
ACTUALITATE

„Les films de
Cannes à Bucarest“
cre[te de la o 
edi]ie la alta

Iulia Blaga

Selec]ia lui Cristian Mun giu, ini -
]iatorul festivalului, a pus al\turi
toate cele 10 lungmetraje ale lui
Maurice Pialat, trei filme vechi [i
bune ale lui Scorsese, ultimele nou -
t\]i de la Cannes 2013, filme mai
vechi semnate de cinea[ti care au
avut ̀ n acest an filme la Cannes sau
filme prezentate la edi]iile trecute
ale Cannes-ului, scurtmetraje ro-
mâne[ti. 
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ACTUALITATE

FILTM s-a dat
peste cap pentru
a doua oar\

Veronica D. Niculescu

Festivalul Interna]ional de Lite -
ratur\ de la Timi[oara (FILTM),
edi]ia a doua, 23-25 octombrie: trei
seri de lecturi [i discu]ii la Ba-
stion, doisprezece scriitori invi-
ta]i – jum\tate dintre ace[tia din
]ar\, jum\tate veni]i din Rusia,
Ucraina, Serbia, Croa]ia, Italia. 

» pag. 2-3

Cronic\ de carte

Marin M\laicu-
Hondrari [i-a adus
lunetistul la Ia[i

Ioan Stoleru

Scriitorul a fost prezent printre 
cititorii ie[eni la o sear\ de lectu -
r\, discu]ii [i autografe. La eveni-
mentul de la Libr\ria C\rture[ti
Palas, au participat [i Emil Bru-
maru, M\d\lina Dutc\ [i Gentilia
Zenovei.

» pag. 11

Cum mi-am
petrecut FILIT-ul

Duminic\, 27 octombrie, s-a `ncheiat prima edi]ie a Festivalului Interna]ional de Literatur\ [i 
Traducere de la Ia[i. 5 zile, zeci de evenimente [i `n jur de 15.000 de participan]i. A[a sun\ bilan]ul
FILIT. Despre cum a fost la festival ne povestesc Radu Pavel Gheo, Corina Gologo], Florin Irimia,
Florin Iorga, Anca Roman, Alex Savitescu, Ioan Stoleru, Lucian Dan Teodorovici [i Luiza Vasiliu.

Spa]iul poeziei

Doris Mironescu

Poeziile din Cobalt respect\ pro-
filul fixat al poetului elocvent, ex-
presiv, de o elegan]\ ce poate p\rea
c\utat\, dar care r\m`ne, nu mai
pu]in, o prob\ de for]\ liric\. Tex-
tele (toate textele!) s`nt bine con-
struite, dovedind o ingeniozitate
meta foric\ neobi[nuit\.

» pag. 10
Citi]i un dosar realizat de Anca Baraboi `n » paginile 8-9
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Veronica D. Niculescu

Oana Boca, Ioana Gruenwald [i Ro-
bert {erban, organizatori ai festiva-
lului, au trecut de ceea ce este pen-
tru orice festival o `ncercare – cea
de-a doua edi]ie. „Am mai v\zut,
ima ginat, ba chiar organizat festi-
valuri de literatur\ la Timi[oara.
Toate s-au stins dup\ prima edi]ie,
dac\ a existat o prim\ edi]ie“, spu-
nea Robert {erban, care a povestit
chiar ̀ n deschiderea festivalului c\
a fost nevoie ca dou\ doamne din
Bucure[ti s\ fac\ „prin telefon [i e-
mail un festival literar – [i `nc\ in-
terna]ional!“ `n ora[ul unde se g\ -
sesc cu greu bani pentru evenimente
literare. {i iat\, festivalul merge
mai departe, devenind un proiect

care sus]ine candidatura Timi[oa-
rei la titlul de Capital\ Cultural\
European\ `n 2021.

Varia]iuni 
pe teme diverse

Prima sear\ a FILTM i-a avut ca in-
vita]i pe Viktor Erofeev (Rusia),
Edo Popovic (Croa]ia), R\zvan Pe-
trescu [i Daniel Vighi. Amfitri oan\,
Br`ndu[a Armanca. Podul Bastio -
nului a fost plin, s-a stat [i `n pi-
cioare. Publicul a putut urm\ri tex-
tele scriitorilor str\ini traduse `n
limba român\.

Viktor Erofeev, aflat pentru pri-
ma oar\ la Timi[oara, s-a declarat
`nc`ntat de c\ldura cu care a fost
primit: „La noi nu mai `nt`lne[ti
a[a ceva!“. {i a oferit pe m\sur\. A
citit un fragment din cartea Akimuzii,
ap\rut\ la Editura Ripol `n 2012,
d`nd [i c`teva explica]ii: Akimuzii
este o ]ar\ care nu exist\ `n reali-
tate, cartea este o poveste despre
Rusia [i o ]ar\ inexistent\. La `n -
ceput, ru[ii s`nt interesa]i de dez-
voltarea acestei ]\ri, apoi pornesc
un r\zboi `mpotriva ei. Rusia c`[ -
tig\ r\zboiul, iar Akimuzii `[i
r\scoal\ to]i mor]ii `mpotriva ru -
[ilor. „O istorioar\ comic\“, a spus
Erofeev, iar paginile citite, chiar de
la `nceputul c\r]ii, au fost foarte
amuzante. 

{i Edo Popovic, scriitor din Cro -
a]ia, a vorbit tot despre o ]ar\ ine -
xistent\, care `ns\ a existat c`ndva:
Iugoslavia. „F\r\ s\ fiu nostal -
gic, socialismul nostru n-a avut
nici o leg\tur\ cu socialismul sovi-
etic. E o t`mpenie s\ m\ simt un
str\in `n Sarajevo sau Ljubljana.

Iugoslavia va continua s\ existe `n
mintea mea.“ Din public, scriitorii
s`rbi Igor Marojevic [i Dusko No-
vakovic l-au aplaudat frenetic. La
r`ndul lor, `n ultima sear\ a festi-
valului, vor vorbi p\tima[ despre
destr\marea Iugoslaviei, `n fa]a
celui mai potrivit public din Româ-
nia, cel timi[orean. Edo Popovic a
citit fragmente din romanul Ochii,
netradus la noi.

R\zvan Petrescu ne-a delectat `n
prima sear\ de festival cu un frag-
ment din cartea sa de interviuri,
Varia]iuni pe o tem\ de Vater-Pu -
ccini, [i anume r\spunsul la `ntre-
barea „Care s`nt regulile scrisu-
lui?“, adresat\ `ntr-un sondaj, c`nd-
va, de „Noua literatur\“. Iar Daniel

Vighi ne-a citit un pasaj consistent
din partea a patra a volumului Isto-
ria din cutia de pantofi, [i anume
cutia vie]ii muzicale.

Iadul cititorului 
e raiul scriitorului

Impecabil organizat, FILTM a de-
curs cu o precizie demn\ de un 
festival cu mare vechime. Lecturile
des tul de scurte ale celor patru au-
tori din fiecare sear\, `nso]ite de
prezen t\rile concise, exacte [i intere -
s ante ale moderatoarelor Br`ndu[a 
Armanca, Cristina Chevere[an [i
Ljubinka Perinac-Stancov, au fost
urmate de discu]ii consistente, bi -
ne strunite. Totul a durat, `n fieca -
re sear\, aproximativ dou\ ore.

Festivalul Interna]ional de
Literatur\ de la Timi[oara s-a 
dat peste cap pentru a doua oar\
Festivalul Interna]ional de
Literatur\ de la Timi[oara
(FILTM), edi]ia a doua, 23-
25 octombrie: trei seri de
lecturi [i discu]ii la
Bastion, doisprezece
scriitori invita]i –
jum\tate dintre ace[tia
din ]ar\, jum\tate veni]i
din Rusia, Ucraina, Serbia,
Croa]ia, Italia. 

Un fel de editorial
Festivalul meu

Lini[tea din timpul lecturii este cel mai
mare dar pe care ]i-l face un festival. 

La Festivalul Interna]ional de Literatur\
de la Timi[oara am sim]it `nc\ din prima
sear\ c\ publicul nu este deloc unul `nt`m -
pl\tor, c\ acolo fiecare scaun este ocupat de
cineva care vrea s\ asculte, care vrea s\ se
`nt`lneasc\ cu un scriitor sau altul. 

Din primul `n ultimul minut al FILTM
am sim]it o organizare irepro[abil\. Dup\
at`tea festivaluri frecventate mai ales la Si-

biu, unde multe s-au n\scut ̀ n 2007 – fonduri,
fonduri – doar pentru a muri `n anul
urm\tor, `ns\ unde exist\ c`]iva mamu]i
printre festivaluri (cum ar fi cel de teatru [i
cel de film documentar, care tocmai au ̀ mpli-
nit 20 de ani), [tiu c\ un festival cu adev\rat
bine organizat este cel la care de fapt nu sim]i
c\ exist\ organizatori. ~n sensul c\ totul este
invizibil [i pentru participan]i, [i pentru
spectatori. G\se[ti masa pus\, iar m`ncarea
e cald\, cum ar veni. Nici un sunet dinspre
buc\t\rie, nici un iz de fum, nici un pic de su-
doare pe frun]ile osp\tarilor. 

Totul a decurs ca pe roate la Timi[oara.
Trei seri cu trei amfitrioane excep]ionale,

doisprezece scriitori excelent grupa]i. S-a ci-
tit [i s-a discutat. F\r\ discursuri inutile,
f\r\ floricele, f\r\ politicieni, f\r\ sponsori
la vedere. Ceea ce fac Oana Boca, Ioana Gru-
enwald [i Robert {erban, ajuta]i de ceata de
`ngera[i timi[o reni (majoritatea cu oche-
lari), este demn de toat\ lauda. 

Apoi, esen]ialul: sigur c\ mi-a pl\cut s\
ascult. Mi-a pl\cut s\ `l re`nt`lnesc pe Viktor
Erofeev [i s\ `i transmit salut\ri de la unul
dintre traduc\torii lui, Mihail Vakulovski,
s\ ̀ i spun c\ Via]a cu un idiot `nc\ se joac\ la
teatrul din Sibiu, c\ am `nt`lnit-o pe actri]a
Cristina Flutur cu un mot\nel `n bra]e prin
Bucure[ti, [i s\ ascult fragmentele din noua

lui carte, Akimuzii. S\ `i `nt`lnesc pe minu-
na]ii T.O. Bobe, Robert {erban, R\zvan Pe-
trescu, Daniel Vighi, Alexandru Potcoav\,
pe to]i scriitorii invita]i sau veni]i cu at`ta
generozitate ca spectatori, de `]i venea s\
`ntorci lucrurile [i s\ devii tu spectatorul lor
(ceea ce, oricum, se `nt`mpla), precum [i s\
citesc `n ajun de festival c\r]ile lui Fabio Ge-
da (Singur pe strad\) [i Iuri Andruhovici
(Moscoviada), nedrept de greu de g\sit `n
libr\rii.

Pentru toate astea a meritat s\ parcurg
1.066 de kilometri cu trenul. Iar acum, cu o
p\[une pustie `n fa]a ochilor, drag\ noiem-
brie, am la ce m\ uita `napoi.
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Podul Bastionului 

Seara a doua a festivalului
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~ntreb\rile adresate autorilor au
fost dintre cele mai diverse, mai
ales c\ din public au f\cut parte
scriitorii Timi[oarei, veni]i cu ge -
nerozitate [i curiozitate la FILTM:
Adriana Babe]i, Mircea Mih\ie[,
Viorel Marinesei, precum [i o
mul]ime de tineri, studen]i intere-
sa]i de literatur\ [i de traduceri.

Erofeev a vorbit despre scriitori
[i cititori, despre rai [i iad laolalt\:
„Rusia este un rai pentru un scri-
itor, cu toate problemele ei. Ceea ce
pentru cititor este iad, pentru scrii-
tor este rai. Nu `n]eleg scriitorii
ru[i care pleac\, emigreaz\ ca s\
scrie, pentru c\ astfel pierd oportu-
nitatea s\ vad\ natura omului.
Dar, `ntr-adev\r, ceea ce pentru
scriitor e un rai, pentru cititor e un
iad. Nu `n]eleg de ce cititorii nu
pleac\ `n Canada. S\ r\m`n\ `n Ru-
sia doar scriitorii. Atunci ar fi raiul
adev\rat!“. 

A vorbit despre tipurile de scri-
itori, cei care se alimenteaz\ din in-
terior sau din exterior, despre fap-
tul c\ scriitorul trebuie s\ semene
cu un aparat de radio vechi, cu
multe posturi care se prind greu,
despre bruiaj: „Trebuie s\ ai 
urechi fine, s\ auzi, s\ deslu[e[ti“. 

Iar seara, ̀ ntr-un separeu dintr-o
pivni]\ a ora[ului, `ntr-un cerc mai
restr`ns, a ]inut un mic discurs de
mul]umire extrem de emo]ionant,
pentru primirea at`t de bun\, pen-
tru `ntreb\rile inteligente ale Br`n -
du[ei Armanca, [i ne-a `ndemnat
s\ fim buni cu familiile noastre, cu
prietenii no[tri ([i cu c`inii no[tri,
a completat doamna Armanca), s\
fim toleran]i. Dar nu cu t`mpenia, a
ad\ugat, nu cu t`mpenia care d\ n\ -
val\ de peste tot.

De partea cealalt\ 
a mesei

~n a doua sear\, jurnalistul „Supli-
mentului de cultur\“ ̀ [i ]ine agenda

`n geant\ [i ̀ [i scoate un manu scris
cam m`zg\lit, ca s\ participe la lec-
tur\. Noti]ele, a[adar, lipsesc cu
des\v`r[ire. 

L-am ascultat cu foarte mare
pl\ cere pe scriitorul ucrainean Iuri
Andruhov`ci citind un fragment
superb din Lexiconul ora[elor de
suflet. ~i citisem, ̀ n ajun de festival,
Moscoviada. Voi a[tepta cu mult
interes noile traduceri. Mi-l amin -
tesc vorbind p\tima[, `n german\,
despre cum fiecare capitol din Le -
xi con este scris `n alt stil.

Pe italianul Fabio Geda l-am as-
cultat citind din ~n mare s`nt cro -
codili, povestea adev\rat\ a unui
copil n\scut `n Afganistan, tradus\
[i la noi. ~i citisem acas\ Singur pe
strad\, romanul care spune po -
vestea lui Emil Sab\u, un b\ie]el
din România, [i acela fusese mo-
mentul `n care `n]elesesem de ce
am fost invita]i [i grupa]i astfel la
serile FILTM, care era firul comun.

Iar T.O. Bobe a citit un fragment
fermec\tor din Contorsionista, cel
mai recent volum al s\u, ap\rut la
Humanitas `n 2011, m\rturisindu-
ne c\ `n ace[ti ultimi doi ani nu a
lucrat la alt\ carte – de fapt, a scris
dou\ fragmente la solicitarea unor
reviste, [i e posibil ca din ace[ti
s`mburi s\ creasc\ vreo carte. ~n
„Orizont“, revista timi[orean\ ca re
a publicat o serie de texte inedite ale
unora dintre invita]ii festivalului,
textul lui T.O. Bobe se intituleaz\:
(„Singurul fragment scris dintr-o
carte pe care nu [tiu dac\ am s-o
ter min [i, chiar dac\ a[ face-o, e
posibil s\ nu con]in\ fragmentul
acesta“). Seara a fost moderat\ cu
dib\cie de Cristina Chevere[an.

Iugoslavia, o discu]ie

A treia sear\ a cuprins lecturile 
s`r bilor Dusko Novakovic [i Igor
Ma rojevic, al\turi de Robert {er-
ban [i Ale xandru Potcoav\. Dusko

Novakovic a `nc`ntat cu poeme
care s`nt traduse la noi `n volumul
co lectiv Malul cel\lalt, iar Igor
Marojevic, scriitor [i editorialist
controversat, ne-a citit din roman-
ul M`na mamei fragmentul „Apa –
izvorul vie]ii“, compunerea unui
elev despre ap\. 

Igor Marojevic, scriitor care
`nc\ nu a fost tradus la noi, spune
c\ scrie „etnofic]iune“, tendin]a lui
fiind de `ndep\rtare de romanul
s`rbesc clasic, unde romanul slu-
je[te istoria. „Literatura trebuie s\
fie un t\r`m al libert\]ii de expri-
mare. Eu nu povestesc cum s-a `n -
t`m plat, ci cum s-ar fi putut `nt`m -
pla. Romanul meu este catalogat ca
anti-istoric“, spune scriitorul s`rb.

Robert {erban ne-a citit poezii
inedite, scrise la Viena, m\rtu -
risind c\ din p\cate [uvoiul scrisu-
lui s-a oprit odat\ ce a revenit aca -
s\, astfel c\ nu [tie deocamdat\ da -
c\ din aceste poezii se va [i alc\tui
o carte, iar Alexandru Potcoav\ a
`ncheiat seria lecturilor cu un capi-
tol din noul s\u volum `n manu -
scris, De florile m\rului, despre
copil\ria `n Timi[oara anilor ’80,
cu Haribo, ma[ini str\ine [i rude
din RFG, fie [i imaginare, care te
ajut\ s\ ai cele mai frumoase pri-
etene, chiar dac\ ai doar 4-5 ani. 

Amfitrioana Ljubinka Perinac-
Stankov a moderat cea mai aprins\
discu]ie a festivalului, despre de-
str\marea Iugoslaviei. Cei doi scri-
itori s`rbi care au petrecut nede sp\r -
]i]i cele trei zile de festival ne-au
oferit dou\ viziuni total diferite.
Poetul Dusko Novakovic spune c\
nici un vers al vreunui scriitor n-a
func]ionat ca un glon], c\ scriitorii
nu au avut practic nici o putere [i
c\ totul s-a petrecut a[a cum au
vrut marile puteri ale Europei. Igor
Marojevic e convins `ns\ c\ alt\
mare putere a fost de vin\: prostia.
„Eu nu s`nt membru al Uniunii
Scriitorilor S`rbi, fiindc\ scriitorii
au func]ionat ca instigatori la r\z -
boi“, a spus Marojevic. 

Discu]iile din ultima sear\ s-au
stins `ntr-o mic\ petrecere cu mu -
zi c\ [i m`ncare s`rbeasc\ `n podul
Bastionului [i `n jurul unor mese
rotunde, dintr-un local din centrul
Timi[oarei, unde p\unii s`nt fra]i
cu bullterrierii `n picturi at`rnate
pe pere]i. A doua zi diminea]\,

avioa ne [i trenuri aveau s\ `i duc\
pe scriitori pe la casele lor, pe la
t\cerile lor.

{i uite-a[a, Festivalul Inter na ]io   -
nal de Literatur\ de la Timi[oa ra 
s-a dat peste cap pentru a doua oar\.
~mi promit s\ fiu de fa]\ la a treia
tumb\. Cred c\ o s\ fie de basm.

Organizatorii FILTM, 
declara]ii la final
Oana Boca: „Ca un club, din ce `n ce mai pu]in secret, 
al iubitorilor de literatur\ din Timi[oara & Banat“

C`nd a m proiectat FILTM, am plecat la drum `nso]it\ de mai vechile
mele „cuno[tin]e“: doza aceea  ap\s\toare de incon[tien]\, dispo nibi -
litatea de a nu dormi  foarte  multe nop]i la r`nd [i speran]a c\ cineva va
spune la un moment dat „hai, m\, s\ le d\m [i cucoanelor \stora 5.000
de euro , s-o scoat\ la cap\t!“. ~n plus, `n cazul Festivalului de la
Timi[oara,  spre deosebire de alte proiecte la care m-am aruncat tot a[a,
`n gol,  m\ omora [i teama c\ a[ putea rata major `n fa]a unor oameni
pe care `i pre]uiesc: Adriana Babe]i, Cornel Ungureanu, Mircea
Mih\ie[. Ast\zi, la finalul celei de a doua edi]ii, [tiu c\ incon[tien]a [i
toate temerile care i-au urmat au avut sens, s`nt bucuroas\ c\ FILTM a
ajuns, ca proiect, aproape acolo unde am pl\nuit s\ ajung\. Ce nu am
luat `n calcul la `nceput e felul `n care festivalul a reu[it s\ adune `n ju-
rul lui energii bune [i prietenii. ~n  cerc  restr`ns, organizatori i [i invita    ] ii 
ne -am sim]it ca o mic\ familie  optimist\ [i  luminoas\ [i, `n cerc l\rgit,
to]i cei care iubim FILTM ne-am sim]it ca un club, din ce `n ce mai
pu]in secret, al iubitorilor de literatur\ din Timi[oara & Banat.

Robert {erban: „Peste prima edi]ie“

Nu doar fiindc\ au fost mul]i oameni (`ntre 120 [i 150) ̀ n fiecare sear\,
majoritatea tineri, nu doar fiindc\ nivelul lecturilor [i al discu]iilor a
fost unul foarte ridicat, nu doar pentru c\ a fost o atmosfer\ fain\, de
prietenie, de... complicitate, `ntre to]i cei prezen]i de-a lungul acestui
eveniment, a fost FILTM o reu[it\. Ci [i ̀ ntruc`t a fost, din toate punc-
tele de vedere, peste prima edi]ie de anul trecut. Or, un rost important
al evenimentelor de acest gen este s\ creasc\ de la o edi]ie la alta, c\ci
asta `nseamn\ c\ are efecte, c\ are impact, c\... magnetizeaz\.

Ioana Gruenwald: „Timi[oara [tie singur\ s\ aib\ grij\ 
de oaspe]ii ei“

A doua edi]ie a festivalului De la Est la Vest/ de la Vest la Est a avut
deja loc. Greu de crezut pentru organizatorii de la Bucure[ti [i
Timi[oara care au muncit din greu [i n-au avut timp s\ se bucure de
vremea incredibil\, cu iz mediteranean care i-a a[teptat `n capitala
Banatului. Odat\ cu prima aterizare care i-a adus simultan pe Viktor
Erofeev [i Edo Popovici la Timi[oara, evenimentele au  `nceput s\ se
precipite – lecturi, plimb\ri, mese de sear\, interviuri [i apoi iar lec-
turi, interviuri – [i tot ce-]i mai dore[ti este s\ nu ui]i vreun autor la
aeroport sau s\ mearg\ microfoanele din spa]iul de evenimente.
Timi[oara [tie singur\ s\ aib\ grij\ de oaspe]ii ei – cu Pia]a Unirii
sc\ldat\ ̀ n soare, cu terasele [i vinul de Reca[, cu supa de ra]\ [i gom-
bo]ii cu prune. Igor Marojevic [i Dusko Novakovic sosi]i de la Belgrad
au descoperit cu mirare c`t de mult sem\n\m, lui Fabio Geda i s-au
confirmat p\rerile sale mult prea pozitive despre România, Iuri An-
druhovici s-a l\sat alintat de toate fetele frumoase ale ora[ului, iar au-
torii români ne-au fost al\turi, i-am sim]it c\ se bucur\ al\turi de noi
pentru reu[ita festivalului, le mul]umim pentru asta.
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Prima sear\ a festivalului

Br`ndu[a Armanca [i Viktor Erofeev

Seara a treia a festivalului
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Lumea anormal\ nu e cea popu-
lat\, cum poate a]i fi tenta]i s\ cre -
de]i, de fotbal [i de fotbali[ti. Prea
comod ar fi s\ g`ndim a[a! E aici
tocmai inversul normalit\]ii: e uni-
versul depopulat de firesc, de mun -
c\, de bun\-cuviin]\, de ironie [i
autoironie, de nuan]e, de temeri [i
angoase, de bucurii simple [i 

com plicate. ~n fotbal, `n tenis [i, `n
general, `n orice domeniu p\m`n -
tean ocupat de o minoritate califi-
cat\, urm\rit de o majoritate pasio -
nat\, exist\ elite [i pleav\. Pleava e
compus\ din antieroi. S`nt fetele [i
b\ie]ii care, `n pofida expunerii pe
care o au, ̀ ndeplinesc cu succes rolul
de antimodel. Ei s`nt, de c`nd exist\
lumea [i p\m`ntul, majoritari.

Simona Halep e normal\ p`n\ la
incredibil [i pu]in mai mult de-at`t.
Aproape nimeni nu [tia mare lucru
despre ea `nainte de anul 2013. Pun

r\m\[ag c\ nici pasiona]ilor de 
tenis nu le atr\gea, `n vreun fel, 
aten]ia. Nu p`n\ mai ieri, azi, dup\
ce a c`[tigat cinci turnee interna]io -
nale, a ajuns `ntre primele 15
juc\toare din lume [i e pe cale s\
mai aib\ un succes la Sofia (textul e
scris, evident!, `naintea semifina le -
lor de s`mb\t\). Crede]i c-a schim -
bat-o cu ceva succesul din ultimele
c`teva luni? Da, s-a `nt`mplat ceva
semnificativ: cu fiecare victorie, 
[i-a crescut presiunea care-i apas\
pe umeri; dar s-a obi[nuit cu ea, a[a

cum fac campionii adev\ ra]i. Si-
mona Halep este primul sportiv ro -
mân de top dup\ mul]i, mul]i ani
care transform\ energiile negative
`n energii pozitive. Pare a fi omul
capabil, ̀ n orice situa]ie, s\ ias\ din
dificultate doar prin propriile re -
sur  se mentale. Iar asta o face cam-
pioan\ pe bune.

Române[te, mul]i am tres\rit
c`nd `ncepuse s\ urce `n topul teni -
sului feminin. La fel de române[te, [i
mai mul]i dintre cei care ne ui t\m la
„sportul alb“ am catalogat drept „de-
clara]ie de complezen]\“ pronosticul
Serenei Williams de acum vreun an,
anume c\ Simona va ajunge sus de
tot. Marii campioni, modelele, simt
c`nd se na[te unul de-al lor. 

Simona Halep are o construc]ie
ce poate p\rea ciudat\: `n mintea
sa convie]uiesc, prin alternan]\,
fru  moasa [i bestia; feminin\, timi -
d\ [i c\ut̀ nd mereu r\spunsuri sim ple
[i seci la `ntreb\rile jurna li[ tilor;
b\t\ioas\ ca nici o alt\ juc\ toare de

tenis din istoria recent\, c`nd intr\
pe teren. Exemplul ei este `n total\
contradic]ie cu tra di]ionala atitu-
dine p\c\toas\ a sportivului ro mân
mul]umit de sine sau cu fric\ de ad-
versar. Nu se las\ niciodat\ ca tres-
tia `n b\taia v`ntului, `i trage dou\
palme [i, de e nevoie, chiar mai mul -
te. {i c`nd pierde e la fel: a demon-
strat-o la `nceputul toamnei, `ntr-un
turneu din Japo nia, c`nd era pe
punctul s\ scape din m`n\ meciul cu
Venus Williams, fost num\r 1 mon-
dial. „C`t de proast\ po]i s\ fii!“, a iz-
bucnit stri g\tul ei de ne mul ]umire,
dup\ un schimb de mingi. De asta
nu ai nici o emo ]ie, ca telespectator,
c\ o s\ se (ne) fac\ de baft\ vreo dat\.
Nu m\ ha zar dez cu pronosticurile,
scriu ap\sat despre o certitudine.

P.S.: Poate, `ntr-o bun\ zi, se vor
hot\r` [i televiziunile române[ti de
sport s\ transmit\ constant meciu -
rile ei. P`n\ atunci, `ndrept\m „an-
tena“ `nspre bulgari!

„Un om normal `ntr-o lume
anormal\.“ Citez din autorul
meu preferat, pus s\-[i fac\
o caracterizare. E dintr-un
interviu mai vechi pe care
Radu Cosa[u i l-a acordat lui
Ovidiu Ioani]oaia, `n „Gazeta
sporturilor“. ~nt`mplarea a
f\cut s\ recitesc g`ndurile
domnului Oscar `ntre dou\
meciuri ale Simonei Halep. {i
s\-mi amintesc, la fiecare
minge jucat\ de
const\n]eanca noastr\ cu
origini machedone[ti, de
autoportretul lui R.C. La
fiecare minge [i, `n general,
dup\ fiecare meci, atunci
c`nd tenismena de 22 de ani
trebuie s\ dea interviuri.

Frumoasa [i bestia (eroina
care las\-n urm\ trestia)

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

Pe v`rful dealului, am z\rit un om
care, la r`ndul lui, `nc\ de c`nd opri -
sem ma[ina, p\rea c\ ne z\rise pe
partea cealalt\ a lacului secat. Pe
baraj, eu [i cu Ralu ne apropiam de
el, el de noi.

— |la vine ]int\ `ncoace! mi-a
spus Ralu, cumva `ngrijorat\.

— N-are treab\ cu noi. Are el dru-
mul lui. Merge ori vine de undeva.

Am tras c`teva poze, apoi am 
cobor`t de pe baraj, din calea trec\ -
to rului. C`nd a ajuns `n dreptul nos-
tru, a privit atent cum `mi schim-
bam un obiectiv de la camera foto,
apoi mi-a aruncat la picioare, ner-
vos, o carapace de broasc\ ]estoas\:

— Da’ ce facem cu astea, dom-
nule?!

Am aproximat din priviri dac\,
la o adic\, m\ descurc la o b\taie
parte `n parte cu el. Mai sl\bu] ca

mine, cam de aceea[i v`rst\. Ralu
mi-a m\rturisit pe urm\ c\ – de[i 
n-a dat nici un semn – era [i ea cu
ochii dup\ vreo piatr\ sau vreun
b\] de autoap\rare.

— Cu care astea? am stricat o
`ntrebare.

— Cu broa[tele ]estoase... Ia ui-
ta]i cum le-au omor`t \[tia?

— Care \[tia?
— |[tia cu lacul.
Am t\cut [i m-am uitat cu un ochi

la carapacea de broasc\ ]estoas\,
cu cel\lalt la trec\tor.

— S`nte]i de la pres\? m-a `ntre-
bat el, mai calm.

— Nu, facem poze a[a, de pl\ce re.
— Am crezut c\ s`nte]i de la pre -

s\, c-a]i venit s\ fotografia]i despre
cum omoar\ \[tia broa[tele ]estoa -
se... Eu am salvat c`te am putut, 
mi-am f\cut lacul meu aici, dup\

deal – a ar\tat el cu m`na. Mai s`nt
[ase ]estoase `n f`nt`na aia de colo –
a ar\tat spre un tub de piatr\ de pe
malul lacului –, da’ nu pot s\ cobor
s\ le scot, c\ am avut un accident
de motociclet\ [i-s lovit la un pi-
cior... {i, s\ [ti]i, e-o specie prote-
jat\, pe cale de dispari]ie.

Mi-a spus [i denumirea `n lati -
n\, dar nu am re]inut-o. Iar jude -
c`nd dup\ carapace, mi s-a p\rut c\
mai degrab\ vorbim de-o broasc\
]estoas\ ordinar\, moart\ de b\tr` -
ne]e.

— Nu s`nt de la pres\... Doar fac
poze de pl\cere... Cu ce v\ pot aju-
ta?

— S\ scrie]i despre asta... Nu
cunoa[te]i vreo asocia]ie de pro-
tec]ie a animalelor?

{tiu pe cineva care, dac\ nu m\
`n[el, face parte dintr-o asocia]ie de
protec]ie a c`inilor. Nu cred c\ m-ar
putea ajuta prea mult cu broa[tele
]estoase.

— Nu, din p\cate... Dar o s\ c\u -
t\m pe net, c`nd ajungem acas\. Tre’
s\ fie vreuna... {i-am s\ le trimit
poze, dac\ g\sesc vreo adres\ de
mail la contact.

— Serios? s-a luminat el la fa]\...

E bine-a[a... S\ vad\ lumea ce le fac
\[tia broa[telor ]estoase!

Apoi a devenit extrem de priete -
nos [i mi-a `ntins m`na, prezent`n -
du-se:

— Eugen Ionescu.
I-am `ntins [i eu m`na: „Emil

Cio ran“, mi-a venit s\-i r\spund,
dar totu[i m-am ab]inut.

Vreun sfert de or\, Eugen Iones-
cu s-a ]inut de noi `n timp ce foto -
grafiam fundul lacului sec, cu `n -
cre ]ituri de creier storcit, [i ne-a
dat detalii despre via]a lui: e pictor,
e din Re[i]a, dar a plecat de acolo,
c\ se g\se[te greu de lucru, e [omaj
mare, st\ `ntr-o cas\ peste deal, ca -
re-i a m\tu[ii lui, a[a c\ s-a retras
aici, `n natur\, unde poate s\ picte -
ze `n lini[te, o s\ aib\ la toamn\ o
expozi]ie ̀ n Ia[i, se mai plimb\, dar
`l cam doare piciorul, are [i el un
aparat foto, un Fuji, ̀ mprumutat de
la un prieten, dar nu-i a[a performant
ca Nikon-ul meu, mai vorbe[te cu
oamenii, `nc\ n-are curent la cas\,
a fost, `ns\ e o problem\ cu tabloul
electric sau cu ni[te cabluri lips\
din perete, dar, una peste alta, e
bine...

— P\i, ai [i pist\ de elicopter

aco lo, i-am zis (`ntre timp, `ncepu -
sem deja s\ m\ tutuiesc cu Eugen
Ionescu).

Cunosc casa la care cred c\ se
referea: o vilu]\ p\r\ginit\, de du -
p\ deal. I se spune Casa Partidului
(nu departe de Ferma Partidului).
Au `nceput s\ o construiasc\ `n an-
ul Revolu]iei, dar n-au mai termi-
nat-o. Pe urm\ am auzit c\ s-a furat
din ea cam tot ce se putea fura, p`n\
[i par chetul ori ]igla de pe acoperi[.
Am mai [i v\zut-o de c`teva ori, c`t
s-a mai putut circula pe [oseaua pe
care o f\cuse tot „Partidul“. E o rui -
n\, ascuns\ `ntr-o p\durice de sal -
c`mi. ~ns\ pista de elicopter `nc\
mai era pe atunci.

Eugen r\m\sese pilaf la o a[a
veste. Ideea c\ ar sta `ntr-o cas\ cu
pist\ de elicopter l-a `nveselit.

— Chiar avea a[a ceva? m-a `n -
trebat voios, dar ne`ncrez\tor.

— Pe bune.
— Musai am s\ o caut.
Am terminat de f\cut pozele, i-am

promis domnului Ionescu c\ o s\
scriu despre broa[tele ]estoase,
apoi ne-am luat prietene[te la reve -
dere [i ne-am `ndep\rtat.

Protectorul ]estoaselor

~nt`mpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
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Pinacoteca din Petrila

Sigur, `n anii comunismului mul]i
dintre cei aminti]i mai sus au tr\it
mai bine dec`t majoritatea popu -
la]iei – [i `n dauna acelei popula]ii.
~ns\ am b\nuiala c\ printre nostal-
gicii din sondaje s-ar num\ra [i oa-
meni care `n realitate ast\zi au un
trai mai bun dec`t acum trei-patru
decenii.

Pare absurd, da. Dar poate c\ nu
e chiar a[a cum pare. Percep]ia in-
dividual\ a bun\st\rii nu e totuna
cu indicatorii economici stabili]i
de exper]i. N-ar fi deloc o surpriz\
ca printre cei care spun c\ „`nainte
era mai bine“ s\ fie oameni care au,
de exemplu, un automobil Volks -
wagen sau Audi (luat la m`na a do-
ua), a c\rui fotografie, decupat\
dintr-o revist\, o ]ineau `n anii ’80
pe birou, sub o plac\ de sticl\, [i o
priveau t`njitori. ~n mod sigur nos-
talgicul are azi cablu TV sau 

anten\ satelit, la care urm\re[te
mai mult de dou\ ore de program,
[i ̀ [i aminte[te foarte vag discursu-
rile Tovar\[ului sau defil\rile [i
manifesta]iile la care era dus cu
hurta. S-ar putea [i ca nostalgicul
de azi s\ doarm\ s`mb\ta p`n\
t`rziu sau s\ ias\ cu familia `n wee-
kend, cum ie[ea odinioar\ dumini-
ca – doar duminica, pentru c\ s`m -
b\ta era zi lucr\toare.

~ns\ tipul acesta de nostalgic
(practic, inocent) percepe lucrurile
altfel dec`t economi[tii care fac cal-
cule concrete [i reci. Vede pretutin-
deni `n jur avu]ii etalate cu neru -
[inare [i simte acut discrepan]a
dintre traiul lui am\r`t [i opulen]a
puternicilor de azi. ~i vine greu s\
cread\ c\ ea exista [i odinioar\ –
de[i exista, doar c\ era o opulen]\
ascuns\, controlat\ de fric\. Vede
bog\]ii imense, la care nu va ajun-
ge niciodat\, [i se simte s\rac prin
compara]ie cu al]ii, cu cei de azi,
nu cu el `nsu[i, cel de acum trei de-
cenii. De c`te ori n-a]i auzit replica:
„E drept, ̀ nainte nu se g\sea nimic,
iar acum se g\sesc de toate, dar nu-]i
po]i permite s\ cumperi nimic“?

{i-apoi mai exist\ o nostalgie,
poate meschin\, poate ridicol\, dar
foarte uman\, pe care cei ce n-au
tr\it-o nici m\car n-o pot `n]elege.
E nostalgia victoriilor m\runte, pe
care ni le-a furat dispari]ia comu-
nismului. Nostalgicul [tie foarte bi-
ne c\, de exemplu, `n anii comunis-
mului nu se g\seau banane sau
portocale dec`t foarte rar, de obicei
`n preajma s\rb\torilor de iarn\,
iar atunci cozile la exoticele fructe
se `ntindeau pe str\zi `ntregi. {tie
asta, dar c`nd `[i aminte[te acea
epoc\, de obicei `i vin `n minte 
clipele minunate `n care se smul-
gea din mijlocul mul]imii [i o por-
nea triumf\tor spre cas\, cu un 

kilogram de portocale sau de bana-
ne `nc\ necoapte `ntr-o pung\ de
plastic [ifonat\. Era mica lui victo-
rie din acea zi, o victorie greu de
descris azi. C\derea comunismului
i-a furat astfel de victorii personale,
ce se ofereau, democratic, tuturor
românilor o dat\ pe an. S\ cumperi
un kilogram de banane nu mai e de-
mult un triumf.

{i nu erau doar bananele sau
portocalele. Un lighean de alumi-
niu pentru antena satelit, f\cut ile-
gal `ntr-o fabric\, [i un receptor-de-
codor de programe, adus de un prie -
ten din Germania, `]i confereau un
statut pe care azi nu-l mai po]i ob -
]ine prea u[or. Un videocasetofon ̀ l
transforma pe proprietarul lui 
`ntr-un mic boier de bloc [i `i per-
mitea s\-[i creeze o re]ea de rela]ii,
at`t de utile pentru alte victorii
m\runte, cum ar fi kilogramul de
salam, bucata de carne de porc f\r\
os sau canistra de benzin\ primit\
pe [est de la v`nz\torul c\ruia `i
`mprumuta o videocaset\ cu Super-
man II sau cu Indiana Jones [i Tem-
plul Mor ]ii.

Multe erau aceste victorii m\ -
run te c\rora azi unii le duc dorul.
Multe [i de neuitat. Acum reu[ita
de alt\dat\ a devenit la fel de ba-
nal\ ca un kilogram de cafea, o
sticl\ de whisky sau un s\pun Fa
cump\rat de la supermarket. Pre-
ten]iile au crescut. E tot mai greu
s\ te impui `n ochii celor din jur –
sau chiar `n propriii t\i ochi – cu o
izb`nd\ social\ demn\ de luat `n
seam\. Pe atunci, `n anii aceia ce-
nu[ii, parc\ era mai simplu.

{i, desigur, via]a era mai u[oar\
la treizeci de ani dec`t e la [aizeci.
Dar din punctul \sta de vedere nu
s-a schimbat nimic – niciodat\ [i
nic\ieri. Nici m\car `n România
lui Ceau[escu.

Scriam recent despre
nostalgicii epocii
comuniste, cei care – `i
[tim prea bine – morm\ie
din c`nd `n c`nd, cu un
u[or ar]ag, c\ „era mai
bine pe vremea lui
Ceau[escu“ [i `mi
imaginam c\ printre
ace[tia se num\r\
negre[it fo[tii angaja]i `n
comer]ul socialist, zeii de
cartier ai zah\rului,
uleiului sau conservelor,
lorzii salamului cu soia,
precum [i acei servitori-
st\p`ni din restaurantele
ori hotelurile comuniste.
Dar to]i ace[tia laolalt\
`nc\ n-ar fi destul de mul]i
ca s\ completeze
jum\tatea de popula]ie
care, conform sondajelor,
duce dorul comunismului,
convins\ c\ „era mai bine
pe vremea aia“.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Nostalgia m\runtelor victorii

» Acum reu[ita de
alt\dat\ a devenit la
fel de banal\ ca un
kilogram de cafea, o
sticl\ de whisky sau un
s\pun Fa cump\rat de
la supermarket.
Preten]iile au crescut.
E tot mai greu s\ te
impui `n ochii celor din
jur – sau chiar `n
propriii t\i ochi – cu o
izb`nd\ social\ demn\
de luat `n seam\. 
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George Enescu,
Radu Boroianu [i
vina lui... Dumnezeu

Dumnezeu a omis s\ scrie o Lege a
Monumentelor Istorice special\
pen  tru români, „coercitiv\“, deoa-
rece „noi s`ntem vesti]i, sau tindem
s\ devenim vesti]i, pentru felul `n
care `nc\lc\m propria noas tr\ legi-
sla]ie“ – afirm\ justificativ dl. Radu
Boroianu, cel care dup\ 1989 a me-
diat `n\l]area unei statui a lui Emi-
nescu la... Vevey, ̀ n Elve ]ia, la fel de
„adecvat\“ acolo ca [i statuia lui
Deng Xiaoping la Bistri ]a. Fondator
[i director general al unei case im-
portante de licita]ie de obiecte de
art\, prin care se scurg spre Occi-
dent [i o mul]ime de piese de muzeu
enesciene, era de a[teptat ca dl. Bo-
roianu [i ministerul ̀ n care joac\ un
rol at`t de vizibil s\... p\zeasc\ mai
cur`nd patrimoniul de `nstr\inare.

Secretarul de stat oferea, `n fina-
lul interviului acordat televiziunii
bucure[tene, [i o judecat\ proprie,
„cereasc\“: „Exist\ un Muzeu Enes -
cu la Bucure[ti, exist\ o cas\ memo-
rial\ la Sinaia, exist\ o alta l`n g\
Bac\u, deci avem trei locuri care
poart\ memoria lui Enescu; un al
patrulea r\m`ne sub semnul `ntre -
b\rii dac\ este bine sau nu...“
[subl.mea V.E.]. Poate ar trebui
scoas\ la licita]ie, la Artmarkt, [i ca-
sa de la Mih\ileni, nu??

Nu [tiu care este audien]a la pu-
blic a Digi24HD, mai ales a unei 

emisiuni culturale difuzate la orele
de siest\, dar panseurile celor inter-
vieva]i ̀ n reportajul foarte bun, rea-
lizat de reporterele Alida Mocanu [i
Andreea Negoi]\, merit\ a fi cunos-
cute de to]i cei c\rora le este drag
omul [i compozitorul George Enes-
cu [i care `n]eleg c\ el, [i nu orwelia-
nul Minister al Culturii, reprezint\
România [i sus]ine imaginea ei pe
lung\ durat\ `n lumea lar g\.

Aser]iunea ultim\ este cuprins\
[i `n reac]ia imediat\ a muzicologu-
lui [i editorului londonez, exeget al
lumii enesciene, Martin Anderson
(la a c\rui editur\, Toccata Press, a
ap\rut ̀ n 1990 [i cartea lui Noel Mal-
com, George Enescu. His Life and
Music/Via]a [i muzica lui, prefa -
]at\ de Sir Yehudi Menuhin [i
r\mas\ p`n\ ast\zi cea mai bun\ [i
sintetic\ monografie enescian\ ap\ -
rut\ `n str\in\tate).

Sper ca serviciul de pres\ al Mi-
nisterului Culturii s\-i fi prezentat
dlui Boroianu at`t articolele campa-
niei de pres\ din „Suplimentul de
cultur\“, c`t [i comentariul-aver -
tisment al lui Martin Anderson,
dar, pentru siguran]\, `l reiau aici
spre [tiin]a tuturor: „Boroianu va fi
judecat sever de genera]iile viitoa-
re, dac\ nu ac]ioneaz\ pentru a sal-
vgarda acest loc unic al cunoa[ terii
[enesciene]“.

De[i am pu]ine `ndoieli c\ lozin-
ca celor `ntov\r\[i]i `n guvernul ac -
tual este alta dec`t... „Dup\ noi, poto-
pul!“, ar fi cu siguran]\ util ca func -
]i o narii viza]i – inclusiv cei de la ni-
vel local, care se `ntreab\ ce rost ar

avea s\ fie p\strat\ casa lui Enescu,
dac\ nu e transformat\ ime diat `n
muzeu – s\ asculte sfatul [i spusele
comentatorului de cultur\ britanic:
„Boroianu are nevoie, de asemenea,
s\ se opreasc\ o clip\ [i s\ se
g`ndeasc\ la ceea ce spune. Exist\
mul]i compozitori români de calita-
te, dar Enescu este SINGURUL de
aceea[i talie cu Mozart, Bee thoven,
Schubert [i cei asemenea lor; `n re-
zumat, el a fost unul din extrem de
pu]inii compozitori din istoria mu-
zicii occidentale cu darul suprem ([i
chiar dac\ s-ar reduce aceste figuri
`nalte la degetele a dou\ m`ini, el tot
ar sta printre ei). Reportajul Digi24
pe care l-am privit mi-a aruncat o lu-
min\ asupra muzicii lui Enescu [i,
astfel, prin extensie, [opinia mea]
este c\ prin restaurarea casei [de la
Mih\ ileni] ca muzeu, s-ar `mbun\ -
t\]i percep]ia celei mai importante
contribu]ii a României la cultura
mondial\ – muzica lui George Enes -
cu!“ [subl.m. V.E].

Nu [tiu c`t\ istorie [tie dl. secretar
de stat, dar cuvintele comentatorului
britanic mi-au amintit de un alt aver-
tisment, pe care un anume... Chur-
chill a sim]it nevoia s\-l trimit\, cu
decenii `n urm\, unui dictator ro-
mân. Alte comentarii aici cred c\
s`nt de prisos, dar dac\ vre]i s\ ve-
de]i cum arat\ ast\zi cl\ direa „obiec-
tiv turistic“ denumit\ odinioar\
„Casa memorial\ George Enescu“
privi]i `n arhiva Digi24HD la adresa:
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24
/Cultura/Stiri/Digicult^Casa^me-
moriala^George^Enescu^Mihai-
leni^Botosani.

Dup\ luni de t\ceri vino vate,
tergivers\ri, atacuri la
persoan\ mai mult sau mai
pu]in disimulate `mpotriva
campaniei de pres\ g\zdui t\
de acest s\pt\m`nal, un
reportaj meritoriu al
postului de televiziune
Digi24HD a l\murit, la
sf`r[itul s\pt\m`nii trecute,
misterul ce `nv\luie soarta
casei lui George Enescu de la
Mih\ileni, Boto[ani. Vina
l\s\rii ei `n paragin\, p`n\ la
punctul de a se pr\bu[i, a
neintroducerii ei `n lista
monumentelor istorice `i
apar]ine lui... Dumnezeu.
Cum d\dea de `n]eles pen tru
Digi24HD secretarul de stat
factotum al Minis terului
Culturii, dl. Radu Boroianu,
Dumnezeu a omis din
Decalog porunca: „Nu
distruge]i casele str\mo[ilor
vo[tri ilu[tri!“.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Nu de prea multe ori mi s-a `n -
t`mplat s\ simt nevoia unei audi]ii
complete a discografiei cut\rui
nume din aria rock, pop sau blues.
(~n cazul muzicii clasice am f\cut
experien]a deliberat, cu metod\ [i
obstina]ie.) Pe vremea c`nd c\ile
de informare nu erau libere, iar
bru ierea lor func]iona cu sincope,
s\r\cia surselor inducea frustrare.
„Basca abunden]ei“ de azi, sub
care po]i sucomba s\tul, nu e mu-
sai fericire. S\ ai la dispozi]ie o
galaxie de sunete ca s\ alegi unul
capabil s\-]i u[ureze existen]a, iat\
premisa indiferen]ei! Pompa recla -
melor `nd`rjite, b\gate pe ureche
cu sentimente de c`rn\]ar, e mai
nociv\ dec`t cenzura ideologic\ a
partidului-stat? ~ntreba]i ̀ n Coreea
de Nord, poate afla]i r\spunsul...

Abonat la newsletter-ul unei 
pu blica]ii dedicate muzicii progre -
si ve, am primit [tirea despre un al-
bum nou, semnat Touchstone. In-
vestiga]ii, informa]ii, cheltuieli.
M-am pricopsit cu patru titluri, ale
c\ror calit\]i nu se-nghesuie s\-mi
dea senza]ia uluitoare c\ palpez
coapsa paradisului sau inima `n -
tunericului. Totu[i, s\ scriu fie [i
zece r`nduri de prezentare presu -
pune c\ trupa asta mi-a ridicat ni]e -
lu[ cortina de clei a insensibilit\]ii.
Prin ce? Iat\ o necunoscut\, `n ur -
m\rirea c\reia am s\ plec pre] de
c`teva paragrafe, c`t se va derula
din nou discul din 2007 – Discor-
dant Dreams. Prima observa]ie ce
pic\ la pagin\ e c\ trupa descinde
str\veziu din familia castelanilor
de (la) Yes, varianta cu Trevor Ra-
bin majordom. Nu-i de mirare. {i
chitaristul Adam Hogson, [i cla via -
 turistul Robert Cottingham, ambii
cu destule `ncerc\ri de-a pune pe
roate proiecte [i trupe, s`nt admi-
ratori f\r\ obiec]ii ai surprinz\ -
torului 90125, discul prin care sigla
Yes, considerat\ la un moment dat
relicv\, revenea `n actualitate la
jum\tatea anilor 1980, `ntr-un fel
pu]in agreat de vechii s\i fani.

Touchstone s-a format, prin 2006,
ca multe alte grup\ri din comer-
ciala Anglie, cu anun]uri `n presa
de specialitate. Nucleul sus-po me -
nit [i-a ad\ugat pe basistul Andre
Moorghen, muzician profesionist
capabil s\ c`nte orice, pe Henry
William Rogers, un t`n\r baterist
extrem de promi]\tor, [i pe voca -
lista Kim Seviour, zis\ Elkie. 

Ideea artizanilor Touchstone a
fost s\ pun\ `n cocktailul muzical
Yes, pe c`t de sofisticat original, pe
at`t de indigest ca imita]ie, afro-
disiacul unei voci feminine. Pare
f\r\ sens [i cumva redundant, ̀ ns\
rezultatul e fermec\tor. Kim Se-
viour are un timbru diafan, natu-
ral, lipsit de for]a clasicelor voci
dam nate ale rockului [i de r\uta -
tea metalistelor cu ]oale exclusiv
negre. Pe primul disc e deseori
dublat\ [i `nlocuit\ de-o voce mas-
culin\. Asta nu se datoreaz\ lipsei
de `ncredere `n capacit\]ile inter-
pretative ale fetei, ci, b\nuiesc, in-
deciziei asupra direc]iei muzicale.
Al doilea disc, Wintercoast, 2009,
contureaz\ inten]iile trupei. Feerie
conceptual\, cu altern\ri de ritm [i
cromatic\ subtil adus\ la melodie,
pasaje aerate [i fragmente dense ca
un artefact g\sit pe fundul oceanu-
lui, introducere `n lectura lui Jere-
my Irons, poveste fantastic\ de-
spre fragilitatea fiin]ei singure `n
univers, fie pe-o coast\ s\lbatic\,
fie ̀ ntr-o cas\ mai r\s\rit\ dintr-un
]inut (ne)co[covit de s\r\cie...

Pasul urm\tor, The City Sleeps,
2011, conduce saga pe ritmuri dis-
cret accelerate, provenite dintr-o
arie sonor\ mult l\rgit\, cu aceea[i
vibra]ie intens\. Acuitatea per-
cep]iei nu scade, fragilitatea umanu-
lui e diagnosticat\ la fel, nevoia de
`ngeri nu se pierde nici `n aridul
peisaj urban. Touchstone s-a ̀ n scris
pe autostrada heavy-pop-metal,
al\turi de Nightwish, Within
Temp  tation, Lacuna Coil etc. Kim
a c\p\tat experien]\, iar Hogson [i
Cottingham nu s-au blazat. 

Experimente [ocante nu apar
nici pe recentul Oceans of Time
(2013, Cherry Red). Materia sonor\
este elaborat\ la fel de fin, vocea lui
Elkie atinge siguran]a ce-i poate
propulsa cariera solo, structurile in-
strumentale tind s\ `nchege o mon -
tur\ fluid\ de aur [i platin\, pentru
a pune `n eviden]\ perla coroanei...

Atingerea
pietrei
pre]ioase
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Pe m\sur\ ce spectatorii se a[az\ la
locurile lor, [i ceilal]i interpre]i,
Raluca Aprodu, Aron Istodor [i
Andi Vasluianu, c`nd am v\zut eu
spectacolul, c\ci formula complet\
a distribu]iei `i include [i pe Vlad
Zamfirescu, Theo Marton, Irina
Velcescu, Ada Simionic\, cele pa-
tru roluri fiind interpretate printr-o
rota]ie aparent aleatorie, `n ]i nute
de strad\, intr\ [i ei, ca ni[te civili
care se amestec\ cu pl\titorii de bi-
lete. Novicii nu-[i dau seama c\
ace[tia le vor spune povestea pe
care cu to]ii au venit s-o vad\. Nu e
o simpl\ inven]ie regizoral\, e mo-
delul pe care Cristian Juncu [i-a
construit mizanscena: diluarea
conven]iei teatrale, diseminarea
teatrului printre privitori. Un con -
cept foarte `n spiritul lui Ivan
V`r`paev, stabilit prin didascalii,
autor pentru care arta `nseamn\ a
te afla c`t mai aproape de cel c\ruia
i te adresezi, aproape [i fizic, dar
mai ales emo]ional. Invitat `n acest
an, `n iunie, la Festivalul Interna -
]ional de Teatru de la Sibiu, drama-
turgul, de fapt scriitorul, c\ci a
semnat [i scenarii de film, a vorbit
despre „Ce `nseamn\ contempora-
neitatea `n teatru“, despre nevoia
artistului [i a consumatorului de
spiritualitate de a fi um\r la um\r
`n crea]ie [i receptare. V`r`paev
con sider\ c\ arta se afl\ `n faza de-
construc]iei ei, a cobor`rii `n pro-
fan, a renun]\rii la conceptualizare
[i a revenirii la om, la prezen]\, la
dialog direct. „Arta conceptual\ nu
d\ na[tere unui dialog, nu mai
exist\ un dialog adev\rat `ntre per-
sonaj [i spectator. ~ns\ dac\ fac

ceva pregnant, asta se transmite
s\lii, opera de art\ a trecut `n sal\.
Tot ce creez eu e numai `n specta-
tori. Calitatea spectatorului decide
calitatea spectacolului“, zice rusul,
`nt`lnindu-se ideatic cu postmoder-
nii, postdramaticii care extind pro-
cesul de crea]ie [i spre adresant,
fiecare dintre cei ce v\d un specta-
col contribuind, prin receptare, la
facerea lui, la des\v`r[irea operei
spectaculare. V`r`paev crede ̀ n tea-
trul documentar, ale c\rui meca-
nisme le-a deprins [i exersat la cur-
surile de creative playwriting de la
Royal Court, formula topind con -
ven]ia ̀ n via]a real\ pe care trebuie
s\ o `nf\]i[eze, recalibr`nd `n]ele-
sul termenului mimesis.

Povestitori-actori 
[i spectatori fa]\ 
`n fa]\

~n Iluzii, la Teatrul ACT, ni se spune
istoria a patru oameni `n v`rst\, a
existen]elor lor private, dinspre
coad\ spre cap, adic\ de la b\tr  ̀ne]e
spre tinere]e, atunci c`nd nimic nu
mai poate fi schimbat, cel pu]in din
urm\, dar c`nd trecutul le afecteaz\
sf`r[itul. Danny-Sandra, Albert-
Mar garet s`nt dou\ cupluri legate
printr-o prietenie ̀ ntins\ pe decenii,
pentru care dragostea, afl\m pe par-
curs, gradat pic\tur\ cu pic\tur\,
mai are surprize [i la 80 [i ceva de
ani. Pe scurt: Danny, presim]indu-[i
sf`r[itul, `i mul]u me[te Sandrei,
consoarta sa de peste jum\tate de se-
col, pentru c\ i-a fost al\turi [i i-a
`mp\rt\[it dragostea, acum murind
`mplinit suflete[te ; Sandra ̀ i m\rtu-
rise[te lui Albert, best friend al 

defunctului, c\, de[i trupe[te i-a fost
fidel\ lui Danny, Albert a fost marea
ei iubire, platonic\, iar c\ acum a
venit momentul s\ o tr\iasc\. Pus ̀ n
fa]a declara]iei, Albert `n]elege c\ [i
el o iube[te pe Sandra [i `i spune lui
Margaret, so]ia sa, cum stau lucru-
rile. Pe loc, Margaret inventeaz\ o
presupus\ rela]ie focoas\ cu Danny,
doar pentru a-l nec\ji, dar ulterior
se sinucide, gestul revolu ]ion`nd fi-
nalul fiec\ruia dintre implica]i.

Ca structur\ dramatic-narativ\,
scenariul are o simetrie perfect\,
iar storytelling-ul ne `ntoarce pe
to]i, arti[ti [i privitori, la poveste [i
la om. Spectacolul acesta e de fapt
despre cum privim [i relat\m fapte
care ne par evidente, dar care se
dezv\luie epifanic prin surprizele
epicului. Un epic `n care totul e ui-
mitor, care ia din scriitur\ nea[tep-
tate ̀ ntors\turi. Simplu, uman, mo-
dern, fic]iunea curge `n meandre
de imagina]ie narativ\. V`r`paev
pune sub semnul `ntreb\rii func -
]ia fundamental\ a cuv`ntului `n
teatru, performativitatea sa, [i jon-
gleaz\ cu postura de personaj-po-
vestitor. O face suplu, elegant, flu -
ent, amintind c\ de poveste avem
nevoie oric`nd, e o nevoie funda-
mental\ originat\ ̀ n str\fundurile
ritualice ale teatrului, juc`ndu-se
inteligent cu infinitele posibilit\]i
ale fanteziei narative. Cei patru ac-
tori zic patru pove[ti `ntr-una sin-
gur\, pas`nd-prelu`nd ghemul [i
continu`nd dep\narea cu cel mai
natural aer din lume. Senza]ia e c\
st\m cu to]ii, interpre]i [i privi-
tori, la o [uet\, numai c\ noi, privi-
torii, t\cem, avem propriul scena-
riu interior `n func]ie de cum re-
zon\m la `nt`mpl\rile ce ne s`nt

prezentate. Surprizele pove[tii se
]in lan], fic]iunea curge `n zig-zag,
tensiunea se acumuleaz\, dar c`nd
te a[ tep]i mai pu]in, o glum\ deten-
sioneaz\ `ntregul, ajut`ndu-te s\
mergi mai departe. Iluzii are de
toa te: adev\r, sarcasm, tandre]e,
ironie, emo]ie, sobrietate, st\ri care
nu se deranjeaz\ reciproc, ci se aju -
t\ con trapunctic. Actorii duc greul
spunerii conving\toare a textului:
au c`teva mijloace la dispo zi]ie, pu -
]ine din cele tradi]ionale; [ed tot
timpul, nu interpreteaz\, relateaz\
vocal, facial [i gestual; doar pe ici,
pe colo, construiesc c`te un perso-
naj pentru c`teva minute; c`nd
cred c\ ne-au pierdut, c\ g`ndurile
ne-au fugit `n alt\ parte, ca s\ fie
siguri c\ nu `ncurc\m lucrurile,
ne fac [i un rezumat amuzant,
apel`nd la expresivitatea degetelor
de la m`ini cu care simbolizeaz\
cele dou\ perechi de b\tr`nei ludici.

F\r\ artificii scenografice, doar
povestitori-actori [i spectatori fa -
]\ `n fa]\, ajungem la concluzia c\
`n realitate nu exist\ „con s tant\
universal\“. Din punct de vedere
estetic, V`r`paev ne arat\ cu argu-
mentele sufletului c\ nu teatrul e
iluzie, ci via]a care `l inspir\ e o
sum\ de incredibile iluzii.

~napoi la poveste [i la om
C`nd p\trunzi `n sala de la Teatrul ACT, din subsolul de pe Calea Victoriei num\rul
126, una dintre actri]e, Diana Cavaliotti, e deja `n „spa]iul de joc“. Z`mbe[te,
schimb\ priviri cu cei din public, pe cunoscu]i `i salut\ discret, amical, iar din c`nd 
`n c`nd mai ia c`te o gur\ de ap\ sau ceai din cana postat\ al\turi. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

FO
TO

: A
dr

ia
n 

Bu
lb

oa
ca

FO
TO

: A
dr

ia
n 

Bu
lb

oa
ca



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL IX » NR. 416 » 2 – 8 noiembrie 2013

8  »  dosar

Cum mi-am petrecut FILIT-ul
Duminic\, 27 octombrie, s-a `ncheiat prima edi]ie a Festivalului Interna]ional
de Literatur\ [i Traducere la Ia[i. Recunosc: nu am reu[it s\ ajung dec`t la
foarte pu]ine evenimente, pentru c\ ziua m-a ]inut ocupat\ „Suplimentul“,
iar seara ziarul „FILIT“, desenat frumos de fostul sdc-ist Florin Iorga. Am citit
[i auzit `ns\ multe lucruri minunate despre festival. Colegul Alex Savitescu
mi-a spus, pe un ton grav, c\ a fost „«un dezastru» cu peste zece mii de
participan]i `n cinci zile, cu aproape o sut\ de evenimente, cu promisiuni
`nalte c\ se va mai `nt`mpla [i la anul [i mult timp de acum `nainte, «o
catastrof\» cu autori ale[i pe spr`ncean\, din ]ar\ [i din aiurea civilizat\,
occidental\ [i european\“. Dar pentru c\ am vrut s\ m\ conving c\ are
dreptate, mi-am rugat colegii [i prietenii „Suplimentului“ s\-mi povesteasc\
cum a fost la FILIT. A[adar, le dau cuv`ntul.

Dosar realizat de Anca Baraboi

Lucian Dan Teodorovici: 
De-aici `ncolo totul conteaz\

~n urm\ cu c`]iva ani, mi-e greu s\ stabilesc acum reperul clar, m\ aflam
`ntr-o camer\ de hotel cu Dan Lungu [i Florin L\z\rescu, prietenii mei
scriitori, undeva `n str\in\tate, invita]i fiind la un festival literar. {i 
ne-am trezit vorbind „aiurea“ – abia acum, dup\ ̀ ncheierea primei edi]ii
a FILIT, ghilimelele devin obligatorii. Vorbind „aiurea“ despre un mare
festival care ar putea avea loc `n Ia[i. Vorbind „aiurea“ despre cum am
putea aduna aici scriitori mari [i traduc\tori importan]i din România [i
din toat\ lumea. Vorbind „aiurea“ despre un public care ar fi ner\bd\tor
s\ participe la evenimente literare. Vorbind „aiurea“ despre Ia[i ca de -
spre o real\ capital\ cultural\. Era o sear\ `n care asemenea g`nduri
„aiurite“ s-au potrivit [i n-au p\rut deplasate. Dup\ aceea `ns\, au venit
reticen]ele. Din diverse p\r]i, apoi chiar [i `ntre noi. Din fericire, o idee, odat\ pornit\, `[i creeaz\ pro-
priile resorturi pentru a rezista. Iar atunci c`nd ei, acestei idei, i se al\tur\ comunitatea local\, prin
Consiliul Jude]ean, c`nd ei i se al\tur\ oameni precum cei care au format apoi a[a-numita „echip\ FI-
LIT“, c`nd ei i se al\tur\ incredibilii voluntari (e nedrept spa]iul tipografic, care nu-mi permite s\ spun
toate numele acestor prieteni extraordinari), c`nd totul prinde un contur tot mai clar, `nceputul chiar
nu mai conteaz\. Conteaz\ acele cinci zile de FILIT, primele cinci zile de FILIT. {i conteaz\ bucuria,
s\rb\toarea. {i conteaz\ s\ po]i exclama, la final, uluit [i `nc`ntat: 15.000 de spectatori au venit al\turi
de literatur\, vreme de cinci zile?! Iar de-aici `ncolo totul conteaz\.

Radu Pavel Gheo: 
O oaz\ de cultur\ [i normalitate

Privind (deja) retrospectiv, FILIT mi s-a p\rut o oaz\ de cultur\ [i normalitate
`ntr-o Românie anomic\ [i dezorganizat\. Cumva, regret c\ nu pot evalua fes-
tivalul deta[at, din afar\. Ca invitat `ns\, am tr\it intens vreme de cinci zile,
prins `ntr-un v\lm\[ag de `nt l̀niri cu scriitori de for]\, cititori pasiona]i [i
av`nta]i (mul]i, foarte mul]i tineri) [i cu traduc\tori de prima m`n\, veni]i din
str\in\tate, excelen]i cunosc\tori ai limbii [i culturii române. ~n ceea ce-i
prive[te pe scriitori, n-am sim]it nici o clip\ vreun
conflict ̀ ntre genera]ii. Mi s-a p\rut c\ ̀ n aceste cinci
zile Ia[ul a fost un regat al artelor [i literelor, unul
pe care scrii torii l̀ viseaz\ adesea, f\r\ mari spe -
ran]e – de[i acum am v\zut c\ se poate. M\car pentru
o vreme. M-au impresionat organizarea „nem -
]easc\“, fervoa rea discu]iilor, `nalta ]inut\ a lectu -
rilor [i a spectacolelor artistice, competen]a ului -
toare a traduc\torilor invita]i, entuziasmul volun-
tarilor (o frumu se]e!), vremea superb\, de var\ indi-
an\, parc\ preg\tit\ anume pentru festival.

Nu m-a nec\jit nimic. Poa te doar c\ totul a trecut
a[a de repede.

Luiza Vasiliu: 
Un eveniment a[a cum [i l-au imaginat

„Ce frumos e ora[ul \sta! E viu, [i cosmopolit, [i prietenos, am auzit pe strad\
oameni vorbind `n francez\, `n italian\, `n spaniol\, nu mi-a venit s\ cred“, mi-a
spus un prieten. „E o pl\cere s\ te plimbi prin Ia[i, e [i vremea asta [i parc\ [i
lumina e alta“, mi-a spus alt prieten. „Fantastic, a]i reu[it s\ umple]i un teatru
`ntreg, au venit oamenii ca s\ asculte o discu]ie despre literatur\“, mi-a spus un
scriitor. „Am fost azi la o `nt`lnire cu elevii. Ce copii de[tep]i, citiser\ cartea,
mi-au pus ni[te `ntreb\ri care m-au l\sat masc\“, mi-a spus o scriitoare. „Pe

mine nu m\ intereseaz\ dac\ v-a fost greu s\
organiza]i festivalul \sta. Pentru c\, dac\ v-a
fost greu, nu se vede [i asta conteaz\, de fapt,
totul merge firesc, parc\ Ia[ul ar fi fost f\cut
pentru un festival ca FILIT-ul“, mi-a spus o tra-
duc\toare. „Aaa, eu am zis de nu [tiu c`nd c\
FILIT-ul o s\ fie TIFF-ul literaturii [i uite c\ nu
m-am `n[elat“, mi-a spus o jurnalist\. {i apoi
mul]umiri, foarte multe mul]umiri, pentru
aceast\ prim\ edi]ie a festivalului, ca [i cum
lumea ar fi a[teptat de mult un asemenea
eveniment [i-acum ar fi bucuroas\ c\-l pri -
me[te `n sf`r[it, exact a[a cum [i-l imaginase.

Florin Iorga: ~nc\l]\mintea corect\

Morala unei vechi pove[ti spune c\ atunci c`nd `]i arunci de c`teva ori pe geam o veche pereche
de papuci, iar ace[tia ]i se `ntorc de fiecare dat\, `nseamn\ c\ destinul `ncearc\ s\ `]i spun\ ceva.
{i, mai ales, c\ ai face bine s\ `l ascul]i, dac\ preferi s\ `]i mearg\ bine. Cam a[a s-a `nt`mplat [i
cu implicarea mea `n buc\t\ria FILIT.

Nu [tiu cum s-a f\cut dar, de[i am p\r\sit „Suplimentul de cultur\“ [i, odat\ cu el, [i industria
editorial\, tot m-am trezit `n mijlocul evenimentelor. O fi fost din cauza prieteniilor care nu au `n -
cetat s\ m\ lege de zona c\r]ii. M-o fi recomandat experien]a celor [apte ani `n care am fost secre-

tar general de redac]ie al „Suplimentului“. Sau poate c\
b\ie]ii din conducerea echipei n-au g\sit pe altcineva disponi-
bil? ~n fine, cert este c\, dup\ ce am ̀ n[urubat o map\ de pres\,
un banner [i un catalog, m-am trezit `n bra]e cu „fonc]ia“ de
secretar general de redac]ie al unui ziar care nu exista: „Coti -
dianul FILIT“. A trebuit s\ `l croiesc [i pe acesta, pentru ca
apoi – cu titlul de al doilea job – s\ m\ asigur c`teva nop]i la
r`nd c\ diminea]a iese la ora corect\ din tipografie. Crede]i-
m\ pe cuv`nt, n-a fost deloc u[or. ~ns\ [i satisfac]ia a fost pe
m\sur\. O s\ r`de]i, pentru c\ o s\ v\ aduc\ aminte de gargara
corporatist\, `ns\ am avut sentimentul acela de „to be part of
something big“. Iar asta nu face dec`t s\ m\ conving\ s\ m\
implic [i la anul. Desigur, dac\ voi fi poftit din nou. 

~mi place s\ cred c\ FILIT-ul este perechea de papuci la care
nu trebuie s\ renun].
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Florin Irimia: 
Timpurile s`nt de
partea noastr\

Spre deosebire de Lucian Dan Tedo -
rovici, Florin L\z\rescu [i Dan Lungu
care au visat la acest festival de liter-
atur\, eu l-am visat propriu-zis, cum la
fel am visat [i prezen]a mea `ntr-`nsul.
Din primul vis, pe care l-am avut prin
martie, nu mai ]in minte prea multe de-
talii, cu excep]ia unei scene frumoase, pe
care se urcau tot mai mul]i oameni. }in
minte `ns\ sentimentul cov`r[itor de
bine cu care m-am trezit, sentimentul c\
eram martorul la ceva important care se
petrecea acolo. ~n al doilea vis, mai re-
cent, vorbeam cu Lucian Dan Teodorovi-
ci [i m-am trezit r`z`nd. A doua zi, Lucian
m-a sunat [i m-a `ntrebat dac\ a[ vrea s\

fac parte din echipa organizatoare. Am
zis da pe loc [i atunci mi-am amintit c\ ̀ n
vis chiar despre asta vorbeam, iar r`sul
provenea de la bucuria includerii `n
proiect. 

Dincolo de visele mele premonitorii,
faptul c\ festivalul a ie[it de vis nu se da-
toreaz\ dec`t echipei devotate care s-a
ocupat minu]ios de fiecare aspect al or-
ganiz\rii, [i au fost, crede]i-m\, foarte
multe lucruri de organizat. Poate unii se
vor ̀ ntreba, sau deja s-au ̀ ntrebat, cum a
reu[it o echip\ at`t de mic\ p`n\ la urm\
s\ pun\ la punct at`t de multe detalii? ~n
zilele festivalului, am avut ajutor din
partea voluntarilor, c\rora deja le-am
mul]umit pentru implicare [i efort. Dar
p`n\ atunci? Cred c\ un singur lucru:
dorin]a enorm\ de a face ceva cu ade -
v\rat important, dincolo de pro iectele in-
dividuale ale fiec\ruia, de a pune Ia[ul

pe harta cultural\ a Europei ̀ n adev\rat-
ul `n]eles al acestei situ\ri. Dac\ am
reu[it sau pentru c`t\ vreme am reu[it,
numai timpul o poate spune, dar s`nt
convins c\ m\car de data asta, ca s\-i
parafrazez pe cei de la Rolling Stones,
timpurile s`nt de partea noastr\. 

Alex Savitescu: 
De ce pot s\ zic: 
„I Can FILIT“

Madlena pasiunii me-
le pentru carte e un
gemule] mic, dintr-o
`nc\pere a Universi -
t\]ii „Cu za“. Ast\zi se
chea m\ Seminarul
„Gheor ghe Iv\nescu“,
acum 28 de ani nu
avea nici un nume,
dar g\zduia c`teva
mii de volume. ~n
1985, maic\-mea fuse-
se mutat\ cu servi-
ciul, printr-un „`n]elept“ ordin al Elenei
Ceau[escu, din Radiodifuziune direct `n biblio-
teca Facult\]ii de Litere. Drama adultului
dezr\d\cinat, bucuria mea de vreo patru ani 
de-atunci ̀ nainte. Lumea fic]iunii e cea mai ma-
re pl\cere pe care o poate avea un pu[ti de
[coal\ primar\, care de-abia descoper\ lumea,
c`nd se duce „la mama la serviciu“. Mie mi s-a
oferit atunci un „gug\l“ plin de praf, cu c\r]i ali-
niate p`n\-n tavan, la care ajungeai c\]\r`ndu-te
pe o scar\. Am `nv\]at s\ folosesc [i scara, [i
c\r]ile dintr-o `nc\pere semi-`ntunecat\. Una
cu un singur loc pentru lectur\: geamul \la de
40 de centrimetri l\]ime ori 80 de centimetri
`n\l ]ime. 

Mi-a venit s\ rezum mica mea p\]anie biogra-
fic\ pentru c\ zilele trecute am retr\it bucuria li-
teraturii, cum n-o mai f\cusem din anii \ia de
`nceput. Cea mai mare chestie pe care o poate fa-
ce un adult este s\ se bucure ca un copil. Asta
am sim]it la prima experien]\ FILIT. A[a i-am
v\zut [i pe membrii „trupei de [oc“. De aceea, `i
somez [i `i `ndemn s\ fie ni[te adul]i responsa-
bili: s\ vin\ la anul `n fa]a cortului de la Palat
echipa]i `n pantaloni scur]i. Papionul din serile
de gal\ e op]ional. Se aude, Dan Lungu? :)

Anca Roman: FILIT mi-a ar\tat c`t de mul]i
s`ntem noi, cititorii

FILIT nu e dovada c\ Ia[ul e la fel de bun ca Bucure[tiul, c\ e la fel de citit [i de civili-
zat sau c\ are replici pe care [i le-a tot reprimat vreme de mul]i ani. Ia[ul nu e `n de-
fensiv\ [i nu, FILIT nu este termen de compara]ie. Festivalul nu a ap\rut de dragul
concuren]ei, pentru c\ – nu `nt`mpl\tor – acest stadiu s-a consumat deja. FILIT nu
`nseamn\ ie[irea din provincialism a Ia[ului, nu e un argument, ci e o stare de dega-
jare intelectual\, ce nu poate s\ fie dec`t `nsemnul unei maturit\]i [i al unei indepen-
den]e culturale depline. Odat\ cu FILIT nu mai e nevoie de nici o demonstra]ie, ci doar
de tr\it pe c`t de expresiv ne vine s\ o facem.

S\ nu fi fost FILIT [i sigur ̀ mi pierdeam ̀ nc\ mult timp ̀ ntreb`ndu-m\ dac\ voi mai
da de oameni convin[i p`n\ la cap\t de literatur\, dincolo de cei care m-au obi[nuit de-
ja cu remarcile lor privind dependen]a de lumea fic]ional\. Voi fi mai atent\ `ns\ de
acum `ncolo la discu]iile din autobuz – cine [tie ce Salinger va pica `ntre dou\ vorbe
sau ce Nabokov va aluneca `ntre doi oameni?! –, pentru c\ mi-e clar c\ literatura a ve-
nit printre noi. De aceea, [tiu c\ nu vom fi prea cur`nd ̀ n pericolul unui soi de snobism
intelectual, care ne-ar ̀ ncuraja s\ ̀ i credem pe al]ii mai pu]in citi]i dec`t noi, mai pu]in
`n]eleg\tori, mai evazivi. FILIT mi-a ar\tat c`t de mul]i s`ntem noi, cititorii.

Ioan Stoleru: Ie[enii [i-au pl\tit una 
dintre datorii fa]\ de ora[

Festivalul Interna]ional de Literatur\ [i Traducere e genul de eveniment care 
]i-ar pl\cea s\ se `nt`mple nu doar cinci zile, ci `ntreg anul. Cred c\ ar fi pl\cut [i
benefic pentru elevi, studen]i, oameni de toate v`rstele, cititori [i scriitori de-
opotriv\ s\ aib\ mereu o „cas\“, a[a cum a fost Casa FILIT, unde s\ se `nt`lneasc\
[i s\ discute. Ar duce [i la cre[terea v`nz\rii de carte, dar mai ales [i mai impor-
tant la o mai bun\ rela]ionare [i `n]elegere `ntre scriitor [i cititor.

Unul dintre lucrurile care m-au
impresionat pl\cut la acest festival
a fost c`t de bine i s-a potrivit Ia[u -
lui, ca o m\nu[\. ~n sensul c\ nu
sim]eai c\ ceva e diferit, nepl\cut,
cum se `nt`mpl\ de Zilele Ia[ului,
dar [tiai c\ e acolo. Asta [i datorit\
unei organiz\ri bine g`ndite [i
puse la punct, dar [i faptului c\
ora[ul mereu a f\cut cas\ bun\ cu
cartea.

Desigur, s`nt multe de `nv\]at
din aceast\ prim\ edi]ie care-mi
place s\ cred c\ va deveni [i-o tra-
di]ie, `ns\ cred c\ ideea principal\
cu care vor r\m`ne cei care pri -
vesc situa]ia `n ansamblu e c\
Ia[ului i s-a f\cut `n sf`r[it o drep-
tate. Ora[ul merita festivalul \sta.

Corina Gologo]: 
Se poate f\r\ somn, 
dar f\r\ FILIT nu

~mi era dor de FILIT. Asta se `nt`mpla chiar
`nainte s\ `nceap\. Eram aproape sigur\ c\ cele
cinci zile de festival vor zbura prea repede. {i a[a
a fost. ~n prima diminea]\ de dup\ FILIT am tre-
cut prin fa]a Palatului Culturii [i am v\zut cum
se demonta Casa FILIT. Mi-am spus atunci c\ nu
e posibil, c\ FILIT-ul e prea mare ca s\ aib\ ceva
provizoriu. ~n nebunia noastr\, mai mul]i din
echip\ am g`ndit la fel. Zilele acestea tot glu -
meam `ntreb`ndu-ne dac\ nu cumva putem avea
un cort permanent [i s\ fie al nostru. Din p\cate,
va trebui s\ a[tept\m p`n\ la anul. 

Cu nostalgie, `nc\ `mi a[ez `n minte aminti -
rile de la festival, `nc\ m\ uit la fotografii, `nc\
dau share articolelor din pres\. ~nc\ nu-mi vine
s\ cred c\ am stat l`ng\ o echip\ prea bun\ pen-
tru a fi numit\ provincial\, `nc\ nu-mi vine s\
cred c\ am avut aproape scriitori-invita]i, care,
la ei acas\, fie c\ e America sau Ucraina, s`nt v`ndu]i `n milioane de exemplare. 

~nc\ mai aud felicit\ri (!) din partea profesorilor de la facultate [i `nc\ mai savurez c`te o
cafea bun\ din partea voluntarilor, care mi-au devenit prieteni. ~nc\ mai cred c\ se poate f\r\
somn, dar f\r\ FILIT nu.
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Spa]iul poeziei

Doris Mironescu

Desigur, impresia e `n[el\toare.
Komartin nu [i-a schimbat `n acest
volum `n chip radical profilul, n-a
devenit un altfel de poet dec`t era
p`n\ acum. Cu toate acestea, o
schimbare este de g\sit aici, cred, [i
ea const\ `n decizia poetului de a
problematiza cu mai sever\ aten]ie
propria identitate poetic\ dec`t `n
volumele anterioare. 

Poeziile din Cobalt respect\ pro-
filul fixat al poetului elocvent, ex-
presiv, de o elegan]\ ce poate p\rea
c\utat\, dar care r\m`ne, nu mai
pu]in, o prob\ de for]\ liric\. Texte-
le (toate textele!) s`nt bine construi-
te, dovedind o ingeniozitate metafo-
ric\ neobi[nuit\. Am s\ transcriu,
spre pild\, poemul „Monster blues“,
unde se vede bine nu doar desf\ -
[urarea imaginativ\ ampl\, ci [i in-
teligen]a `ncheierii acesteia cu o fi-
gur\ memorabil\: „femeile care
mi-au `mpletit/ din c`ntecele sinis-
tre boto[ei pentru iarn\/ au disp\ -
rut ̀ ntr-o cea]\/ ̀ ntr-un loc interzis,
cu pleoape [i solzi/ `ntr-un cear -
c\n// nu-mi pas\// mi-a[ vinde [i
sufletul dar mai aud muzica// ce
bine e/ c`nd nu-]i g\se[ti cuvintele/
c`nd [tii c\ foarfeca nu mai p\trun-
de `n toate col]urile// [i b\ie]elul
din lun\, cu visul lui suspendat/
at`t de departe de cas\/ `mi ridic
fa]a spre steaua de cobalt [i r`d// ca
un monstru ca un uciga[ incapabil
de empatie// ca breivik“. 

Un bun constructor 
de texte poetice

Komartin are metafora mereu la
`ndem`n\, dar nu se las\ niciodat\
condus de ea. A fost descris, ̀ nc\ de
la primele sale volume, ca un poet

capabil de autocontrol [i ]ine s\ nu
dezmint\ aceast\ caracterizare.
Chiar [i textele compuse prin jux-
tapunere, prin serii de defini]ii poe-
tice (30 iulie. Poem de dragoste,
Ochii lui Emily peste Amherst, 22
de diapozitive mentale, Cobalt) nu
par s\ piard\ vreodat\ controlul.
Komartin este un mare proprietar
de imagini, dar nu un risipitor al
acestora, [i chiar `n textele realiza-
te prin ̀ n[irarea de defini]ii poetice
proliferante el le ritmeaz\ cu price-
pere: „Noaptea asta Dantel\ [i Ex-
terminare// Noaptea asta scul-
ptat\-ntr-un lemn// Noaptea asta,
camera [i distan]a, corpurile de
t\cere din jur// Noaptea asta miro-
sind a aluat [i vopsea proasp\t\//
Noaptea asta, p`inea [i carnea s`nt
negre ca `ntr-un poem de Antonio
Gamoneda// Noaptea asta nu [tie
de glum\ c`nd vine vorba de dra-
goste// Noaptea asta e o comunist\
cu s`ni puternici [i cu idealuri de ne-
atins“. Unii i-au mai repro[at, pe vre-
muri, acest lucru, dar mi se pare 
absurd s\-i ceri unui fascinat de vi-
zionarism s\ scrie o poezie „mu[chiu -
lar\“, autenticist\, dup\ cum nici re-
ciproca nu sun\ mai bine.

Komartin este un bun construc-
tor de texte poetice [i un mare cu-
nosc\tor de poezie, dar, a[a cum
am insinuat mai `nainte, tocmai
acest lucru ajunge s\-l fac\ suspect.
Oare nu cumva elegan]a [i expresi-
vitatea lui s`nt semnul unui deficit
de „dram\“? {i, `nc\ mai acuzator:
oare nu cumva o poezie at`t de bine
scris\ este o poezie „u[oar\“, ne-
problematizant\, o poezie-orna-
ment, un mod dezinvolt de a vorbi
despre orice? Ei bine, volumul lui
Komartin d\ o replic\ puternic\
acestor suspiciuni pe care, nu pot
s\ nu m\rturisesc, poezia sa mi le-a
mai trezit, de-a lungul timpului.
Volubil [i imaginativ, capabil s\ in-
venteze un peisaj [i o stare `n doar
c`teva cuvinte (vezi poemul telegra-
fic, bacovian, Lemn: „totul `nvins
[i trecut./ `ncet s-a sf`r[it [i furtu-
na./ ultimele strig\te s`nt din
lemn./ peste tot este noapte./ poci-
tania r`de“), poetul p\rea predesti-
nat harului de a contempla inge-
nuu lumea printr-o lentil\ `ndr\ -
gostit\ (poemele de dragoste s`nt,
`n continuare, numeroase [i `n
acest volum). ~ns\, `n Cobalt, Clau-
diu Komartin atinge o tem\ ma-
jor\, aceea a locului din care vor-
be[te poetul, a spa]iului [i rostului
poeziei. Iar aceast\ tem\ `i structu-
reaz\ volumul [i poezia altfel dec`t
p`n\ acum, duc`nd la consacrarea
unei noi c\r]i de v`rf `n valoroasa
promo]ie literar\ a ultimelor dou\
decenii.

Confruntarea dintre 
un obiect [i umbra 
lui de cuvinte

~n Cobalt, chestiunea spa]iului poe-
ziei e una de maxim\ stringen]\,
imposibil de rezolvat vreodat\ [i
imposibil de l\sat din m`n\. Poezia
este, `n fond, un neloc, o imposibili-
tate spa]ial\, creat\ din refuzul realu-
lui [i denun]area utopiei. Komartin
este, astfel, unul dintre blanchotie-
nii de n\dejde ai genera]iei sale, re-
lu`nd problema „spa]iului literar“,
m\sur`nd cu `ngrijorare ni[a `n -
gus t\, aproape disparent\, rezerva -
t\ pentru scris, `n care `ncape toa t\
poezia lumii, de la Walt Whitman
la Blecher [i de la Alejandra Pizar-
nik la Mariana Marin. Tema ma-
jor\ a volumului komartinian este
cea a confrunt\rii `ntre poezie [i
real, ̀ ntre un obiect [i umbra lui de
cuvinte. Pentru Komartin, poezia
nu e din lumea asta, a[a cum nici
cobaltul, se pare, nu e un metal ca-
re s\ se g\seasc\ `n stare pur\ pe
p\m`nt. „Poezia adev\rat\ e extrem
de posesiv\ [i de geloas\ pe via]\, [i
de aceea trebuie tr\it\ p`n\ la ca -
p\t“, spune poetul `n frumosul text
confesiv care ̀ ncheie volumul, „R`n -
duri c\tre un mai t`n\r poet“. Pasa-
jul este, poate, accidental, f\cut s\
justifice mistica destinal\ a poeziei
la care un poet vizionar este obligat
s\ subscrie, dar sensul lui mai
ad`nc este c\ poezia nu este „via]\“
[i nici nu aspir\ s\ devin\ a[a ceva,
deoarece se socote[te menit\ unei
utilit\]i diferite. ~n alt\ parte, cu
dorin]a de a se p\stra `n registrul
„serios“ proprie unui poet neauten-
ticist, el spune: „Putem face o poe-
zie care s\ nu dea bir cu fugi]ii `n
fa]a realului f\r\ s\ c\dem `n deri-
zoriu“. (Dar dac\ „derizoriul“ e o
form\ de a fi „real“ `n poezie?) 

O poezie obsedat\ de lipsa ei de te-
mei ontologic nu poate fi o poezie
r\sf\]at\, plin\ de optimism [i
`mp\cat\ cu ea `ns\[i. Semnele cri-
zei s`nt ad`nci `n Cobalt, [i ele ]in de
un exces de vitalitate animalic\,
`nsp\im`nt\toare („mi-au crescut
gheare, copite/ `nva]\-m\ s\ umblu
din nou“), de aspira]ii schizoide
(„`nva]\-m\ s\ fug din capul meu“) [i
de tot felul de alte forme de aliena]ie.
Poetul se aliaz\ cu sinuciga[i [i „dan-
seaz\ cu fantome“, divor]eaz\ de si-
ne `nsu[i [i invoc\ pastile, fr`nghii,
pietroaie `n ap\, vene deschise. Li-
bertatea de a-[i `nsu[i orice postur\
locutorie `n numele unor drepturi
neobi[nuite de reprezentare dispare,
din decen]\: „Vreau s\ vorbesc `n lo-
cul celor ce s-au/ anihilat cu efi-
cien]\ maxim\/ dar nu mai cred c\
se poate spune ceva decent/ ̀ n nume-

le altora“. Poezia se dovede[te inca-
pabil\ de multe din miracolele 
concedate ei prin tradi]ie, dar r\ -
m`ne `n continuare plin\ de o spe-
ran]\ dement\, de nimic justificat\.
~ntreaga pendulare `ntre alternati-
ve inacceptabile e cuprins\ ̀ n exce-
lentul poem „Refugiu“, f\c`nd poate
parte din tradi]ia eminesciano-bla-
gian\ a „c`nt\re]ilor bolnavi“, cu un
plus de masochism [i renun]`nd la
compensa]iile estetiz\ rii. Textul
`ncepe cu refuzul preten]iilor maxi-
maliste ale poeziei, pentru a le rea-
firma, dezn\d\jduit, la sf`r[it: „Poa-
te c\ exist\ un refugiu `n frumu -
se]e./ Ani de-a r`ndul am vrut s\
cred asta.// C\ pot vedea limpede
f\r\ s\ privesc./ C\ pot auzi clar
f\r\ a fi nevoit s\ ascult.// Nu am
nimic de spus despre societate./ Nu
am avut niciodat\.// Credeam c\ a[
putea fi `ntr-o zi eu/ prin]ul lui
Rumi care [i-a contemplat sufle-
tul.// Nu [tiu nimic despre suflet./
Nu mi-am v\zut aura niciodat\.//
Biologia nu mi-a dezv\ luit altceva/
dec`t muta]ii [i procese evolutive.//
Un fizician spunea c\ e posibil ca fie-
care gest/ pe care-l `ncepem s\ dea
na[tere unei lumi.// Lumi paralele,
`n care purt\m p\l\rii ciudate/ [i
s`ntem ferici]i“.

Poetul vizionar descoper\ dam-
narea, mai exact, `[i vede acum vi-
ziunea ca pe o form\ de pedeaps\
aruncat\ de sus, cu mil\ [i cinism to-
todat\, de un Dumnezeu sadic,
r\zbun\tor [i tandru. ~n [irul „ferici-
rilor“ inversate `n blesteme, de o
stranie for]\, `n ultimul poem din
carte, apare [i aceea rezervat\ „celor
din urm\“, care s`nt poe]ii: „Cei ce
aduc pacea vor mesteca cenu[\, se
vor numi/ fii nim\nui// Cei perse-
cuta]i nu vor g\si loc sub soare/ pen-
tru odihn\ [i `mp\care,// {i nici
m\car soarele nu va mai fi z\rit dec`t
o dat\/ la c`]iva ani// {i plata din ce-
ruri nu va veni, pentru c\ cerul va fi
de piatr\/ [i va scuipa tot timpul//
cobalt peste cei de pe urm\“. Poezia
nu mai e o stare de gra]ie; str\lucirea
cobaltului nu mai ia ochii; metalul
acesta e straniu [i periculos; adic\
a[a cum trebuie s\ fie ca s\ merite a
fi c\utat `n continuare. 

Claudiu Komartin, Cobalt, colec]ia
„Planta]ii“, Casa de editur\ Max Blecher,
2013

PE SCURT

Dezbatere la
Bucure[ti cu 
Aurora Liiceanu

Ioana, zis\ Biba, are o poveste
cutremur\toare: `n urm\ cu mai
mul]i ani, [i-a ucis ̀ n b\taie fratele.
Ce anume a `mpins-o la acest
gest? A fost ceva legat de firea ei
sau urmarea unei copil\rii mar-
cate de abuzuri? {i, p`n\ la ur m\,
cine este Biba? 

O `ncercare de a r\spunde la
aceste `ntreb\ri, dar [i un tablou
realist al vie]ii `n `nchisoare, `n
volumul Leg\turi de s`nge. Po -
ves tea Ioanei de Aurora Lii cea -
nu (Polirom, 2013), `n dezbatere
la Libr\ria C\rture[ti Verona,
joi, 7 noiembrie, la ora 18.00. Par-
ticip\, al\turi de autoare: Mihai
Ioan Micle, doctor `n psihologie,
contributor la documentarea c\r -
]ii, Dan Antonescu, specialist
criminolog, Iuliana Alexa, re dac -
tor-[ef al revistei „Psychologies“.

George Neagoe
lanseaz\ Asul 
de pic\: {tefan
Aug. Doina[
la Bucure[ti

Miercuri, 6 noiembrie, ora
18.00, la Muzeul Na]ional al Li -
teraturii Române (Bd. Dacia, nr.
12), din Bucure[ti, va avea loc lan -
sarea volumului Asul de pic\:
{tefan Aug. Doina[ semnat de
George Neagoe, ap\rut recent `n
colec]ia „Critic\ [i istorie litera -
r\“ a Editurii Cartea Româ neas -
c\, disponibil [i ̀ n edi]ie digita l\.
Invita]i: Eugen Negrici [i Oa na
Purice. Amfitrion: Lucian Chi [u.

Asul de pic\: {tefan Aug. Doi -
na[ este una dintre primele ana -
lize ample, aproape complete [i
nep\rtinitoare ale rela]iei `n -
curcate a unui scriitor român cu
Securitatea. Pornind de la pre -
misa c\ toate monografiile inte -
lectualilor care au activat `ntre
1948 [i 1989 au obliga]ia s\ `ncor-
poreze rela]iile acestora cu cea
mai represiv\ organiza]ie a Mi -
nisterului Afacerilor Interne din
perioada comunist\, aceast\ lu-
crare poate constitui un posibil
model pentru viitoarele mono-
grafii consacrate scriitorilor ro -
mâni postbelici. De[i, de mul te
ori, spa]iul românesc a refuzat s\
accepte fuziunea dintre text [i
context, aceast\ tez\ devine unul
dintre argumentele care sus ]in
c\, `ntr-un regim totalitar, orice
gest, chiar de ordin artistic, pri -
me[te, obligatoriu, o nuan]\
politic\.

Dup\ expresivitatea
titlurilor anterioare
(P\pu[arul [i alte insomnii,
2003, Circul domestic, 2005,
Un anotimp `n Berceni,
2009), zg`rcenia titlului dat
ultimului volum de Claudiu
Komartin (Cobalt, Bistri]a,
Casa de Editur\ Max Blecher,
2013) re]ine aten]ia. Pare o
propunere de program
„minimalist“ sau
„conceptualist“ (de tip Vlad
Moldovan & co.), merg`nd
spre mu]enie sau ermetism,
lucru cumva neobi[nuit la un
poet precum Komartin,
socotit `ndeob[te un
expansiv teatral [i un
metaforizant prolific. 
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Marin M\laicu-Hondrari 
[i-a adus lunetistul la Ia[i

Ioan Stoleru

Patruzeci de oameni s-au a[ezat cu-
min]i pe scaunele libr\riei [i i-au
ascultat pe cei patru invita]i cum
au descusut Lunetistul, ultimul ro-
man al scriitorului bistri]ean, ap\ -
rut ̀ n colec]ia „Ego. Proz\“ a Editu-
rii Polirom. A doua zi, autorul a
mai participat la dou\ `nt`lniri cu
elevii Colegiului Na]ional de Art\
„Octav B\ncil\“ [i cu studen]ii Uni -
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“
din Ia[i.

Claudia Fitcoschi, director de pro -
 movare [i rela]ii cu presa la Po -
lirom, a explicat conceptul lecturii-
lansare de miercuri seara: „Am
avut `n vedere mai multe perspec-
tive asupra acestei c\r]i, cea a scrii-
torului Emil Brumaru, c\ruia `i
plac [i poezia [i proza lui Marin
M\laicu-Hondrari, dar [i cea a li-
brarului, pentru c\ vrem s\ pro-
mov\m comunitatea acestora, con-
sider`nd c\ este foarte important ca
`n circuitul c\r]ii s\ fie introdu[i [i
librarii; ei recomand\ c\r]ile [i nu
s`nt ni[te simpli v`nz\tori“. De ase-
menea, s-a ]inut cont [i de perspec-
tiva cititorului obi[nuit, „dar un ci-
titor rafinat“, pentru ca publicul s\
poa t\ cunoa[te cartea [i printr-un
filtru mai apropiat lui, [i nu nea -
p\rat al unui critic literar.

Astfel, invitatul-surpriz\ anun -
]at, despre care nici autorul nu [tia

cine va fi, Gentilia Zenovei, s-a
a[ezat `ntre Marin M\laicu-Hon-
drari [i Emil Brumaru [i a deschis
discu]ia despre Lunetistul, vorbind
despre personajele c\r]ii. Ea a spus
c\ acestea evolueaz\ pe parcursul
operei ca ni[te halouri, ca ni[te
spectre. „Ni[te personaje pe care
putem s\ le ghicim; am impresia c\
la un moment dat toat\ intriga
acestei c\r]i e dublat\ de o c\utare
permanent\ a echilibrului perso-
najelor [i de trecerea de la o amin-
tire la alta a personajului princi-
pal“, a spus Gentilia. Despre acesta
a mai spus c\ este un b\rbat care
`[i cultiv\ libertatea [i care nu se
ata [eaz\ de nimic.

Emil Brumaru: „Marin
M\laicu-Hondrari este
un scriitor pe m`na
c\ruia merit\ s\ te la[i“

M\d\lina Dutc\ le-a `mp\rt\[it ci-
titorilor faptul c\ lectura libraru-
lui, care este un fel de cercet\tor `n
prezen]a creatorului, este una care
se bazeaz\ mai pu]in pe tr\iri [i
mai mult pe tehnic\, iar aceasta se
termin\ cu senza]ii, emo]ii, tr\iri,
concluzii „[i cam de fiecare dat\ cu
noti]e“. „E o literatur\ vie, e o lite-
ratur\ care transmite foarte multe
elemente autohtone, dar [i prezen -
]e exotice“, a caracterizat librarul

opera lui Marin M\laicu-Hondrari.
M\d\lina Dutc\ a vorbit [i despre
jocul de perspective narative din
carte [i despre faptul c\ „la un mo-
ment dat ai senza]ia c\ de fapt tu
e[ti vizat de lunetist, de personajul
creat“. ~n tre bat\ de Claudia Fit-
coschi cum ar recomanda cartea
din punctul de vedere al librarului,
M\d\lina Dutc\ a spus c\ Lunetis-
tul merit\ citit\ datorit\ alternan -
]ei perspectivelor, dar [i pentru
mul tele trimiteri. Lucru care s-a
dovedit, pentru c\ cineva din pu-
blic a recunoscut c\, citind-o, `[i
f\cea liste de lecturi pentru toate
referirile din carte. „Merit\ ca
m\car o dat\ la c`]iva ani s\ cite[ti
o carte `n care nu e[ti tu, ca cititor,
cel care prive[te `n lumea cuiva, ci
tu e[ti cel privit“, a concluzionat li-
brarul.

Scriitorul Emil Brumaru a re-
cunoscut c\ a p`ndit cartea vreme
de c`teva zile, „s\ v\d ce se `nt`m -
pl\“. Apoi a spus c\ vrea s\ vor-
beasc\ mai mult despre prietenia
dintre el [i Marin M\laicu-Hon-
drari, pentru c\ „la prima lectur\
nu pot s\-mi dau seama prea bine
despre ce e vorba, urm\resc mai
mult tehnica pentru c\ vreau s\
`nv\]“. {i a ]inut s\ fac\ mai mult
elogiul omului, „pentru c\ el o s\
mai scrie c\r]i“. Poetul ie[ean a
spus c\ Marin M\laicu-Hondrari
este un prozator mare, „au mai
spus-o [i al]ii importan]i, care nu
vorbesc `n v`nt“, [i a argumentat
spun`nd c\ fiecare cititor trebuie s\
aib\ o baz\, o temelie, un loc de de-
colare sigur, „iar el este o pist\ bu -
n\; c`nd cite[ti proza lui ai sigu-
ran]a c\ nu te duci `ntr-un loc
gre[it, c\ nu ̀ ]i pierzi timpul citind.
Este un scriitor pe m`na c\ruia me-
rit\ s\ te la[i“. Acesta a mai spus
`ns\ [i c\ trebuie s\ te pliezi pe uni-
versul lui Hondrari, pe forma lui de
a scrie, pentru a-l ̀ n]elege pe deplin
[i a-l pl\cea.

„Scriitorii s`nt profesioni[ti, lu -
ne  ti[ti“, a mai zis Emil Brumaru,
m`na]i de nevoia de a scrie pentru
a-[i `ndeplini datoria. „C`nd e[ti
CFR-ist [i trebuie s\ dai drumul la
tren, dai drumul la tren; nu dai pe
ro[u, dai pe verde.“ Acesta i-a mai
spus autorului [i c\ a avut curaj s\

vin\ la Ia[i cu ultima sa carte ime-
diat dup\ Festivalul Interna]ional
de Literatur\ [i Traducere, iar
Hon drari i-a replicat prin vorba lui
Goethe: „~ntotdeauna al\tur\-te gru -
pului cel mai pu]in numeros“.

Autorul a citit [i un scurt frag-
ment din cartea sa, „s\ vede]i cam
cum sun\“, dup\ care a r\spuns la
c`teva `ntreb\ri din partea publicu-
lui, dar [i a celorlal]i invita]i. Pen-
tru c\ face [i traduceri, a fost `ntre-
bat cum se ̀ mpac\ scriitorul cu tra-
duc\torul, Marin M\laicu-Hondrari

recunosc`nd c\ traduce din motive
financiare, dar acest lucru `l [i
ajut\ foarte mult. „Cu at`t mai mult
`nv\] traduc`nd [i am avut noroc c\
mi s-a dat s\ citesc [i s\ traduc c\r]i
foarte bune“, a spus acesta. Un alt
secret pe care l-a dezv\luit [i care-l
ajut\ s\ scrie este libertatea total\
pe care [i-a asumat-o la 20 de ani,
c`nd a luat decizia drastic\ de a nu
avea copii, cas\, „nu am nimic al
meu“, lucru care ne-a amintit chiar
de lunetistul c\r]ii sale.

Scriitorul Marin M\laicu-Hondrari a fost prezent printre cititorii ie[eni 
la o sear\ de lectur\, discu]ii [i autografe. La evenimentul de miercuri, 
30 octombrie, de la Libr\ria C\rture[ti Palas, au participat [i Emil Brumaru,
M\d\lina Dutc\ [i Gentilia Zenovei.

» Emil Brumaru: „Marin
M\laicu-Hondrari este o
pist\ bun\; c`nd cite[ti
proza lui ai siguran]a c\
nu te duci `ntr-un loc
gre[it, c\ nu `]i pierzi
timpul citind“.
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– Fragment – 

Popa din Chirsova venea des pe la
Comrat s\-[i vad\ fata (poate o fi
fost totu[i elev\ de liceu, s\ fi avut
a[adar 16-17 ani? Sau poate ̀ [i f\cea
ucenicia pe la vreo croitorie din
ora[) [i, de c`te ori venea, mai bea
c`te un pahar cu Dimitri dac\-l ni-
merea acas\. Un pahar, dou\, trei,
p`n\ li se urca mitilicu la bagdadie,
cum zicea mama. Adic\ li se urca
alcoolul la cap. Nu am destule ele-
mente ca s\-mi pot imagina cum
decurgea o `nt`lnire din asta, `ntre
un pop\ de ]ar\, basarabean cu
poft\ mare de via]\, [i un negustor
spilcuit, uns cu toate alifiile, um-
blat prin t`rguri, am`ndoi ab]igui]i,
dar s`nt convins c\ Dimitri va fi

aflat despre fat\ din primele `nt`l -
niri cu tat\l ei. Iar dac\ e s\-mi las
mintea slobod\, a[ putea s\ mi-l
`nchipui aduc`ndu-i pe furi[ stofe [i
m\t\suri scumpe pentru rochii,
poate [i lenjerie de dantel\, c`t s\-i
c`[tige inima. Azi a[a, m`ine a[a, a
ajuns la urechile bunicii c\ b\rba-
tul ei o `n[al\. Mesagerul acestei
ve[ti n\prasnice a fost mama, un
copil pe-atunci. ~ntr-o zi, se juca de-
a v-a]i ascunselea cu Olga [i a dat
peste tat\l ei h`rjonindu-se `n grajd
cu fata popii. L-a p`r`t bunic\-mii
imediat. At`t de mult a r\scolit su-
fletele acest incident, `nc`t, peste
ani, familia mea mai p\stra `nc\ o
t\cere des\v`r[it\ asupra numelui
fetei [i asupra rolului mamei `n

desf\[urarea evenimentelor. T`r ziu,
iscodit\ de mine, mama mi-a mai
povestit c`te ceva, dar a evitat tot-
deauna detaliile. ~n orice caz, de-
atunci, `ntre Neaca [i b\rbatul ei 
n-a mai fost `n]elegere. C`nd venea
de la t`rg era de-ajuns o vorb\ [i 
vinov\]ia lui Dimitri se aprindea
ca para focului, `n accese de m`nie
nemaipomenite. ~[i tr\gea femeia
`n grajd – cu por]i grele [i ziduri
groase, nu se auzea nimic `n afar\,
acela[i grajd `n care se t\v\lise cu
ibovnica din vecini –, ̀ i ̀ nf\[ura co-
zile pe-o m`n\ [i-o t`ra [i-o izbea de
pere]i p`n\ o l\sa lat\. Ca s\ uite [i
s\ nu mai [tie de nimic, Neaca ar fi
dat `n darul be]iei. Ce bea, c`t bea,
c`nd bea, unde bea, nu [tiu, fiindc\
mama nu mi-a confirmat niciodat\
[u[otelile rudelor pe seama buni-
cii. Mi-a spus `n schimb c\ Neaca
mergea la biseric\, d\dea acatiste
[i se tot sf\tuia cu unul, cu altul din
familie despre necazul care se ab\ -
tuse asupra casei ei. To]i o pov\]u -
iau s\ ̀ ndure, s\ tac\ [i s\ rabde, ca

s\ nu se fac\ de ru[ine. Pe Dimitri
`l [tia lumea, era negustor respec-
tat [i cu dare de m`n\. ~ntr-un t`rziu,
bunica s-ar fi spovedit la un preot
a[a: „P\rinte, c`nd o muri Dimitri,
chem l\utarii, `mi pun basma ro[ie
[i m\rgele [i joc ̀ n mijlocul drumu-
lui p`n\ cad din picioare!“. „Ei,
cum s\ faci a[a ceva?“, s-ar fi ̀ ngro-
zit popa. „Ba a[a, P\rinte, a[a am
s\ fac!“

Un detaliu cu prec\dere mai
mult ̀ ncurc\ dec`t descurc\ biogra-
fia bunicii mele. Nu m-am g`ndit,
c`t timp a tr\it mama, s-o `ntreb
dac\ nu cumva preotul la care s-a
spovedit Neaca era chiar tat\l ibov-
nicei lui Dimitri. De ce cuvintele ei
spuse acelui preot `mi sun\ ca o
amenin]are? {i eu m-am surprins,
de-a lungul vie]ii, ̀ ntinz`ndu-le ade-
sea capcane du[manilor, reali sau
presupu[i, croind intrigi complica-
te ca s\-i oblig s\ se dema[te sin-
guri mai devreme sau mai t`rziu.
Dac-ar fi deci s-o judec pe Neaca du p\
mine, nepotul ei, atunci a[ fi con-

vins c\ preotul c\ruia i s-a spovedit
era chiar popa de la Chirsova. N-ar
fi avut [i el destule motive s\ fie
sup\rat c\ Dimitri se `ncurcase cu
fata lui? Sau poate era m`ndru, [tiu
[i eu? Cunosc`nd povestea femeii
`n[elate, nu-i devenise `ns\ compli-
ce? A[a s-ar explica de ce ea nici nu
s-a temut s\-i aduc\ la cuno[tin]\
un plan at`t de pu]in cre[tinesc [i
de vinovat, `n fond. M\ rog, s\ zi-
cem c\ el a descurajat-o `n dorin]a
ei de r\zbunare.

Cu excep]ia popii, pu]ini vor fi
[tiut despre leg\m`ntul bunicii me-
le. ~ntr-o zi, vine bunic\-meu, 

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ 
un fragment din romanul Povestea domni]ei Marina 
[i a basarabeanului necunoscut de Tatiana Niculescu
Bran, care va ap\rea `n cur`nd `n colec]ia „Ego. Proz\“ 
a Editurii Polirom.

Tatiana Niculescu Bran —
Povestea domni]ei Marina [i
a basarabeanului necunoscut

AUTOAREA

Tatiana Niculescu Bran a
absolvit Facultatea de Litere a
Universit\]ii din Bucure[ti [i
Institutul European de Jurna-
lism de la Bruxelles. ~ntre 1995
[i 2004 a fost redactor la Radio
BBC World Service, sec]ia ro-
mân\ de la Londra. ~ntre 2004
[i 2008 a condus biroul BBC
World Service de la Bucure[ti.
~n 2006 a publicat primul ro-
man non-fic]ional din literatu-
ra român\, Spovedanie la Ta-
nacu, urmat, `n 2007, de Cartea
Judec\torilor. Cele dou\ roma-
ne, `n dramatizarea autoarei,
au devenit pies\ de teatru. Spo-
vedanie la Tanacu a avut pre-
miera la New York `n 2007, `n
regia lui Andrei {erban. Ace-
la[i volum a inspirat de aseme-
nea filmul Dup\ dealuri (Be -
yond the Hills), ̀ n regia lui Cri-
stian Mungiu, film dublu pre-
miat la Festivalul de la Cannes
2012. ~n 2010, Liternet i-a publi-
cat piesa de teatru Brâncu[i
contra SUA, o abordare ine dit\
a celebrului proces cu acela[i
nume intentat de Brâncu[i sta-
tului american `n 1926. La Edi-
tura Polirom, Tatiana Nicules-
cu Bran a mai publicat Nop]ile
Patriarhului (2011), ~n }ara lui
Dumnezeu (2012), Spovedanie
la Tanacu (ed. a II-a, 2012, 2013;
roman tradus `n limba italia -
n\) [i Cartea judec\torilor (ed.
a II-a, 2013).
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~ntr-o scen\-cheie din C`nd ne
vom `ntoarce, un roman absolut re-
marcabil publicat de un autor pe c`t
de discret, pe at`t de performant (Ra-
du Mare[), dou\ personaje poart\ o
discu]ie care nu e nici prima, nici
ultima lor rund\ dialogal-confesiv\. 

Protagonistul c\r]ii, Gavril M.,
devine aici personajul nr. 2; ̀ ntru c`t
cel\lalt, Iliu]\ zis C\lug\ra[ul, are
un vechi ascendent asupra lui.
C\lug\ra[ul, `nt`lnind mul]i oa-
meni, vrea s\-i trag\ spre partea lor
bun\. C\ci acest Iliu]\ este un om de
o cur\]enie interioar\ neverosi-
mil\, aproape un sf`nt local. Nici
Gavril M. nu e om r\u (dimpotriv\),
`ns\ la sufletul lui se ajunge mult
mai greu. E un ins retractil [i
`nc\p\]`nat, interiorizat [i expansiv
numai cu c`]iva prieteni dragi. Fiul
de ]\ran dat la [coli, orfan de tat\
din copil\rie [i care a trebuit s\

`nve]e [i s\ munceasc\, s\ str`ng\
din din]i ani buni p`n\ a ap\rea sub
ochii cititorului, ca administrator al
unei ferme de la marginea Româ-
niei Mari (s`ntem undeva `n anii
1935-1936), vorbe[te deci rar; dar
atunci c`nd o face...

S\ vedem `ns\ ce poveste[te [i ce
sus]ine C\lug\ra[ul: „Odat\, {tir
Aurel ]inuse mor]i[ s\-l ia cu un
grup mai mare de studen]i [i elevi
din clasele mari, aduna]i ca s\
mearg\ la biseric\ [i s\ se roage
pentru C\pitan, care iar\[i era la
`nchisoare – C\pitanul sau altcine-
va, doi sau trei in[i care tocmai
`mpu[caser\ pe nu mai [tiu cine...“;
„Li se al\turase `ns\ `n alte d\]i, la
c`te un hram sau la hore, unde mer-
geau de asemenea `n grupuri mari
pline de veselia violent\ [i conta-
gioas\ pe care o manifestau [i `n de-
fil\rile lor. Nu, nu despre nepricepe-

re e vorba!... ~i era cunoscut, pentru
c\ `i auzise [i pe oamenii din sat, `n
copil\rie, vorbind pe [an], despre
faptul c\ to]i jidanii v`nd pe datorie
holer\ falsificat\, numai c\ el nu in-
tra niciodat\ `n cr`[mele lor. Cine-
va, o `ntrupare de aer parc\, atotpu-
ternic\, f\cea s\ le fie r\u ]\ranului
[i t`rgove]ului“.

{i acum s\ vedem ce crede des-
pre astea [i cum reac]ioneaz\ Gavril
M.: „Dac\ s-ar fi pripit s\-l aprobe, ar
fi f\cut, se-n]elege, ce face orice prost
caraghios. Nu avea `ns\ nici nes\ -
buin]a [i nici vreun temei s\-i decla-
re c\ el crede altceva. (P\rerea nu i-o
cerea nimeni, de altfel.) Adev\rul de
care era perfect lucid e c\ [i `n
aceast\ privin]\ r\ m\sese ]\ran, cu
toat\ [colirea lui [i cu toate c\r]ile
citite, era `nd\r\t nic [i se l\sa foarte
greu de convins de ceva nou, aproa-
pe neru[inat de nou. Pentru c\ una e
s\ te `nfl\ c\rezi, s\ te minunezi, s\
cazi pe g`nduri [i s\ visezi, [i alta e
s\ pui m`na pe pistol ca s\ omori un
om [i s\-nfunzi apoi pu[c\riile...“.

Am analizat `n cronica f\cut\ ro -
manului `n „Observator Cultural“
cele dou\ discursuri [i am conclu -
zionat c\, `n timp ce C\lug\ ra[ul e
un naiv anexat, prins `n fluviul de

ur\ al epocii, cu un discurs `n care
abund\ impreciziile [i `n care con-
vingerile tari nu au baz\ biografic\
(totul e cu „auzise“, cu „nu mai [tiu
ci ne“, cu „pare-se“), Gavril M. este
un ]\ran român tipic, un Moromete
mai pu]in locvace, dar la fel de pru-
dent; [i care raporteaz\ totul la o
r`nduial\ veche. Convingerile sale,
de fapt, au r\d\ cin\, nu cele ale
C\lug\ra[ului. Dac\ personajul nr. 1
este cu „pare-se“, personajul nr. 2 e
cu „se-n]elege“. Prin aceasta, a[ spu-
ne, ascendentul C\lug\ra[ului asu-
pra fiului de ]\ran se pierde. 

Cu retractilitatea lui, cu pru-
den]a lui, cu discursul lui dublu,
}\ranul român a c`[tigat partida cu
legionarismul. Cum a c`[tigat-o?
Neb\g`ndu-se. Nel\s`ndu-se b\gat.
Evit`nd s\ fie anexat, de[i legiona-
rismul lupta (retoric sau cu pistolul
cu glon] pe ]eav\) ̀ n numele neamu-
lui românesc. O baz\ ]\r\neasc\ a
legionarismului n-a existat `n anii
aceia. Dac\ ar fi existat, ar fi fost
pr\p\d. }\ranul nostru generic pe
care `l elogiez azi a rezistat acestei
mi[c\ri care a captat at`tea min]i
str\lucite ale epocii interbelice, in-
telectuali rasa]i [i oameni de o `nal -
t\ moralitate; preo]i cura]i, elevi [i

studen]i eminen]i, oameni cu mul-
te, multe calit\]i, dar care au luat-o,
din cauza seduc]iei legionare, pe un
drum pres\rat cu episoade odioase
[i crime. „Una e s\ te `nfl\c\rezi, s\
te minunezi, s\ cazi pe g`nduri [i s\
visezi, [i alta e s\ pui m`na pe pistol
ca s\ omori un om“, zice morome -
]ianul personaj din romanul lui Ra-
du Mare[. Cine a avut, `nc\ de
atunci, dreptate? Nu cumva tocmai
categoria `n numele c\reia at`]ia au
vorbit impropriu?

R`nduiala nu mai e un cuv`nt
obosit, dac\ ne g`ndim la }ara vi-
sat\ de legionari [i la Comunismul
(alt\ utopie criminal\) cu lozincile
c\ruia ]\r\nimea noastr\ a fost dis-
trus\. Da, ]\ranul român pare s\ fi
avut dreptate: [i el trebuia ap\rat de
noi to]i, ca s\-[i poat\ ap\ra la
r`ndul lui bietul s\u petec de p\ -
m`nt. A[a „pasiv“ cum era, nu s-a l\ -
sat niciodat\ min]it, p\c\lit, `m -
brobodit, anexat. Pot spune, f\r\
teama de a gre[i, c\ }\ranul român
a fost partea noastr\ mai bun\.

Pe D`mbovi]a, tipii spirituali,
fini, cool, c`nd se refer\ la unul pe
care nu-l ̀ nghit, articuleaz\ a[a: „Ci-
ne, drag\, ]\ranul \la?“.

Elogiu ]\ranului român

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Dimitri, de la t`rg [i zice mi-e r\u,
mi-e r\u, mi-e r\u...  {i moare! Moar -
tea lui nea[teptat\ las\, la r`ndul ei,
loc de `ntreb\ri, presupuneri [i ne-
dumeriri, de[i se `nscrie, ca s\ zic
a[a, `n plan. Sau tocmai fiindc\ se
`ns crie `n plan. N-am nici o dovad\
c\ Neaca va fi trecut de la g`ndul
mor ]ii b\rbatului ei la fapt\. Dar
dac\ a fost, pe undeva, m`na ei to-
tu[i? Da c\ i-a pus vreo m\tr\gun\
`n m`n care sau i-a f\cut cine [tie ce
farmece? B\t\ile lui Dimitri, dispe-
rarea [i ideea ei despre r\zbunare
ar putea duce la concluzia c\, `nne-
bunit\ de gelozie [i de trai r\u, ea
ar fi avut tot interesul s\ gr\beasc\
deznod\m`ntul lucrurilor. Vede]i,
cercet`nd vie]ile alor mei, mi-am
dat seama c\, pun`nd cap la cap pu -
]inele lucruri pe care le [tim despre
cineva, am putea s\ descoperim si-
tua]ii, fie ele [i imaginare, cu totul
nea[teptate [i chiar cumplite des-
pre propriul trecut. ~n venele mele
curge s`ngele acestei femei tr\date
[i `nsetate de r\zbunare. Din ecu -
a]ia mor]ii subite a lui Dimitri nu
trebuie uitat, ca posibil suspect,
nici popa de la Chirsova, de[i, pre-
ot fiind, e mai greu de presupus c\
s-ar fi implicat nemijlocit `n moar-
tea bunicului meu. Numai dac\ ru -
[inea [i dezastrul fiicei nu-i vor fi
`ntunecat [i lui min]ile...

Urm`nd tradi]ia, c`]iva b\rba]i
din vecini au sp\lat trupul ne`nsu-
fle]it al bunicului, l-au a[ezat `n si-
criu, apoi au pus sicriul pe mas\ [i
bunic\-mea, `mpreun\ cu rudele,
au aranjat tot pentru priveghi [i

`nmorm`ntare. Lumea `ncepuse s\
se str`ng\ `n curte, c`nd Neaca `i d\
un b\nu] unui copil: „Du-te [i chea -
m\-l pe Vasilic\!“. Vasilic\ avea o
orchestr\ de ]igani care c`nta pe la
nun]i. L-am mai prins [i eu pe un
nepot de-al lui, l\utar vestit. Vin
]iganii la poart\ cu ]ambal, acorde-
on, vioar\, contrabas [i, c`nd v\d
c\ e vorba de mort, dau s\ plece.
„Nu, Vasilic\, veni]i `ncoace“, zice
bunic\-mea. Apoi s-a dus `n cas\, 
s-a `mbr\cat ca de s\rb\toare, [i-a
pus m\rgele [i o basma ro[ie pe
cap, a ie[it `n b\t\tur\ [i le-a zis
]iganilor: „C`nta]i!“. „Ce s\ c`nt\m?“
„Hore, s`rbe, ce vre]i voi!“ Au c`n -
tat ]iganii [i Neaca a jucat, [i-a ju-
cat, [i-a jucat, s-a `nv`rtit, a b\tut
din tocuri `n ritmul muzicii, de-i
sf`r`iau c\lc`iele, `n v\zul vecinilor
[i al trec\torilor, p`n\ a c\zut `n
drum, rupt\ de oboseal\. }iganii
lui Vasilic\ au l\sat instrumentele,
s-au repezit, au ridicat-o de jos [i-au
dus-o `n cas\. Neaca [i-a revenit, 
s-a sp\lat, [i-a pus straiele de doliu,
s-a dus la c\p\t`iul b\rbatului ei [i
l-a pl`ns. A pl`ns, a bocit... Iar mama
spunea c\ ar fi zis: „Iart\-m\, Di-
mitri, c-am jucat c`nd tu e[ti mort
[i ̀ ncremenit ̀ n co[ciug, dar mi-am
v\rsat n\duful pentru ce mi-ai
f\cut o via]\-ntreag\!“. Apoi l-au
pus pe n\s\lie [i patru b\rba]i i-au
purtat co[ciugul la groap\. Neaca
[i-a crescut fetele singur\, cu banii
trimi[i de cumnatul ei de la Ta[ kent,
le-a m\ritat [i apoi le-a r\zg`iat co-
piii, adic\ pe mine, pe sor\-mea [i
pe verii no[tri.

C`nd mi-o amintesc eu, era o fe-

meie vrednic\ [i `mp\cat\. Sau
poate a[a o vedeau ochii mei de co-
pil. Nu aflasem `nc\ nimic despre
trecutul ei. ~mi p\rea o fiin]\ f\r\
v`rst\. Se ̀ mbr\ca totdeauna ̀ n hai -
ne negre. Diminea]a se trezea de-
vreme, `naintea tuturor, [i aprin-
dea c\rbunii samovarului. La noi
acas\, samovarul st\tea cald tot
timpul. Clipocea de diminea]a p`n\
seara, ne`ncetat. Ne trezeam [i ne
culcam `n sfor\itul c\rbunilor [i `n
mirosul de ceai. Se bea ceai la toate
mesele, ̀ n timp ce se m`nca. Bunica
mu[ca dintr-o buc\]ic\ de zah\r cu-
bic, ducea filigeanul la gur\ [i lua o
`nghi]itur\ de ceai, iar mu[ca din
zah\r, iar bea din ceai, cum fac ru -
[ii. Asta se chema ceai pricusc\. De
Pa[te [i de Cr\ciun freca samova-
rul cu o past\ de cur\]at dintr-o cu-
tiu]\ pe care scria AMOR [i pe
urm\ `l [tergea cu praf de cret\.

~n zori, dup\ ce preg\tea samo-
varul, Neaca t\ia `n felii o franzel\
`mpletit\, f\cea frig\nele [i ne a[ -
tepta cu c`te un ou fiert, o buc\ ]ic\
de br`nz\ de vaci cu sm`nt`n\ [i
dulcea]\. La alegere. Uneori ne
f\cea rulouri din coc\ de cozonac
umplute cu magiun amestecat cu
nuc\. Ori lalanghite, din compo -
zi]ie de cl\tite, ceva mai groas\,
perpelite `n ulei `ncins. {i ghezli-
mele, un fel de portofele cu br`nz\.

Dup\-amiezile, ne freca fiec\ru-
ia, mie, sor\-mii [i verilor, `ntr-un
pahar, c`te un g\lbenu[ de ou cu za -
h\r, p`n\ se f\cea o crem\ albicioa -
s\. Asta se numea gog\l-mog\l. Al-
teori primeam c`te o can\ cu lapte
cu cacao, cicoare sau n\ut r`[nit.

Pe timp de post, bunica ne f\cea
cu]ea, adic\ gr`u fiert, ca la coliv\,
dar mai apos, cu vanilie, zeam\ de
flori [i miere de albine.

Spre deosebire de mama, Neaca
rareori povestea `nt`mpl\ri din tre-
cut. Ea tr\ia numai `n prezentul `n
care treb\luia prin cas\ [i `n ogra -
d\ [i se ocupa de nepo]i, c`t erau
p\rin]ii la munc\. De[i [tia ruse[te,
turce[te [i bulg\re[te, cu noi vor-
bea pe rom=ne[te. Uneori o auzeam
folosind expresii fran]u ze[ti. Tu
parles! zicea, c`nd se mira de ceva
sau voia s\ atrag\ aten]ia asupra
unui lucru anume. Nu cred c\
`nv\]ase fran]uze[te, dar auzise pe
undeva [i re]inuse c`teva expresii
din astea.

~n ’40, c`nd au invadat ru[ii Ba-
sarabia, Neaca [i tanti Olga, cu fa-
milia ei, au ]inut mor]i[ s\ r\m`n\

acas\. Toate ̀ ncerc\rile tatei de a le
convinge s\ se urce `n c\ru]a care
ne-a dus pe noi la gar\ au fost `n za-
dar. Bunica ne-a petrecut p`n\ la
poart\. „S\ las casa [i s\ plec? Unde
s\ plec, m\, Iliu[a?“, i-a zis tatei.
„Tu ai copii, ai nevast\, ia-i [i du-te!
Eu mai am pomeni de f\cut pentru
Dimitri. Cum s\-l las [i s\ fug?“

De atunci, n-am mai [tiut nimic
despre Neaca. Am aflat pe urm\,
c`nd ne-am `ntors acas\ pentru pu -
]in timp, `ntre dou\ refugii, c\, `n
noaptea de dup\ plecarea noas tr\,
pe ea, pe Olga, pe so]ul ei, pe verii
mei [i pe mul]i al]ii i-au `mbarcat
ru[ii `n camioane [i i-au dus `n
lag\rele din Siberia. Dup\ r\zboi
nu s-a mai `ntors acas\ niciunul
dintre ai no[tri. Nici acas\ nu mai
era, de altfel, acas\.

CARTEA

El `[i caut\ amintirile. Ea `ncearc\ s\ scape de
ele. Genera]ia pierdut\ a Basarabiei interbelice
se `nt`lne[te cu genera]ia Pink Floyd a României
comuniste, `ntr-o incursiune ame]itoare `n isto-
ria personal\ [i `n cea colectiv\. Punctul lor de
`nt`lnire: muzica lui Dimitrie Cantemir... ~n timp
ce el e absorbit de trecutul propriei familii [i de
destinul ei, Marina se vede prins\ `ntr-un tri-
unghi familial ap\s\tor, din care mai fac parte
mama [i fratele ei plecat la munc\ `n Anglia. 
De-a lungul unui fir narativ plin de contraste, noul se ̀ mplete[te cu ve-
chiul, iubirea pentru trecut `nt`lne[te speran]a fa]\ de viitor, iar per-
sonajele se transform\, de la un capitol la altul, printr-o metamorfoz\
continu\ a portretelor. „Domni]a“ Marina [i necunoscutul basara-
bean `[i tr\iesc povestea de dragoste `ntr-o lume care `nc\ mai a[ -
teapt\ ca r\nile trecutului [i nedrept\]ile istoriei s\ se vindece.
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Iulia Blaga

De[i parte din filmele din edi]ia 2013 a
Cannes-ului vor intra [i `n s\lile româ-
ne[ti (majoritatea fiind distribuite de
Independen]a Film), un astfel de festi-
val e dificil de realizat, mai ales dac\
vrei s\ invi]i [i cinea[ti cunoscu]i. „E
complicat, totul se face pe baz\ de
rela]ii personale. A fost un pic mai sim-
plu anul acesta pentru c\ am fost `n ju-
riu la Cannes, v\zusem filmele [i am
avut ocazia s\ m\ `nt`lnesc [i cu oame-
nii“, a spus Cristian Mungiu. Acesta es-
te de p\rere c\ mult mai greu e s\ con-
vingi publicul bucure[tean s\ intre `n
s\li. „Nu ne este at`t de greu s\ orga-
niz\m festivalul, s\ ob]inem filmele, s\
g\sim banii [i s\ pl\tim drepturile c`t
ne este s\ comunic\m ce [ans\ deose-
bit\ ar trebui s\ fie pentru publicul din
România s\ vin\ s\ vad\ aceste filme“,
a spus el. Poate c\ exagereaz\. Dac\ nu
ar fi girat cu numele lui acest festival,
„Les films de Cannes a Bucarest“ nu ar
fi avut loc pentru c\ n-ar fi ob]inut drep-
turile [i n-ar fi convins nici partenerii
români s\-i dea bani. 

Festivalul a devenit cunoscut nu
doar pentru c\ aduce filme bune, dar [i
pentru discu]iile de dup\ proiec]ii la ca-
re cinea[tii r\spund `ntreb\rilor publi-
cului. La edi]ia din acest an invita]ii au
fost unul [i unul: Abdellatif Kechiche
(c\ruia juriul din care a f\cut parte [i
Cristian Mungiu i-a dat `n acest an, la
Cannes, Palme d’Or pentru La vie
d’Adè le: Chapitres 1 & 2), produc\torul
Sylvie Pialat (v\duva lui Maurice Pia-
lat), actri]a [i regizoarea Sandrine Bon-
naire (care a fost descoperit\ de Pialat
`n filmul A nos amours), mexicanul
Amat Escalante (al c\rui film, Heli, a
fost premiat pentru regie `n acest an la
Cannes), Thierry Frémaux (delegatul
general al Festivalului de la Cannes),
actorul Christophe Paou (protagonist
`n L’inconnu du lac) [i criticul Nick Ja-
mes (redactor-[ef al revistei britanice
„Sight & Sound“). Plus românii Radu
Jude [i Tudor Cristian Jurgiu.

~nainte de a trece la altele s\ spunem
urm\toarele: „Les films de Cannes a
Bucarest“ nu e g`ndit doar ca o vitrin\
cu bun\t\]i, ci [i ca un pretext de a adu-
ce la Bucure[ti profesioni[ti recunos-
cu]i, de a-i familiariza cu cinemaul ro-
mânesc [i de a-i folosi ca „arme“ pentru
a determina statul român s\ se implice
`n tot ce `nseamn\ cinema, de la pro-
duc]ia de film p`n\ la distribu]ie. Se-
lec]ionerul celui mai mare festival de
film din lume, Thierry Frémaux, a mai
fost de c`teva ori la Bucure[ti. Cristian
Mungiu: „S\ [ti]i c\ nu vine a[a de des
la un festival pe c`t vine la noi. Vine a[a,
ca un gest de curtoazie, de respect [i de

`ncurajare pentru cinematografia noas -
tr\, pentru c\ avem destul de multe pro-
bleme. {tie c\ prin acest festival `ncer -
c\m s\ readucem publicul c\tre acest
gen de filme, [tie c\ avem mari proble-
me de distribu]ie `n România [i vine s\
ofere un fel de gir al respectului de care
filmul românesc se bucur\ `n afar\, `n
speran]a c\ va `ncepe s\ capete aceea[i
stim\, `ncetul cu `ncetul, [i `n România
– ceea ce deocamdat\ nu e cazul“. Din-
colo de „gir“, Thierry Frémaux a venit
[i `n misiune, pentru c\ mare parte din
an circul\ prin lume pentru a vedea ce
filme se mai fac [i pe ce s-ar putea baza
la edi]ia urm\toare a festivalului. Evi-
dent, nu se duce `n toate ]\rile.

„Nu po]i face tot timpul
filme mari f\r\ nici un ban“

~n timpul festivalului a fost prezent\ [i
o delega]ie a Centrului Na]ional al
Cine matografiei [i Imaginii Animate
din Fran]a, delega]ie condus\ chiar de
directoarea institu]iei, Frédérique Bre-
din, care s-a `nt`lnit cu membri ai staff-
ului Centrului Na]ional al Cinemato-
grafiei din România [i cu cinea[ti 

români pentru a vedea cum poate ajuta
Fran]a cinematografia român\ [i insti-
tu]ia care se ocup\ de ea. Dup\ ce `n
2009, la Cannes, guvernele celor dou\
]\ri semnaser\ un acord pentru copro-
duc]ii, acum s-a semnat o declara]ie 
comun\, adic\ un fel de scrisoare de in-
ten]ie prin care cele dou\ institu]ii pro-
mit s\ se informeze regulat [i s\ se aju-
te `n domeniul produc]iei de filme, dar
[i al distribu]iei, educa]iei, patrimoniu-
lui [i luptei `mpotriva pirateriei. Pro-
iec]ia cu filmul de debut al lui Maurice
Pialat, L’Enfance nue, a fost special\
pentru c\ s-au aflat `n sal\ [i delega]ia
de la CNC-ul francez, [i Sylvie Pialat, [i
Abdellatif Kechiche care  `[i prezentase
mai devreme Vénus noire. Simpatica
Syl vie Pialat nu s-a putut ab]ine s\ nu
`ntrebe de pe scen\ dac\ nu exist\ `n
sal\ vreun prieten al ministrului Eco-
nomiei pentru a-l convinge pe acesta de
necesitatea de a ajuta cinematografia
local\: „Dac\ a[ putea, a[ schimba timp
de doi ani mijloacele franceze cu cele ro-
mâne[ti. La noi se dau mul]i bani pen-
tru filme proaste, aici cei buni n-au bani
s\-[i fac\ filmele. Dac\ cineva din sal\ e
prieten cu ministrul Economiei, s\-i
transmit\ c\ educa]ia cinematografic\
e foarte important\, c\ s\lile de cinema
s`nt foarte importante [i c\ e foarte im-
portant ca cinea[tii români s\ aib\ bani
pentru a-[i face filmele. E imposibil s\
faci cinema f\r\ bani – lui Pialat i-au
lipsit toat\ via]a. Nu po]i face tot timpul
filme mari f\r\ nici un ban“.

(~n interviul cu Abdellatif Kechiche,
pe care ̀ l vom publica s\pt\m`na viitoa-
re, acesta se pl`nge c\ CNC-ul francez
nu i-a sus]inut filmele, nici m\car La
vie d’Adèle, pe care l-a f\cut c`nd era 
deja cunoscut [i premiat `n festivaluri.) 

~ntre 25 [i 31 octombrie, `n trei cinematografe
(Elvira Popescu, Cinema Pro [i Studio) au fost
prezentate peste 60 de filme. Selec]ia lui Cristian
Mungiu, ini]iatorul festivalului, a pus al\turi toate
cele 10 lungmetraje ale lui Maurice Pialat (cineast
major, prea pu]in cunoscut peste grani]ele
Fran]ei), trei filme vechi [i bune ale lui Scorsese,
ultimele nout\]i de la Cannes 2013, filme mai
vechi semnate de cinea[ti care au avut `n acest an
filme la Cannes sau filme prezentate la edi]iile
trecute ale Cannes-ului, scurtmetraje române[ti. 

„Les films de Cannes à Bucarest“
cre[te de la o edi]ie la alta
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Sylvie Pialat [i
Christophe Paou

Amat Escalante
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Maurice Pialat

Evenimentul edi]iei a fost retrospec-
tiva Maurice Pialat, cu prezentarea
tuturor celor zece lungmetraje reali-
zate de acesta p`n\ la dispari]ia sa
din anul 2003, precum [i a documenta-
rului Maurice Pialat, l’amour existe,
de Jean-Pierre Devilliers [i Anne-
Marie Faux. A fost o ocazie unic\ de
a descoperi un cineast singular prin
curajul de a-[i pune via]a pe ecran [i
emo]ia ob]inut\ din rela]ia cu acto-
rii (at`t de greu de `n]eles, a spus
so]ia lui, de cineva din afar\). Nick
James, redactorul-[ef de la „Sight &
Sound“: „Senza]ia mea e c\ (n.r.:
Pia lat) `n]elege perfect rela]iile uma -
ne pe care le descrie. Stilul cinema-
tografic e at`t de simplu `n aparen]\
(aparent, pentru c\ nu e deloc sim-
plu), cadrele lungi [i toate elemente-
le s`nt `n a[a fel construite `nc`t s\
asigure o leg\tur\ emo]ional\ [i fi-
zic\ cu persoanele de pe ecran. Pia-
lat nu e cunoscut deloc ̀ n Marea Bri-
tanie, cu excep]ia celor care citesc
«Sight & Sound», serios. ~n linia rea-
lismului noi `i avem pe cinea[tii
no[tri, dar diferen]a `ntre ei [i ce
f\cea Pialat st\ `n puritatea [i con-
sisten]a emo]iei fiec\rei scene“. 

Nick James a participat al\turi
de Sylvie Pialat, Sandrine Bonnaire
[i R\zvan R\dulescu la o discu]ie
du p\ proiec]ia cu A nos amours. Re-
alizat `n 1983, filmul a debutat-o pe
Sandrine Bonnaire care, la 15 ani,
era considerat\ „excep]ional\“ de
Pialat `n postura unei adolescente
care tr\ie[te un complex oedipian
fa]\ de tat\ (interpretat chiar de Pia-
lat), o mam\ nevrotic\ [i un fiu agre-
siv ata[at, la r`ndul s\u, de mam\.
Dincolo de resentimentele fa]\ de
p\rin]i (Sylvie Pialat avea s\ spun\
c\ Pialat [i-a f\cut filmele baz`ndu-
se pe experien]a primilor 12 ani din
via]\), A nos amours e unul dintre
filmele autobiografice `n care Mau-
rice Pialat [i-a topit resentimentele,
iar discu]ia de dup\ proiec]ie a fost
revelatoare pentru modul de lucru
al acestuia. Cea mai important\
scen\ a filmului e cea a cinei la care
particip\ `ntreaga familie, plus so]ii
aferen]i ai copiilor, [i la care tat\l
apare pe nea[teptate `nso]it de un
posibil cump\r\tor al casei (dup\ ce

se mutase de acolo). Sylvie Pialat a
povestit c\ singurii care au [tiut c\
tat\l/Maurice Pialat urma s\ intre
`n cadru erau ea [i directorul de im-
agine. „De fapt, el regla acolo ni[te
conturi mai vechi, cu fiecare `n par-
te (...), de pild\, l-a pus pe Cyrill Col-
lard, care `i fusese asistent [i care
dorea s\ fac\ regie, `n rolul so]ului
`ncornorat al fiicei, `n vreme ce
so]ia lui Dominique (fiul s\u ̀ n film)
era interpretat\ de sora produc\to-
rului filmului ([i viitoarea mam\ a
Léei Seydoux).“ ~n principal, Pialat
dorea s\-l taxeze pe criticul Jacques
Fieschi, redactorul-[ef al revistei
„Cinématographe“, pe care `l distri-
buise ̀ n rolul cumnatului fiului s\u.
C`nd Pialat/tat\l [i-a f\ cut intrarea
`n cadru, toat\ lumea a r\mas cu gu-
ra c\scat\, iar aparatul a imortalizat
reac]iile. Fiecare a reac ]ionat spon-
tan la ce auzea pentru prima oar\
din gura lui Pialat. 

Sandrine Bonnaire a fost singura
cru]at\. Pialat o pl\cuse `n mod spe-
cial [i pentru ea nu l-a mai omor`t pe
tat\ dup\ primele dou\ scene. „Era
fascinat de Sandrine“, spune Sylvie
Pialat azi, care l-a cunoscut pe viito-
rul ei so] tot pe platourile de la A nos
amours. „~n scenariul original tat\l
murea dup\ primele dou\ scene, dar
Maurice se temea s\ nu spun\ c\ ur-
ma s\ moar\ ca s\ nu se `nt`mple 
de-adev\ratelea, dar [i pentru c\ do-
rea s\ stea mai mult `n preajma lui
Sandrine.“

{i Sandrine Bonnaire a avut o re-
la]ie special\ cu cel care a descope-
rit-o: „Mi-a pus o gr\mad\ de `n tre -
b\ri despre tat\l meu (`i [tia pe ai
mei [i `l respecta foarte mult pe ta-
ta). Eu nu puteam discuta prea mul-
te cu tata pentru c\ era mai re]inut,
iar eu foarte s\lbatic\. ~mi doream
ca tata s\-mi spun\ c\ m\ iube[te,
dar el nu era `n stare. Cred c\ Pialat
a `n]eles. Pe atunci el nu avea copii,
deci eram pe undeva copilul lui“.
Via]a viitoarei actri]e a intrat ̀ n film,
iar filmul a influen]at-o ulterior.
„Cunoscusem acest american care a
stat [ase luni la noi acas\. Pialat mi-a
spus s\-l aduc `n film [i i-a dat rolul
celui cu care personajul meu se
culc\ pentru prima oar\. La sf`r[itul
film\rilor urma s\ plec la San Diego

de-adev\ratelea, de aceea a [i intro-
dus acea scen\ final\. {i pe mine 
m-a condus pe urm\ tata la aero-
port. E interesant c\ mi se `nt`mpl\
foarte des s\ visez c\ tata ̀ mi face cu
m`na de jos, iar eu m\ uit la el prin
hublou, din avion.“

Abdellatif Kechiche

Cineastul franco-tunisian are o re-
la]ie [i mai complicat\ cu actri]ele
din La vie d’Adèle: Chapitres 1 & 2,
Adèle Exarchopoulos [i Léa Sey-
doux, care s-au trezit a [aptea zi
dup\ Scripturi, adic\ `n luna sep-
tembrie, adic\ la patru luni dup\
Cannes, s\ spun\ ̀ ntr-un interviu ̀ n
SUA c\ regizorul le-a tratat oribil pe
platou. Kechiche s-a enervat [i a
reac ]ionat la fel de lipsit de tact,
spun`nd `n presa francez\ c\ Léa
Seydoux a insistat s-o ia ̀ n film, pen-
tru c\ el nici nu era sigur c\ s-ar fi
descurcat [i d`nd de `n]eles c\ ar pu-
tea s\ o dea `n judecat\ pe aceast\
„r\sf\]at\“. S-ar p\rea c\ exist\ [i
ni[te proiec]ii. Kechiche, care provi-
ne dintr-un mediu muncitoresc de
emigran]i [i care [i azi locuie[te la
Paris ̀ n Belleville, o asociaz\ pe Sey-
doux, al c\rei bunic conduce casa de
produc]ie Pathé, mediului din care
provine, [i nu e deloc sup\rat pe
Adèle Exarchopoulos, care are o
origine mai modest\ [i pe care el o
scuz\ prin v`rsta foarte t`n\r\. {i `n
film, cele dou\ fete vin din medii so-
ciale diferite, iar cea care provine
dintr-un mediu proletar ([i e intepre-
tat\ de Exarchopoulos) are, potrivit
regizorului, mai mult\ libertate de
mi[care dec`t cea de familie bun\,
care e constr`ns\ de codurile mediu-
lui ei. (Dar despre asta, mai multe ̀ n
interviul de s\pt\m`na viitoare.)

Amat Escalante

...care a venit la Bucure[ti cu so]ia, a
spus dup\ proiec]ia cu Heli c\ apro-
ximativ 70.000 de oameni au murit
`n Mexic `n ultimii [apte ani din
cauza traficului de droguri. „Am vrut
s\ merg dincolo de ceea ce vedem `n
pres\. ~n fiecare zi vedem imagini
cu oameni decapita]i, sp`nzura]i de
poduri sau ar[i. Am vrut s\ explorez
povestea unei familii [i a unor per-
soane care sufer\ din pricina acestei
situa]ii.“ Filmul s\u violent, care a
[ocat `n mod negativ mai ales presa
american\ prezent\ la Cannes, va
intra [i `n s\lile din România din 8
noiembrie. La vie d’Adèle: Chapi tres
1 & 2 intr\ `n 1 noiembrie, iar Only
God Forgives de Nicolas Winding
Refn, care s-a aflat [i el ̀ n selec]ie, ̀ n
29 noiembrie. Inside Llewyn Davis,
de Joel & Ethan Coen, e anun]at pen-
tru 6 decembrie, All Is Lost, de J.C.
Chandor, ar putea intra la sf`r[itul
lui februarie 2014. Pentru Jimmy P
(Psychoterapy of a Plains Indian (de
Arnaud Desplechin) [i Like Father,
Like Son (de Kore-Eda Hirokazu) nu
exist\ `nc\ date de premier\ `n Ro-
mânia.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
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16  »  fast food

— Stai s\ vezi ce-i fac lu’
asta. Ia uite cum traver-
seaz\. Alo, doamna! Unde
naiba am pus fluierul \la,
b\... ia, fluier-o tu. Repede, c\
intr\ `n bloc! Pffffffffuuui!
Sta]i pe loc, v\ rog! 

— S-a `nt`mplat ceva?
— Bun\ seara, `n primul

r`nd. Agent Cri[an, ordine
public\. Colegul meu, Vr`n -
ceanu. V\ rog s\-mi prezen-
ta]i documentele dvs.

— Nu am.
— Mda. {ti]i c\ nu ave]i

voie s\ circula]i noaptea pe
strad\ f\r\ a avea la pur t\ tor

cartea de identitate, nu? C\
se amendeaz\. Mai ales `n
seara asta, ̀ n care to]i umbl\
masca]i [i poate [i droga]i.
Apropos, frumos cos tum,
dar asta nu schim b\ cu ni-
mic gravitatea faptei. Plus c\
a]i [i traversat prin loc ne-
permis. 

— Nu trecea nici o ma -
[in\ [i am crezut c\...

— C\ `mi pute]i `n[ela
vigi len]a. Pe sectorul meu,
niciodat\. Locui]i aici?

— Nu, am ni[te treab\ la
cineva `n blocul \sta...

— Merge]i la o petrecere,
s\ `n]eleg. Ave]i mare grij\
cu muzica tare [i scandaluri-
le, c\ prezint toleran]\ zero.
O s\ v\ iau datele [i dac\ aud

vreo pl̀ ngere, v\ amendez
direct pe dvs. Cum v\ nu -
mi]i?

— Moartea.
— S\ [ti]i c\ dac\ vre]i s\

face]i pe de[teapta cu mine,
nu v-a]i g\sit omul. Mai de-
vreme am amendat unul ̀ m -
br\cat ̀ n omul p\ianjen, dar
avea nume, Popa Ionu]. Deci
numele.

— Moartea.
— Dac\ vre]i neap\rat s\

v\ duc la sec]ie, eu v\ duc la
sec]ie [i v\ las s\ v\ `mpros -
p\ta]i memoria toat\ noap-
tea. Dar o s\ v\ par\ r\u. C\
dac\ m\ scoate]i din r\b -
d\ri, s-ar putea s\ lua]i [i un
baston peste costum. 

— Eu s̀ nt moartea [i vor-
besc foarte serios. Am venit s\
iau pe cineva din blocul \sta.

— A]i venit s\-l lua]i la
b\ut sau ce?

— Ce s\ mai bea, c\ a b\ut
destul, ì ajunge. Trebuie s\
moar\ `n c`teva minute, iar

dvs. m\ ]ine]i din treab\.
— Hai c\ e[ti [i imperti-

nent\ pe deasupra. Ia stai s\
v\d... pfai, coasa asta este as-
cu]it\! Unde umbli, cucoan\,
cu ditamai arma alb\? Dac\
omori pe cineva cu ea?

— P\i asta e [i ideea, asta
fac.

— Dac\ e[ti moartea, ui-
te, omoar\-l pe Vr`nceanu.

— Nu pot, c\ nu e pe list\.
— Dar eu s`nt?
— Nici dumneata nu e[ti.
— ~nseamn\ c\ o s\

m\n`nc pensie bun\.
— {tiu [i eu?
— Cum adic\ [tii [i tu? Ce

vrei s\ zici, c\ mor?
— Dar parc\ nu credeai

c\ s`nt cine s`nt. Nu mori,
doar c\ o s\ ai pensie mic\.

— Dar dac\, s\ zicem,
prin absurd, a[ crede, ce 
mi-ai mai zice?

— }i-a[ zice c\ soacra-t\
mai are doi ani [i cinci luni.

— {i crap\ scorpia? Ha
ha, `ncep s\ vreau s\ cred c\
e[ti adev\rat\.

— Crezi ce vrei, e liberul
arbitru. Dar o s\ te convingi
peste doi ani [i cinci luni.

— Ce-o s\ aib\, de ce o s\
moar\?

— Nu [tiu, eu doar o s\
vin s\ o iau. E cu inima?

— Da, ia un pumn de
pasti le `n fiecare diminea ]\.
Pe urm\ `mi freac\ mie fi-
ca]ii. Uite cum facem, doam -
n\, c\ m-ai binedispus. L\ -
s\m totul la un avertisment
verbal, bine? 

— Cum considera]i dvs.
— Dar s\ [ti]i c\ v\ a[ tept

pentru soacr\. {ti]i adresa?
— O s-o primesc atunci.
— Nu, nu, c\ mai tot tim-

pul lumea `ncurc\ blocurile
`n tre ele. Odat\ mi-a pus po[ -
ta[ul o felicitare la mama
dra cului, `n cel\lalt cap\t.
Sta]i c\ v-o scriu eu acum.

~n 1999 scosese Moloch, `n care se
ocupa de Hitler, `n 2001 a trecut la
Lenin despre care a f\cut Taurus,
iar `n 2005 prezenta la Cannes ulti-
mul film din trilogia (pe atunci) a
naturii puterii, Soare/Solntze, un-
de imagina ultimele zile ale `mp\ -
ratului Hirohito `nainte de c\de-
rea Japoniei, la sf`r[itul celui de-Al
Doilea R\zboi Mondial. ~n urm\ cu
doi ani, c`nd Sokurov ar\ta la Ve-
ne]ia Faust, pentru care urma s\
pri measc\ Leul de Aur (dintr-o com -
 peti]ie f\r\ mari v`rfuri), au fost
critici care s-au ̀ ntrebat ce rost avea
un film care s\ transforme „three-
some“-ul `n „foursome“. Asta vrea
s\ `nsemne c\ revizitarea operelor
lui Goethe (Faust) [i Thomas
Mann (Doctor Faustus) nu ar fi
adus mari nout\]i fa]\ de ce s-a
mai f\cut, dup\ cum nici seria pu-
terii n-ar fi fost mai complet\ cu
Faust dec`t f\r\. Dar „ambi]ul“ lui
Sokurov, concretizat `n cel mai
scump film din carier\ (aproxima-
tiv opt milioane de euro), film care
nu s-ar fi terminat dac\ n-ar fi in-
tervenit personal Vladimir Putin
(fan Goethe [i cultura german\), e
p`n\ la urm\ de `n]eles. Sokurov
putea modela cum dorea sentimen-
tul puterii tr\it de Faust [i, adap -
t`ndu-i liber pe cei doi scriitori 

germani, putea spune c\ pentru
erou puterea era egal\ cu capacita-
tea de a transcende lumea rea l\
prin iubire. Cineastul vorbe[te
`ntr-un interviu despre „neferici-
rea patologic\ `n via]a de zi cu zi“
de care sufer\ eroul. Abordarea e
fireasc\ `ntr-un secol c`nd boala
ne fericirii e mai frecvent\ dec`t si-
filisul pe vremea c`nd Adrian Le-
verkühn, eroul lui Thomas Mann,
`i ceda lui Mefistofel pentru c\ do-
rea s\ fie un compozitor genial. 

Faustul lui Sokurov e un medic
alchimist care a pierdut gustul vie -
]ii [i pe care apari]ia lui Gretchen
`l `nsufle]e[te p`n\ la limita obse-
siei, f\c`ndu-l s\-[i v`nd\ sufletul
pentru o noapte cu ea. Spre deose-
bire de Goethe, Sokurov `l face pe
Faust s\-l ucid\ pe fratele lui Gret-
chen ̀ n mod accidental, ̀ nainte de a
o cunoa[te, poate pentru ca [i dra-
gostea ei s\ dep\[easc\ un obstacol.

Faust e genul de film care ̀ i poa-
te umple de fiori pe iubitorii tea-
trului (nu degeaba a intrat `n pro-
gramul Festivalului Na]ional de
Teatru), dar care pe cinefilii la cu-
rent cu ultimele icnete din dome-
niu nu `i va arunca neap\rat din
scaun. E un film mai degrab\ pre-
ten]ios `n care se vorbe[te mult pe
marginea unei interpret\ri destul
de la `ndem`n\, iar faptul c\ pierzi
timp ca s\ cite[ti subtitrarea (dia-
logurile s`nt `n german\) `n loc s\
savurezi imaginea lui Bruno Del-
bonnel e destul de frustrant. Del-
bonnel lucreaz\ `n tonuri de gri [i,
asem\n\tor filmelor precedente
din tetralogie, poetizeaz\ pe margi-
nea unei interpret\ri a trecutului.
Dac\ nu te lipe[te de zid prin `n -
treaga demonstra]ie, filmul lui 

Sokurov `]i r\m`ne `n cap prin
tablo uri, de pild\ prin imaginea fi-
nal\ a iadului sub forma unui
ghe]ar alb-alb\strui. 

Amorul de sine

~n schimb, primul film al lui Toma
Enache, Nu s`nt faimos... dar s`nt
aromân, este un lungmetraj inde-
pendent [i vorbit `n aromân\, al
c\rui buget de 300.000 de euro a fost
str`ns exclusiv din dona]iile comu-
nit\]ii aromâne. Inclusiv Gheorghe
Hagi a cotizat [i [i-a pus vila la dis-
pozi]ie pentru filmarea unei sec-
ven]e. ~n ciuda titlului, eroul e un
faimos regizor de film pe nume
Toni Caramu[at (interpretat de re-
gizorul care e [i produc\tor), care
pleac\ `n SUA s\ ia un mare pre-
miu pentru film documentar (cere-
monia seam\n\ cu Os carurile) [i
care descoper\ mitul unui personaj
pe nume Armânamea (interpretat
de modelul Linda Croitoru – sau
Linda Taylor, cum scrie pe generi-
cul `n englez\ al filmului). Odiseea

eroului ce str\ bate mai multe ]\ri ̀ n
c\utarea lui Armânamea – care e
de fapt un mit, dar care `i apare `n
viziuni – e o metafor\ a dorin]ei de
unitate etnic\. Cu zeci de personaje
interpretate de neprofesioni[ti (cu
excep]ia lui Rudy Rosenfeld), mem -
bri ai comunit\]ii de machedoni
din România, cu un scenariu scris
de cineva care nu [tie cum se scrie
un scenariu [i regizat de cineva ca-
re parc\ n-a v\zut un film `n via]a
lui, Nu s`nt faimos... dar s`nt aro-
mân e animat de figura entuziast\ a
lui Toma Enache. Eroul are `n per-
manen]\ o expresie t`mp-fericit\,
ca `n filmele de la Bollywood, [i se
`ngrije[te de persoana sa, de[i asta
n-are nici o leg\tur\ cu unitatea et-
nic\: ̀ [i ̀ ndreapt\ din]ii, se tunde [i
curteaz\ obsesiv femei frumoase.
~n schimb, tradi]ia e reprezentat\
de [osetele de la bunica [i dorin]a
de a face mul]i „cilimei“ (copii).
Acest film e expresia ima ginii de si-
ne a cuiva cu foarte bun\ p\rere
despre sine, dar nu are vreo
leg\tur\ cu cinemaul.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Alexander Sokurov, care
`nainteaz\ prin cinema cu
sintagma „protejat/urma[
al lui Andrei Tarkovski“
ag\]at\ de (re)nume,
`ncheie cu Faust o
tetralogie pe care toat\
lumea o credea trilogie.

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

Bobi 

Film

Iulia Blaga
~ntre Faust [i fault

Liceu
Anul \sta se-mplinesc zece ani de
c`nd am terminat liceul. Zece ani
de c`nd n-am mai urcat `n fiecare
diminea]\ dealul c\tre [coal\, zece
ani de c`nd n-am mai scris `ntr-un
caiet (la facultate aveam doar foi),
zece ani de c`nd nu mi-am mai b\ut
cafeaua `n buc\t\ria de-acas\ la
[apte diminea]a, `n timp ce-mi re-
petam adormit\ [i furioas\ c\ de-abia
a[tept s\ se termine tot circul \sta
obligatoriu [i s\ plec la facultate.
Profesorii care au contat cu ade -
v\rat pentru mine s`nt pu]ini. ~n
rest, via]a s-a `nt`mplat `n afara
orelor de la liceu, mai degrab\-n
Clubul Presei [i Cannabis (nu v\
speria]i, a[a se chema un bar din
Copou) dec`t la Liceul „Mihai Emi-
nescu“. Avantajul liceului ̀ ns\ e c\
acolo s-au dus 12 ani din cei 29 ai
mei, din primar\ p`n\-ntr-a dou\ -
[pea, primul s\rut pe obraz, fotbal
cu piciorul, prima ]igar\, chiulelile
antologice, dezam\girile minore [i
entuziasmele infinite. Despre entu-
ziasm infinit e vorba, de fapt, ̀ n En -
]iclopedia de ast\zi. Vineri, 25 oc-
tombrie, Serinella Marian, o foar t\
bun\ [i veche prieten\, ne-a invi-
tat, pe mine [i pe Marius Chivu, s\
ne `nt`lnim cu ni[te elevi de-a opta
[i de-a noua de la „Eminescu“ [i s\
le povestim despre „Dilema“. Asta
e varianta epic\. Varianta liric\ e
a[a: o `nt`lnire de dou\ ore cu unii
dintre cei mai de[tep]i copii pe care
i-am v\zut vreodat\, cei mai dez-
ghe]a]i, mai curio[i, mai simpatici.
Am vorbit despre c\r]i, despre lec-
tur\, despre pasiuni, despre c`t de
important e s\ faci ceva ce-]i place,
despre lucruri pe care [i eu, [i Ma-
rius, le [tiam despre noi, dar nu ne
pusese nimeni s\ le formul\m cu
subiect [i predicat. La final, am
avut senza]ia unei `nt`lniri semni-
ficative, care nu s-ar fi putut
`nt`mpla dac\ Serinella, profesoar\
de român\ [i fermec\toare wonder-
woman, nu ar fi crezut c\ un t`n\r
de 14 ani are nevoie de ceva mai
mult dec`t de programa aprobat\
de minister. Un t`n\r de 14 ani ([i
[tiu ce zic, been there, done that)
are nevoie de oameni care s\-l
trag\ de m`nec\ [i s\-i spun\:
„Uit\-te la locomotiva aia albastr\,
vezi c`t de frumoas\ e [i c`t de repe-
de merge?“. {i, dac\ ai noroc s\ ai
14 ani [i o profesoar\ de român\
cum e Serinella, ai toate [ansele s\
]ii ochii larg deschi[i.
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