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Criticul de teatru Olti]a C`ntec
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mun]ilor, `n regia lui Silviu
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New York – via]a
cotidian\ ca un
spectacol

Mihaela Michailov

Crede]i c\-l [ti]i. C\ e acel New York din
acele filme despre acea atmosfer\
hiperap\s\toare `n care totul te face mic,
mic. Ei bine, ]eap\! New York-ul este unul
dintre cele mai reconfortante, ata[ante [i
inspirante ora[e pe care le-am v\zut
vreodat\. 
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Industria c\r]ii este pus\
`n pericol de capitalism

ESTE VORBA DESPRE CAPITALISMUL EMO}IONAL

Citi]i un grupaj realizat de George Onofrei de la T`rgul Interna]ional de Carte de la Londra ~N » PAGINILE 3-5

„Anumite tr\s\turi
din caracterul meu
s`nt scandinave“

SCRIITOAREA
GABRIELA MELINESCU:

Citi]i un interviu 
de Elena Vl\d\reanu
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Din 1975,
Gabriela
Melinescu s-a
stabilit `n Suedia,
iar de atunci
literatura sa a
jonglat cu trei
limbi, cu
româna,
franceza [i
suedeza.

„M\rturisirile
unui disident
convertit“

Avanpremier\ editorial\

Volumul M\rturisirile unui disident
convertit, `n curs de apari]ie la Editura
Polirom, este o selec]ie de eseuri
remarcabile din cele mai recente c\r]i ale
lui Adam Michnik, abord`nd teme diverse –
istorice, sociale, literare, religioase. 
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Radu Pavel Gheo: „Ar fi o naivitate s\ credem totu[i c\ s-a g`ndit
cineva – fie [i Alte]a Sa Regal\ – la posibilitatea ca domnul Radu Duda s\
c`[tige alegerile. {ansele sale de a ajunge pre[edinte al României s`nt
la fel de mari (sau de mici) ca [i cele de a ajunge rege al României“.

NAIVITATE
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editorial

&TEO GHEO

Lucian Dan Teodorovici

Anul  2009  se  anun]a  de  mult  ca
fiind  unul  `n  care  DNA-uul  `[i  va
relua activitatea  intens\  [i  extrem
de  mediatizat\. Oricine `[i putea
imagina c\, de vreme ce politi-
cianul cel mai vizibil din România
`[i asociase imaginea cu cea de lup-
t\tor `mpotriva corup]iei, `n anul
probabilei sale realegeri avea ne-
voie de o `nsufle]ire a „luptei“. Ea
s-a produs firesc, a[teptat, cu im-
pactul dorit.

Dup\ circul extrem legat de
Gigi Becali, circ care [i-a `ndepli-
nit cu brio menirea de a sugru-
ma un posibil scandal ce-l viza
pe pre[edintele B\sescu, DNA [i-a
`ndreptat privirea vigilent\ spre lu-
mea fotbalului. Una `n care co-
rup]ia colc\ia de decenii, f\r\ ca
nimeni s-o fi deranjat `n vreun
fel. Noroc c\ a venit anul 2009.
Noroc, dar oare va fi p`n\ la ca-
p\t cu noroc? Deocamdat\, `n

arestul pe sistem 24 de ore cu 29
de zile au ajuns patronul echipei
FC Arge[, Cornel Penescu, fostul
[ef al Comisiei Centrale a Arbi-
trilor, Gheorghe Constantin, fos-
tul arbitru Marcel Lic\ (observa-
tor), precum [i arbitrii `n activi-
tate Sorin Corpodean (la centru)
[i Marcel Savaniu (la tu[\). Selec-
]ie riguroas\ [i cu puternic impact,
viz`nd mai toate palierele repre-
zentative ale corup]iei din fotbal.
Patronul, acuzat de dare de mit\,
ceilal]i, fire[te, de luare de mit\.

De ajuns pentru presa sporti-
v\ [i nu numai s\ vad\ `n aceste
ac]iuni un „cutremur“ de nivelul
celui din Italia, din 2005-2006,
sau, cu adres\ [i mai direct\, din
Polonia, `nceput `n 2005 [i care
continu\ p`n\ ast\zi. Trimiterea la
Polonia este cu at`t mai la `ndem`-
n\ cu c`t acolo scandalul a pornit
de la diver[i arbitri mitui]i, ca la
noi. Diferen]a specific\ e c\ `n ]a-
ra le[ilor s-a ajuns la aproximativ

200 de anchete, re]ineri [i ares-
t\ri. Se va ajunge [i la noi, vor
spune unii. Permite]i-mi s\ fiu
`ns\ mai sceptic. Din p\cate, anul
2009 nu e suficient de lung pentru
at`tea evenimente. {i, mai mult,
la noi un asemenea scandal n-ar
folosi nim\nui. Nu, c`teva arest\ri

acolo, despre care s\ se vor-
beasc\ s\pt\m`ni `ntregi, apoi, la
nevoie, dac\ discu]iile asupra ca-
zurilor prind a l`ncezi, alte c`teva
arest\ri spectaculoase. Poate ne
alegem [i cu ni[te condamn\ri
superficiale, dac\ avem noroc.
Dac\ nu, nu.

P`n\ la urm\, e [i firesc s\ fie
a[a. La ce bun s\ ne facem de r`s,
ca polonezii, vreme de patru-cinci
ani? Nu ne spune domnul Mir-
cea Sandu, pre[edintele FRF, c\
acest scandal d\uneaz\ imaginii
fotbalului autohton, ba chiar [i
imaginii României? Nu vine [i dom-
nul Ionu] Lupescu, director `n ca-
drul FRF, `ntru sus]inerea acele-
ia[i idei? Nu ne asigur\ domnul
Dumitru Dragomir, [ef al LPF,
c\ avem un campionat „al drea-
cu’ de curat“? Ba da. P\i? Cine ar
mai avea nevoie, `n 2010, de con-
tinuarea arest\rilor, de alte dosare,
de stricarea imaginii României [i
a unui fotbal at`t de curat? Ni-
meni, fire[te.

{i-atunci, nu ne r\m`ne dec`t
s\ ne aprovizion\m cu popcorn
sau chiar cu semin]e, fie ele de do-
vleac sau floarea-soarelui, [i s\ ur-
m\rim spectacolul oferit de minu-
natul an 2009. S\ uit\m de criz\,
de catastrofele guvernului, de ori-
ce altceva, s\ ne bucur\m. E un
show pentru care s-au angajat do-
u\ sezoane la televiziuni, cel de pri-
m\var\-var\ [i cel de toamn\-iar-
n\. Vom vedea jocuri `n vitez\,
acuze peste acuze [i dezvinov\-
]iri peste dezvinov\]iri, se va l\sa
cu multe m`ini prinse-n c\tu[e,

cu o sumedenie de zvonuri, poate
chiar cu faulturi ale unora dintre
cei prin[i asupra altora, mai pu-
]in prin[i.

Apoi, vor veni alegerile. Vom
merge acolo cu bucurie, [tiind c\
regimul ne protejeaz\, vom pune
[tampila conform con[tiin]elor noas-
tre mul]umite. Ne vom `ntoarce la
casele noastre [i, dac\ avem no-
roc, c`teva s\pt\m`ni vom mai ve-
dea o serie de episoade ale show-ului
anticorup]ie declan[at `n Româ-
nia. Apoi, cutremurul, ca orice cu-
tremur, va trece. C`]iva „gugu[-
tiuci“ vor r\m`ne prin pu[c\rii,
dar soarta lor nu ne va mai inte-
resa, pentru c\ nici televiziunile
nu vor mai fi interesate. {i, dup\
sezonul de iarn\, juc\torii vor re-
veni `n arene, iar noi vom putea
urm\ri un spectacol curat. Mir-
cea Sandu, Ionu] Lupescu, Mitic\
Dragomir sau, dac\ avem noroc,
al]ii `n locurile lor ne vor spune
c\ lupta DNA n-a fost `n zadar,
c\ `n sf`r[it avem un fotbal lumi-
nos, c\ putem s\ nu mai sus-
pect\m pe nimeni, c\ putem s\
z`mbim. {i vom z`mbi. Iar de du-
p\ o perdea de la Cotroceni, un
alt z`mbet larg va `nso]i z`mbete-
le noastre largi.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Chestie de noroc
» Nu ne asigur\ domnul Dumitru Dragomir,

[ef al LPF, c\ avem un campionat „al
dreacu’ de curat”? Ba da. P\i? Cine ar mai
avea nevoie, `n 2010, de continuarea
arest\rilor, de alte dosare, de stricarea
imaginii României [i a unui fotbal at`t de
curat? Nimeni, fire[te. {i-atunci, nu ne
r\m`ne dec`t s\ ne aprovizion\m cu
popcorn sau chiar cu semin]e, fie ele de
dovleac sau floarea-soarelui, [i s\ urm\rim
spectacolul oferit de minunatul an 2009. S\
uit\m de criz\, de catastrofele guvernului,
de orice altceva, s\ ne bucur\m.

SUPLIMENTUL LUI JUP

Radu Pavel Gheo

M\  uit  la  titlul  pe  care  l-aam  pus  [i  m\
pufne[te  r`sul.  Un astfel de titlu e un
rezumat de scenet\ umoristic\, una cu
tent\ antimonarhic\, ce i-ar distra la cul-
me pe partizanii republicii. Dar nu e vor-
ba de o scenet\ umoristic\, de o glum\
ie[it\ din mintea unui scriitor pus pe
[otii. E adev\rul adev\rat: prin]ul Duda
candideaz\. Mai solemn spus, Alte]a Sa
Regal\ Radu Duda, principe de România,
vrea s\ devin\ pre[edinte al României – [i
s\ ridiculizeze astfel ideea de monarhie.

N-am de g`nd s\ discut aici biografia
principelui Radu Duda [i punctele mai
neclare ale acesteia. Suspiciunea de co-
laborare cu Securitatea, felul `n care a
p\truns `n casa regal\ de România, con-
troversele asupra dreptului de a folosi
apelativul de „alte]\“ [i titlul de prin-
cipe... toate astea ]in de profilul personal
al candidatului la pre[edin]ie [i vor fi
judecate dup\ acela[i tipar ca [i petele
din biografiile altor candida]i.

Altceva m\ intrig\ pe mine. Prin]ul
pre[edinte. De ce?

Cet\]eanul Radu Duda s-a c\s\torit `n
1996 cu Alte]a Sa Regal\ Principesa Mar-
gareta. I-au trebuit trei ani ca s\ i se
acorde titlul de Alte]\ Regal\ – ob]inut

prin c\s\torie, nu prin na[tere. Iar acum
prin]ul candideaz\ la pre[edin]ie. La ce `i
trebuie prin]ului pre[edin]ia? Sau, pre-
supun`nd c\ ar fi ales, la ce i-ar trebui
unui pre[edinte un titlu princiar?

Practic, prin candidatura sa, domnul
Radu Duda `l discrediteaz\ pe Alte]a Sa
principele Radu Duda. Atunci c`nd a ac-
ceptat s\ fie numit principe [i alte]\, [i-a
recunoscut implicit sus]inerea fa]\ de
regimul monarhic. Altfel, dac\ era un re-
publican purs`nge, de ce-ar mai fi vrut s\
fac\ pe prin]ul? Acum, c`nd candideaz\
la pre[edin]ie, se dezice de monarhie –
altfel de ce ar candida la conducerea 
unei republici?

Ar fi o naivitate s\ credem totu[i c\ s-a
g`ndit cineva – fie [i Alte]a Sa Regal\ – la
posibilitatea ca domnul Radu Duda s\
c`[tige alegerile. {ansele sale de a ajunge
pre[edinte al României s`nt la fel de mari
(sau de mici) ca [i cele de a ajunge rege
al României. Poate chiar mai mici. Nu-
mai c\ iat\ ce am descoperit zilele tre-
cute pe Internet: un sondaj propus de
site-ul hotnews.ro: „Cu cine ve]i vota la
alegerile preziden]iale din acest an?“. Si-
gur, e doar un sondaj irelevant de pe In-
ternet. Dar la ora la care l-am verificat
eu, procentele din sondaje erau
urm\toarele: Traian B\sescu – 30%,

Mircea Geaon\ – 3%, Crin Antonescu –
23%, al]ii – 5%, „Nu votez“ – 13% [i...
principele Radu Duda – 25%! Conform
acestei tentative de sondaj, un candidat
care nu are cine [tie ce vizibilitate pu-
blic\, nu e sus]inut de nici un partid
politic [i nu ofer\ (sau nu [i-a popula-
rizat `nc\) nici un program coerent pen-
tru România este principalul contracan-
didat al lui Traian B\sescu.

C`nd am v\zut rezultatele absurde ale
sondajului, mi-am amintit de „[o[onarii“
PSD-ului de la alegerile din 2004. Oare
de unde or fi [o[onarii principelui? Fi-
indc\ e nevoie de un aparat de propa-
gand\ amplu, de mult personal [i de
sume de bani consistente ca s\ po]i
sus]ine o asemenea campanie. {i am
v\zut deja cum tot felul de persoane
publice sus]in aceea[i absurditate din
sondajul virusat de [o[onari, cel pe care
l-am citat mai sus.

~ntr-o telegram\ adresat\ lui Nicolae
Ceau[escu `n aprilie 1974, cu ocazia
`nsc\un\rii sale ca pre[edinte al Repu-
blicii Socialiste România – pre[edinte cu
sceptru, dac\ v\ aminti]i! –, pictorul Sal-
vador Dali spunea: „Apreciez profund
actul dumneavoastr\ istoric de instituire
a sceptrului preziden]ial“. Nu [tiu dac\ o
fi fost ironic sau nu, dar ast\zi prin]ul
Duda, fost actor, pare s\-[i propun\
acela[i lucru: s\ reinstituie sceptrul prezi-
den]ial. Sau pre[edin]ia cu coroan\. Sau
s\ joace, cum spuneam, `ntr-o scenet\
umoristic\ scris\ de altcineva.

ROMÂNII E DE{TEP}I

Prin]ul Duda pre[edinte



C\r]ile a 32 de edituri din
România (`nsum`nd peste
800 de titluri) au fost
prezentate anul acesta la
T`rgul de Carte de la
Londra (20-22 aprilie), `n
cadrul unui stand na]ional
de 108 metri p\tra]i.
Organizatorul a fost
Institutul Cultural Român
(ICR), prin Centrul
Na]ional al C\r]ii
(CENNAC). ICR a optat
pentru a nu se prezenta
cu autori la Londra, dat
fiind caracterul t`rgului –
un eveniment pentru
profesioni[ti, la care
publicul obi[nuit este
„descurajat“ s\ participe
prin taxa de intrare –
circa 45 de lire sterline. La
desk-ul amenajat `n
cadrul standului s-au g\sit
cataloage [i bro[uri ale
CENNAC, ICR [i editurilor
române[ti, at`t `n form\
tip\rit\, c`t [i `n format
electronic.

George Onofrei

Luni,  20  aprilie,  de  la  ora  16.00,  Institu-
tul  Cultural  Român  a  organizat  la  stan-
dul  na]ional  o  discu]ie  pornind  de  la  vo-
lumul  scriitoarei  Jessica  Douglas-HHome,
A  foost  oodat\,  `n  alte  vremuri,  ap\rut  ini-
]ial  `n  Marea  Britanie,  iar  apoi  `n  Româ-
nia,  `n  2001,  la  Humanitas.  Dezbaterea  a
avut  titlul  „ROOMania  WITH  A  VIEW“,
[i  au  participat  personalit\]i  ale  vie]ii
culturale  britanice: Mark Almond, Anne

Stewart, Anthony Daniels. Gazda eveni-
mentului a fost pre[edintele ICR, Horia-
Roman Patapievici.

A fost odat\, `n alte vremuri a fost
scris\ de jurnalista Jessica Douglas-Home
(autoare de articole `n „The Guardian“,
„The Telegraph“, „The Times“, „Wall Street
Journal“), `n urma mai multor c\l\torii
de documentare `n ]\rile aflate `n spatele
Cortinei de Fier. Scopul s\u a fost acela
de a-i `nt`lni pe arti[tii, folosofii [i scri-
itorii din Cehoslovacia, Polonia, Ungaria
[i România pentru a descoperi adev\rul
despre via]a pe care ace[tia o duceau `n
statele comuniste. O lume pe care mul]i
intelectuali britanici o considerau pier-
dut\ pentru totdeauna din punctul de
vedere al libert\]ii de exprimare. Autoa-
rea constat\ c\ aceste ]\ri aveau o inte-
lectualitate plin\ de vitalitate, dominat\
`ns\ de frica represiunii. 

Capitolul despre România vorbe[te
[i despre ceea ce lipsea vie]ii intelectua-
le române[ti fa]\ de restul statelor vizate
de Douglas-Home. Jurnalista descoper\
cu uimire o intelectualitate adesea dez-
binat\, un univers din care literatura sa-
mizdat lipsea, iar mi[c\ri majore pre-
cum a fost „Charta 77“ `n Cehoslovacia
nu au existat aici.

Discu]ia de la standul României nu
s-a oprit la carte, ci a `ncercat s\ stabi-
leasc\ o leg\tur\ `ntre acele alte vremuri
[i perioada contemporan\. A fost, de alt-
fel, o ocazie potrivit\ pentru ca cei patru
invita]i, care au leg\turi cu literatura ro-
mân\ sau au vizitat România `n anii tul-
buri de dinainte de 1989, s\ se `nt`lneas-
c\ `ntr-o dezbatere organizat\ de aceast\
dat\ de o institu]ie româneasc\ `ntr-un
stand na]ional. Jessica Douglas-Home,
Mark Almond [i Anthony Daniels au
scris `n marile publica]ii britanice de-
spre România `n actualul context politic
[i social. Anne Stewart este poet\, fon-
datoare a organiza]iei „poetry p f“ [i este
atras\ de poezia român\ contemporan\.

„E nevoie s\ atragi
aten]ia“

O sear\ mai t`rziu, pe 21 aprilie, la sediul
ICR Londra a fost vernisat\ expozi]ia
Constantin Brâncu[i Fotograf, care
cuprinde 30 de tiraje moderne dup\ fo-
tografiile originale realizate de artist. A
fost, de asemenea, anun]at\ publicarea
`n 2010 a c\r]ii Brâncu[i, scris\ de San-
da Miller, `n seria „Critical Lives“. Ex-
pozi]ia va fi deschis\ `n perioada 22
aprilie – 13 mai, la galeria Institutului

Cultural Român din 1 Belgrave Square,
Londra.

~n urma unui parteneriat `ntre ICR [i
Ministerul Culturii, Cultelor [i Patrimo-
niului Cultural Na]ional, participarea
româneasc\ la evenimentele majore ale
lumii editoriale a fost `mp\r]it\, Londra
fiind de acum pe agenda ICR. „ICR nu
[tiu ce aduce nou exact, pot s\ spun c\
`n ultimii doi-trei ani, `mpreun\ cu
colegii de la Centrul Na]ional al C\r]ii
am mers constant la t`rgurile interna]io-
nale de carte, unde am `ncercat s\ atra-
gem editori, s\ atragem interesul revis-
telor literare [i al funda]iilor culturale
str\ine asupra autorilor români. S-a `n-
t`mplat s\ organiz\m [i participarea Ro-
mâniei la aceste t`rguri, de aceea nu a
fost foarte complicat, anumite contacte
le aveam deja [i e mult mai u[or s\ orga-
nizezi un stand la un t`rg unde ai par-
teneri deja printre editori, cum e cazul
Spaniei. Chiar am f\cut de cur`nd o sta-
tistic\ `n privin]a ]\rilor care public\ cei
mai mul]i autori români prin pro-
gramele noastre, iar Spania e pe primul
loc“, spune Corina Bernic, [ef serviciu
`n cadrul CENNAC.

ICR motiveaz\ alegerea unui stand
foarte mare, de 108 metri p\tra]i, prin
faptul c\ literatura român\ are acum
nevoie `n primul r`nd s\ atrag\ aten]ia,
chiar [i prin dimensiunile spa]iului de
expozi]ie. „Am optat pentru un stand
foarte mare pentru c\ vrem s\ convin-
gem pia]a de carte britanic\ s\ se uite
`nspre noi. A fost o suprafa]\ mare, omo-
logii no[tri, de exemplu, de la Hungari-
an Book Center nu au avut deloc stand,
au participat `n standul Literature A-
cross Frontiers. T`rgul de la Londra es-
te, `ntr-adev\r, foarte scump, dar pe noi
ne-a `ncurajat participarea de anul tre-
cut, `n urma c\reia s-au v\zut rezulta-
tele, avem deja edituri care vor publica
literatur\ român\, de anul viitor `ncepe
seria de la Plymouth University Press“,
detaliaz\ Corina Bernic.
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Discu]ia de la standul României nu s-a oprit la cartea A fost
odat\, `n alte vremuri, ci a `ncercat s\ stabileasc\ o leg\tur\
`ntre acele alte vremuri [i perioada contemporan\.

CONFERIN}| 
LA „BOOKFEST“

Dezbaterea „ROOMania WITH a View“ organizat\ la standul României 
de la T`rgul Interna]ional de Carte de la Londra

ROMÂNIA LA T~RGUL INTERNA}IONAL DE CARTE DE LA LONDRA

A fost odat\, `n aceste vremuri

» „Toate aceste t`rguri se numesc de carte, `ns\ s`nt extrem de
diferite `n ceea ce prive[te profilul lor. Londra este un t`rg
adresat profesioni[tilor, aici nu vii cu autori s\-i lansezi la
stand sau s\ le organizezi lecturi. Asta se `nt`mpl\ doar dac\
ai autori precum Salman Rushdie sau Umberto Eco, care atrag
public indiferent de profilul t`rgului. Pe de alt\ parte, T`rgul
de la Leipzig este axat pe promovarea autorilor, a lecturilor [i
a gustului pentru citit. Acolo nu po]i merge cu un stand f\r\
s\ ai autori. La Londra nu ai ce c\uta cu autori, mai ales dac\
nu ai autori foarte cunoscu]i.“ 

– Corina Bernic, [ef serviciu CENNAC

Centrul Na]ional al C\r]ii din
cadrul Institutului Cultural Român
va organiza anul acesta la „Book-
fest“ o conferin]\ a centrelor de
carte europene. „Este o idee care
ne-a venit `n februarie, `n urma
prezen]ei de la Edinburgh. Consi-
der\m c\ este important s\ ne ve-
dem mai des pentru c\ `mp\r]im
`n mare parte acelea[i probleme.
Ne vom `nt`lni a[adar la Bucure[ti
`n iunie. Majoritatea acestor centre
de carte nu [i-au trimis niciodat\
reprezentan]i la Bucure[ti, de[i au
afaceri cu editori români. ~i vor
cunoa[te la «Bookfest» [i poate vor
fi [i mai interesa]i s\ lege
colabor\ri cu România“, a declarat
Corina Bernic, [ef serviciu `n cadrul
CENNAC.
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„Scrii roman `n primul r`nd pentru a-]i satisface eul narativ, e
vorba despre o nevoie uman\ pe care trebuie s\ o satisfaci.“UMBERTO ECO
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„Am  sim]it  o  mare  alinare  a
suferin]ei  c`nd  presa  mi-aa  luat
ap\rarea”. Vorbele lui Gigi Be-
cali au br\zdat aerul ca un cu-
]it `n ]easta mielului sacrificat
de Pa[te. Declara]ia de dragos-
te s-a produs chiar `n Vinerea
Mare [i a consfin]it mezalian]a
dintre mass-media electronice
[i duhovnicul din Pipera.

Pactul f\cut de televiziuni
cu acesta nu s-a s\v`r[it `n cele
trei s\pt\m`ni de surghiun ale
lui Becali `n arest. Dragostea
nebun\ dintre patronul Stelei

[i emi]\torii `n culori are
m\car [ase ani `n spate. {i,
dup\ cum decurg lucrurile,
s`nt toate [ansele s\ s\rb\to-
rim m\car o nunt\ de argint.

Rela]ia dintre televiziuni [i
Marele Justi]iar seam\n\ cu
aceea dintre o f\tu[c\ u[or
impresionabil\ [i b\rbatu-su,
care o mai cafte[te din c`nd `n
c`nd doar a[a, s\ nu uite
nevasta cine-i [efu-n cas\. De-
a lungul timpului, so]ul a
agresat-o verbal [i fizic, dar,
dr\cia dr\ciilor, pe c`t de tare

[i-o lua, parc\ [i mai mult `l
iubea.

Pancartele cu „Free Gigi”
nu s`nt ini]iativa celor care le
purtau. Ele s`nt rezultatul
statuii pe care televiziunile
române[ti i-au ridicat-o acestui
om, transform`ndu-l din
personaj `n personalitate.
Becali este un personaj, iar
asta nu o poate nega nimeni.
Ce au uitat jurnali[tii `n cauz\
e c\ orice personaj de pres\
trebuie definit [i judecat doar
cu instrumente jurnalistice [i,

aten]ie!, cade un cuv`nt mare,
ra]iune. Iar lipsa ra]iunii,
iertat\ fie-mi platitudinea,
na[te `n asemenea momente
personalit\]i.

„Frigigismul” este un
curent na]ional de larg\
respira]ie, rezultat al lipsei
oric\rui instrument jurnalistic.
Moralistule!, parc\-i aud pe
unii oameni de televiziune,
moralistule, cine e[ti tu s\ ne
judeci? Un prim exemplu:
televiziunile nu s-au mul]umit
s\ transmit\ ie[irea [efului
Stelei din arest (ceea ce era o
[tire), ci l-au urm\rit pe tot
traseul s\u spre cas\. ~n seara
aia de vineri, l-am v\zut pe
Gigi Becali f\c`ndu-[i cruci la
biseric\, merg`nd cu ma[ina,

d`nd m`na cu vecinii din
Pipera; iat\, alte trei „[tiri”! Al
doilea exemplu: s`mb\t\
diminea]\, un reporter al
Realit\]ii TV era deja `n[urubat
`n fa]a vilei lui Becali, de unde
a transmis de vreo dou\ ori, `n
vreo dou\ jurnale, urm\toarea
informa]ie capital\ pentru
bunul mers al zilei: „Gigi
Becali este a[teptat s\ ias\
ast\zi din cas\”.

~ntr-un singur loc gre[e[te
Becali, atunci c`nd face

declara]ii de amor la adresa
televiziunilor: presa electronic\
nu i-a luat ap\rarea, `ns\ `i
construie[te atacurile. ~ntr-un
efort similar cu al lui B\nel
Nicoli]\, probabil cel mai iute
fotbalist f\r\ minge din lume,
televiziunile române[ti reu[esc
mai mereu s\ alerge pe l`ng\
subiect. Iar la nunta de aur
dintre TV [i GB, ce dar mai
frumos ar putea primi mirele,
dac\ nu un buchet de 50 de
microfoane culese cu grij\?

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

A `nviat! Cine, ce, c`nd, unde,
cum [i, mai ales, de ce

Judec`nd  dup\  mul]imea  adunat\  at`t  `n
spa]iul  de  dezbateri,  c`t  [i  pe  c\ile  de  ac-
ces  din  jur,  acesta  a  fost  evenimentul  pu-
blic  al  t`rgului. Aceasta `n condi]iile `n
care singurele evenimente care au reu[it
s\ atrag\ mai mult de 30 de persoane au
fost show-urile gastronomice de la „Cook-
ing Corner“, acolo unde lumea s-a str`ns
pentru spectacolul oferit de autorii c\r-
]ilor „de bucate“, dar mai ales pentru
masa gratuit\ de dup\.

Umberto Eco a `nceput prin a detalia
rela]ia pe care un scriitor o are cu edi-
torul s\u, una foarte sinuoas\. „Se `nt`m-
pl\ s\-]i ur\[ti sincer editorul sau chiar
s\-l iube[ti. Atunci c`nd e vorba de edi-
]iile interna]ionale, acesta trebuie s\ fie
mediatorul `ntre opera ta [i traduc\tor.
Am trecut prin tot felul de experien]e, a

trebuit eu `nsumi s\ devin mediator
`ntre Drenka [i traduc\tor pentru c\
alegerea unui cuv`nt potrivit ajunsese s\
dureze [i c`te [ase zile. A venit la mine tra-
duc\torul aproape pl`ng`nd...“

Autorul Numelui trandafirului a ]inut
s\ precizeze c\ este un romancier foarte
t`n\r `nc\, de vreme ce primul roman l-a
scris la v`rsta de 49 de ani. „S`nt un pro-
fesor b\tr`n, dar un romancier t`n\r!“
~ntrebat dac\ este adev\rat c\ a declarat
c\ Misterioasa flac\r\ a reginei Loana va
fi ultimul s\u roman, Eco a negat, `ns\ a
adus `n discu]ie statisticile, care i-ar mai
da circa 30 de ani de tr\it, timp `n care
ar mai putea scrie ceva nou. „Nu ]in min-
te s\ fi declarat exact c\ acesta e ultimul
meu roman, dar nu se [tie niciodat\, s\
nu cumva ca acesta s\ fi fost ultimul meu

roman care s-a [i v`ndut! Nu uita]i `ns\
c\ `ntre Numele trandafirului [i Pendu-
lul lui Foucault a fost o distan]\ de peste
un deceniu.“ Eco a mai spus c\, `n func-
]ie de perioad\, scrierea romanelor poa-
te fi pe ultimul loc, activitatea sa de pro-
fesor, eseurile sau articolele pentru ziare
av`nd prioritate. „S`nt tot timpul impli-
cat `n diverse lucruri, inventez uneori
c\r]i doar pentru a nu m\ mai g`ndi la ro-
manele mele. Una dintre calit\]ile majore
ale unui romancier este [i aceea de a se
ab]ine s\ scrie ani `ntregi, de a `nchide `n
sertar un manuscris [i a a[tepta s\-i vin\
r`ndul pentru a fi continuat. Nu trebuie s\
fii ner\bd\tor, `l `nchizi acolo... {i ce
altceva s\ faci `n acei ani dec`t s\ scrii
alte c\r]i?“

„~mi exprim toate
p\rerile `n eseuri [i
articole“

Umberto Eco a adus aminte de faptul c\
omenirea este ̀ mp\r]it\ ̀ n monocronici [i
policronici. „Monocronicii s`nt aceia care
pot face doar un singur lucru odat\. Ger-
manii, spre exemplu; so]ia mea e de origi-
ne german\ [i crede]i-m\ c\ [tiu bine
despre ce vorbesc. Noi, latinii, s`ntem po-
licronici. Iar principiul meu este acela de
a face `ntotdeauna `n ultim\ instan]\ cel
mai important lucru. Dac\ ziarul a[teap-
t\ un articol de la mine a doua zi dimi-
nea]\, atunci `n nici un caz nu `l scriu,
mai scriu la roman. A nu face ceea ce tre-
buie, ceea ce este urgent mi se pare un
gest de absolut\ libertate.“

Ultima parte a discu]iei cu Umberto
Eco a fost dedicat\ rolului scriitorului [i
comportamentului acestuia. „Scrii roman
`n primul r`nd pentru a-]i satisface eul na-
rativ, e vorba despre o nevoie uman\ pe
care trebuie s\ o satisfaci. C`nd copiii mei
erau mici, scriam c\r]i pentru ei. Dup\
ce au crescut, am trecut spre romane se-
rioase. Faptul c\ s`nt at`t romancier, c`t
[i eseist m\ ajut\ s\ `mi dau seama mai
bine de diferen]ele dintre cele dou\ ge-
nuri. C`nd scrii eseu, ai un g`nd care te
b`ntuie [i vrei s\ faci o demonstra]ie. O

demonstra]ie care adesea se poate dove-
di deranjant\ pentru cei din jur, care se
sup\r\ pentru c\ `i critici. ~n cazul roma-
nului, reac]iile s`nt pozitive, dar con-
tinu\ s\ m\ deranjeze c`nd cineva `mi

atribuie p\rerile unuia dintre personaje.
Or, eu `mi exprim toate p\rerile `n
eseuri [i articole, nu mai am nevoie ca
personajele mele s\ fac\ asta pentru
mine.“

UMBERTO ECO ANUN}| PUBLICUL C| VOR MAI TRECE ANI P~N| LA URM|TORUL S|U ROMAN

Eco Show la London Bookfair
Umberto Eco a venit la Londra „pentru una dintre
femeile din via]a sa“, editorul american Drenka
Willer. Aceasta a primit din partea T`rgului
Interna]ional de Carte de la Londra premiul pentru
`ntreaga sa activitate. A fost o ocazie pentru ca
publicul de la t`rg (format `n cea mai mare parte din
agen]i [i editori) s\ `l asculte timp de doar 15 minute
pe Eco la „Pen Literary Club“ pe 21 aprilie. 

» „A nu face ceea ce trebuie, ceea ce este urgent mi se
pare un gest de absolut\ libertate.“ – Umberto Eco



Edi]ia de anul acesta a
T`rgului Interna]ional de
Carte de la Londra s-a
desf\[urat sub presiunea
crizei economice. To]i
editorii, agen]ii,
distribuitorii vorbesc despre
ea, f\r\ a reu[i s\-i vad\
cap\tul, nesiguri `n leg\tur\
cu deciziile care vor trebui
luate. Practic, preocuparea
major\ a p\rut s\ nu mai
fie reprezentat\ doar de
drepturile de autor ce
trebuie tranzac]ionate, ci [i
de ceea ce NU ar trebui
f\cut din cauza crizei, o
ocazie perfect\ pentru a
„c\dea `n plasa“ unui
capitalism emo]ional.

Pentru  unii  dintre  editorii  veni]i  la  Lon-
dra,  experien]a  a  fost  de  aceast\  dat\
una  mai  degrab\  de  socializare.  „Mergi,
dar nu cumperi nimic“ – a fost sarcina
pe care au primit-o de la [efi, nevoi]i s\
revizuiasc\ dramatic planul editorial. Mai
pu]ine experimente, mai pu]ine c\r]i
„bune“, dar greu vandabile. „Schimburile“
de personal `ntre editori par mai eviden-
te dec`t oric`nd, iar cei care au r\mas f\-
r\ loc de munc\ s-au convertit `n free-
lanceri. Multe teme generale legate de
soarta industriei editoriale, printre care
se strecoar\ [i cele secundare, cum ar fi

nemul]umirile scriitorilor australieni, c\-
rora americanii le modific\ manuscrise-
le pentru ca engleza lor s\ fie perfect acce-
sibil\ publicului din America de Nord.
De altfel, scriitorii ar putea fi categoria cea
mai afectat\ de criza mondial\, confrun-
ta]i cu v`nz\ri mai mici – deci drepturi
de autor `ncasate mai pu]ine – [i cu avan-
surile diminuate. ~n dezavantajul lor este
[i reproducerea c\r]ilor `n format digital,
care adeseori nu le aduce bani `n plus.
C`t despre dezbaterile pe care organizato-
rii le-au programat pe marginea c\r]ii `n
format electronic, rezultatul era cel cu-
noscut: industria editorial\ este ̀ nc\ scep-
tic\ [i nemul]umit\ de nivelul tehnologic
al e-reader-urilor. {efii marilor edituri
britanice (Hachette UK, Random House,
Penguin [i HarperCollins) au atras aten-
]ia c\, at`ta vreme c`t angaja]ii lor nu au
`nc\ ̀ ncredere ̀ n mediul electronic, nu se
poate nimeni a[tepta ca ei s\ fie mai entu-
zia[ti. ~n opinia lui Tim Hely Hutchinson,

director executiv al Hachette UK [i Victo-
ria Barnsley, viitorul este al c\r]ilor foarte
bine tip\rite, al edi]iilor de lux. Mai mult,
a comparat gadgeturile de e-reading cu
televizoarele alb-negru (cu l\mpi, am a-
d\uga noi). „~n momentul `n care vor
reu[i s\ ofere produse mai ieftine [i de o
calitate superioar\, atunci va fi vremea s\
ne g`ndim serios s\ investim mai mult
`n acest domeniu. E nevoie de ecrane fle-
xibile, e-reader-uri cu conexiune wire-
less. John Markinson, de la Penguin, a
constatat c\ tehnologia actual\ ar fi una
adresat\ unui public „b\tr`n“, foarte con-
servator.

Conform unei edi]ii recente a „Busi-
ness Week“, 80% dintre managerii com-
paniilor editoriale din Marea Britanie con-
sider\ c\ atragerea [i p\strarea persona-
lului valoros vor reprezenta ]inta princi-
pal\ `n perioada urm\toare. Un impedi-
ment major `l constituie salariile din
aceast\ industrie, care au fost ̀ ntotdeauna

sub media altora. Iar `n vremuri de criz\
cultura organiza]ional\, oric`t de puter-
nic\ ar fi, p\le[te `n fa]a flutura[ului de
salariu. „The Vedior and Hudson Re-
port“, realizat `n zona Asia-Pacific, scoa-
te la iveal\ c\ nemul]umirea la locul de
munc\ intervine atunci c`nd managerii
`ncep s\ taie drastic din cheltuieli, ceea
ce `nseamn\ c\ s`nt obliga]i s\ fac\ a-
ceea[i treab\ cu bugete minuscule. Evi-
dent, din calcul ies [i teambuildingurile
sau excursiile pl\tite de firm\...

Americanii nu se
`nghesuie la Londra

Un lucru clar este c\ `n cele trei zile de
t`rg a fost mult mai lini[te dec`t `n al]i
ani. „Bulimicii“ de serviciu, care cump\-
rau drepturi de editare „cu sacul“ f\r\ s\
se uite la bani, au fost domoli]i de per-
spectiva economic\ sumbr\. Cu alte cu-

vinte, mult pragmatism `n decizii [i mai
mult timp petrecut la ]igar\ sau la cafea
de c\tre cei care [i-au programat `nt`l-
niri doar pentru a vedea „cum mai mer-
ge pia]a“.

~n opinia unora, T`rgul Interna]ional
de Carte de la Londra ar putea deveni
mai important `n anii viitori, marca]i de
aceea[i criz\ economic\, deoarece mul]i
editori [i agen]i au dat deja semnale c\
la Frankfurt se vor prezenta cu echipe
mult reduse, iar interesul de a perfecta
`n]elegeri aici va cre[te. Un dezavantaj
r\m`ne faptul c\ mul]i dintre editorii a-
mericani nu vin la Londra.

Ar putea exista `ns\ [i profitori ai crizei
economice `n industria mondial\. Este
vorba de editurile „mici [i agile“, capa-
bile s\ `[i promoveze produsele prin in-
termediul Internetului – pe Facebook,
Twitter, MySpace, Youtube, podcasturi
sau prin Google ads... E `n mod cert mai
ieftin s\ faci o lansare `n „Second Life“
dec`t pe p\m`nt! Andrea See, director de
marketing la Canongate, citat\ de „The
Deal“, a fost de p\rere c\ pentru o edi-
tur\ mic\ promovarea online `i ofer\ o
expunere ieftin\ [i egal\ cu a celorlal]i
actori ai pie]ei. Orice reducere de buget `n
sectorul marketing va avea efecte mari
asupra editurilor mari [i foarte mici asu-
pra acelora care nu aveau buget deloc
sau foarte mic. ~ns\ a[a cum remarc\
„The Deal“, instinctul managerilor este
de a t\ia de la marketing. {i mai pu]in mar-
keting nu a dus niciodat\ `n istorie la
v`nz\ri mai mari!
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DEZBATERE
APROAPE
INUTIL|

Organizatorii au programat dezbateri pe marginea c\r]ii `n
format electronic, dar rezultatul era cel cunoscut: industria
editorial\ este `nc\ sceptic\ [i nemul]umit\ de nivelul
tehnologic al e-reader-urilor. 

Industria c\r]ii este pus\ 
`n pericol de capitalism 

Este vorba despre capitalismul emo]ional

Pagini realizate 
de George Onofrei

Deplasarea la T`rgul Interna]ional de
Carte de la Londra a fost asigurat\ 
de Institutul Cultural Român.

Prezen]a ruseasc\ la T`rgul Interna]ional de Carte de la
Londra a fost una aproape f\r\ cusur. ~n mod ironic,
standul ]\rii `n care au tr\it [i au murit ([i mul]i al]ii din
cauza lor) Stalin [i Lenin a fost realizat cu mobil\ de la
Ikea. Academia Rossica, realizatorul standului, a propus
[ase prozatori, iar identitatea vizual\ a fost conceput\
`n jurul numelor [i fe]elor acestora. „Re`ntoarcerea
marelui roman rusesc?“ a fost `ntrebarea adresat\ pub-
licului profesionist, c\ruia i s-a propus o selec]ie divers\
– de la Vladimir Makanin la Olga Slavnikova. Cei care
`[i alegeau un autor preferat, puteau participa la o
tombol\ care avea drept premiu o excursie `n Rusia.
To]i scriitorii au participat la lecturi [i dezbateri `n pe-
rioada 20-25 aprilie `ntr-un spa]iu exterior t`rgului – la
Waterstones Piccadilly (unde a putut fi invitat un public
mai numeros, iar biletul de intrare a fost simbolic – de
doar trei lire sterline).

REVELA}IA RUSIA



Lark-ul este un spa]iu-laborator, f\r\ echivalent, din p\cate, `n
România, o pia]\ de desfacere a textelor care au un start bun
pentru c\ au un cadru oportun de implementare.

UN SPA}IU-
LABORATOR
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Mihaela Michailov

Timp  de  o  s\pt\m`n\,  invitat\  de  Lark
Play  Development  Center,  `n  parteneri-
at  cu  Institutul  Cultural  Român  de  la
New  York,  am  fost  la  New  York  `mpre-
un\  cu  dramaturgii  Andreea  V\lean  [i
Ioana  Ieronim. Primul proiect ini]iat de
Lark `n România a fost `n 2006, la Tea-
trul Odeon, c`nd dramaturgi americani,
dramaturgi [i regizori români au lucrat

pe c`teva texte americane, prezentate `n-
tr-un ciclu de spectacole-lectur\.

Direc]ia Lark-ului este ]intit\, clar sus-
]inut\, consolidat\ `n ani de experien]\
[i expertiz\, care fac din Lark un centru
prestigios, axat pe dezvoltarea de text dra-
matic [i pe programe care promoveaz\
nu doar diferite tipuri de scriitur\, ci [i un
model de practic\ dramaturgic\. Lark-ul
a reu[it s\ impun\ un concept foarte ri-
guros articulat [i un sistem de lucru bazat

pe comunitatea feedback-urilor produc-
tive `n primul r`nd pentru dramaturg.
Lark-ul dezvolt\ programe care `i faci-
liteaz\ dramaturgului testarea textului
`nc\ de la primele scene scrise, citite de
actori [i discutate competent [i aplicat
dup\ lectur\. Spectacolele-lectur\ au ro-
lul unor motoare de c\utare, unor piste
de cercetare ale poten]ialului de tea-
tralitate a textului, disecat am\nun]it.
Func]ia lor este esen]ial\ `n evolu]ia tex-
tului, `n definirea [i definitivarea no-
durilor lui centrale. Dramaturgii cu care
Lark Play Development Center lucreaz\
`n fiecare an au privilegiul de a se `nt`lni
regulat, de a-[i auzi piesa citit\ de actori
capabili s\-i sesizeze cele mai fine chi-
]ibu[uri [i de a primi un feedback com-
petent de la ei. Actorii nu subestimeaz\

valoarea unui spectacol-lectur\, deve-
nind partenerii de lucru ai dramatur-
gului. Piesa Savianei St\nescu, S\ epil\m
spre Vest, a fost dezvoltat\ la Lark, Sa-
viana fiind unul dintre colaboratorii
foarte apropia]i ai centrului. Rela]ia dra-
maturg-regizor-actori este una perfor-
mativ dublu activ\: at`t la nivelul perfor-
man]ei perform\rii textului, chiar dac\,
repet, este vorba doar de un spectacol-
lectur\, c`t [i la nivelul reflec]iei asupra
structurii dramaturgice [i a traseului per-
sonajelor, comentate aplicat de c\tre ac-
tori. Exist\ un antrenament al specta-
colelor-lectur\, care lipse[te din Româ-
nia [i din cauza faptului c\, la noi, nu
este clar precizat\ func]ia [i relevan]a lor
contextual\. Lark-ul este un spa]iu-labo-
rator, f\r\ echivalent, din p\cate, `n Ro-
mânia, o pia]\ de desfacere a textelor ca-
re au un start bun pentru c\ au un ca-
dru oportun de implementare. Toate tea-
trele din America s`nt puternic intere-
sate de text contemporan, ceea ce privi-
legiaz\ componenta de cercetare dra-
maturgic\, recognoscibil\ `n proiectele
Lark-ului, care devin o important\ baz\
de centralizare a scriiturilor teatrale.

Lark-ul este concentrat
pe procesualitate

Dramaturgii-consilieri ai Lark-ului s`nt
voci reprezentative `n spa]iul american:

Edward Albee, Eric Bogosian, Arthur
Kopit, Doug Wright etc.

Lark-ul este concentrat pe procesua-
litate, pe stagii de lucru, nu pe stadiul
finit al unui proiect, pe proces, [i nu pe
produs, redimension`nd astfel rapor-
turile marketing-ului teatral. Echipa
Lark-ului, animat\ de John Clinton Eis-
ner, `[i face excelent treaba, tot a[a cum
echipa creat\ de directorul Institutului
Cultural Român de la New York, Corina
{uteu, este profesionist\ [i, insist,
prompt\.

ICR New York a organizat o dezba-
tere, moderat\ de Saviana St\nescu, pe
tema traseelor sociologie-regie-drama-
turgie-scenaristic\, `n cazul Andreei V\-
lean, poezie-dramaturgie, `n cazul Ioa-
nei Ieronim, [i filologie-critic\ de tea-
tru-dramaturgie, ̀ n cazul meu. S-a discu-
tat despre recuperarea istoriei recente `n
dramaturgia din România, `n paralel cu
cinematografia, despre impactul [i ne-
cesitatea imediatului `n textele contem-
porane române[ti, despre influen]a Royal
Court [i despre statutul dramaturgului
`n România. Unul total diferit de cel al
dramaturgului american, care poate ale-
ge actorii care s\-i joace `n pies\ [i e, per-
manent, m`na-dreapt\ a regizorului.

Beowulf reloaded, Mica siren\ [i Human
Abuse s`nt spectacolele pe care le-am
v\zut la New York [i pe care le voi anali-
za `n num\rul viitor.

Crede]i c\-l [ti]i. C\ e acel New York
din acele filme despre acea atmosfer\
hiperap\s\toare `n care totul te face
mic, mic. Ei bine, ]eap\! New York-ul
este unul dintre cele mai reconfortante,
ata[ante [i inspirante ora[e pe care le-am
v\zut vreodat\. Cu tot psihedelismul lui,
cu tot v`ntul lui, cu obezii lui
carismatici, cu ciuda]ii lui auti[ti, cu

veveri]ele din Central Park, cu zecile de
magazine de unghii false, cu tipul de 30
[i ceva de ani care, `ntr-o cafenea, [i-a
scos andrelele [i-a `nceput s\ cro[eteze,
[i cu tipa, cam de v`rsta lui, care [i-a
scos goblenul [i-a tot `mpuns.
New York-ul meu se pliaz\ excelent pe
ceea ce Goffman numea via]a cotidian\
ca spectacol.

New York-ul meu – via]a
cotidian\ ca spectacol
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FISURILE
MONT|RII

De la „materialul clientului“ cu care a lucrat Silviu Purc\rete
pornesc fisurile mont\rii. C`nd vii `ntr-un teatru cu trup\
stabil\, libertatea de a alege e limitat\. O parte a distribu]iei
alese de regizor nu a g\sit tonalitatea interpretativ\ cerut\.

Olti]a C`ntec

Silviu  Purc\rete  iube[te  vizualitatea  [i  `n
aceast\  zon\,  a  imaginii  scenice,  se  sim-
te  confortabil  creator. Preferin]a nu vine
numai din afinit\]ile cu artele plastice,
c`t mai ales din atrac]ia pe care cinema-
tograficul o exercit\ asupr\-i. Teatrul lui
Pirandello se preteaz\ la o abordare de
acest tip, iar Uria[ii mun]ilor, `n mod spe-
cial. Atmosfera de vis, de insularitate do-
minat\ de misterios [i iluzoriu, unde lucru-
rile nu s`nt niciodat\ ceea ce par a fi [i nu
se [tie cu precizie ce anume s`nt, unde pe
tapet se afl\ avatarurile artei actorice[ti,
raportul dintre material [i spiritual im-
pun o tratare `n registrul vizualului. Vi-
zual rezultat al sintezei de textual, sonor
[i imagistic. ~n propria poetic\ regizo-
ral\, Purc\rete `[i asum\ rolul de autor.
Crochiul regizoral preexist\, dar e ajus-
tabil la puterile echipei p\rta[\ la crea-
]ie. Lucreaz\ dup\ modelul s\u, `ns\ „cu
materialul clientului“, `n limita a c`t poa-
te „materialul“.

Abunden]a simbolistic\
alimenteaz\ imagina]ia
privitorului

Drago[ Buhagiar a construit cadrul sceno-
grafic utiliz`nd prioritar obiecte scenice
deja ̀ nvestite cu teatralitate. A scotocit prin
magazie [i a ales sute de costume vechi,
pe care le-a or`nduit dup\ criterii de ga-
m\ cromatic\, `ntr-un original „covor de
scen\“. Recuzita [i „decorurile“ provin tot
din istoria repertorial\ a Na]ionalului. Cu-
tii, dulapuri [i fotolii vechi, cu plu[ul ros
de molii, nimic mai adecvat pentru suge-
rarea ruinei din textul pirandellian. To-
tul e activ, e dinamic, abunden]a simbo-
listic\ aliment`nd imagina]ia privitoru-
lui. Noaptea, nev\zutul, evanescentul, vi-
sul ca expresie a celor mai ascunse cotloa-
ne ale umanului, subcon[tientul, ludicul
ca stare, atmosfera de basm, fluctua]ia an-
imat-inanimat s`nt induse teatral prin
magia eclerajului, prin muzic\ [i truca-
rea corporalit\]ii. Lumina e `ntotdeauna

cea mai potrivit\ cale de a
`ncerca s\ `nf\]i[ezi visul.
Contrejour, pe ciclora-

m\, localizat\, alb\ sau
colorat\, `n ghirlan-
d\ sau spot de lan-
tern\, de cuar], e-
viden]iind umbra,

lumina modeleaz\ na-
rativitatea oniricului.
Miresele din vis, am-
biguitatea identitar\,
alteritatea, m\[tile,
himerele, deta[area

de propriul trup, a-
mestecul unic de
fascina]ie [i team\

`ngrozitoare s`nt `nf\]i[ate `n Uria[ii mun-
]ilor, `ntr-o plasticitate elaborat\ cu rafi-
nament. O plasticitate al c\rei suport so-
nor `nseamn\ buc\]i din celestul Du bist
die Ruh al lui Schubert, ce se aud c`nd
din boxe, c`nd din g\leata c`nt\toare, [i
tarantelele interpretate live de grupul P\-
pu[ilor. Li se adaug\ muzicalitatea intrin-
sec\ a textului (un text pe care Purc\rete
l-a comprimat semnificativ), efectele au-
ditive gen sunete ale naturii, „respira]ii“,
tunete ori „vulcani erup`nd“. Dar [i acus-
tica ma[in\riilor scenice – ]\c\nitul au-
tonomizat al unei ma[ini de cusut Singer,
uruitul unui vehicul din dotarea tehnic\,
un fel de nacel\ motorizat\, pus\ `n mi[-
care [i c\p\t`nd valen]e teatrale. El `n-
globeaz\ [i ecranul unde se prezint\, ca
t\ietur\ de final, un clip de aproximativ
trei minute, turnat `n sala mare de spec-
tacole, dezafectat\, din cl\direa aflat\ de
ani buni `n opera]iuni de restaurare, clip
ce rezolv\ deznod\m`ntul piesei. Ca poan-
t\, Cristian Hadji-Culea, managerul a-
[ez\m`ntului, apare citind c`teva replici,
`n timp ce, simptomatic, molozul `i cade
pe cap [i pe umeri, s`c`indu-l. Spa]iul so-
nor mai `nseamn\ [i desprinderea vocii
de emitent, dar [i t\cerile [i jucatul „pe
mu]e[te“. ~n pasta aceasta omogen\ care
ar trebui s\ fie reprezenta]ia, muzica
pare c\ vine din interiorul a tot ceea ce se
`nt`mpl\. {i se tope[te `n scenic. Utilizarea
„mosorelelor“, un joc din copil\ria p\rin-
]ilor no[tri, cu un nasture `nv`rtit rapid

pe o a]\, pe post de mecanism rudimen-
tar de intrare `n hipnotic, caden]eaz\ sec-
]iunile respective.

Purc\rete avea nevoie 
de actori maleabili,
cameleonici

De la „materialul clientului“ cu care a lucrat
Silviu Purc\rete pornesc fisurile mont\-
rii. C`nd vii `ntr-un teatru cu trup\ stabi-
l\, libertatea de a alege e limitat\. O parte
a distribu]iei alese de regizor nu a g\sit
tonalitatea interpretativ\ cerut\. Se joac\
realist, cu tu[e naturalist-expresioniste
momente de reverie, denatur`nd sensuri,
expun`nd situa]ii dramatice ce se doreau
aluzive. Piesa lui Pirandello impune to-
nuri de joc variate, ce merg de la firesc, la
clovnerie, fars\, teatru popular, joc cine-
matografic, mistic, trans\, tragic. Unora
le-a reu[it. Unul dintre cele mai vii episoa-
de e acela nocturn, halucinatoriu, sus]inut
de Cromo [i Diamante, asista]i de P\pu[i.
Momentul Sgriciei [i istorioara ~ngerului
Osut\unu, interven]ia Sgriciei `n piesa in-
clus\ s`nt, de asemenea, stenice artistic. Pa-
radoxal, c\ci ar trebui s\ fie tocmai invers,
`nc\rc\tura emo]ional\ o aduc tablourile
din care lipsesc Cotrone [i Ilse. Ceea ce ar fi
trebuit s\ reprezinte pilonii de rezisten]\
ai mont\rii devin punctele ei vulnerabi-
le, de implozie. Cotrone roste[te un text
aproximativ, f\r\ s\-l poten]eze `n pla-
nul semnifica]iilor. ~l livreaz\ informativ,

s\r\cindu-l de bog\]ia semantic\. Biogra-
fia dramaturgic\ a contesei Ilse `nseamn\
o pluralitate de st\ri, nu de pu]ine ori con-
tradictorii. E partitura unei personalit\]i
care-]i scap\ printre degete, a metamorfo-
z\rilor continue. Interpreta nu a ̀ n]eles per-
sonajul; `l portretizeaz\ liniar, isteric, lip-
sindu-l de complexitatea pe care i-o conferea
scriitura dramaturgic\. E plat\ [i previzi-
bil\. Grupul P\pu[ilor, al N\p\stui]ilor,
`n postura de mini-coruri, func]ioneaz\
bine `n alternan]a unu-multiplu, deve-
nit\ marca lui Purc\rete `nc\ din specta-
colele craiovene, de la debutul anilor
’90. Privind retrospectiv la crea]iile lui
antologice, `n]elegi c\ Silviu Purc\rete
avea nevoie de actori maleabili, came-
leonici. Nu i-a g\sit acum dec`t par]ial.
Potrivirea exterioar\ pe rol nu supline[-
te puterea de a fi creativ `mpreun\ cu
ceilal]i. 

Optimi[tii sper\ ca, dup\ c`teva re-
prezenta]ii, spectacolul s\ se a[eze [i s\
devin\ ceea ce a imaginat regizorul. Rea-
li[tii `ncearc\ s\ descifreze anatomia unei
incompatibilit\]i.

Uria[ii mun]ilor de Luigi Pirandello
Regia: Silviu Purc\rete 

Scenografia: Drago[ Buhagiar 
Distribu]ia: Ilse (Livia Iorga), Contele

(Constantin Pu[ca[u), Diamante (Haruna
Condurache), Cromo (C\lin Chiril\),

Spizzi (Radu Ghila[), Battaglia (Florin
Mircea), Sacerdote (Dionisie Vitcu),

Lumachi (Petru Ciubotaru), Cotrone zis [i
Vr\jitorul (Sergiu Tudose), Piticul

Quaqueo (Doru Aftanasiu), Duccio Doccia
(Liviu Manoliu), Sgricia (Pu[a Darie),

Milordino (Irina R\du]u Codreanu), Mara-
Mara (Anne Marie Chertic), Magdalena
(Diana Chiril\), P\pu[i, Ar\t\ri, Ingerul

Osut\unu (Brându[a Aciob\ni]ei,
Petronela Grigorescu, Tatiana Ionesi,

Oana Sandu, Catinca Tudose, Daniel
Busuioc, Dumitru N\stru[nicu, Gelu

Zaharia)

Una dintre enigmele artisticului e c\ po]i dispune
de toate ingredientele necesare [i, la marea
`nf\]i[are public\, s\-]i dai seama c\ nu ]i-a ie[it. De
pild\: se iau un regizor [i un scenograf de calibru,
Silviu Purc\rete [i Drago[ Buhagiar, un text verificat
la proba timpului, Uria[ii mun]ilor de Luigi
Pirandello, [i se al\tur\ `ntr-un proiect. La Ia[i, la
Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri“, institu]ie aflat\
de multe sezoane `n c\utarea reu[itei estetice. Totul
se petrece `n sala Teatrul la cub, un spa]iu nou,
generos pentru arti[tii cu apetit ambiental.
Dospe[te dou\ luni, perioada optim\ pentru
gesta]ia spectacular\. La premier\, publicul e
derutat. E o viziune cu sclipiri pe fragmente,
fascinant\ vizual, c\reia `i lipsesc alte `nsu[iri. Ceva
o macin\ din interior.

Anatomia unei incompatibilit\]i

» Biografia dramaturgic\ a contesei Ilse `nseamn\ o
pluralitate de st\ri, nu de pu]ine ori contradictorii. E
partitura unei personalit\]i care-]i scap\ printre degete, a

metamorfoz\rilor continue. Interpreta nu a `n]eles
personajul; `l portretizeaz\ liniar, isteric, lipsindu-l de
complexitatea pe care i-o conferea scriitura
dramaturgic\. E plat\ [i previzibil\.



„Nu a[ putea vorbi despre credin]\ a[a, liber. Pot s\ vorbesc
despre cum am pierdut sarcini, despre avorturi, dar nu despre
credin]\. Iar `n jurnal nu am scris niciodat\ despre lucrurile pe
care toat\ lumea le-ar c\uta, despre lucrurile mele foarte intime“.

» 8

interviu

INTERVIU CU
GABRIELA
MELINESCU

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Vreau s\ `ncepem de la ultima `ntre-
bare a unui interviu pe care l-am f\cut
mai demult. Era un interviu cu foto-
graful Cato Lein, iar el `mi r\spundea
la ultima `ntrebare, spun`ndu-mi c\ „o
fotografie `]i poate schimba via]a“,
referindu-se la o fotografie a dumnea-
voastr\ care v-ar fi schimbat via]a.

~ncepem cu `nceputul. Dar persoana de-
spre care era vorba `n aceast\ poveste, a
`nt`lnirii mele cu cel ce avea s\-mi fie so]
prin intermediul unei fotografii, nu mai e-
xist\. A[a c\ `ncepem de fapt cu sf`r[itul.
A fost un hazard fericit. Lütfi Özkök, fo-
tograf turc, care tr\ia `n Fran]a [i care a `n-
t`lnit-o pe viitoarea lui so]ie suedez\ la
Paris, s-a `mprietenit cu cel ce avea s\-mi
fie so]. Acesta publicase toate operele lui Pa-
nait Istrati, deci cuno[tea România prin li-
teratura acestuia. Zaharia Stancu publicase

deja la Grasset, `l citise, deci [tia c`te ceva
despre România atunci c`nd a hot\r`t s\
vin\ aici. Mai mult, René era tro]kist, deci
foarte angajat ̀ n politica de st`nga [i a vrut
s\ vad\ ce se petrece `n România, chiar era
adev\rat tot ce auzea? Lumea habar nu
avea ce `nsemna s\ tr\ie[ti `ntr-o ]ar\ co-
munist\. A venit ̀ n România, l-a cunoscut
pe Zaharia Stancu, a semnat contractele cu
el – Stancu venea de la ]ar\, fiu de ]\rani, la
r`ndul lui foarte angajat „la st`nga“ –, dup\
care a revenit `n Stockholm [i l-a `nt`lnit
pe Lütfi, care se n\scuse undeva, `ntr-un
sat din Dobrogea. Acesta [tia multe despre
România [i `l iubea enorm pe Stancu. A[a
c\ s-a g`ndit s\-l trimit\ pe Lütfi `n Româ-
nia, s\ fac\ pentru Biblioteca Nobelului
ni[te fotografii cu scriitori, `ncep`nd cu Za-
haria Stancu [i cu cei care mai r\m\seser\
din suprarealism (Virgil Teodorescu, Gellu
Naum etc.), p`n\ la scriitorii tineri. Lütfi
a venit `n România. Eu lucram la revista
„Luceaf\rul“, la sec]ia de poezie pentru ti-
neri. El mi s-a adresat mie, iar eu i-am pre-
zentat mul]i scriitori tineri. ~ntorc`ndu-se

la Stockholm, René a v\zut fotografiile f\-
cute de Lütfi. Lütfi insistase s\-mi fac\ mai
multe fotografii, m\ tot `ntreba de ce s`nt
trist\, dac\ am tr\it de cur`nd vreo traum\.
~ntr-adev\r, tocmai pierdusem o sarcin\,
deci era ceva foarte serios. {i el m-a `ntre-
bat cum este c`nd pierzi o sarcin\, ceva ce
nu `i prea intereseaz\ pe b\rba]i, indife-
ren]i fa]\ de suferin]ele femeilor. Iar eu i-am
r\spuns: e ca [i cum inima ]i-ar `nghe]a [i
]i-ai pierde auzul. Iar Lütfi a fost foarte mi[-
cat, pentru c\ [i mama lui trecuse prin asta
de mai multe ori. {i mi-a spus: chiar dac\ a]i
pierdut o sarcin\, nu v-a]i pierdut compa-
siunea din ochi, voia s\ spun\ c\ nu mi-am
pierdut umanitatea. A[a am ajuns s\ vor-
bim despre fotografie, despre ce poate face o
imagine. „Poate face multe lucruri“, mi-a r\s-
puns [i a plecat. Dup\ un timp mi-a scris
c\ editorului i-au pl\cut foarte mult fotogra-
fiile pe care mi le f\cuse [i c\ se `ndr\gos-
tise de mine. C`nd l-am `nt`lnit pe René `n
carne [i oase nu am crezut c\ este a-
dev\rat, c\ s-ar fi putut `ndr\gosti de o
fotografie. El a cerut s\ ne vedem, ne-am

`nt`lnit la Uniunea Scriitorilor [i mi s-a p\-
rut foarte antipatic. Nu-mi pl\cea deloc
de el. Au mai venit ni[te jurnali[ti din Da-
nemarca [i i-am invitat pe to]i la mine. A-
veam casa plin\ de icoane grece[ti [i româ-
ne[ti, iar René a fost [ocat c`nd a intrat,
mi-a spus c\ sem\n cu tat\l lui, care era pre-
ot. Ne-am tot contrazis, eu nu eram deloc
de acord cu el, cu Tro]ki ca Mesia. Publica-
se toate volumele lui Isaac Deutscher [i
acum era urm\rit de contraspionajul so-
vietic, care nu avea chef de tro]ki[ti pe teri-
toriul României. A[a am `nceput eu s\ fiu
urm\rit\. C`nd a plecat, mi-a spus: „{tiu c\
s`nt antipatic, dar chiar m-am `ndr\gostit
de dumneavoastr\ `nc\ de c`nd v-am v\zut
fotografia“. Pe René, l-am `nt`lnit chiar de
ziua lui Nichita, pe 31 martie. De atunci, a
mai venit de 18 ori la Bucure[ti. Era ironic,
antipatic, dar \sta era numai un chip al
lui, o masc\ a timidit\]ii. Apoi, de[i eu
m\ desp\r]isem de Nichita, r\m\sesem
prieteni [i a[a ne-am `mprietenit to]i trei.
Chiar dac\ Nichita era gelos tot timpul, pe
René `l adora. Simpatia asta era reciproc\
`ntre ei. Treptat, am `nceput s\ fiu tracasa-
t\ de contraspionaj, de Securitatea noastr\
[i a trebuit s\ a[tept mai mult de trei ani
ca s\ m\ c\s\toresc. P`n\ la urm\, am ob-
]inut un pa[aport. Am plecat legal, r\m`-
n`nd s\ m\ `ntorc. A trebuit s\ promit c\
nu voi da declara]ii, iar Ambasada Ro-
mân\ din Stockholm urma s\-mi cenzu-
reze toate c\r]ile. Chiar am avut inten]ia
s\ m\ `ntorc, iar Nichita a crezut poate c\
ne vom `mp\ca. René publicase c\r]ile lui
Zaharia Stancu, pe vremea aia pre[edin-
tele Uniunii Scriitorilor din România...

Plus c\ era agreat de regim.

Era foarte agreat de regim. ~ntre timp `n-
s\, Stancu a murit, totu[i nu mi-au anu-
lat nici pa[aportul, nici plecarea. El a mu-
rit `n var\, eu am plecat `n octombrie. Ei
au crezut c\ dac\ René `l publicase pe Za-
haria Stancu `l vor convinge pe belgianul

tro]kist s\ publice [i o carte despre Ceau-
[escu. Dar René a `n]eles ce se petrecea `n
România [i a `nceput s\ publice scriitori
din Est. Nu numai români, ci [i ru[i.

Iar acesta era un risc foarte mare, `n
primul r`nd comercial.

Absolut. Iar ei se a[teptau ca eu s\ sus]in
ideea public\rii acelui vom despre Ceau-
[escu. Nu s-a `nt`mplat nimic, desigur,
apoi a `nceput teroarea din Stockholm,
ne-au spart geamurile editurii, toate acte
manipulate de Ambasada României `n
Stockholm.

O parte din lucrurile pe care ni le-a]i
spus acum s`nt cunoscute de cititori
din jurnalele dumneavoastr\. Perso-
nal, leg automat numele Gabriela Me-
linescu de jurnal.

Jurnal, care nu este jurnal tipic, este tot li-
teratur\. Nu am scris niciodat\ jurnal cum
se scrie, cu ce am f\cut etc.

Exist\ `n primul volum o men]iune,
spune]i c\ jurnalul este p`n\ la urm\
la dispozi]ia oricui, el este deschis [i
este `n cas\, f\r\ a fi dosit.

Da, pentru c\ scriam `n limba român\.
René [tia limba român\, la fel cum cu-
no[tea toate limbile romanice, era poliglot.
Poate nu `n]elegea tot ce scriam eu `n jur-
nalul meu. Nu c\ nu i-a[ fi dat voie, pentru
c\ nu aveam secrete. S-o spune despre
mine c\ oi fi o m`nc\toare de b\rba]i, dar
dimpotriv\, eu s`nt o persoan\ c\reia nu
`i place s\ se distreze, face orice ca s\
r\m`n\ acas\, ca s\ citeasc\ `n primul r`nd,
apoi s\ scrie [i s\ se amuze cu desenul.
Lui René nu-i prea pl\cea s\ m\ vad\ `n
buc\t\rie, spunea: „Las\, c\ facem ni[te
paste, o s\ cump\r ni[te roquefort, fac
eu“. A[a c\ am avut `n René un sus]in\tor.
Jurnalul meu putea s\-l citeasc\ toat\

Gabriela Melinescu: {i R
contribuit la ad`ncirea v
Dac\ ignora]i spa]iul – nu numai politizat, ]in`nd cont c\ este holul unei prim\rii,
cea a Sectorului 2, dar [i absolut oribil, [i pe afar\ [i pe `n\untru –, ave]i [ansa ca
p`n\ pe 6 mai s\ vede]i o selec]ie din desenele Gabrielei Melinescu. F\r\ doar [i
poate, lucr\rile sale, reproduse c`nd [i c`nd de c`te o revist\ literar\, s`nt la fel de
cunoscute ca „jurnalul“ s\u, ajuns deja la al patrulea volum. „A[ dori din toat\
inima s\ scriu numai `n române[te, s\ nu m\ ocup dec`t de c\r]ile mele. Dar asta
e imposibil. Limba suedez\ m\ apas\ din ce `n ce mai mult, `ncerc`nd s\ elimine
limba matern\. Este peste tot, `n apa [i `n p`inea cea de toate zilele. Un paroxism.
Poate din cauza asta m\ ap\r cu desenul: liniile [i culorile s`nt un limbaj universal
care `mi red\ echilibrul din copil\rie, c`nd credeam c\ limba român\ este singura
limb\, c\ pe tot globul p\m`ntesc to]i oamenii vorbesc doar române[te“, nota
scriitoarea `n jurnal, `n 2000. Din 1975, Gabriela Melinescu s-a stabilit `n Suedia [i
de atunci literatura sa a jonglat cu trei limbi, cu româna, franceza [i suedeza.

La vernisaj spunea]i c\ dese-
nul este limbajul de dinaintea
limbajului scris. Care erau ace-
le momente `n copil\rie c`nd
`ncepea]i s\ desena]i?

Mama era de la ]ar\, `[i f\-
cea hainele singur\, singur\
[i le broda. {i asta era o for-
m\ de art\. To]i copiii `i de-
seneaz\ pe mama [i pe tata,
deseneaz\ c`inele, soarele, ca-
sa. Dar p`n\ la urm\, renun-
]\. Eu nu am renun]at [i pen-
tru c\ am fost `ncurajat\ la
]ar\ tot timpul. Mi-ar fi pl\-
cut s\ dau la Arte Plastice,

dar `ntre timp `ncepusem 
s\ scriu [i poezie. Apoi 
l-am `nt`lnit pe Nichita, 
pentru care tot ce f\ceam eu
era splendid. Mai ales c\ [i
el desena. Ne jucam,
pornind de la o prim\ linie [i
voiam s\ vedem cine dese-
neaz\ mai repede un rino-
cer, care este cel mai greu
de desenat. Mai t`rziu, scri-
sorile mele c\tre René erau
desene, pentru c\ puteam
astfel s\ spun mai multe
dec`t prin cuvinte, care erau
cenzurate. Hazardul a f\cut

s\ `nt`lnesc numai oameni
care m-au `ncurajat.

Mai colec]ionezi tocuri [i c\-
lim\ri?

Din nefericire, nu mai pot
s\-mi urmez acest r\sf\] la
care m-au `ncurajat [i Nichi-
ta [i René, pentru c\ ar tre-
bui s\ c\l\toresc mai mult `n
Italia [i `n Fran]a. Am toate
tocurile [i peni]ele, cu care
continui s\ desenez. ~n plus,
m-am mutat [i nu mai am
mult loc `n cas\. Acum de-

senez cu linii mai mari, `n
tu[. Am `nv\]at, iubindu-i pe
Hokusai [i pe to]i japonezii,
s\ manipulez pensula. E
foarte grea arta caligrafiei [i
a desenului japonez. Uneori
fac liniile acelea spontane,
lungi, f\r\ `ntrerupere `n
chiar stilul japonez, care este
foarte greu. Dar e ca un fel
de exerci]iu mental.

{i ave]i tot instrumentarul
necesar?

Da, sigur, René mi-a cump\rat

p`n\ [i o pres\ japonez\. Dar
acum, mut`ndu-m\, nu am
mai avut loc pentru ea [i am
d\ruit-o unui gravor mai
s\rac dec`t mine. Mi-am
p\strat pl\cile de cupru pe
care gravez cu la pointe sè-
che [i sper s\-mi duc gravu-
rile la un centru s\ mi le tra-
g\ la prese mai mari. Conti-
nui cu ce am `nceput, e un
fel de pl\cere nebun\ a o-
mului c\ruia nu `i place s\ se
distreze [i care vrea s\ dea
pre] timpului, ca s\ `l citez
pe Eugène Delacroix.

„HAZARDUL A F|CUT S| ~NT~LNESC NUMAI OAMENI CARE M-AU ~NCURAJAT“
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interviu
„Nu a[ putea s\ m\ `ntorc definitiv `n România f\r\ s\ recunosc
c`t de dor mi-ar fi de Suedia. La fel cum acolo `mi este dor de
Bucure[ti [i de România.“

lumea. Pentru c\ nu am secrete. Doar cre-
din]a mea, care este precum sexualitatea.
Nu a[ putea vorbi despre credin]\ a[a,
liber. Pot s\ vorbesc despre cum am pier-
dut sarcini, despre avorturi, dar nu de-
spre credin]\. Iar `n jurnal nu am scris
niciodat\ despre lucrurile pe care toat\ lu-
mea le-ar c\uta, despre lucrurile mele foar-
te intime. Pentru c\ sexualitatea mea era
[i este din ce `n ce mai mult chiar scrisul
meu [i credin]a mea.

~ntr-adev\r, jurnalul este atipic [i pen-
tru c\, mi se pare mie, citindu-l ui]i la un
moment dat c\ de fapt nu cite[ti un ro-
man, ci un jurnal. Curge ca un roman.

Gabriela Adame[teanu a fost prima care a
observat structura lui, care pentru mine a
fost incon[tient\. Citisem Gogol, Jurnalul
unui nebun, care `mi pl\cuse enorm, dar
nu citisem prea multe jurnale. Abia dup\
ce am scris mult, am citit jurnalul lui De-
lacroix, jurnalul pictorului.

~nceperea acestui jurnal a fost deter-
minat\ de r\m`nerea `n Suedia?

Incon[tient, poate. Am vrut s\ am `n fie-
care zi un contact cu limba român\. René
`mi propunea s\ vorbim române[te ca s\
`nve]e el mai bine, iar eu `i r\spundeam
c\ mai bine vorbim `n francez\, ca s\ mi-o
perfec]ionez, sau s\ vorbim chiar `n sue-
dez\. Mi-a dat dreptate, el [tia deja [apte
limbi [i, ca s\-l citez pe Beniuc, „[i rusa“.

S-a `mp\r]it literatura dumneavoastr\
`ntre român\ [i suedez\? A existat vreun
moment `n care a trebuit s\ alege]i, s\
scrie]i poezia `n român\ [i jurnalul `n
suedez\ sau invers?

René m-a `ndemnat `ntotdeauna s\ con-
tinui s\ scriu `n limba român\. La un mo-
ment dat, pentru c\ `i d\deam ni[te replici
groaznice atunci c`nd ne certam [i el era
impresionat de verbul meu tare, m-a
`ncurajat s\ m\ aventurez s\ scriu `n lim-
ba francez\. Un timp, am scris romane
numai `n limba român\ [i a[a am format-o
[i pe Inger Johansson, care nu tradusese
`nc\ prea mult [i care a devenit traduc\toa-
rea lui Mircea C\rt\rescu. C`t a tr\it René,
am scris [i `n limba francez\. Am scris
Arborele `n v`nt [i lui i-a pl\cut enorm.
Chiar dac\ franceza mea era destul de
simpl\, René spunea c\ limba e at`t de [o-
cant\, at`t de nou\. A ap\rut, `n traducere
bine`n]eles, [i `n Suedia. Am mai scris `n
francez\ un roman gros, de aproape 300
de pagini, La reine de la rue. A fost abso-
lut `nc`ntat. Sigur, cineva a rev\zut tex-
tul, trebuie rev\zut. La un moment dat,
fiind bolnav\ sau doar ipohondr\, am
stat mult timp `n pat [i am scris o plachet\
de versuri. ~n suedez\. Brusc. Nu f\cusem
nici o [coal\, dar auzeam vorbindu-se,
citeam Biblia `n suedez\ [i mi se p\rea c\ e
o limb\ potrivit\ pentru poezie. Am scris
un volum care se nume[te Oglinda femeii.

René nu era un macho, dimpotriv\, avea
un sentiment matern, o proteja pe mama
lui `n fa]a tat\lui, un preot dur, iar pe mine
m\ adora. Am scris deci `n suedez\ Oglin-
da femeii, cartea a ap\rut, am avut cronici
bune chiar `n revista „Bonniers“, dup\ ca-
re nu am mai scris. A murit René [i eu am
r\mas singur\, ar fi trebuit s\ duc editura
mai departe `mpreun\ cu copiii lui. Iar eu
am spus: „Nu pot s\ fac asta“. Chiar dac\
cunosc limba literar\, nu o [tiu pe aceea so-
cial\, a afacerilor [i i-am l\sat pe b\ie]i, dar
nici ei nu [tiau s\ conduc\, s\ se lupte cu
rechinii din pres\ [i din edituri. Nu au pu-
tut s\ continue. S-a aflat `ns\ c\ a[ fi scris
o carte [i, `ntr-adev\r, scrisesem una,
Omul-pas\re, dar `n francez\ – nu am
publicat-o `nc\ `n român\. O culegere de
nuvele, dedicat\ lui René, o carte pe care
am scris-o dintr-un [uvoi, s-a scris sin-
gur\ de fapt, nu biografic\, ci fantastic\.
S-a auzit c\ am scris cartea asta [i c\ nu
mai am editor. Atunci Eva Bonnier `nce-
puse singur\ o editur\. Eu `l [tiam
pe Carl-Otto, pe fratele ei, care pe
c`nd tr\ia René a tot insistat s\ pu-
blic la ei cartea mea, dar René a spus
nu. Cartea o tradusesem `n suedez\ `m-
preun\ cu un prieten care lucrase pentru
René. A fost foarte bine, am publicat-o la
editura Evei Bonnier, a avut un foarte ma-
re succes [i am r\mas de atunci la Bonnier.
Pentru c\ nici nu s-a terminat anul [i Eva
a `nvins `n lupta dintre ea [i fratele ei pen-
tru conducerea editurii. Editura ei, care se
chema chiar Eva Bonnier, a disp\rut [i a
r\mas Bonniers. A fost o dubl\ victorie.

A]i crescut `mpreun\ `ntr-un fel.

Da, colaborarea noastr\ a fost foarte bun\.

A]i spus mai devreme c\ limba suede-
z\ este o limb\ foarte potrivit\ pen-
tru poezie. ~mi amintesc c\ ulti-
ma oar\ c`nd ne-am v\zut `mi
spunea]i c\, de[i scrie]i `n sue-
dez\, de[i a]i primit premii
importante, nu v\ sim]i]i con-
fortabil `n aceast\ limb\, v\
sim]i]i `n continuare str\in\.

Po]i s\ faci progrese `n limb\,
po]i s\ scrii, dar nu despre as-
ta este vorba. Trebuie s\ cu-
no[ti felul de a sim]i al unui po-
por scandinav. Un popor foarte
misterios, `nv\luit `n ce]uri. Re-
né era jum\tate belgian [i jum\-
tate suedez, iar eu nu am devenit
nici belgian\, nici suedez\. Nu
devii altceva dec`t ceea ce e[ti.
Nu po]i s\ ajungi la inima unui
scandinav dec`t dac\ ai fost pe
loc, acolo. Se ur\sc `ntre ei, dar fa-
]a cealalt\ a urii este iubirea, care
`i ]ine `mpreun\. Dar nu po]i s\ le
p\trunzi secretul. E acela[i lucru
c`nd `ncerci s\ devii român. Fap-
tul c\ [tii o limb\ nu-]i face na]io-
nalitatea. E ceva mult mai serios.

Dup\ moartea lui René, v-a]i g`ndit s\
reveni]i `n România?

Da, dar nu pentru totdeauna. ~ncep`nd de
la 33 de ani, am tr\it acolo. Dac\ m-a[ `n-
toarce definitiv, m-a[ sim]i frustrat\,
nefericit\ pentru c\ anumite tr\-
s\turi din caracterul meu
s`nt scandinave: bucu-
ria singur\t\]ii, pl\-
cerea izol\rii

[i chiar avantajul de a fi str\in, care m\
oblig\ s\ acord mai mult\ aten]ie omului
interior dec`t celui exterior. Pentru prima
oar\ s-a `nt`mplat c\ mi-am ar\tat mie c\

mi-am descoperit noi voca]ii: s\ tra-
duc – traduse-

sem,

e drept, [i `nainte din Silvia Plath, apoi
din I]ic Manger –, s\ desenez. Nu a[
putea s\ m\ `ntorc definitiv f\r\ s\ re-
cunosc c`t de dor mi-ar fi de Suedia. La
fel cum acolo `mi este dor de Bucure[ti [i
de România. A[a este c`nd tr\ie[ti `ntr-o
]ar\ str\in\: nu mai e[ti al nim\nui, dar
e[ti mereu acolo unde ai avut tr\iri puter-
nice [i am`ndou\ ]\rile au contribuit la

ad`ncirea vulnerabilit\]ii mele.

România, [i Suedia au
 vulnerabilit\]ii mele

www.supliment.polirom.ro
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Emilia Chiscop: „Jurnali[tii pasivi uit\ c\ meseria lor const\ nu
doar `n a relata cuminte de pe margine, ci [i `n a face propriile
investiga]ii. Jurnalismul nu `nseamn\ doar PR, o suit\ de
comunicate de pres\ ambalate cu c`teva declara]ii“.
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avanpremier\

Exist\  azi  o  pudoare  `n  r`ndul  in-
stitu]iilor  media  de  a  da  `n  vileag
dovezi  de  [antaj  ale  colegilor  de
breasl\. To]i reprezentan]ii de
bun\-credin]\ ai ziarelor [i tele-
viziunilor recunosc [antajul drept
una din cele mai grave boli ale
presei, dar nimeni nu ia atitudine
pe fa]\. La Ia[i, un ziar are chiar
un proces pentru [antaj pe rol,
dar „colegii” de la concuren]\ s-au
sfiit mult s\ scrie despre asta. 
Exist\ ca `n toate domeniile
temerea c\, dac\ recuno[ti o
problem\, te acuzi [i pe tine. Cu
alte cuvinte, a[a cum judec\torii
[i poli]i[tii se tem s\ recunoasc\
deschis influen]a corup]iei `n lu-
area unor decizii, tem`ndu-se c\
asta `i incrimineaz\ [i pe cei care
o afirm\ r\spicat, ziari[tii `nchid
ochii la [antajul din institu]iile
media tem`ndu-se c\ `[i vor
pierde [i ei credibilitatea. Este
`ns\ aceasta cea mai corect\ ati-
tudine? Nu mai mult incrimi-
neaz\ t\cerea, ochii `nchi[i? Nu
`nseamn\ asta complicitate cu cei
lipsi]i de etic\? Nu ar fi `n intere-
sul public s\ avertizezi cititorii
asupra relelor practici, astfel `nc`t
s\ [tie fiecare c`t de contaminat
[i de corect e ceea ce cite[te? 
E-adev\rat, unii vor spune c\ pen-
tru a scrie despre [antaj, trebuie
s\ existe m\car o pl`ngere penal\
[i o anchet\, `n caz contrar nu
avem dec`t presupuneri. Aceasta
e `ns\ atitudinea jurnali[tilor pa-
sivi, care uit\ c\ meseria lor con-
st\ nu doar `n a relata cuminte de
pe margine, ci [i `n a face propri-
ile investiga]ii, a `ncerca s\ do-
vedeasc\, s\ caute probe pentru
fapte aparent nedemonstrabile.
Jurnalismul nu `nseamn\ doar PR,
o suit\ de comunicate de pres\
ambalate cu c`teva declara]ii. La
1910, aceast\ pudoare nu exista.
„Evenimentul de Ia[i”, ziar de 

orientare conservatoare, nu ezita
s\ atace „Opinia“, ziar `nrudit, al
„taki[tilor”, partidul conservator-
democrat al lui Take Ionescu,
desprins din Partidul Conservator
dup\ ani de disiden]\. La 30 iulie
1910, „Evenimentul“ scria pe pri-
ma pagin\ c\ „Opinia“ e ziar de
[antaj, c\ e „o foaie care e gata
s\ sus]in\ cauzele cele mai mur-
dare `n schimbul c`torva lei“.
Drept dovad\, este relatat\ o
`mprejurare de pe 21 iulie, c`nd
ziarul a ap\rut `n dou\ variante:
c`teva exemplare con]ineau o
[tire despre verdictul de urm\rire
penal\ dat de procurori `n cazul
unui anume M. Duff (sau Dulf,
c\ci apar ambele nume) acuzat
de escrocherie [i de abuz de
`ncredere. ~n majoritatea tirajului
`ns\, [tirea nu exista. ~n locul ei
era o [tire mai mic\, despre
prinderea unui anume {tirbu din
comuna Hermeziu, [eful unei
bande de ho]i de vite. Redac]ia
„Evenimentul” anun]a c\ va ]ine
ambele numere din „Opinia” la
vitrin\ pentru a convinge cititorii
de reaua-credin]\ a acestei din
urm\ gazete dispus\ a opri ti-
parul spre a ascunde informa]ii
dup\ ce i se pl\te[te „moned\
sun\toare“ – `n cazul de fa]\,
pl\titorul presupun`ndu-se a fi
fost urm\ritul penal, Duff. Desi-
gur, transpare `n acest articol re-
sentimentul conservatorilor de la
„Evenimentul” care nu se `mp\-
caser\ cu ideea c\ ilu[trii politi-
cieni Al. B\d\r\u, C. Stere pleca-
ser\ la taki[ti, iar „Opinia” e criti-
cat\ adesea c\ le reprezenta in-
teresele [i le ascundea neregulile.
Poate c\ aveau [i ei dreptatea
lor. Dar, `n esen]\, atitudinea
critic\ a unui ziar fa]\ de relele
practici ale unor reprezentan]i ai
breslei e un lucru bun. Nu ajunge
vorbitul pe la col]uri.

SEMNAL

Anchee Min, Azaleea Ro[ie, traducere din limba englez\ de Mihaela Negril\,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XXI“, Editura Polirom, 286 de pagini, 26.95 lei

Azaleea Ro[ie: Via]a [i dragostea `n China este o carte scris\ `ntr-un stil simplu [i di-
rect, `nf\]i[`nd anii copil\riei [i tinere]ii autoarei `n China maoist\ a Revolu]iei Cultu-
rale: traiul unei familii str`mtorate, terorizat\ s\ nu fac\ un pas gre[it, atr\g`ndu-[i prin
asta oprobriul public, `ndoctrinarea prin [coal\ [i operele revolu]ionare difuzate la ra-
dio, v`narea paranoic\ a du[manilor poporului, lipsa de speran]\ [i de posibilit\]i a unei
vie]i complet subordonate ideologiei de stat. Toate iluziile de grandoare [i fanteziile
eroice inoculate `n copil\rie se clatin\ `ns\ c`nd adolescenta Anchee Min este desp\r]it\
de familia ei [i repartizat\ la o ferm\ unde viitorul nu-i poate oferi dec`t truda steril\ de
fiecare zi, priva]iunile de tot felul [i o singur\tate dezumanizant\. Dar `n momentul `n
care se ive[te o c`t de slab\ speran]\ de sc\pare, orice sacrificiu merit\ `ndurat, chiar
dac\ evadarea aduce cu sine un nou [ir de umilin]e.
„Azaleea Ro[ie nu este doar o simpl\ carte despre Revolu]ia Cultural\, ci o m\rturisire
captivant\, scris\ `ntr-un limbaj cu totul personal, [i totu[i accesibil oric\rei sensi-
bilit\]i.“ (Amy Tan)

Ioan Petru Culianu, Studii române[ti II. Soarele [i Luna. Otr\vurile admira]iei, tra-
duceri de Maria-Magdalena Anghelescu, Corina Popescu [i Dan Petrescu, colec]ia
„Biblioteca Ioan Petru Culianu“, Editura Polirom, 274 de pagini, 26.95 lei

Ioan Petru Culianu a fost intens preocupat de problemele mitologiei române[ti, pe care o
vedea, dup\ cum `i spunea `ntr-un interviu lui Andrei Oi[teanu, `n 1984, `n forma „unui
puzzle cu piese disparate“. „Cred c\ este posibil [i foarte necesar“, afirma Culianu, „s\ facem
c`t mai multe reconstituiri `n domeniul mitologiei române[ti. S\ ne mi[c\m pe acest teren“.
Textele dintr-o prim\ sec]iune a acestor Studii române[ti II s`nt consacrate tocmai unor ast-
fel de – prudente – reconstituiri: „Soarele [i Luna“, `n dou\ versiuni, una din 1970-1971,
cealalt\ din 1980-1981; „Un mit dualist `n folclorul românesc“; „Interferen]e `ntre icono-
grafie [i folclor `n România“; „Comentarii la balada Me[terului Manole“ (pagini inedite de
prim\ tinere]e, tributare desigur analizelor lui Mircea Eliade, des citate).
Din  cuprins:  Soarele [i Luna • Un mit dualist `n folclorul românesc • Interferen]e `ntre
iconografie [i folclor `n România • Comentarii la balada Me[terului Manole • C`teva con-
sidera]ii pe marginea operei lui Horia Stamatu • Mircea Eliade [i Nae Ionescu 

Traducere de Sabra Daici

Furie [i ru[ine

~n pod, unde c`ndva se usca lenjeria,
unde se ajungea pe sc\ri r\sucite,
unde nu era voie s\ aprinzi chibrituri,
unde sc`ndura sc`r]`ia sub picior,
unde locuiau pove[tile despre lilieci [i
[oareci,
unde `[i aveau cuibul fricile copil\riei,
aprinde un chibrit,
prive[te p\durea de statui,
patosul pe m\sura unui ignorant
p\ienjeni[ul groazei
[i instrumentele crimei.
Chibritul dintre degete arde ca ru[inea.
Adam Wa�yk, Chibritul

I
~n prim\vara lui 1957 a avut loc cel de-al
IX-lea Congres al Comitetului Central al
Partidului Unit Muncitoresc Polonez. Pri-
mul secretar, Wladyslaw Gomulka, fost
de]inut politic, idolul mul]imilor `n octom-
brie 1956, bucur`ndu-se ̀ n continuare de
o mare popularitate `n Polonia, a atacat
revizionismul.

„Revizionismul – spunea el – este un
complex de idei false [i eronate, care se
reduc, `n fond, la negarea regulilor obiecti-
ve, confirmate de via]\, ale dezvolt\rii so-
ciale, la negarea sau subminarea expe-
rien]elor fundamentale ale mi[c\rii mun-
citore[ti revolu]ionare, care au o aplicare
general\ `ntr-o anumit\ etap\ a dezvolt\-
rii istorice.“

A men]ionat atunci trei nume: Leszek
Kolakowski, Wiktor Worosyzlski [i Ro-
man Zimand.

Compar`nd revizionismul cu dogmatis-
mul (a[a erau numi]i sus]in\torii consec-
ven]i ai ortodoxiei staliniste), Gomulka l-a
numit pe cel din urm\ „grip\“, `n schimb
pe primul – „tuberculoz\“. Dorind s\ cu-
nosc „tuberculoza” comunismului, am a-
pelat la articolele [i c\r]ile revizioni[tilor.

Curiozitatea istoricului nu e singura ca-
re impulsioneaz\ ast\zi reflec]ia pe margi-
nea naturii revizionismului. Revizionismul

a fost de dou\ ori obiectul unor atacuri
vehemente. Prima dat\ l-a atacat ortodoxia
comunist\, pentru c\ reprezenta calea
dreapt\ spre abandonarea comunismu-
lui; a doua oar\ – peste ani – l-a atacat
ortodoxia anticomunist\, pentru c\ era
genetic legat de comunism.

Revizioni[tii au fost acuza]i `ntotdeau-
na de conjuncturalism. Primii care i-au ̀ n-
vinuit de conjuncturalism [i de abandona-
rea principiilor au fost paznicii stalini[ti
ai doctrinei. ~n viziunea lor, conjuncturalis-
mul ar fi constat `n abandonarea comunis-
mului stalinist, a[adar revizioni[tii erau con-
juncturali[ti fiindc\ `ncetaser\ a mai fi sta-
lini[ti. Mai t`rziu `ns\ – de pild\ `n 1968 –
au fost acuza]i deja de dublu conjunctu-
ralism. Crima lor consta `n faptul c\ adop-
taser\ conjunctural comunismul – c\ erau
stalini[ti – [i c\ `l abandonaser\ conjunc-
tural [i ̀ ncepuser\ s\-l critice consecvent.

Pentru aceast\ critic\ au pl\tit, totu[i,
un pre] foarte ridicat: au devenit obiectul
unor atacuri brutale, al discrimin\rii pro-
fesionale, nu o dat\ al agresiunii f\]i[e. ~n-
vinuirea de conjuncturalism, formulat\ de
la tribunele partidului, `nsemna privarea
victimelor represiunilor de orice drept la
respect [i compasiune.

Sf`r[itul comunismului, precedat de nu-
meroase crize, a p\rut c\ se `ncheie pentru
totdeauna odat\ cu dezavuarea oamenilor
opozi]iei anticomuniste, prin amintirea ve-
chilor lor rela]ii cu comunismul. ~n acest
timp, concomitent cu sf`r[itul comunis-
mului, a ap\rut `n via]a public\ gruparea
„anticomuni[tilor venino[i“, precum [i cea a
„anticomuni[tilor de pe urm\“. Erau crea]i
de anii de `njosiri, care `nso]esc `ntotdeau-
na frica [i neputin]a. De ele au avut parte
mii de oameni care sus]ineau public dic-
tatura, dar o urau ̀ n secret. ~i crease [i ma-
niheismul epocii legii mar]iale. El venea
ca o compensare a neputin]ei politice a
structurilor din ilegalitate [i a izol\rii lor
progresive. ~n cadrul acestei retorici, pa-
tosul a `nlocuit reflec]ia, Jaruzelski nu se
deosebea prin nimic de Stalin [i Hitler,
fiecare `ncercare de dialog [i compromis
cu comuni[tii ap\rea ca o Targowica1. De
aici a fost deja u[or ca `n]elegerile Mesei

Volumul M\rturisirile unui
disident convertit, `n curs de
apari]ie la Editura Polirom, `n
colec]ia „Plural“, este o se-
lec]ie de eseuri remarcabile
din cele mai recente c\r]i ale
lui Adam Michnik, abord`nd
teme diverse – istorice, so-
ciale, literare, religioase. Fo-
losindu-[i vastele cuno[tin]e
de istoric [i experien]a de
revolu]ionar, Michnik des-
cifreaz\ pentru cititori lucruri
care s-au `nt`mplat chiar sub
ochii lor sau apeleaz\ la 
trecut pentru a „ilumina“
prezentul. Reflecteaz\ asupra
revolu]iilor morale, a peri-
colelor radicalismului, a min-
ciunii [i a tr\d\torilor, a
politicienilor de ieri [i de azi.
Volumul are o `ncheiere pe
m\sur\ – un text-postfa]\ pe
care un alt mare spirit liber
polonez, pr. Józef Tischner, 
l-a scris special pentru una
dintre c\r]ile redactorului-[ef
al „Gazetei Wyborcza“, `ncer-
c`nd s\-[i r\spund\ la `n-
trebarea „De ce l-a creat
Dumnezeu pe Michnik?“.
Lansarea volumului M\rturi-
sirile unui disident convertit
va avea loc `n luna iunie, `n
prezen]a autorului, `n cadrul
unui turneu care include
ora[ele Bucure[ti, Craiova,
Timi[oara [i Chi[in\u. 

AVANPREMIER| EDITORIAL| ADAM MICHNIK 

M\rturisirile unui
disident convertit

DAMELE GAZETIERE

Emilia CHISCOP

Presa `n gura presei
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REVIZIONISMUL

Adam Michnik: „Revizionismul nu a fost o frac]iune `n partidul
comunist sau `n aparatul de partid. A fost un stil, o forma]ie
cultural\, o mod\. A fost critica sistemului stalinist practicat\
de mo[tenitorii lui“.

Rotunde s\ fie calificate drept tr\dare na-
]ional\, complot `mpotriva poporului.

Pentru c\ totu[i acest compromis fuse-
se `ncheiat de oameni cu o autoritate in-
contestabil\, dob`ndit\ `n epoca Poloniei
Populare – oameni care atunci protesta-
ser\ public, care participaser\ la ac]iuni
ale opozi]iei [i suferiser\ represalii –, au-
toritatea aceasta trebuia transformat\ `n
vin\, `ntr-un punct de pe actul acuz\rii.

S`ntem, a[adar, martorii unui paradox:
aceia[i oameni [i acelea[i c\r]i, care timp
de decenii au fost simbolul revoltei [i cri-
ticii curajoase, s`nt condamna]i ast\zi ca
m\rturie a relativismului moral [i tic\lo-
[iei antina]ionale. E ca [i c`nd articolele
acuzatoare ar fi scrise de aceea[i m`n\; ca
[i c`nd un elev harnic dintr-un liceu stali-
nist [i-a pus la dispozi]ie pana `n slujba
noilor anticomuni[ti na]ional-catolici.

II
Revizionismul nu a fost o frac]iune `n par-
tidul comunist sau ̀ n aparatul de partid. A
fost un stil, o forma]ie cultural\, o mod\.
A fost critica sistemului stalinist practicat\
de mo[tenitorii lui. A fost o reac]ie furioa-
s\ a oamenilor care au cedat ispitei uto-
piei comuniste. A fost ru[inea oamenilor
care, orbi]i, au participat la destruc]ia to-
talitar\. A fost, deci, interpret`nd cuvin-
tele lui Stanislaw Brzozowski, o revolt\ a
florii `mpotriva r\d\cinilor. C\ci revizionis-
mul a respins doctrina [i practica totalitare,
apel`nd la limbajul marxist [i la sistemul
de valori comunist. Formul`ndu-[i critica,
a luat `n considerare realit\]ile interne [i
interna]ionale. ~n acest mod a devenit tot-
odat\ durerea celor p\c\li]i, care au urmat
calea auto`n[el\rii.

~n romanul ~ntunericul acoper\ p\m`ntul,
publicat ̀n prim\vara lui 1957 ̀n s\pt\m`nalul

„Przeglad Kulturalny“, Jerzy Andrzejewski
scria: „~n[el\ciunea nu are voie s\ mai
dureze. Puterea ne e iluzorie, for]ele apa-
rente. Fundamentele vibreaz\ [i pere]ii
cl\dirii pe care am construit-o se crap\.
~nfrico[\toare cl\dire. Am transformat lu-
mea `n `nchisoare [i cazn\. Dar asta nu
poate dura. Dac\ nu se va d\r`ma totul
m`ine, se va `nt`mpla poim`ine. Catastrofa
e inevitabil\. Nu mai exist\ credin]\, nu mai
exist\ speran]\. I-am fr`nt pe oameni, le-am
distrus min]ile [i inimile. S`ntem ur`]i [i
dispre]ui]i. Nimic nu poate fi salvat din
nebunia `ntunecat\. Trebuie c\utate alte
c\i de salvare. Apare nevoia stringent\ s\
d\r`m\m singuri ce trebuie s\ se pr\bu[eas-
c\ (...). Din p\cate, am cobor`t `ntuneri-
cul asupra `ntregii lumi. Va fi nevoie de
mult\ lumin\“.

Trebuie s\ fiu de acord cu opinia lui
Leszek Kolakowski, care afirm\ c\ proiec-
tul comunismului lui Marx con]inea ̀ n e-
sen]a sa ispita totalitar\. Mai trebuie ad\u-
gat, totu[i, c\ `n centrul ideii lui Marx exis-
ta [i distrugerea proiectului totalitar. De
aceea marxi[tii revolta]i au putut recurge
la ideile t`n\rului Marx, la anumite texte
ale lui Engels; au putut s\ analizeze [i
s\ critice marxismul `nsu[i potrivit
acelora[i reguli folosite `n cazul altor
idei [i ideologii. ~n acest sens, revol-
ta intern\ a `nso]it comunismul
aproape de la `nceput: Roza Lu-
xemburg, Lev Tro]ki sau Anto-
nio Gramsci s`nt doar pri-
mele nume la `ndem`-
n\ din lunga list\ a
„ereticilor“ [i „re-
nega]ilor“.

Disputele
poloneze din
anii 1945-
1948

furnizeaz\ un material peste m\sur\ de in-
teresant: `nc\ de pe atunci ap\ruser\ ger-
menii ideilor care vor reveni dup\ zece
ani sub forma criticii comunismului stali-
nist. Stanislaw Ossowski [i Jan Strzelecki,
Julian Hochfeld [i Edward Lipinski au fost
g`nditori apropia]i tradi]iei socialiste, [i nu
comuniste. ~ns\ Pawel Konrad (Leon Ge-
cow), comunist antebelic, a sus]inut `ntr-o
polemic\ r\sun\toare pe marginea „uma-
nismului socialist“ punctul de vedere `m-
p\rt\[it de Strzelecki [i Hochfeld. Sigur,
aceste idei au fost condamnate de la tri-
buna partidului, `ns\ au rezistat cumva
`n con[tiin]a elitelor intelectuale legate de
dictatura conduc\toare.

1 Localitate ucrainean\ al c\rei nume este
legat de Confedera]ia `nfiin]at\ la 14 mai
1792 `n Targowice, un complot al magna-
]ilor polonezi din tab\ra republicanilor a-
v`nd ca scop anularea reformelor Seimu-
lui de Patru Ani [i a Constitu]iei de la 3
mai 1791 cu ajutorul interven]iei ruse[ti.

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!

SUPLIMENTUL DE CULTUR|
SE AUDE LA

`n fiecare vineri,
de la 20.00

Cu Anca Baraboi [i 

George Onofrei

BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU

Diminea]a  la  prima  or\,  cum
ie[i  cu  ma[ina  pe  bulevardul
Iuliu  Maniu,  trebuie  s\  te
`ntorci  `napoi  pe  str\du]e.

O mare de autoturisme,
troleibuze, autobuze, cami-
oane, motociclete se revars\
lent [i cumva maiestuos pe
cele patru benzi, bloc`nd in-
tersec]iile, f\c`nd inutile sema-
foarele [i arunc`ndu-i `ntr-un
ridicol stins pe agen]ii de cir-
cula]ie. Ace[tia dau din bra-
]e inutil [i `[i sclipesc aiurea
vestele reflectorizante. {ofe-
rii, cu muzica dat\ la maxi-
mum `n interiorul securizant
al ma[inilor, se uit\ fix `n
fundul vehiculului din fa]\.
Nimeni [i nimic nu mi[c\,

dec`t `n reprize de c`teva se-
cunde [i pe spa]ii lungi de
patru-cinci metri. Fiecare bu-
c\]ic\ de asfalt se cucere[te
prin `ndr\zneli de colonist [i
se ap\r\ cu `ng`mfare de
proprietar. Dac\ n-ai [ti c\
to]i cei din jur vor s\ ajung\
undeva, [i c\ tu nu faci ex-
cep]ie de la aceast\ regul\ a
mersului c\tre o ]int\, ai zi-
ce c\ ma[inile au luat `n fine
puterea [i au reu[it s\ ocupe
cartierul Militari. Deocam-
dat\, au transformat bule-
vardul `ntr-o imens\ parcare.
M`ine-poim`ine, `i vor h\itui
pe oameni prin mall-uri [i
vor scotoci cu farurile prin
Gr\dina Botanic\, noaptea,

`n c\utarea ultimilor supra-
vie]uitori.

G`ndindu-m\ la un ase-
menea final de apocalips\
tehnologic\, o bat u[or pe
volan pe Bombonica mea
japonez\. {tim, am`ndoi, c\
noi nu vom intra `n aceast\
logic\ a extermin\rii [i c\
prietenia noastr\ va trans-
gresa taberele conflictuale.
~mpreun\ a[adar, la bine [i
la r\u, ne croim drum prin-
tre blocuri [i case vechi, pe
str\zi [erpuite [i desfundate,
`ntr-un labirint ad hoc, pre-
ferat drumului oblu, cu pa-
tru benzi, care nu mai duce
nic\ieri. Facem slalom prin-
tre pie]ari care-[i descarc\
marfa, bunici care-[i duc
nepo]eii de m`n\ la [coal\,
doamne care merg atent, pe
tocuri `nalte, [i be]ivi cu ges-
turi imperiale ce ne invit\ la

una mic\. Travers\m un te-
ren de fotbal improvizat, o-
colim c`teva [an]uri pline cu
ap\, a[tept\m, la o barier\,
s\ treac\ un tren care nu
mai trece, [i citim `mpreun\
ziarele cump\rate de la un
om-reclam\.

~n spatele unui magazin de
cartier, aventura `ncepe s\ ne
dea frisoane. Oare vom reu[i
de data aceasta s\ p\trundem
`n parcarea care ne scoate la
lumin\? Sau, iar\[i, oamenii
de paz\ ai Noii Ordini Mon-
diale ne-au pus fiare vechi [i
pietroaie `n drum, bloc`nd
minuscula cale de acces? ~n
opt cazuri din zece, baricada
ne apare `n fa]\, sumbr\ `n
lumina dimine]ii, f\c`ndu-ne
s\ ne `ntoarcem `ntr-o coloa-
n\ colateral\ de ma[ini. Fi-
indc\ nu doar Bulevardul a
fost ocupat, ci [i str\zile

paralele cu el, diagonalele
de fug\, drumeagurile ce
p\reau din alt\ dimensiune.

Cu capul aplecat spre
bord, `mi rumeg, al\turi de
partenera de aventuri ur-
bane, am\r\ciunea punctului
mort. Eu n-am pe cine suna,
la ora aceea, iar ea nu poate
comunica, `n condi]iile date,
dec`t prin claxoane isterice.
La ce bun? Orice am face,
pe oriunde am lua-o, oric`t
de uni]i [i profesioni[ti am
fi, vom ajunge `n Centru tot
`ntr-o or\. C`nd `i parcurgi
metru cu metru, zece kilo-
metri `nseamn\ ceva.

Beau o cafea cald\. À la
guerre, comme à la guerre.
Mi-am cump\rat un termos
de[tept. Ascult\m `mpreun\
muzic\ bun\. Se revars\ pes-
te noi din America autostr\-
zilor enorme, a str\zilor l\-
t\re]e [i parc\rilor trupe[e.
Chinez\riile au invadat [i
acea minune de lume, dar
muzica e din anii ’60 [i ’70,
c`nd omul [i ma[ina lui
f\ceau una. Cum s-a ajuns
aici? Cum am ajuns noi doi,
[oferul idealist [i argintia
Bombonic\, `n aceast\
situa]ie f\r\ ie[ire?

F\r\ intrare...

Trafic (I) BUCURE{TI FAR WEST

Daniel CRISTEA-ENACHE

Adam Michnik (n. 1946), istoric, jurnalist [i politolog
polonez. Arestat pentru prima oar\ la 18 ani. ~n 1966
este exclus din universitate [i condamnat la trei ani de
`nchisoare. Fondator al KOR (Comitetul de Ap\rare a
Muncitorilor) [i consilier al Solidarit\]ii. Animator al revis-
tei clandestine „Krytyka“ [i al Universit\]ii volante, dis-
cipol al lui Leszek Kolakowski. Este `nchis, din nou, dup\

lovitura de stat militar\ din 13 decembrie 1981. ~n 1982,
PEN Club-ul francez i-a decernat Le Prix de la Liberté, iar
`n 1984 New School for Social Research (New York) i-a
acordat titlul de Doctor Honoris Causa. Redactor-[ef al
cotidianului „Gazeta Wyborcza“. De acela[i autor, la Edi-
tura Polirom au mai ap\rut Scrisori din `nchisoare [i alte
eseuri (1997) [i Restaura]ia de catifea (2001). 
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Bogdan Romaniuc: „Cristina Modreanu reu[e[te s\ surprind\ princi-
palele momente ale tranzi]iei teatrului. Autoarea `mbin\ critica
teatral\ cu o teorie original\ despre teatru, astfel `nc`t la un moment
dat cititorul nu mai [tie c`t este critic\ literar\ [i c`t este teorie“.

CASA
DIN|UNTRU

» 12

printre r`nduri

DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu & 

Emil BRUMARU

Emil  Brumaru:  Tocmai m\ v\itam
azi, la redac]ia „Suplimentului de
cultur\“, c\ depre tine Dan C.
Mih\ilescu a vorbit mai cu poft\
dec`t acum c`]iva ani despre o
carte de-a mea!

Veronica  D.  Niculescu: Ha, ha,
ha, acum m\ vait eu: tare a[ fi
vrut s\ v\ aud! Da, era poft\, [i
cred c\ de asta e [i bucuria mea
a[a mare. Uite, lucrezi trei ani la
ni[te pove[ti, stai `n mu[uroi [i
]e[i doar pentru tine, [i [tergi, [i
iar ]e[i, [i renun]i la „via]a“
adev\rat\ pentru „via]a“ din
foaie, [i nu ai habar dac\ se va
bucura vreodat\ cineva, dac\ vei
mul]umi vreodat\ pe cineva. Pof-
ta e cea mai mare r\splat\. Da,
cu o zi fericit\ se r\spl\tesc to]i
anii din urm\.

E.B.: Curios, eu chestia asta cu
„via]a de h`rtie“ [i „via]a ade-
v\rat\“ am descoperit-o foarte
t`rziu. Prin 2004! Mi-am dat sea-
ma c\ trebuie s\ renun] la una
din ele... Nu mergeau `mpreun\,
cea de h`rtie o anula pe cea
adev\rat\...

V.D.N.: Eu o simt fizic, la mo-
dul cel mai concret, iertat\ s\-mi
fie `ndr\zneala de a zice; de asta
nu o percep ca pe vreo desco-
perire. Pur [i simplu, izolare, re-
nun]are, alunecare `n lumea no-
u\, creat\ de tine. ~n ea umbli, ca
`ntr-o sfer\, [i pe strad\, `ncer-
c`nd s\ o faci s\ func]ioneze. Cred
c\, de fapt, abia din 2007 s-a ac-
centuat nevoia asta. Era un tu-
mult al evenimentelor. {i-o
vorb\rie peste tot... Doar fugind
mai puteai s\ `]i salvezi interiorul.

Atunci, de fapt, am [i scris cel
mai mult. Apoi, c`nd se dizolv\
„globul“, odat\ cu publicarea, te
cam sperii de golul din jur. }i-au
r\mas foarte pu]ini aproape. Dar
ce selec]ie valoroas\...

{i, trebuie s\ recunosc: blogul!
Blogul s-a nimerit la ]anc, exact
dup\ predarea manuscrisului, `n
golul acela. {i obsesia ca blogul
s\ fie a[a, un loc mai umbrit...
mai la r\scrucea dintre via]a
adev\rat\ [i via]a de h`rtie. S\
v\d, oare ce mi se `nt`mpl\ dac\
fac un pas dincolo de hotar? Dar
dac\ m\ apuc eu, de capul meu,
a[a, [i de vreo traducere? {i tot
a[a...

E.B.: Dar se mai poate `nt`mpla
[i altceva, s\ nu te mai intereseze
povestea asta cu via]a de h`rtie...
Sau, cel pu]in, aparent s\ nu te
mai intereseze... S\ zicem c\ ai
un e[ec [i dai naibii totul... Ei,
atunci se cam ajunge pe la bala-
muc dac\ `ntr-adev\r via]a de
h`rtie conta! Renun]area la via]a
de h`rtie dezechilibreaz\ ad`nc,
mie mi s-a `nt`mplat pe viu! Nu
renun]area, ci intrarea [i mai
ad`nc\ `n via]a de h`rtie aduce un
soi de echilibru... Dar poate c\
asta se `nt`mpl\ numai la cei deja
dependen]i... Dac\ nu scrii intri
`n sevraj [i mori, nu e de glumit!

Via]a de h`rtie alege ni[te vic-
time [i le pap\ via]a adev\rat\!
Nu e cum vrei tu, ci cum vrea ea,
h`rtia!!!

V.D.N.: Spune]i de o alunecare
exact `n sens invers! Nu [tiu, eu
n-am alunecat dec`t dinspre reali-
tate spre poveste. Dar mai [tiu c\
suferi cel mai tare `n perioadele
de pauz\, c`nd nu e ideea, c`nd
nimic nu se leag\. E searb\d totul
[i n-ai de ce te ag\]a. Sigur c\
scrisul echilibreaz\, e terapeutic,
eu cel pu]in a[a m\ ajut pe mine.
S`nt mult mai fericit\ acum dec`t
`nainte, de parc\ mi-ar fi crescut
un organ nou – s\ nu zic aripi, fi-
indc\ e ceva absolut interior, care
pulseaz\, ceva vital care chiar m\
ajut\ s\ pot s\ tr\iesc. Nu s`nt
vorbe.

Dar s\ fugi de via]a de h`rtie
nu v\d de ce, nici nu `n]eleg
cum. ~ns\ nici nu [tiu prin ce a]i
trecut, [i doar teoretic se poate
ajunge oriunde... E, poate, via]a
adev\rat\ care `[i cere birul, a[a
cred, nu te las\ ea s\ te duci a[a,
de capul t\u, `n lumi paralele. In-
tervine, pune piedici...

Fragment din via]a
de h`rtie (1)

Cristina  Modreanu,  `n  volumul  s\u  Casa
din\untru,  `ncearc\  s\  fac\  o  analiz\  a
teatrului  românesc  contemporan  [i  a  evo-
lu]iei  spa]iului  teatral  de  la  scena  mare
la  strada  din  mijlocul  ora[ului,  sau  la  sce-
na  din  subsol.  ~n acest sens, exemplele
ei s`nt destul de sugestive. S`nt analizate,
r`nd pe r`nd, spectacole de teatru ale tine-
rilor regizori de ast\zi, eviden]iindu-se
apropierea spa]iului teatral de spectator.
Cristina Modreanu reu[e[te s\ surprind\
principalele momente ale tranzi]iei tea-
trului. Autoarea `mbin\ critica teatral\
cu o teorie original\ despre teatru, astfel
`nc`t la un moment dat cititorul nu mai [tie
c`t este critic\ literar\ [i c`t este teorie.
Cristina Modreanu „poveste[te cu econo-
mie [i implicare discret\ aventurile tea-
trului românesc din ultimele dou\ dece-
nii“, a[a cum spune George Banu `n pre-
fa]a c\r]ii. Scriitoarea p\trunde `n „via]a
subteran\ a teatrului românesc“, descri-
ind `n detaliu teatrul rezisten]ei [i al noii
genera]ii de regizori. Acela[i George Banu
mai spune c\ volumul Cristinei Modrea-
nu „se plaseaz\ `n perspectiva ritualurilor
de construc]ie... Din buc\]i [i fragmen-
te, utiliz`nd cimentul din sine, se `nal]\
casa din\untru“. Casa din\untru, acesta
este [i titlul c\r]ii care vorbe[te despre

teatrul contemporan, printre pu]inele de
altfel care reu[esc s\ analizeze `ntr-un mod
original arta teatral\ `n spa]iul românesc
postdecembrist.

Casa „cu suflet“

Primul capitol, care poart\ [i titlul c\r-
]ii, `ncepe cu imaginea casei ca „spa]iu
vital“, imaginea casei „cu suflet“, care
ad\poste[te amintirile tuturor celor care
au locuit `n ea. Casa despre care scrie
Cristina Modreanu este casa construit\
de teatru, din „c\r\mizile spectacolelor
v\zute“, care alc\tuiesc arhitectura inte-
rioar\ a fiin]ei pe deplin sedus\ de a-
ceast\ art\: „S\ construie[ti o cas\. Apoi
s\ `nve]i s\ o locuie[ti. S\-i m`ng`i pere]ii
cu umbra ta, s\ te `mprietene[ti treptat
cu fiecare camer\, s\ o umpli cu bucuria
[i triste]ea ta, s\-i dai un sens“. Teatrul
este a[adar „arhitectul casei din\untru“,
al acelui spa]iu interior despre care vor-
be[te Cristina Modreanu ̀ n cartea sa. Una
dintre `ntreb\rile la care `ncearc\ s\ r\s-
pund\ Cristina Modreanu este cea le-
gat\ de rolul pe care `l are ast\zi teatrul
`n societate. ~n ceea ce prive[te teatrul
românesc, implicarea lui nu este una di-
rect\, fiindc\ mult timp acesta a evoluat

`n stare de anormalitate, pierz`nd „star-
turi importante“.

~n capitolul trei, Dictatura spa]iului
teatral, citim c\ „valoarea unei produc]ii
cre[te `n func]ie de interven]iile bene-
fice asupra spa]iului scenic“. Unii specta-
tori, scrie Cristina Modreanu, s`nt la un
moment dat „victime ale dictaturii spa-
]iului teatral“ care, prin metamorfozele
sale, creeaz\ confuzie, dezorienteaz\. ~na-
inte de ’89, spune Modreanu, specta-
torii vedeau `n teatru doar o form\ de
eliberare, de evadare din cotidian. ~ntre
spa]iul teatral [i public se stabilea o for-
m\ de comunicare bazat\ pe „un set de
`n]elesuri cunoscute“, care a condus la
„o complicitate pervers\“ `ntre spa]iul de
joc [i spectator. Acest limbaj este aproape
de ne`n]eles ast\zi.

Dup\ 1989 s-a `ncercat o nou\ abor-
dare a spa]iului teatral. Spectacolul de
teatru s-a mutat `n baruri, subsoluri, po-
duri sau sinagogi, modific`nd rela]ia din-
tre actor [i spectator, apropiindu-i astfel.

Cristina Modreanu, Casa din\untru,
colec]ia „Performa“, Editura Cartea

Româneasc\, 2008, 24.95 lei

Atunci c`nd, pe o suprafa]\ amenajat\, ni[te
actori „joac\ desf\[urarea unei ac]iuni“, avem
de-a face cu o pies\ de teatru, spune
Wolfgang Kayser. Spa]iul este unul din cele
trei elemente fundamentale ale spectacolului
teatral. Spa]iul teatral [i-a dep\[it `ns\ de
mult func]ia referen]ial\ pe care o avea
c`ndva. Ast\zi, teatrul coboar\ pe str\zile
marilor ora[e, se urbanizeaz\, iar aceast\
metamorfoz\ reprezint\ de fapt o criz\: o
„criz\ a spa]iului“ [i, nu `n ultimul r`nd, o
criz\ a personajelor, care tr\iesc `ntr-o lume
haotic\ [i lipsit\ de sens. Spa]iul public este
reinterpretat [i `nsu[it ca atare. ~n teatrul
modern spa]iul este unul deschis, care `l
provoac\ pe spectator la dialog. Teatrul
modern a transformat orice spa]iu `ntr-un
loc pentru spectacol.

Spa]iul interior

SEMNAL

» Lucrezi trei ani la
ni[te pove[ti, stai `n
mu[uroi [i ]e[i doar
pentru tine, [i [tergi,
[i iar ]e[i, [i renun]i la
„via]a“ adev\rat\
pentru „via]a“ din
foaie, [i nu ai habar
dac\ se va bucura
vreodat\ cineva, dac\
vei mul]umi vreodat\
pe cineva. Pofta e cea
mai mare r\splat\.
Da, cu o zi fericit\ se
r\spl\tesc to]i anii 
din urm\.

Camilo José Cela, Stupul, traducere de Ioana Zlotescu, colec]ia „Biblioteca Polirom. Proz\ XX”, Editura
Polirom, 416 pagini, 32.95 lei

Premiul Nobel pentru Literatur\, 1989
Considerat\ imoral\ de Biserica Catolic\ [i de guvernul generalului Franco, Stupul (1951), capo-

dopera lui Cela, a fost interzis\ `n Spania pentru mul]i ani, fiind publicat\, din acest motiv, `n Argenti-
na. Romanul prezint\ o viziune panoramic\ a degrad\rii [i dificult\]ilor pe care le are de `nfruntat clasa
de mijloc dup\ R\zboiul Civil. Ac]iunea se `ncheag\ printr-o succesiune de scene portretiz`nd
suferin]ele individuale a peste o sut\ de personaje, dar importan]a romanului dep\[e[te cu mult valoa-
rea sa de document social, c\ci `n el se `mpletesc spectaculosul carnavalesc [i grotescul, violen]a [i foa-
mea, dorin]ele reprimate [i constr`ngerile vie]ii `ntr-un regim dictatorial.

„~n opinia mea, Stupul este cea mai bun\ carte a lui Cela, o reconstruc]ie carnavalesc\ a tradi]iilor
Spaniei, un co[mar, o descriere suprarealist\ a condi]iei umane.“ (Julio Ortega)

„Stupul este un roman alc\tuit dintr-un [ir de schi]e de o extraordinar\ for]\ evocatoare.“ (Saul Bellow)
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Cristina Modreanu: „Ie[irea din izolare nu e `nc\ un obiectiv
`ndeplinit, at`ta vreme c`t mai avem multe de recuperat la
nivelul informa]iei, fiindc\ multe s-au `nt`mplat `n teatrul lumii
c`t\ vreme noi am fost absen]i, dar s`ntem pe calea cea bun\“.

SEMNAL

Cum a]i descrie, `n c`teva cuvinte, evo-
lu]ia teatrului românesc de dup\ ’89?

C`teva cuvinte s`nt complet insuficiente.
Teatrul românesc a avut o evolu]ie sinu-
oas\ dup\ 1989: mai `nt`i [i-a pierdut
spectatorii, sedu[i de spectacolul poli-
tic, de afirmarea libert\]ii care se f\cea
`n strad\, mai apoi a `ncercat s\ recupe-
reze din terenul pierdut. Ini]ial, a f\cut-o
instinctiv, f\r\ s\ aib\ date precise de-
spre ce pierduse [i ce c`[tigase – ceea ce a
f\cut s\ dureze foarte mult aceast\ rec`[ti-
gare a publicului –, iar apoi, `ncet-`ncet,
a f\cut-o aplic`nd metodele [i instrumen-
tele de lucru ale teatrului din ]\rile civi-
lizate. Dac\ administrativ evolu]ia a fost
una greoaie – [i nu e `nc\ terminat\, in-
stitu]iile de spectacol av`nd nevoie de
serioase reforme –, artistic ea a fost una
de admirat. Re`ntoarcerile din to]i ace[ti
ani – at`t ale regizorilor `nc\ foarte ac-
tivi, precum Andrei {erban sau Alexan-
der Hausvater, regretatul Vlad Mugur, c`t
[i ale fostelor mari glorii regizorale, as-
t\zi profesori respecta]i, Radu Penciu-
lescu, David Esrig, Liviu Ciulei – au `n-
semnat refacerea unor leg\turi pierdute
cu genera]iile cele mai afectate de regi-
mul comunist. Tinerii arti[ti au avut cel
mai mult de beneficiat de pe urma atelie-
relor realizate de organiza]iile profe-
sionale – Uniter, Ecumest – sau de c\tre
teatre – Teatrul Na]ional din Bucure[ti
prin Centrul „Ion Sava“, Teatrul Tinere-
tului din Piatra-Neam] [.a., `n cadrul c\-
rora au `nv\]at din experien]a marilor
valori. Deschiderile spre teatrul european
[i spre teatrul lumii, fie c\ au fost mar-
cate prin turnee ale teatrelor române[ti
pe scenele lumii – foarte numeroase `n
decada ’90, mai rare dup\ aceea – sau
prin invitarea unor creatori din lume pe
scenele române[ti, au asigurat o respira-
]ie necesar\ [i benefic\. Ie[irea din izo-
lare nu e `nc\ un obiectiv `ndeplinit, at`-
ta vreme c`t mai avem `nc\ multe de re-
cuperat la nivelul informa]iei, fiindc\
multe s-au `nt`mplat `n teatrul lumii c`t\
vreme noi am fost absen]i, „consemna]i“
`n spatele cortinei de fier, dar s`ntem pe
calea cea bun\. Exist\ `n ultimii ani o
mai mare deschidere c\tre dramaturgia
contemporan\, [i chiar c\tre forme noi
de spectacol, fie ele teatru de strad\,

teatru cu o puternic\ dimensiune vizua-
l\, pantomim\ sau teatru-dans.

Care este ast\zi rolul spa]iului `n spec-
tacolul de teatru?

Spa]iul de joc a fost reinventat constant
`n teatru, istoria acestuia fiind practic
marcat\ de diversitatea locurilor `n care
aceast\ art\ [i-a `nt`lnit publicul. De la
amfiteatrele grece[ti, continu`nd cu pie-
]ele medievale `n care se jucau mistere-
le, apoi cu scenele simultane din bise-
ricile medievale ̀ n care ritualul sacru prin-
dea forme teatrale, [i p`n\ la scena a l’ita-
lienne, scena elisabetan\ [i modernele
cutii negre. Ast\zi, dup\ multiple expe-
rien]e `n materie de spa]ii teatrale, rolul
spa]iului de joc este `n continuare esen-
]ial pentru reinventarea de noi forme de
spectacol, pentru revitalizarea produc-
]iilor teatrale. Surpriza pe care noile spa-
]ii de joc o aduc este adesea oxigenul vi-
tal pentru arta teatrului [i, `n plus, ajut\
la apropierea de spectator.

Teatrul se re`ntoarce
`n strad\, acolo de
unde a plecat.
Este vorba de-
spre un traseu
ciclic, care
marcheaz\
o criz\?

Este un tra-
seu ciclic, e
adev\rat –
ultima de-
scindere
`n for]\ a
teatrului `n
strad\ s-a
p e t r e c u t
`n Europa
dup\ mai
1 9 6 8 ,
c`nd o se-
rie de ar-
ti[ti fran-
cezi au
p\r\sit
cl\dirile tea-
trelor [i au `nce-
put s\ tr\iasc\
din, `n [i pentru

teatru. Teatru ca stil de via]\, fenomen
`nrudit cu mi[carea hippie generat\ de
spa]iul cultural american. La noi, toate
aceste realit\]i care au schimbat fa]a cul-
turii moderne au ajuns mult mai t`rziu,
ca un ecou `ndep\rtat. Dup\ izolarea de
decenii pe care am suferit-o, s`ntem
cumva condamna]i s\ repet\m expe-
rien]ele altora, dar eu una nu cred c\ as-
ta e ceva r\u, fiindc\ repet`ndu-le pu-
tem s\ le `mbog\]im cu propria creativi-
tate, iar rezultatul poate fi unul cu totul
special. Iar apropo de criz\, s-a teoreti-
zat adesea c\ teatrul a fost [i este perma-
nent `n criz\, el a fost nevoit s\ se rein-
venteze ca art\ de fiecare dat\ c`nd era
amenin]at de inven]ii mai noi – cinema-
tograful, televiziunea, acum Internetul. ~n
ceea ce-l prive[te, cred c\ permanenta
criz\ este de fapt un semn de s\n\tate, de
dinamism [i de for]\ de a rena[te. Cine
n-ar vrea s\ dispun\ de toate acestea?

Pagini realizate 
de Bogdan Romaniuc

TREI R|SPUNSURI DE LA CRISTINA MODREANU

„S`ntem cumva condamna]i s\
repet\m experien]ele altora“

Considerat de Paul Cernat drept „una dintre piesele grele ale noului val de proza-
tori“ [i de Liviu Antonesei drept „primul roman conving\tor al tranzi]iei“, Venea din
timpul diez, de Bogdan Suceav\ a ap\rut `n limba maghiar\ cu prilejul Festivalului
Interna]ional al C\r]ii de la Budapesta, din perioada 23-26 aprilie 2009. ~n traduce-
rea lui Élteto József, cartea este editat\ de Noran Könyvek, iar prima edi]ie a ap\rut
la Polirom `n cadrul colec]iei „Ego. Proz\“ `n octombrie 2004. Prezentarea c\r]ii este
programat\ pe 25 aprilie 2009, `n Kner Imre Hall, de la centrul Millenaris, `ntre
orele 12.00 [i 13.00. La lansare vor vorbi, al\turi de autor, Anamaria Pop, Lajos Par-
ti Nagy [i Szöcs Géza. România este invitatul special al T`rgului Interna]ional de
Carte de la Budapesta, al c\rui portal oficial este la: http://www.bookfestival.hu/.
Potrivit organizatorilor, anul trecut, la cea de-a cincisprezecea edi]ie, Festivalul a
fost vizitat de 61.000 de iubitori ai c\r]ii. Bogdan Suceav\ este autorul mai multor
volume de proz\ `ntre care [i Miruna, o poveste, volumul care a primit toamna tre-
cut\ Premiul pentru Proz\ al Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti.



ROCKIN’ BY MYSELF

Dumitru UNGUREANU

Aniversarea de 250 de ani
de la moartea compozito-
rului ofer\ o ocazie fericit\
de a reasculta muzica lui
Handel, iar pretutindeni `n
lume premierele [i relu\rile
operelor [i oratoriilor sale
se succed `ntr-un ritm ui-
mitor. Pentru exege]ii mu-
zicali tenta]ia de a l\muri
ceea ce ei numesc „miste-
rele lui Handel“ pare s\ fie
aproape mai mare dec`t
explicarea [i promovarea
muzicii lui. Iar misterele ]in
de via]a compozitorului,
de la cariera lui german\ [i
londonez\ p`n\ la avata-
rurile s\n\t\]ii [i consecin-
]ele lor asupra operei.
„Dosarul“  cel  mai  interesant  l-aa  alc\tuit
David  Vickers  `n  num\rul  pe  aprilie  al
lunarului  britanic  „Gramophone“,  iar  din
perspectiva  lui  Handel  ar  fi,  pentru
omul  secolului  XXI,  un  exemplu  istoric
a  ceea  ce  ̀ nseamn\  s\  fii  bi-nna]ional.  Este
[tiut c\ Handel s-a n\scut la Halle, `n Saxo-
nia inferioar\, la 23 februarie 1685. Prima

lui slujb\ muzical\ a fost, `n 1702, ca
organist la catedrala local\ calvin\. Dup\
un an avea s\ o p\r\seasc\ [i s\ plece la
Hamburg, unde [i-a c`[tigat via]a ca vio-
lonist `n orchestra operei Gänsemarkt.
~n ianuarie 1706 devenea un compozitor
jucat, odat\ cu premiera primei sale ope-
re Almira. ~ntre 1706 [i 1710 `[i petre-
cea via]a `n Italia, fascinat de opera italia-
n\ [i compun`nd oper\ pentru scenele de
la Floren]a [i Vene]ia [i cantate seculare
pentru aristocra]ia roman\ de la curtea pa-
pal\. Revenea `n 1710 `n Germania [i pen-
tru scurt\ vreme era capelmaestru al prin-
]ului elector de la Hanovra, iar apoi ̀ [i ̀ n-
cepea cariera de mare succes `n Anglia.
~n 1719 devenea director muzical al
companiei Royal Academy of Music, `n
1727 primea cet\]enia britanic\, iar un an
mai t`rziu constituia propria sa companie
de oper\. ~n deceniul al treilea al secolu-
lui al XVIII-lea ̀ ncepea s\ publice seria sa,
de nem\surat\ frumuse]e, de oratorii, `n-
tre care Messia, a c\rei premier\ are loc
la Dublin, `n 1742. Din 1751, Handel
`[i pierdea treptat vederea [i odat\ cu ea
i se diminua [i produc]ia muzical\, ulti-
mul oratoriu splendid, Jephta, av`nd pre-
miera `n 1752. Compozitorul murea la
14 aprilie 1759, `n duminica Pa[telui.

Dac\ i se cunosc aproape toate depla-

s\rile [i schimb\rile bru[te de destin, ra-
]iunile lor `i pun `nc\ `n `ncurc\tur\ pe
muzicologi. Ce l-a f\cut pe Handel ca,
`n ciuda unei cariere de imens succes, la
numai 25 de ani, s\ p\r\seasc\ totu[i Ita-
lia [i sponsorii s\i, ̀ ntre care cel pu]in trei
erau cardinali la curtea papal\? Mister.
De ce la mai pu]in de un an abandona po-
zi]ia de capelmaestru la Hanovra pentru
a pleca la Londra? Alt mister, ideea de a
fi fost `ns\rcinat cu o misiune diplomatic\
secret\ de principele elector, viitorul rege
George I, p\r`nd `ndoielnic\. ~n 1733, `n
c\l\torie de concerte la Oxford, Handel
refuza propunerea Universit\]ii de a-i con-
feri un titlu de doctor onorific. Cunos-
cut\ fiind lipsa lui de modestie, `nc\ un
mister pentru muzicologi.

Iar semnele de `ntrebare se `nmul]esc
la infinit. Ce aprecia mai mult Handel `n-
tre compozi]iile sale? Dup\ diverse m\r-
turii, nu corul Aleluia din Messia, cum
s-ar putea crede, ci cel narativ, He saw
the lovely youth din Theodora. ~n ce m\-
sur\ a fost familiar Handel cu muzica lui
Bach? Mister. Ceea ce se [tie este c\ ambii
l-au avut prieten pe Telemann. Altfel,
compozitorul pre]uia cu deosebire muzi-
ca lui Alessandro Scarlatti, Lotti, Gaspa-
rini [i Bononcini [i a folosit idei muzi-
cale ale lui Carissimi, Stradella [i Blow.

Misterioas\ li se pare exege]ilor [i m\-
sura `n care s\n\tatea treptat deteriorat\
a lui Handel i-a influen]at capacit\]ile
muzicale. Stephanie Pain publica la `nce-
putul lunii un articol special pe aceast\
tem\ `n „New Scientist“. ~nc\ `n 1737
„Evening Post“ relata despre un prim a-
tac cerebral ce i-ar fi `ntrerupt cariera str\-
lucit\. Cariera avea s\ continue `ns\ al]i
20 de ani, chiar dac\ Handel era `n mod
repetat suferind de pe urma obezit\]ii
sale [i a ceea ce medicii consider\ ast\zi
o treptat\ otr\vire cu plumbul ce con-
tamina alimentele, produsele medicale
[i cosmetice, inclusiv pudra aplicat\ `n
epoc\ f\r\ limit\.

Muzica avea s\-i fie influen]at\ serios
de aceast\ deteriorare a s\n\t\]ii [i con[ti-
entizare a mortalit\]ii sale, ceea ce ar ex-
plica abandonarea rapid\ dup\ 1737 a
operei [i concentrarea pe oratorii compuse
`n jurul istoriei unor personaje mai uma-
ne [i mai tragice.

Israel `n Egipt, Jephta, Saul, Solomon
fac parte din aceast\ serie umanizat\, `n
contrast cu personajele imortale anterioa-
re. S`nt oratoriile ce merit\, poate, s\ fie cu-
noscute cu prioritate de melomanii ce-l
descoper\ pe Handel. O ocazie pe care
casa Philips o `ncurajeaz\ zilele acestea,
reimprim`nd pe discul compact, `ntr-un
cofret la un pre] relativ ieftin, interpre-
t\rile `nregistrate de John Eliot Gardiner
`n urm\ cu dou\ decenii.

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

Victor ESKENASY, Praga

Mi  se  p\rea  odinioar\  c\  m`ntui-
rea  este  obsesia  subteran\  ce  iri-
g\  istoria  omenirii. Nevoia m`ntu-
irii de durere, `ntristare [i suspin
ar fi dus la religie. Un puseu de
sofist m\ `ndemna s\ afirm c\,
accesul la treaba asta fiind limi-
tat, religia s-a transformat `n fa-
natism. De unde, logic: r\zboiul,
crimele etc. Cum altfel s\ explici
dorin]a unor popoare de-a impu-
ne altora soteriologia lor? C\, `n
context, `ntemeietorii de religii
au c\p\tat relieful unor zeit\]i
nemiloase, era un detaliu. Mesa-
jul lor ini]iatic a fost deformat ca
s\ justifice fapte abominabile.
Pild\ ideal\ este Iisus. Din propo-
v\duitor al iubirii [i jertfei proprii,
ajunsese alibi teoretic pentru In-
chizi]ie, conchistadori [i-al]i tor-
]ionari. Replica dat\ cre[tinismului
de adep]ii celorlalte religii, de la
pieile ro[ii p`n\ la terori[tii isla-
mici de azi, nu-i dec`t o perpetu\
confirmare a `nv\]\turii lui Hris-
tos, aceea cu `ntorsul obrazului.

Secolul XX a f\cut din Biblie o
surs\ de „pove[ti de succes“ adap-
tate literar, teatral, cinematogra-
fic sau muzical. Nici secolele pre-
cedente n-au dus lips\ de-aseme-
nea realiz\ri. Oratoriile lui Bach
sau Handel despre patimile lui
Iisus, c`ntate [i azi, au valoare. C`t
am reu[it s\ ascult eu (nu zic de
al]ii) din ele? Mi-ar fi jen\ s\ re-
cunosc. Poate fiindc\ s`nt botezat
ortodox? Dar de ce, atunci, nu
reu[esc s\ am afinit\]i cu Orato-
riul bizantin de Pa[te sau cel de
Cr\ciun, ale lui Paul Constanti-
nescu? N-au astea valoarea celor
scrise de clasicii sus-numi]i? Evi-
dent, chestiunea ]ine de sensi-
bilitatea noastr\, a celor n\scu]i
odat\ cu rock-and-roll-ul. Las
celor mai subtili sarcina s\
explice dac\ are leg\tur\ [i cu
muta]ia valorilor estetice.

Romanul lui N. Kazantzakis,
Hristos r\stignit a doua oar\, se
`nrude[te cu opera Jesus Christ
Superstar, scris\ `n 1969 de An-
drew Lloyd-Webber pe un libret
de Tim Rice. S`nt convins c\ [i
ascult\torul, [i cititorul pot face
racordul. Tradi]ia repet\rii pati-
milor lui Iisus `ntr-o comunitate
cre[tin\, de Pa[te, ca un fel de
pies\ de teatru, e un subiect pa-
sibil de rezultate artistice discuta-
bile. Kazantzakis a scris un text ce
elogiaz\ direct virtu]ile poporului,
neuit`nd s\ sublinieze l\ud\ro[enia
[i viclenia cu care grecii `[i ating
scopul. ~n alt text, Ultima ispit\ a
lui Iisus, Kazantzakis alege ca perso-
naj principal pe Iuda. La fel proce-
deaz\ „rockerii“ englezi. E un ar-

tificiu de captare a interesului unei
lumi plictisite? E, oricum, o g\selni-
]\ ce poten]eaz\ tensiunea epic\,
f\r\ de care orice oper\ treneaz\
[i pier(d)e. Lloyd-Webber [i Rice
au dat senza]ia unui sacrilegiu,
adapt`nd genial patimile christice
la ritmurile rock. Ei respectau o
tradi]ie totu[i, iar intui]ia lor a
(re)adus `n aten]ia omenirii
aproape desacraliza(n)te magia
`ntemeierii unei mari civiliza]ii.
Ariile muzicale, `n cea mai
frumoas\ tradi]ie mozartian\, s`nt
de-o cuceritoare simplitate [i-o de-
licat\ profunzime. Par „u[oare“,
`ns\ respira]ia divinului este evi-
dent\, `nc`nt\toare [i serioas\.
Inspira]ia le face memorabile.
Lipsa recitativelor d\ fluen]\
neobi[nuit\.

Filmul realizat de Norman Jewi-
son `n 1974 e mai mult dec`t ecra-
nizarea operei. Montajul este gran-
dios, interpre]ii memorabili, sce-
nografia irepro[abil\. Peisajul arid
are puritatea cov`r[itoare a de[er-
tului [i suculen]a de ozon a oazei.
M\re]ia decorului, cu ruine romane,
mun]i pr\p\stio[i, v\i pr\foase,
ape limpezi [i pe[teri cristaline,
umbre[te `ntr-un fel povestea im-
pecabil narat\ cu economie de
mijloace. Schema narativ\, extras\
din cele patru evanghelii, configu-
reaz\ S\pt\m`na Patimilor, a[a cum
o [tim. Regizorul utilizeaz\ ideea
de spectacol `n spectacol. Dar in-
terpre]ii care descind pe locurile
„ac]iunii“ ajung actorii propriei
tragedii: coleg de scen\ venit cu
autobuzul deodat\ cu ceilal]i, Ted
Neely, cel ales pentru Iisus, r\m`-
ne pe cruce, `ntr-un amurg
`ns`ngerat!...

Exagerez cu superlativele? Poa-
te. ~ns\ Jewison (foto) demistific\
abera]iile religioase [i celebreaz\
f\r\ pic de jen\ bucuria credin]ei.
Miza e clar\: fiin]a uman\ ori e
religioas\, ori nu e deloc!

Handel – 250 de
ani dup\ moarte
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Victor Eskenasy: „Israel `n Egipt, Jephta, Saul, Solomon fac parte
din aceast\ serie umanizat\, `n contrast cu personajele imortale
anterioare. S`nt oratoriile ce merit\, poate, s\ fie cunoscute cu
prioritate de melomanii ce-l descoper\ pe Handel“. 
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Celebrare prin
demistificare
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Diana Soare: „Exist\ pe lumea aceasta un om pl\tit s\ `ntoarc\
po[etele str\inelor cu susul `n jos [i s\ cotrob\ie nestingherit prin
ele, oglindind apoi con]inutul `ntr-un desen viu colorat, parte
dintr-o mult-a[teptat\ Petite Anthologie de Sacs et Sacs à Main“.
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MMaarrcc\\  `̀nnrreeggiissttrraatt\\  ––  EEddiittuurraa  PPoolliirroomm  [[ii  „„ZZiiaarruull  ddee  IIaa[[ii““..
PPrrooiieecctt  rreeaalliizzaatt  ddee  EEddiittuurraa  PPoolliirroomm  `̀nn  ccoollaabboorraarree  ccuu  
„„ZZiiaarruull  ddee  IIaa[[ii““..  SSee  ddiissttrriibbuuiiee  ggrraattuuiitt  `̀mmpprreeuunn\\  
ccuu  „„ZZiiaarruull  ddee  IIaa[[ii““..

Eu  mi-aam  petrecut  vacan]a  de
Pa[te  la  bunici.  Ei s`nt p\rin]ii
mamei mele [i s`nt `n num\r de
doi, bunica [i bunicul. Tata la `n-
ceput nu a vrut s\ mergem fiind-
c\ `l enerveaz\ bunicul c\ de ce bea
[i nici nu are Gsp tv ca s\ vad\
Poli Ia[i ca s\-l `njure pe B`lb\. Dar
p`n\ la urm\ mama l-a convins [i
am plecat cu to]ii la ]ar\.

Casa bunicilor mei este mic\ [i
str`mb\ pentru c\ a fost f\cut\ de
p\rin]ii bunicii mele. Dar bunicul
meu a pus tabl\ nou\ [i a uns podul
cu b\legar special pentru noi c\
venim de Pa[te. Tata s-a dus `n
sat s\ caute un miel [i s-a `ntors
beat. S-a certat cu bunicul, care a
plecat `n sat s\ caute un miel [i a
g\sit unul la nea Milu, c\ nu au a-
vut pung\ pentru cap [i a l\sat d`r\
de s`nge. Ne-am temut s\ nu vin\
poli]istul [i s\-l `njure tata, c\ nu-i
suport\ de la stadion. Mama mea
este frumoas\ [i este cea mai bun\
gospodin\. Ea a adus din gr\din\
leu[tean [i m\rar, [i lobod\ [i le-a
tocat pentru bor[ de miel [i a pus
ou\ la fiert ca s\ le vopseasc\ [i
le-a vopsit cu ciorapi de dam\
vechi [i frunze de p\trunjel.

Eu am ajutat la buc\t\rie [i bu-
nicul m-a pus s\ ]in mielul de pi-
cioare ca s\-l despice [i mi-a venit
r\u [i era s\-[i taie un deget [i am
fugit. Bunica a f\cut curat cu m\-
tura [i a periat covoarele [i le-a
pus pe gard la uscat, apoi a pus

gr`u[or la col]urile camerei ca s\
moar\ [oarecii [i a [ters geamuri-
le. Ea are astm [i c`nd face treab\
face ca un g`nsac [i de aceea buni-
cul `i zice g`sc\. Eu sper ca mama
s\ nu fie la fel c`nd va fi bab\.

Tata a c`[tigat dou\ sute de mii
la table [i mi-a cump\rat [apte
Bounty [i a m`ncat cinci. Eu am
mai r\mas cu dou\ [i le-am ]inut
ca s\ se termine postul [i le-am
pus dup\ ni[te c\r]i. Una era La
Medeleni [i una era S\ nu Trimi]i
Flori de Sandra Brown [i am citit
dou\ capitole pe ascuns [i mi-a
fost foarte ru[ine [i am mai citit
unul.

~n noapte de ~nviere am fost la
biseric\ [i toat\ curtea era lumi-
nat\ de multe lum`n\ri [i lumea
c`nta foarte frumos [i am c`ntat [i
eu. Doar bunica nu poate c`nta fi-
indc\ se `n\du[\ [i face mai mult
cruce [i ]ine ritmul. Lumea avea
co[uri cu tradi]ionalele ou\ [i cu
pasc\, [i cu cozonaci, iar mama a
cump\rat cozonaci gata f\cu]i [i a
f\cut pasc\ cu br`nz\. Am plecat
apoi spre cas\ [i tata a r\mas cu
co[ul la sfin]it [i s-a `ntors la ora
trei f\r\ co[.

Diminea]a m-am sp\lat cu ou
[i cu b\nu] [i mama mi-a zis Hris-
tos a ~nviat [i eu i-am r\spuns
adev\rat am `nviat [i apoi i-am zis
bunicii mele Hristos a ~nviat [i ea
mi-a r\spuns Adev\rat a ~nviat. Ce
frumos este Pa[tele!

Cum mi-am
petrecut vacan]a 
de Pa[te

Oglinda din po[et\

www.supliment.polirom.ro

B\rba]ii  afl\  destul  de  timpuriu  `n  via]\
cel  pu]in  trei  reguli  principale:

» O femeie nu are niciodat\ sufici-
en]i pantofi, nici `ndeajuns de multe gen]i
(de m`n\, de um\r, cross-body, clutch; din
catifea, piele ecologic\, satin, velur, in, p`nz\
colorat\; cu paiete, m\rgele, buline, solzi
de [arpe, l\c\]ele, catarame, dungi etc.).

» Cu toate c\ femeia jur\ c\ nu poart\
`n geant\ dec`t „strictul necesar“ [i pre-
tinde c\ [tie precis ce se ascunde `n gau-
ra neagr\ antepomenit\, ea nu-[i va g\si
niciodat\ telefonul atunci c`nd sun\.

» ~n po[eta unei femei ̀ ]i este interzis s\
umbli, chiar dac\ via]a ta depinde de un an-
tihistaminic pe care-l [tii depozitat acolo.

Exist\ ̀ ns\ pe lumea aceasta un om pl\-
tit s\ `ntoarc\ po[etele str\inelor cu susul
`n jos [i s\ cotrob\ie nestingherit prin ele,
oglindind apoi con]inutul `ntr-un desen
viu colorat, parte dintr-o mult-a[teptat\
Petite Anthologie de Sacs et Sacs à Main.
Omul acesta se nume[te Nathalie Lecroc,
locuie[te `ntr-un cartier parizian, iar pa-
siunea pentru gen]i are simptome ceva
mai complicate dec`t simplul shopping
compulsiv.

Pasionat\ de [tiin]ele sociale, Mademoi-
selle Lecroc [i-a dat seama `ntr-o zi, prin
1998, c\ poate afla mai multe despre oa-
meni `n func]ie de con]inutul gen]ii pe
care ace[tia o poart\ zi de zi. „~n metrou
sau pe strad\, oamenii duc cu ei c`te o
geant\... {i m-am `ntrebat: dac\ adev\rul
zace `n\untru?“ 

Au urmat apoi un proiect artistic `ntr-o
expozi]ie de grup (desenul cu nr. 0000
reflect\ con]inutul propriei po[ete) [i ideea
de a continua s\ picteze m\run]i[urile
ascunse `n gen]ile celorlal]i. P`n\ acum,
`n colec]ie s-au str`ns peste 700 de schi-
]e, iar odat\ cu desenul nr. 1001 Natha-
lie Lecroc va tip\ri [i antologia promis\,
`n care `[i dore[te s\ explice aventura pe

care o tr\ie[te de mai bine de zece ani,
`nso]ind-o de anecdote, texte istorice [i
interpret\ri sociologice.

Un fox terrier,
bomboane mentolate [i
artificii

Supranumit\ de pres\ „Sigmund Freud of
Fendi“ sau „Picasso of Prada“, Mademoi-
selle Lecroc le impune celor ce doresc
s\-[i portretizeze geanta un set de reguli
clare. Mai `nt`i, trebuie s\ se programeze
pentru o [edin]\ `n studioul artistei. O-
dat\ ob]inut\ programarea, nu au voie
s\ adauge sau s\ elimine nimic din acel spa-

]iu misterios al gen]ii. „Eu vreau s\ pic-
tez lucrurile pe care oamenii le poart\ zi
de zi cu ei, dar mul]i tri[eaz\, scot pe furi[
tampoanele, ambalajele de dulciuri sau
prezervativele. La `nceput m\ enervam,
dar apoi mi-am dat seama c\ pot face ce
poftesc cu portretul lor. La urma urmei,
[i `n[el\toria spune multe despre per-
sonalitatea lor...“

O [edin]\ poate dura `ntre 30 de mi-
nute [i 3 ore, ̀ n func]ie de con]inutul gen-
]ii, iar cel mai traumatic moment este cel
al golirii. „Pentru mul]i, este un ritual ex-
trem de emo]ionant, se simt st`njeni]i, de
parc\ ar sta goi dinaintea mea. ~ntr-un
fel, metafora nu este departe de adev\r. An-
tologiile mele s`nt, de fapt, o riguroas\ e-
xaminare a banalului, un exerci]iu etno-so-
ciologic menit s\ transforme spectatorul
`n actor.“

De-a lungul anilor, Mademoiselle Le-
croc a descoperit ̀ n po[ete tot felul de mi-
nun\]ii. De la portfarduri, chei [i tele-
foane mobile (cele mai des-`nt`lnite), p`-
n\ la epilatoare electrice, un fox terrier,
artificii sau buc\]i de sendvi[. Cineva
chiar s-a sup\rat z\rind `n pictur\ o frun-
z\ ofilit\ de salat\. Diferen]ele culturale
s`nt clare: fran]uzoaicele nu ̀ [i ̀ ncarc\ gean-
ta cu produse de machiaj, japonezele
s`nt cele mai greu de „descifrat“, iar ame-
ricancele (`n po[etele c\rora Lecroc a pu-
tut s\ arunce o privire mul]umit\ unei
colabor\ri cu Chanel) s`nt obsedate de
bomboane mentolate.

Sute de pove[ti fascinante, ivite din pa-
siunea unei parizience pentru evantaie,
pantofi [i gen]i. Gen]ile altora...

Po[eta unei femei este un spa]iu
misterios. Un soi de gaur\ neagr\ `n
care dispar carduri, chei, rujuri,
agende, sticle de parfum, bonuri de
cump\r\turi, o jachet\ pentru seri reci,
portfardul, un [al colorat, bilete de
autobuz, pastile pentru dureri de cap,

gum\ de mestecat, deodorant, pix,
pachete de ]ig\ri, plasturi medicinali,
a]\ [i ac, iPod, ochelari de soare, post-
it-uri, sticla de ap\ mineral\, [erve]ele
uscate [i umede, telefonul mobil,
c`teva reviste, cartea preferat\ [i, la
nevoie, un spray paralizant.

DISPLAY

Diana SOARE
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Nathalie Lecroc le impune celor care
doresc s\-[i portretizeze geanta un set
de reguli clare, o [edin]\ put`nd dura
`ntre 30 de minute [i trei ore
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Iulia Blaga: „S\racul Banderas are aproape 50 de ani. D\ prost
s\-l pui s\-[i sume]easc\ tricoul peste buric sau s\ fac\ pe
c\]elul pe l`ng\ rusoaice blonde [i mai tinere c`nd fondul de
ten nu reu[e[te s\-i acopere tot timpul pungile de sub ochi“.
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fast food
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Luiza VASILIU

Francofob
Nick Yapp [i-a petrecut prima noapte
`n Fran]a `ntr-o [ur\ cu f`n de l`ng\ Ca-
lais. Michael Syrett are o mam\ fran]u-
zoaic\ [i o diplom\ de la Paris. Am`n-
doi au vrut s\ scrie „un ghid pentru a-i
`n]elege pe francezi, care s\ exploreze
cu umor [i stil la raison d’être din spa-
tele fa]adei galice“. Umor e din c`nd `n
c`nd, stil `ns\ nu prea, dar, dac\ n-ave]i
altceva mai bun de f\cut `n weekend,
pute]i r\sfoi Ghidul Xenofobului. Fran-
cezii., proasp\t tradus (din c`nd `n
c`nd cam neglijent – a se vedea „ma-
caroanele“ – „macarons“ de la p. 85)
de Mihai Moroiu la Editura Nemira. La
`nceput, s-ar putea chiar s\ r`de]i, ci-
tind fraze ca: „Francezii se concentrea-
z\ exclusiv asupra lucrului care con-
teaz\ cu adev\rat `n via]\: s\ fii fran-
cez“, „s`nt at`t de preocupa]i de aspec-
tul exterior, av`nd nevoie de 7 minute
[i jum\tate ca s\ `mpacheteze o tarte
aux cerises mic\“, „au convins gene-
ra]ii dup\ genera]ii de americani s\ se
`ndr\gosteasc\ de ei, f\r\ a le r\spun-
de cu aceea[i moned\“, „de la Balzac
la Zola, literatura francez\ ne `nva]\ c\,
f\r\ nici o remu[care, un ]\ran francez
`[i va ucide fratele, unchiul, m\tu[a, ne-
poata [i nepotul pentru c`]iva bulg\ri
de ]\r`n\“, „cea mai grozav\ dintre
toate s\rb\torile este C\derea Bastiliei,
c`nd to]i ies pe strad\ [i arunc\ unii `n
al]ii cu pocnitori, `n semn de afirmare
a individului `n fa]a statului“. Risca]i `n-
s\ s\ v\ plictisi]i destul de repede, mai
ales c\ mecanismul glumelor devine
evident [i repetitiv, iar poantele por-
nesc ori de la gogom\nii („Parlamentul
francez a dezb\tut odat\ minu]ios da-
c\ un domn, aflat `ntr-un pissoir, tre-
buie sau nu s\ salute, ridic`ndu-[i p\-
l\ria, o doamn\“) ori pe informa]ii de
la 1968 toamna. Din motive necunos-
cute, autorii `nc\ s`nt convin[i c\ to]i
instalatorii francezi s`nt `n stare s\ vor-
beasc\ despre Voltaire [i c\ pre[edin-
tele e preocupat mai pu]in de criz\ [i
mai mult de Maupassant. Dac\ [i-ar fi
adus la zi edi]ia publicat\ prima dat\
`n 1993, autorii ar fi asistat la pr\bu[i-
rea propriei teorii `nvinse de contrae-
xemplul lui Sarkozy. Monsieur Nicolas
e agitat, anxios, infatuat [i frustrat, vor-
be[te o francez\ aproximativ\, are mari
probleme cu La Princesse de Clèves [i,
`n general, cu literatura. ~ntr-un fel, pre-
[edintele are un complex de inferiori-
tate fa]\ de to]i cet\]enii cu preocup\ri
literare onorabile. Culmea e c\ el e un
pre[edinte ales tocmai de ace[ti cet\]eni.
Trebuie oare s\ scriem un amendament
la Ghidul Xenofobului sau s\ privim
mul]umi]i, `n purul spirit cre[tinesc,
cum nici altora nu le merge mai bine?

Dintre  toate  minunile  lui
Dumnezeu,  se  g`ndea  `n  sea-
ra  aceea  la  oamenii  de  pe
strad\... Uite, treci la c`]iva
centimetri de ei, aproape c\
`ntinzi m`na, s\ le atingi cre[-
tetul capului sub care fr\m`n-
t\ fr`nturi de vise, amintiri,
idei, dar nu [tii niciodat\ ce
`nchipuiri le poart\ `ntr-ade-
v\r pa[ii... S\-mi fi luat umbre-
la la mine, n-ar fi plouat, tu-i
mama ei de via]\, m\i c`ine,
tu, cu mirosurile tale, cred c\
`nnebune[ti, de[i `i b\team
p`n\ la urm\, dac\ n-am fi
ratat lovitura aia de la

unsprezece metri, iar au scum-
pit \[tia p`inea, unde-oi fi pus
biletul, sar `n tramvai, m\ a-
[ez [i nu m\ ridic nici dac\
vine o bab\ oloag\, mai s`nt
zece minute [i-mi vine schim-
bul, s\ vezi scandal cu salamul,
ce, eu de unde le mai ]in min-
te pe toate, ea n-a uitat alal-
t\ieri aragazul deschis, acum,
de-a[ g\si o bud\, nu mai re-
zist, plec din ]ara asta, credea
c\-s prostu’ lui, s-o frece pe
m\-sa, \la cu fa]\ de fraier
are portofelul `n buzunarul
de la spate, ce s`ni mi[to, se
ofilesc dracului, dac\ nu ud\
florile astea p`n\ m`ine, b\,
c`te-am zis c\ fac azi [i mi-a
ie[it o laie, iar m`ine, bine`n-
]eles, scot naibii m\seaua
asta... Ori nimeni nu se

g`nde[te la nimic, fiecare mer-
ge lini[tit spre cas\. Dac\ oa-
menii ar fi o ma[in\rie, pac,
pac, pac, ce i-a[ mai desface,
bucat\ cu bucat\, s\ v\d ce
[i cum, dar sufletul s\ li-l pot
desface, nu corpul, c\ a[a d\-
deam la medicin\ [i `nv\]am
s\ desfac oamenii, s\-i desfac
[i s\-i fac la loc, dar a[a, cu
sufletul, n-am cum s\ li-l des-
fac, `n schimb, pot s\-mi ima-
ginez cum se desface un su-
flet, [[[, [[[, [[[, filetul de la
suflet, poftim, amintirea unei
zile c\lduroase de var\, un
g`ndac cu un picior lips\ ca-
re se strecoar\ prin iarb\, mi-
rosul de cauciuc al pielii arse de
soare [i tu, ca prostul privin-
du-le [i mir`ndu-te deodat\
c\ exi[ti, [[[, [[[, [[[, filetul la

suflet, poftim, spaima aceea,
sari de sub p\tur\, aprinzi
toate luminile, c\ut`nd cotlo-
nul cu mog`ldea]a ascuns\
care se holbase pe `ntuneric
la tine, te zgribule[ti `n prag,
a[tep]i s\ se lumineze, ie[i pe
balcon, `nghi]i aburii zorilor,
intri, bei o cafea [i-]i zici c\
nu, nici vorb\, nu putea fi ce
cred, s`nt prea t`n\r, mai
t`rziu, mai t`rziu, a fost doar
o `nchipuire, [[[, [[[, [[[, file-
tul la suflet, mai are o car-
cas\ [i minunea tot nu ]i se

dezv\luie... Minunea, chiar
dac\ te ui]i la ea, nu ]i se dez-
v\luie, cel mult `]i dai seama
c\ e o minune... {[[, [[[, [[[,
filetul la suflet, strada luce[te
sub lumina neoanelor ce se
reflect\ `n stropii m\run]i de
ploaie, iar oamenii par ni[te
fiin]e miraculoase, capabile
s\ calce de-a dreptul pe lu-
ciul apei, f\r\ s\ se scufunde,
cor\bii `mpov\rate, lunec`nd
una pe l`ng\ alta, `nspre
locul unde `[i vor arunca
ancora.

Aliens

Morgan  Freeman  e  un  ho]  cu  meseria
`n  s`nge  [i  experien]\  `n  c`mpul  muncii
la  degetul  mic. E o postur\ `n care ele-
gantul Morgan Freeman se descurc\ le-
jer, cum a mai f\cut-o, pentru c\ [tie
s\-[i umanizeze personajul, acord`ndu-i
circumstan]e atenuante. De partea cea-
lalt\, Antonio Banderas vine pe un rol

care s-ar p\rea c\ i-a fost destinat acum
20 de ani, nu doar pentru a echilibra
balan]a fa]\ de ho]ul `n v`rst\, dar [i
pentru a fi mai credibil `n postura de
latin lover. Or, s\racul Banderas are a-
proape 50 de ani. D\ prost s\-l pui s\-[i
sume]easc\ tricoul peste buric sau s\
fac\ pe c\]elul pe l`ng\ rusoaice blonde
[i mai tinere c`nd fondul de ten nu
reu[e[te s\-i acopere tot timpul pungile
de sub ochi.

Filmul pleac\ [i de la ni[te premise
scenaristice perdante. Oric`t de lipsi]i
de preten]ii ar fi consumatorii de film
comercial, mai duc ei `nc\ un film cu
doi ho]i care dau o spargere [i [meche-
resc mafia rus\? Un duet profesional `n
care partenerii se tachineaz\, dar se [i
ajut\? Poate c\ da, cu condi]ia existen]ei
unor condimente. Cuplul de poli]i[ti
interpreta]i de Mel Gibson [i Danny Glo-
ver din Arma mortal\ e cu [apte clase
`naintea echipajului Freeman-Banderas.
Aceia aveau umor, se tachinau cu [taif,
c`nd nu s\reau agili dintr-o secven]\ de
ac]iune `n alta (conduse cu nerv, nu cu
m\nu[i de l`n\ de tanti Mimi). Aici te ia
somnul la momentele de ac]iune (cu unul
dintre ele se deschide filmul) [i pico-
te[ti c`nd ho]ii se iau peste picior. Ten-
siunea `ncepe s\ ard\ vag la borne a-
tunci c`nd personajul lui Banderas dez-
volt\ o pasiune pentru protejata lui Free-
man, o rusoaic\ `mbr\cat\ ca o mic\
trul\ (interpretat\ de Radha Mitchell).

C`nd o vede pe Alexandra, lui Banderas i
se aprinde, precum c\]elului lui Pavlov,
becule]ul, [i normal c\ nu se g`nde[te –
c`nd to]i pu[tii din sal\ [tiu – c\ Ale-
xandra probabil joac\ teatru [i c\ ser-
ve[te drept momeal\.

Pentru c\ nici un gest dramatic din
film nu e dramatic p`n\ la cap\t, dac\
cei doi eroi se trag pe sfoar\ reciproc ei

las\ loc [i de bun\ ziua, [i de o continua-
re a filmului. Mul]umim, nu e cazul.

S\ mai spunem de Marcel Iure[? Are
o secven]\ `mpreun\ cu Morgan Free-
man [i restul al\turi de actori din roluri
secundare. Se descurc\ foarte bine, are
o pronun]ie foarte corect\ [i `n general
e ca pe[tele `n ap\. Nu e vina lui c\ fil-
mul e a[a cum e.

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

Florin L|Z|RESCU

Mimi Leder l-a re`nc\rcat
pe Marcel Iure[
Marcel Iure[ reia colaborarea cu Mimi Leder. Nu mai
e s`rb, ci rus. E un pas `nainte? Actorul român face
exact ceea ce trebuie din personajul Zikov, un rus
foarte bogat cu ni[te ou\ Faberge `n safe, ou\ pe
care ho]ii interpreta]i de Morgan Freeman [i Antonio
Banderas pl\nuiesc s\ le fure pentru a returna o
datorie mafiei ruse de la New York. Dar filmul e at`t
de plin de cli[ee obosite `nc`t nu reu[e[te s\ te fac\
s\ te bucuri c\ „e cu Marcel Iure[“.

FILM

Iulia BLAGA

Ho]i de onoare/Thick as Thieves/The Code, de Mimi Leder. Cu: Morgan Freeman,
Antonio Banderas, Radha Mitchell, Marcel Iure[

Dintre filmele care ruleaz\ acum pe
ecrane, trebuie evitat cu totul Paul,
mare poli]ist la mall, care e at`t de
prost `nc`t te atac\ la neuroni.
Kevin James e un paznic de la mall
care viseaz\ s\ devin\ poli]ist, dar
nu poate pentru c\ e hipoglicemic.
Un jaf (iar!) `i d\ ocazia s\ arate ce
tare e [i s\ o dea gata pe colega
de care e `ndr\gostit. Dac\ la
filmul lui Mimi Leder te mai
distrezi c`nd `l vezi pe Antonio
Banderas dans`nd p\truns de spirit
latin, aici `]i vine s-o iei la goan\
pentru c\ nu g\se[ti pic de umor.
Ceea ce fac [i eu acum. Pa!

Paul, mare poli]ist la mall/Paul Blart: 
Mall Cop, de Steve Carr. Cu Kevin James,

Adam Ferrara, Raini Rodriguez
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