte
mic\ m\sur\. Au r\mas mai mult cu a-
necdotele, dar Onfray reaminte[te to-
tu[i c`t de serioas\ a fost contribu]ia lor
`n istoria g`ndirii. Bentham e un exemplu
interesant de judecat\ utilitarist\ –
genial e exemplul de retoric\ pe care `l
d\ ̀ n lupta contra sclaviei ([i ceva indig-
nare etic\ doar ca s\ c`[tige unii entu-
zia[ti), dar [i argumente economice.
William Godwin e mai mult un sinteti-
zator de geniu cu pu]ine idei proprii.
Crede `n via]\ liber\, `n ne`ncorsetare
familial\, dar c`nd fiica lui Mary fuge ̀ n
lume cu poetul Shelley, Godwin tun\ [i
fulger\. Se calmeaz\ c`nd fiica sa scrie
primul roman, Frankenstein – `i place
[i lui, nu doar `ntregii planete.

Robert Owen este de departe cel mai
interesant personaj. Antreprenor genial,

la 18 ani `ncepe prima afacere cu un a-
telier de ]es\torie. Pu]in dup\ 20 de ani
c`[tig\ deja experien]\ [i e partener
`ntr-o afacere mult mai mare, Owen in-
vent`nd formule de `mbun\t\]ire a per-
forman]elor la locul de munc\. ~n paralel
(aten]ie, nu ̀ n timpul liber) ̀ ncepe s\ pu-
n\ bazele concrete ale unui „capitalism
paternalist“. ~ncepe s\ colaboreze cu cei
mai buni angaja]i [i s\ preseze proprie-
tarii asocia]i s\ accepte m\suri de-a drep-
tul revolu]ionare pentru anii 1800: scoate-
rea copiilor din manufactur\ [i trimiterea
lor la [coal\ ([coal\ pe care tot Owen o
`nfiin]ase), plata muncitorilor [i `n unele
intervale c`nd nu e de lucru. Owen este
primul care scrie un text `n care erau
enun]ate principii de baz\ ale socialis-
mului („O nou\ viziune a societ\]ii“ –
1813) [i invit\ oamenii s\-i viziteze fa-
brica pentru a vedea fapte, nu vorbe.
Onfray ne aminte[e de argumentele gre-
le cu care lupta Owen atunci [i cu care
lupta continu\ [i acum: umanizarea con-
di]iilor de munc\ ̀ nsemna pentru mul]i
din acea epoc\ instigare la tr`nd\veal\
[i suprimarea curajului. Un proiect de
lege al lui Owen ajunge `n Camera co-
munelor de nerecunoscut – g`nditorul e
revoltat de ce au f\cut politicienii din
viziunea sa. La 54 de ani `ncearc\ aven-
turi radicale – banii c`[tiga]i cu fabrica
de textile s`nt investi]i `n p\m`nturi `n
America pentru `nfiin]area unor comu-
nit\]i numite „Noua Armonie“, comuni-
tate de „comuni[ti“. E[ecul e r\sun\tor,
`n scurt timp s\tucul cump\rat devine
un mic haos plin de indivizi f\r\ nici un
chef de ac]iune comunitar\.

|sta e Onfray, o enciclopedie vie de i-
dei serioase [i glume [i bancuri cu filosofi.
~l pute]i citi ca s\ str`mba]i din nas sau
pur [i simplu ca s\ v\ vin\ uneori chef de
citit ni[te clasici ceva mai atipici, at`t de
clasici ̀ nc`t nu-i mai cite[te chiar nimeni.

Michel Onfray, O contraistorie a filosofiei.
Vol. V. Eudemonismul social, traducere
de Dan Petrescu, Editura Polirom, 2010

Michel Onfray, O contraistorie a filosofiei.
Vol. VI. Radicalit\]ile existen]iale,
traducere de Tereza Culianu-Petrescu,
Editura Polirom, 2011

Versiunea englez\ a romanu-
lui Venea din timpul diez, de
Bogdan Suceav\, ap\rut `n
dou\ edi]ii la Polirom (2004,
2010), va fi prezentat\ pu-
blicului american s`mb\t\, 17
septembrie, `n Lansing, Mi-
chigan, `n libr\ria EVERYbody
Reads, [i duminic\, 18 sep-
tembrie, `n Detroit, Michigan,
`n libr\ria Leopold’s Books.

Anul acesta Venea din
timpul diez a mai fost pre-
zentat `n Statele Unite, la
Universitatea Texas din Dal-
las, Universitatea Statului Ari-
zona, la Columbia University,
din New York (`n cadrul unui

eveniment organizat `n co-
laborare cu Institutul Cultu-
ral Român din New York), [i
la Universitatea Statului Cali-
fornia din Fullerton (`n ca-
drul unui eveniment organi-
zat prin programul de Studii
Europene).

Venea din timpul diez a
fost publicat de Northwestern
University Press `n cadrul
seriei Writings from an Un-
bound Europe, `n traducerea
lui Alistair Ian Blyth, cu spri-
jinul programului TPS al In-
stitutului Cultural Român.

Despre Venea din timpul
diez au fost consemnate mai

multe opinii critice. Criticul
M.A. Orthofer a scris `n Com-
plete Review: „Venea din tim-
pul diez e un excelent exemplu
pentru ceea ce un cititor str\in
ar putea s\ g\seasc\ `ntr-un
roman românesc contemporan:
o privire `ntoars\ `nl\untru (`n
contrast cu a[a de multe ro-
mane est-europene care s`nt
fixate pe compara]ia cu Vestul)
[i, de[i modern, puternic `nr\-
d\cinat `n tradi]iile locale (li-
terare, la fel ca [i `ntr-un sens
mai larg)“. Pentru „New Pages“,
Patricia Contino a consemnat:
„Venea din timpul diez este un
ambi]ios [i nelini[titor roman

distopic, [i exact asta ar trebui
s\ fie. Suceav\ amestec\ istoria
româneasc\ cu elemente or-
namentale care mai degrab\
cuceresc dec`t decripteaz\“.
Pentru „Open Letters Monthly“,
dup\ ce a prezentat edi]ia
englez\ a romanului Venea
din timpul diez, Daniela Hu-
rezanu a sintetizat: „N\scut `n
1969, Suceav\ este, `n mod
firesc, `ndatorat scriitorilor pe
care genera]ia sa obi[nuia s\-i
citeasc\ `n România. Din acest
punct de vedere, el a r\mas
ata[at r\d\cinilor lui, `n ciuda
faptului c\, dup\ ce a crescut
`n timpul comunismului [i a

fost martor al revolu]iei anti-
comuniste, s-a stabilit `n
Statele Unite la jum\tatea
anilor ’90. Acum pred\
matematica la CSU Fullerton,
dar continu\ s\ scrie `n
român\, iar cei mai mul]i
dintre cititorii s\i s`nt `n
România, unde e considerat
unul dintre cei mai intere-
san]i scriitori ai genera]iei
sale“.

Bogdan Suceav\ este as-
sociate professor la California
State University, Fullerton,
SUA. Este, `ntre altele, au-
torul romanelor Venea din
timpul diez (Polirom, ed. I,

2004;
ed. a II-a, 2010; ro-
man tradus `n maghiar\ [i
bulgar\), Miruna, o poveste
(2007) [i Vincent nemuri-
torul (2008). Cel mai recent
roman al s\u este Noaptea
c`nd cineva a murit pentru
tine, ap\rut la Polirom `n
2010.

Venea din timpul diez de Bogdan Suceav\,
lansat `n Statele Unite ale Americii



Florin Irimia

~nceputul  romanului  ni-ll  `nf\]i[eaz\
pe  scriitor  `n  1944,  cu  doi  ani  `nainte
de  a  muri,  sfid\tor  la  adresa  bombar-
damentelor  naziste,  care  nu-ll  pot  con-
vinge  s\  p\r\seasc\  Londra,  a[a  cum
au  f\cut  to]i  vecinii  s\i,  probabil  mai
tineri. ~nc\p\]`narea sa ]ine, evident,
[i de v`rst\, dar mai ales, sugereaz\,
h`tru, naratorul lodgeian, de dorin]a
scriitorului de a experimenta pe viu
`mplinirea profe]iei f\cut\ `nc\ din
1908, cum c\ „r\zboaiele viitorului
vor fi dominate de puterea aerian\ [i
vor implica distrugerea ora[elor [i a
popula]iei civile prin bombardamen-
te neselective“. ~n plus, [i dac\ ar vrea
s\ plece acum, nu prea mai are for]a
necesar\, `n ultimul timp puterile p\-
r\sindu-l `ntr-un ritm accelerat. Nu
doar puterile l-au p\r\sit, ci [i intere-
sul publicului pentru c\r]ile sale, [i
asta cam din 1930 `ncoace, scriitorul
intr`nd `ntr-un accentuat con de um-
br\, dup\ ce ani la r`nd, anii aceia fru-
mo[i de fin-de-siècle, dar [i anii tu-
multo[i dinainte [i de dup\ Primul R\z-
boi Mondial, a fost mereu `n centrul
aten]iei, fie prin romanele sale, fie
prin faptele sale. A prezis multe lucruri
care au devenit realitate (cum ar fi un
r\zboi `ntre Germania [i Anglia, fisiu-
nea nuclear\ sau faptul c\ al Doilea
R\zboi Mondial va `ncepe `n ianuarie
1940 – o predic]ie aproape corect\), s-a
`n[elat `n multe alte privin]e (nu mai
conteaz\ care), a [ocat opinia public\
prin via]a sa amoroas\ neconven]io-
nal\, dar la sf`r[itul zilei, cum spune
englezul, [armul s\u, [arm provenit
din inteligen]a sa ascu]it\, ie[ea me-
reu victorios, iar oamenii, `n special
femeile, continuau s\-l iubeasc\. Dar
toate acestea s-au sf`r[it acum, [i `n
afar\ de familie (numeroas\, c\ci nu
mai pu]in de trei femei – o so]ie [i

dou\ amante – i-au d\ruit copii) nu
mai prime[te vizita nim\nui.

Wells devine personajul
principal

R\sfoind romanul, `nainte de-al par-
curge pagin\ cu pagin\, aten]ia mi-a
fost atras\ de prezen]a constant\ a u-
nor fraze, mai lungi sau mai scurte,
scrise cu litere `ngro[ate, intercalate
`ntre ceea ce reprezenta, am intuit, r\s-
punsurile la o serie de `ntreb\ri. Un
amplu interviu, fic]ional, luat autoru-
lui? Curiozitatea mea n-a avut prea mult
de a[teptat, c\ci ele `[i fac apari]ia `nc\
de la pagina 19 [i nu se opresc dec`t spre
sf`r[it, la pagina 472. Despre ce e vor-
ba? Nu un interviu, ci mai degrab\
un dialog `ntre Wells [i vocea con[ti-
in]ei sale sau, dac\ vre]i, a eului s\u
l\untric care-i adreseaz\ `ntreb\ri in-
comode, `l provoac\, nu-i d\ pace, iar
uneori, foarte rar de fapt, `l bate pe u-
m\r, prietene[te. Este o voce pe care,
ne spune naratorul, Wells o aude din
ce `n ce mai des `n ultima vreme („iar
a `nceput b\tr`nul s\ vorbeasc\ sin-
gur“, se pl`nge sora medical\ care `l
`ngrije[te) [i, de[i nu-i face foarte ma-
re pl\cere s\-i r\spund\, o va face to-
tu[i, pentru ca noi s\ putem avea o
imagine c`t mai am\nun]it\ a vie]ii [i
operei Domniei sale.

Via]a, `n cazul domnului Wells, a
`nsemnat `n primul r`nd via]\ amoroa-
s\, care r\m`ne, dup\ at`]ia ani de la
moartea sa, de notorietate mondial\.
El este omul c\ruia `i era imposibil s\
nu se-ndr\gosteasc\ mereu, s\ nu se
lase sedus de avansurile acelor femei
suficient de emancipate sexual (de[i
virgine) ca s\ fie dispuse s\-i devin\
amante (c\ci ̀ n afar\ de Isabel, veri[oa-
ra cu care a avut un mariaj anost timp
de trei ani, [i de Jane, cu care a fost c\s\-
torit din 1895 p`n\ la moartea acesteia

`n 1927, Wells nu a mai avut alte so]ii),
sau s\ nu seduc\ la r`ndu-i, `n caz c\
domni[oara `n cauz\ nu avea curajul
s\ fac\ primul pas. Se poate spune, f\-
r\ exagerare, c\ Wells a tr\it din seduc-
]ie `n seduc]ie, complic`ndu-[i enorm
via]a din cauza libidoului s\u exacerbat,
dar reu[ind `n acela[i timp s\ r\m`n\
generos [i `n rela]ii bune cu aproape
toate femeile cu care a devenit intim.

~n ceea ce prive[te opera, ea are str`n-
s\ leg\tur\ cu via]a, energia sa sexu-
al\ fiind egalat\ doar de cea creativ\,
`ntre prima [i ultima carte publicat\ `n-
tinz`ndu-se nu mai pu]in de 44 de ani
de scris `ncontinuu, materializa]i `n
54 de c\r]i publicate, dintre care doar
patru nu au fost de fic]iune.

Dar lucrurile nu au stat `ntotdeauna
a[a pentru Wells. Spre exemplu, co-
pil\ria [i adolescen]a scriitorului par
desprinse dintr-un roman dickensi-
an. Micul Bertie se na[te `ntr-o fami-
lie relativ s\rac\, care `l preg\te[te pen-
tru un viitor de post\var, ceea ce lui `i
displace profund. Se simte mizerabil
`n postura de ucenic [i, de[i `nc\ nu
[tie ce-ar vrea s\ fac\ `n via]\, cu sigu-
ran]\ nu dore[te s\ devin\ negustor
de postavuri. Familia de]ine un mic
magazin de bibelouri [i de obiecte de
sport care nu prea se v`nd. ~n afar\ de
`ntre]inerea magazinului, tat\l s\u este
[i juc\tor de crichet, lucru care-i mai
suplimenteaz\ veniturile modice ob-
]inute din comer]. ~ntr-o zi, Bertie `[i
rupe piciorul [i r\m`ne imobilizat la
pat c`teva s\pt\m`ni, perioad\ pe care
[i-o petrece citind din c\r]ile pe care
tat\l lui i le aduce de la biblioteca or\-
[elului Bromley, din comitatul Kent.
Odat\ descoperite lumile paralele ale
fic]iunii, Bertie se va sim]i permanent
atras de promisiunile lor secrete, p`n\
c`nd, `n 1895, va ajunge s\ creeze una
el `nsu[i, cea din Ma[ina timpului, `n
care, a[a cum bine se [tie, C\l\torul `n
timp ajunge s\ fie martorul luptei din-
tre eloi [i morloci, iar mai t`rziu chiar a
mor]ii p\m`ntului. Anul 1895 este de
altfel crucial `n destinul scriitorului. A-
tunci `i apar nu mai pu]in de trei c\r]i,
receptate toate `n mod pozitiv. De[i mai
publicase nuvele [i proze `n diferite re-
viste, Wells nu era `nc\ decis asupra
viitorului s\u, va fi scriitor sau poate
profesor? Reu[ise `ntre timp s\ termi-
ne o facultate de biologie [i ̀ ncepuse s\
predea la o [coal\ privat\, dar banii
s`nt `ntotdeauna pu]ini, iar lui `i este
mereu foame. Foame de sex `n primul
r`nd, c\ci pentru Wells sexul tot timpul
primeaz\, dar [i foame la propriu. ~ns\
succesul nea[teptat al Ma[inii timpului
`l determin\ s\ abandoneze o carier\

de profesor, chiar dac\
mai t`rziu va conferen]ia
la Oxford [i Cambridge,
universit\]i la care origi-
nea sa modest\ nu i-ar fi
permis s\ aspire nicioda-
t\. Din momentul apari-
]iei Ma[inii..., se poate vor-
bi de o adev\rat\ schim-
bare de destin `n via]a
scriitorului. Va `ncepe s\
publice aproape anual c`te o
carte, lucru ce se va r\sfr`nge `n mod
pozitiv asupra averii [i celebrit\]ii sa-
le, cele dou\ nemaip\r\sindu-l p`n\
la moarte. {i de[i momente mai pu]in
fericite `n via]a sa vor continua s\ e-
xiste (e[ecul reform\rii societ\]ii fa-
biene, e[ecul carierei sale politice –
inexistent\ practic, c`teva scandaluri
amoroase evitate `n ultima clip\ [i u-
nul pe care nu l-a mai putut evita, moar-
tea prematur\ a celei de-a doua so]ii,
Jane, care i-a tolerat stilul de via]\ li-
bertin aproape `n mod inexplicabil,
ruptura prieteniei dintre el [i James `n
chiar anul mor]ii americanului, `n ur-
ma public\rii unei c\r]i `n care `l iro-
niza pe american), ele vor reprezenta
mai degrab\ excep]ia de la regul\, c`-
teva ploi pe un cer `n cea mai mare
parte senin [i str\lucitor. Wells a fost
un norocos, vrea Lodge s\ ne-arate,
un b\rbat cu care soarta a fost bl`nd\,
un om pe care tragedia, asemenea bom-
belor care c\deau la `nt`mplare pe
str\zile Londrei `n 1944, l-a ocolit, lo-
vind tot timpul l`ng\ el, dar niciodat\
ating`ndu-l.

Lodge reu[e[te s\ ne ]in\
captiv interesul

Scriind biografia fic]ionalizat\ a scri-
itorului (de[i foarte pu]ine am\nunte
chiar s`nt fic]ionale, `n pofida carac-
terului lor, uneori aproape neverosi-
mil, ca de exemplu interviurile pe care
Wells le-a realizat cu cei doi mari lideri
ai lumii, Roosevelt [i Stalin), Lodge, ca
[i `n cazul volumului s\u despre James,
ne ofer\ o adev\rat\ fresc\ a vremu-
rilor – victoriene mai `nt`i, apoi edwar-
diene, [i termin`nd cu cele inter– [i
postbelice – [i a transform\rilor socia-
le survenite `n tot acest interval, totul
`ns\ trecut prin filtrul wellsian: `nce-
puturile societ\]ii Fabiene, `ncepu-
turile partidului Laburist, dezastrele
Primului R\zboi Mondial, „R\zboiul
care va pune cap\t r\zboiului“, cum
l-a numit exaltat [i naiv englezul,
dreptul femeilor la vot, pentru care
acesta a militat neobosit, ob]inut de-
abia `n 1928, procesul criminalilor de

r\zboi de la Nürnberg, la care asist\
Rebecca West, una dintre amantele
lui de curs\ lung\ [i mam\ a unui
b\iat din rela]ia cu scriitorul etc.

Jocul de cuvinte din titlul romanu-
lui, A Man of Parts, explicat de Lodge
`ntr-o not\ de `nceput, speculeaz\ po-
lisemia cuv`ntului parts, care `nseam-
n\ talente, `nsu[iri, dar tot el este a-
desea folosit [i ca prescurtare pentru
private parts, altfel spus, A Man of
Parts ne poate duce cu g`ndul at`t la
un b\rbat cu multe talente, dar [i la
un b\rbat al p\r]ilor intime, dominat
(`nrobit?) de sex. Titlul, citind cartea,
sintetizeaz\ foarte bine personalitatea
lui Wells, un satir cult, un dionisiac
creativ. Din aceast\ perspectiv\, tra-
ducerea româneasc\ nu surprinde
foarte elocvent caracterul scriitoru-
lui, trimi]`ndu-ne mai degrab\ la i-
deea unei personalit\]i multiple, scin-
date, contradictorii. Ceea ce Wells nu
pare s\ fi fost. Probabil c\ tocmai ones-
titatea lui evident\, faptul c\ n-a pre-
tins niciodat\ c-ar fi ceva ce nu era `n
stare (sau nu-[i dorea) s\ fie, l-a f\cut
p`n\ la urm\ at`t de apreciat, de b\r-
ba]i [i femei deopotriv\.

~nc\ o dat\, Lodge reu[e[te s\ ne
]in\ captiv interesul, f\c`nd dintr-un
scriitor personajul s\u principal. Ro-
manul este, evident, un omagiu adus
peste ani celui care la vremea lui a
reprezentat o adev\rat\ comet\, str\-
lucind pe „firmamentul literaturii
decenii `n [ir, trezind uimire, `nfio-
rare [i spaim\“, iar dac\ uneori aces-
ta este critic – omagiul critic `n carte
fiind, poate nu `nt`mpl\tor, apanajul
lui James care, la fiecare apari]ie
wellsian\, nu prididea s\-i scrie au-
torului o scrisoare `n care combina `n-
tr-un fel unic elogiul cu zeflemeaua –,
el este un omagiu pe deplin meritat.

David Lodge, B\rbatul f\cut din buc\]i,
traducere [i note de Ona Frantz, colec]ia
„Biblioteca Polirom. Seria de autor
«David Lodge»“, Editura Polirom, 2011

Romanul este, evident, un omagiu adus peste ani celui care 
la vremea lui a reprezentat o adev\rat\ comet\, str\lucind 
pe „firmamentul literaturii decenii `n [ir, trezind uimire,
`nfiorare [i spaim\“.

OMAGIU
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Dup\ ce, `n 2004, ne propusese
o biografie fic]ional\ a marelui
Henry James (deloc mare, ca
scriitor, pe timpul vie]ii), anul
2011 reprezint\ pentru David

Lodge o re`ntoarcere `n secolele
XIX-XX, pentru a-i face o vizit\
domnului Wells, binecunoscutul
autor al Ma[inii timpului,
R\zboiului lumilor, Insulei

doctorului Moreau, Primilor
oameni pe Lun\ etc., prieten
de altfel cu James, dar spre
deosebire de acesta, extrem de
popular [i vandabil `n epoc\.

The Ladies Man



Dumitru Ungureanu: „Oare cum se prezint\ pe scen\ o forma]ie care,
`n 15 ani de existen]\, a scos dou\ discuri [i trei compila]ii, [i n-a
rupt topurile cu vreunul dintre acele hituri mondiale, de pe urma
c\rora at`]ia pop-rockeri `[i duc onorabil traiul, p`n\ la extinc]ie?“.

REPUBLICA
13 «

muzic\

Norman  Lebrecht  a  publicat  scrisoarea
unui  t`n\r  occidental  aspirant  la  o  ca-
rier\  de  dirijor  care  a  participat  la  un
master-cclass  [i  la  concursul  aferent  de
dirijorat  `n  cadrul  a  ceea  ce  organizato-
rii  români  au  denumit  Festivalul  Inter-
na]ional  Muzical  de  Var\  „Micul  Paris“.
Cea de-a patra edi]ie a festivalului, in-
cluz`nd [i primul concurs de dirijorat,
a avut loc `ntre 15 [i 23 august.

A[adar, `n plin Festival „George E-
nescu“, numele României [i ale unora
din principalele ei institu]ii muzicale –
Universitatea Na]ional\ de Muzic\ de
la Bucure[ti, Colegiul Na]ional de Arte
„Dinu Lipatti“ [i Orchestra simfonic\
radio – apar p\tate `ntr-o afacere de
necinste [i corup]ie ale c\rei implica]ii
mai largi urmeaz\ abia a fi descoperi-
te. Scrisorii m\rturie a t`n\rului con-
curent, cu termenul folosit de Norman
Lebrecht, „abuzat“ de organizatori, i
se adaug\ depozi]ia unui britanic care
a asistat la finala a[a-zisului concurs
[i care aduce am\nunte suplimentare
despre comportamentul incorect al
juriului [i organizatorilor.

Un juriu de dirijorat condus de un...
pianist de profesie, Wolfgang Wagen-
häuser, profesor de pian la Universitatea
de Muzic\ din Trossingen, Germania,
`ntregul festival fiind organizat sub
egida unui „Colegiu European de Mu-
zic\“ (ECM), prezidat de so]ia pianis-
tului, Raluca Chifane-Wagenhäuser,
originar\ din Bra[ov [i, potrivit curri-
culum-ului ei, dup\ studii `n Româ-
nia, discipol\ a propriului... so]. Cum
au ajuns cei doi s\ organizeze un fes-
tival muzical `n Bucure[ti sub egida
pre[edintelui României, de ce complici-
t\]i s-au bucurat `n s`nul Universit\]ii
de Muzic\ de la Bucure[ti [i a Socie-
t\]ii Române de Radio este neclar

deocamdat\ [i, poate, cel pu]in la pri-
ma vedere, de competen]a instan]elor
judiciare.

Cert este c\ tinerilor aspiran]i inter-
na]ionali la o carier\ de dirijor li s-au
cerut 850 de euro pentru a participa
timp de o s\pt\m`n\ la un master-class,
presupus s\ le dea timp suficient de a
dirija cele dou\ orchestre angajate de
organizatori, cea a Radioului [i Or-
chestra regal\ de camer\. Lor li s-a
sugerat, pe de alt\ parte, discret, [i c\
asistarea la clasa de masterat le va da
o [ans\ `n plus de a c`[tiga concursul
de dirijorat (o decizie ce implica plata
altor 150 de euro, tax\ de participare).
La concursul de dirijorat regulamentul
limita la 36 num\rul participan]ilor,
dar organizatorii „genero[i“ cu banii
tinerilor aspiran]i, i-au „acceptat pe
to]i cei 60 `nscri[i la master-class-ul
minune“.

Tinerilor dirijori nu le-au fost aloca-
te `n final dec`t 60 de minute de dirijo-
rat, jum\tate dintre ele cu o orchestr\
Radio excesiv de obosit\ [i, `n consecin-
]\, necooperant\, directorul a[a-zisu-
lui festival [i concurs intervenind `n
plus pentru a-i `mpiedica pe studen]i
s\ exerseze pe sec]ii cu muzicienii. Cum
comenta interogativ-amar autorul
scrisorii publicate pe blogul revistei
„Artsjournal“, „am pl\tit deci 850 de
euro pentru 60 de minute de ceva ce nu
se poate numi o lec]ie de muzic\, iar
mai presus de toate nu s`nt l\sat nici s\
exersez fiindc\ orchestra este foarte
obosit\? A[a c\, `n final, am pl\tit 850
de euro s\ stau ca idiotul pe scen\!“.

Un alt martor, J. Bradley, aduce `n
comentariile la scrisoarea publicat\

de Norman Lebrecht alte multe de-
talii despre escrocheriile practicate la
Bucure[ti, `n acordarea sau mai exact
neacordarea premiilor, despre compor-
tamentul bizar al juriului, condi]iile
jenante de cazare ale concuren]ilor
[.a.m.d.

Lumea muzical\ româneasc\ iese
evident descalificat\ din acest scan-
dal, `n care dup\ formula utilizat\ de
Charles Gambetta, administrator al
Institutului Interna]ional de Dirijorat,
„concuren]ii au fost prost deservi]i, mu-
zicienii din orchestr\ au fost trata]i ne-
rezonabil, iar publicului i s-au furat
privilegiul [i pl\cerea de a asista la un
concurs cinstit“.

Ar mai fi de ad\ugat la toate aces-
tea [i m\rturia unui concurent care
scrie c\ „a avut privilegiul nu foarte
fericit de a participa la concursul de
dirijorat din Moldova, mai r\u dec`t a-
cesta [din România] la care principa-
lul membru al juriului, Octav Calleia,
[i-a favorizat to]i studen]ii, chiar a-
tunci c`nd dirijatul lor a fost complet
neeficient. [...] Prejudec\]ile rasiale [i
judec\]ile p\rtinitoare fac din acest con-
curs un altul ce trebuie la fel de evitat“.

Faptul c\ exist\ `n lume, probabil [i
alte exemple, cel românesc fiind apre-
ciat drept „extrem“ [i c\ nici favoritis-
mul [i corup]ia nu s`nt apanajul strict
al românilor, nu ar trebui s\ `mpiedi-
ce o anchet\ asupra faptelor.

Deocamdat\, concluzia general\
pare s\ fie c\ România trebuie evitat\
at`ta timp c`t credibilitatea ei `n dome-
niul concursurilor muzicale nu este re-
stabilit\. Dar `i pas\ cuiva de a[a ceva?
A[ putea paria c\ afacerea va fi mini-
malizat\ [i `n final mu[amalizat\, pe

fundalul cunoscutei
noastre `n-
clin\ri cara-
gialiene de a
exonera ori-
ce Cost\chel
Gudur\u `n
„lips\ probe
inten]ie asa-
sinat“, urmat\
de apoteoticul
final... „Pupat
to]i Pia]a En-
dependen]i!“.

~n cursul celor aproape 30
de ani de exil mi s-a `nt`m-
plat de mai multe ori s\-mi
fie pur [i simplu ru[ine c\
s`nt român, `n diverse `m-
prejur\ri [i situa]ii cauzate
fie de comportamentul
unor cona]ionali `n str\in\-
tate, fie de diverse mici
escrocherii ale oficialit\]ilor
noastre, vizibile [i comen-
tate de toat\ lumea `n jurul
meu. Dar niciodat\ nu m-am
sim]it mai r\u dec`t mar]ea
trecut\, citind pe blogul
revistei artsjournal.com [i
apoi pe Facebook articolul
influentului critic britanic [i
prieten, Norman Lebrecht,
despre afacerea necinstit\
[i corup]ia din lumea muzi-
cal\ româneasc\.

Cu muzic\ ‘nainte mar[!
SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Praga

ROCKIN’ BY MYSELF

Dumitru UNGUREANU

M-aau  trezit,  pe  la  ora  pa-
tru  diminea]a,  ni[te  vecini
cheflii,  `ntor[i  de  la  nunt\
[i  opri]i  `n  strad\,  s\  `n-
cheie  glorios  petrecerea.
Din automobilul cu u[ile
deschise ascultau la CD-
player muzic\ popular\
româneasc\ de bun\ cali-
tate, piese c`ntate la spar-
tul oric\rei sindrofii de
oameni muncitori, f\r\
ifose [i preten]ii, dar [i
f\r\ gusturi `ndoielnice,
apropo de muzic\. ~i
cunosc pe tinerii ace[tia,
cu v`rsta `n jurul a trei
decenii. N-au nici o
asem\nare cu faimosul personaj
caragialean, Conu Leonida. {i to-
tu[i, la situa]ia din acea pies\ m-a
dus mintea! Printr-o curioas\ aso-
cia]ie de idei, m-am pomenit
`ntreb`ndu-m\ dac\ forma de gu-
vernare a statului ar fi fost mo-
narhia constitu]ional\, tot astfel
de muzic\ ar fi ascultat majori-
tatea obi[nuit\ a românilor?! Mai
departe, fluxul de g`nduri s-a dus
la situa]ia republicii noastre, ac-
tualmente aflat\ la cheremul unui
pre[edinte ce blufeaz\ impardo-
nabil, scutit cum e de povara
bunului-sim]. Dar [i s\ aib\ acel
bun-sim], la ce s-ar folosi de el?
P\rem doar o na]ie ce poate fi
(con)dus\ de nas cu minciuni,
[mecherii [i furti[aguri. E asta
consecin]a anilor de republic\,
„m\rea]\ vatr\“, vorba c`ntecului
„patriotic“ al copil\riei noastre?
Las sociologilor [i filosofilor
deslu[irea unui r\spuns...

M-or fi apucat astfel de preo-
cup\ri sub impulsul melancolic
dat de ratarea concertului de la
Sibiu al trupei engleze Republi-
ca... {i dac\ la Roger Waters n-am
fost cu bun\ [tiin]\, la Artmania
n-am ajuns din lips\ de timp, din
p\cate. Cred c\, [tiindu-mi pro-
gramul `nc\rcat, nici n-am b\gat
de seam\ prezen]a acestei trupe.
A[ fi vrut s-o v\d, de curiozitate:
oare cum se prezint\ pe scen\ o
forma]ie care, `n 15 ani de exis-
ten]\, a scos dou\ discuri [i trei
compila]ii, [i n-a rupt topurile cu
vreunul dintre acele hituri mondi-
ale, de pe urma c\rora at`]ia pop-
rockeri `[i duc onorabil traiul,
p`n\ la extinc]ie? Vocalista s-o fi
men]inut `n form\ ori s-a `ngr\[at?
Are aceia[i „tovar\[i“ de trup\ sau
i-a adunat cum s-a nimerit? Uite,
nici m\car n-am obosit s\ caut am\-
nuntele concertului de la Sibiu.
Dac\ tot l-am pierdut, pierdut s\

fie! S`nt fapte sortite s\ ne r\m`n\
pe veci necunoscute. Via]a nu e
mai s\rac\, poate dimpotriv\, f\r\
astfel de l\muriri. C`t prive[te cazul
trupei, posibil s\ fi avut o decep]ie,
f\r\ importan]\, c\ nu le s`nt fan!

La jum\tatea anilor ’90, c`nd
Republica se `nfiripa ca forma]ie
mai degrab\ de studio dec`t de
club, scena muzical\ p\rea inca-
pabil\ s\ ias\ de sub [ocul grunge,
`nainte s\ cedeze rapului sau hip-
hopului. C`teva nume s-au mani-
festat atunci cu mare vijelie, dar
cu un farmec pe care nu l-am g\-
sit `n prea multe perioade ale
rockului. Garbage, Moloko, No
Doubt, Republica, Morcheeba,
Faithless, Cranberries, mai toate
aceste grup\ri, de regul\ alc\tuite
pe criterii preponderent comercia-
le, au `ncercat s\ `nnoiasc\ limbajul
rock. Poate n-au reu[it asta `n
asemenea m\sur\ `nc`t s\ contu-
reze un curent distinct, puternic,
productiv. Ceva tot au f\cut: au
readus pl\cerea [i gratuitatea l`n-
g\ „r\utatea“ de extrac]ie grunge,
dar mai ales au prelu(cr)at mo[-
tenirea punkului, f\r\ s\ mizeze
pe schemele acestuia, cum pro-
cedau Offspring, Green Day etc.
Mai toate au `mpins `n prim-plan
c`te o solist\ cu temperament [i
farmec, prelu`nd alt\ sugestie din
punk. Republica s-a bazat pe Saf-
fron, ale c\rei inflexiuni vocale a-
mintesc de inegalabila Poly Stire-
ne (r\pus\ de cancer `n luna mai, a.c.).
{i toate au folosit instrumente
electronice cu sonorit\]i sofisti-
cate, industrial-progresive, nu lip-
site de elegan]\ [i stil. Hipnotis-
mul pasional ob]inut astfel induce
un fel de trans\ [i azi. Ambele al-
bume Republica (1996 & 1998)
s`nt realiz\ri de ascultat oric`nd.

Chiar [i la patru diminea]a,
dup\ ce te-au trezit ni[te cheflii!
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Republica,
„m\rea]\ vatr\...“



Sucker Punch: punch
vizual, sucker story

INSTINCT DE
AUTOAP|RARE

De[i ghiveciul acesta p\rea la prima vedere exact pe gustul
publicului tipic al multiplexurilor (tineri `ntre 17 [i 25 de ani),
realitatea din s\lile de cinema a fost cu totul alta. Criticii au
f\cut praf filmul Sucker Punch. Publicul a refuzat s\ `l vad\.
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Drago[ Cojocaru

Stilul  lui  Snyder  este  caracterizat  de  un
vizual  de-aa  dreptul  famboiant,  de  cadre
aproape  picturale,  culori  saturate  [i  un
exces  de  efecte  speciale  [i  de  scene  de
ac]iune  spectaculoase  realizate  printr-oo
suit\  de  secven]e  „`ncetinite“  [i  „accele-
rate“. De asemenea, Snyder a dovedit,
mai mult dec`t colegii s\i, o cunoa[tere
mult mai mare a universurilor „geek“ ale
benzii desenate [i a jocurilor video. Aple-
carea spre imagini impresionante [i ela-
borate o datoreaz\ faptului c\, `nainte de
film, a studiat pictura la Londra.

Debutul s\u `n cinema, cu un remake
al horror-ului Day of the Dead, s-a f\cut
sub cele mai bune auspicii. A urmat, `n
2007, 300, una dintre cele mai fidele
adapt\ri realizate vreodat\ a unei benzi
desenate a lui Frank Miller. Un mare suc-
ces. A urmat o uria[\ prob\ de curaj:
adaptarea romanului grafic „de nefilmat“
al lui Alan Moore, Watchmen – nu un
mare succes de public, nici pe departe,
dar un film m\car respectabil, dac\ nu

chiar reu[it. Dup\ care dou\ proiecte ce
s-au pr\bu[it `n picaj: Legenda Gardieni-
lor, exces de anima]ie cu bufni]e, extrem
de frumoas\, dar f\r\ urme la box-office,
[i un imens pumn `n fa]\ numit Sucker
Punch, pe care `l pute]i vedea ast\zi pe
DVD.

Sucker Punch, unul dintre
marile e[ecuri din 2011

Sucker Punch este tipul de film care
poate dobor` o carier\. Anun]at ca un
proiect personal al lui Snyder, v`ndut ca
un Alice `n }ara Minunilor cu mitraliere,
e greu s\ spui ce fel de film este [i cui
vrea el s\ se adreseze. Ca poveste, este
aventura unei fete b\gate cu for]a `n anii
’60 `ntr-un ospiciu cel pu]in bizar din
care se poate evada doar printr-o suit\
de excursii `n imagina]ie. Snyder zice c\
s-a l\sat inspirat de Brazil [i asta se simte,
dar unde Terry Gilliam explodeaz\ de
idei, pe Snyder nu-l ]in balamalele dec`t
s\ creeze o suit\ de tablouri impresionan-
te vizual, dar care `[i trag inspira]ia din

toate cli[eele jocurilor video [i a univer-
surilor geek (samurai gigantici, robo]i,
orci, zepeline [i solda]i germani zombi
etc.) prin care r\t\cesc c`teva fete `n cos-
tume la limita legal\ a fantasmelor sexu-
ale. Este aproape ca un film porno `n care
scenariul este un firav pretext pentru `n[i-
ruirea acestor excese vizuale `n loc de
acte sexuale. Albumul cu arta filmului pe
care am [ansa s\ `l de]in este mult mai
interesant dec`t acest exces de imagina]ie
kitsch din care pot rezulta, eventual, o
suit\ de wallpaper-uri foarte apetisante.
{i e interesant de subliniat faptul c\ Sny-
der a primit o sum\ baban\ pentru a-[i
transfera fantasmele pe marele ecran:
peste 100 de milioane de dolari, la care
s-au ad\ugat tot at`]ia bani (dac\ nu mai
mul]i) pentru marketing.

De[i ghiveciul acesta p\rea la prima
vedere exact pe gustul publicului tipic al
multiplexurilor (tineri `ntre 17 [i 25 de
ani), realitatea din s\lile de cinema a fost
cu totul alta. Criticii au f\cut praf filmul.
Publicul a refuzat s\ `l vad\. Tr\g`nd linie
[i adun`nd, Sucker Punch este unul dintre
marile e[ecuri din 2011. Se poate discuta
de ce este un e[ec, dar realitatea r\m`ne
cea care se vede `n cronici [i `ncas\ri, iar
edi]ia DVD sau Blu-Ray nu aranjeaz\ lu-
crurile: cele 18 minute `n plus doar pre-
lungesc filmul, dar nu `l transform\ `ntr-un
produs mai bun.

Insuccesul de public [i critic\ al lui
Sucker Punch a pus imediat sub semnul
`ntreb\rii cariera lui Zack Snyder. Acesta
fusese ales ca regizor pentru viitorul „re-
boot“ al lui Superman, superproduc]ie de
la care Warner Bros are a[tept\ri uria[e `n
materie de `ncas\ri. Un nou Superman ar
trebui s\ ocupe `n top primul loc pe care
`l va l\sa liber ultimul film din seria 
Batman. Poate un regizor care a `nre-
gistrat trei e[ecuri succesive aceast\ per-
forman]\, s\ reenergizeze o franciz\
dezumflat\?

Imediat dup\ lansarea lui Sucker Punch,
insiderii industriei cinematografice au dat
ca aproape sigur\ debarcarea lui Snyder
de la c`rma proiectului Superman. Cu
toate acestea, `n ciuda a[tept\rilor, [efii
de la Warner Bros au decis s\ `l p\streze
pe regizor. Poate c\ ace[tia au `nc\ `n-
credere `n capacitatea lui Snyder de a
livra un mare succes de clas\ sau poate
s`nt lini[ti]i c\ i-au pus un paznic de
`ncredere pe post de produc\tor execu-
tiv, pe `nsu[i Christopher Nolan, salva-
torul francizei Batman [i autor al uria[ului
succes surpriz\ numit Inception.

Oricum ar fi, Zack Snyder `[i joac\
marea carte a carierei sale `n prima lig\ a
Hollywood-ului anul viitor, c`nd fie Su-
perman va zbura din nou, `n plin triumf,
sau, dimpotriv\, se va ascunde `n umbra
lui Batman, l\s`nd `n urm\ amintirea unui
300 sau a Watchmen-ilor.

La [coala de film, regizorul american Zack Snyder a fost co-
leg cu Michael Bay [i cu Tarsem Singh. Seam\n\ mult cu ei:
cu to]ii au avut parte de o carier\ de succes `n publicitate.
To]i trei au o aplecare deosebit\ spre vizual, cre`nd imagini
cople[itoare (mai mult sau mai pu]in kitsch), deseori `n
detrimentul nara]iunii. Snyder pare a se situa la mijloc `ntre
pirotehnia maniacal\ [i montajul frenetic al lui Bay [i pictura-
litatea imaginilor lui Tarsem Singh (autor al lui Cell, The Fall
[i al celebrului clip Losing My Religion al celor de la REM).



Cam  a[a  s-aa  petrecut  [i  situa]ia  rela-
tat\,  chiar  dac\  eu  am  primit,  nu  am
ales  recipientul  cu  minun\]ii. {i chiar
minun\]ii am g\sit `n interior: un set
de vechi programe de sal\, ce a[tep-
tau s\ le descop\r. S`nt convins\ c\
deocamdat\ nu-mi `mp\rt\[i]i entu-
ziasmul [i v\ dau dreptate. Dar sper
s\ v\ contaminez, f\c`ndu-v\ p\rta[i
la micile revela]ii personale. Publica-
]iile cu pricina s`nt pre]ioase documen-
te de arhiv\ care mi-au facilitat saltul
`napoi `n timp cu mai bine de jum\-
tate de veac: la Compania de revist\
„C\r\bu[“, a lui Constantin T\nase,
`n timpul r\zboiului? la Teatrul Co-
media condus de Sic\ Alexandrescu,
tot cam pe-atunci? la Teatrul Colorado,
Compania Birlic, imediat dup\ `nce-
tarea conflictului mondial armat? la
Teatrul Ateneului Român, la ciclul de
spectacole Radu Beligan, din sezonul
1947-1948; dar [i la Teatrul Confe-
dera]iei Generale a Muncii din Repu-
blica Popular\ Român\ (1947). O s\
replica]i: [i ce? P\i `n paginile de h`r-
tie de ziar `ng\lbenit\ de timp te po]i

re`nt`lni cu creatori care au amprentat
istoria artelor spectacolului teatral
românesc, po]i retr\i emo]ional seara
reprezenta]iei, po]i reface calendarul
tulbure al acelor ani. La Comedia,
str\luceau Ion Iancovescu [i Grigore
Vasiliu Birlic. Programul de sal\ al
Teatrului Colorado debuteaz\ cu un
portret f\cut lui Birlic, `ntemeietorul
trupei c\reia i-a `mprumutat numele,
„un sfredelu[, un fel de }\nd\ric\ au-
tohton, pe care cu greu ]i-l po]i `nchipui
coordonat `n gesturi, calm, potolit...“.
F\lticeneanul descins `n Capital\ s-a
remarcat rapid prin talentul [i caris-
ma ilustrate mai ales `n genul comic.

La revista lui T\nase erau „ridiculi-
zate exager\rile obiceiurilor societ\]ii
noastre“, citim `ntr-un text, abordarea
d`nd „genului revuistic dreptul s\ nu
fie socotit un gen inferior... c\ci o re-
vist\ bun\ e mai folositoare dec`t o
fars\ copiat\ dup\ cutare sau cutare
autor str\in“. Pe una din aceste mici
tip\rituri `nso]itoare ale spectacolului,
am avut surpriza s\ descop\r `nsemn\-
rile unui confrate de breasl\, critic de
teatru, care a notat `n dreptul fiec\rui
interpret, sumare observa]ii de genul
„poate deveni“, „mimic\ bun\, voce bu-
n\“, „la rezerv\“, „slab“. Nu [tiu cine
putea fi, anonimatul spore[te fascina-
]ia, dar adnot\rile caligrafiate cu cernea-
l\, de[i sumare, indic\ o fire organizat\,
atent\ s\ nu scape esen]ialul din jo-
cul actorilor. ~ntr-o cu totul alt\ fil\ a
istoriei noastre recente, la Teatrul Con-
federa]iei Generale a Muncii din RPR,
cel dint`i titlu `nscris pe afi[ era C`ntec
de via]\ nou\, jucat at`t la sediu, c`t [i
`n `ntreprinderi, pe „scena mobil\“.
Scopul, scrie un ̀ ndemn mobilizator din

bro[ur\, „s\ face]i vie lozinca: arta e
munc\, munca e art\!“.

Programele de sal\ – 
un tip de memorie 
scris\ a teatrului

Interesant e c\ multe din paginile foile-
tate includ casete publicitare promo-
v`nd cosmetice, [ampanie, haine, galan-
terie, mercerie, restaurante, cofet\rii
etc. Deh, respectul pentru sponsor! Se
f\ceau reclame [i la cotidiane. De la
„Universul“ s-a s\rit, dup\ 1947, direct
la „Sc`nteia“, „Via]a sindical\“, „Mun-
citoarea“ [i „T`n\rul muncitor“, indi-
c`nd transformarea teatrului dintr-o
tribun\ a crea]iei `ntr-una a propagan-
dei. ~n publica]iile de spectacol din vre-
mea r\zboiului erau inserate sfaturi
despre comportamentul cet\]enilor `n
timpul alarmelor aeriene, din con]inu-

tul c\rora po]i retr\i
par]ial atmosfera teri-
fiant\: l\sarea liber\
a firelor telefonice pen-
tru autorit\]i, preg\ti-
rea unei valijoare cu
actele de identitate [i
c t̀eva lucru[oare trebu-
incioase ad\postirii
`n subsoluri, p\strarea
unor rezerve de hra-
n\ [i ap\ pentru 2-3
zile, evitarea expune-
rii la geamuri etc.

Iat\ cum un banal
program de sal\ poate
m\rturisi, celor curio[i
s\ afle, despre societa-
tea `n care spectacolul
c\ruia `i e ata[at a fost
realizat. Programele de
sal\ reprezint\ un tip de
memorie scris\ a tea-
trului. De aceea, cadoul
amicului meu bucure[-
tean m-a entuziasmat
`n asemenea m\sur\.

Pe  chipul  tuturor  copiilor  se  putea
citi  emo]ia  primei  zile. ~nghesui]i `n
b\nci cu tot cu p\rin]i, priveau fas-
cina]i spre catedr\. De azi `nainte
aveau o mam\ `n plus: doamna.
Costuma[ bej, coche]ic\, coafura
clasic\ de `nv\]\toare la serbare, s\
tot aib\ vreo trei[[a[e-trei[[apte. ~n-
tre noi fie vorba, femeia ar\ta bine,
dar la [apte ani `nc\ nu e[ti capabil de
evalu\ri erotice. De dup\ o c\pi]\
imens\ de flori, ea a `nceput s\ strige
pentru prima oar\, alfabetic, catalogul:

— Aionesei Vlad.
Mama copilului `i d\ discret dou\

ghionturi. „Zi prezent lu’ doamna, m\i!“
— Plezent.
— Vai, dar ce mititel e[ti tu, Vl\du],

ce cau]i `n ultima banc\? Tu trebuie
s\ stai `n prima. Hai, vino aici, la
geam. A[a. Ia spune-mi tu, cum se
cheam\ florile pe care mi le-ai adus?

— ...
„Garoafe. Zi-i lu’ doamna, garoafe!“
— Galoafe.
— Da, da, da, acum mi-am 

amintit, trei garoafe f\r\ celofan,
foarte fromoase. Tu [tii ce sim-
bolizeaz\ garoafele?

{i `n g`ndul ei doamna `[i r\spun-
dea singur\: simbolizeaz\ s\r\cia,
drac rahitic ce e[ti... cum naiba am
parte de din \[tia ca tine?

— ...
„Respect [i admira]ie. Spune-i lu’

doamna. Hai, m\i, nu fi ru[inos!“
— Lespect [i amnila]ie.
„Admira]ie, m\i!“
— Admila]ie.
— Exact. Doamna Aionesei, unde

lucra]i dumneavoastr\? C\ la cum
ar\]i sigur nu e[ti vreo doctori]\.

— S`nt casnic\. Am fost `n [omaj
p`n\ acum trei luni, dar l-am 

terminat. Mai stau [i cu o feti]\, ca
bon\.

— Aha. {i domnul?
— So]ul e pensionat pe caz de

boal\. A lucrat la o fabric\ de mo-
bil\ [i [ti]i cum e, de la praful \la, el
[i a[a era cu pl\m`nii...

— To]i tebeci[tii `[i cac\ copii [i `i
aduc `n clasa mea... P\cat c\ nu mai
lucreaz\, ar fi fost nevoie de b\nci
noi la copii.

Din partea st`ng\ `ncepu s\ se
aud\ ceea ce doamna ar fi vrut s\
aud\:

— Doamna Saviuc, Mardare m\
numesc. So]ul meu are fabric\ de
mobil\. Dac\ vre]i, face la el b\n-
cile, nici nu se pune problema. Ui-
ta]i, el este Adi, b\iatul nostru.

— Vai ce bine ar fi! Poate pe
sponsorizare, ceva, sau s\ pl\tim `n
rate.

— Da’ nu se pune problema,
doamn\, important e ca Adi[or s\
`nve]e bine.

— Garantat c\ o s\ `nve]e bine,
nu-i a[a, Adi[or? Ia vino tu aici,
l`ng\ mine, la geam. Aionesei, treci
tu `n banca a duoa, te rog, s\ vad\
[i Adi[or la tabl\. M\ g`ndesc c\
dac\ s-ar putea [i o catedr\ mai
mare...

— Sigur, doamn\, nici nu se
pune problema.

— {i dac\ tot am `nceput
discu]iile, are cineva pe cineva care
vinde computere? Ar trebui [i un
laptop la clas\.

— Da, doamn\, eu am magazin.
Slabu m\ numesc, `s tata lu’ Renata.

— A, da, Renata, am remarcat din
prima ce feti]\ frumoas\ ave]i. Hai,
vino aici, `n banca a doua. Aionesei,
treci tu `ntr-a treia. Ave]i Toshiba?
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Olti]a C`ntec: „Iat\ cum un banal program de sal\ poate
m\rturisi, celor curio[i s\ afle, despre societatea `n care
spectacolul c\ruia `i e ata[at a fost realizat“.
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„Teatrul-dans creat de Pina Bausch cap\t\ pe ecran un loc `n
spa]iu at`t datorit\ performantei utiliz\ri a 3D-ului, c`t [i
viziunii fidele, coerente [i elegante pe care Wim Wenders o are
despre arta Pinei Bausch“. 

TEATRU-DANS
~N 3D

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza VASILIU

Alfred
Ar  trebui  s\  fie  numele  unui  tucan  r\-
t\cit  `n  Laponia.  ~n schimb, e numele
unuia dintre cei mai mari piani[ti ai se-
colului trecut. L-am g\sit prima dat\
`ntr-un box set de 200 de cd-uri (pi-
ratat, desigur), editat de Philips [i spon-
sorizat de Steinway & sons. Pe Great
Pianists of the 20th Century, Alfred Bren-
del m\ `nv\]a, `n ore `ntregi de-ascultat
pe `ntuneric, care-i treaba cu Men-
delssohn, Liszt, Chopin, Brahms, von
Weber, Busoni. {i pentru c\ sem\na cu
Woody Allen, l-am ascultat f\r\ s\ mi[c
`n front. ~n 2009, la un an dup\ ce
renun]ase la cariera concertistic\ („O
s\-mi lipseasc\ adrenalina, asta-i clar“,
a declarat el pentru „Die Zeit“), Brendel
a fost invitat la Assises du Roman din
Lyon, ca s\ vorbeasc\ despre cartea lui
de poeme proasp\t ap\rut\. Dar n-a
vorbit numai despre asta, ci [i despre
literatur\ [i muzic\, absurd, nonsens,
umorul `n muzica clasic\ („Umorul e
esen]ial `n muzic\ [i a fost prea mult\
vreme trecut cu vederea. E timpul s\
se `ntoarc\.“), gre[elile de teorie muzi-
cal\ din Doktor Faustus („Nu se [tie de
ce Adorno nu l-a corectat niciodat\ pe
Mann, de[i scriitorul `i citea frecvent
pasaje din romanul la care lucra.“), sau
c`t de mult `i place Zelig al lui Woody
Allen. {i, lucru important pentru asocia-
]ia secret\ a st`ngacilor [i blonzilor cu un
pantof ro[u (se scrie cu liter\ mic\ pen-
tru c\ e secret; dac\ se scria cu litere
mari, [tia deja toat\ lumea), Brendel s-a
`mpiedicat cumplit de-o treapt\ chiar
`nainte s\ pun\ piciorul pe scen\. Ne-am
]inut cu to]ii respira]ia, dar din fericire,
bra]ul lui Alfred a fost apucat de mode-
rator `nainte s\ se produc\ dezastrul.
Exist\ `nc`ntare mai mare dec`t s\ [tii c\
unul dintre piani[tii t\i prefera]i e fan
Zelig, are sim]ul umorului, o erudi]ie ne-
sf`r[it\ [i o st`ng\cie at`t de adorabil\?
Exist\, [i s-a `nt`mplat luni, 12 septem-
brie, `n sala Ateneului Român, c`nd
Brendel a ]inut o conferin]\ cu titlul
„Caracterele muzicale `n Sonatele
beethoveniene“. A fost cea mai fru-
moas\ lec]ie despre cum s\ ascul]i mu-
zica de care am avut parte vreodat\.
Brendel a desf\cut Sonatele pe `n]elesul
nostru, ne-a ar\tat cum muzica poate fi
dans, pictur\, discurs, c`ntec, sus [i jos,
p\m`nt, ap\, aer, foc, cum ajunge o anu-
mit\ impresie acustic\ `n subcon[tientul
ascult\torului, f\c`ndu-l s\ `n]eleag\
ce-aude, cum „interpretarea este un act
existen]ial“. Dac\ ar fi s\ aleg un singur
lucru pentru care le s`nt recunosc\toa-
re organizatorilor Festivalului „Enescu“,
atunci lucrul \sta e conferin]a lui Alfred
Brendel. S`nt sigur\ c\ `ngeresele cu s`ni
de pepene galben de pe tavanul
Ateneului s`nt de-acord cu mine.

Ca  s\  str`ng\  c`t  de  mul]i  spectatori
`n  sal\  (altfel  c`t\  lume  ar  fi  tentat\
s\  vad\  la  mall  un  documentar  des-
pre  dans  `n  3D?),  distribuitorul  român
(Parada  Film)  a  organizat  o  campa-
nie  de  promovare  coopt`nd  diverse  per-
sonalit\]i  din  teatru,  film,  dans  ori
mass-mmedia.  Ce pierdem dac\ nu ve-
dem Pina (presupun`nd c\ nu am v\zut
nici Dancing Dreams, documentarul
lansat tot de Parada Film la sf`r[itul
lunii mai, `n care o vedeam pe Pina
Bausch preg\tind un spectacol cu Kon-
takthof, `mpreun\ cu un grup de ado-
lescen]i din Wuppertal)?

P\i cred c\ am rata `n primul r`nd
ocazia de a vedea cum teatrul-dans
creat de Pina Bausch cap\t\ pe ecran
un loc ̀ n spa]iu at`t datorit\ performan-
tei utiliz\ri a 3D-ului, c`t [i viziunii
fidele, coerente [i elegante pe care Wim
Wenders o are despre arta Pinei Bausch.
El [i buna sa prieten\ pl\nuiau un film
`n 3D de mai mult\ vreme, dar c`nd
erau cu el `n preg\tire, coregrafa a
murit (subit, s-a spus, de fapt `[i des-
coperise un cancer pulmonar [i a re-
fuzat s\ `nceap\ tratamentul, continu-
`nd s\ lucreze cu el pe picioare). Dup\
ce Pina Bausch s-a pr\p\dit `n vara
lui 2009, Wim Wenders a vrut s\ aban-
doneze proiectul, dar, la insisten]ele
dansatorilor de la Tanztheater Wup-
pertal, a hot\r`t s\ `l rescrie ca pe un
film-omagiu. 

Un film-omagiu

Pina Bausch a r\mas ̀ n c`teva fragmen-
te din Café Mueller [i dintr-un inter-
viu, iar fo[tii ei colegi ne vorbesc adre-
s`ndu-ni-se din off `n timp ce le privim

fe]ele. Wim Wenders i-a filmat apoi dan-
s`nd `n patru spectacole – Le sacre du
printemps, Kontakthof, Café Mueller
[i Vollmond –, dar i-a scos [i `n afara
teatrului: `ntr-o p\dure, pe munte,
`ntr-un peisaj industrial, `ntr-un parc,
la o intersec]ie din Wuppertal unde
prin st`nga [i prin dreapta trec ma[ini,
iar pe deasupra monorail-ul, pe urm\
chiar ̀ n monorail (surprinz`nd [i senza-
]ia de imponderabilitate pe care aces-
ta o creeaz\). Scoase de pe sc`ndura
scenei [i filmate `n natur\ [i `n 3D,
coregrafiile Pinei Bausch par s\ rein-
tegreze elementul primar pe care ̀ l e-
voc\ [i s\ fie, astfel, [i mai puternice.
Filmul se datoreaz\ `n propor]ie cov`r-
[itoare Pinei Bausch, dar nu trebuie mi-
nimalizat meritul lui Wim Wenders

care s-a tras cu totul deoparte [i [i-a
uitat egoul de dragul prietenei sale.
Efortul s\u a fost acela de a construi
un film-omagiu `n care 3D-ul s\ dea
o nou\ dimensiune mi[c\rii coregra-
fice [i s\ fac\ din ea o experien]\ c`t
mai cuprinz\toare. De la Pina po]i ie[i,
dac\ ai o sensibilitate accentuat\, cu
senza]ia c\ ]i s-au desfundat urechile.
Incursiunea `n lumea Pinei Bausch e
o experien]\ sinestezic\, iar Wim Wen-
ders nu doar c\ a sim]it asta, dar a [i
putut s-o comunice pe ecran.

Pina. Regia: Wim Wenders. 
Cu: Compania Tanztheater Wuppertal.
Documentar artistic `n 3D. 
Durata: 100 de minute.
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Nu am uitat c\ am pro-
mis s\ scriu aici despre
filmele de la Atelierul
Aristoteles, dar nu pot s\
ratez Pina, care a intrat
`n 9 septembrie pe ecra-
nele române[ti. L-am
v\zut la Berlinal\, `n
februarie, al\turi de alte
dou\ filme „de art\“ re-
alizate `n 3D [i incluse `n
selec]ia festivalului. (E
vorba despre Les contes
de la nuit de Michel
Ocelot, inclus chiar `n
Competi]ie, [i de un alt
documentar de lungme-
traj, The Cave of For-
gotten Dreams, realizat
de Werner Herzog.) 
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