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Actri]ele lui
Mungiu:
„Personajele
noastre s`nt [i
victime, [i
lupt\toare“
Iulia Blaga
Dac\ `n urm\ cu dou\, trei numere a]i citit un interviu cu
Cristian Mungiu despre noul
s\u film, Dup\ dealuri, [i despre discu]iile pe care acesta le-ar
putea provoca `n peisajul românesc, azi `i ascult\m pe actori.

1,5
LEI
ANUL VIII » NR. 372 » 27 octombrie – 2 noiembrie 2012 » S\pt\m`nal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro

Valeriu Gherghel: „Dar cine
mai are t\ria de a fi umil azi?
~n nici un caz dogmaticul...“
– ~n dialog cu Liviu Antonesei –

pag. 2-3

Cronic\ de
carte

S\ r`dem cu
Palahniuk
Florin Irimia
Recunosc c\ nu mai citisem de
mult o carte de Palahniuk. Dup\
Fight Club, Supravie]uitor, Mon[tri invizibili [i Sufocare, au ap\rut tot felul de lucruri care m-au
]inut departe de cel mai bun ironist al timpurilor postmoderne.

» pag. 10

Rockin’ by myself

C`teva
preciz\ri
Dumitru Ungureanu
Am ajuns [i eu la concluzia pe care meseria[ii sunetului o [tiu de
la `nceputul erei CD. Anume c\
surround-ul e prostie publicitar\,
suportul de vinil p\streaz\ [i red\ muzica mai bine dec`t discul
compact, iar `nregistr\rile cu echipament analog re]in ceva mai
mult din sufletul muzicianului dec`t capteaz\ cele digitale.

» pag. 6

Avanpremier\

Simona Sora –
Hotel
Universal
Recent ap\rut `n colec]ia Plural a Editurii Polirom, volumul Breviarul sceptic. {i alte eseuri despre simplitate
semnat de Valeriu Gherghel i-a oferit lui Liviu Antonesei prilejul unei discu]ii cu autorul. Cei doi se cunosc de
aproape patru decenii, din perioada `n care Constantin Noica a `ncercat s\ `i `mbl`nzeasc\ .

Suplimentul de cultur\ public\ `n avanpremier\ un fragment
din volumul Hotel Universal de
Simona Sora, care va ap\rea `n cur`nd la Editura Polirom, `n colec]ia Ego. Proz\ , [i care va fi disponibil [i `n edi]ie digital\.

`n paginile 8-9
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PE SCURT
C\l\uza Ofeliei Prodan trece
pe la C\rture[ti Verona
Vineri, 2 noiembrie, de la ora 18.00, la Libr\ria C\rture[ti Verona
din Bucure[ti (str. Arthur Verona nr. 13-15, sector 1) va avea loc
lansarea volumului de poezie C\l\uza, semnat de Ofelia Prodan [i
ap\rut recent la Cartea Româneasc\. Vor fi
prezen]i Florin Iaru [i Daniel Cristea-Enache. De asemenea, autoarea va lectura c`teva poeme. Despre aceasta, Ion Pop afirm\ c\
propune acum o suit\ de poeme de o tulbur\toare gravitate
varia]iuni pe tema
mor]ii, dar [i a unui fel de transfigurare a fiin]ei fascinate de un Dincolo cu frontiere
permeabile [i fragile. Le compune cumva `n
trepte, gradat, de la mica suit\ de «scurtmetraje», `n care decizia dispari]iei se ia
f\r\ fals patetism, `ntr-un decor realist-minimalist, `nregistrat pe un ton neutru, care face ca actul autosuprim\rii personajelor s\ capete o tulbur\toare
ambiguitate: contrast radical cu normalitatea aparent\ a peisajului [i a st\rii de spirit, fisur\ intim\ descoperit\ brusc [i provoc`nd
o ruptur\ nea[teptat\, la poeme de culoare oniric-vizionar\ .

Corin Braga lanseaz\
Luiza Textoris la Cluj
Miercuri, 31 octombrie, de la ora 12.00, `n Sala Eminescu a Facult\]ii de Litere, din cadrul Universit\]ii Babe[-Bolyai din ClujNapoca, va avea loc lansarea romanului Luiza Textoris, cel mai
nou volum semnat de Corin Braga [i ap\rut recent `n colec]ia Fiction Ltd. a Editurii Polirom. Al\turi de autor, vor lua
cuv`ntul Sanda Cordo[ [i C\lin Teuti[an.
Disponibil [i `n versiune digital\, volumul
reprezint\ o poveste fascinant\ a unei fete
care g\se[te `n vis o via]\ paralel\. Luiza
este o fat\ cu nasul c`rn [i ochi exoftalmici
c\reia `i place at`t de mult s\ viseze, `nc`t
sf`r[e[te prin a nu mai distinge delirul de
realitate. Fascinat\ de tr\irile onirice, ea
`[i creeaz\ dubli de vis ca s\ exploreze lumi
paralele, contorsionate, `ntrep\trunse cu
realitatea de zi cu zi. Luiza Textoris este al
treilea roman din ciclul Noctambulii, dup\ Claustrofobul [i Hidra.

Breviarul sceptic de Valeriu
Gherghel este discutat la Ia[i
Vineri, 2 noiembrie, de la ora 18.00, `n Cafeneaua din Corpul R al
Universit\]ii Alexandru Ioan Cuza din Ia[i va avea loc lansarea
celui mai nou volum semnat de Valeriu Gherghel, Breviarul sceptic. {i alte eseuri despre simplitate, ap\rut recent `n colec]ia Plural. Eseu a Editurii Polirom. ~nt`lnirea `i va reuni pe Liviu Antonesei, Doris Mironescu [i Bogdan Cre]u, moderator fiind Adrian {erban. Pornind de la principiul simplit\]ii
[i de la faptul c\ exist\ limite `n exerci]iul
hermeneutic, Valeriu Gherghel alterneaz\ pe `ntreg parcursul volumului considera]iile teoretice cu exerci]iul practic
analiza de text [i, `n c`teva cazuri, cu
exerci]iul imaginativ. Dac\ `n prima
parte vorbe[te despre simplitate [i conciziune, iar `n cea de-a doua despre principiul opus, reprezentat de risipa interpretativ\ [i exces, `n partea a treia autorul prezint\ unele episoade din
istoria hermeneuticii (Philon din Alexandria, Sf`ntul Augustin,
Hugo de Saint-Victor) care demonstreaz\ c`t este de dificil s\ fii
simplu `n interpretare.

Actri]ele lui Mungiu:

„Personajele noastre
s`nt [i victime, [i
lupt\toare“
Dac\ `n urm\ cu dou\, trei
numere a]i citit aici un
interviu cu Cristian Mungiu
despre noul s\u film, Dup\
dealuri, [i despre discu]iile
pe care acesta le-ar putea
provoca `n peisajul românesc, azi `i ascult\m pe
actori. „La noi e f\r\ cuvinte“, mi-a spus scurt
Cristina Flutur `ntr-o
discu]ie avut\ la Cannes,
`nainte ca filmul s\ fie
distins cu Premiul pentru
scenariu [i Premiul de
interpretare ex aequo
pentru Cosmina Stratan [i
Cristina Flutur. Ce voia s\
spun\ t`n\ra actri]\ de la
Teatrul Na]ional „Radu
Stanca“ din Sibiu (dar
moldoveanc\, la fel ca
Mungiu, Stratan, operatorul
Oleg Mutu [i ca mai to]i
colaboratorii lui Mungiu) e
c\ n-a fost nevoie ca pe
platou regizorul s\ le dea
prea multe explica]ii
interpre]ilor.
Iulia Blaga
Aveam impresia `nc\ de la casting
c\ m\ cite[te ca pe o carte deschis\, dar c\ eu nu pot s\-mi dau seama de nimic la el , spune Cosmina
Stratan, pe care Mungiu a remarcat-o acum c`]iva ani cu ocazia unui interviu, c`nd ea era `nc\ reporter. Mungiu avea s\ recunoasc\ mai t`rziu c\ s-a g`ndit atunci
cum ar putea colabora cu acea fat\
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cu ochi alba[tri, iar povestea la care a ajuns dup\ ce a urm\rit cazul
real al Irinei Cornici, a v\zut spectacolul lui Andrei {erban [i a citit
romanele non-fic]ionale ale Tatianei Niculescu Bran l-a f\cut s\-[i
aduc\ aminte de Cosmina Stratan,
care `ntre timp absolvise Actoria.

„Cristian `]i d\ o
`ncredere [i tu te arunci“
Rela]ia dintre un regizor [i actorii
lui e imposibil de `n]eles pentru un
outsider. Regizorul e omul care te
face s\ te arunci `n gol, oferindu-]i
doar siguran]a bra]ului s\u, iar
acest curaj de a-]i pune vulnerabilitatea la b\taie pentru a-l ajuta
s\ creeze o lume nou\ `l face pe actor s\ se lege de regizor prin fire
solide. Cristian `]i d\ o `ncredere
[i tu te arunci , spune Cristina Flutur, care o interpreteaz\ pe Alina,
t`n\ra care se duce la m\n\stire
pentru a o recupera pe Voichi]a
ca s\ tr\iasc\ doar ele dou\, ca atunci c`nd locuiau la orfelinat. Dup\ dealuri pune multe probleme,
printre care pe aceea a liberului
arbitru [i a adev\rului pe care fiecare om crede c\ `l de]ine teme
pe care Mungiu le dezvoltase [i `n
4 luni, 3 s\pt\m`ni [i 2 zile. Pentru Cosmina Stratan, miezul e urm\torul: Dac\ Voichi]a nu s-ar
fi dus la m\n\stire, nu s-ar fi f\cut
filmul, iar acesta se bazeaz\ pe acest [ir de ne`n]elegeri dintre cele
dou\. Fiecare `n]elege gre[it decizia celuilalt [i de aici toat\ aceast\
mare ne`n]elegere pavat\ cu cele
mai bune inten]ii. Fiecare vrea
s\ fac\ bine, dar acest bine e interpretat gre[it de cel\lalt. Chiar
dac\ preotul, medicul [i celelalte
c\lug\ri]e au `ncercat s-o ajute

pe Alina, rezultatul a fost tragic,
datorat [i faptului c\ Voichi]a am`n\ decizia salvatoare. Poate c\
era singurul personaj care putea
s\ o salveze pe Alina. De fapt, s`nt
sigur\ de asta .
Dac\ Alina e un personaj inflexibil, decis s\ lupte p`n\ la cap\t pentru ideile ei, Voichi]a e la
fel de puternic\, dar `ntr-un mod
mult mai subtil vezi [i psihologia eroinelor din 432, aflate [i ele
`ntr-un proces de cre[tere. Decizia de a-i spune nu Alinei e gestul
prin care Voichi]a se deta[eaz\
de trecut [i `[i alege destinul. Dintr-un punct de vedere, Voichi]a trebuie s-o sacrifice pe Alina pentru
a-[i tr\i via]a a[a cum dore[te. Cosmina Stratan: E pentru prima oar\ c`nd trebuie s\ ia o decizie singur\, pentru c\ pe tot parcursul filmului avusese nevoie de confirm\ri. Nu avea `ncredere `n propriile ei hot\r`ri. Avusese nevoie de
acceptul p\rintelui, de punctul de
vedere al Alinei, pentru c\ avea
impresia c\ nu se descurc\ `n lumea real\ [i c\ are nevoie de cineva ca s\-i arate drumul. Momentul \sta tragic cred c\ e declicul
pentru Voichi]a .

„Am senza]ia c\
`n\untrul fiec\rui om
exist\ toate variantele
de fiin]e umane“
Cristina Flutur are [i ea propria `n]elegere a personajului s\u, al
c\rui destin i se pare trist [i ironic : Alina e o lupt\toare care a
ajuns victim\ pentru c\ a iubit.
Dac\ n-ar fi iubit-o at`t de tare pe
Voichi]a, ar fi putut pleca s\-[i fac\ o via]\ `n alt\ parte. ~n numele
iubirii a intrat `n acest v`rtej [i
n-a mai putut ie[i. La un moment
dat, ni[te oameni au hot\r`t c\ ea
trebuie legat\ [i redus\ la t\cere .
Personajele noastre s`nt [i victime,
[i lupt\toare , admite Cosmina Stratan. Voichi]a e o lupt\toare pentru c\ reu[e[te s\ duc\ tot conflictul interior [i s\-l p\streze doar `n
interiorul ei. E foarte greu s\ reu[e[ti s\ nu sco]i `n afar\ toate izbucnirile astea [i s\ r\m`i cu toate
acas\. Acesta a fost [i cel mai greu
lucru pentru mine ca actri]\, [i cel
mai greu de `n]eles: Cum poate un
om s\ tr\iasc\ tot acest conflict
f\r\ s\ ac]ioneze? E aproape incredibil , spune actri]a, care `n
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timpul film\rilor a fost `ncurajat\
de Mungiu s\ se `nsingureze, probabil pentru a-[i regla singur\ suspantele. Referindu-se la dificultatea
de a duce `n spate un personaj [i o
poveste at`t de dificile, debutanta
`n cinema spune: E un disconfort
fizic foarte real prin care treci ca
persoan\, nu ca personaj, [i ai dou\ solu]ii fie `ncerci s\ lup]i cu
disconfortul \sta [i s\ `l elimini,
fie `l folose[ti, dar nu po]i merge de
fiecare dat\ pe aceea[i solu]ie .
Cristina Flutur, care [i ea debuteaz\ acum `n cinema, are deja o teorie despre ce `nseamn\ s\ interpretezi un personaj, teorie format\ `n
teatru [i solidificat\ pe platourile
de la Dup\ dealuri: E prima dat\
c`nd vorbesc despre ea , a m\rturisit la Cannes, [i `n teatru am jucat
persoane foarte diferite de cum m\
prezint eu, dar am senza]ia c\ `n\untrul fiec\rui om exist\ toate variantele de fiin]e umane. E ca [i cum
te-ai conecta la un personaj pe care
`l ai deja `n\untrul t\u. Deci cred c\
for]a asta [i genul \sta de om periculos [i plin de frustr\ri [i de furie
exist\ `n\untrul meu . Ca s\ se elibereze de tensiunea rolului, Cristina Flutur se relaxa pe platou ascult`nd la iPod nu orice fel de muzic\,
ci Muse (ca s\ p\streze furia personajului), dar odat\ ce filmul a
fost gata, a [tiut c\ trebuie s\-i dea
drumul Alinei. Dup\ ce s-au terminat film\rile, nu mi s-a mai p\rut
corect s-o ]in l`ng\ mine. I-am dat
drumul `n film [i de aici `ncolo e
liber\. Ce am putut eu s\ fac pentru
ea [i ce a putut ea s\-mi dea mie
cred c\ deja s-a `nt`mplat , spune
actri]a, ad\ug`nd c\ a privit scenariul ca pe un scenariu [i c\ nu s-a
g`ndit la Alina ca la o persoan\ real\. De altfel, acesta a fost [i lucrul
pe care regizorul-scenarist a ]inut
s\-l spun\ actorilor de la bun `nceput, nu doar pentru c\ el `nsu[i a
plecat de la un caz real pentru a ajunge `n alt\ parte, dar probabil [i
ca s\ nu-i lase s\ se `ngreuneze cu
responsabilitatea pentru o persoan\ real\.

„Nu cred c\ m-am g`ndit
s\ joc din ochi“
Actoria nu doar te pune `n contact
cu con]inuturile tale cele mai profunde, dar te face [i s\ `]i descoperi
singur scutul. Partea cea mai frumoas\ e c\ reu[e[ti s\ tr\ie[ti situa]ii prin care nu reu[e[ti s\ treci `n
via]a obi[nuit\. Cred c\, dac\ ne
asum\m corect biografia personajului [i ne punem corect `n situa]ie,
nu avem cum s\ nu acces\m acea
parte din noi care poate p`n\ la momentul respectiv n-a folosit la nimic.
Cred c\ omul e dotat cu un sistem
de ap\rare `n toate direc]iile, doar
c\ n-avem nevoie de toate direc]iile ,
adaug\ Cristina Flutur, concluzion`nd: Uneori s`nt la fel de liber\ [i
de `nc\p\]`nat\ ca Alina. Cred c\
ne-am `nt`lnit `n convingerea c\ omul e bine s\ mearg\ pe picioarele

Cosmina Stratan

lui [i s\ g`ndeasc\ cu mintea lui, [i
nu s\ ia idei de-a gata, f\r\ s\ le treac\ prin el .
Unul din momentele filmului care
te face s\ `n]elegi `n caz c\ nu-]i d\duse[i seama p`n\ atunci de ce
Cristian Mungiu a ]inut s\ lucreze
cu acea t`n\r\ cu ochi alba[tri e cel
`n care Cosmina Stratan joac\ o scen\-cheie mai ales din priviri. Nu
cred c\ m-am g`ndit s\ joc din ochi ,
recunoa[te ea azi, `ntr-adev\r, momentul c`nd Voichi]a se simte vinovat\ e cel de dup\ moartea Alinei,
c`nd vine poli]ia. Ca personaj, ea are
nevoie de acest moment pentru c\
e o vin\ pe care vrea s\ [i-o asume
public. E singura variant\ pe care
o g\se[te `n acel moment de a pl\ti
`ntr-un fel pentru ce s-a `nt`mplat.
Asta mi-a [i pl\cut foarte mult c`nd
am vorbit cu Cristian despre scena
respectiv\: ea a trecut de momentul
foarte haotic `n care con[tientizeaz\ moartea Alinei [i acum explic\
c`t poate de ra]ional ce s-a `nt`mplat,
lucru care cred c\ o ajut\ s\ treac\
mai u[or peste durere. Cu o noapte
`nainte a trecut printr-un [oc, iar a
doua zi s-a trezit `ntr-o lume f\r\
Alina lucru pe care nu putea s\-l
conceap\ , dar e o prim\ diminea]\ f\r\ Alina .

„Fiecare c\lug\ri]\ e un
personaj distinct, dar
`mpreun\ alc\tuiesc un
tot unitar“
C`nd Cristian Mungiu a `nceput castingul pentru film, toate actri]ele
care au dat prob\ au fost puse s\
citeasc\ rolul Voichi]ei [i pe cel al
Alinei. Pe l`ng\ Cosmina Stratan [i
Cristina Flutur, regizorul le-a mai

Cristina Flutur

ales pe Dana Tapalag\ (`n rolul stare]ei), precum [i pe C\t\lina Harabagiu, Gina }andur\ [i Victoria
Agache `n roluri de m\icu]e. C\t\lina Harabagiu mai lucrase cu
Cristian Mungiu la 432 [i la Amintiri din Epoca de Aur, dar Gina
}andur\, `nc\ student\ la Universitatea de Arte din Ia[i, a fost chemat\ la casting dup\ ce Mungiu a
v\zut-o `ntr-o fotografie. Victoria
Agache spune azi c\ una dintre aprecierile care i-a f\cut pl\cere la
Cannes a fost c\ fiecare c\lug\ri]\ e un personaj distinct, dar `mpreun\ alc\tuiesc un tot unitar . Pentru
t`n\ra actri]\ care `n copil\rie dorea s\ devin\ fie actri]\, fie c\lug\ri]\, Dup\ dealuri a `ngem\nat `n
mod nea[teptat ambele visuri. Dana
Tapalag\ s-a temut dup\ terminarea film\rilor c\ duhovnicul ei n-o
va mai primi `n biseric\ [i a r\mas
cu senza]ia c\ echipa s-a jucat cu
focul , pentru c\ s-a filmat `ntr-un
l\ca[ de cult inexistent `n realitate.
Cine ~l are pe Dumnezeu de tat\
are [i biserica de mam\ , spune actri]a, care e de p\rere c\ nu ai voie
s\ ]ii slujbe dac\ nu e[ti hirotonit.
Dana Tapalag\ spune c\ s-a g`ndit
de mult s\ se c\lug\reasc\, dar c\
acum are copii de crescut. Faptul c\
a ]inut ascuns acest g`nd nu l-a `mpiedicat pe Cristian Mungiu s\ o
considere ideal\ pentru personajul maicii stare]e. La Cristian,
totul e foarte echilibrat, niciodat\ nu foloseam textul `nv\]at de
acas\ pentru c\ el `l schimba `n
permanen]\ [i o f\cea foarte bine , `[i aminte[te Dana Tapalag\
despre lucrul cu Mungiu, scenariul
ini]ial fiind voluminos [i foarte
frumos .
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Dana Tapalag\

Valeriu Andriu]\ se a[teapt\
ca `n România filmul s\ fie
perceput `n alb [i negru
Singurul element masculin pregnant al filmului e Valeriu Andriu]\, care interpreteaz\ rolul preotului, al lui tati , a[a cum `i
spun maicile `n film (maica stare]\ fiind mami ). Pe Andriu]\,
Cristian Mungiu `l mai folosise `n scurtmetrajele sale [i `n lungmetrajul s\u de debut, Occident, [i pl\nuia de mult s\ mai lucreze
cu el. Originar din Basarabia, Valeriu Andriu]\ locuie[te acum
`n Bucure[ti [i are `n CV mult mai mult teatru dec`t film. De[i a
fost singurul actor din distribu]ie care v\zuse Dup\ dealuri `n
faza de montaj, [i chiar de mai multe ori, la premiera cannez\ i-au
dat lacrimile c`nd, la `nceputul filmului, Voichi]a [i Alina se `nt`lnesc `n gar\ [i se `mbr\]i[eaz\. Dac\ fetele [i-au construit personajele g`ndindu-se la acestea ca la ni[te personaje imaginare, Valeriu Andriu]\ m\rturise[te c\ i-a fost fric\ s\ se apropie de un personaj real, mai ales c\ e [i preot . Dac\ `[i vede personajul colorat
`ntr-un gri cald , actorul se a[teapt\ ca `n România filmul s\ fie
perceput `n alb [i negru, lucru care nu e greu de presupus e departe de ce `[i dore[te autorul s\u.
Dup\ dealuri intr\ `n s\lile române[ti `n 26 octombrie.
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~mpodobe[te, mam\,
fibra na]ional\!
Idei pe contrasens
George Onofrei
De ceva ani, pe ruta Ia[i-Chi[in\u se organizeaz\
Festivalul Interna]ional (!) de Poezie „Grigore Vieru“. El
este asumat de Muzeul Literaturii Române din Ia[i,
finan]at de Consiliul Jude]ean (`n subordinea c\ruia se
afl\ MLR) [i de Prim\ria Ia[i. Festival de poezie e cam
mult spus (cel pu]in `n accep]iunea mea), e mai cur`nd
o comemorare anual\ a poetului de peste Prut.

Tot MLR Ia[i organiza (?) un alt
eveniment care, nu e nici o figur\ de stil, se desf\[ura cu coliva
pe mas\: Concursul de Poezie
Ronald Gasparic . Era un efort
al p\rin]ilor acestuia de a p\stra
vie memoria fiului lor, poet, ucis
la 21 de ani. Destul de greu de
judecat un astfel de eveniment,
ca [i `n cazul celui dedicat lui
Grigore Vieru. E despre literatur\ chiar, e despre fibra na]ional\ , e despre c`[tigul de imagine pe seama unui autor trecut
de cur`nd `n nefiin]\?
C`t despre tenta interna]ional\ pe care organizatorii doresc s\ o imprime doar prin cooptarea invita]ilor din Chi[in\u
sau Cern\u]i, [i aici ar merita o
minim\ revizuire: un festival de
proximitate identitar\ [i geografic\ nu e totuna cu o deschidere real\ spre literaturile altor culturi. Tot `n matca ta te `nv`r]i.
Subiectul e delicat, `ns\ kitsch-ul
pur `n care se scald\ Festivalul
Grigore Vieru nu are cum s\
nu `]i sar\ `n ochi. N-a[ vrea s\
par lipsit de suflet, de[i sigur
mul]i m\ vor acuza de asta dup\
lectura acestui text. ~n contextul
`n care vorbim de s\pt\m`ni

bune despre restaura]ia pe
care domnul Marga vrea s\ o
produc\ la ICR prin armele at`t
de dragi ale Uniunii Scriitorilor,
reprezentat\ bine la v`rful institu]iei de domnul Gârbea, ne putem `ntreba, pe drept cuv`nt,
dac\ nu cumva astfel de parastase vor deveni etalonul, iar nu
Festivalul Interna]ional de Literatur\ Bucure[ti, ai c\rui invita]i interna]ionali, printre al]ii,
vor fi anul acesta Jonathan Coe
[i Will Self.
A fost de tot hazul faptul c\
Festivalul Grigore Vieru a
fost c`t pe ce s\ devin\ unul de
spiritism, c\ci MLR-ul a continuat [i `n acest an s\ `l a[eze `n
lista invita]ilor pe Adrian P\unescu. Se `n]elege de ce, totu[i,
bardul nu a mai ajuns. Directorul interimar al institu]iei a precizat c\ a fost o eroare (material\, sic!) de tip copy-paste din programul din al]i ani. Cert este c\
`n Comisia de Cultur\ a CJ a[a a
ajuns cererea de finan]are, `n stadiul de plagiat , semn c\ preg\tirea Festivalului a presupus multe ore de trud\ [i aten]ie la detalii.
A ajuns, `n schimb, Paul
Surugiu, supranumit Fuego,

Românika se
hot\r\[te s\ moar\
Nu este vorba aici despre calendarul maya[. E mai cur`nd vorba despre o amenin]are real\, chit c\ t\cut\ ([i
cu at`t mai periculoas\): ipocrizia ce `nvele[te din ce `n
ce mai mult, `n straturi tot
mai groase, ca o perdea aproape invizibil\, societatea noastr\. N-ar trebui s\
ne fie fric\ de prezicerile
calendarului sus-men]ionat,
ci de posibilitatea ca societatea româneasc\ s\ renasc\ de-adev\ratelea la calendele grece[ti.
Avem o institu]ie care are
`n denumire cuv`ntul anti-

corup]ie . Cu aproape orice
prilej, ea seam\n\ mai mult
cu un organism de f\cut publicitate. Ar fi, probabil, regina unui eveniment de felul Noaptea devoratorilor
de... . Nu putem [ti, urm\rind modul `n care ea ac]ioneaz\, dac\ acolo lucreaz\
creativi publicitari sau
procurori. Ultima sa reprezenta]ie a sem\nat ca o pic\tur\ de ap\ cu toate celelalte
de dinainte. Nou\, consumatorilor naivi, ni s-au servit o
serie de filmule]e cu [efi de
tren [i controlori CFR care
luau mit\. Odat\ pus `n

mi[care t\v\lugul informa]ional, am aflat c\ oamenii
respectivi f\ceau parte dintr-o re]ea cu structur\ piramidal\. Un fel de benladeni
pe care `i caut\ [i CIA, [i
NASA, [i m\-sa. S\ nu fiu
`n]eles gre[it: nu le iau ap\rarea presupu[ilor [p\gari, c\ci, dac\ au f\cut-o,
trebuie s\ pl\teasc\; este
`ns\ c`t se poate de revolt\tor ca adev\ra]ii rechini ai
institu]iei noastre de stat
s\ stea frumos [i relaxat [i
s\-[i dea cu p\rerea `n media despre filiera mafiot\
a na[ilor de tren, cu aerul

doct al personajului `ntruchipat de Marlon Brando. Pe c`nd eram copil, circula o vorb\ cam neru[inat\: la curbe, [inele pocnesc. Ea va mai r\m`ne `n
actualitate pentru mult,
mult timp.
Regali[ti pe care ]ara nu
putea s\-i mai `ncap\/ au
venit acum la rege, ca s\-i
dea statui [i ap\.
Am aflat, `n ultimele zile,
c`t de monarhi[ti s`nt Crin
Antonescu, Victor Ponta [i
ceilal]i. Constatasem mai demult c\ [i Ion Iliescu, [i Traian B\sescu simt acela[i
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artistul care a fr`nt at`tea inimi
de m\icu]e `n ultimii ani, care
a c`ntat pe o scen\, la mall, melodii pe versuri de Grigore
Vieru.
La lansarea oficial\, de la
Prim\rie, fete `n costum popular
regulamentar. Plus acela[i discurs pl`ng\cios despre fra]ii
no[tri de peste Prut , discurs care, s-a spus `n at`tea r`nduri, ne
plaseaz\, m\car din punct de vedere cultural, la o periferie.
Ca totul s\ fie perfect, un alt
bard, de ast\ dat\ de la Palatul
Roznovanu (l-am numit aici pe
primarul Ia[ului, Gheorghe Nichita), adreseaz\ invita]ilor urm\toarele vorbe: ~n aceste zile
de octombrie, ne adun\m din
nou pentru a fi p\rta[i la `nflorirea poeziei [i a limbii române[ti, revenind `n continua celebrare a «Poetului care `mprim\v\reaz\ toamna», a[a cum `l descria Nichita St\nescu pe Grigore Vieru. A venit din nou timpul s\ ne reprimim poetul, s\-i
ur\m «bine ai venit» `n sufletul
nostru, s\ ne l\s\m alina]i de
versurile sale .
Nimeni nu e primar destul
dac\ nu e [i oleac\ de poet.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

fior de dragoste `n trup atunci c`nd vorbesc despre
Majestatea Sa Regele Mihai.
Dac\ ar fi s\ spunem elegant ceea ce fac d`n[ii, ar
trebui s\ zicem c\ `ncearc\
s\ fie ni[te trendsetteri :
c\ `ncearc\ s\ ini]ieze o mod\. ~n fapt, mare diferen]\
nu exist\ `ntre politicieni
[i o Lady Gaga ce se `mbrac\ `n mici cu mu[tar [i
fleici l\sate o noapte la
bai].
Dac\ ar fi s-o spunem pe
[leau, am zice doar c\ ei, republicanii, democra]i sau/[i
fo[ti comuni[ti, s`nt parte
a unui curent puternic de
ipocrizie. Trendset\rii lui
pe[te pr\jit, liderii no[tri

politici, se gudur\ frumos
pe l`ng\ institu]ia monarhic\ pentru c\ d\ bine.
Uit\ `ns\ c\ risc\ s\ fie
lua]i drept ceea ce s`nt:
ni[te personaje care sea[az\ `ntr-o postur\ c`t se
poate de ridicol\. ~n România, mai s`nt foarte pu]ini
regali[ti one[ti: este vorba
de cei cu v`rste onorabile,
care au prins monarhia
[i singurii care [tiu ce `nseamn\ ea.
Noi, restul, am citit
despre Carol I sau despre
Mihai doar `n c\r]ile de
istorie. Acolo unde nu va ajunge nici unul dintre crinii no[tri mai mult sau
mai pu]in somnoro[i.

www.suplimentuldecultura.ro

opinii « 5
Românii e de[tep]i:
Radu Pavel Gheo

Fascina]ia
patalamalei
E `nduio[\toare fascina]ia românilor pentru acte, certificate, diplome [i alte patalamale. Ca orice
neam t`rzielnic `n descoperirea `nscrisurilor oficiale (a `nscrisurilor
`n general), românii v\d `n continuare `n ele ni[te obiecte fermecate, `nzestrate cu puteri supranaturale. Iar un triunghi, un paralelipiped sau un cerc imprimat `n carnea h`rtiei [i numit generic [tampil\ este un stigmat divin, echivalentul soarelui [i al luceferilor imprima]i pe pielea unui F\t-Frumos
de basm.
C`nd eram copil, credeam c\
proverbul Ai carte, ai parte este un `ndemn din sfera educa]iei
[i c\ `n]elepciunea popular\ asociaz\ dob`ndirea prosperit\]ii cu
`nv\]\tura. Gre[eam: românii, `n

»

Un certificat de
calificare profesional\
pare prea pu]in; te face
un simplu ucenic, o
calf\ `ntr-o meserie
oarecare. A[a c\ s-a
inventat o diplom\ cu
o denumire pompoas\,
care nu `nseamn\
nimic, nu ajut\ la
nimic, dar e totu[i
ceva: o h`rtie cu antet
[i [tampil\, ba chiar cu
timbru sec. O carte. O
patalama.

`n]elepciunea lor, nu dau multe
parale pe educa]ie. Proverbul se refer\ exact la patalama, la un act
de un fel sau altul: ai patalamale,
ai un ascendent clar asupra celor
ce nu le au.
A[a se explic\ goana dup\ diplome din sistemul de `nv\]\m`nt
românesc. Nu e de mirare c\ absolven]ii de liceu s-au `nghesuit
cu sutele de mii la diverse facult\]i particulare dubioase. Îmi `ng\dui s\ presupun c\ mul]i dintre
ei erau con[tien]i de calitatea
precar\ a educa]iei oferite acolo.
Dar cui `i pas\ de calitatea educa]iei? Acolo se oferea, `n schimbul
unor eforturi minime sau chiar
nule, dar pe bani frumu[ei, o diplom\. Poate c\ un absolvent prin
coresponden]\ la o facultate f\r\
biblioteci nu va fi fiind la fel de
performant ca unul de la o facultate cu criterii stricte de admitere [i cu examene dure, dar diploma e tot diplom\. Ai diplom\, ai
parte a[a spune proverbul. {i `n
România func]ioneaz\.
Acela[i principiu st\ [i la baza
conceptului de bacalaureat profesional, proasp\t n\scocit de Ministerul Educa]iei. Poate c\ un absolvent de dou\sprezece clase nu e
`n stare s\ `ndeplineasc\ cerin]ele minimale de ob]inere a diplomei
de bacalaureat, dar trebuie s\ primeasc\ [i el ceva dup\ doisprezece ani de [coal\. Un certificat de
calificare profesional\ pare prea
pu]in; te face un simplu ucenic, o

calf\ `ntr-o meserie oarecare. A[a
c\ s-a inventat o diplom\ cu o denumire pompoas\, care nu `nseamn\ nimic, nu ajut\ la nimic, dar e
totu[i ceva: o h`rtie cu antet [i [tampil\, ba chiar cu timbru sec. O carte. O patalama.
Obsesia aceasta a h`rtiei oficiale duce c`teodat\ la demersuri
absurde. Se `nt`mpl\, de exemplu,
ca fo[ti colaboratori ai serviciilor
secrete comuniste s\ deschid\ proces `mpotriva Consiliului Na]ional
pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii, nemul]umi]i c\ au fost
declara]i informatori. Realitatea
pare clar\: oamenii respectivi au
semnat angajamente de colaborare
cu Securitatea, apoi au scris inform\ri `n care au dat detalii despre
via]a intim\ [i opiniile politice ale
altor români, iar `n multe cazuri
au primit [i bani pentru asta sau
au fost recompensa]i `n vreun alt
fel. Nici m\car nu era nevoie de o
institu]ie ca CNSAS ca s\ `i declare informatori; bunul-sim] era suficient. {i totu[i, oamenii se simt jigni]i [i pornesc ac]iuni `n instan]\.
Z\u c\ nu pricep. Presupun`nd
c\ instan]a judec\toreasc\ va da
un verdict favorabil [i le va elibera o h`rtie oficial\, cu [tampile [i
semn\turi, cum c\ nu s-a dovedit
`n mod clar c\ au fost colaboratori
ai Securit\]ii, cum va schimba asta realitatea? Va [terge din memorie [i din istorie inform\rile
scrise de ei [i chitan]ele cu sumele primite? Va face ca victimele lor
s\ uite turn\toria abject\? Are o
astfel de sentin]\ judec\toreasc\
puterile magice ale unei radiere
parfumate, care va [terge [i va
`nmiresma mizeria trecutului?
Dar a[a s`nt românii: cred `n
patalamale. Ele pot orice. Dac\ ar
redacta cineva o diplom\ pentru
cea mai prosper\ [i mai ferice ]ar\ a planetei [i ar `mpodobi-o [i cu
dou\-trei [tampile, am etala-o la
Palatul Parlamentului [i ne-am privi unii pe al]ii cu m`ndrie neascuns\, sc\rpin`ndu-ne `ntre timp pulpa piciorului prin g\urile din n\dragii f\r\ [tampile.
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Biblioteca din Petrila
Ion Barbu

Suplimentul lui Jup:
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6 » muzic\

Cecilia Bartoli [i Agostino
Steffani `ntre muzic\ [i comer]

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

C`teva
preciz\ri
~n urm\ cu dou\ s\pt\m`ni, c`nd
am prezentat-o pe Shemekia
Copeland [i ultimul ei disc, mi-a
scris un prieten pe care nu l-am
v\zut de vreo 15 ani, dar schimb\m deseori semne de existen]\
via internet. Exigent iubitor de
rock, colec]ionar pasionat de viniluri, omul a r\bufnit satisf\cut
c\, `n fine, am ajuns [i eu la concluzia pe care meseria[ii sunetului o [tiu de la `nceputul erei CD.
Anume, c\ surround-ul e prostie
publicitar\, suportul de vinil p\streaz\ [i red\ muzica mai bine dec`t discul compact, iar `nregistr\rile cu echipament analog re]in
ceva mai mult din sufletul muzicianului dec`t capteaz\ cele digitale. Asta, fire[te, `n caz c\ artistul
are ceva de spus, nu-i un simplu
l\utar cu urechea atent\ la moda
zilei, adaptat cerin]elor publicului, inclusiv exigen]elor tehnice...
(Apropo, mi-amintesc episodul
spargerii grupului Guns N Roses.
Unul dintre motivele rupturii a
fost acesta: Slash ]inea s\ lucreze
urm\torul album `ntr-un fel c`t
mai apropiat de condi]ia trupelor
de garaj, lipsite de echipamente
performante, dar pline de energie
furioas\, tipic\ rockului; Axl Rose
voia, dimpotriv\, s\ imprime la
cele mai `nalte standarde, cu orchestra]ii multiplu suprapuse pe
48 de piste, fiindc\ a[a se cere!
Urmarea? Trupa a intrat `n vrie,
publicul n-a a[teptat s\ ajung\ muzican]ii la `n]elegere, fanii au fost
r\spl\ti]i peste un timp cu zeam\,
nici m\car ap\ de trandafiri! Despre arme, inutil s\ vorbim! Totu[i,
trebuie remarcat c\, dintre echipieri, doar Slash a reu[it s\ aib\ o
carier\ vizibil\ ulterior, urm`ndu-[i instinctul primar deloc agresiv, ci comod creativ `n stilu-i
consacrat...)
Nu mi-e ru[ine s\ recunosc
gre[elile, mai ales c`nd mi se

atrage aten]ia asupra lor. N-am
avut preten]ia c\ s`nt specialist [i
nu vreau s\-i `nv\] pe muzicieni
cum s\-[i moduleze c`ntecele. Prin
ce scriu, `ncerc s\-mi ar\t recuno[tin]a [i bucuria c\ ei ne ofer\ at`tea [i asemenea momente de `nc`ntare, destindere, uitare [i reg\sire
de sine. Consider c\ n-ar fi cinstit
din partea mea dac\ n-a[ spune ce
cred, chiar dac\ nu am dreptate.
A l\uda conven]ional, de complezen]\ sau din interes nu-mi st\ `n
fire. Prefer s\ calc `n str\chini, t\indu-m\-n cioburi, nu s\ merg pe
poante [i s\ fac piruete. De aceea
revin [i spun `nc\ o dat\ c\ sunetul surround implicit, lucr\rile
muzicale compuse, `nregistrate
sau remasterizate astfel este capabil s\ transmit\, s\ genereze,
s\ distileze o gam\ ceva mai complex\ de sentimente dec`t cel stereo. E limpede c\ nu-i totuna s\ fii
`n fa]a orchestrei sau `n mijlocul
ei, indiferent c\ e[ti sau nu interpret la vreun instrument. Pesemne c\ for]ez compara]ia, dar mi se
pare c\ receptorul de surround
are privilegiul unei audi]ii din
postura dirijorului, f\r\ s\ aib\
[i (respons)abilit\]ile lui.
Normal, nu `nseamn\ c\, `n
mod automat, o partitur\ imprimat\ `n surround este mai valoroas\ dec`t una stereo sau mono.
Intervin aici variabila inspira]iei, eviden]a tu[eului, rezultanta interac]iunilor personale, numit\ engleze[te feeling. Despre
suportul fizic pe care se livreaz\
muzica pentru ascult\torii preten]io[i, ce pot s\ adaug? Fiecare mediu are calit\]i evidente [i
sc\deri discutabile, adep]i [i contestatari `nd\r\tnici. Personal,
n-am opinii preconcepute. Uneori `mi place un vinil, alteori un
blu-ray. ~nc\ mai cump\r CD-uri,
pe care le ascult doar o dat\, `nc\
adun ca pe vremea comunismului, c`nd se g\seau rar, cópii aproximative ale unor discuri esen]iale. ~mi place s\ cred c\ n-am
fixa]ii de maniac, a[a cum cred
c\ pot asculta orice stil de muzic\, f\r\ s\ pretind c\-l [i pricep.
Am preferin]ele [i sl\biciunile
mele, e firesc. Sper c\ nu le [i impun, l\ud`ndu-le.
Discul de azi? Slash Apocalyptic Love, Roadrunner, 2012.
Rock pentru iubiri definitive.

A[a cum a obi[nuit lumea
muzical\, ca [i pe fanii ei
necondi]iona]i, Cecilia Bartoli a reap\rut `n lumea
reflectoarelor `n aceast\
toamn\ cu un nou CD dedicat unui nume sonor din
istoria epocii Barocului.
Amator sau nu al Barocului, nimeni nu poate nega
farmecul [i atrac]ia muzicii pe care Cecilia Bartoli,
armonios acompaniat\ de
un specialist de talia dirijorului Diego Fasolis, a forma]iei sale de la Lugano,
I Barocchisti, [i a corului
Radioteleviziunii elve]iene
italiene, o interpreteaz\
cu brio. {i, la urma urmelor, muzica este cea care
conteaz\...
~ntr-o opera]iune comercial\, preg\tit\ ca [i `n anii trecu]i cu minu]iozitate, cu zeci de interviuri,
trailere-video, fotografii [i montaje provocatoare [i promovare
prin radio [i televiziune, ce au
fost urmate de lansarea unei edi]ii zise de lux, pentru biblio-muzicofili, iar apoi de un DVD [i de
un roman poli]ist semnat de scriitoarea Donna Leon (Les Joyaux
du paradis), casa Decca [i Cecilia
Bartoli se `ntrec s\-[i cl\deasc\
un adev\rat monument, folosindu-se, s-ar spune, de numele autorului muzicii, compozitorulpreot-diplomat-om politic Agostino Steffani (1654-1728).
Nu s`nt un amator particular
al acestui gen de muzic\, de[i, trebuie spus, muzica lui Steffani este `nc`nt\toare. Ce m\ deranjeaz\,
cu titlu strict personal, este ceea
ce a[ numi un grad de impostur\
ce nu p\rea s\ fie proprie simpaticei Cecilia Bartoli. Pe m\sura `nmul]irii num\rului nesf`r[it al
interviurilor, ea ajunge s\ declare
cum o face pentru Le Figaro
c\ nu-l cuno[tea pe Steffani dec`t
dup\ nume [i c`teva piese de camer\, duouri, ce ar fi fost singurele
opusuri c`ntate ale compozitorului. Mi-am procurat, deci, cópii
ale microfilmelor manuscriselor
sale, conservate la Londra , afirm\
mezzosoprana cu dezinvoltur\.
O scurt\ privire aruncat\ pe
discografia lui Agostino Steffani
demonstreaz\ c\, departe de a fi
complet uitat , cum d\ de `n]eles Cecilia Bartoli, `n ultimii zece
ani muzica sa a fost c`ntat\ [i
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy, Praga
`nregistrat\ relativ des, `n edi]ii
notabile, cum este cea de Cantate, Duete [i Sonate a casei japoneze Pan Classics, un Stabat Mater,
`nregistrat de forma]ia britanic\
The Sixteen (Coro), Suitele Teatrale, de celebrii I Sonatori de la
Gioiosa Marca (Divox Antiqua),
pentru a nu mai vorbi de operele
Alarico II (Concerto), Orlando Generoso (MDG) sau Enrico Leone
(Koch International).
Este adev\rat c\ rena[terea
lui Agostino Steffani a[a cum o
subliniaz\ Carlo Vitali `ntr-un articol excelent din ultimul num\r
al revistei muzicale italiene Classic Voice
s-a petrecut `n lumea
muzical\ din Marea Britanie,
Fran]a [i Germania, mai pu]in `n
Italia. {i, cum aminte[te acela[i
muzicolog italian, `n 1975, c`nd `n
localitatea de origine a compozitorului, la Castelfranco, Teatrul
Academic restaurat [i-a redeschis por]ile cu tragedia pe muzic\ Tassilone, a lui Agostino Steffani, spectacolul a fost interpretat de Clarion Opera Group din...
New York, sub bagheta lui Newell
Jenkins.
Poate [i mai tulbur\tor `n atitudinea Ceciliei Bartoli este faptul c\ las\ impresia de a fi efectuat singur\ cercetarea `n arhive [i
biblioteci rezumatul vie]ii [i al
operei lui Steffani, cu relativ numeroase detalii [i chiar note de
subsol, `n cele peste 40 de pagini
ale livretului discului, creditate
ca fiind ale ei. Or, departe de a fi
un personaj istoric obscur, Agostino Steffani a f\cut obiectul a numeroase biografii [i studii `nc\
din secolul al XVIII-lea, edi]ii critice, men]iuni [i aprecieri ilustre, `ntre altele ale lui Romain
Rolland [i Alfred Einstein, cel
din urm\ autor, `n 1906, al primei
antologii de piese ale compozitorului `ntr-o edi]ie critic\.
Ciudat este [i c\ ultima [i exhaustiva bibliografie a lui Steffani, Polymath of the Baroque: Agostino Steffani and His Music,
publicat\ la Oxford University
Press `n 2003 de britanicul Colin
Timms, o lucrare de peste 400 de
pagini, mult apreciat\ la apari]ia
ei, nu este nici m\car citat\. Numele profesorului Timms, de la Barber Institute of Fine Arts din cadrul Universit\]ii de la Birmingham, apare pe ultima pagin\, de

credite, a libretului discului, cu
un simplu articol. Or, muzicologul britanic este, `ntre altele, pe
l`ng\ monumentala sa lucrare [i
numeroase studii speciale, editorul a dou\ volume cu Duetele de
camer\ [i Cantatele lui Steffani
[i, `n colaborare cu Giuseppe Riva, editor al coresponden]ei compozitorului italian (un volum `ntreg al publica]iei Royal Musical Association Research Chronicle , 2003, 174 p.).
Cert este c\ Agostino Steffani,
n\scut la Castelfranco, l`ng\ Vene]ia, dintr-o familie distins\ din
Padova, a fost un talent precoce,
dublat de o inteligen]\ aparte, cu
o cel pu]in tripl\ carier\ de succes, `n calitate de compozitor, diplomat [i `nalt cleric. O via]\ remarcabil\ `nceput\ la v`rsta de 13
ani, c`nd a fost chemat la curtea
prin]ului elector al Bavariei, tr\ind la München 21 de ani, educat
la Roma, Paris [i Torino, diplomat `n misiune la Hanovra, Düsseldorf [i Viena, din 1688 la curtea
ducelui de Hanovra [i apoi `n slujba electorului palatin din Düsseldorf, episcop de Spiga din 1706,
iar trei ani mai t`rziu numit vicar
apostolic `n Germania de Nord.
Catalogul operelor sale muzicale este la fel de impresionant,
cu `n jur de 25 de opere [i lucr\ri
dramatice, numeroase duete vocale de camer\, cca 80 de arii [i
cantate [i o lucrare teoretic\ despre muzic\, publicat\ `n prima edi]ie la Amsterdam `n 1695. Un
compozitor, cu siguran]\, demn
de descoperit, iar v`lva publicitar\ creat\ `n jurul antologiei c`ntate de Cecilia Bartoli va juca, ne`ndoielnic, un rol pozitiv.
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teatru « 7
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Azi student,
m`ine...
Weekendul trecut, am fost invitat\ la Boto[ani cu o
trebu[oar\ teatral\ precis\. Oricine ajunge acolo, dac\
are m\car o or\ disponibil\, d\ o fugu]\ [i la Ipote[ti, la
Eminescu acas\ [i la lacul s\u plin de nuferi.
Lacul, acum proprietate privat\,
arat\ jalnic: ne`ngrijit, cu gunoaie
pe maluri, n\p\dit de stuf, r\d\cini uscate, m\tasea-broa[tei. ~n `mprejurimi, din codru se taie lemne. Nu de Statu-Palm\-Barb\-Cot,
ci de o drujb\ a localnicilor. Ca-n
codru! Pentru vizitatorii ocazionali, `n zon\ nu e amenajat nici
un loc de popas, nu g\se[ti nici
un flyer ori panou informativ, nu
ai de unde cump\ra o sticlu]\ de
ap\, unde bea un ceai ori o cafea.
Nici indicatoare nu exist\. Unul
vechi, ruginit abia dac\ se mai ]ine vertical, a[a c\ din drumul principal ai mari [anse s\ ratezi ie[irea.
Oare de ce nu `i pas\ nim\nui?

Pu]ini absolven]i `[i
g\sesc un job
Trebu[oara teatral\ pentru care
am ajuns la Boto[ani a fost prima
edi]ie a Festivalului Azi student,
m`ine actor , pe care Teatrul
pentru Copii [i Tineret Vasilache l-a conceput, iar AFCN-ul l-a
finan]at. Ideea organizatorilor, care [i-au anun]at ferm inten]ia s\
continue manifestarea, este s\ reuneasc\ [coli de teatru, studen]i,
speciali[ti la un fel de burs\ a

talentelor, de forum de discu]ii pe
teme de actualitate din zona for]ei de munc\ artistice. Titlul meu
nu e o ironie, e o reflectare sintetic\ a statisticilor care spun c\ `n
România relativ pu]ini absolven]i
`[i g\sesc un job `n specializarea
aleas\, orient`ndu-se, for]a]i de
`mprejur\ri, spre alte profesiuni.
Uneori, nici m\car tangente cu
ceea ce au studiat. Nu-i greu de `nchipuit cum stau lucrurile `n sfera artistic\, unde pia]a este limitat\. Limitat\ la teatrele de stat cu
scheme de personal blocate, dar
cu posibilitatea contractelor pe
termen determinat ori de drepturi
de autor, [i la c`teva ini]iative independente. Ini]iative dificil spre
imposibil de `ntre]inut, `n condi]iile `n care sponsorizarea [i mecenatul s`nt rarisime, din cauza
legisla]iei p\guboase, deloc stimulatoare fiscal pentru `ntreprinz\torul dornic s\ redirec]ioneze
o parte din profit c\tre sfera crea]iei artistice.

Mul]i pleac\ din ]ar\
Nu mai mir\ pe nimeni c\, de pild\, absolven]ii de Regie teatru opteaz\ pentru micul ecran, lucr`nd

Una dintre p\pu[ile de tip bunraku din spectacolul Alb [i negru

Marele premiu al Festivalului „Azi student, m`ine actor“ a fost ob]inut de studen]ii de la Universitatea de Arte „George Enescu“,
cu spectacolul Alb [i negru

sitcomuri de gust `ndoielnic pe
bani frumu[ei, c\ absolven]ii de
Scenografie migreaz\ `n publicitate [i televiziune, c\ absolven]ii
de Actorie `[i `ncearc\ norocul `n
telenovele, `n reclame, la radio,
`n segmentul underground [i c\
mul]i pleac\ din ]ar\, test`ndu-[i
[ansele `n spa]ii culturale mai
generoase pentru cei cu talent. E
o dinamic\ a for]ei de munc\
fireasc\ pentru o pia]\ pe care o
vrem liber\ [i pentru absolven]i
care au planuri, vor s\ lucreze [i
s\ guste succesul c`t mai repede.

Alb [i negru
Revenind la Festivalul Azi student, m`ine actor , o ini]iativ\ l\udabil\ care ar merita dezvoltat\
[i extins\ [i la alte departamente,
de pild\, regie, scenografie, coregrafie, la edi]ia inaugural\ s-au `nscris Universit\]ile de Arte George
Enescu Ia[i, UNATC Bucure[ti,
Tg. Mure[, Lucian Blaga Sibiu
[i B\l]i. Marele premiu l-au ob]inut ie[enii, cu un spectacol Alb
[i negru `n care studen]ii (anul III)
au demonstrat certe abilit\]i artistice. Imaginat de conf. univ. dr. Ciprian Hu]anu pe ideea contrastului cromatic [i moral, ca o metafor\ scenic\, Alb [i negru are marea
calitate de a fi `n acela[i timp creativ [i adecvat cerin]elor de studiu
din curricula universitar\. Nu e un
simplu exerci]iu de clas\, `n care
studen]ii trebuie s\ fac\ ceva ,
ci e un spectacol de anima]ie cu studen]i care, coordona]i de profesor,
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sondeaz\ `n straturile de profunzime ale viitoarei profesiuni. Ie[irea din clasa de facultate, prezen]a `n competi]ii studen]e[ti, `n
sec]iuni studen]e[ti ale unor festivaluri de gen s`nt esen]iale `n
acest proces de profesionalizare
a viitorului artist. Studen]ii Elena Zmuncil\, Elena Filip [i Florin Capr\ au ob]inut [i Premiul
de interpretare pentru personajul Alb, o p\pu[\ de tip bunraku,
manevrat\ impecabil. Din distribu]ie mai fac parte Cezara Damian, Alexandra Bere, Mih\i]\
Bordeianu, Alice O[lobanu, iar scenografia este realizat\ de Gavril
Siriteanu.

Buzunarul cu p`ine
Extrem de interesant a fost [i Buzunarul cu p`ine de Matei Vi[niec, realizat la UNATC Bucure[ti de Cristian Pepino, utiliz`nd p\pu[i de tip
Muppets animate de c`te doi masteranzi. Dovad\ reu[it\ a faptului
c\ arta anima]iei nu este exclusiv un
mijloc care li se adreseaz\ copiilor,
ci deopotriv\ adul]ilor, Buzunarul
cu p`ine a convins juriul c\ Eliza
Pauna [i Bettina Schicht au meritat Premiul pentru interpretarea
personajului Omul cu [apc\ .

Focus pe viitorul artist
Din fericire, iat\ c\ pe l`ng\ populara Gal\ Hop de la Mangalia, `ncep s\ apar\ [i alte evenimente al
c\ror focus este viitorul artist.
Scan`nd spa]iul virtual, am dat

România relativ
» ~npu]ini
absolven]i `[i
g\sesc un job `n
specializarea aleas\,
orient`ndu-se, for]a]i
de `mprejur\ri, spre
alte profesiuni. Uneori,
nici m\car tangente cu
ceea ce au studiat. Nu-i
greu de `nchipuit cum
stau lucrurile `n sfera
artistic\, unde „pia]a“
este limitat\.
accidental peste informa]ii despre
I fest, festival-concurs de one man/woman show care are ca scop redescoperirea actorului [i a mijloacelor sale de expresie `ntr-un spa]iu neconven]ional, dedicat studen]ilor
la actorie [i tinerilor actori. Calendarul evenimentului este de actualitate: 1-30 octombrie, `nscrieri la The Blu zz bar, Bucure[ti,
ori pe pagina evenimentului; 6-7
noiembrie preselec]ii; 12, 15, 18
semifinale; 25 noiembrie finala.
Singura condi]ie, pe l`ng\ talent,
este ca participan]ii s\ fie studen]i sau absolven]i ai unei facult\]i de teatru din România, cu
v`rsta p`n\ `n 35 de ani. ~nt`lnirea [i confruntarea estetic\ cu al]i
colegi de breasl\ s`nt o prim\ prob\
a realit\]ii c\reia tinerii arti[ti
trebuie s\ `i fac\ fa]\. O realitate
nu chiar `nsp\im`nt\toare, dar destul de dur\, `n care concuren]a e
tot mai sever\.

www.suplimentuldecultura.ro
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Valeriu Gherghel: „Dar cine
mai are t\ria de a fi umil azi?
~n nici un caz dogmaticul...“
– ~n dialog cu Liviu Antonesei –
Recent ap\rut `n colec]ia
„Plural“ a Editurii Polirom,
volumul Breviarul sceptic. {i
alte eseuri despre
simplitate semnat de
Valeriu Gherghel i-a oferit
lui Liviu Antonesei prilejul
unei discu]ii cu autorul. Cei
doi se cunosc de aproape
patru decenii, din perioada
`n care Constantin Noica a
`ncercat s\ `i „`mbl`nzeasc\“, la pu]in timp dup\
terminarea facult\]ii.
„Este greu de spus de
ce nu am scos o carte
mai devreme“
Liviu Antonesei: Drag\ Valeriu
Gherghel, acum aproape 40 de ani,
te a[teptam cu o carte despre Kafka
sau a[a mi se pare mie, pentru c\ tu
nu-]i aminte[ti! , pentru care traduceai [i `]i f\ceai note. Am a[teptat p`n\ `n 2006, c`nd ai debutat cu
o foarte frumoas\ culegere de eseuri
dedicate lecturii, Porunca lui rabbi
Akiba. Din fericire, de atunci [i p`n\ la recent ap\ruta Breviarul sceptic. {i alte eseuri despre simplitate
n-au trecut dec`t [ase ani. Cred c\
ai fi putut publica o carte oric`nd `n
acel interval al a[tept\rii mele. De
ce te-ai decis at`t de greu? {i, mai
departe, ar trebui s\ `n]eleg c\,
acum, ai accelerat ritmul?
Valeriu Gherghel: E[ti extrem
de generos cu mine. {i cu timpul.
Din 1983-1985, c`nd am publicat o
serie de traduceri din Kafka (`n Convorbiri literare, Cronica str\-veche,
Opinia studen]easc\ [i Dialog), p`n\
ast\zi s`nt aproape 40 de ani numai dac\ privim `n mare... Tot atunci, `n 1983-1985, am scris [i un
eseu despre Castelul lui Franz Kafka,
eseu `n care `mi imaginam ce s-ar
`nt`mpla dac\ domnul K, agrimensorul, ar izbuti s\ intre `n incinta
sordidului edificiu de pe deal. R\spunsul meu era simplu [i complicat
`n acela[i timp: domnul K s-ar `nt`lni `n castel cu el `nsu[i. Interpretam

cum vezi peripe]iile lui alegoric,
ca un itinerariu spre Sine. Nu s`nt
sigur dac\ voi rescrie acest eseu,
care nu e numaidec`t un p\cat al
tinere]ilor.
Nu m-am decis deloc greu s\ public Porunca lui rabbi Akiba. Dimpotriv\: de `ndat\ ce am scris-o, am
mers la Polirom cu ea. Adic\ `n 31
octombrie 2005. ~n ianuarie 2006, a
ap\rut. Este greu de spus de ce nu
am scos o carte mai devreme. Din
multe pricini. Toate inavuabile. Ca
s\ fiu drept, am scos una `nc\ din
2004. Oricine poate citi la BCU Ia[i
teza mea de doctorat despre teologia platonician\: De la Unul lui Platon la Unul lui Plotin. Este o lucrare foarte pu]in academic\, un eseu
mai dezvoltat, cam de 300 de pagini...
Nu [tiu dac\ voi mai publica vreodat\. Peste o lun\ [i ceva trebuie s\
plec `n str\in\tate, s\ m\ documentez `ntr-o bibliotec\ imperial\, s\ devin erudit. S`nt bursier al Uniunii
Europene [i acest stagiu (perfect
inutil) este obligatoriu. Cred c\ voi
alege totu[i Germania untului .
Iar dac\ alegi aceast\ Germanie,
este improbabil s\ mai scrii, nu?
L.A.: Nu s`nt aproape patruzeci de
ani, dar treizeci tot s`nt! Mi-ai r\spuns, dar nu chiar complet. Acea carte despre Kafka, care n-a mai fost
scris\, a fost totu[i planificat\? Eu
`mi amintesc c\ urma s\ fie pe tipicul colec]iei Contemporanul nostru
de la Albatros, jum\tate antologie,
jum\tate exegez\. ~mi mai amintesc

c\ am discutat la un moment dat despre numele lui Kafka, `n ceh\ fiind st\ncu]\ . Nu pot s\ cred c\
s`nt victima unui fenomen de fals\ memorie...
V.G.: Nici nu e[ti, Doamne fere[te... Am scris eseul despre Kafka
pentru colec]ia de la Albatros. Am
tradus c`teva zeci de parabole kafkiene. Le-am publicat `n revistele
culturale. Din p\cate, prin 1985, colec]ia a fost desfiin]at\. Cartea mea
nu a mai ap\rut. Destinul postum
al traducerilor mele a fost, `n schimb,
foarte generos. Din c`te am observat,
parabolele lui Kafka (`n versiunea
mea) circul\ pe internet [i, uneori,
s`nt reproduse pe blogurile de profunzimi mistice sau chiar `n publica]ii cvasi-mirene, precum Dilema
veche. De obicei, traduc\torul lor,
a[a cum se [i cuvine, este l\sat `n
anonimatul cel mai smerit...

~n materie de interpretare
nu exist\ certitudini
L.A.: M-ai lini[tit cu falsa memorie ! Porunca lui rabbi Akiba este
o carte despre lectur\, despre ceremonia lecturii , inclusiv despre
posturile fizice ale acesteia, despre
lectura t\cut\ [i cea cu voce tare
etc., pe c`nd Breviarul sceptic este
dedicat\ acelei lecturi specializate,
calificate, care ar fi interpretarea.
Este ceva premeditat aceast\ succesiune sau e o `nt`mplare? Iar dac\
este un plan `n aceast\ succesiune,
ce anume ar trebui s\ urmeze?
V.G.: Nu am de g`nd `n nici un
caz s\ rescriu cele trei critici kantiene. De[i mi-ar pl\cea ca volumele
mele s\ fac\ o suit\, un legato, cum
voia Noica. ~]i aminte[ti, desigur,
`ndemnul lui. Totul se explic\, fire[te, printr-o pasiune destul de obi[nuit\ c`ndva: lectura. S`nt, desigur,
un cititor ipocrit, `mi place s\ citesc
(cu toate c\ bucuria lecturii e tot mai
rar\) [i, mai ales, `mi place s\ observ cum au citit exege]ii de dinaintea mea. M\ uit adesea peste um\rul lor cu invidie. {i-mi mai place
un lucru. S\ confrunt lecturile lor.
Le pun laolalt\, cum fac uneori
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`n Breviarul sceptic, [i constat diferen]e ca de la cer la p\m`nt. De
unde provin aceste diferen]e? R\m`ne s\ cercet\m. A[adar, dac\ `n
Porunca lui rabbi Akiba comentam
ceremonialul lecturii, locurile, posturile, anotimpurile ei, `n Breviarul
sceptic m-a interesat `ndeosebi multiplicitatea rezultatelor, adic\ interpret\rile (literale, alegorice,
morale etc.).
C`t despre ultima parte a `ntreb\rii tale, nu [tiu ce va urma. Nu
posed darul clarviziunii, n-am
privirea at`t de ascu]it\...
L.A.: Bine, dar nu ]i-am cerut s\-]i
exerci]i darul profe]iei, mai ales c\
nimeni nu-i profet `n satul s\u [i
nici `n ceea ce-l prive[te pe sine. La
altceva m\ g`ndeam v\z`nd cum se
succed\ aceste dou\ prime c\r]i ale
tale, c\ ai un proiect filosofic cumva
concentric, centripet, c\ ai pornit
de la condi]iile exterioare, dar [i unele interioare!, ale lecturii, ai ajuns
la hermeneutic\, o lectur\ specializat\, [i m\ `ntrebam cum ai putea
continua proiectul, dac\ exist\, desigur. O carte despre sens [i/sau semnifica]ie? Pe aici `mi umbla mintea...
V.G.: ~n hermeneutic\ m\ aflam
din capul locului. Nu este mai mult\
(sau mai pu]in\) hermeneutic\ `n
Porunca lui rabbi Akiba prin raport
cu Breviarul sceptic. Am fost [i am

r\mas un exeget. Oricum, `nc\ de
c`nd scriam la Breviarul sceptic [i
recomandam celorlal]i simplitatea
interpret\rilor, am sim]it c\ nu voi
trata suficient o veche problem\
care ne preocup\ pe to]i. {i anume,
problema validit\]ii. To]i am dori
s\ [tim dac\ exist\ un criteriu de
validitate `n hermeneutic\. Ne sperie pesemne relativismul cel mai acut. Exist\, ne`ndoios, interpret\ri
bune [i interpret\ri rele. Sim]im asta de cele mai multe ori. Nu mai e
nevoie s\ argument\m. Dar putem
vorbi de interpret\ri corecte, valide, a[a cum vorbim de ra]ionamente valide? Toat\ lumea [tie r\spunsul lui Eric D. Hirsch: o interpretare este valid\ `n m\sura `n care exegetul stabile[te semnifica]ia inten]ionat\ de autor. Interpretez
corect un poem de Ezra Pound numai dac\ recuperez inten]ia originar\ a poetului, exprimat\, s\ zicem, `n Ballad of the Goodly Fere.
Eu am `ndoieli serioase cu privire
la gestul recuperator al interpretului. Ca [i textul, ca [i semnifica]ia textului, inten]ia autorului
este, p`n\ la urm\, inten]ia mea.
O recuperez construind-o . Nu o
scot, o pun. Altfel spus, ea este un
construct al exegetului. Aceasta
este o obiec]ie serioas\. ~n Breviarul sceptic, eu m\ comport ca un
anti-inten]ionalist. Identificarea
inten]iei nu garanteaz\ `n nici

Valeriu Gherghel
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un caz validitatea unei interpret\ri. Cunosc, pe de alt\ parte, trei
hermeneu]i care au legat validitatea de simplitate. Cel mai cunoscut
dintre ei este Umberto Eco. El spune cam a[a: o interpretare este valid\ numai ([i numai) dac\ respect\
principiul lui Ockham. Ipoteza interpretativ\ mai simpl\ este probabil (subliniez cuv`ntul probabil )
cea corect\. ~n materie de interpretare nu exist\ certitudini. Nici Umberto Eco nu se `mbat\ cu ap\ rece.
~n ceea ce m\ prive[te, nu s`nt deloc
convins c\ exist\ vreo rela]ie `ntre
simplitate [i corectitudine. Nu intru
`n am\nunte. Nu vreau s\ plictisesc
cititorii acestui dialog cu o discu]ie
arid\. De-a lungul Breviarului, men]ionez uneori problema validit\]ii,
dar o tratez cum altfel? foarte
sceptic. Iat\ o chestiune la care
a[ dori s\ mai reflectez.

„Constantin Noica a vrut
s\ ne «`mbl`nzeasc\»“
L.A.: L-ai amintit pe Noica mai `nainte [i imediat mi-a venit `n minte
cum a dat buzna peste noi [i a dorit
s\ ne disciplineze! C`nd s-a `nt`mplat
asta, eu eram un fel de scriitor `ncep\tor, cu oarece lecturi filosofice [i
un anume talent speculativ. Tu erai
un filosof `ncep\tor, cu talent literar cert [i un spirit speculativ-analitic. La plecarea lui Noica, eu am
r\mas/ajuns scriitor, tu te-ai conturat ca filosof. Cu toate c\ am r\mas
ceea ce poten]ial eram, cred c\ experien]a paideic\ noicean\ mi-a
fost de folos `n c`teva privin]e: mai
`nt`i, pentru c\ m-a obligat s\ m\
`ntreb asupra drumului meu, apoi,
pentru c\ am c\p\tat o cultur\ filosofic\, mai ales de filosofia culturii,
mai bun\ dec`t `nainte. ~n sf`r[it,
pentru c\ am asimilat lec]ia de a citi
autori [i opere, nu simple c\r]i. B\nuiesc c\ pentru tine a fost o experien]\ chiar mai folositoare...
V.G.: De dat buzna, a dat buzna.
Am fost cu totul intimidat. Abia terminasem facultatea [i m\ aflam,

Liviu Antonesei

fire[te, `n `ntuneric. Constantin
Noica a vrut s\ ne `mbl`nzeasc\ .
Acesta e chiar termenul lui. Programul de instrumentare prescris
tinerilor de c\tre el nu poate fi ocolit de nimeni, dac\ g`nde[te cultura `n chip serios. Cred cu t\rie asta.
Trebuie s\ mergi la surse [i pentru
asta e imperios necesar s\ `nve]i
limbile vii (dar [i pe cele moarte).
Constantin Noica m-a `nv\]at un
lucru esen]ial: nu po]i p\c\li filosofia. {i cultura, `n genere. Inteligen]a pur\ nu este niciodat\ suficient\. Trebuie s-o exersezi. Este
obligatoriu s\-i cite[ti pe cei doisprezece filosofi mari `n original [i
`n principalii lor comentatori . Citez din memorie un fragment dintr-o
scrisoare ce a urmat primei noastre
`nt`lniri cu Noica. S-a `nt`mplat s\
fiu singurul atunci (precizez anul:
1981) care a vrut s\ fac\ filosofie-filosofie. Mi-a m\rturisit [i asta. To]i
ceilal]i (cu excep]ia ta, fire[te) doreau s\ se `ndrepte fie spre cronica
literar\ (care aducea o glorie aproape imediat\), fie spre cogita]iile vaporoase despre lume, amor, moarte
[i melancolie (la fel de glorioase).
L.A.: P`n\ la urm\, [i eu am ales literatur\, a[a c\ ai r\mas cam singurul din lotul cu pricina care
te-ai oprit la filosofie. ~n ce m\ prive[te, probabil c\ `mi era mai potrivit\, pe de alt\ parte, mai ales `n condi]iile epocii aceleia, era, totu[i,
calea u[oar\ . Tu ai ales calea
grea . Mie mi se pare c\ ai ales potrivit naturii tale. Dar ai regretat
asta vreodat\?
V.G.: Calea grea? Vai de mine!
Stai bini[or. Nu te gr\bi. Am scris
[i eu recenzii ([i nu pu]ine), dar mai
ales eseuri cu pretext literar. Am redactat unul despre Kafka, a[a cum
am men]ionat deja. Am r\mas mult\ vreme `n registrul ideilor ginga[e . Mi-a pl\cut, de altfel, Paul Zarifopol: spiritul lui ironic, pl\cerea lui
de a se situa `ntotdeauna `n r\sp\r.
Sintagma idei ginga[e este, [tii
prea bine, a lui. Convertirea [i truda

au venit mai t`rziu. M-a obligat `n
primul r`nd profesoratul. Trebuia
s\-mi preg\tesc cursurile, seminariile, discu]iile cu alumnii. Se cuvenea s\ str\bat cel dint`i bibliografia pe care o ceream studen]ilor.
Mul]i profesori nu fac a[a. Interpretam textele `mpreun\ cu ei. ~i l\sam s\ m\ contrazic\. Eram binevoitor, cum ar veni. ~n acest chip, am
studiat lucr\rile celor doisprezece
filosofi cu adev\rat mari: apostolii
venera]i [i de Constantin Noica. E
ciudat, totu[i: c\r]ile mele nu au nici
o leg\tur\ cu aceste cursuri [i seminarii. Predau, de exemplu, Ontologie , Filosofia limbajului . Discut la un master despre Erezie [i
cenzur\ . Hermeneutic\, `n schimb,
am predat foarte rar. Aproape `nt`mpl\tor. N-am vorbit niciodat\ la
curs despre simplitate, despre alegorez\, despre risipa interpretativ\.
M\ `ntorc la `ntrebarea ta. Afirm
doar at`t: de regul\, cel ce regret\
ceva nu s-a `mp\cat cu trecutul propriu. Tr\ie[te `n trecut `n loc s\ tr\iasc\ `n prezent. Are amintiri, resentimente, nostalgii, mai pu]in sau deloc proiecte. Prive[te `nd\r\t `n loc
s\ priveasc\ `nainte. Eu am iluzia
c\ m-am `mp\cat cu acest trecut.

„Simplitatea reprezint\ o
op]iune secund\ sau
ultim\, nicidecum una
originar\“
L.A.: {tiu foarte bine c\ ai scris [i
mai scrii! [i cronici, recenzii, eseuri pe teme literare, ba chiar [i
articole de ziar! M\ refeream la
domeniul dominant, cel `n care `]i
publici [i c\r]ile. La `mp\carea cu
trecutul personal, v\d c\ sem\n\m,
tocmai am r\spuns ceva similar la
o `ntrebare dintr-un interviu. Chiar
dac\ n-a fost totul [i mereu pe roze,
nu mi-a[ dori o alt\ via]\, un alt
trecut. Dar s\ revenim pu]in [i la
noua carte. Ai amintit simplitatea.
Mi se pare o tem\ esen]ial\ pentru
oricine, nu doar pentru filosofi.
De pild\, m\ g`ndeam c\ `n poeziile pe care le scriu, am c\utat mereu simplitatea, acum se pare c\
am g\sit-o, `ns\ foarte greu. Defini]ia de la care pleci tu `n carte calea cea mai concis\ de la premise
la concluzie are [i adeziunea mea,
doar c\, constat, simplitatea e, de
fapt, complicat\, iar drumul spre
aceasta complicat? Cum mi-ai explica, pe scurt, nu trebuie s\ rescrii cartea!, aceast\ situa]ie?
V.G.: Tare m\ tem c\ p`n\ la
simplitatea atins\ de Mihai Ursachi `n poemul ~ncet [i greu mai ai
de tras. ~n Breviarul sceptic, am `ndr\znit s\ comentez acest poem de
numai [ase versuri, din care citez doar o strof\ (aceea care mi-a
pl\cut cel mai mult): ~ncet [i greu/
~ncet [i greu/ ~ncet [i greu . Strofa
a doua e identic\, fire[te, cu prima, dar nu-mi place la fel de tare.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VIII » NR. 372 » 27 octombrie – 2 noiembrie 2012

~nc\ de c`nd scriam la Breviarul sceptic [i
» recomandam
celorlal]i simplitatea
interpret\rilor, am sim]it c\ nu voi trata
suficient o veche problem\ care ne preocup\
pe to]i. {i anume, problema validit\]ii. To]i
am dori s\ [tim dac\ exist\ un criteriu de
validitate `n hermeneutic\. Ne sperie pesemne
relativismul cel mai acut. Exist\, ne`ndoios,
interpret\ri bune [i interpret\ri rele. Sim]im
asta de cele mai multe ori. Nu mai e nevoie s\
argument\m. Dar putem vorbi de interpret\ri
corecte, valide, a[a cum vorbim de
ra]ionamente valide?
– Valeriu Gherghel
L\s`nd gluma la o parte, am impresia c\ simplitatea este finalitatea oric\rei interpret\ri, nu `nceputul ei. Interpretarea simpl\
nu este `ntotdeauna prima care-]i
trece prin minte. Exist\ interpret\ri s\race (`l amintesc `n carte pe
c`rciumarul Sporus din Quo vadis ca prototip al s\r\ciei; Sporus
se `ntreab\: Un pe[te? Ce este un
pe[te? . {i r\spunde: Ei, pe[tele
este pe[te ) [i interpret\ri simple.
Nu-i unul [i acela[i lucru. C`nd citim un text, avem multe, nenum\rate op]iuni la `ndem`n\. {i aproape `ntotdeauna alegem din multitudinea lecturilor posibile tocmai
pe aceea mai complicat\. De ce?
Fiindc\ o interpretare complicat\
pare mereu [i mereu mai interesant\. Ast\zi este banal nu-i a[a?
s\ citim C`ntarea c`nt\rilor ca poem
erotic. Un p\stor [i o fat\ `[i m\rturisesc unul altuia iubirea. {i o fac
`n versete de o frumuse]e ame]itoare. Mi se pare extrem de interesant
s\ examinez dialogul lor, pur [i simplu, ca poem erotic. Celor mai mul]i,
`n schimb, aceast\ op]iune li se pare
banal\. C`ntarea c`nt\rilor exprim\ numai at`t? Nu se poate. ~n consecin]\, p\storul este v\zut alegoric ca Iisus Christos (sau Yahweh,
sau Dumnezeu Tat\l), fata ca Biseric\ (ca semin]ie a iudeilor, ca Maic\ a lui Iisus etc.). Am citit cam toate interpret\rile acestui poem. Bibliografia, `]i `nchipui, este imens\. La r`ndu-mi, am propus c`teva
interpret\ri `n reviste grave, posomor`te, de specialitate. Dar dac\,
`ntr-un sf`r[it, a[ opta pentru o lectur\ anume, se `n]elege de la sine,
cred, c\ a[ miza pe interpretarea
mai simpl\. C`ntarea c`nt\rilor (Shir
ha-shirim, `n ebraic\) este literalmente [i `n toate sensurile un poem
erotic. M\ `ntorc [i conchid astfel:
simplitatea reprezint\ o op]iune secund\ sau ultim\, nicidecum una
originar\. Cam despre asta scriu `n
Breviarul sceptic. {i despre multe
altele...
L.A.: Ei, exist\ un poem [i mai simplu `n istoria poeziei lumii: C`ntecul de noapte al pe[telui parc\ se
cheam\, care nu are nici m\car un

cuv`nt `n afara titlului, dar [i Ursachi st\ bine! A[ `ncheia cu o `ntrebare care nu-mi d\ pace de c`nd am
citit cartea. E un r\spuns sugerat
mai sus, ba chiar [i `ntr-altul mai
dinainte, dar a[ vrea unul `n clar
[i pe scurt . Cum naiba se face c\,
de[i interpret\rile posibile ale unui
text s`nt multiple, ele put`nd fi simple [i eu cred c\ acesta ar fi idealul! , complicate sau situate pe o
gril\ infinit\ `ntre cele dou\, cei mai
mul]i dintre interpre]i s`nt, de fapt,
dogmatici, ajung la interpretarea
lor [i altele nu mai exist\, nu mai
pot exista...?
V.G.: ~n Breviarul sceptic, dup\
cum ai observat, citez in extenso
poezia lui Christian Morgenstern,
Fisches Nachtgesang. Sub acest titlu, poetul a pus ni[te semne care
pot sugera, printre altele, partitura
dup\ care ar fredona pe[tii lui noctambuli. S\ vin `ns\ [i la criticul
dogmatic. El se confrunt\ mereu cu
un scandal. Dac\ vorbim de cititori
aviza]i, o interpretare nu pre]uie[te mai mult (sau mai pu]in) dec`t
orice alt\ interpretare. {i s`nt nenum\rate. ~n alte cuvinte, o interpretare este o interpretare este o
interpretare este o interpretare. Cine-i oare dispus s\ accepte aceast\
fatalitate hermeneutic\? Numai
scepticul. El `[i aduce aminte de
`ndemnul lui Rabelais: Souhaitez
donc médiocrité! ~ndemnul pare
un paradox, dar nu e. ~n al doilea
prolog la Quart Livre, redactat `n
1552, me[terul Rabelais recomand\ cititorilor (el, excesivul!) s\ se
lepede ne`nt`rziat de orice dorin]\
nes\buit\ [i s\ procedeze precum
s\rmanul t\ietor de lemne, Couillatris, `ntr-o `mprejurare inavuabil\.
E bine s\ solici]i zeilor numai ceea
ce-]i apar]ine de fapt [i de drept. E
bine, de asemenea, s\ fii mediocru nu numai `n dorin]e [i comportament, dar [i `n interpretare.
Mediocru, adic\ dup\ m\sur\, ra]ional, simplu, umil. Am spus umil ? Dar cine mai are t\ria de a fi
umil azi? ~n nici un caz dogmaticul...
L.A.: Mul]umesc pentru discu]ie,
Valeriu Gherghel. Pentru mine, a
fost pl\cut\, ba chiar [i instructiv\!
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S\ r`dem cu Palahniuk
Recunosc c\ nu mai citisem de mult o carte de
Palahniuk. Dup\ Fight Club, Supravie]uitor, Mon[tri
invizibili [i Sufocare, au ap\rut tot felul de lucruri care
m-au ]inut departe de cel mai bun ironist al timpurilor
postmoderne. Recunosc c\, `nainte de Snuff, mi-ar fi
pl\cut s\ citesc traducerea la Tell-All pentru c\ s`nt un
fan al vechiului Hollywood. Un bun cunosc\tor al
Hollywoodului, fie el vechi sau nou (nu [tiu dac\
neap\rat fan), este Palahniuk `nsu[i. Cum la fel este [i
criticul de film Mihai Chirilov, traduc\torul c\r]ii. S`nt
convins c\ s-a amuzat citind Snuff, m\car pentru
pasajele, nu pu]ine, despre lumea filmului. {i m\ refer
la lumea filmului `n accep]iunea sa de art\, nu la
lumea filmului „snuff“ la care face aluzie scriitorul.
Florin Irimia

O repudiere a
pornografiei prin
caricaturizare
V\ mai aminti]i de 8 mm, filmul
cu Nicolas Cage, de la finele secolului trecut? Acolo, un detectiv particular, interpretat de Cage, era angajat de v\duva unui bog\ta[ s\ analizeze veridicitatea unei pelicule care con]inea nici mai mult nici
mai pu]in dec`t filmul pornografic
al uciderii unei fete. Atunci am auzit pentru prima dat\ de snuff
[i ce `nseamn\ el. Deschiz`nd cartea lui Palahniuk, m\ g`ndeam, este oare ea un fel de replic\ la filmul amintit? E drept, romanele americanului s`nt mai tot timpul
`ntunecate, grote[ti, populate de
fiin]e bizare, dar niciodat\ lipsite de o doz\ puternic\ de umor...
~ntr-adev\r, Snuff este un roman despre o lume sordid\, poate
cea mai sordid\ dintre toate: cea
a industriei pornografice, dar la
terminarea lecturii nu sim]im
[ocul, poate chiar trauma, care-i

`nso]ea pe cei mai mul]i dintre
spectatorii celor 8 mm. {i asta pentru c\ Palahniuk, spre deosebire
de Andrew Kevin Walker (scenaristul) [i Joel Schumacher (regizorul),
alege o alt\ cale de repudiere a pornografiei: nu lu`nd-o `n serios, ci
caricaturiz`nd-o. Dac\ domnul Caragiale ar fi scris despre industria filmelor pentru adul]i (ce al\turare!), a[a ar fi scris: zeflemist,
caustic chiar, dar f\r\ s\ uite s\
strecoare o mic\ doz\ de tandre]e
`n toat\ afacerea, tandre]ea (sau `ng\duin]a) pe care o ar\]i celor ce
nu mai pot fi salva]i.

Un maraton sexual de
groaz\, plin de umor
Dar s\ vedem, pe scurt, despre ce
este vorba. Cassie Wright, un superstar al filmelor porno, vrea s\
se retrag\ din activitate, dar nu
`nainte de a mai face un ultim film:
acela `n care nu mai pu]in de [ase
sute! de b\rba]i vor trece, pe r`nd,
prin patul ei [i, implicit, prin fa]a camerelor de filmat. Un maraton sexual, un sf`r[it apoteotic pentru o carier\ glorioas\ [i, bine`n]eles, un nou record mondial. A[tept`ndu-[i r`ndul s\ urce `n camera
divei s`nt trei b\rba]i pe care Palahniuk ai zice c\ [i-i alege la `nt`mplare din marea mas\ de anonimi prezen]i la fa]a locului: num\rul 600, num\rul 137 [i num\rul 72.
~n realitate, nu e nimic `nt`mpl\tor la ei. Oficial, to]i s`nt ni[te
domni , a[a li se spune de c\tre
asistenta de platou care periodic

le strig\ numerele, `n realitate, fiecare este un monstru. Un monstru
sau un ratat deplorabil, depinde
din ce unghi prive[ti lucrurile, dar
un lucru e clar: normalitatea, chiar
definit\ `n termeni lac[i, e greu
de g\sit `n mul]imea enorm\ de
b\rba]i care s-au str`ns `n anticamera sexului.
Num\rul 600 este el `nsu[i un
veteran al industriei [i cel care a
introdus-o pe Cassie `n lumea
showbizului , drog`nd-o [i apoi
viol`nd-o `n fa]a camerelor de filmat. Num\rul 137 a fost molestat
sexual `n copil\rie de p\rintele s\u
[i p`n\ la momentul de fa]\ a fost
convins c\ e gay. De fapt, acesta e
[i motivul pentru care a ]inut s\
participe la acest maraton: s\ vad\ dac\ chiar e. Ce-i drept, nu se
las\ doar `n voia instinctului, ci se
`mbuib\ cu multe pastile Viagra.

domnul Caragiale ar fi scris despre industria
» Dac\
filmelor pentru adul]i (ce al\turare!), a[a ar
fi scris: zeflemist, caustic chiar, dar f\r\ s\ uite
s\ strecoare o mic\ doz\ de tandre]e `n toat\
afacerea, tandre]ea (sau `ng\duin]a) pe care o ar\]i
celor ce nu mai pot fi salva]i.
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Din cauza trecutului s\u sexual,
omul e b\nuit de a avea SIDA,
a[a c\, la un moment dat, num\rul 600, ca s\ nu fie nici un dubiu,
`i picteaz\ cu marker permanent
literele infame pe frunte, spre groaza vedetei de televiziune (c\ci asta e sigur), care acum va trebui s\
dea l\muriri suplimentare chiar
dac\ sus ]i se cere, pentru o bun\
parte din timpul film\rilor, s\ por]i
prezervativ. Al treilea domn e
[i cel mai t`n\r din acest trio neverosimil. Ni se spune c\ ]ine `n
m`n\ un buchet de trandafiri albi,
ofili]i (pentru Cassie) [i vrea s\
urce sus pentru a-i face starului o
confesiune: el este b\iatul ei, copilul pe care Cassie l-a n\scut `n
tinere]e, abandon`ndu-l imediat
dup\ na[tere, dar c\ruia acum
vrea s\-i lase mo[tenire sumele
uria[e pe care le va `ncasa (din)
acest ultim film. Pentru c\, `ntradev\r, o [tie toat\ lumea, o [tie
[i ea, Cassie nu are cum s\ supravie]uiasc\ celor [ase sute de b\rba]i. Ar fi imposibil. La sf`r[itul zilei, regina sexului va fi moart\, iar
fiul ei un om foarte bogat. Moart\, evident, c\ci altfel cum ne-am
explica titlul romanului?

Nimeni nu este cine pare
s\ fie
Sexul [i moartea `ngem\nate,
violen]a [i libidoul `nl\n]uite
`ntr-un tandem fatal. Atrac]ia [i
repulsia pentru propria atrac]ie.
Acestea s`nt ingredientele adev\ratului snuff . Iar dac\ acesta este
un snuff , nu ar fi firesc s\ le con]in\? Las cititorul s\ dea verdictul final. Suficient de precizat c\
nimeni nu este cine pare s\ fie,
iar p`n\ la sf`r[itul c\r]ii, era s\
zic filmului, multe surprize se
vor perinda prin fa]a ochilor no[tri `nl\crima]i de at`ta r`s. C\ci
dincolo de pretextul sexului, al tuturor dezinhib\rilor porno, al tuturor lumilor, interioare [i exterioare, aflate `n prag de apocalips\ pe care ni le descriu personajele, se afl\ vocea unui scriitor care
nu se poate ab]ine (nici nu se chinuie, de fapt) s\ nu izbucneasc\
`n r`s. {i chiar dac\ r`sul acesta
nu-i tot timpul urmarea a ceva
amuzant, e teribil de contagios.
Chuck Palahniuk, Snuff, traducere de
Mihai Chirilov, „Biblioteca Polirom.
Proz\ XXI“, Editura Polirom,
216 pagini, 24.95 lei
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Cozonaci, mure, c\]ei,
batistu]e [i o tragedie
A[ fi vrut s-o iau pe
ocolite, `ns\ cred c\
mi-am atins limitele: dac\
mai citesc o poezie
feminin-nostalgic\, unde
se `mbr\]i[eaz\ mirosul
pr\jiturilor copil\riei cu o
eventual\ dram\ de
familie, o iau razna [i m\
reprofilez pe critic\
gastronomic\, eventual.
~mi pare r\u pentru
autoare, asta este ultima
cronic\ pe care o scriu `n
leg\tur\ cu asemenea
poeme. De acum `ncolo le
declar inexistente pentru
mine.
Bogdan-Alexandru St\nescu
A[adar, ca s\ `ncerc totu[i s\ fiu
bl`nd: e destul de greu s\ mai faci
poezie bazat\ exclusiv pe biografism, pe nostalgia copil\riei, chiar
dac\ pui acolo o dram\ familial\. Ai
de `nfruntat c`]iva contemporani
destul de baza]i, ca s\ zic a[a. ~n

al doilea r`nd, [i la modul cel mai
serios: oric`t de impresionant ar
fi un element biografic, el nu va
reu[i s\ creeze un efect poetic dec`t `n prezen]a [i `n cadrul poeziei, adic\ prin sublimare. A[adar,
printr-un proces alchimic, care
implic\ ini]iere. Nu v\ mai a[tepta]i ca aluzia la un asemenea eveniment s\ trag\ dup\ ea emo]ia
poetic\, ca o locomotiv\. Ve]i ob]ine ceva comparabil cu Uleiul lui
Lorenzo, nu poezie.

Un cli[eu pseudo-poetic
Num\rul trei: dulceg\riile. Dac\
pe FB sau pe propriile bloguri ave]i succes cu mirosul cozonacilor, cu c`inele Leu de la scara blocului, otr\vit de oameni r\i, cu
pr\jiturile Pitic sau cu aerul ca
un autobuz de vanilie care v\ penetreaz\ cerul gurii, nu v\ a[tepta]i la acelea[i efecte [i `n poezie.
De ce? O putem lua de la Villon
`ncoace... se nume[te cultur\ poetic\. Repet: dac\ v\ sim]i]i `nduio[ate/`nduio[a]i `n timp ce scrie]i, dac\ v\ podidesc lacrimile
sau sim]i]i, nu [tiu cum s\ zic, un
fior `n co[ul pieptului, c\uta]i

frumu[el o alt\ meserie pentru
c\, vorba lui Da Vinci, pittura è
una cosa mentale . Cam a[a [i cu
poezia.
Ar fi cazul s\ trec, `ns\, la
obiectul discu]iei. Raluca {andor
Gorcea C`nd e[ti obosit vrei acas\, volum c`[tig\tor al Premiului
de debut Hyperliteratura, 2011,
care adun\ cam toate cli[eele
poeziei sensibile despre care am
vorbit.
Construit pe scheletul nostalgiei copil\riei aduse `ntr-un prezent al rememor\rii de o sumedenie de elemente ale sinesteziei.
Este, `n `ntregime, un cli[eu pseudo-poetic: `]i dai seama/ via]a
`ncepe de fapt/ c`nd te urci prima
oar\ pe biciclet\/ [i ag\]i zmeul
de ghidon/ apoi mu[ti dintr-un
m\r/ [i sar schije de lumin\ [i
iarb\/ apoi vine z`mbetul ei cu
vitez\ din urm\/ ca un boomerang... . Un fals incipit narativ,
rupt prin intruziunea unei metafore dinamice, apoi introducerea
elementului tragic. B\nuie[ti cam
care va deveni centrul de greutate al imaginarului nostalgic. Bine`n]eles, copil\ria, fericirea nedumerit\ trebuie `nscrise `n cadrul la fel de nostalgic al lumii
disp\rute. Bine`n]eles, cartierul
copil\riei, cu ale sale mirosuri,
gusturi [i ale sale fantome: japonezele de la col]/ cofet\ria `n turbion de ecleruri, napolitane/ tarabele pie]ei cu ridichi, cire[e, salata la 1 leu/ bibeloul v`ndut de tanti de la III/ [i tufele de iasomie/
[i b\t\torul de covoare/ bigudiurile [i flor\resele/ farfuriile mici
de dulcea]\... .

~ntreg volumul este un
vaiet metaforizat
Am g\sit [i o imagine reu[it\ `n
primul ciclu, o reconstruc]ie a

bucuriei pierdute a copil\riei,
senza]ia de disponibilitate a
fiec\rei dimine]i: m\ trezeam
din somn ca [i cum/ a[ c\dea `n
marele canion/ cu vitez\ strig`nd
uhaaaaa . Dup\ care, `ntr-o `ncercare de mini-autobiografie,
autoarea trebuie s\ `mi serveasc\ ni[te The Doors, ca s\ pot `n]elege eu anii s\lbatici ai adolescen]ei. Altfel nu s-ar fi putut, f\r\
por]ia de Break On Through, care pozi]ioneaz\ adolescenta [i
`ntr-o categorie de vamaio]i plini
de noble]e, lucru extrem de poetic, dup\ cum b\nuiesc. A[tept cu
mare interes un asemenea volum
sensibil pe acordurile forma]iei
vocal-instrumentale Albatros. Ar
fi o treab\ inedit\, cred, ca adolescentul s\-[i construiasc\ personalitatea pe scheletul [lag\rului Banii n-aduce fericirea.
Raluca {andor Gorcea face poezie cu sistem: toate poemele debuteaz\ narativ, apoi s`nt sparte de o metafor\ ampl\, de multe
ori doar o compara]ie din care
lipsesc conjunc]iile [i prepozi]iile, ca s\ `n]elegem c\ e vorba despre un exerci]iu poetic. ~n final,
revine elementul biografic, care
musai trebuie s\ fie tragic.
~ntreg volumul este un vaiet
metaforizat dup\ simplitatea plin\ de mirosuri a copil\riei, acolo
unde vegheau Mama [i Tata, iar
nimic nu anun]a apocalipsa maturiz\rii. Soarele este mai mereu
asemuit cu o vulpe ]op\ind pe geamuri, din buc\t\rie vin mirosuri
care mai de care mai nostalgifore, duminicile au mirosul triste]ii etc. Contrapunctic, prezentul, care se strecoar\ `ncep`nd cu
al doilea ciclu al volumului, aduce cu el nesiguran]a, nevroza, depresia. Cerul `[i pierde imponderabilitatea, devine ap\s\tor, aerul irespirabil, se mai [i pierd

{andor Gorcea face poezie cu sistem: toate
» Raluca
poemele debuteaz\ narativ, apoi s`nt „sparte“ de o
metafor\ ampl\, de multe ori doar o compara]ie din
care lipsesc conjunc]iile [i prepozi]iile, ca s\ `n]elegem
c\ e vorba despre un exerci]iu poetic. ~n final, revine
elementul biografic, care musai trebuie s\ fie tragic.
~ntreg volumul este un vaiet metaforizat dup\
simplitatea plin\ de mirosuri a copil\riei, acolo unde
vegheau Mama [i Tata, iar nimic nu anun]a apocalipsa
maturiz\rii.
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din metafore, parc\. Protagoni[tii s`nt acum cumplit de frumo[i,
via]a-i o lupt\, deci te lupt\, alienare, marele ora[, metroul, pierderea identit\]ii, m\[ti, nu chipuri. Diminea]a se `ntinde ca
un psoriazis pe suprafa]a blocului, a[a c\ e un moment numai
bun pentru un flashback cu tovar\[a [i cu careul din curtea
[colii, c\ parc\ se pierduse din
antren. Iar unde melancolie nu e,
nimic nu e. Cerul nu poate fi cer
niciodat\ `n asemenea poezie. Este, cum i-am spus, sindromul cuibar-rotind-de-ape: dac\ cerul nu
are burta umflat\ de p\s\ri, dac\
r\s\ritul nu e ca o rol\ de leucoplast (variant\ la vulpea cea juc\u[\), dac\ duminica nu miroase a triste]e, atunci nu e poezie.
Iar dac\ toate acestea coexist\ `ntr-un volum, putem pune m`na
pe el [i urla ce [ti]i [i dumneavoastr\ c\ se url\ c`nd se poate pip\i
ceva. {i iar\[i [arlote, [i `nghe]at\ Polar [i Vocea Americii [i iar
nostalgie [i hai `napoi `n uter c\
tare ne era bine... Ah, [i s\ nu uit
intertextualit\]ile semnalate cu
italice [i pres\rate precum solzii
balaurului `n p\m`ntul Tebei.
Din p\cate, aici nu prea r\sare
cetatea blestemat\ de zei, ci doar
un lung text, plin de sensibilitate
[i sinceritate, cei doi mari du[mani ai poeziei adev\rate.
Nu cred c\ mai e nevoie de
vreo concluzie. Am citit debuturi
mai bune.
Raluca {andor, C`nd e[ti obosit vrei
acas\, Editura Herg Benet Publishers,
2012
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Simona Sora –
Hotel Universal
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
Hotel Universal de Simona
Sora, care va ap\rea `n
cur`nd la Editura
Polirom, `n colec]ia „Ego.
Proz\“, [i care va fi
disponibil [i `n edi]ie
digital\.
– Fragmente –

curtea interioar\ a c\minului studen]esc, iar a treia ureche, cea care str`ngea toate [oaptele-urletele-zgomotele, o sim]ea deschiz`ndu-i-se deodat\, ca `ntr-un desen
animat, pe la mijlocul g`tului. Mai
t`rziu, dup\ `nchiderea Universalului, c`nd fu obligat\ s\ descrie
am\nun]it transele ei nocturne,
Maia reproduse, la cererea unei
psiholoage care `ncerca s\-i pun\
un diagnostic, ceea ce ar fi trebuit
s\ intre prin p`lnia pulsatil\ deschis\ `n dreptul g`tului ei:

Maia se trezea noapte de noapte `n
balconul camerei din c\minul Universal, st`nd turce[te pe cimentul
rece. N-ar fi putut spune cum ajungea acolo: probabil, dup\ ce adormea profund, se d\dea jos din pat,
tr\gea draperiile grele de culoarea
mu[tarului, pline de praf [i pete
vechi, deschidea cele dou\ u[i cu
geamuri `nalte [i ie[ea pe terasa
de la etajul trei, unde nu era lini[te dec`t vreo dou\ ore pe noapte.
P`n\ spre trei diminea]a se auzeau
muzici [i voci, ]ipete `ntret\iate,
groh\ituri de poft\ [i mugete de
mul]umire. A[a trebuie s\ fi fost
pe arc\, `[i zicea Maia, `n somnul
ei somnambulic din care nu se trezea, ca s\ intre `nfrigurat\, dar
odihnit\, p`n\ nu se f\cea lini[te.
Auzea sau visa c\ aude fiecare
zgomot, fiecare vorb\ spus\ `n

s\vin\norolanoib\ispuneiunaccidentcuto]iicepulameaulzsur
vaivp`n\lagargantuaaccidentgin
aaadou\suteeus`ntmam\[iso]iegeorgic\pulameatoarn\tu[tiicumvaluz\rulbag\firutrocbadenslipitoaresimocosmab\icretinilorhaiteroggeorgic\lungifrumosc`nt\b\boulepulameacenaclurupelvinatabazilnegruzib\ascriedespremoartecunoa[temfoartebineaceast\problem\s\seduc\lagargantuaacunuzim\deca
renuestedeacordlaziuastabilit\maideparteoteribil\lini[tetimofeis\ianub\timofeim\elibere
z[ivinoginaaavia]ave[nic\esteorealitatepulameas\vin\prininversas\r\m`n\b\dac\vinenecesartotulecon[tiin]\s\scrieeacum
`nu]aeiot`mpit\scriecucuruleiuniversal.

N-avea cum s\ [tie ce vedea `n
tot acest timp. ~[i ]inea ochii deschi[i p`n\ c`nd `ncepeau s\ l\crimeze de la fumul de ]igar\ ce se ridica `ncol\cindu-se `n curtea interioar\ a c\minului Universal [i
se aduna deasupra lui, `ntr-un nor
perfect circular care putea fi v\zut
p`n\ la Cocor. Atunci c`nd reu[ea
s\ `nchid\ ochii, Maia vedea miile de ]ig\ri care ardeau simultan
`n toate camerele din Universal [i
care se stingeau odat\ cu trecerea nop]ii ca `n jocul electric pe
care `l juca `n copil\rie: puneai electrodul pe o caps\ metalic\ sub
care se afla o `ntrebare, iar dac\
partenerul ghicea r\spunsul, pun`nd un alt electrod pe capsa potrivit\, se aprindea o lumini]\.
De recunoscut nu recuno[tea dec`t ]ig\rile pe care le fumase [i ea
c`ndva: Vikend, Point, Carpa]i f\r\ filtru, Ci[migiu lung sau Golful acru, Monte Carlo, mai t`rziu
Pall Mall sau Chesterfield. Cu timpul, veghind la etajul trei al Universalului, Maia `ncepu s\ recunoasc\ amestecuri indefinite, ierburi noi [i aromate, ceva care-o
lipea, de[tept`ndu-i toate sim]urile, de cimentul `nghe]at. Era ca pe
vremuri, `n sala de opera]ii unde
lucrase, c`nd, prea aproape de anestezist, aspira gazul ce sc\pa pe
l`ng\ masc\: nici prea mult, ca s\

Autoarea
SIMONA SORA (n. 8 iulie 1967) a publicat cronici literare, studii, eseuri, traduceri `n reviste culturale române[ti [i str\ine, prefe]e [i postfe]e la diverse volume de literatur\ contemporan\. A predat la
Facultatea de Litere a Universit\]ii din Bucure[ti. A tradus volumul Crezul meu de Carlos Fuentes
(Curtea Veche, 2005) [i se num\r\ printre autorii antologiilor Tovar\[e de drum. Experien]a feminin\ `n comunism (Polirom, 2008)
[i Prima mea carte (ART, 2011). A publicat eseurile Reg\sirea intimit\]ii (Cartea Româneasc\, 2008) [i Ultima Thule. Fort\re]e dacice
din Mun]ii Or\[tiei (Artec, Spania, 2009). A primit, pentru volumul
Reg\sirea intimit\]ii, mai multe premii: Premiul pentru debut al
Uniunii Scriitorilor; Premiul pentru debut al revistei Observator
cultural; Premiul pentru exegez\ `n proza româneasc\, oferit `n
cadrul Colocviilor romanului românesc contemporan , Alba Iulia; Premiul pentru debut al revistei România literar\. A fost finalist\ a sec]iunii de literatur\ `n cadrul Marilor Premii Prometheus
decernate de Funda]ia Anonimul. Este doctor `n Filologie (2007), cu
o tez\ despre intimitate [i corporalitate `n literatur\. ~n prezent,
scrie `n revista Dilema veche, este editor coordonator al revistei Dilemateca [i membr\ a Uniunii Scriitorilor din România.
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nu `ncurce instrumentele, nici
prea pu]in, ca s\ suporte p`n\ la
cap\t [uvoaiele de s`nge, scr`[netele burghiului `n os, [uruburile
`nfiletate p`n\-n pr\sele, oroarea.
Gazul euforizant o anestezia, pe ea
mai `nt`i, iar elegan]a cu care-i
spusese odat\ un chirurg vestit
c\ `[i face meseria era datorat\,
f\r\ `ndoial\, lentorii provocate
de halotan.
Exista vreun moment `n care
nu era nici o ]igar\ aprins\ `n Universal? o `ntreb\ psiholoaga, pe
un ton ironic. Nu, nu exista, chiar
[i la primele ore ale dimine]ii,
c`nd vacarmul se potolea [i deasupra patrulaterului negru al cur]ii
interioare se putea vedea, c`teva
minute, cerul, `n Universal `ncepeau s\-[i aprind\ primele ]ig\ri
port\resele care schimbau tura.
Uneori, prima ]igar\ o aprindea
chiar Maia c`nd, trezindu-se brusc,
se `ntorcea rebegit\ de pe balcon,
pun`nd cap\t, cu o cafea fierbinte,
fiart\ pe re[ou, [i o ]igar\, veghii
ei automate.
Gustul ]ig\rii de diminea]\ nu
l-ar fi putut `nlocui cu nimic altceva. Momentul precis `n care se
a[eza la masa prins\ `n perete care se prelungea cu un rastel de bagaje din cealalt\ via]\ a Hotelului
Universal era [i cel `n care tr\gea primul fum: o explozie multicolor\ `n spatele glotei, care se
`n[uruba deschiz`nd canale [i lumini[uri spre ochi, nas [i creier.
Apoi acea zecime de secund\ `n
care epiglota zv`cnea scurt, amenin]`nd s\ astupe traheea. De asta [i cafeaua fierbinte era deja pe
mas\, `ns\ era p\cat s\ strici gustul-mirosul-viziunea care-]i pip\ia
interiorul g`tului iritat noaptea
trecut\ de vacarmul din Universal. Primul fum ce-ar fi putut, diminea]\ de diminea]\, s\ o sufoce
`i aducea `n cap [i apoi `n tot
corpul, care se sub]iase `n lipsa mormanelor de pr\jituri ardelene[ti
o lini[te ce era mai important\ ca
fericirea.
~n dimine]ile acelea, asupra c\rora nu avea nici un fel de control, pentru c\ nu [tia mare lucru
despre felul `n care-[i petrecea

nop]ile, Maia a `nceput s\ scrie.
La `nceput a transcris, `ntr-un carne]el cu spiral\ [i cu pagini de diferite culori, scrisorile pe care le
primise Rada de la Cap[a `n vremea vestitelor lui c\l\torii, taxiduri cel mai adesea lipsite de urm\ri practice. Erau, de fapt, ni[te
foi aproape m`ncate de vreme, r`nduri `ntregi erau invizibile sau
disp\reau dac\ le r`c`ia cu unghia. Nu se vedeau nici datele la
care fuseser\ scrise [i, de aceea, atunci c`nd `ncerca s\ le transcrie,
Maia avea grij\ s\ p\streze ordinea ini]ial\. ~n ce scop le transcria
n-a putut spune atunci c`nd i-au
fost luate toate caietele [i dosarele adunate pe poli]\ [i sub pat, poate pentru c\ `n multe dintre scrisori se amestecau caractere chirilice [i litere latine [i altfel n-ar fi
putut fi citite. Cu timpul, pauzele
de transcriere, notate de Maia prin
linii lungi orizontale, au `nceput
s\ fie la fel de dese ca scrisul. ~n
dimine]ile `n care se `ntorcea de
pe balconul `ngust ce d\dea `n curtea rectangular\, Maia r\sfoia
distrat\ cele dou\zeci de scrisori,
le punea teanc `n st`nga biroului
[i `ncepea s\ scrie, ca `n trans\,
`n carnetul multicolor cu spiral\,
a[a `nc`t atunci c`nd, la `nchiderea c\minului Universal, au `ncercat s\ separe scrisorile lui Cap[a
c\tre Rada de scrisul copil\resc al
Maiei, lucrul s-a dovedit imposibil.

Muraki mi, zicea Vasile Cap[a
`ntr-o scrisoare transcris\, s\ bagi
de sam\ c`nd o s\ vin\ Tinu de la
Bra[ov, s\ merge]i am`ndoi, dac\
vrea [i el _____ ca s\ nu spun\ iar
vorbe f\r\ el. Eu nu dorm
noaptea [i mi-e ur`t ca atunci
_____ s\ crezi c\ o s\ [tiu. La Constantinopole a venit prim\vara,
v`ntul bate iar dinspre mare [i
_____ a adus c`inii pe care i-au
dus cu vaporul mare c`nd a `nceput z\pada s\ se topeasc\ la chei.
N-au ajuns cu to]ii la mal, mul]i
s-au `necat `n mare sau au fost sf`rteca]i sub corabie. Dar cei _____
la mal s`nt `nr\i]i de frig [i trebuie s\ te grije[ti seara s\ nu te
`nha]e. O s\ fii bucuroas\ s\ afli,
`n schimb, c\ toate pisicile o duc
bine [i pe l`ng\ Turn, [i `n bazar.
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Poate numai _____ mari [i gr\sane [i cer m`ncare `n toate limbile p\m`ntului. Mie mi-au cerut
pe ruse[te _____ cum [tii tu mai
bine.
Nu uita de Tinu, nimeni _____
Prietenul t\u, V

***
La fel ca `n copil\rie, Aliona se
sim]ea invizibil\. C`nd nu chicoteau la trecerea ei pe coridoare
(`[i p\strase coafura teuton\ [i `i
pl\cea la nebunie un parfum de
trandafiri adus de Vasile din Bulgaria), colocatarii din Universal
n-o vedeau. Iar Vasile, dup\ c`teva s\pt\m`ni de surescitare, `ncepuse s\ plece din ce `n ce mai des
cu afaceri. C`nd se `ntorcea, dormea sau picta pere]ii cu tot felul
de figuri f\r\ ochi [i gur\. ~ntr-o
dup\-amiaz\, r\mas\ din nou singur\, Aliona auzi o b\taie scurt\
`n u[\. S\ri din pat p`n\ `n mijlocul camerei, apoi `ncepu s\ tremure din toate `ncheieturile. St\tea nemi[cat\, crez`nd c\ i se pare.
Pe vremuri, la M\lureni, dac\ se
`ncorda mai tare, vedea cine e dincolo de u[\, mai `nt`i o parte, apoi
cealalt\, chipul, m`inile. Spunea
`ntotdeauna cine era afar\. Acum
se `ncorda zadarnic, c\ci corpul
ei, r\sf\]at cu ciocolat\, jofre [i cataifuri, nu o mai asculta. Se zburli c`t putu, dar degeaba. Cine putea
fi? Vasile era plecat de o s\pt\m`n\, prietenii lui [tiau unde s\-l
caute, chiria o pl\tiser\ pe jum\tate de an, la telefon nu avea cine
s-o cheme. Se auzi din nou un cioc\nit scurt [i clar. Aliona `ntreb\
cu un glas palatal: Cine e? [i auzi
cu stupoare r\spunz`ndu-i-se: Diana. Care Diana? se `ntreb\ Aliona cu voce tare [i `n aceea[i frac]iune de secund\ o v\zu: Diana,
fata sub]ire cu ochii verzi care reu[ea, ca un fachir, s\ nu m\n`nce
nimic zile `ntregi. St\tea `ntr-o
camer\ plin\ cu c\r]i, unde nu
primea pe oricine. Erau mul]i cei
care o invidiau, fiindc\ luase `ntotdeauna, f\r\ vreun efort vizibil,

bursele pentru care candidase [i
cutreierase astfel `ntreaga lume `n
cei trei ani de c`nd era student\ la
Limbi Str\ine. C`nd `i deschise,
Aliona v\zu `n treac\t o umbr\
f`lf`ind scurt pe um\rul ei drept.
De cine se ascundea? Din acea dup\-amiaz\ [i p`n\ `n noaptea `n
care Aliona disp\ru pentru totdeauna din Hotelul Universal,
cele dou\ au fost aproape nedesp\r]ite. {i tot de atunci Aliona a
`nceput s\ fie c\utat\ mai `nt`i de
studentele din c\min, apoi de foarte mult\ lume din afar\. La `nceput nu lua bani, apoi ced\ insisten]elor lui Vasile, care `n]elesese
imediat c\ descoperise g\ina cu
ou\ de aur. Nu mai pleca a[a de
des, pl\nuia s\ se `nscrie [i el la
Drept, de[i avea peste 35 de ani [i
mult\ treab\. Aliona `[i primea
clien]ii p`n\ la dou\ dup\-amiaza, apoi dormea dus\ mai multe
ceasuri, timp `n care Vasile avea
grij\ s\ n-o trezeasc\ nimeni. Nu
se mai chemau cu urlete c`t trei
etaje duble oamenii la recep]ie,
nu se mai r`dea pe coridoare, nu
se mai auzea nici o muzic\. Dup\-amiaza veneau clientele cele
mai bune din ora[, unele c\rora
Aliona le citea `n c\r]i chiar [i c`te o or\. Singura persoan\ care
putea r\m`ne `n imensul hangar
de pe col]ul de r\s\rit al falsului
bezesten din Gabroveni `n timp
ce Aliona citea era Diana. Ce vorbiser\ cele dou\ fete `n ziua aceea
`n care Aliona singur\ acas\
`i deschisese u[a [i-o poftise s\ intre ca pe-o veche prieten\? Vasile
nu putu afla niciodat\ prea clar,
fiindc\ Aliona `[i amintea doar
c\ Diana venise s\-i cear\ c`teva
linguri]e de zah\r, intrase [i apoi
b\user\ o cafea cu coniac. Cum
ajunsese Aliona s\-i arate c\r]ile
de tarot [i mai ales cartea h\rt\nit\ pe care i-o d\duse Vasile la prima lor `nt`lnire? Habar n-avea. O
rugase fata cu ochii verzi? Sau
chiar ea, care nu avusese vreodat\ prieteni, se gr\bise s-o momeasc\ pe vizitatoare? Nici asta
nu mai [tia. Ce-[i aducea aminte,
`n schimb, era faptul c\ Diana a

deschis cartea pe care Aliona o
p\strase doar ca pe-un talisman,
f\r\ s\ priceap\ vreo iot\ din ea
[i a `nceput s\ citeasc\ `n române[te, cu voce tare: CARTEA OCULTISMULUI sau CYPRIANUS, cuprinz`nd arta secret\ a t\lm\cirilor, a prezicerilor, a vr\jitoriei
`mpreun\ cu descrierea adev\rat\ a c\l\toriei `n Blocksberg [i pe
culmile Troll-ului, `n care se arat\ am\nun]it cum Botil din Lindenberg a fost c\l\uzit de for]e
nev\zute `n noaptea joii verzi `n
Blocksberg, ce a aflat [i ce a v\zut
el acolo.
De unde avea Vasile cartea?
`ntrebase Diana. De la Fondul Secret al Bibliotecii Universitare, aia
ars\ la revolu]ie, se trezi Aliona
repet`nd ce auzise nu demult, `ntr-o sear\, la Cafeneaua Veche, unde Vasile se `nt`lnise cu mai mul]i
amici. Nimeni n-a putut explica
vreodat\ p`n\ la cap\t cum ajunsese `n acea perioad\ Aliona cea
mai c\utat\ ghicitoare din ora[.
Avea o list\ de a[teptare de trei
luni. La `nceput, `ntindea doar
c\r]ile de tarot, `ntotdeauna `n
form\ de cruce, apoi, ajutat\ de
Diana, `ncepuse s\ deschid\ vechea carte pe care-o acoperise cu
h`rtie groas\, de `mpachetat, de
fric\ s\ n-o recunoasc\ cineva. Aliona ar\ta cu degetul, Diana citea,
calcula [i traducea, iar Vasile lua
banii. O dat\ sau de dou\ ori o obligase pe Aliona s\ mearg\ acas\ la [eful unui prieten. Luase doar
c\r]ile de tarot [i hot\r`se s\ nu
mai repete experien]a. Se umpluser\ oricum de bani, Vasile `[i
pusese o mas\ de lemn la ie[irea
din camer\ [i sprijinit de calorifer, cu ]igara `n col]ul gurii
`ncasa. C`nd administra]ia hotelului uns\ cu regularitate, dar
la curent cu profitul `n cre[tere
le puse `n vedere c\ nu mai pot r\m`ne, nefiind nici unul student,
Aliona `ncepu s\ `nve]e tot cu
Diana [i intr\ `n toamn\ la Litere. Vasile nu `n]elegea de ce Aliona nu voia s\ plece din Universal.
~[i puteau lua apartament `n centru, puteau pleca la Timi[oara,

Cartea
Se spune c\, la `nceput, Hotelul Universal se afla exact
`n centrul Bucure[tilor.
Loc straniu, cu nenum\rate
cotloane [i pivni]e `ncurcate, hotelul de pe Gabroveni
a avut mai multe vie]i: a ars
de c`teva ori, s-a ref\cut [i a
fost martorul unor dramolete consemnate `n cronicile vremurilor. A supravie]uit, cu multe modific\ri,
perioadei comuniste, iar
dup\ 1989 a devenit c\min
studen]esc, tr\ind o a treia
via]\, la fel de imprevizibil\, p`n\ s\ fie revendicat
de fo[tii s\i proprietari [i
`nchis recent. Fic]iune autobiografic\ [i exerci]iu spiritual, Hotel Universal este
romanul unei lumi disp\rute, o lume amestecat\, cosmopolit\ [i
crud\, `ns\ cu valorile esen]iale intacte.

de unde era el. Aliona dob`ndise
`ns\ trei fixa]ii: programul de lucru (dup\ care c\dea `ntr-o prostra]ie bulimic\), Diana (care era
neschimbat\, doar c\ `ncepuse s\
m\n`nce normal) [i Hotelul Universal. Vasile nu era de acord cu
nici una dintre ele, dar n-avea `ncotro [i nu voia s\ ri[te. De c`nd
Aliona o primise f\r\ s\ [tie
pe una dintre cele mai puternice
clarv\z\toare din Bucure[ti, iar
Diana, posomor`t\ [i glacial\, refuzase s\ traduc\ din carte, Aliona era convins\ c\ f\r\ Diana [i
`n alt\ parte (ceea ce atunci `nsemna acela[i lucru) i s-ar lua darul.
Vasile [tia `ns\ mai bine ca Aliona c\ darul era al neamului lor,
`n care nu se n\scuser\ dec`t femei, [i c\ n-avea nici o leg\tur\
cu cititoarea. ~ncercase s\ trag\ cu
urechea `n timp ce ele ghiceau.
Nu `n]elesese `ns\ nimic din bolboroseala celor dou\ [i `l apucase
chiar frica. De altfel, `i era din ce
`n ce mai team\ s\ doarm\ noaptea `n acela[i pat cu Aliona. Fata
gr\su]\, dar apetisant\ pe care o

cunoscuse el la M\lureni se `ngr\[ase peste m\sur\ din cauza
nemi[c\rii [i a dulciurilor de
care avea din ce `n ce mai mult\
nevoie. Dup\ fiecare [edin]\ ingurgita cel pu]in o tablet\ de ciocolat\. Umplea camera, se mi[ca
din ce `n ce mai greu, dar `[i pierduse accentul moldovenesc, mai
`nt`i `n somn (c`nd vorbea f\r\ oprire), apoi [i `n timpul zilei. Vasile nu-[i putea explica deloc acea
fric\ pe care n-o mai cunoscuse
p`n\ atunci, mai ales `n leg\tur\
cu o femeie. De unde ap\ruse? Nu
cumva vr\jitoarea aia o `nv\]a de
r\u pe Aliona? Cu mutra ei bl`nd\ [i plutitoare, cu ochii verzi-mu[tar, cu limbile ei str\ine de care
nu auzise nici dracu ... Ciudat era
c\ sim]ea frica asta ridicol\ doar
atunci c`nd era singur cu Aliona,
noaptea mai ales, c`nd, dormind,
femeia se ducea spre dulap, scotea cartea furat\ [i se uita lung [i
bovin, f\r\ s\ scoat\ vreun sunet. Diminea]a uita totul, [i frica,
[i planurile bezmetice pe care le
f\cea `n `ntuneric.

SEMNALE
Sofi Oksanen, Vacile lui Stalin, traducere din limba finlandez\ [i note de Sigrid Crasnean,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XXI“, Editura Polirom, 448 de pagini, 42.95 lei

Ofelia Prodan, C\l\uza, colec]ia „Poezie“, Editura Cartea Româneasc\,
72 de pagini, 17.95 lei

Sofi Oksanen, cea mai important\ scriitoare finlandez\ contemporan\, a
mai publicat la Editura Polirom romanul Purificare (2012), carte tradus\
`n 43 de ]\ri [i recompensat\ cu peste 10 premii literare importante.
Vacile lui Stalin (2003), romanul de debut al lui Sofi Oksanen, urm\re[te cu o luciditate [i o franche]e uneori brutale destinele a dou\ imigrante estoniene, mam\ [i fiic\, marcate de stigmatul originii lor ru[inoase . ~ntr-o epoc\ `n care pentru concet\]enii lor finlandezi a fi estonian\
este sinonim cu a fi prostituat\ sau informatoare KGB, Katariina [i Anna
s`nt silite s\-[i treac\ sub t\cere originile pentru a fi acceptate de semenii lor. Dar trecutul `nchis `n taini]ele sufletului le macin\ pe din\untru
ca o boal\ ne[tiut\, cre`ndu-le un sentiment acut de dezr\d\cinare. Dac\,
`n cazul Katariinei, nevoia de exorcizare a trecutului se manifest\ printr-o total\ negare de sine, pentru Anna, aceasta ia forma unei boli nervoase acute, care pune st\p`nire pe via]a ei.

Un loc numit simplu Nic\ieri, oameni care s`nt numi]i Str\ini, o lume abia n\scut\ ce nu [tie `nc\ ce este teama [i deodat\
moartea. {i co[marurile mor]ii. {i apoi lini[tea aceea cumplit\
c`nd realizezi c\ nu mai este nimic de spus. Poate abia atunci
`ncepe poezia [i C\l\uza te conduce, dar nici m\car ea nu [tie unde se sf`r[e[te c\l\toria. (Ofelia Prodan)
Deja exersat\, `n c\r]ile precedente, `n poeme ludice, care
nareaz\ ori pun subtil `n scen\ transla]iile dintre real [i imaginar, tr\ire direct\ [i livresc, stare de veghe [i proiec]ie oniric\
a st\rilor de spirit, cu distan]\ri fin ironice de spectator al propriilor inven]ii, Ofelia Prodan propune acum o suit\ de poeme
de o tulbur\toare gravitate varia]iuni pe tema mor]ii, dar [i a
unui fel de transfigurare a fiin]ei fascinate de un Dincolo cu frontiere permeabile [i fragile. (...) (Ion Pop)
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Ferma animalelor,
varianta lui Gollum
Faimoasa alegorie a lui George Orwell va fi
readus\ din nou pe marile ecrane, de data
aceasta folosind una dintre cele mai
spectaculoase tehnologii digitale din ultimii
ani. Mai mult, noua adaptare a Fermei
animalelor va fi regizat\ de un actor care a
devenit celebru `n lumea `ntreag\ ca
„utilizator“ al acestei tehnologii.

Britanicul Andy Serkis a devenit cunoscut la nivel mondial cu rolul lui Gollum din
trilogia St\p`nul inelelor. El
este un mo[tenitor modern
al unor Lon Chaney sau Boris Karloff, actori a c\ror fa]\ a fost permanent acoperit\, `n filme, de elaborate
m\[ti de latex [i straturi de
machiaj. Serkis `ns\ este
un artist al erei digitale: personajele sale s`nt realizate
prin performance capture,
tehnologie computerizat\ ce
permite translarea unei interpret\ri tradi]ionale la
o dublur\ realizat\ `n `ntregime din pixeli [i linii de cod.
Rezultatul este deseori stupefiant, iar succesul mondial al lui Gollum este cea mai
bun\ dovad\ `n acest sens.
Dup\ St\p`nul inelelor,
Andy Serkis aproape s-a specializat `n aceast\ tehnic\
modern\: l-a jucat pe King
Kong, pe cimpanzeul rebel
Cesar `n noua Planet\ a maimu]elor [i pe c\pitanul Haddock `n Aventurile lui Tintin. Va fi din nou Gollum `n
trilogia Hobbit, la care lucreaz\ `n prezent Peter Jackson. Dar, odat\ cu noua incursiune `n lumea lui Tolkien, Serkis a `nceput s\-[i
fac\ [i ucenicia de regizor,
ca asistent, deocamdat\, al
lui Peter Jackson.

~n acela[i timp, Serkis a
fondat anul trecut, la Londra, `mpreun\ cu Jonathan
Cavendish (produc\torul lui
Bridget Jones s Diary) un
studio specializat `n performance capture. Studioul, botezat The Imaginarium, are
planuri mari: ei lucreaz\ deja la dou\ adapt\ri, una dintre ele fiind o nou\ versiune a Fermei animalelor.
Munca e abia la `nceput,
dar credem c\ am g\sit un
nou mod de a aborda cartea
lui Orwell , spune Serkis,
vom folosi performance capture pentru personajele principale [i, de asemenea, o varietate de tehnici cinematografice pentru a crea decorul.
Filmul va fi pentru toat\ familia [i foarte «fabulistic».
Vom avea grij\ cum trat\m
ideile politice, dar, `n versiunea noastr\, Ferma animalelor va fi prezentat\ `ntr-un mod lejer diferit de adapt\rile de p`n\ acum .
Publicat `n 1945, romanul
alegoric antistalinist al lui
George Orwell, considerat a
fi una dintre cele mai bune
100 de c\r]i anglo-saxone ale
ultimului secol, a fost p`n\
acum adaptat `n teatru [i la
cinema, ca film de anima]ie
(1954) [i ca produc]ie cu actori pentru televiziune

Andy Serkis, „interpretul“ lui Gollum, va juca `n viitoarea versiune a
Fermei animalelor

(1999). Cea mai cunoscut\
([i mai valoroas\) adaptare
r\m`ne versiunea din 1954.
Ferma animalelor a fost primul lungmetraj animat realizat `n Marea Britanie [i a
fost finan]at `n cea mai mare parte de c\tre CIA, ca parte a efortului propagandistic
`ndreptat `mpotriva Rusiei
Sovietice. B\g`nd bani `n aceast\ produc]ie, CIA a dictat [i felul `n care ideile lui
Orwell vor fi transpuse pe
ecran. Finalul a fost schimbat, iar personajul Snowball,
o figur\ tro]kist\ prezentat\ cam prea simpatic `n primele versiuni ale scenariului, s-a transformat `ntr-un
intelectual fanatic ale c\rui
planuri, puse `n aplicare, ar

fi dus [i ele la un dezastru
a[a cum se sublinia `ntr-o
directiv\ CIA pentru realizatori. Ast\zi, `ntr-un context politic [i economic diferit, este de a[teptat ca Andy
Serkis s\ vin\ cu o viziune
mai modern\ a alegoriei
lui Orwell; o versiune care
are mari [anse s\ st`rneasc\
[i ea destule controverse. De
asemenea, Orwell r\m`ne `n
continuare pe masa de lucru a Hollywoodului. ~n martie, un grup de companii de
produc]ie americane, av`ndu-l `n frunte pe regizorul
oscarizat Ron Howard, a anun]at inten]ia de a realiza
o nou\ adaptare a romanului O mie nou\ sute optzeci
[i patru.

Un parc tematic pentru un laureat Nobel
Nici n-au trecut opt zile de c`nd romancierul chinez Mo Yan a primit
Premiul Nobel pentru literatur\, c\
municipalitatea din ora[ul s\u natal a anun]at public un plan de a specula notorietatea mondial\ a scriitorului `n scopul atragerii de turi[ti.
Prim\ria din ora[ul Gaomi a dezv\luit inten]ia de a construi un parc
tematic dedicat lui Mo Yan [i operei
sale, proiect uria[ dotat cu un buget
de 670 de milioane de yuani (82 de milioane de dolari).
Ce atrac]ii va g\zdui acest parc?
Printre mai multe proiecte, prim\ria
din Gaomi ia `n considerare o Zon\
de experien]\ cultural\ Mo Yan , o
zon\ de divertisment cultural despre sorgul ro[u [i, cu siguran]\, o
sal\ de expozi]ie dedicat\ sorgului ro[u. Cu romanul Sorgul ro[u, Mo Yan
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[i-a c`[tigat notorietatea interna]ional\,
notorietate `nt\rit\ de o adaptare cinematografic\ de Zhang Yimou, recompensat\ cu un Urs de Aur la Festivalul de la Berlin, `n 1988. De unde [i
aten]ia acordat\ de municipalitatea
din Gaomi acestei cereale, pe care
autorit\]ile vor s\ o replanteze pe o
suprafa]\ de 666 de hectare, pentru
a recrea decorul romanului... Asta
`n ciuda agricultorilor care sus]in
c\ aceast\ cultur\ nu este rentabil\.
C`t despre Mo Yan, el vrea s\ se ]in\
la distan]\ de aceast\ efervescen]\ de
proiecte [i d\ de `n]eles c\, `n opinia lui,
un astfel de parc reprezint\ doar bani
arunca]i. {tim c\ scriitorul prefer\ s\
r\m`n\ discret , spune un responsabil
cu turismul din provincia Shandong,
dar proiectul va continua, indiferent
dac\ e de acord sau nu! .

www.suplimentuldecultura.ro
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Pariul lui Arturo
Pérez-Reverte
Cu ocazia lans\rii `n Fran]a al
celui de-al [aptelea roman din seria
C\pitanul Alatriste a lui Arturo
Pérez-Reverte, Le Figaro evoc\
un moment petrecut `n 2003, c`nd
Real Academia de las Letras `l primea `n r`ndurile ei pe popularul
scriitor spaniol.
La vremea respectiv\, mul]i s-au
mirat de onoarea rezervat\ de Academie unui scriitor cu asemenea
priz\ la public. Replica institu]iei
a fost c\ ea nu putea comite aceea[i eroare ca Academia Francez\, care, la vremea ei, a refuzat s\
`l primeasc\ pe Alexandre Dumas.
Prin urmare, nimeni nu s-a mirat
c\, `n discursul de primire, Pérez-Reverte a ales s\ discute despre felul de a vorbi al unui b\t\u[ din secolul al XVII-lea , f\c`nd
s\ r\sune, `n fa]a prestigioasei adun\ri, jargonul spadasinilor de
pe vremuri.
Cu seria C\pitanul Alatriste, Pérez-Reverte, fost corespondent de
r\zboi la televiziune, a f\cut un pariu imens: acela de a resuscita foiletonul popular `n maniera lui Dumas, Féval sau Zévaco, omagiind
`n acela[i timp scriitorii Spaniei
trecute precum Quevedo, Lope de
Vega, Calderón [i, mai ales, Cervantes (al c\rui erou al tristei

figuri a fost un model pentru b\t\iosul Alatriste).
Ideea foiletonului lui Reverte
p\rea la prima vedere un pariu editorial riscant. Cu toate acestea, editorul scriitorului, Alfaguara, a
dispus o prim\ edi]ie foarte `ngrijit\, cu h`rtie de calitate [i ilustra]ii frumoase. At`t scriitorul, c`t [i
editorul au fost surprin[i: primele dou\ volume ale aventurilor
lui Alatriste s-au v`ndut `n peste
500.000 de exemplare. O adev\rat\
reu[it\ pentru un proiect demarat
ini]ial ca un motiv de amuzament
`ntre scriitor [i fiica sa, Carlota!

Vre]i s\ investi]i `n noul film
al lui David Fincher?
Celebrul regizor american vrea s\ str`ng\ bani pentru realizarea unui desen animat atipic, The Goon, [i pentru asta cere
publicului s\ contribuie financiar la noua lui aventur\.
Ajuta]i-ne s\ realiz\m un altfel de film de anima]ie , se scrie
pe pagina web a lui The Goon, un film care s\ fie zgomotos, violent [i care s\ v\ ofenseze bunica . Acest film nu va fi regizat
de Fincher; acesta se va mul]umi cu rolul de produc\tor, l\s`nd
regia `n seama lui Eric Powell, autorul benzii desenate The Goon, un
comic strip plin de robo]i uciga[i, preo]i-demoni [i oameni-pe[ti
gigantici. Banii pe care cei doi `i a[teapt\ din partea publicului nu reprezint\ bugetul filmului. Fincher [i Powell sper\ s\
str`ng\ doar 150.000 de dolari pentru realizarea unui storyboard
cu efecte sonore care s\ demonstreze Hollywoodului ce poten]ial imens are The Goon .
Evident, fanii care finan]eaz\ vor primi ceva `n schimb, `n
func]ie de suma investit\: versiuni digitale ale albumului, tricouri, iar pentru 10.000 de dolari o oper\ de art\ personalizat\ [i
o vizionare privat\ `n compania lui Fincher [i a lui Powell.

Al [aptelea volum al acestei serii
a ap\rut `n Spania `n 2011, se
nume[te El puente de los Asesinos/
Podul asasinilor [i are un subiect
demn de cele mai bune produc]ii
de gen. ~n acest roman, a c\rui
ac]iune se petrece `n iarna anului 1627, c\pitanul Alatriste [i
discipolul s\u, Íñigo Balboa, s`nt
trimi[i `n Vene]ia du[man\, corupt\ republic\, ru[ine a na]iunilor , cu dificila misiune de a-l elimina pe Doge. O aventur\ primejdioas\ cu spadasini [i du[mani
redutabili pe care n-ar renega-o
nici Dumas Tat\l.

Werner Herzog se
re`ntoarce la fic]iune

Campionii v`nz\rilor
de c\r]i `n Fran]a

Celebrul cineast german revine la filmul de
fic]iune cu o adaptare a unui roman premiat
de australianul DBC Pierre.
Herzog inten]ioneaz\ s\ transpun\ pe marele ecran cartea Vernon God Little, care i-a
adus lui DBC Pierre, `n 2003, premiul Booker
pentru fic]iune [i premiul Whitebread (ast\zi
numit Costa) pentru roman de debut.
Aceast\ adaptare reprezint\ `ntoarcerea
lui Herzog la filmul de fic]iune pentru prima
oar\ dup\ excentricul My Son, My Son, What
Have Ye Done, din 2009. ~n ultimii ani, regizorul german s-a concentrat pe realizarea de documentare, semn`nd Cave of Forgotten Dreams,
despre picturile rupestre din pe[terile din Ardèche, [i Into the Abyss, despre pedeapsa cu
moartea `n Texas.
Adaptarea romanului Vernon God Little `l
duce pe Herzog din nou `n Texas fiindc\ eroul principal al c\r]ii/filmului este un t`n\r
care porne[te spre Mexic dup\ ce devine ]ap
isp\[itor pentru un asasinat petrecut `ntr-un
liceu texan.
Scenariul filmului va fi semnat de Andrew
Birkin, cunoscut ca scenarist [i regizor, `n
1993, al unei adapt\ri a romanului Gr\dina
de ciment de Ian McEwan.

Les Français ont
fait leur choix , constat\ Le Figaro , care `ntocme[te un prim
clasament al celor
mai mari succese ale acestei toamne culturale .
~n libr\rii, spun
cei de la Le Figaro , se reg\sesc valorile sigure: Patrick Modiano cu romanul L Herbe des nuits, Jean
Echenoz cu 14 [i Amélie Nothomb cu Barbe bleue, care
se claseaz\ `n topul celor mai bune v`nz\ri. Mai pu]in
a[tepta]i , apar `n top, pe locuri frunta[e, mai mul]i
scriitori consacra]i precum Patrick Deville, al c\rui roman Peste & Choléra se afl\ [i printre concuren]ii la
marile premii literare (Goncourt, Renaudot, Femina,
Médicis). ~n aceea[i situa]ie se afl\ [i Jérôme Ferrari,
cu romanul Le Sermon sur la chute de Rome.
~n ce prive[te dezam\girile toamnei literare, pe list\ apare Olivier Adam cu romanul Les Lisières care, `n
ciuda faptului c\ se vinde bine, nici nu este luat `n calcul pentru un mare premiu. La fel stau lucrurile [i pentru
Jean-Michel Guenassia (laureat al unui Goncourt des
lycéens `n 2009), a c\rui carte La Vie rêvée d Ernesto G.
n-a sedus nici un juriu `n acest an .
Pagini realizate de Drago[ Cojocaru
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Umbra lui Dracula într-un
A m`nji film cu zero Dracula
En]iclopedia
Encarta
Luiza Vasiliu

~n lu\rile de pozi]ie legate de atacurile la adresa lui Mircea C\rt\rescu, a ap\rut un verb pe care-l
credeam uitat `n sertarele cu dulcea]\. Scrie Radu Pavel Gheo: Lumea literar\ e, `ntr-adev\r, o lume
plin\ de orgolii. Dar ar trebui s\
fim con[tien]i c\ r\ul provocat unuia dintre noi se va r\sfr`nge asupra
tuturor. L\turile nu s`nt selective,
ci `i m`njesc pe to]i laolalt\, acuza]i
[i acuzatori . Corect, s`ntem `n pericol de murd\rire dac\ nu reac]ion\m rapid, dac\ nu punem
lucrurile la punct. Nu se poate ca
dou\ posturi de televiziune [i vreo
dou\ ziare jumate s\ ofere versiunea lor asupra realit\]ii unor in[i
pentru care diferen]a dintre C\rt\rescu [i P\unescu e c\ primul e
un spion [i al doilea un mare poet.
Derapajele trebuie sanc]ionate, e
foarte simplu. {i nu-i nici pe departe at`t de melodramatic pe c`t
ar vrea Dan Sociu `n textul Nu
mai exagera]i, Mircea C\rt\rescu o s\ fie bine . Normal c\ o s\ fie
bine, nu-i ca [i cum s-ar fi `mboln\vit de ceva [i am mers cu to]ii s\-i
ducem flori [i portocale. ~ntreaga
poveste e bolnav\ `n sine, faptul c\
Sorin Ro[ca St\nescu e chemat `n
continuare la ore de maxim\ audien]\ [i ascultat (de Marga, cu un
r`njet cel pu]in `ngrijor\tor) cum
spune ni[te t`mpenii monumentale. Dar nu asta `l preocup\ pe
Paul Cernat `ntr-un text proasp\t
din Observator cultural , De cine trebuie ap\rat Mircea C\rt\rescu? . Nu, Paul Cernat e mult mai
deranjat de zelatorii lui C\rt\rescu , de opiniile acestuia `n leg\tur\
cu Mo Yan (Cernat e revoltat c\
Mircea C\rt\rescu a putut s\ spun\ 1. c\ n-a auzit de Mo Yan, ca [i
cum asta ar fi o crim\, [i 2. c\ Mo
Yan e favoritul puterii comuniste
chineze , ceea ce e perfect adev\rat.
Au semnalat-o, mult mai vitriolant,
artistul [i disidentul Ai Weiwei [i,
`n general, cam toat\ presa mondial\). Dup\ ce declar\ c\ Mircea C\rt\rescu merit\ ap\rat `n
primul r`nd de ceea ce a devenit
`n ultimii ani (fraz\ de o condescenden]\ infinit\), Cernat love[te
necru]\tor scriind Mi-a[ dori ca
m\car literatura cea mai valoroas\
a lui C\rt\rescu (...) s\ nu mai fie
m`njit\ (subl.m.) prin anexarea de
c\tre proiectul B\sescu, aripa intelectual\ . Eh, ce noroc pe noi c\ Paul
Cernat vegheaz\ la nem`njirea literaturii. O, ce mare bucurie. Dar,
mai ales, ce retoric\ nea[teptat de
inadecvat\ din partea unui critic
literar. {i c`nd spun inadecvat\ ,
s`nt bl`nd\.

~ntr-una din fotografiile
pe care le-a f\cut la
Film
Castelul Bran, Genndy
Iulia Blaga
Tartakovsky st\tea pe
fotoliu cu bra]ele
`ncruci[ate, exact `n
aceea[i pozi]ie `n care st\tea [i Contele Dracula `n
fotografia din spatele s\u. Pur\ `nt`mplare.
Nu pare s\ existe mari similitudini `ntre cei doi `n afara faptului
c\ regizorul american de origine
rus\ a debutat recent `n lungmetrajul de anima]ie cu Hotel Transylvania, al c\rui personaj central
e contele Dracula. A[a cum am
scris deja aici `n revist\, Tartakovsky a inclus România `n turneul s\u european de promovare
numai datorit\ lui Dracula.
De fapt, a dorit s\ viziteze Castelul Bran, unde s-a [i `nt`lnit cu
jurnali[tii (`n cadrul unui eveniment organizat de InterComFilm
România, Sony Pictures Animation [i Castelul Bran). Dac\ Hotel
Transylvania are vreo leg\tur\
cu Genndy Tartakovsky, asta se
datoreaz\ posturii sale paterne,
dar, spre deosebire (cel mai probabil) de regizor, Dracula e posesiv
cu fiica sa, chiar dac\ aceasta a
b\tut 118 ani [i e, deci, mai mult
dec`t major\. F\r\ leg\tur\ cu
legenda lui Dracula [i cu imaginea vampirilor din imaginarul colectiv, scenariul la care Tartakovsky nu [i-a adus contribu]ia atrage la castelul lui Dracula tot felul
de mon[tri cunoscu]i prieteni
ai contelui [i un fel de unchi pentru juna Mavis, cea cu unghii

date cu oj\ neagr\ [i breton asimetric. Big Foot, gremlins sau Frankenstein sosesc fiecare cum poate
(de mare ce e, Frankenstein vine
pe buc\]i, prin po[t\), dar visul lui
Mavis nu e s\ petreac\, ci s\ guste
libertatea. S\ zboare mai `nt`i p`n\ `n primul sat (transformat\ `n
liliac). Numai c\ Dracula se comport\ ca un p\rinte egoist tipic: o
minte pe Mavis, spun`ndu-i c\ oamenii s`nt du[manii vampirilor
[i c\ abia a[teapt\ s\ le fac\ r\u,
[i chiar pune `n scen\ o scenet\ cu
zombies pe post de ]\rani pentru
a-i dea fiicei o lec]ie.

Un film la care p\rin]ii
nu vor picoti
Cine se a[teapt\ la ceva mai mult
dec`t la un film pentru copii [i
prive[te filmul cu Dexter s Laboratory `n cap, serialul care l-a lansat pe Tartakovsky, va fi dezam\git. E drept c\ Tartakovsky s-a reinventat de la o anima]ie la alta,
dar acum a recunoscut singur c\
a avut alt soi de colaborare cu
Sony Pictures Animation fa]\ de
cea avut\ cu Cartoon Network.
Probabil c\ a trebuit s\ se conformeze cerin]elor executivilor. C`nd

Interogatoriu
Recunoa[te, Virgile,
c\ degeaba te code[ti! Recunoa[te [i o s\ ]i se dea o pedeaps\ mai mic\. Crede-m\,
putem sta aici p`n\ poim`ine, p`n\ te pi[i pe tine [i le[ini de foame, c\ nu m\ gr\besc nic\ieri.
Ce s\ recunosc, [efu ?
M-au luat de-acas\, de pe
somn. Mi-au speriat copila[ii, femeia `nc\ pl`nge de
spaim\.
He he, s\ vezi ce-o s\
mai pl`ng\ dup\ ce te condamn\. Virgilic\, \[tia s-au
pus r\u pe voi, m\, `n]elegi?
To]i procurorii au ordin de
sus, tre s\ v\ rad\ cu totul.
Hai, spui sau nu spui?
{efu , eu nu am vrut s\...

Mai las\-m\ cu [efu `n
sus [i [efu `n jos!
Dar cum se cheam\ ce
e[ti matale, [efu ?
Inspector principal.
Da, am `n]eles. Dom
inspector, deci eu n-am vrut
s\-i fac nici un r\u la mo[neag. Dar dac\ nu aveam
bani de b\utur\, trebuia s\
caut, s\ `mprumut, s\ fur,
s\ fac pe naiba, c\ nu mai
puteam, vedeam dublu.
Ce mo[neag, Virgile?
|sta de-a ajuns `n spital cu m`inile rupte. V\ jur,
[efu , nu am vrut s\-l lovesc,
eu numai am tras de saco[\
[i el a c\zut. Parc\ era din sticl\, n-am mai v\zut pe cineva s\-[i rup\ am`ndou\

Amuzant pe detalii, dar
nu str\luce[te prin umor

castel se vede Budapesta (care, `n
vremea lui Dracula, era oricum
mai aproape de Transilvania dec`t
Bucure[tiul) e un detaliu nesemnificativ. Filmul e [i el amuzant pe
detalii, dar nu str\luce[te prin umor, situa]ii ori personaje. Nu are
efervescen]a imaginativ\ a lui
Monsters, Inc., la care te g`nde[ti
datorit\ aglomer\rii de mon[tri
(aceast\ aglomerare tr\deaz\ s\r\cia de idei de la Hollywood), nici nu
vine cu ceva nou. Invoc`nd spirite
defuncte pe o schem\ clasic\ de comedie, Hotel Transylvania e un fel
de film cu Adam Sandler (acesta e
produc\tor executiv [i interpret
principal) din care au fost scoase
glumele de b\ie]i. Ce r\m`ne e ce vedem adic\ prea pu]in\ materie, `nve[m`ntat\ `n hainele colorate ale
unei anima]ii simpatice [i benigne.

{i Bram Stoker, [i filmul lui Francis Ford Coppola s`nt la sute de ani
distan]\, iar faptul c\ de sus de pe

Hotel Transylvania. Regia: Genndy
Tartakovsky. Voci: Adam Sandler, Selena
Gomez, Kevin James, Fran Drescher

a fost preluat de Tartakovsky, proiectul a[tepta de cinci ani pe tu[\
[i au mai trecut `nc\ doi p`n\ c`nd
a fost dus la bun sf`r[it. Strategia
produc\torilor a fost aceea de a
evita riscurile printr-o cale de mijloc adaptat\ vitezei de croazier\
a unui film de copii la care nici
p\rin]ii s\ nu picoteasc\.
Dar prea multe nu se `nt`mpl\ pe
ecran. Mavis vrea s\ se emancipeze [i o va face ajutat\ de Jonathan,
un turist american ro[covan (are
chica lui Dexter [i `ndr\zneala nativ\) care apare amu[in`nd curios
[i spulber`nd `ncerc\rile lui Dracula de a sc\pa de el. C\ pe american `l
cheam\ Jonathan, ca pe Jonathan
Harker, nu `nseamn\ mai nimic.

m`inile de la o br`nc\. Acuma regret [i-mi pare r\u,
m\car dac\ avea bani.
Nu, nu, a[a nu ajungem
nic\ieri. Te-am `ntrebat eu
de mo[neag? Ha? D\-l `ncolo,
dac\ depune pl`ngere depune, dac\ nu, ai sc\pat. Oricum, nu poate s\ semneze.
Vreau s\-mi spui ce ai f\cut pe urm\.
{efu , p\i dac\ am v\zut c\ n-are bani, am fugit.
M-am dus `n centru, c\ treceau copiii spre liceu. M-am
g`ndit c\ poate are vreunul
ceva bani. Am pus ochii pe
o feti[can\ [i am tras-o `ntr-o scar\ de bloc. Acuma,
Doamne iart\-m\, recunosc,
i-am smuls cerceii. Da nici
m\car nu erau de aur, c\ la
amanet a `nceput cucoana
s\ r`d\ de mine. C\ ei nu cump\r\ tinichea. Eu, ce s\-i zic?
I-am zis c\, stai, `n m\-ta-n
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Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
cur, duduie, c\ `]i ar\t eu
tinichea.
Virgilic\, `mi pierd
r\bdarea!
{efu , s\-mi sar\ ochii
dac\ v\ mint. A[a i-am zis,
duduie. Am luat o c\r\mid\
de afar\ [i i-am spart geamul
\la securizat, ]\nd\ri l-am
f\cut, cred c\ i-a intrat [i-n
ochi. Am luat trei inele [i
le-am dat la cel\lalt amanet,
pe col]. Da \[tia `s cei mai
zg`rci]i, nu pl\tesc aur furat, te cunosc dup\ fa]\.
Mi-au dat numai treizeci de
lei. Ce s\ faci cu treizeci de
lei? I-am b\ut imediat, c\ am
dat un r`nd [i la b\ie]i. Nici
n-am avut s\ dau bac[i[ la

chelneri]\. Ea tot cerea [i m\
enerva. De asta i-am [i tras
cu sticla `n cap. {efu , dac\ te plictisesc, s\-mi spui.
Hai, d\-i `nainte, c\
oricum ba]i c`mpii.
Nu bat, [efu . Pe urm\
un prieten al meu, Mitru]\,
a zis c\ s\ mergem s\ spargem un magazin `n Le]cani.
Da? {i cu ce a]i mers
p`n\ acolo?
Cu trenul, c\ este un
personal la opt jumate
seara.
{i? }i-ai luat bilet?
Nu, [efu , da ce, `s
prost?
Ha! Te-am prins, tu-]i
gura m\-tii!
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