
Ho]i – Cel mai
colorat doliu
din lume

Veronica D. Niculescu

Spectacolul Ho]i, `n regia lui Radu
Afrim, a avut premiera la `ncepu-
tul lunii februarie, la Teatrul Na -
]ional „I.L. Caragiale“ din Bucu-
re[ti. Un spectacol seduc\tor, difi-
cil [i plin de umor, care a f\cut ca
Sala Studio s\ fie ne`nc\p\toare.
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Berlinala –
Jocuri [i
juc\rii

Iulia Blaga

~ncep aceast\ coresponden]\ cu
filmul care mi-a mers cel mai
mult la inim\ `n cele cinci zile de
proiec]ii: Al doilea joc al lui Cor-
neliu Porumboiu. Nu pentru c\ e
singurul film românesc din se-
lec]ia Berlinalei, ci pentru c\ a
fost cel mai proasp\t dintre cele
pe care le-am v\zut.

» pag. 2-3

Interviu cu documentaristul Joshua Oppenheimer: 

„The Art of Killing
a transformat radical
modul `n care Indonezia
vorbe[te despre trecut“

10 ani de SDC 
George Onofrei

Suntem tot la `nceputul anului
2005. ~n urma desp\r]irii „Observa-
torului cultural“ de criticul Ion
Bogdan Lefter, `n echip\ intra jur-
nalistul Ovidiu {imonca. Un grup
de intelectuali semna o scrisoare
deschis\ prin care cerea ca revista
s\ nu dispar\. „Suplimentul“ lansa
o dezbatere la care participau nu-
me prestigioase: „Fotbalul – prelun-
giri ̀ n cultur\“, iar interviul edi]iei
o avea `n centru pe viitoarea lau-
reat\ a Premiului Nobel pentru Li-
teratur\, Herta Müller.

» pag. 11

Citi]i interviul realizat de Iulia Blaga `n » paginile 8-9

C\r]i de
(re)citit
~ncep`nd cu acest num\r, „Supli-
mentul de cultur\“ v\ invit\ s\
(re)citi]i fragmente din c\r]i care
au fost deja publicate. S\pt\m`na
aceasta v\ propunem s\ (re)desco -
peri]i romanul Alerg`nd ca apuca ]ii
de Augusten Burroughs. {i bine`n -
]eles, `n avanpremier\, un frag-
ment din volumul de povestiri 
Boddah speriat de Ionu] Chiva.

» pag. 12-13

Dup\ ce documentase, timp de trei
ani, `n nordul Sumatrei, m\rturiile
mercenarilor care uciseser\ zeci de mii
de presupu[i comuni[ti `n anii ‘60,
Joshua Oppenheimer s-a gândit c\ cea
mai bun\ modalitate de a vorbi de-
spre tragedia care continu\ s\ road\
societatea indonezian\ bazat\ pe
corup]ie [i fric\ e s\-i pun\ pe crimi-
nali s\ joace `n scenete filmate imagi-
nate chiar de ei. Rezultatul e unul 
dintre cele mai `nfrico[\toare docu-
mentare despre natura uman\ rea -
lizate vreodat\. The Act of Killing a
primit, printre altele, Premiul Publicu-
lui [i Premiul Juriului Ecumenic la
Berlin, precum [i Premiul Documen-
tarul European al Anului acordat de
Academia European\ de Film. Este
nominalizat la Oscar, respectiv la 
Premiul Independent Spirit pentru cel
mai bun documentar de lungmetraj.
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Berlinala — 
Jocuri [i juc\rii

Iulia Blaga

Al doilea joc nu e un lungmetraj,
de[i este ca num\r de minute – 97,
nu e nici documentar (nefiind film
de fic]iune). El reprezint\ derby-ul
Dinamo-Steaua din 3 decembrie
1998, arbitrat de Adrian Porumbo-
iu [i comentat, `n zilele noastre, de
Adrian Porumboiu [i de fiul s\u.
Cei doi au percep]ii diferite [i asu-
pra meciului `n sine, [i asupra ide-
ii de a `nregistra o discu]ie pentru
un posibil film. „Imaginile sunt din
Epoca de Piatr\“, spune Adrian Po-
rumboiu care `n 1988 era deja un
arbitru cunoscut. Filmul `ncepe cu
un insert `n care Corneliu Porum-
boiu m\rturise[te c\ atunci când
avea 7 sau 8 ani, a sunat telefonul [i
el a preluat mesajul de amenin]are
pentru tat\l s\u. Acesta n-a re-
nun]at la arbitraj, iar când Corne-
liu avea 13 ani a participat la unul
dintre cele mai grele meciuri ale sa-
le. La derby-ul Dinamo-Steaua din
3 decembrie 1988, când juca – spune
Adrian Porumboiu azi – „armata
cu Securitatea“, a nins foarte tare,
nu era vizibilitate [i terenul s-a mu-
iat. Dincolo de miza meciului (Ste-
lei i-ar fi convenit un 0-0, dar Dina-
mo avea nevoie de puncte), a fost o
partid\ grea pentru toat\ lumea.

Ce face Corneliu Porumboiu?
D\ drumul la `nregistrarea meciu-
lui cu sonorul la minimum [i `nre-
gistreaz\ dialogul pe care `l are cu
tat\l s\u despre meciul `n sine:
cum a arbitrat, cum fusese vremea

`n acea zi, ce presupunea diagonala
terenului pe care trebuia s\ se afle
arbitrul de centru, dac\ au ̀ ncercat
[i Steaua [i Dinamo s\-l cumpere,
ce p\rere are despre cum jucau ce-
le dou\ echipe, aici de ce n-a dat gal-
ben, ce zice de z\pada asta fru-
moas\, mai ]ine mine, dup\ meci a
continuat s\ ning\? 

Cineastul a avut câteva `ntre -
b\ri de deschidere [i de câteva ori
[i-a provocat tat\l b\nuind un anu-
me r\spuns. Conven]ia e enun]at\
de la bun `nceput: vom urm\ri un
comentariu din prezent, spontan,
asupra unui alt comentariu asupra
realit\]ii (reprezentat de `nregis-
trarea meciului). Publicul de la ci-
nematograful berlinez Delphi Fil-
mpalast, care a v\zut filmul `n pre-
mier\ mondial\ `n seara zilei de 11
februarie, a acceptat imediat con-
ven]ia. Curios c\ `nregistrarea me-
ciului devine treptat tot mai real\,
mai ales c\ bornele temporale
anun]ate din când `n când pe ecran

(„Min 20 0-0“, Min 30 0-0“ ...) accen-
tueaz\ senza]ia de realitate para-
lel\. La fel atunci când sun tem/
eram anun]a]i c\ ̀ n minutul 20 F.C.
Olt deja conducea pe F.C. Farul, cu
1-0. Adic\ `n alt\ realitate paralel\
se d\deau alte meciuri. 

Ceea ce Corneliu Porumboiu
b\nuia c\ ar putea ie[i a ie[it – poa-
te [i mai mult de atât. „N-o s\ se ui-
te nimeni, lucruri trecute....“, spu-
ne tat\l s\u, dar conven]ia te prin-
de imediat [i nu `ncepi s\ te plicti-
se[ti decât odat\ ce, prin minutul
70, nici fotbali[tii nu mai au chef,
iar comentariile „Porumboilor“ se
r\ resc [i ele. „Ce face din acest
meci comentat un film?“, l-a `ntre-
bat un cinefil german pe regizor –
`ntâmpl\tor, cinefilul st\tuse lâng\
mine [i l-am auzit de câteva ori
]â]âind când Steaua sau Dinamo au
ratat dou\ ocazii. Semn c\-i pl\cu-
se. Porumboiu n-a dat un r\spuns
clar – nu era timp s\ elaboreze prea
mult [i, `n general, nici nu-i place

s\-[i explice filmele. La acest
r\spuns trebuie s\ ne gândim sin-
guri – ca [i la altele: E imaginea fil-
mat\ copia exact\ a realit\]ii?; Ca-
re e procesul rememor\rii?; Cât de
mult punem de la noi când ne
amintim lucruri din trecut?; Trecu-
tul re`nvie odat\ ce punem lanter-
na pe el? „Fotbalul, ca [i cinemato-
graful sau arta, are etapele lui. (...)
Lumea tr\ie[te ̀ n prezent. Fotbalul
e un produs perisabil. Acum se ha-
le[te“, spune Adrian Porumboiu `n
vreme ce imaginile arat\ exact con-
trariul. ~nr\mat de prezent, trecu-
tul se rescrie altfel. Când fotbali[tii
se `mbrâncesc pe teren [i, conform
uzan]elor, aparatul de filmat se
mut\ pe tribune (ca s\ nu vad\
`mbrânceli la televizor), acele ima -
gini sun\ azi a comentariu subiec-
tiv. Ai senza]ia c\ e Corneliu Po-
rumboiu cel care a comandat ca-
drele respective. Iar imaginile ge-
nerale cu spectatorii gri, uniformi
[i cu umbrelele deschise peste care

ninge romantic, la fel ca `n A fost
sau n-a fost?, sunt de aceea[i consis-
ten]\ cu imaginile poporului din
Autobiografia lui Nicolae Ceau[es-
cu – masa de manevr\, cei mul]i [i
anonimi. 

Iat\ câteva lucruri spuse de Po-
rumboiu dup\ premiera mondial\:
„Pentru c\ aveam `ntotdeauna
mingi bune de la tata, jucam mereu
fotbal cu b\ie]i mai mari ca mine [i
de multe ori f\ceam pe arbitrul“.
La `ntrebarea „Cum percepeai fap-
tul c\ tat\l t\u trebuia s\ fie im-
par]ial?“, a r\spuns: „Cred c\ e ce-
va legat de pasiunea mea pentru
geometrie. Am jucat fotbal vreo
[apte ani, toat\ copil\ria mea a fost
legat\ de stadion. Tat\l meu spera
s\ m\ fac fotbalist“. La `ntrebarea
„Crezi c\ fotbalul [i filmul sunt le-
gate?“: „Da, po]i s\ legi cinemaul de
orice. Dar r\spunsul e da. Ar\]i
con ven]ia la ̀ nceput [i pe urm\ dis-
pari `n ea“. „Acesta a fost meciul la
care m-am temut cel mai tare pentru

~ncep aceast\
coresponden]\ – scriu
din Hotelul Relexa de pe
Anhalterstrasse, mâine
diminea]\ la prima or\ o
iau spre aeroport – cu
filmul care mi-a mers
cel mai mult la inim\ `n
cele cinci zile de
proiec]ii. Nu pentru c\ e
singurul film românesc
din selec]ia Berlinalei, ci
pentru c\ a fost cel mai
proasp\t din cele pe
care le-am v\zut. 

Le beau danger, de René Frölke
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c\ ningea r\u.“ „Am f\cut `nregis-
trarea la Vaslui, unde aveam un re-
portofon [i un DVD cu un singur
buton: Play. ~n prima zi reportofo-
nul s-a oprit de dou\ ori, a doua zi 
l-am convins pe tata s\ continu\m,
am reluat din minutul 42 [i din nou
s-a oprit, iar el a zis c\ nu mai vrea,
iar ultima oar\ am v\zut restul. La
`nceput nu [tiam ce vreau s\ fac,
dar pe urm\ mi-a pl\cut.“ „Primul
meu film a fost despre amintire.
Amintirile noastre nu sunt prea
obiective.“

Pericolul alb

Nu mi-a pl\cut nici pe sfert filmul
despre Norman Manea, Le beau
danger, semnat de documentaris-
tul german René Frölke. Mi-a pl\ cut
c\ afi[ul reprezint\ o pisic\ alb\ cu
un fel de v\l umbrit pe deasupra.
Pe urm\ am aflat c\ e o pisic\ din
Buenos Aires, unul dintre locurile
unde regizorul l-a urm\rit [i filmat
pe scriitor. Filmul `ncepe ca Nym-
phomaniac, cu un ecran negru care
la un moment dat se albe[te. Pe el
apare un prim insert scris cu negru
– câteva fraze reproduse `n grupuri
de câte dou\ cuvinte sau de dou\
pân\ la patru rânduri. Citatele sunt
din povestirea Puteam fi patru [i
din romanul Plicul negru. Dac\ nu
[tii cine e Norman Manea sau ce a
scris, nu prea ai nimerit bine. Cita-
tele sunt decontextualizate, [i mon-
tajul de inserturi [i imagini – dis-
junctiv. Textul [i imaginea nu se
completeaz\ [i nu comunic\, e ceva
preten]ios [i nefericit `n acest con-
cept artistic; nu-i face un serviciu
lui Norman Manea. La un moment
dat regizorul introduce un frag-
ment extrem de lung decupat in in-
serturi „citibile“ care, puse cap la

cap, se apropie de un sfert de or\
(lua]i `n calcul faptul c\ percep]ia
temporal\ e subiectiv\). Aceast\
interminabil\ „secven]\“ literar\
pune cel mai greu la `ncercare pu-
blicul. La proiec]ia de pres\ a fost
momentul când s-a ie[it pe capete.
Cât rezi[ti s\ stai fa]\ `n fa]\ cu al-
bul c\r]ii când nu tu dai pagina? 

Filmul `[i propune s\ caute
leg\turile dintre cuvânt, imagine [i
sunet folosind opera profund perso-
nal\ a lui Norman Manea, precum
[i s\ ofere o interpretare vizual\
cât mai personal\ operei acestuia.
La Târgul de Carte de la Torino din
2012, Norman Manea a participat la
o discu]ie cu public. Cuvintele mo-
deratorului sunt redate `n mod na-
tural – omul vorbe[te, noi `l vedem
`n culori [i `l auzim, dar când scrii-
torul `ncepe s\ vorbeasc\ (`n ro-
mân\), cuvintele lui devin o subti-
trare ̀ n englez\ lipit\ peste o imagi-
ne alb-negru cu o parcare etajat\.
Acest concept e mai mult „moder-
no-simpatic“ (cum spunea Gellu
Naum) decât simpatic. Regizorul
nu pare s\ caute geografia ascuns\
a limbii sau limba interioar\ `n ca-
re tr\ie[te scriitorul („pentru un
scriitor s\-[i piard\ limba e cea mai
rea form\ de exil“, spunea Norman
Manea la Torino), ci d\ impresia c\
a dorit un documentar original pen -
tru care „radicalismul formal“ din
catalogul sec]iunii Forum s\ fie cel
mai mare compliment. Dar inser-
turile cu citate montate al\turi de
imagini cu scriitorul plimbându-se
prin Bucure[ti, reculegându-se la
cimitirul evreiesc sau dând auto-
grafe nu for]eaz\ limitele documen-
tarului biografic sau pe cele ale unui
eseu despre memorie. Nu ̀ l ̀ n]elegi
mai bine pe Norman Manea din

acest film [i nu reu[e[ti s\ percepi
sinestezic elementele filmului
(cum se ̀ ntâmpl\ ̀ ntr-un documen-
tar deja clasic, Step across the Bor-
der, 1990, de Nicolas Humbert [i
Werner Penzel).

Nu prea mi-a pl\cut nici docu-
mentarul P\durea e ca muntele,
vezi?, realizat de Christiane
Schmidt [i Didier Guillain. Nu e o
coproduc]ie româno-german\, cum
s-a spus ̀ n presa român\ ̀ nainte de
festival, ci e produs numai de [coa-
la de film din Munchen. Cei doi au-
tori – fata e din Berlin, b\iatul e bel-
gian – au ajuns `n România mai
`ntâi `n anul 2004, [i de atunci au
venit de mai multe ori, `mpriete-
nindu-se mai ales cu familia Lingu-
rar din satul Viile, de lâng\ Sfântu
Gheorghe. La un moment dat s-au
gândit s\ fac\ un documentar care

s\ se concentreze pe ]iganii din
acest sat [i pe familia Lingurar `n
mod special, c\reia i-a [i botezat un
copil. N-a[ vrea s\ fiu rea, dar am
senza]ia c\ cei doi occidentali au pi-
cat de fraieri. Au pl\nuit un film
despre o lume care [i-a p\strat au-
tenticitatea (]iganii culeg vreascuri
[i bure]i din p\dure, depind de na-
tur\ etc.), dar când `i pun `n „tal-
king heads“ s\ vorbeasc\ despre ei,
ace[tia `ncep s\ interpreteze, s\
spun\ ce se a[teapt\ de la ei – iar
realizatorii nu-[i dau seama c\
sunt du[i de nas. De pild\, discut\
despre religie (sunt adventi[ti de zi-
ua a [aptea) [i `ncep s\ l\crimeze
vorbind. Sau spun c\ era mai bine
pe vremea lui Ceau[escu pentru c\
era de lucru. E de mirare c\ Europa
occidental\ `nc\ prizeaz\ astfel de
priviri inocente.

Cosmina
Stratan 
a primit
Premiul
Shooting
Stars
R\mânem tot la România `n
coresponden]a aceasta [i o s\
spunem c\ actri]a Cosmina
Stratan a primit Premiul Shoo-
ting Stars din mâinile lui Stel-
lan Skarsgard, la cap\tul a trei
zile `nc\rcate cu tot felul de
`ntâlniri cu persoane care i-ar
putea ajuta pe cei 10 tineri ac-
tori selec]iona]i `n acest pro-
gram. „Am fost cronometra]i
[i r\sf\]a]i. E mare lucru s\ te
sim]i mândru de ni[te oameni
pe care `i [tii de dou\ zile, [i,
poate, unul dintre cele mai emo -
]ionante momente ale progra-
mului a fost atunci când ne-am
dat seama cu to]ii c\ am vrea
s\ fim colegi cândva“, a spus
Cosmina Stratan la ca p\tul ce-
lor trei zile. Ceremonia `n ca-
drul c\reia fiecare din cei 10 ac-
tori a primit câte un trofeu a
fost condus\ de Stellan Skar-
sgard [i Bruno Ganz, actorii
din Kraftidioten/ In Order of
Disappearance, cel mai antre-
nant film al edi]iei, despre care
o s\ vorbesc data viitoare. Sper
c\ acum am fost cât de cât coe -
rent\. E aproape 1 noaptea [i
trebuie s\ fac [i bagajul pentru
mâine diminea]\.

Al doilea joc, de Corneliu Porumboiu

P\durea e ca muntele, vezi?, de Christiane Schmidt [i Didier Guillain
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Geometric\ Venturiano

A. Seara, ora [apte, jurnal TV de
[tiri din sport, sincron cu un fotba -
list [i un reporter:

„— Adi, ast\zi nu prea ai p\rut
`n apele tale, fiindc\ antrenorul 
te-a folosit pe un post cu care nu
erai obi[nuit...

— Nu conteaz\ pe ce post joc,
conteaz\ c\...“

Câteva ore mai târziu, `n edi]ia
online a unui ziar de sport:

„R|ZBOI la Petrolul! Mutu `l
ATAC| pe CONTRA“.

Click!
„Proasp\t transferat la Petrolul,

Adrian Mutu d\ semne c\ nu se
mai `n]elege cu omul care l-a adus
la echip\, bunul s\u prieten, Cos-
min Contra. La finalul ultimului
meci amical, Mutu a r\bufnit [i l-a
atacat pe antrenorul ploie[tenilor,
c\ruia i-a repro[at c\ nu-l folose[te
pe postul unde d\ randament“.

B. La 24 de ore de la „interviul la
cald“, urm\rim debutul unui talk-
show la o televiziune de sport:

„Bun g\sit, prieteni, la o nou\
emisiune. Tensiunile par s\ fi ap\ -
rut `n vestiarul Petrolului, acolo
unde Adrian Mutu, relateaz\ presa
de ast\zi diminea]\, nu se mai
`n]elege cu antrenorul Contra. ~i
avem `n studio pe domnii ics, igrec
[i zet, invita]ii no[tri permanen]i.
Vom ̀ ncerca s\ lu\m leg\tura, prin
telefon, [i cu cei doi, care par s\ fie
`n mijlocul unui scandal care ar
zdruncina serios echipa tocmai
acum, ̀ nainte de ̀ nceperea campio-
natului. Domnule ics, ce p\rere
ave]i?“.

Sigur, situa]ia de mai sus este o
pl\m\dire a imagina]iei mele. Ea
se bazeaz\ ̀ ns\, ca ̀ n cazul unor fil-
me, „pe fapte reale“. Pân\ la ora la
care scriu, Adrian Mutu [i Cosmin
Contra nu s-au certat. Nici interviul

de mai sus, nici celelalte lucruri nu
s-au petrecut. Nu s-au `n tâmplat cu
personajele nominalizate. De ani
de zile `ns\, asist\m la repetarea,
aproape zilnic, a acestei spirale a
nepriceperii gazet\re[ti. A neprice-
perii [i a relei voin]e.

Lan]ul sl\biciunilor

Exist\ o sumedenie de reporteri –
iar cei de sport sunt campioni la ca-
pitolul acesta – care nu mai [tiu ce
`nseamn\ o `ntrebare. Ace[tia nu
mai fac un – preten]ios spus – sim-
plu demers investigativ. ~n loc s\
`ntrebe, afirm\. ~n loc de curiozi -
t\]i, arunc\ verdicte. Ar putea, les-
ne, s\-[i fac\ munca „reporteri-
ceasc\“ ̀ n fa]a oglinzii. Sunt atât de
absorbi]i de cum le cade gelul pe
coafur\, `ncât uit\ c\ lâng\ ei se
afl\ un invitat. Nu mai [tiu s\ `n -
trebe [i, a doua consecin]\ grav\,
nu mai [tiu s\ asculte.

Al doilea nivel al spiralei este al -
c\tuit din redactorii gazetelor online.
Ace[tia au viziunea pe care o are [i
o g\in\, aflat\ `n fa]a unui eveni-
ment nea[teptat din scurta-i exis-
ten]\: se uit\ cu câte un ochi la st\ -
pân, nefiind capabil\ s\ adune si-
multan, `n câmpul ei vizual, rânje-
tul proprietarului, v\zut cu ochiul
drept [i satârul proasp\t ascu]it,
perceput prin intermediul globului
ocular stâng. Dac\ ar face-o, [i-ar da
seama c\ situa]ia e tragic\. 

Al treilea nivel este al realizato-
rilor de talk-show. Ace[tia preiau
deja o informa]ie gata falsificat\, o
`nghit f\r\ s\ o mestece [i o lan-
seaz\, `n tradi]ionalul sport al „da-
tului cu p\rerea“, c\tre invita]ii
din studio. |[tia sunt, de regul\,
exper]i `n domeniu. ~n care dome-
niu? ~n sport. ~n care sport? Ei, aici
apar problemele!

Lipsa de profesionalism ar fi scu-
zabil\, la nivel uman. Nu te po]i
sup\ra pe un incompetent. Dar
atunci când incompetentul devine
sfertodoct agresiv [i se crede doctor
docent, ajunge o entitate pericu-
loas\. Cam asta se petrece ̀ n anumi-
te zone din media române[ti. Oame-
nii de pe fiecare nivel al spiralei
sunt, de regul\, con[tien]i c\ nu-[i
fac cum trebuie meseria, dar ̀ [i aco-
per\ neputin]a prin minciuni. X nu
o s\ spun\ fraza Y, atunci i-o zic eu,
o preia dup\ aia online-ul, iar a do-
ua zi, bulg\relul pipernicit din pri-
ma faz\ se transform\ `n avalan[\,
cu ajutorul m\re]elor televiziuni.

Nechema]ii din jurnalism [i-au
f\cut stup. ~n comunitatea lor, in-
terviul nu mai este interviu, [tirea
nici atât, talk-show-ul a fost trimis
la col]. Roata a fost reinventat\. E
p\trat\. 

Dac\ vrei s\ une[ti dou\ puncte, s\ le spunem punctul A [i punctul B, calea cea mai simpl\ e
s\ tragi `ntre ele o linie dreapt\. ~n popor, se spune, de multe ori, c\ drumul drept e cel mai
scurt sau, pentru cine ador\ varia]iunile semantice, c\ drumul cunoscut e cel mai bun.
Simplitatea asta b\trâneasc\ pâlpâie din ce `n ce mai palid `n presa noastr\ cea de toate
zilele. Unii confund\ punctele cu liniile, iar al]ii deseneaz\ fluturi `n [pagat `ntre A [i B. E ca
`n art\: s-a deschis sezonul nechema]ilor `n breasl\, care `[i ascund impostura [i incultura
profesionale `n demersuri „postmoderniste“.

SPIRALA MINCIUNII

Geometrie
jurnalistic\ variabil\

1.
Am ie[it destul de târziu de la un

prieten, `ns\ la timp cât s\ prind ul-
timul maxi-taxi spre cas\. Cum am
ajuns `n strad\, a [i ap\rut unul `n
care era numai [oferul. Am pl\tit
biletul [i m-am a[ezat la `ntâmplare,
undeva pe la mijloc. La prima sta]ie
au prins a se urca, unul câte unul,
nou\ vl\jgani. Mi-e greu s\ descriu
`nf\]i[area lor de ocna[i profesio ni[ti
(tatuaje, cicatrici, maieuri pe care
puteai ghici urme de sânge `nchegat
etc. etc.). Nici vorb\ s\ fi fost clasicii
b\ie]a[i de cartier. Ca s\ m\ fac
`n]eles, gr\itor ar putea fi faptul c\
m\ a[teptam ca ultimul om care urc\
dup\ ei s\ fie un poli]ai cu mitralier\,
`nso]it de câini-lupi. {ofe rul (abia
când l-am c\utat din priviri, `n spe -
ran]a de a cere ajutor la nevoie, am
ob servat c\ e cea mai fioroas\ f\ptur\

din ma[in\) a `ntrebat: „B\ie]i,
sunte]i to]i nou\?! Mer gem?“. {i a dat
drumul la manele, cu difuzoarele la
maximum. „B\, asta-i melodia lui
Bobo! D\-o mai tare, s\-i facem o bu-
curie!“, se-aude o voce din spate. 

Bobo era pe scaunul de lâng\
mine. Am remarcat cu coada ochiu-
lui c\ avea un tatuaj cu MIRELA pe
bra]. Au ̀ nceput cu to]ii s\ cânte [i s\
pocneasc\ din degete. Mi-am zis c\,
dac\ dau semne c\ vreau s\ cobor la
prima, sunt iremediabil pierdut.
~ntâi, pentru c\ trebuia s\-l deranjez
pe Bobo, apoi, pentru c\ mai erau doi
confra]i a[eza]i pe vine, lâng\ u[\.
Dac\ m\ agit, dac\ fug, nu ob]in
decât ceea ce reu[e[te o gazel\
`ndep\rtat\ de turm\: stârnesc leii.
La prima sta]ie, mi s-a spulberat [i
ultima f\râm\ de speran]\: doi
c\l\tori `ntârzia]i, care au vrut s\

urce `n maxi-taxi, au b\gat capul pe
u[\, pentru o clip\, [i au rupt-o la fug\.
Exista un real conflict `ntre calmul pe
care doream s\-l afi[ez [i ceea ce
sim]eam ̀ n interior. La o adic\, era su-
ficient ca unul dintre companionii mei
de c\l\torie s\ [opteasc\ „Bau!“ ̀ nspre
mine [i a[ fi f\cut stop-cardiac instan-
taneu. Cu inima ̀ n gât, am ajuns pân\
unde trebuia s\ cobor [i i-am cerut
[oferului s\ opreasc\. A oprit. 

Spre marea mea surpriz\, Bobo s-a
ridicat [i mi-a f\cut loc politicos,
`ndemnându-i [i pe cei doi din fa]a
u[ii s\ se conformeze. Dup\ ce u[a 
s-a `nchis `n spatele meu, iar maxi-
taxi-ul a demarat `n tromb\, mi-a
venit brusc `n minte un straniu ritu-
al v\zut pe Discovery: balena uci-
ga[\ nu `[i omoar\ niciodat\ ultima
foc\ pe care o prinde `ntr-o zi. Se
joac\ o vreme cu ea, apoi o conduce
cu grij\ la mal, o ap\r\ de celelalte
balene, l\sând-o `n libertate.

2.
Oameni trecând pe lâng\ noi,

târându-[i – ca pe o boccelu]\, o
saco[\ de cârp\, un rucsac, o povar\
insuportabil\ –, fiecare cum l̀ taie
capul, povestea. Despre asta vor-
beam cu Padre, cu mul]i ani ̀ n urm\,

`ntr-o crâ[m\ de lâng\ gar\. {i cum
vorbeam, intr\ un tip care scoate
ni[te foi trase la xerox [i `ncepe s\ le
`mpart\ pe la mese. Ajunge [i la noi:
„Bun\ seara, sunt scriitorul Aculin
T\nase [i v\ ofer spre delectare câte-
va dintre epigramele mele“. Le lu\m
[i ne arunc\m ochii peste ele. OK,
dar nimic mai mult. „S\ vezi, e ca-n
Filantropica“, zic. Scriitorul Aculin
T\nase face turul meselor [i reapare:
„V-a pl\cut ceva?!“. Nu ne las\ s\-i
r\spundem: „Dac\ v-a pl\cut ceva,
v\ pot oferi aceste epigrame, cu auto-
graf, la pre]ul unei beri“. Padre st\ pe
gânduri, apoi, cu generozitate, `i
`ntinde bani de-o bere. „Pentru cine
s\ fie?“, `ntreab\ scriitorul, sco]ând
un pix. „Pentru un om din Gara de
Nord“. Aculin se conformeaz\: „Pen-
tru un prieten discret din Gara de
Nord“. D\ s\ plece, apoi se `ntoarce
deodat\: „Da’ a]i v\zut Filantropi-
ca?“. „Nu“, r\spunde Padre inspirat.
„Despre ce-i vorba?“ „P\i, e-un film
despre mine!“ Curiozitatea lui Padre
pluseaz\: „Da’ cine a f\cut filmul?
Cine, ce joac\?“. „Mircea Diaconu. E
un film de Nae Caranfil.“ 

Intru [i eu pe fir: „{i cum v-a aflat
Nae Caranfil povestea?“. „|\\, da’ eu
fac chestia asta de ani de zile, ̀ n toat\

]ara. La Bucure[ti s\ vede]i cât
câ[tigam! Câte 70-80 de dolari pe
noapte. St\team n\uc [i eu. Cu o
mân\ d\deam foile, cu cealalt\ abia
apucam s\ iau banii... {i, ̀ ntr-o sear\,
`n Gara de Nord de la Bucure[ti, m\
opre[te unul: M\ numesc regizorul
Nae Caranfil. Vrei s\ st\m pu]in de
vorb\?... Maestre, `i zic eu, p\i,
sunte]i invitatul meu! {i-am stat vreo
câteva ore de vorb\. La nici un an a
ap\rut filmul! Bine, c\-n film, eu apar
disociat, de fapt, exist\ dou\ perso -
naje inspirate de mine.“ „A]i v\zut fil-
mul?“, ̀ l ̀ ntreb. „Nu, da’ mi-au povestit
to]i prietenii. Eu `s \la din film.“

Ne-am `ntrebat ce [anse sunt ca
scriitorul Aculin T\nase s\ fie Poe -
tul G\rii de Nord din Filantropica.
P\rea destul de conving\tor. La fel
de conving\tor, spunea Padre, ca
faptul c\ omul e `nnebunit dup\ fic -
]iune, poate chiar [i mai mult decât
dup\ propria via]\. O fi fost, n-o fi
fost, cert e c\ Aculin a devenit `ntre
timp o mic\ vedet\. Periodic g\sesc
`n pres\  câte ceva (un reportaj, un
interviu) despre el. Iar la un moment
dat am primit o cerere de prietenie
pe Facebook de la el. Pe care – ce s\
fac? – i-am aprobat-o. 

Bobo [i Aculin

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

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Asta nu `nseamn\ c\ derapajele ca-
pitalismului nu trebuie sanc]ionate.
Problematic\ e `ns\ adecvarea la
con]inut. Altfel spus, tipul de protes-
te antiglobaliste din Germania,
Fran]a sau Statele Unite nu pot fi lua-
te [i transpuse cu copy-paste`n socie-
tatea româneasc\. Din anumite
puncte de vedere, românii sunt bene-
ficiarii globaliz\rii [i ai goanei dup\
profit a corpora]iilor multina]ionale.
Din altele, b\nuiesc c\ sunt [i ei
p\gubi]i – dar lucrurile astea trebuie
cump\nite cu grij\. Una e s\ protes-
tezi ̀ mpotriva unei mâr[\vii evidente,

cum sunt dubioasele `ncerc\ri de ex-
ploatare a aurului de la Ro[ia Mon-
tan\ sau explor\rile ̀ ncepute la Pun-
ge[ti, [i alta e s\ demonizezi tot ce
`nseam n\ ini]iativ\ antreprenorial\.
Ideea c\, `n sine, capitalismul e r\u,
iar companiile multina]ionale sunt
un fel de Satana laic e de o simplitate
stupid\, ce nu i-ar face cinste nici
m\car lui Lenin – poate doar lui
Ceau[escu.

Iar `n România lucrurile sunt [i
mai complicate. Capitalismul – [i mai
ales capitalul str\in – a fost demonizat
`nc\ de la `nceputurile actualului stat
democratic, adic\ de la „liber-cuge -
t\torul“ Iliescu `ncoace. Acum a cres-
cut o nou\ gene ra]ie de anticapitali[ti,
cei despre care ziceam c\ ̀ mpletesc re-
tardatul discurs comunist cu sofistica-
tul mesaj antiglobalist. Ei ne spun s\
nu ne l\s\m cotropi]i de dezumani-
zantele for]e capitaliste, de consumis-
mul degradant [i pauperizant. S\ nu
accept\m domina]ia corpora]iilor [i
mai ales a josnicilor profitori ameri-
cani (fiindc\ americanii sunt calul de
b\taie predilect al criticilor). S\
lupt\m `mpotriva. S\ ne opunem. Ce
s\ mai vorbim? Ciocanul [i iPod-ul. 

Doar c\, a[a cum spuneam, un
astfel de discurs e `n mare m\sur\
inadecvat ̀ n România. Protestele an-
ticapitaliste ori n-au obiect, ori, dac\

au, e cu totul altul decât cel din 
discursul stângist la mod\. Noi avem
capitali[tii no[tri, la care nu se potri-
vesc vorbele despre ai lor. E de ajuns
s\ vede]i care sunt cei mai boga]i oa-
meni de afaceri de la noi. De exemplu
– [i ce exemplu! – pe primul loc `n to-
pul „Forbes“ pe anul 2013 ̀ l g\sim pe
Ioan Niculae: afaceri de sute de mi-
lioane cu tutun, cu petrol, cu tere-
nuri agricole, dosare deschise [i
`nchise [i, pân\ acum, o avere ofi-
cial\ de peste un miliard de euro.
~nainte de 1989 dl Niculae a fost ofi]er
de Securitate, ceea ce, desigur, nu-i o
vin\ `n sine, dar a fost un punct bun
de pornire pentru afaceri `n Româ-
nia fesenist\. Pe aceea[i list\ „For-
bes“ apar [i Frank Timi[ (ini]iatorul
proiectului de exploatare a aurului
de la Ro[ia Montan\), dar [i un apro-
piat al lui, Ovidiu Tender, suspectat
[i el de rela]ii cu Securitatea comu-
nist\ [i apropiat al puterii politice
postrevolu]ionare. Un alt om de afa-
ceri extrem de puternic de la noi a
fost Sorin Ovidiu V`ntu, fost infor-
mator al Securit\]ii, r\mas `n rela]ii
strânse cu puterea politic\ ani ̀ n [ir.
Fost utecist de frunte, George Copos
[i-a descoperit [i el dup\ revolu]ia
din 1989 talentul de om de afaceri. E
greu s\ g\se[ti capitali[ti români de
anvergur\ care s\ nu provin\ din
fostul aparat de conducere al statului
comunist sau s\ nu fi avut leg\turi
cu puterea politic\ de dup\ 1989, for-
mat\ ̀ n mare parte tot din comuni[ti
recicla]i. De altfel, regizorul Alexan-
dru Solomon a realizat `n 2010 un
film documentar intitulat Kapita-
lism – re]eta noastr\ secret\, `n care
dezv\luie leg\turile oamenilor de
afaceri de la noi cu aparatul de stat [i
mecanismul capitalist autohton.

Iar noua genera]ie de oameni de
afaceri pare s\ fi `nv\]at repede
lec]ia: afacerile serioase se fac cu sta-
tul, iar liderii politici sunt cei mai
buni agen]i de vânz\ri-cump\r\ri.
C\ci, spre deosebire de capitalismul
occidental, alienant [i degradant, ca-
pitalismul românesc e uman, cald,
„de cumetrie“, cum zicea nervos Ion
Iliescu. Dar nu-i a[a c\ sun\ aproape
duios? „De cumetrie“... adic\ ne
apropie, strânge leg\turile `ntre oa-
meni (bun, nu chiar `ntre to]i!) [i
pân\ la urm\ nici ]ara nu mai ajun-
ge pe mâna str\inilor. Dac\ stai bine
s\ te gânde[ti, e chiar un fel de capi-
talism de stânga: liderii politici ajut\
oamenii de afaceri, oamenii de afa-
ceri `i ajut\ pe ei, ei pot da ajutoare
sociale s\racilor care `i voteaz\ [i
toat\ lumea e mul]umit\. Cum s\
protestezi la a[a ceva?

M\ uluie[te curentul
anticapitalist care ia avânt la
ora actual\ `n România
noastr\ postcomunist\. S\ fi
fost propaganda comunist\
atât de puternic\ [i de pene -
trant\, `nc=t ecourile sloga -
ne lor despre exploatatorii
cinici s\ mai r\sune `nc\?
Sau, mai probabil, resturile
opera]iunilor de
mankurtizare din comunism
se vor fi reunit cu valul de
mi[c\ri st=ngiste la mod\ `n
Occident, combinând `ntr-un
fel ciudat primitivismul
comunismului românesc cu
hipermodernul trend
antiglobalist? Oricum ar fi,
tendin]a e ridicol\ [i a[a
sper s\ [i r\mân\.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Care capitalism?
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A fost George Enescu
un colaborator al
regimului comunist? (I)

Compozitorul p\r\sise `ns\ Româ-
nia, `nc\ de la 10 septembrie, pen-
tru un turneu, anun]at pe cinci
luni, `n Statele Unite [i Canada, iar
sosirea sa la New York, la 12 octom-
brie, „pe prima nav\ româneasc\
ce ajunge `n Statele Unite dup\ iz-
bucnirea r\zboiului“, fusese salu-
tat\ cu entuziasm de pres\. „New
York Times“ d\dea [i detaliile unui
program ce nu fusese, evident, or-
ganizat de pe o zi pe alta. Sub im-
presariatul Corpora]iei „Columbia
Artists Management Inc.“, ce `l re-
prezenta, Enescu avea contracte s\
dirijeze Orchestra Simfonic\ Na]io -
 nal\ la Washington, Orchestra
Simfonic\ din Cleveland, cea „fe-
minin\“ din Chicago, Orchestrele
Simfonice din Rochester [i New
York, iar `n Canada pe cele din To-
ronto [i Montreal. Ulterior, avea s\
se adauge [i Orchestra din Balti-
more, iar Enescu s\ dea o serie de
recitaluri de binefacere, `n primul
rând `n beneficiul copiilor `nfome-
ta]i din România. 

Pun]ile cu ]ara natal\ nu erau
rupte complet, dovad\ stând Marea
Cruce a Ordinului „Serviciul cre-
dincios“, ce `i era `nmânat\ de am-
basadorul Mihai Ralea pentru „a fi
f\cut ca muzica [i sufletul româ-
nesc s\ fie recunoscute pretutin-
deni `n lume“.

~n aprilie 1947, revenea, dup\ o
`ndelungat\ absen]\, la Paris, dar

potrivit unor informa]ii ale apro-
pia]ilor s\i, con[tient c\ nu se va
mai `ntoarce `n România.

Departe de a fi un „colaborator“
al noului regim ce se consolida `n
România, Enescu, s-ar putea spune,
`l sfida chiar atunci când, `n aprilie
1948, din nou `n turneu `n Statele
Unite, boicota public, retr\gându-se
`mpreun\ cu Richard Tucker, cele-
bru tenor al Metropolitanului, cu
origini basarabene, un concert la
Carnegie Hall, utilizat v\dit pentru
propagand\ politic\ de c\ tre amba-
sadorul sovietic `n Statele Unite.

~n acela[i an, aflat la Paris `n
momentul `n care autorit\]ile ro-
mâne le cereau celor din exil s\-[i
preschimbe pa[apoartele ce purtau
emblema regal\ pentru unele noi,
ale regimului comunist, George
Enescu – potrivit unor m\rturii
din Arhiva Europei Libere – refuza
noul pa[aport, la fel cum proceda [i
prietena sa, Clara Haskil, aflat\ `n
Elve]ia. Atât unul, cât [i altul soli-
citau [i primeau cu acel prilej de la
autorit\]ile franceze, respectiv el-
ve]iene, „documente de c\l\torie“,
pe care aveau s\ le foloseasc\ `n de-
plas\rile lor `n locul pa[aportului
român anulat.

~n ianuarie 1949 `i scria din Sta-
tele Unite compozitorului Mihai
Andricu c\ „este nedrept s\ fie date
afar\ [din Academia Român\] va-
lori na]ionale, mai ales ̀ n domeniul
[tiin]ific, artistic [i intelectual, sub
pretext c\ au alte opinii politice.
Politica n-are ce c\uta `n sferele

`nalte ale culturii, care trebuie s\
fie ceva de care nu te atingi. [...]Am
acceptat totul, cu condi]ia s\ fie de
ordin exclusiv artistic, [i strig `n
gura mare [subl. mea V.E.] c\ nu
`n]eleg s\ fiu amestecat `n nimic
din ceea ce e de ordin politic. Nu
exist\ cale de mijloc“.

***

Reamintesc toate acestea sub
impresia nepl\cut\ a unor afir ma -
]ii f\cute recent de istoricul Adrian
Cioroianu, decan al Facult\]ii de Is-
torie a Universit\]ii bucure[tene,
`ntr-o emisiune la TVR2. „Cinci mi-
nute de istorie“, fie [i numai prin
durata sa, nu poate fi un program
care s\ reu[easc\ s\ rezolve vreo
necunoscut\, vreo „enigm\“, a cer-
cet\rii istorice. Poate `ns\ s\ trans-
mit\ un mesaj subliminal negativ
celor care privesc [i „se cultiv\“ ex-
clusiv prin televiziune. Atunci
când cineva d\ drept certitudine c\
„plecarea lui George Enescu din
]ar\ s-a produs cu acordul regimu-
lui comunist“, sugerând c\ ar fi
fost pre]ul accept\rii unui scaun de
deputat „coleg cu Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej sau Ana Pauker“, [i c\
„pân\ `n mai 1955, când a murit,
George Enescu... [i-a p\strat pa[a -
portul de cet\]ean al României co-
munizate“, nu face decât s\ arunce
oprobiul [i anatema, cu un grad a[
zice de iresponsabilitate, asupra
unui mare intelectual democrat [i
mai mult decât integru ca om! Voi
reveni.

La 18 noiembrie 1946, o zi
`naintea alegerilor
parlamentare din România, la
o dat\ ce fusese anun]at\
doar cu o lun\ `n urm\, un
amplu raport despre situa]ia
din ]ar\, `ntocmit de Serviciul
Special de Informa]ii, nota c\
„un pas important `n
activitatea propagandistic\ a
guvernului o constituie
atragerea pe listele de
candida]i ale Blocului
Partidelor Democrate a
câtorva figuri proeminente
din lumea cultural\, artistic\
[i [tiin]ific\ din România. [...]
Aceast\ realizare s-a f\cut
prin concesiuni din partea
P.C.R.-ului `n ceea ce prive[te
pozi]ia [i num\rul
candida]ilor s\i“. ~ntre
exemplele de personalit\]i
date, trei la num\r, se afla [i
numele lui George Enescu...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Meseria de colec]ionar, la fel ca
meseria de scriitor, nu este in-
clus\ pe lista `ndeletnicirilor.
Chiar dac\ unii vor obiecta c\ a fi
colec]ionar nu e o profesiune, ci
mai degrab\ o voluptate, eu ̀ nclin
s\ cred c\ nu po]i ajunge colec]io-
nar f\r\ o preg\tire extrem de ri-
guroas\, cu examene absolvite [i
teste de abilit\]i ce surmonteaz\
lejer durata unei facult\]i, deoare-
ce se dau toat\ via]a. Am g\sit pe
undeva exprimat\ ideea c\ men-
talitatea de colec]ionar apar]ine
aristocra]iei, de unde [i raritatea
ei `n vremurile noastre curat de-
mocratice. Nu-i vorb\, numeroa-
se filme artistice [i documentare
cultiv\ confuzia (de n-o fi strate-
gie de marketing) ce promoveaz\
o anumit\ sinonimie `ntre omul
care colec]ioneaz\ ceva [i nobilul
cu sânge albastru, membru al
unui club, al unei elite, al unei lo-
je secrete. Mai din popor fiind, [i
suficient de profan, `mi permit in-
solen]a s\ apreciez c\ a fi colec]io-
nar e, `n primul rând, un viciu
costisitor pe care [i-l dezvolt\, ca
moft [i semn de „clas\“, indivizii
cu destui bani câ[tiga]i f\r\ efort
ca s\-i poat\ cheltui pe ceea ce
probabil consider\ fleacuri. Dar
pentru alt\ categorie de oameni este
un virus, o boal\, un handicap, o in-
satisfac]ie, o stare de permanent\
necesitate c\reia sunt gata s\-i jert-
feasc\ ultimele resurse, doar-doar
`[i vor stinge setea de-a atinge
obiectul adorat. Sunt [i pasiona]i ai
vreunei m\istorii preten]ioase, care
`[i fac din asta surs\ de trai, agoni-
sind molcom capodopere ale me[ -
te[ugului, l\sate cu limb\ de moar-
te nepo ]ilor. Chitaristul timi[ orean
Emil Kindlein e printre ace[ti fe-
rici]i, mo[tenitorul unui adev\rat
muzeu al ceasurilor, de care [tie o
`ntreag\ lume cultural\.

Am avut [i eu puseuri de co-
lec]ionar. Dac\ m\ gândesc bine,
toat\ via]a am adunat câte ceva –
de la pietre la c\r]i, de la arcuri de
biciclet\ la discuri de gramofon
(am [i azi unul!), de la boabe de po-
rumb la `ncurc\turi datorate firii
mele nonconflictuale. ~n anii 1980
c\p\tasem n\ravul acumul\rii
c\r]ilor tip\rite `n perioada inter-
belic\, `mbog\]ind realmente un
anticar clandestin, pe care `l vizi-
tau, f\r\ s\ cumpere nimic, [i
dom  nii Liiceanu [i Ple[u, [i de la
care se aproviziona uneori Be-
dros Horasangian, acesta scriind
[i-o admirabil\ povestire. S\ fi
pus deoparte banii l\sa]i lâng\
masa efectiv coco[at\ de volume
vechi [i foarte rare a domnului `n
cauz\, pesemne c\ num\ram `n
1990 o zecime din suma pe care se
l\uda c-ar fi de]inut-o pre[edinte-
le B\sescu, tot la momentul zero
al capitalismului b\[tina[. Critic
la adresa altora neab]inându-m\
s\ fiu, nu-mi refuz totu[i puseuri-
le autocritice. Drept care m\rturi-
sesc aici, fiindc\ veni vorba, c\
toate patimile personale de na-
tur\ s\-mi confere vreo tu[\ ev-
ghenicoas\ nu sunt decât simpto-
mele trendului botezat cu eleva]ie
consumism. Sigur nu [tiu dac\
trebuie s\-mi fie ru[ine, `ntrucât,
s\ caut cu lanterna, tot nu g\sesc
`ntre neamurile mele pe vreun al-
tul strâng\tor de lucruri f\r\ tre-
buin]\ iminent\. Fire[te c\ aproa-
pe tuturor cons\tenilor care `mi
vedeau biblioteca, dup\ ce dep\ -
[ise 100 de volume a[ezate `ntr-un
raft made by myself, musai s\ le
demonstrez cât de cât c\ „le-am ci-
tit pe toate“...

Nu la fel se petrecea cu discote-
ca! Se ̀ n]elegea de la sine c\ ascul-
tasem toate cântecele gravate pe
vinil. Chiar dac\ eram lipsit de
pick-up (aparat a c\rui posesiune
limpezea chestiunea audi]iei),
discurile – numite [i pl\ci – erau
obiecte ce nu trezeau nim\nui
suspiciunea c\ le-a[ fi cump\rat
degeaba. M\-ntreb: oare de ce s\
cite[ti c\r]i produce `nc\ uimire,
`n timp ce s\ ascul]i muzic\ nu?

R\spuns n-am nici acum, la ro-
tunjirea celor 40 de ani de când
discul Dreptul de a visa – Progre-
siv TM (Electrecord, 1974) m-a
f\cut deodat\ s\ `n]eleg altfel lu-
mea prin care umblam bezmetic...

Colec]ionarul
de pl\ci
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Pagini din scrisoarea lui George Enescu c\tre Mihai Andricu din ianuarie 1949 
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Romeo Castellucci, Claudia Castel-
lucci [i Chiara Guidi s-au constitu-
it ca grup de crea]ie la `nceputul
anilor ’80 sub numele Socìetas Raf-
faello Sanzio, revendicându-se de
la celebrul pictor renascentist [i,
astfel, de la artele vizuale. Specta-
colele celor trei italieni leag\ ̀ ntr-un
fel unic teritoriul plasticii [i al
scenicului. O fac prin noul tip de
performativitate propus\, carac-
terizat\ prin conceptualizare,
vizualitate, noua rela]ie instituit\
cu spa]iul, textul, cu publicul, cu
emo]ia. O art\ performativ-in-
vaziv\. 

Tragedia Endogonidia (2002-
2004), proiect-foileton cu 11 epi -
soade comisionate de diverse ora[e
europene – Cesena, Avignon, Ber -
lin, Bruxelles, Bergen, Paris, Ro-
ma, Strasbourg, Londra, Marsilia,
Cesena – [i itinerate ulterior `n di-
verse puncte ale globului, i-a impus
`n aten]ia `ntregii lumi. Endogoni-
dia e un termen din microbiologie
[i desemneaz\ familiile de orga -
nisme care se autoreproduc prin
diviziune. Titlul suitei de reprezen-
ta]ii e `ncriptat, abstract, oxi-
moronic, cum precizeaz\ Romeo
Castellucci `ntr-un interviu, pen-
tru c\ se refer\ la „nemurirea
sfâr[itului“. Pentru artistul italian,
esen]a unei tragedii const\ `n
moartea eroului, iar de vreme ce

endogonidia asigur\ practic ne-
murirea, Tragedia... lui vorbe[te
despre tragismul viitorului prin tr-un
spectacol serial, deschis, de re -
prezentare. ~n bro[ura Festivalului
Foreign Affairs, Berlin, 2012, Cas -
tellucci preciza c\ „...tragedia
greac\ nu apar]ine de trecut, ea
constituie steaua polar\, punctul
fix de care am nevoie pentru a m\
orienta. Nu exist\ nimic mai fru-
mos, mai puternic, mai scandalos
sau mai hulitor de Dumnezeu decât
o tragedie greac\. Ea reprezint\
m\sura absolut\ a esteticii [i a
filosofiei vestice. Puterea tragediei
grece[ti nu consta `n spunerea unei
pove[ti tragice, e vorba de pri virea
care arunc\ o umbr\ tra gic\ asu -
pra tuturor lucrurilor, privirea
care devine ea `ns\[i tragic“. De-
spre plasarea la limit\ vorbesc [i
crea]iile lui Socìetas Rafaello
Sanzio, tragedia omului de `nceput
de nou mileniu, a umanit\]ii pre -
zentului, un tragism care trebuie
expus [i con[tientizat. Spectacolele
sale deruteaz\, pentru mul]i, sunt
incomprehensibile. Dar nu logica
trebuie c\utat\ `n aceste incredi-
bile succesiuni de frame-uri, c\ci
ele sunt nonnarative, destruc-
tureaz\, semnificativ\ e dramatur-
gia emo]iei, receptarea la nivel vis-
ceral [i tisular. Ca un fel de terapie
prin ̀ nf\]i[are, de radicalism artistic.

„...O dram\ nu este doar o form\ a
antagonismului care se na[te pe
scen\ `ntre dou\ personaje. Drama
se petrece `ntre scen\ [i spectator.
Aceasta este filosofia tragediei
grece[ti. Drama are loc `ntre ce -
t\]ean [i actor. Nu e u[or s\ accep]i
aceast\ confruntare dramatic\: o
asemenea imagine, o asemenea ex-
perien]\ poate s\ dezv\luie [i lu-
cruri foarte nepl\cute. Poate fi
greu, poate fi insuportabil, dac\
atinge anumite lucruri“, mai pre-
cizeaz\ Romeo Castellucci `n ace -
ea[i bro[ur\. 

Estetica de la Rafaello Sanzio
tope[te magie vizual\, auditiv\, re-
itereaz\ semne [i obiecte scenice
precum animalele vii – iepuri,
capre, pisici, cai, m\gari, câini,
maimu]e –, tehnologii `nalte [i
ma[in\rii ingenioase – un automat
care arunc\ s\ge]i `ntr-un perete,
automobile care cad din podul
scenei [i se parcheaz\ singure, un
tanc cu ]eava direc]ionat\ spre
public, trotuare rulante – corpuri
omene[ti reprezentând tipologii
fizice foarte diferite etc.

Teatrul Companiei
Socìetas Raffaello
Sanzio se lanseaz\ la
Festivalul Like CNDB

S\pt\mâna viitoare, la Centrul
Na]ional al Dansului Bucure[ti,
unde e `n curs Festivalul Like
CNDB #1, se va lansa versiunea
româneasc\ a c\r]ii Teatrul Com-
paniei Socìetas Raffaello Sanzio.
Volumul preia partea a II-a [i a III-a,
Teatrografia [i Bibliografia edi]iei
originale, cea ap\rut\ `n 2007, la
Routlegde. Sunt conversa]ii inspi-
rate `n principal de Tragedia Endo-
gonidia ale Claudiei Castellucci,
Romeo Castellucci, Chiara Guidi
cu teatrologii Joe Kelleher [i
Nicholas Ridout, primul profesor
la School of Arts Roehampton Uni-
versity Londra, cel\lalt, la Queen
Mary University Londra. Edi]ia en-
glezeasc\ includea [i 72 de fo-
tografii edificatoare realizate de
Luca del Pia. Elaborata prefa]\ [i
traducerea sunt ale Cristinei 

Modreanu, cea care a adus la Festi-
valul Na]ional de Teatru, ca se -
lec]ioner [i director artistic al
edi]iei 2010, minunatul Hey, Girl!.
{i care a impus, `n vremea ace -
luia[i mandat, un program editori-
al girat de FNT la care s-a renun]at
ulterior, nejustificat. Editorii ro -
mâni sunt Scena.ro, ARPAS [i
Teatrul Na]ional Timi[oara, insti-
tu]ie care a publicat deja mai multe
lucr\ri de referin]\, a[a cum se face
la casele mari, pentru care merit\
felicit\ri. Teatrul Companiei Socìe-
tas Raffaello Sanzio e o carte foarte
necesar\, prin lecturarea c\reia cu-
rio[ii se pot racorda la una dintre
cele mai interesante nuclee de
crea]ie contemporan\. O companie
ale c\rei spectacole le-am putut
vedea [i `n Romania, la Temps
d’Images Cluj, 2009, o produc]ie
Chiara Guidi [i Scott Gibbons, [i
FNT, `n 2010. Eu am avut [ansa s\
vizionez  [i singurul spectacol de
oper\ al lui Romeo Cas telucci, Par-
sifal, realizat la Teatrul La Mon-
naie Bruxelles. Pentru c\ cei trei
membri ai companiei au o rela]ie

estetic\ deschis\. Lucreaz\, adic\,
[i proiecte separate. Oricum,
fiecare se specializase `nc\ din
start, `mp\r]ind munca de crea]ie.
Romeo Castellucci se ocup\ de
regie, „décor“, recuzit\, costume,
designul scenelor. Chiara Guidi,
care coordoneaz\ [i o [coal\ de
teatru experimental pentru copii, e
expert `n particularit\]ile vo-
calit\]ii [i rostire, arii `n care
merge pe c\i neumblate. ~n acela[i
perimetru se `ncadreaz\ [i partea
„muzical\“ a lui Scott Gibbons, al
c\rui stil face pionierat sonor.
Artistul prelucrez\ sunete captu -
rate, deloc obi[nuite, gen mi[carea
laringelui, zgomotul moleculelor,
al astrelor, al apei, al componen-
telor pirotehnice. Iar Claudia Cas -
tellucci, care are o [coal\ pentru
tineri interesa]i de aspecte ale
reprezent\rii, e responsabil\ cu
coregrafia.

Ar mai fi atât de multe de spus
despre poetica grupului italian de
la Cesena, dar continuând, v-a[
r\pi bucuria de-a citi cartea. Mai
bine m\ opresc.

Performativitatea
invaziv\ 
a lui Romeo
Castellucci

Unii au scris despre produc]iile lor c\ nu sunt
teatru. Al]ii i-au idolatrizat, urm\rindu-i atât la
Cesena, unde func]ioneaz\, `n Teatrul Comandini,
cât [i prin marile festivaluri de teatru [i arte
vizuale care li s-au al\turat ca parteneri.
Esteticienii fundamentali[ti i-au repudiat,
extremi[tii au `ncercat s\-i cenzureze, afirmând c\
ceea ce face Compania Socìetas Raffaello Sanzio e
blasfemie. Ei n-au sus]inut niciodat\ c\ arta lor e
teatru, instala]ie sau visuals, e modul lor de a se
exprima, de a se raporta la realitate. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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Interviu realizat de 
Iulia Blaga

~n ce m\sur\ se poate spune
c\ filmele dvs. sunt filme de-
spre istorie?

Sunt, dac\ dori]i, interesat de
presiunea st\ruitoare pe care tre-
cutul o pune asupra prezentului.
Oamenii pot vedea The Entire Sto-
ry of Louisiana Purchase (n.r.: pri-
mul documentar al s\u, din 1998) [i
trage concluzia gre[it\ c\ fac filme
despre istorie, de[i acest film avea
de-a face cu fundamentalismul care
ghidoneaz\ America de milenii
prin intermediul mitului urban al
femeii care `[i ucide copilul `n cup-
torul cu microunde (ceea ce repre-
zint\ una din multele fantezii ame-
ricane). Aceste lucruri `[i au r\d\ -
cinile `n istorie, dar filmul meu nu
e un film istoric. ~ntr-o manier\ mai
profund\ pot spune c\ sunt intere-
sat de felul cum trecutul ne bântuie,
de[i toate filmele mele au de-a face
cu prezentul. 

Oamenii nu pornesc `n distru -
gerea propriei umanit\]i asemenea
unor kamikaze, ci aleg pozi]ia `n -
vin g\torilor. Nazi[tii n-au fost da]i
la o parte pentru c\ au omorât evrei,
ci pentru c\ au `ncercat s\ cuce-
reasc\ Europa. De regul\, cri mi -
nalii `[i `nt\resc autoritatea prin
intermediul violen]ei. Când câ[ -
 tig\, ei scriu istoria `nving\torului
care presupune impunerea unor
minciuni despre actele lor, menite
s\ le justifice. ~n The Art of Killing
se spune: „S\ ucizi e cel mai r\u lu-
cru posibil, dar, dac\ e[ti pl\tit su-
ficient [i scapi basma curat\, f\-o!
Va trebui, `n schimb, s\ cau]i o
scuz\ pentru a te justifica `n propriii
ochi [i de care va trebui s\ te ag\]i.
Va trebui s\ te min]i“. Criminalii
rescriu istoria [i ca s\ poat\ tr\i cu
trecutul lor. Nu e doar un mod ma-
chiavelic de a p\stra puterea. 

Aducând aceste lucruri din
tre cut la suprafa]\, `n ce m\ -
sur\ crede]i c\ pute]i influen -
]a viitorul? 

Scopul fiec\rei arte e de a ne
`ncuraja, de a ne seduce ori de a ne
for]a s\ `nfrunt\m cele mai dure-
roase adev\ruri [i cele mai miste-
rioase [i iritante aspecte ale perso-
nalit\]ii noastre. Refuz\m ̀ nde ob[te
s\ privim `n ochi aspecte ale noas-
tre cu care nu ne sim]im conforta-
bil, fie ca persoane, fie ca societ\]i.

Crede]i c\ ace[ti criminali ar
putea fi, `n alte condi]ii, vic-
time? 

Orice fiin]\ poate fi criminal sau
victim\. Dac\ v\ referi]i la Indone-
zia anilor ’60, cred c\ ace[ti crimi-
nali au `ncercat o via]\ `ntreag\ s\
se conving\ pe ei ̀ n[i[i [i pe ceilal]i
c\, dac\ nu i-ar fi ucis pe comu -
ni[ti, ar fi fost ei `n[i[i uci[i. Dar ei
nu ucideau comuni[ti, ci jurnali[ti,
intelectuali, profesori, scriitori, li-
deri de sindicat, etnici chinezi –

omorau pe oricine era nevoie astfel
`ncât s\-[i `nt\reasc\ autoritatea. 

Sunt destul de sceptic fa]\ de va-
rianta „dac\ nu ucizi, vei fi ucis“.
Când nepo]ii ori copiii criminalilor
v\d The Act of Killing, sunt foarte
impresiona]i [i spun: „Bine, dar
bunicul sau tata ziceau c\, dac\ nu
ar fi omorât, ar fi fost ei `n[i[i omo-
râ]i“. Dac\ a[ fi ̀ ntrebat fiecare cri-
minal pe care l-am `ntâlnit de ce a
f\cut-o, mi-ar fi servit scuza de care
s-a ag\]at o via]\ `ntreag\. 

Cheia e `n a `ncerca s\ `n]elegi
de ce au ucis prima dat\. Senza]ia
mea, judecând dup\ to]i criminalii
pe care i-am cunoscut, este c\ erau
pl\ti]i pe simbrie `nainte s\ `ncea -
p\ genocidul. Ucideau pentru bani,
pentru putere, iar pe urm\ au fost
recruta]i de armat\ s\ ucid\ pen-
tru a o ajuta s\ consolideze dictatu-
ra militar\. 

To]i cei pe care i-am intervievat –
nu sunt expert `n toate crimele din
Indonezia sau `n genocidele din
`ntreaga lume, dar pot vorbi pentru

INTERVIU CU DOCUMENTARISTUL JOSHUA OPPENHEIMER: 

„The Art of Killing a transformat
radical modul `n care Indonezia
vorbe[te despre trecut“
Dup\ ce documentase, timp de trei ani, `n
nordul Sumatrei, m\rturiile mercenarilor care
uciseser\ zeci de mii de presupu[i comuni[ti
`n anii ’60 (se spune c\ ar fi fost 500.000 `n
toat\ ]ara), Joshua Oppenheimer s-a gândit
c\ cea mai bun\ modalitate de a vorbi despre
tragedia care continu\ s\ road\ societatea
indonezian\ bazat\ pe corup]ie [i fric\ e s\-i
pun\ pe criminali s\ joace `n scenete filmate,

imaginate chiar de ei. Rezultatul e unul
dintre cele mai `nfrico[\toare documentare
despre natura uman\ realizate vreodat\.
(Werner Herzog spune c\ un film ca acesta
apare o dat\ la 20 de ani.) ~ntâlnirea cu Joshua
Oppenheimer a avut loc la Berlin, unde
cineastul a primit, `n 7 decembrie 2013,
Premiul Academiei Europene de Film pentru
Documentarul European al Anului. Joshua

Oppenheimer e o persoan\ pe cât de
inteligent\ [i de articulat\, pe atât de cald\ [i
de accesibil\. Face filme `n Indonezia din
2004. S-a n\scut `n 1974 `n SUA, dar are [i
pa[aport britanic, iar acum locuie[te la
Copenhaga. Singur recunoa[te c\ interesul
pentru crimele `n mas\ vine din faptul c\
bunicii s\i, evrei germani, au sc\pat de
Holocaust trecând la timp Oceanul.
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nordul Sumatrei –, deci to]i cei cu
care am vorbit uciseser\ pentru
putere, pentru bani, pentru [ansa
de a-[i elimina du[manii. Ezit s\
spun c\ ar fi putut fi victime dac\
nu ar fi ucis pentru c\, `n momen-
tul când decizi c\ asta vrei s\ faci,
`ncepând din acel moment justifici
crimele `n mas\. 

De un an de zile filmul e pre-
miat [i apreciat `n lumea `n -
treag\. A]i `nv\]at ceva nou
despre el din reac]iile specta-
torilor?

Da, felul meu de a vorbi despre
film s-a modificat datorit\ reac]iei
publicului. Un film nu e terminat
pân\ nu e v\zut de spectatori.
Aceasta e pentru mine esen]a pro-
cesului de realizare a unui film.
Uneori documentari[tii, poate din
cauza unui sentiment de inferiori-
tate fa]\ de filmul de fic]iune, spun:
„Noi suntem povestitori. C\ut\m o
poveste puternic\ [i cea mai bun\
modalitate de a o spune“. 

Dac\ a[a gânde[ti ca autor de ci-
nema non-fic]ional, vei face filme
care se vor na[te gata moarte. Si-
gur c\ cinemaul non-fic]ional e le-
gat de proiectul bazinian al capt\rii
unor fragmente de miracol [i mis-
ter din lume. ~n acest sens, filmarea
e o explorare. Pentru mine, s\ fil-
mez `nseamn\ s\ descop\r o tem\,
un set de `ntreb\ri productive, o
metod\, ni[te personaje, un loc [i o
metafor\ puternic\. 

~n cazul de fa]\ locul a fost Indo-
nezia, personajele cele pe care le-a]i
v\zut, tema a fost impunitatea, me-
tafora – emfaza, l\ud\ro[enia cri-
minalilor prin intermediul jocului
lor, iar metoda – filmarea unei sce-
ne urmat\ de vizionarea ei de c\tre
Anwar [i de propunerile pentru
scena urm\toare. 

Dac\ p\trunzi mai adânc, vei
g\si foarte multe `ntreb\ri. Perso-
nal, [tiu c\ nu mai trebuie s\ filmez
când `mi dau seama c\ nu mai `na -
intez `n profunzime, de[i acumulez
tot mai multe `ntreb\ri. Nu po]i
schimba pe drum elementele de
baz\ pentru c\ asta ar presupune
s\ faci alt film. Nu po]i schimba
metoda dup\ doi ani de filmare –
sau personajele. Iar montajul nu
]ine doar de nara]iune, de felul
cum spui povestea descoperit\ `n
timpul film\rii, ci este un proces de
excavare. Sigur c\ nu mai cuno[ti
materialul dup\ cinci ani de filma-
re. Nu ai cum ]ine minte 1.200 de
ore de material, a[a c\ apare acest
proces de c\utare a straturilor, a
nuan]elor [i a sensurilor. 

Când `ncepi s\ aduci totul la o
form\ [i ajungi la un „rough cut“ [i
la formele intermediare pân\ la „fi-
nal cut“, intervine faza de tran -
sla]ie. S\ translezi acea experien]\,
acea c\l\torie care a durat ani ̀ ntr-un
film de dou\ ore [i 20 de minute.
Odat\ terminat, filmul `ncepe un
dialog cu spectatorii din `ntreaga
lume [i din acest dialog pe care `l

are cu fiecare spectator sau cu co-
munit\]i etnice sau lingvistice, el
`[i g\se[te `n sfâr[it sensul. 

M-a]i `ntrebat despre reac]ii. 
Le-a[ aminti pe cele din Indonezia,
unde filmul a transformat radical
modul `n care ]ara vorbe[te despre
trecut. Nu m\ a[teptam la a[a ceva.
Credeam c\ filmul va fi interzis [i c\
va exista o reac]ie negativ\ la faptul
c\ un str\in vine s\ vorbeasc\ de -
spre ni[te lucruri atât de nepl\cute,
de aceea am f\cut tot ce am putut ca
filmul s\ fie perceput ca film indo-
nezian. Am avut un co-regizor indo-
nezian [i ne-am str\duit ca totul `n
film s\ fie autentic. 

~n ce rela]ie sunte]i cu cinéma
vérité-ul? Prefera]i s\ rela]io -
na]i cu personajele.

Era crucial pentru film ca, da-
torit\ intimit\]ii mele cu Anwar,
s\ devin\ [i spectatorii intimi cu el.
Când vezi c\ regizorul se apropie
atât de mult de personaj `ncât `l
poate provoca... Adi mi-a spus `n
ma[in\: „Poate c\ ceea ce ai aflat e
adev\rat, Josh, dar nu e bine. N-ar
trebui s\ sapi atât de adânc“. „Da -
c\ adev\rul iese la iveal\, e bine
pentru milioanele de familii ale
victimelor“, i-am spus, adic\ mi-am
delimitat pozi]ia [i m-am declarat
de partea supravie]uitorilor (dac\
exist\ p\r]i, cred c\ mai degrab\
nu sunt). Când am spus asta, eram
lâng\ el [i cred c\ pentru spectator
asta conteaz\. Apropierea culmi-
neaz\ `n scena final\. Anwar ce-
deaz\ interior atunci când `i spun:
„Nu, nu sim]i acela[i lucru cu vic-
timele!“.

~n general, cinéma vérité-ul e un
simptom al unui trend foarte `n -
[el\tor `n felul de a `n]elege cine-
maul non-fic]ional. Termenul de ci-
néma vérité a fost inventat de Jean
Rouch care a `n]eles, cred, ce este
cu adev\rat cinemaul non-fic]ional,
[i anume c\ el reprezint\ o serie de
ocazii pe care le cre\m `m preun\
cu cei pe care `i film\m astfel `ncât
s\ se `ntâmple anumite lucruri.
Deci exist\ mereu o colaborare [i
ceva spectacular; oamenii sunt tot
timpul con[tien]i c\ sunt filma]i, [i
totul ]ine de provocarea unei si-
tua]ii. Cineva face o m\rturisire,
personajele discut\ `n contradicto-
riu sau cineva `[i scarpin\ stoma-
cul ̀ ntr-un anume fel (iar noi ne pu-
tem gândi c\ e jenat de faptul c\ e
supraponderal). 

Din alt punct de vedere, le po]i
da acestor oameni libertatea de a se
juca pe ei `n[i[i a[a cum am f\cut
eu cu Anwar [i cu prietenii lui. De
fiecare dat\ când film\m pe cineva,
cre\m o realitate `mpreun\ cu cei
pe care ̀ i film\m. Ca cinea[ti, avem
responsabilitatea cre\rii acelei rea-
lit\]i care pune sub lup\ cele mai
importante `ntreb\ri aduse de acea
situa]ie. Altfel, cheltuim aiurea [i
timpul oamenilor, [i pe al nostru.
Cred, deci, c\ regizorul trebuie s\
fie tot timpul dispus s\ colaboreze
[i s\ se implice.

Documentarul „fly on the wall“
(n.r.: care presupune ca eveni-
mentele s\ fie filmate obiectiv, ca [i
cum ar fi observate de o musc\) e o
modalitate particular\ de a crea
realitate `mpreun\ cu cei pe care `i
filmezi. ~i filmezi pe acei oameni [i
creezi o realitate `n care pretinde]i
cu to]ii c\ aparatul de filmat nu
exist\. Dar toat\ lumea pretinde,
„se face c\“, se str\duie[te s\ se
comporte normal `n timp ce unii
regizori exasperan]i spun: „V\ rog,
juca]i normal!“. (Râde.)

Nu spun c\ nu exist\ capodope-
re de acest gen, dar ar trebui s\
`n]elegem c\ „fly on the wall“ e o
poveste pe care cinea[tii o spun
spectatorului pentru ca acesta s\
renun]e la ne`ncrederea de a apre-
cia fic]iunea care se i desf\[oar\
prin fa]a ochilor. A[a cum trebuie
s\ renun]\m la suspiciuni când
urm\rim orice oper\ de fic]iune. 

Apropo, am v\zut recent un film
minunat, Hotel of the Stars de Jon
Bang Carlsen. E unul dintre cele
mai frumoase filme f\cute vreoda -
t\ [i e despre oameni care se joac\
pe ei `n[i[i. Acest film din 1981 e un
mic miracol. Werner Herzog nu au-
zise niciodat\ de el. Nu [tiu dac\ a
fost considerat revolu]ionar [i `n
Danemarca, nu [tiu dac\ a circulat

prea mult, dar ar trebui s\ fie la fel
de cunoscut `n istoria cinemaului
non-fic]ional a[a cum e Animal Lo-
ve (n.r.: de Ulrich Seidl, 1995). 

Exist\ critici americani c\ro-
ra li se pare extraordinar c\
nu recurge]i la procedeul „fly
on the wall“.

Vede]i ce arbitrare sunt lucruri-
le? Carlsen le-a spus personajelor
sale: „Interpreta]i-v\ pe voi `n[iv\
[i haide]i s\ vedem ce magie poate
ie[i de aici“. Din momentul când
`ncepi s\ filmezi pe cineva, acea
persoan\ devine con[tient\ c\ e fil-
mat\, dar va `ncerca s\ dep\[easc\
aceast\ senza]ie astfel `ncât filmul
s\ devin\ o oglind\ transparent\ a
lumii. ~ns\ con[tiin]a de sine ne
spune atât de multe. S\ lu\m exem-
plul omului care `[i suge burta; o
face pentru c\ vrea s\ par\ mai
slab, dar gestul ne spune [i cum
vrea s\ fie v\zut de ceilal]i, fiind
poate [i un simptom al unei dureri
mai adânci – o team\ de respinge-
re, team\ de moarte, cine [tie.

A]i ie[it din siajul genocidu-
lui indonezian?

~nc\ nu. M\ ocup de terminarea
montajului unui nou film care se
ocup\ de o familie de indonezieni
care au aflat cine le-a ucis fiul din
materialul pe care l-am filmat cu
cel de-al patruzecilea criminal `n -
tâlnit de mine `n perioada de docu-
mentare. Filmul e realizat prin
ochii fratelui celui ucis, care s-a
n\scut la doi ani dup\ crim\, deve-
nind pentru mam\ `nlocuitorul ce-
lui mort. Nu e la fel de traumatizat
ca restul familiei, dar a tr\it sub
aceast\ greutate, sub aceast\ respon-
sabilitate aproape oribil\. Acum, la
46 de ani, are propriii s\i copii [i

decide c\ trebuie s\ rup\ t\cerea ̀ n
familie [i s\ se confrunte cu cei vi-
nova]i de moartea fratelui s\u. 

E optician [i merge din cas\ `n
cas\ testând gratis ochii oamenilor
[i vânzându-le ochelari dac\ au ne-
voie. Sub acest pretext se apropie
de criminalii cu care avem mate-
riale filmate din anii 2003-2005, iar
ei ajung s\-i povesteasc\ cum au
ucis, ̀ n timp ce ochii le sunt contro-
la]i cu ajutorul acestor lentile.
Când scrie re]eta, le spune [i cine e.
Aceste `ntâlniri sunt uluitoare. 

Am `ncercat s\ evit toate cli[ee-
le documentarelor despre drepturi-
le omului. ~n general, se creeaz\ o
pozi]ie fix\, sanctificat\ a victimei
cu care spectatorul se poate identi-
fica pentru a fi mai sigur c\ e dea -
supra acestor lucruri. ~ns\ aceas t\
pozi]ie e necinstit\ [i nu face nici
un serviciu victimei. Evitând aces-
te cli[ee (tind s\ devin cam prea
`ncântat de film...), filmul e un fel
de poem despre t\cerea n\scut\ din
team\, despre necesitatea de a dis-
truge aceast\ t\cere, dar [i de spre
trauma pe care aceast\ distrugere
o provoac\.

Pe urm\ cred c\ o s\ iau aceast\
metod\ [i o s-o duc `n SUA, chiar
dac\ produc]ia va r\mâne danez\.
Am foarte multe idei...

The Act of Killing a primit,
printre altele, Premiul Pu -
blicului [i Premiul Juriului
Ecumenic la Berlin, precum [i
Premiul Documentarul Euro-
pean al Anului acordat de Aca-
demia European\ de Film. Es-
te nominalizat la Oscar, res-
pectiv la Premiul Independent
Spirit pentru cel mai bun docu-
mentar de lungmetraj.

Dup\ ce Suharto a preluat
puterea `n septembrie 1965, `n
urma unei lovituri de stat, An-
war Congo [i Adi Zulkadry ca-
re se ocupaser\ pân\ atunci de
vânzarea pe pia]a neagr\ a bi-
letelor de cinema, devin con-
duc\torii celor mai temute
bande de criminali din nordul
Sumatrei care au ac]ionat `n
timpul genocidului din 1965-66. 
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Doris Mironescu

„Maturitatea“ sa nu e o valoare `n
sine, mai ales c\, [tim bine, imper-
tinen]a debutan]ilor a `nsemnat, `n
câteva celebre cazuri, marca de ne-
dezlipit a talentului lor. E vorba de
altceva aici. Poezia lui George Floa-
rea intr\ `ntr-o categorie `ngust\ [i
foarte preten]ioas\, caracterizat\
de no]iuni subtile [i insesizabile, de
ambiguit\]i reale [i nu mimate, de
gândire „slab\“, care se `ndoie[te
de tot, f\r\ excep]ii. E o `ntreag\
[coal\ a „bacovienilor“, foarte bine
reprezentat\ azi de o categorie
`ntreag\ de practican]i ai scrisului
stângaci, ai bâjbâielii metafizice pe
`ntuneric, ai suferin]ei ap\s\toare,
care handicapeaz\ gândirea. ~n
aceast\ [coal\ nu se intr\ din
`ntâmplare; trebuie mult\ [tiin]\
pentru a ajunge s\ scrii ca un bar-
bar. Am o puternic\ simpatie pen-
tru astfel de poe]i, pentru c\ perfor-
man]a lor nu ]ine doar de `ndemâ-
nare artistic\, ci [i de o anumit\
consecven]\ etic\ (sau cel pu]in a[a
`mi place s\ cred). 

George Floarea se al\tur\ aces-
tui contingent poetic cu versurile
lui venite dintr-o lume [ubred\,
nici cu totul distrus\, nici perfect
`nchegat\. Povestea lui e de acela[i
calibru: nu este nimic cu adev\rat
dramatic, nimic sfâ[ietor la modul
memorabil, dar `nsu[i faptul c\
via]a lui `[i vede cus\turile [i le
simte destr\mându-se `ncet produ-
ce o dram\. Amintirile sale din co-
pil\rie sunt simple, banale, oareca-
re; le lipse[te chiar [i gestul totali-
zant al „epifaniilor“ din povestirile
joyciene. Stilul s\u e simplitatea,
din când `n când tulburat\ de blo-
caje inevitabile. „De pe acoperi[uri
se scurgea smoala“, sun\ finalul unui
poem. Textele cuprind istorii m\ run te,

care zgând\resc ceva `n co [ul piep-
tului, nonevenimente care aveau
un sens odat\: „ne `ntâlneam la ba-
za sc\rilor/ unul dintre noi avea
chibritul/ cel\lalt lumânarea
aprins\/ uneori num\ram etajele/
alteori treptele/ nu ne puteam
hot\r`/ `ntre opt [i nou\ suflam `n
ea/ ca la o aniversare“. Amintirea
are un ecou nelini[titor `n con[ti-
in]\, care face ca jocul anodin de
copii s\ par\ c\ acoper\ un ritual
cabalistic, al c\rui sens a fost ui-
tat. ~ntâmpl\rile sunt evocate in-
sistent [i filmate `ndelung, pân\
acolo unde devin stranii [i pro-
voac\ o stare de ̀ ntrebare. {i aici se
vede intui]ia poetului care a g\sit
ceva adev\rat, o problem\ cu miz\
real\ despre care s\ vorbeasc\. ~n
fond, nu despre amintiri este vor-
ba, nu despre produsele unei me-
morii solicitate egotistic [i penibil,
ci despre [tiin]a dezolant\ a unui
poet f\r\ iluzii de a pune `n abis
semnifica]ia oric\rui gest [i utilita-
tea oric\rei amintiri.

Amu]irea elocvent\

Un mod de a opri scena rememo-
rat\ `nainte ca ea s\ se transforme
`ntr-un cli[eu sentimental oarecare
este autocenzura, amputarea fra-
zei, limba mu[cat\ ca s\ nu devin\
guraliv\. Constantin Acosmei [i
T.S. Khasis s-au f\cut aprecia]i, `n
anii din urm\, pentru tehnica lor
inteligent\ de a suci gâtul eloc-
ven]ei inutile. Floarea li se al\tur\
declarând [i el, succint: „`ntr-o
noapte ploioas\/ a[ vrea s\ am pu-
terea de a stinge“. Sau, alt\dat\, ob-
scurizând anume referin]a: „prin
labirintul de blocuri/ trec nep\ s\ -
tor cu siguran]a/ celui care de]ine
harta“. Dar, trebuie spus, asta nu
este cea mai proprie atitudine din
poezia autorului de fa]\. Amintiri-
le lui Floarea nu sunt dramatice, 
n-au nimic r\v\[itor, genul lor fiind
`ntotdeauna minorul. Or, amu]irea
elocvent\ nu func]ioneaz\ cu ade -
v\rat decât `n preajma cataclisme-
lor, care se las\ presim]ite cople -
[itor chiar [i atunci când nu sunt
numite. ~n poezia lui Floarea, echi-
valent\ cataclismelor este emo]ia
destul de comun\ a trecerii prin
timp a unei fiin]e iubite, care se
apropie de moarte (istoria cre[terii
[i descre[terii), sau decrepitudinea
unei bunici (niciun r\spuns). Nici
poemele unei sinucideri anun]ate
(sport de sear\) ori „parabolele“

prizonieratului metafizic `n real
(iar [i iar) nu mi se par izbutite,
pentru c\ sacrific\ perplexitatea
ivit\ `n momentele banale pentru
`n]elepciuni destul de comune,
f\cute anonime de o vast\ litera-
tur\ a traumei metafizice. 

Poetul este cel mai conving\tor
atunci când recurge la tema incon-
sisten]ei prezentului, a cotidianu-
lui decorativ, inutil pavoazat. Ges-
turile mici sunt dilatate [i devin
ambigue, `ntr-o realitate care pare
s\-[i ias\ din sine. {i aici, ca de obi-
cei la George Floarea, limbajul folo-
sit e cel al simplit\]ii, rezistând ten-
ta]iilor de gesticula]ie verbal\. Poe-
zia trebuie s\ fie simpl\ ca s\ poat\
s\ arate clar c\ disfunc]ia pe care o
nume[te nu e o problem\ de per-
cep]ie. Astfel, corectitudinea com-
portamental\ e, de fapt, dubioas\,
semnul unei instabilit\]i de sub-
stan]\ a tuturor, a lumii ̀ ntregi: „`n
metrou to]i sunt `mbr\ca]i `n hai-
nele lor bune/ ne ]inem unii altora
pumnii“. Meseriile cele mai comu-
ne apar ca ni[te deghizamente de-
monice: „`n lumina cuptoarelor ce
topesc/ [i c\lesc metalul/ ai s\ vezi
o mogâldea]\/ la baza elevatorului
[...] /dup\ ce termin\/ piticul se ri-
dic\/ i se disting numai ochii [i bu-
curia/ ap\s\rii pe buton“. Din afir -
ma]ie exuberant\ de sine, dragostea
devine, ca la Acosmei, o lamenta-
bil\ punere ̀ n scen\, de care ̀ [i dau
seama primii `ndr\gosti]ii: „când/
m\/ prime[te/ `n/ lini[tea/ ei/ nu/
cu/ ghirlande/ ci/ cu/ un/ trup/ pe/
care/ zâmbetul/ se/ plimb\/ ca/ o/
gânganie/ r\t\cit\“. Alt\ da t\, o
scen\ domestic\ pare [i ea reflexul
dincoace de oglind\ al unei pre-
sim]iri nelini[titoare: „copiii au
amu]it mângâind-o pe bot/ pe cre[ -
tet pe spinare/ niciunul n-a `ndr\z -
nit s-o trag\ de coad\/ numai eu
priveam c\tre ei `ngrijorat/ aproa-
pe orbit“. Iar grotescul are o latur\

inocent\, la
fel de `ngri -
jor\toare ca
o manifestare
a negativit\]ii
absolute: dar
dac\ violen]a
nu are nici o
conota]ie mo-
ral\, dar dac\
nu exist\ bine [i
r\u? Rar de tot
iadul se arat\ ca
iad, de obicei aco-
lo unde viziunea
poate fi atribuit\
altcuiva, de pild\
unui autor cele-
bru: „suntem `n po-
vestea lui brad -
bury// pe planeta
unde plou\ f\r\ ̀ nce-
tare/ un loc pe placul
t\u/ `n vis `mi apare
un soare lichid/ cre[ -
te `ntre noi floarea/ cu
miros de cadavru“.

Exist\ ie[ire din tr-o
astfel de indecizie?

Unul dintre cele mai bune poeme
din carte se nume[te metamorfoz\
& transfigurare, dar nu con ]ine de-
cât acelea[i nostalgii absurde [i re-
fuzuri pe jum\tate mute. ~n alt\
parte, Dumnezeu e pus la prob\ [i
dovedit necorespunz\tor: „a[ crede
pân\ la cap\t/ `n zeul care-mi poa-
te `nvia heringii/ din conserva pe
care acum o deschid“. Amintirile
precise [i nelini[titoare din copi -
l\rie ascund poate o [ans\ ratat\ de
transport metafizic, a[a cum p\ -
pu[a cu pleoape c\zute, budist, pes-
te ochi este `n acela[i timp o bucat\
de plastic inert\ [i un mic martor
din lumea „[tiutorilor“. Dar amin-
tirile nu salveaz\, ele nu pot fi decât
evocate `n versuri stranii. Poezia
ofer\ posibilitatea de a formula
nos talgii revendicative („`mi do-
resc o gogoa[\ cu o floare de salcâm
`n\untru“) sau de a descrie metafo-
ric absolu]iunea visat\ („cerneala
tampografic\ miroase a lalele pen-
tru câteva secunde“). Dar poezia
nu transfigureaz\, ba chiar devine
o `nchisoare din care e bine s\ eva-
dezi, dac\ ai cum: „te treze[ti câteo-
dat\/ ̀ n mijlocul unui poem/ pe ca-
re nu-l po]i transcrie“.

George Floarea aduce `n grupul
bacovienilor din ultimele decenii
un ton aparte, care e cel al ambigu-
it\]ii ascunse `n lucrurile simple.
Pornind de la subiecte rezervate
`ndeob[te poeziei minore (copi -
l\ria, familia, cotidianul), Floarea
atinge chestiunile care `i preocup\
pe congenerii s\i mult mai gravi.
Este dovada valabilit\]ii [i viabi-
lit\]ii neb\nuite a acestei direc]ii,
dat fiind c\ e vorba de o poezie
„s\rac\“, ce se hr\ne[te din dezilu-
zie, `ndoial\ [i abjurare.

George Floarea, Cântec de leag\n
pentru p\pu[a cu pleoape c\zute, Casa
de Editur\ Max Blecher, 2013 

PE SCURT

Cartea [oaptelor,
nominalizat\ 
la Premiul
Târgului de Carte
de la Leipzig

Romanul Cartea [oaptelor (Po -
lirom, 2009, 2012), semnat de
Varujan Vosganian, a ob]inut o
nominalizare la unul dintre cele
mai importante premii literare
din spa]iul german, Premiul
Târgului de Carte de la Leipzig,
`n valoare de 20.000 de euro.
Cartea [oaptelor (Buch des Flus-
terns) a ap\rut `n 2013 `n limba
german\, `n traducerea lui
Ernest Wichner, la prestigioasa
editur\ Zsolnay Verlag.

Premiul Târgului de Carte de
la Leipzig este oferit pentru
sec]iunile beletristic\, nonfic-
tion/eseu [i carte str\in\ – tra-
ducere, pentru fiecare sec]iune
fiind nominalizate câte cinci ti-
tluri. Volumele câ[tig\toare vor
fi desemnate la jum\tatea lunii
martie [i, potrivit tradi]iei, de-
cernarea va avea loc `n cadrul
Târgului de Carte de la Leipzig. 

Amazoanele
Adrianei Babe]i
„descalec\“ 
la Bucure[ti

Vineri, 21 februarie, la ora 18.00,
la Libr\ria Bastilia (Pia]a Ro-
man\, nr. 5), din Bucure[ti,
Adri ana Babe]i `mpreun\ cu in-
vita]ii s\i vor readuce `n aten]ia
publicului pove[tile amazoa -
nelor celebre din istorie, cu
prilejul lans\rii volumului Ama -
 zoanele. O poveste, ap\rut `n co -
lec]ia „Plural M“ a Editurii
Polirom, disponibil [i `n edi]ie
digital\.

Vor povesti, al\turi de autoa -
re: Livius Ciocârlie, Ioana Pâr -
vulescu, Simona Sora [i Bogdan-
Alexandru St\nescu.

Cu o bibliografie impresio -
nant\, Amazoanele. O poveste
reprezint\ o incursiune exhaus-
tiv\ `n lumea femeilor r\zboi -
nice, o c\l\torie virtual\ ce por -
ne[te din Antichitate [i ajunge
pân\ `n secolul XXI. Printre
„protagonistele“ acestei pove[ti
fascinante se afl\ Clorinda, Pen-
tesileea, Brunhilda, Jeanne d’Arc,
dar [i Diane Vernon, Hauteclaire,
Ada Razu, dom ni[oara de Maupin
sau Nikita, Beatrix Kiddo [i Lis-
beth Salander.

O carte discret\, dar absolut remarcabil\ este Cântec de
leag\n pentru p\pu[a cu pleoape c\zute de George Floarea,
ap\rut\ anul trecut la Max Blecher. E un debut, dar unul
`ndelung amânat, din partea unui poet care a `n]eles c\ ceea
ce are el de spus nu suport\ o expresie pripit\. 

Simplitate
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Fotbalul, cultura, referatele
[i un viitor premiant Nobel

Selec]ie de George Onofrei

A[adar, Adrian N\stase pierduse
alegerile. Lucian Dan Teodorovici
constata c\ PSD „`ncape, din nou,
pe mâinile b\trânului Ion Iliescu“.
Radu Pavel Gheo vorbea despre lu-
mea medical\ a anului 2005, care,
`n afar\ de exodul recent al medici-
lor spre Occident, se prezenta `n
aproximativ aceia[i parametri: „Ce
vin\ ai tu, cet\]ean de rând, care
pl\te[ti câteva sute de mii de lei asi-
gur\rile de s\n\tate, bani ce nu `]i
ajut\ la nimic? ~n definitiv, nimeni
n-a spus c\ impozitul respectiv este
pentru asigurarea s\n\t\]ii tale. {i
n-ai v\zut ce sediu frumos are Casa
Asigur\rilor de S\n\tate? Sau nu
[tii c\ medicii depun cu to]ii ju -
r\mântul lui Harpagon. Sau Ham-
murabi? Sau... ei, naiba mai [tie! ~n
orice caz, sunt oameni serio[i. As-
tea-s cazuri izolate. Tu s\ fii s\ -
n\tos. Hai noroc [i s\n\tate!“.

De referate [i „un sistem de `n -
v\]\mânt aiuritor“ se ocupa `n ru-
brica sa, „Homepage, Sweet Home“,

Florin L\z\rescu. „~n timp ce siste-
mul de copiu]e n-a suferit modi-
fic\ri spectaculoase, lucrul pentru
acas\ a ajuns din ce `n ce mai com-
plex. {tiu elevi de-a V-a care au ca
tem\ s\ fac\ un referat despre Este-
tica basmului de George C\linescu.
Nevoi]i s\ opereze cu un limbaj
str\in, elevii renun]\ s\ mai gân-
deasc\ cu propriul cap [i copiaz\ ̀ n
ne[tire, f\r\ s\ `n]eleag\ nimic, tot
ce g\sesc prin c\r]i de specialitate
sau prin felurite ghiduri de lectur\.
{i, când termin\ un asemenea refe-
rat, `l posteaz\ pe internet, la adre-
sele mai sus amintite, s\ fie de folos
[i altora.“

Herta Müller: 
„Un om care nu e dificil
nu e nici interesant“

~ntrebat\ `n cadrul interviului
edi]iei despre caracterizarea edito-
rilor germani la adresa sa („o fire
preten]ioas\, chiar dificil\ une ori“),
scriitoarea Herta Müller r\spunde:
„Fiecare om este dificil... Un om care
nu e dificil nu e nici interesant. E
adev\rat, exist\ `n Germania – iar
lucrul acesta `l [tiu de când am ve-
nit – o parte a criticii literare care
are impresia c\, tocmai pentru c\
tr\iesc aici, ar trebui s\ scriu când -
va ceva despre aceast\ ]ar\, [i nu o
«carte-eseu», ci una de fic]iune. Tot
timpul `mi spun c\ ar trebui – cu
limbajul pe care `l am [i cu modali-
tatea mea de a observa – s\ scriu ce-
va [i despre Germania. Cred c\
aceste cereri nu au sens, pentru c\
eu trebuie s\ scriu despre ceea ce
m\ preocup\ pe mine. Iar asta ]ine,
`n primul rând, de lucrurile care
atârn\ greu `n biografia unui scrii-
tor... Practic, temele despre care
scrii sunt influen]ate, `n cea mai
mare m\sur\, de biografia ta. Eu
scriu doar despre ce m\ preocu -
p\[i; am observat c\, plecând din
România, am avut, cel pu]in ̀ n ulti-
mii cinci-[ase ani, senza]ia c\ re-
simt ]ara. Asta s-a datorat mai ales
faptului c\ intrasem `ntr-un spa]iu
`n care n-am mai putut scrie, afec-
tat\ `n mod direct de Securitate [i
de toate presiunile acestea. Abia
atunci, dup\ ce m\ distan]asem de
lucrurile rele care mi s-au `ntâm-
plat ̀ n România cu Securitatea, am
`nceput s\ m\ gândesc ce s-a ̀ ntâm-
plat de fapt, cum se prezint\ lucru-
rile, cum ajunge un individ s\ se
pun\ la dispozi]ia unui aparat re-
presiv, de ce altul refuz\... Nu eu

sunt cea care alege tema, ci tema
m\ alege pe mine! A[adar, cât timp
voi fi influen]at\ de cele ce s-au
`ntâmplat `n România, voi scrie
despre asta“.

Radu Cosa[u: „Un fotbal
`n care clasicii sunt Trio
Becali, Mitic\ [i Sandu“

Dosarul num\rului 11 al „Supli-
mentului de cultur\“ propunea ci-
titorilor o tem\ incitant\: fotbalul
[i cultura. Scriitori, dar [i jurna -
li[ti de specialitate r\spundeau la
unison c\ exist\ o cultur\ fotbalis-
tic\, `ns\ una f\r\ leg\tur\ cu pei-
sajul de la acel moment (neschim-
bat pân\ azi, s-o recunoa[tem) al
„sportului cu balonul rotund“ prac -
ticat `n România. Au cuvântul:

Radu Cosa[u: „Orice Iliescu,
B\sescu, N\stase, Popescu, Cristoiu
etc., când vrea s\ fie expresiv [i po-
pular, o d\ pe fotbal, amenin]\ c\
scoate cartona[ul ro[u, verticali-
zeaz\, temporizeaz\ [i denun]\ of-
saiduri imaginare sau strig\toare la
cer. Stupid [i infantil, politicul ne-a
confiscat valorile – ce s-o mai lun-
gim? Ca atare, `ntr-un fotbal `n care
clasicii sunt Trio Becali, Mitic\ [i
Sandu, sentimentele penduleaz\
amplu `ntre l\ud\ro[enie [i jale, iar
excelen]a se m\soar\ `n violen]a
pamfletelor gazet\re[ti [i trivialita-
tea galeriilor, omul deplin al culturii
noastre fotbalistice trebuie c\utat
`ntre Mutu [i Florin C\linescu“.

Alexandru C\linescu: „Ceea ce
particularizeaz\ starea fotbalului
`n ziua de azi nu e, se [tie, jocul ca
atare, ci vorb\ria din jurul lui, pre-
cum [i toate combina]iile de care
lu\m cuno[tin]\ prin mass media.
~nainte de 1989, moda era ca scrii-
tori consacra]i s\ ]in\ cronici spor-
tive ̀ n ziare [i mai ales ̀ n reviste de
cultur\, de unde, poate, [i o anu-
mit\ legitimare a fotbalului ̀ n câm-
pul cultural. Acum, discursul de -
spre fotbal este omniprezent [i hi-
pertrofiat, cu câteva teme ce revin
obsesional: via]a intim\ a staruri-
lor, câ[tigurile financiare, pia]a
transferurilor, pariurile `n care
sunt implica]i fotbali[tii `n[i[i.
Pân\ ajung s\ v\d la TV o sclipire
de geniu a lui Ronaldinho, sunt
obligat s\ suport prostiile debitate
de Mitic\ Dragomir, Gigi Becali [i
eiusdem farinae. Meciurile ajung
s\ semene unul cu altul“.

Cristian Tudor Popescu: „Da,
exist\ o cultur\ fotbalistic\. Din

p\cate, de cele mai multe ori, ea
`nlocuie[te minimul necesar de
cultur\ propriu-zis\ pe care ar tre-
bui s\-l aib\ respectivul individ.
Mul]i oameni nu au, prin natura lo-
cului [i rolului lor `n societate, po-
sibilitatea s\ se exprime public, s\
fie asculta]i, s\ intre `n polemic\,
s\ lupte pentru ni[te idei. Dac\ e[ti,
de pild\, primitor-distribuitor de
materiale [i nu e[ti lider sindical,
nu ai ocazia s\-]i sus]ii ideile `n
agora. {i atunci, stadionul sau clu-
bul microbi[tilor e defulatorul per-
fect. ~n România, influen]a culturii
fotbalului asupra societ\]ii este
preponderent negativ\. Teoretic,
fotbalul, sportul `n general, ar tre-
bui s\ fie o supap\ pentru violen]\.
Confruntarea consumat\ pe teren
[i `n tribune poate reduce num\rul
agresiunilor din afara stadionului.
Din p\cate, la noi se `ntâmpl\ in-
vers: peluza devine o [coal\ a vio-
len]ei, transportat\ apoi `n ora[.

Modelul de succes `n fotbal este
unul extrem de nociv. Bani mul]i

ob]inu]i relativ u[or, la vârste fra-
gede, simultan cu stoparea procese-
lor de maturizare ra]ional\ [i emo -
]ional\, intrarea `ntr-un „protocol
al vedetei: gagici fotomodel, ma -
[in\ r\cnet, vil\, tatuaje, chefuri
monstru, manele, droguri, tendin]a
de a considera fireasc\ [i meritat\
exceptarea de la respectarea legilor
[i bunului-sim].

~n condi]ii de libertate, fotbalul,
ca [i showbizul, ca [i mass media,
impune `n societate false valori or-
ganizate `n ierarhii aiuritoare, a[a
cum f\cea [i dictatura“.

C\t\lin Tolontan: „~n Vest, cul-
tura fotbalistic\ presupune tole-
ran]\ [i deschidere c\tre tineri. La
noi, lucrurile stau exact invers. Lu-
mea fotbalului e plin\ de scanda-
luri, nu de polemici!, de personaje
dubioase, de tribune incitate, `n ca-
re ta]ii se tem s\-[i mai duc\ fiii. De
conceptul familiei care vine la meci
ca la spectacol nici nu `ndr\znim
s\ pomenim!“.

Suntem tot la `nceputul
anului 2005. ~n urma
desp\r]irii
„Observatorului
cultural“ de criticul Ion
Bogdan Lefter, `n echip\
intra, ca redactor-[ef
adjunct, jurnalistul
Ovidiu {imonca. Un
grup de intelectuali
semna o scrisoare
deschis\ prin care cerea
ca revista s\ nu dispar\.
~n replic\, Carmen Mu[at
declara: „Singurul lucru
care se modific\ este
ziua de apari]ie: `n loc
de mar]i, joi“.
„Suplimentul de cultur\“
lansa o dezbatere la care
participau nume
prestigioase: „Fotbalul –
prelungiri `n cultur\“, iar
interviul edi]iei o avea
`n centru pe viitoarea
laureat\ a Premiului
Nobel pentru Literatur\,
Herta Müller.
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– Fragment –

Dragostea m-a p\r\sit la 12 ani

— ...[i m-a luat una din clas\ de
la mine, zice Bebi]\, c\ hai c\-]i fac
eu vr\jeala.

— Asta era mi[to, de la tine din
clas\?

— Da, e dr\gu]\, dar suntem
prieteni doar.

Au intrat to]i `n cas\ de vreo
or\, s\ zic. St\m `ntin[i `n iarb\ pe
teren, eu pe burt\ [i Bebi]\ cu ca-
pul pe minge, cu fa]a spre blocuri.
E `ntuneric, doar strada se vede,
mai departe, luminat\ de la felina-
re, aici unde st\m noi e bezn\. S-a
f\cut r\coare pu]in [i din iarb\ se
aud greierii. M\ ciu pe[te un ]ân]ar
[i-mi dau cu palma pe pulpa goal\.
M\ `ntorc s\ m\ uit la Bebi]\, dar
nu-l v\d, `i v\d doar picioarele
lungi [i albe, pline de bube.

— {i unde st\tea?
— P\i, nu [tii – c\ nu era aici la

noi, era la taic\-miu.
— A.
Bebi]\ st\ aici, la bunici, ca [i

mine, doar c\ eu stau cât e vacan]\
[i el aici locuie[te.

— {i a mers?

— Stai s\ vezi. S-a dus asta la ea la
u[\ [i pe urm\ a coborât doar Iulia.

— Fata?
— Da, [i a venit la mine... Eu

st\team pe banc\, c\ aveau o banc\
la scar\, [i a venit la mine [i m-a
`ntrebat...

— ...tu e[ti fat\ sau b\iat?
— D\-te-n pula mea, face [i-mi

arunc\ mingea-n cap.
Dup\ care se duce dup\ ea.
Când se `ntoarce nu mai vrea s\

povesteasc\.
Am mai stat o vreme `ntin[i `n

iarb\, uitându-ne la blocurile mici,
de patru etaje, negre, cu luminile
aprinse departe, ciupi]i de ]ân]ari,
transpira]i. Dup\ care din scar\ de
la mine a ie[it un b\rbat [i s-a oprit
sub felinar s\-[i aprind\ o ]igar\.
Era `n pantalonii de pijama [i-n
maieu. Era bunic\-miu, ie[ise iar
s\ m\ caute [i s\ m\ bage-n cas\. 
I-am f\cut semn lui Bebi]\ s\ tac\
[i ne-am l\sat capul jos. Am stat o
vreme a[a, dup\ care mi-am ridicat
capul [i nu l-am mai v\zut.

— Nu mai e, am zis [i ne-am ridi-
cat s\ mergem `n cas\.

Pe drum, Bebi]\ a ̀ nceput s\ bat\
mingea, dar i-am f\cut semn s-o ia ̀ n
mân\. La marginea terenului am
dat noroc [i ne-am desp\r]it pentru
c\ el st\tea `n blocul de lâng\. M-am
uitat dup\ bunic\-miu s\ v\d dac\
nu-i pe Castranova, dup\ care am fu-
git repede `n cas\. Bunic\-mea a
`nceput s\ ]ipe de când am deschis
u[a, nici m\car nu [tia dac\-s eu sau
bunic\-miu. Era Dallas la televizor.
M-am dus s\ m\ sp\l, am mâncat [i
m-am b\gat `n camer\.

~n seara aia de var\ de acum
mul]i ani n-am avut chef s\ citesc
nimic, m\ ambalase discu]ia cu
Bebi]\, amintirile de fapt, pentru
c\ ne rememoram prietenele pe ca-
re le avuseser\m pân\ atunci. Ale
mele erau din Crânga[i, de unde
st\ team cu p\rin]ii, sau de la [coa -
l\, din {tefan cel Mare, [i ale lui de
la taic\-su, din Timpuri Noi, unde
se mai ducea din când ̀ n când. Nici
una nu era de la noi, din Militari,
de pe Apusului sau de undeva din
Militari, a[a se ̀ ntâmplaser\ lucru-
rile. Dar, oricum, bine c\ erau foar-
te multe. Am stat a[a, treaz, cred c\
vreo dou\ ore, dou\ ore pline de ja-
le, ̀ n care mi-am amintit de cântece
de-ale forma]iei Azur pe care le as-
cultau ai mei prin cas\ [i la restau-
rant, le-am fredonat ̀ n gând cuprins
de o stare de r\u, sim]ind c\ le[in,
cu un gol ̀ n stomac [i cu pieptul um-
flat ca un burduf de o lingoare, o sta-
re de jale [i de nefericire cosmic\,
atavic\, ce m\ topea cu totul.

~n vara aia le iubeam pe toate fe-
tele de la bloc ̀ n afar\ de dou\ surori
care erau totu[i mult prea urâte.

A doua zi m-am trezit pu]in mai
greu din vise ciudate, de dragoste.

Am r\mas pu]in `n pat, m-am mai
`ntins, m-am miorl\it. Am mâncat
repede [i i-am zis la bunic\-mea s\-mi
dea tricoul alb (aveam o chestie cu
alb `n vara aia) [i blugii.

— Doamne, c\ m\ omoar\, a
`nceput bunic\-mea s\ urle privind
`nspre r\s\rit, cred, unde se `ntâl-
nea peretele cu tavanul.

{i pe urm\ c\ ce blugi vreau pe
c\ldura asta am `nnebunit [i s\
mai stau prin cas\ c\ nu-i nimeni
afar\, pân\ la urm\ mi-am luat tri-
cou [i pantaloni scur]i. M-am oprit
la oglind\ s\ m\ piept\n [i mi-am
l\sat p\rul pe frunte s\ v\d cum
`mi st\.

— Ia uite-l, se tapeaz\, se uita bu-
nic\-mea din sufragerie, sprijinit\
`n teul de rufe.

Mi s-a f\cut ru[ine.
— Ia mai d\-te-n c\cat de babet\

proast\! i-am zis [i am fugit pe u[\.
Nu era nimeni afar\, `ntr-ade -

v\r, dar nici ̀ n cas\ nu mai puteam
s\ stau a[a de chinuit. Am zis c\ s\
m\ duc s\ strig la Bebi]\, dar am
v\zut-o pe bunic\-mea `n balcon c\
`ntinde rufe [i n-am mai strigat.
Am ocolit blocul pe partea cealalt\
[i am intrat `n gr\dina mare din
spate. A[ezate pe p\mân tul umbrit,
cu pete de soare, st\teau C\t\lina [i
Depeche. Erau `mbr\cate cu blugi.
M-am b\gat repede sub un balcon
de la parter, al lui Cristofor. I-am
luat espadrilele [i i le-am aruncat la
subsol prin gura de aerisire de
lâng\ mine, d\-l ̀ n pula mea de mo[
dement. Dup\ care am luat o pietri -
cic\ [i i-am aruncat-o `n cap lui De-
peche. S-a uitat `n sus, dar nu s-a
`ntors. Am mai aruncat una [i
atunci s-a `ntors, m-a v\zut [i am
ie[it [i eu de sub balcon.

— Ce glume proaste, Ionu], mi-a
zis [i s-a ridicat s\ vin\ s\ m\ chi-
nuie, dar atunci s-a `ntors [i C\t\li-
na [i am v\zut ce avea ̀ n mân\, jur-
nalul meu.

Mi-am dat seama ce f\ceau [i,
cuprins de furia lui Ahile, am oco-
lit-o scurt pe Depeche, m-am repe-
zit la C\t\lina [i i l-am smuls din
mân\, dup\ care i-am dat cu el `n
cap. M-am dus la leag\ne.

~i d\dusem jurnalul cu trei zile
`n urm\, dup\ ce rupsesem o pa-
gin\ pe care desenasem mai demult
doi oameni, un b\rbat [i o femeie,
care se fut. I-l d\dusem pentru c\ pe
23 august 19.. scriam:

~n seara asta am jucat p\tr\]ica
[i am câ[tigat destul de mult. Mai
târziu a ie[it [i C\t\lina. Avea p\rul
prins ̀ n coad\, ̀ i st\ foarte bine a[a.
Cred c\ `ncep s\ m\ `ndr\ gostesc.

Am stat un timp pe leag\n [i la
un moment dat am v\zut-o pe Depe-
che ie[ind din gr\din\ pe la ghena

de gunoi [i `ndreptându-se spre mi-
ne. Eram nervos.

— Putem vorbi? m-a `ntrebat
când a ajuns mai aproape.

— Despre ce?
— Despre tine [i C\t\.
— D\-o-n pula mea de curv\ pa-

tentat\, am zis [i, s\rind din
leag\n, am dat de nervi cu piciorul
`n bara de sus]inere.

Depeche a f\cut doi pa[i `n spa-
te, ducându-[i mâinile la piept.

— Dar s\ [tii c\ nu f\ceam nimic
r\u, ne uitam [i noi

— Auzi, eu i l-am dat ei, nu ]ie, da?
— {i ce-i a[a de r\u `n asta?
— Auzi, vezi \sta? [i i-am ar\tat

caietul. {tii ce fac cu el?
{i l-am aruncat s\ nu-l mai v\d,

departe, `n gr\din\ la doamna Va-
silescu de pe Apele Vii, strada para-
lel\ cu Castranova, m\rginit\ de
case cu gr\dini mari.

— Nu trebuia s\-l arunci, Ionu], mi-a
zis Depeche [i s-a uitat `n ochii mei.

— Poate nu m\ intereseaz\!
— Poate c\ nici pe noi nu ne in-

tereseaz\, mi-a mai aruncat peste
um\r [i s-a dus.

M-am dus [i eu s\ strig la Bebi]\,
dar ie[ea deja din scar\ b\tând
min gea.

— Salut, mi-a zis mu[când dintr-o
piersic\ [i l\sând sucul s\ i se pre-
ling\ pân\ pe tricoul murdar.

— Salut.
— Te-ai certat cu Depeche?
— Nu.
— P\i, am v\zut-o c\ pleca [i

p\rea cam ner voas\, c\ m-a ̀ njurat.
— Nu cu ea m-am certat, cu

C\t\lina.
— De ce?
— I-a ar\tat [i lui Depeche jurnalul.
— Ce curv\ patentat\!
— Da, am zis, dup\ care am dat

tare-n mingea pe care o ]inea sub
talp\ [i am `nceput s\ fac curse ne-
bune pe tot terenul, apoi m-am
`ndreptat cu ea spre poart\ stri-
gând „Ionu] Chiva la balon, trece
lejer de un adversar, ce sprint,
doamnelor [i dom nilor, ce detent\,
iat\-l atacat de doi dintre juc\torii
echipei adverse, trece rapid printre
ei... [uteaaaz\\ [i... baaaar\\\\\! E
incredibil ce se `ntâmpl\, doam -
nelor [i domnilor!“.

Ne-am a[ezat la leag\ne. Eram
sup\rat `nc\. Pe strad\ trecea 

Petronela, se ducea s\ ia sifoane.
— Flutura[, am strigat [i eu, [i

Bebi]\, flutura[!
— Ce pula mea vre]i? s-a `ntors

spre noi, urât\ ca moartea.
— Nu cu tine, molia dreacu’! i-am

strigat amândoi [i s-a dus `n treaba
ei `njurându-ne.

Au ie[it pe rând [i Ciomag, Adi,
Fra]ii-C\r\mid\ [i Petric\. L-am
b\gat pe unul dintre fra]i `n poart\
[i am dat drumu’ la un La M\lai, eu
cu Ciomag [i Bebi]\ cu Petric\, pen-
tru c\ eu eram mereu fair-play [i-mi
alegeam omul slab, c\-mi [i pl\ceau
provoc\ rile. I-am zis la cel\lalt frate
când a `nceput s\ fac\ scandal s\-[i
caute om [i atunci facem echipe de
trei [i joac\ [i el. Pân\ la urm\, când
a v\zut c\ ̀ ncepem, s-a oprit din plâns
[i s-a dus `ncet, sc\rpi nându-se `n
fund, s\-[i caute om.

Mai târziu au ie[it [i Sfer\, par-
don, Flavi cu \ia mari [i am jucat
fotbal, la care am câ[tigat. Eu am
jucat cu Bebi]\, Sfe... Flavi, Cio-
mag, I]\ [i B\l\l\u, pardon, Alex.
Fetele f\ceau ture de bloc, am tras
tare, Petric\ a respins in extremis
[i mingea s-a dus de a lovit-o-n fa]\
pe Diana, care m-a `njurat de ma -
m\. M-am dus la ea, i-am zis c\ Pe-
tric\ a dat [i nu eu [i c\, dac\ m\
mai `njur\, `i fut una-n din]i de nu
se vede, dup\ care i-am dat una dup\
ceaf\ [i m-am `ntors pe teren. Dia-
na era una din surorile alea dou\
atât de urâte cât s\ nu-mi plac\ nici
m\car mie `n vara aia dement\.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
de povestiri Boddah
speriat de Ionu] Chiva,
care va ap\rea `n cur`nd,
`n colec]ia „Ego. Proz\“ 
a Editurii Polirom.

Ionu] Chiva —Boddah speriat

AUTORUL

» n\scut 1978
» f\cut liceu arhitectur\
» f\cut facultate litere
» publicat roman picar
interesant 69 (2004, Editura
Polirom)
» lucrat corector la ziar, ziarist,
traduc\tor, corector
» plecat decembrie 2009
» publicat volum poezii
cronologic interesant institu]ia
moart\ a po[tei (2011, Editura
Casa de Pariuri Literare)
» pl\cut animalele, c`inii
» pl\cut ]\ri terminale, Belgia
» prietenii b\lm\jesc despre el
lucruri `ntortocheate, de
ne`n]eles, c\ e geniu crud [i
nostalgic, c\ umbl\ mai mult
prin p\dure [i a fost pe r=nd
micul Burroughs, micul
Faulkner [i micul Hemingway,
c\ umbl\ mai mult cu câinii
prin p\dure, spun lucruri
stranii, de ne`n]eles.

CARTEA

Cele treisprezece povestiri ale lui Ionu] Chiva aduc la lumin\ cele
mai variate personaje, copii sau adul]i, din ]ar\ sau din str\in\tate, ca-
re au ̀ n comun nevoia de rela]ii interumane, de evadare din singur\ta-
te. Câinele este animalul-totem care umple golul l\sat de izolare, `ns\
de multe ori acesta nu poate `nlocui apropierea uman\. Pove[tile care
se completeaz\, se modific\ [i se explic\ una pe cealalt\ `n Boddah spe-
riat contureaz\ o carte a reg\sirii, a dezgrop\rii dorin]elor pierdute [i
a reevalu\rilor personale.



– Fragment  –

Din p\cate, p\rin]ii mei se urau
[i `[i urau via]a de cuplu. Pentru c\
eu eram produsul fuziunii lor gene-
tice, ei bine, nu e de mirare c\ `mi
pl\cea s\ fierb monede pe aragaz [i
apoi s\ le lustruiesc cu solu]ii de
cur\]at metalul.

—Tiran infantil, a ]ipat mai c\-mea
de pe canapea, unde st\tea cu pi-
cioarele sub ea. Nenorocitul naibii.
Nimic nu ]i-ar pl\cea mai mult de-
cât s\ m\ vezi cu venele t\iate.

{i-a r\sucit absent\ ciucurele
vestei lungi cro[etate.

Cream a luat-o ca pe un semn, 
[i-a vârât coada `ntre picioare [i s-a
furi[at din camer\, `n jos pe sc\ri,
s\ se culce lâng\ boiler.

Taic\-meu s-a f\cut ro[u la fa]\,
ad\ugând un strop de ap\ tonic\
peste b\utura din pahar.

— Deirdre, vrei s\ o la[i mai
moale? E[ti isteric\, pur [i simplu
isteric\.

Pentru c\ era profesor, avea obi-
ceiul s\ repete tot ce spunea.

Ea s-a ridicat de pe canapea [i a
traversat ̀ ncet covorul alb mi]os, ca
pentru a-[i ocupa pozi]ia pe o scen\.

— Sunt isteric\? a `ntrebat cu o
voce egal\, sc\zut\. Crezi c\ asta e
isterie? A râs teatral, `n\l]ându-[i
semea]\ capul. O, s\rman nenorocit.

Nu e[ti b\rbat, e[ti o umbr\ jalni -
c\. Se opri lâng\ el, sprijinindu-se
cu spatele de raftul din tec cu c\r]i.
E[ti atât de constipat, `ncât crezi c\
pasiunea creativ\ e isterie. {i nu
vezi? Cu asta m\ omori.

{i-a `nchis ochii [i [i-a luat ex-
presia de Edith Piaf.

Taic\-meu s-a `ndep\rtat de ea.
A dus paharul la buze [i a luat o
gur\ zdrav\n\ de b\utur\. B\use
toat\ seara, a[a c\ i se cam `mpleti-
cea limba.

— Nimeni nu vrea s\ te omoare,
Deirdre. Te omori singur\.

— Sper s\ arzi `n iad, i-a strigat
ea. Regret amarnic ziua ̀ n care m-am
m\ritat cu tine.

~n timp ce se certau, st\team `n
su fragerie la mas\, `nchizând [i 
deschizând `ncuietoarea `n form\
de cle[ti de homar a l\n]ugului de
aur pe care mi-l cump\rase maic\-mea
din Amherst. ~mi era mereu team\
c\ o s\-mi cad\ de la gât. {i singu-
rul lucru care m\ lini[tea era s\-i
verific siguran]a. Mi-am ridicat
pri virea [i am spus:

— N-a]i putea s\ `nceta]i odat\
cu certurile? V\ certa]i tot timpul
[i nu suport chestia asta.

— Asta e doar `ntre mine [i tat\l
t\u, a spus maic\-mea pe un ton rece.

— Nu, nu e, am ]ipat sur prin -
z\tor de tare. Nu e doar `ntre voi

doi, pentru c\ sunt [i eu aici. {i nu
mai suport. Nu face]i decât s\ ]ipa]i
unul la altul. Nu poate nici unul
din voi s\-l lase `n pace pe cel\lalt?
Nu pute]i s\ `ncerca]i m\car?

— Taic\-tu `ngreuneaz\ lucruri-
le, mi-a replicat maic\-mea.

~n cele din urm\, cearta s-a mu-
tat al\turi, ̀ n buc\t\rie, oferindu-le
mai mult\ lumin\, precum [i ar-
mament poten]ial.

— Uit\-te la fa]a ta nenorocit\, a
spus maic\-mea. Ar\]i de dou\ ori
mai b\trân decât e[ti. Ai treizeci [i
[apte de ani, dar parc\ te-ai apropia
de optzeci.

De-acum taic\-meu era beat tur -
t\ [i singurul mod de a restabili li-
ni[tea `n cas\ pe care [i-l putea
imagina era s\ o `mpiedice cumva
pe maic\-mea s\ respire.

— Ia-]i mâinile alea nenorocite

de pe mine, a ]ipat maic\-mea, lup-
tându-se s\ scape de mâinile lui
taic\-meu, care reu[iser\ s\ o apu-
ce de gât.

— Taci dracului din gur\, c\]ea.
Avea din]ii `ncle[ta]i.
~i urmasem `n buc\t\rie [i st\ -

team `n u[\ `n pijamaua mea cu
Snoopy.

— Termina]i! am ]ipat. Termi-
na]i odat\!

Dintr-o singur\ mi[care, maic\-mea
l-a `mbrâncit pe tat\l meu beat,
care s-a trezit proiectat cu spa tele [i
[i-a pierdut echilibrul, pr\ v\lindu-
se peste tejgheaua buc\ t\riei. ~n
c\dere, s-a lovit cu capul de ma[ina
de sp\lat vase [i, când a ajuns `n
sfâr[it pe podea, a r\mas nemi[cat.
Sub urechea lui a ̀ nceput s\ se adu-
ne o mic\ balt\ de sânge [i atunci n-am
mai avut nici un dubiu c\ murise.

— Nu mai mi[c\, am zis apro-
piindu-m\.

— Nenorocitul \sta la[ se ]ine
doar de farsele lui jalnice. L-a `m -
puns ̀ n genunchiul bolnav cu dege-
tul mare de la picior, dat cu oj\ ro -
[ie. Ridic\-te, Norman. ~l sperii pe
Augusten. Destul cu farsele tale.

~n cele din urm\, taic\-meu s-a
ridicat, proptindu-se cu capul `n
ma[ina de sp\lat.

Maic\-mea a rupt dezgustat\ o
bucat\ din sulul de hârtie Bounty
[i i-a `ntins-o.

— Ar fi trebuit s\ te las s\ sânge-
rezi ca un porc pentru c\ l-ai spe-
riat pe fiul nostru `n halul \sta.

Tata [i-a lipit hârtia de ureche
pentru a absorbi sângele.

V\zând c\ taic\-meu era `nc\ `n
via]\, acum ̀ mi f\ceam griji pentru
maic\-mea.

— Te rog, n-o bate, am zis. Te
rog, n-o omor`.

Problema era c\ firea lui insen-
sibil\ m\ speria. Era o mare dife-
ren]\ `ntre expresia calm\ a b\rba-
tului de pe cutia de cafea Taster’s
Choice [i expresia pustie pe care o
afi[a taic\-meu. ~mi era team\ c\
strânsese prea mult\ furie `n el,
cum spunea mama, [i era gata s\
plesneasc\.

M-am aplecat iar.
— Te rog, n-o omor`.
— Tat\l t\u n-o s\ m\ omoare, a

zis maic\-mea, aprinzând aragazul,
sco]ând un More din pachet [i aple-
cându-se s\-l aprind\ de la spirala
fierbinte. Prefer\ s\ m\ sufoce cu
manipularea lui oribil\ [i opresiv\
[i s\ a[tepte s\-mi spintec singur\
gâtul.

— N-ai vrea s\ taci, te rog, dra-
cului, Deirdre, a spus taic\-meu,
epuizat [i beat.

Maic\-mea i-a zâmbit, suflând
fumul pe n\ri.

— O s\ tac, te rog, dracului când
o s\ cr\pi, te rog, dracului.

Am sim]it c\ m\ cuprinde panica.
— O s\-]i spinteci gâtul? am

`ntrebat-o.
A zâmbit [i [i-a desf\cut bra]ele.
— Nu, bine`n]eles c\ nu. E doar

o figur\ de stil. M-a s\rutat `n
cre[tet [i m-a sc\rpinat pe spate. E
aproape unu; a trecut de mult ora
de culcare. Trebuie s\ mergi s\ faci
nani, diminea]\ te duci la [coal\.
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„Suplimentul de cultur\“ v\ invit\ s\ (re)citi]i un
fragment din romanul Alerg=nd ca apuca]ii de
Augusten Burroughs, care a ap\rut la Editura Polirom
`n 2008, `n traducerea lui Adrian Buz.

Recitind o parte din eseurile lui Al.
Paleologu, am fost frapat de o parti -
cularitate a lor care `nainte `mi
sc\pase. {i anume, de pre-selec]ia
operat\ de autor `n câmpul atât de
larg al op]iunilor [i temelor sale.

~n mod obi[nuit (iat\ un `nceput
eseistic), se consider\ c\ eseistul este
un spirit sclipitor-paradoxal ce
r\stoarn\ tabla de valori a unei epoci
[i spulber\ adev\rul axiologic prin -
tr-un demers de cea mai bun\ calita-
te sofistic\. Nu va cantona `n sfera
eviden]elor [i nu-[i va scrie pagina
`n virtutea ideii c\ Shakespeare e
Shakespeare sau c\ Balzac este Bal-
zac. El ar trebui, nu-i a[a?, s\ arunce
`n aer aceste eviden]e, punând o di-
namit\ la baza lor, ori m\car s\ le fi-
sureze, ori, `n cel mai r\u caz, s\ le
ocoleasc\. Scopul lui ar fi destr\marea

„adev\rului“ (cu ghilimele din start
relativizante) [i extragerea unor
adev\ruri scoase la lumina curio-
zit\]ii [i `n]elegerii publice. Eseistul
ar fi s\ fie anti-canonicul prin de-
fini]ie. Nota]iile lui sunt personale,
observa]iile, surprinz\toare, liberta-
tea de mi[care, total\. E bizar s\ con-
struie[ti un paradox pentru a ajunge
la concluzia c\ Shakespeare e Sha-
kespeare.

{i totu[i, exact acest lucru `l face
Paleologu, pe toat\ `ntinderea eseu-
rilor sale. El nu `ntoarce niciodat\
piramida culturii cu vârful `n jos [i
cu baza-n sus pentru a se plimba „li-
ber” pe suprafa]a vast\ a autorilor
de toat\ mâna. Nu caut\ s\ diminue-
ze prestigiul clasicilor [i nu are acea
meschin\ satisfac]ie a unui comen-
tator convins c\ l-a „prins“ cu ceva
compromi]\tor pe un mare creator.
C\ Paleologu nu e un populist `n sfe-
ra artistic\ am ̀ n]eles de la bun ̀ nce-
put; dar c\ el se pune, de fiecare dat\,

`ntr-un acord intim [i profund cu
arti[tii de mult intra]i `n canon ([i
b\t\tori]i de genera]ii [i genera]ii de
receptori), iat\ ceva ce abia acum, la
o nou\ lectur\, mi-a s\rit `n ochi.

De la Caragiale la Eminescu, de la
Sadoveanu la Iorga, de la Balzac la
Proust: pe o asemenea claviatur\ eli-
tist\, cum vor alerga degetele fine
ale eseistului? Ce va pune el `n dis-
cu]ie [i ce anume va r\sturna? ~n
Bunul-sim] ca paradox, Al. Paleologu
ne-o spune `n clar: „Adev\ ra ]ii ico-
nocla[ti atac\ nu valorile consacrate
ale artei, ci ale moralei, institu]iile,
prestigiile `ncremenite. Sunt r\s tur -
n\tori de idoli, deschiz\tori de drum.
{i `n art\, ei atac\ nu marile opere, ci
receptarea lor conven]ional\, habitu-
surile gustului, mimica academic\“.
{i pu]in mai ̀ nainte: „Iconocla[tii, ma-
rii, adev\ra]ii iconocla[ti, «revolta]ii»
camusieni nu contest\, de obicei, valo-
rile consacrate ale artei [i poeziei. Ei
nu sus]in c\ Goethe sau Hugo sau Sha-
kespeare n-aveau talent; cei care sus]in
asemenea teze nu sunt, `n fond, decât
ni[te imbecili (aten]ie, vezi Stendhal:
«le plat Goethe»; Claudel: «cet âne so-
lennel de Goethe»; Camus: «Goethe,
faux grand homme»)“. 

~mi pare edificatoare paranteza
`ngrijorat\ a autorului, dar edifica-
toare nu pentru ceea ce credem `n -
deob[te c\ ar fi eseistica, ci pentru
efortul lui Paleologu de a o ilustra,
din interior. C\ci ]inta lui de atac nu
este valoarea acreditat\ [i clasici-
zat\, ci cli[eul care, `n urma rulaju-
lui ei socio-cultural, se constituie, se
perpetueaz\ [i devine sufocant. Con-
testatarii marilor valori i se par ni[te
imbecili; dar, aten]ie!, nu [i cei ce re-
prezint\ ei ̀ n[i[i ni[te valori. Un mare
scriitor negând un alt mare scriitor e
ceva ce poate fi `n]eles. Subiectivita-
tea lui artist\ l̀ elibereaz\ de orice
obliga]ie de obiectivitate. Dar un ve-
leitar care s-ar `ncumeta la o atare
trebu[oar\ ar suporta imediat conse-
cin]ele: eseistul nostru va l\sa atunci
iconoclasmele deoparte [i se va ar\ta
„intolerant“: mai exact, `ntr-un mod
just, casant.

{i fiindc\ Shakespeare r\mâne
`ntotdeauna Shakespeare pentru do u\
categorii de receptori (pentru spe-
ciali[tii `n literatur\ [i pentru publi-
cul larg educat, `n timp, de c\tre ei),
eseistul va c\uta s\ `m pros p\teze
criteriile recept\rii. S\ ne cure]e ca-
lea de acces c\tre universul Operei.

{i, da, acum majuscula devine obli-
gatorie, ca [i `n critica lui Lucian 
Raicu. Nu mai e vorba de emfaz\ cri-
tic\, de retoric\ didactic\, de acade-
mism osificat. E vorba de ceea ce d\
substan]\, deopotriv\, reali t\]ii cul-
turale [i reflec]iei oricât de libere
asupra ei.

Astfel c\ Paleologu sare, eseistic,
din pisc `n pisc, derulând o compli-
cat\ [i paradoxal\ specula]ie pentru a
reconfirma eviden]a. A[a ̀ [i [i ̀ ncepe
eseul intitulat Balzac: „Ceea ce lumea,
`n genere, pricepe cel mai greu e toc-
mai eviden]a“. Departe de a rupe cu
lumea diagnosticat\, ̀ n stilul geniilor
ne`n]elese [i al revolu]ionarilor de
profesie, eseistul va c\uta s-o educe.
Dar nu, evident, dintr-o postur\ cate-
dratic\, de la o `n\l]ime a cunoa[terii
absolute rev\rsat\, `n debit egal-pro-
fesoral, spre capetele plecate ale `n -
v\]\ceilor... 

Paleologu te ia de bra] [i te plim -
b\ prin gr\dinile culturii, oferindu-]i
aici un citat, acolo o observa]ie, din-
colo o asociere: `n interpret\ri me-
reu originale prin care vedem cum
se topesc unul `n altul bunul gust [i
bunul-sim].

Eseu

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Augusten Burroughs — Alergând ca apuca]ii 



Veronica D. Niculescu

Sala Studio a TNB. Pe scen\, un lac secat,
un ponton, stuf de jur ̀ mprejur, scheletul
unei r\posate b\rci. Se aud broa[tele, se
ridic\ aburul. Un sfert de or\ de a[tepta-
re a[a – [i nu ai cum s\ nu te sim]i ca un
personaj din Pesc\ru[ul, seara, pe mo[ia
lui Sorin. A[tep]i pe ma lul lacului, unde
s-a improvizat o scen\: „~n stânga [i `n
dreapta scenei, tufi[uri“. {i aproape c\
auzi: „De ce umbli totdeauna `n negru?“.
„Port doliu dup\ via]a mea.“ 

Luminile se sting, `n stuf se aprind pe-
rechi de puncte ro[ii, `ntocmai ca-n piesa
din piesa lui Cehov, doar c\ groaznicul
animal nu mai este doar unul. Spaimele 
s-au multiplicat. P\ trundem `n poveste –
p\trundem `n pove[ti. 

Spectacolul este alc\tuit din diferite
mici istorii, de cele mai multe ori pe scen\
se afl\ doar dou\ personaje, cel mult trei.
Pove[tile cuplurilor – so] [i so]ie, mam\ [i
fiic\, sor\ [i frate – vor glisa f\cându-[i loc
una alteia, pân\ ce toate se vor uni vigu-
ros. Nu avem aici doar ni[te pove[ti cu fir
comun, ci unele care se `mbin\ perfect [i
dau un r\spuns precis pân\ la cap\t.
Dac\ de obicei drumurile se r\sfir\ din
marea poveste, de data asta lucrurile
merg ̀ n sens invers. Pornim ca din vârfu-
rile tre mur\toare ale crengu]elor unui
copac, coborâm u[or, ca s\ ajungem pe ra-
muri solide [i s\ ne trezim la final jos,
lâng\ tulpina groas\ [i aspr\ a pove[tii,
pe p\mântul uscat.

„Ca [i cum nimic 
nu ne-ar apar]ine“

Cine sunt cele dou\sprezece personaje?
Finn (Marius Manole), un agent de asi-
gur\ri care nu mai vrea s\ se trezeasc\.
Sora lui, Linda (Aida Avieri]ei), cea care
vede un lup – animalul frumos, plin de
chiciur\, venind dinspre p\dure spre ea.
Mama lor, Elke (Liliana Ghi]\), inter-
nat\ `ntr-un azil, suferind de „cataracti -
c\“, fugind de prezent, de boli [i de moar-
te, de realitatea imediat\ („Mi-au furat te-
lescopul. Telescopul meu astronomic \la
mic“, cel cu care ]inea lumile astea de-
parte). So]ii Monika [i Thomas (Medeea
Marinescu [i Mihai C\lin), ea visând s\
ajung\ [ef\ la vreun magazin din Olanda
(„La Amsterdam!“ parc\ ne trimite spre
„La Moscova, la Moscova!“), iar el fiind
un poli]ist care ̀ [i iube[te so]ia, dar nu se
poate `mpotrivi desp\r]irii, chiar dac\ la
mijloc este un copil (Aris B\nu]oiu). So]ii
Schmidt (Ana Ciontea [i Cornel Scripca-
ru), cei care z\resc un animal ̀ n gr\din\,
ce s\ fie, ce s\ vrea, de ce `i spioneaz\, ce
animal [i-ar permite s\ le tulbure lini[ti-
tele, cumin]icile vie]i? Alt cuplu, al unei
minore `ns\rcinate, tulburata Mira (Iri-
na Antonie/Diana Roman), [i al iubitu-
lui ei mai `n vârst\, Josef (Claudiu Ble-
on]). Prietena Mirei, Gabi (Natalia C\lin),
gregar\ vânz\toare la un magazin se-
cond-hand, [i prea plictisitul ei prieten,
Rainer (Conrad Mericoffer), `n c\utarea

unui apartament [i, ̀ n cazul ei, a fericirii.
O femeie care `[i a[teapt\ b\rbatul plecat
dintr-o camer\ de hotel acum 29 de ani,
cânt\rea]\ de local pr\fuit\, cu aripi de
flori ofilite. Ea, Ira Davidoff (Diana Dum-
brav\), va fi cea care, cu un oftat, va decre-
ta c\ „trecem prin via]\ ca [i cum nimic
nu ne-ar apar]ine. Ca [i cum am fi ho]i“. 

Mângâierea unui genunchi
care pleac\

Toate aceste pove[ti de suflet aparent
simple, spuse cu umor pe un fundal sum-
bru, se complic\ treptat [i se leag\ `ntre
ele, duc c\tre nefericire la puterea a doua
[i crim\. Râsul dezl\n ]uit colo [i colo se
frânge `n gesturi delicate, subtile, `n tris -
te]i [i spaime care coloreaz\ fundalul
acestui tablou de via]\.

Un asemenea gest infim, o cochilie
suspendat\ care `nchide singur\tatea
fiec\ruia dintre noi – la intersec]ia dintre
dou\ pove[ti, mama Elke `i propune Irei
s\ ias\ [i ele cândva `mpreun\. Dar Ira o
invit\, rece, la unul dintre spectacolele ei
de la local. Femeia care `[i a[teapt\ b\r -
batul de 29 de ani st\ `n picioare, `n ro-
chia str\lucitoare. B\trâna, a[ezat\ pe
ponton, strivit\ de invita]ia inutil\, ̀ ntin-
de mâna [i r\sfa]\ `n treac\t genunchiul
mai tinerei femei care pleac\. 

Spectacolul acestor perechi nepotrivi-
te, chinuite, este la apogeu `n splendidele
tablouri dinspre final când toate persona-
jele se afl\ pe scen\. Se cânt\ [i se dan-
seaz\. Ce comedie...

Via]a-i frumoas\, 
nu o strânge de gât!

Adorate de public, smulgând ropote
de aplauze, Liliana Ghi]\ [i Natalia
C\lin. 

Cea dintâi, interpretând-o pe mama
din azil, Elke, personaj adorabil, `ndu-
io[\tor [i amuzant pân\ la cer, `n care 
n-ai cum s\ nu recuno[ti, [i legat la ochi,
un personaj sut\ la sut\ marca Afrim, `n
genul celui interpretat de Coca Bloos `n
povestiri despre nebunia (noastr\) cea de
toate zilele.

Natalia C\lin joac\ un personaj atât
de românizat, `ncât e inimaginabil\ par -
titura original\. Putem b\nui c\ nic\ieri
acest personaj nu s-a mai bucurat de atâ-
ta succes ca la TNB, unde Gabi, leopardi-
na vânz\toare vorbia[te ardelenia[te, e
iute, aprig\ [i `nnebunit\ s\ demonstre-
ze c\ „via]a-i frumoas\“ (ca ea!), chiar
dac\ iubitul te strânge noaptea de gât, no,
o ]âric\, a[e. ~ntregul text este minunat
tradus [i adaptat.

Interpretarea lui Mihai C\lin ne tri-
mite iar\[i la Cehov, care `i scria Olg\i
Knipper, sf\tuind-o `n leg\tur\ cu rolul
din Trei surori: „ai grij\, nici o clip\ nu
trebuie s\ ai o figur\ trist\; contrariat\
da, dar nu trist\. Oamenii care poart\ de
mult `n suflet o durere s-au obi[nuit cu
ea [i se mul]umesc s\ fluiere `nce ti[or [i
s\ fie adesea gânditori“. Confruntat cu
vestea c\ se vor desp\r]i, so]ul, care s-a
chinuit destul `n incertitudini, declar\
c\ nu simte nimic. „Ciupe[te-m\!“, `i
spune so]iei. Iar ea, so]ia infidel\ [i dor-
nic\ de plecare, e cea care se va ag\]a dis-
perat\ de el. 

Marius Manole face un rol discret [i
dificil, mai mult coregrafic, cu imagini
surprinz\toare [i o ie[ire din scen\ cum-
plit de frumoas\, amintind de moartea
lui Hazel Shade din Pale Fire. Fiecare ac-
tor `n parte este, de altfel, foarte inteli-
gent pus `n valoare [i ne pare r\u c\ pu-
tem aminti aici doar câ]iva.

Splendid spectacol al fragilit\]ii noas-
tre de zi cu zi, al râsului colectiv pe sub
care ni se petrec tragediile când (nu) ne
este lumea mai drag\, Ho]i este o defilare
seduc\toare, energic\ [i plin\ de culoare:
aceste personaje jefuite de vii poart\ do-
liu dup\ via]a lor `mbr\cate colorat [i
stârnindu-ne vinovate hohote de râs. 

Regia: Radu Afrim. Traducere: Cosmin
Dragoste. Scenografie: Andreea S\ndulescu.
Asistent scenografie: Daniel P\un. Muzic\:
Vlaicu Golcea. Coregrafie: Andrea Gavriliu.
Distribu]ia: Marius Manole, Aida Avieri]ei,
Liliana Ghi]\, Mihai C\lin, Medeea Marinescu,
Cornel Scripcaru, Ana Ciontea, Claudiu Bleon],
Diana Roman, Irina Antonie, Natalia C\lin,
Conrad Mericoffer, Diana Dumbrav\ [i copilul
Aris B\nu]oiu.
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Spectacolul Ho]i, `n regia lui Radu Afrim, 
a avut premiera la `nceputul lunii
februarie, la Teatrul Na]ional „I.L.
Caragiale“ din Bucure[ti. Un spectacol
seduc\tor, dificil [i plin de umor, care a
f\cut ca Sala Studio, reintrat\ `n circuitul
teatral, s\ fie ne`nc\p\toare, cu toate cele
550 de locuri ale sale: s-a stat [i pe sc\ri.

Ho]i — Cel mai colorat doliu din lume
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1. Jurnalul lui Bridget Jones, de
Helen Fielding

„Bridget nu sufer\ de vreo boal\
mintal\ sau fizic\, nu tr\ie[te `n
vreme de r\zboi, nu are alt obstacol
decât propria ei personalitate. Este
`ns\ un obstacol suficient. To]i au
auzit de carte, dar cred c\ pu]ini
b\rba]i au citit-o. Ar trebui“, scrie
Graeme Simsion.

2. Daniel Martin, de John Fowles
„Protagonistul este romancier

[i scenarist, dar am citit cartea
`nainte de a avea ambi]ia de a de-
veni [i eu scriitor, iar singura mea
leg\tur\ cu cartea este ideea de dra-
goste blocat\ de circumstan]e, `ns\
niciodat\ istovit\. Acum 25 de ani,
puteam [i eu `n]elege dilema mo-
ral\ a personajului [i tumultul lui
interior, de[i nu chiar din acelea[i
motive.“ 

3. Dragostea `n vremea holerei,
de Gabriel García Márquez

„~n materie de `mplinire amo-
roas\ `ntârziat\, cartea lui Már-
quez pune ̀ n umbr\ Daniel Martin.
Florentino [i Fermina se `ndr\gos-
tesc `n tinere]e, dar tat\l Ferminei
[i, pe urm\, Fermina `ns\[i se pun
`n calea lui Florentino. Iar Florenti-
no a[teapt\. Pân\ la b\trâne]e.
Când se transform\ devotamentul
`n obsesie?“

4. Addition, de Toni Jordan
„Este povestea spus\ la persoa-

na `ntâi a unui personaj, o femeie
`n acest caz, care crede c\ ciud\ -
]enia ei psihologic\ st\ `n calea
unei rela]ii.“

5. The Good Luck of Right Now,
de Matthew Quick

„Quick este specializat ̀ n margi-
nali. Bartholomew, tratat `n [coal\
drept «retardat», locuie[te cu mama

lui pân\ la 38 de ani, dup\ care tre-
buie s\ se descurce cu ajutorul
unui ciudat preot local, diagnosti-
cat cu tulburare bipolar\. El se
`ndr\goste[te de o voluntar\ cu pro-
bleme psihice care are o coleg\ de
camer\ ce crede `n extratere[tri. A,
[i totul este scris sub forma unor
scrisori adresate lui Richard Gere.“

~n topul lui Graeme Simsion
mai apar:

6. The Silver Linings Playbook,
de Matthew Quick

7. Norwegian Wood, de Haruki
Murakami

8. Me Before You, de Jojo Moyes
9. The Gargoyle, de Andrew Da-

vidson
10. Goodbye for Now, de Laurie

Frankel.
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De Sfântul Valentin,
redac]ia cultural\ a ziarului
„The Guardian“ i-a cerut
romancierului Graeme
Simsion s\ aleag\ cele mai
bune exemple din
literatur\ care „ne
dovedesc c\ dragostea
aduce fericire atunci când
este greu câ[tigat\“.

Top 10 cele mai dificile
pove[ti de dragoste

Pagin\ realizat\ de Drago[ Cojocaru

Moartea lui
Phillip Seymour
Hoffman a salvat
zece vie]i
Scenaristul Aaron Sorkin avea `n comun cu
celebrul actor (decedat la 46 de ani `n urma
unei supradoze) un lung trecut de toxicoman.
Pe platourile filmului Charlie Wilson’s War,
scris de Sorkin [i `n care juca Hoffman, cei doi
st\teau deseori de vorb\, schimbând `ntre ei
pove[ti legate de dependen]a lor (trecut\) de
droguri. ~ntr-o zi, poveste[te Sorkin ̀ n „Time“,
Hoffman a spus: „Dac\ unul dintre noi o s\
moar\ din cauza unei
supradoze, alte zece
persoane care altfel
ar fi murit nu vor
mai muri“. „Voia s\
spun\ c\ mor]ile
noastre vor fi atât de
mediatizate `ncât o
s\ sperie câ]iva toxi-
comani“, a explicat
Sorkin.

Regele pin-up-urilor
a murit

Alsan, desenatorul fran-
cez celebru `n `ntreaga lume
pentru lucr\rile sale repre-
zentând exclusiv femei cu
tru puri senzuale, publicate
mai ales `n revista „Lui“, a
`ncetat din via]\, la 84 de ani.
N\scut `n 1930, Aslan a `nce-
put s\ deseneze pin-up-uri
din 1953 pentru reclame la m\rci de ma[ini (Peugeot, Fiat, Renault)
care, `n timp, au devenit extrem de c\utate. „Pictez [i sculptez fe-
meia, cel mai frumos subiect oferit arti[tilor fiindc\ este inepuiza-
bil [i etern. M-a[ defini drept un pictor [i sculptor intimist hiper-fi-
gurativ. Sunt `ndr\gostit de natur\ [i de legile ei“, declara Aslan.
De-a lungul vremii el [i-a mai pus creativitatea `n serviciul cele-
brului salon Crazy Horse, tea trelor Olympia [i Folies Ber gère, dar
a realizat, `n 1968, [i un celebru bust al lui Brigitte Bardot sub chi-
pul lui Marianne, simbolul Fran]ei.

Rinko Kikuchi [i Kenichi Matsuyama `n Norwegian Wood

Cum sun\ muzica
ascuns\ `n
Hyeronimus Bosch
Amelia, o bloggeri]\ cu
ini]iativ\, a `nregistrat o
pies\ muzical\ „ascuns\“
`n celebrul tablou al lui
Hyeronimus Bosch, Gr\di-
na pl\cerilor lume[ti – o se-
rie de note scrise pe spatele
unuia dintre p\c\to[ii re-
prezenta]i `n imagine. ~ntr-o
postare pe Tumblr, Amelia
a explicat c\, `mpreun\ cu
un prieten, a examinat tripti-
cul pictat de Bosch `n jurul
anului 1500 [i au descoperit, amuza]i, un cântec „vechi de 600
de ani“, `nscris pe fundul unui personaj. „Am transcris-o `n
nota]ie modern\“, spune Amelia. Ea a postat o versiune pen-
tru pian a piesei, altcineva a scris ni[te versuri caraghioase,
iar cele dou\ post\ri s-au bucurat de un mare succes pe
re]elele de socializare. Scurta pies\ poate fi ascultat\ aici:
http://chaoscontrolled123.tumblr.com/post/76305632587/
luke-and-i-were-looking-at-hieronymus-boschs.
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— Ce c\uta]i aici?
— Cum ce caut? Sunt pre[edin-

tele de bloc, intru unde vreau. Deci
dumneata e[ti intrusul. 

— Ce intrus? 
— Intrusul din blocul nostru.
— Sunt noul proprietar al aparta-

mentului \sta. {i nu cred c\ v-am
dat voie s\ intra]i. 

— Pentru noi e[ti un intrus [i a[a
o s\ r\mâi mereu. Noi locuim aici de
peste patruzeci de ani. S\ nu-]i `n -
chipui vreodat\ c\ dac\ ]i-ai cum -
p\rat apartament ̀ n blocul \sta, o s\
fii unul de-al nostru. 

— P\i m\ gândeam c\ dac\ m-am
mutat aici, am devenit vecini, nu? 

— Tu, vecin? Niciodat\. Ce a fost

zgomotul \la infernal de la ora nou\
[i un[pe minute? 

— Ce zgomot? 
— Hai, nu te f\ c\ nu [tii! Am

crezut c\ se d\râm\ blocul cu totul. 
— Cred c\ a frecat so]ia mea ni[te

ou\ cu mixerul, s\ fac\ pandi[pan. 
— Mda, exact cum am presupus,

sunte]i ni[te huligani. Trebuie s\ te
pun la curent cu regulamentul din
blocul \sta. ~n primul rând nu ai
voie s\ folose[ti mixerul, c\ face zgo-
mot. Ou\le, conform articolului pa-
truzeci [i doi, se bat numai cu telul,
sub o p\tur\ groas\. Aici locuiesc
oameni `n vârst\ [i au nevoie de li-
ni[te [i odihn\. Ce-i \la de dup\ u[\? 

— Aspiratorul. 
— Amend\ trei sute de lei. Face

zgomot. Articolul cin[pe, interzis cu
des\vâr[ire aspiratorul. 

— Mi se pare abuziv. 
— Dac\ ]i se pare abuziv, pleac\!

Ori pleci, ori dai cu m\tura. Ave]i
copii? 

— ~nc\ nu. 
— Nici nu o s\ face]i. Articolul

trei, f\r\ copii `n bloc. {i obligatoriu
s\ dormi separat de nevast\. 

— De ce s\ dorm separat? 
— Pentru c\ `n blocul \sta nu se

face sex. Nu suntem obliga]i s\ as-
cult\m cum v\ scâr]âie vou\ patul. 

— Noi nu facem dragoste atât de
energic, ne place mai lent [i nu
scâr]âie. 

— Am zis nu! Articolul opt, este
interzis cu des\vâr[ire s\ te re -
gulezi, c\ se spurc\ blocul. Aici
tr\iesc doamne `n vârst\ cu fric\ de
Dumnezeu. Vreau s\ v\d frigiderul. 

— Frigiderul nu face zgomot. 
— Ce avem noi aici... da, eram 

sigur, fasole. 
— Da’ ce faci, dom’le? 
— La veceu cu ea! Articolul

doi[pe, `n acest bloc nu se m\nânc\
fasole, ridichi, ciuperci [i salat\ de
varz\ murat\. 

— De ce? 
— Pentru c\ faci pâr]uri [i se

aude. Unde te treze[ti aici, `n
jungl\? 

— Era bine fiart\, so]ia mea a
schimbat de trei ori apa. 

— Po]i s-o schimbi [i de opt ori,
tot interzis r\mâne. Ce, vrei s\ zici
c\ nu te be[e[ti? 

— Ba da, dar nu atât de mult [i de
sonor, le dau mai degrab\ fâsâite. 

— Ia, be[e[te-te, c\ m-ai f\cut cu-
rios. 

— Nu pot s-o fac la comand\. 
— Ba po]i, c\ `]i comand\ pre[e -

dintele de bloc. Articolul unu, or-
dinele mele se execut\! 

— ...gata. 
— Cum adic\ gata? Te-ai be[it? 
— Da. 
— Hmm, se pare c\ putem face o

excep]ie cu fasolea. Asta doar a[a, ca
s\ vezi c\ sunt om `n]eleg\tor. Des -
chide fereastra. U[or, s\ nu scâr]âie!

Her a luat Globul de Aur pentru
scenariu, dar mai de premiat ar fi
fost ideea, nu felul cum e pus\ pe
hârtie. Theodore, care mai are
pu]in pân\ la divor]ul de so]ia ne-
glijat\ (Rooney Mara), tr\ie[te
`ntr-o societate modern\ unde s\-]i
dai `ntâlnire („dating“!) cu un sis-
tem de operare nu face din tine un
monstru. Urmând trendul, Theo-
dore ̀ [i cump\r\ un sistem de ope-
rare super-performant pe care `l
instaleaz\ `n variant\ feminin\.
Samantha (cu vocea lui Scarlett
Johansson) devine rapid cel mai
bun prieten al omului [i, `n scurt
timp, [i cea mai bun\ iubit\ a aces-
tuia. Una pe care s\ o por]i `n bu-
zunar, pe care s-o activezi când
vrei [i care s\-]i stea mereu la dis-
pozi]ie. Rela]ia cu Samantha va
urma, probabil, „pattern“-ul rela -
]iei cu fosta nevast\, care se plân-
gea c\ e neglijat\: Samantha va
dori s\ evolueze, s\-[i dea frâu li-
ber sentimentelor [i chiar s\ vad\
cum e s\ fac\ dragoste, fie [i prin
intermediar, cu iubitul ei uma-
noid – numai c\ emanciparea ei se
love[te de limita pe care acesta i-o
pune [i care o va face s\ reculeze.

Aceste lucruri ar da mult mai
bine `n proz\, dar pe ecran sunt
greu de redat. Love story-ul func -
]ioneaz\ mult mai bine din punc-
tul de vedere al b\rbatului (ar pu-
tea fi chiar ]\c\neala lui ca s\ su-
pravie]uiasc\ divor]ului), dar sce-
nariul are mari probleme `n a face
conving\tor „personajul“ Saman-
tha. Oricât de c\rnoas\ ar fi vocea

lui Scarlett Johansson, povestea
nu convinge. Dar dac\ o apuci ca
pe o fabul\ despre reunirea Sine-
lui, despre cum pui `n acord ani-
musul [i anima, Her ar putea s\
func]ioneze mult mai bine. Ar pu-
tea fi `n egal\ m\sur\ optimist [i
dezolant pentru c\ ar demonstra
c\ `n epoca modern\, când tehnica
a luat deja multe de pe umerii oa-
menilor, procesul de individua]ie
are [i p\r]i rele, izolându-ne [i mai
r\u unii de al]ii. ~n aceast\ lu-
min\, scena `n care Theodore se
`nvârte fericit cu telefonul `n par-
cul de distrac ]ii poate s\ par\ de-a
dreptul horror. Un om singur râ-
zând ca nebunul... 

Zbur\tor 
cu piele neagr\...

De râs e Ultimul zbur\tor, o `ncer-
care de a face fantasy mioritic [i de
a lansa chiar o trilogie plecând de
la mitologia local\. ~n filmul inde-
pendent al lui Ovidiu Georgescu,
Zbu r\torul (Gabriel Du]u) e un tip
puriu [i deloc sexy care seduce fe-
tele cu o motociclet\, un costum de
piele [i o privire fix\ ce ar trebui
s\-l fac\ gelos pe Rudolph Valenti-
no. Zanoni locuie[te `ntr-un conac
p\r\sit `n a c\rui scenografie de
produc]ie TV ieftin\ colegul retras
din activitate, Manolic\ (un Con-
stantin Cojocaru tot mai strâmb de
la o scen\ la alta), are interes ca
specia s\ mearg\ mai departe,
chiar dac\ zbur\torul `n dr\gostit
va l\sa motorul la garaj, devenind

[i el muritor. De fapt, logica e
strâmb\: dac\ tot se descoper\ c\
fata de care se `ndr\goste[te Zbu -
r\torul, Eliza (Iulia Verde[ la sute
de ani-lumin\ de Elevator), [i fra-
tele ei (Florin Peni[oar\) sunt [i ei
zbur\tori pentru c\ tat\l lor a l\sat
motorul pentru o muritoare, de ce
ar fi nevoie ca Manolic\ s\-[i sape
colegul [i nu s\-l `ncurajeze, `n
schimb, s\ procreeze? 

Modest de la scenariu pân\ la
regie [i interpretare, cu o coloan\
sonor\ care `]i rupe uneori ure-
chea cu ceva care aduce a AUM,
Ultimul zbur\tor are c=te pu]in
din toate filmele române[ti proas-
te de pân\ acum, semn c\ influ-
en]ele rele vin la pachet cu mituri-
le locale. Apari]iile lui Constantin
Cotimanis `n chip de fost securist
vân z\tor de [trudele la filarmoni-
ca unde tat\l Elizei [i al lui Mihai
`[i irosea talentul peste pian, ac-
tualmente patron de trust media-
tic, fac din Ovidiu Georgescu un
epigon al lui Sergiu Nicolaescu
(din Poker) sau {erban Marines-
cu, `n vreme ce idila romantic\
dintre puriul Zanoni [i cânt\rea]a
Eliza are ceva de Album dumini-
cal cu sfe[nic pe pian combinat cu
Luceaf\rul de tramvai. (Apari]ia
lui Marius Bodochi alias spiritul
tat\lui care cânt\ la pian [i vor-
be[te apodictic, cu o fotografie gen
telescopul Hubble pe fundal, e un
bonus. Nu mai ]in minte dac\ avea
e[arf\ la gât.)

Latura metafizico-romantic\ a
iubirii pure pe un motor pornit

prin comand\ vocal\ („Ce e sus e
[i jos“, dar rostit `n greac\) e `n
mod pragmatic pus\ `n umbr\ de
aceast\ obsesie pentru realitatea
local\ cu ghilimele de gr\sime [i
mur\turi, care ar dori s\ ironizeze
vulgaritatea unei genera]ii de fo[ti
chelneri, dar care devine ea `ns\[i
vulgar\ (vezi urarea „V\ f... `n
gur\!“, pe care serafica Eliz\ i-o fa-
ce fostului viitor socru ̀ nainte de a
decola spre zbur\torul cu c\rare
pe mijloc). Filmul trebuie urm\rit
`n grup, nu pentru c\ v-ar ataca lu-
pii, ci pentru c\ are pasaje deli-
cioase, de pild\ cele `n care Zanoni
i se `nf\]i[eaz\ Elizei `n varian t\
invizibil\. Printr-o mân\ a desti-
nului, de câte ori, la vizionarea de
pres\, capul invizibilului Zanoni
ap\rea privind fix ̀ n fa]a Elizei – [i
`ncepeam unii dintre noi s\ râdem –,
[i capul regizorului se i]ea lâng\
sc\ri, urm\rindu-ne reac]iile. Vor-
ba aia, ce e sus e [i jos.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

To]i suntem de acord c\ oamenii care folosesc handsfree-ul arat\ ciudat (pân\ nu
suntem noi `n[ine `n cauz\). ~n primul lungmetraj pe care `l regizeaz\ dup\
propriul scenariu (f\r\ Charlie Kaufman), Spike Jonze pleac\ de la realitatea
faptului c\ suntem prea dependen]i de tehnic\ [i construie[te un love story
futurist `ntre un b\rbat singuratic [i un sistem de operare pe  calculator. 

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

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Her [i dânsul, Zbur\torul

Lift
Acum câ]iva ani, de fiecare dat\
când veneam la Bucure[ti, cineva,
`ntr-o conversa]ie oarecare, pome-
nea f\r\ nici o leg\tur\ cu nimic,
„cartea lui Bogdan cu fata din lift“.
Bogdan era Bogdan Iancu, iar car-
tea cu fata din lift ap\ruse `n 2001,
dup\ care disp\ruse f\r\ urm\. Am
tot `ncercat s\ dau de ea, autorul
sus]inea c\ nu mai are nici un
exemplar, prietenii autorului sus -
]ineau c\ le-o furaser\ din biblio-
tec\ iubitele [i iubi]ii, p\rea c\ nu
mai era nimic de f\cut. Pân\ la fi-
nalul lui 2013, când Fata din lift, al-
bastr\, cu foi groase [i ilustra]ii de
Mircea Pop, a fost reeditat\ la Edi-
tura ART. Mi-ar p\rea r\u s\
treac\ neobservat\, a[a c\ trans-
criu repede, ca pe-un perete de lift,
cele câteva rânduri ale lui Radu Co-
sa[u de pe coperta a patra: „Prozo-
poezia (recunosc, genul meu prefe-
rat...) unui bloc `n care mai to]i –
vreo 10 – adolescen]ii sunt `n -
dr\gosti]i mortal de una, Tina,
tân\ra de la 4, «cu nume simplu/ ca
sunetul unui clopo]el, cum spunea
madam Pricolici», «cu zâmbetul
construit pentru zilele `n care mer-
ge la interviuri». Ca unul care [tiu
de nu ce-i postmodernismul, m\car
cum se cade cu un lift, m\ simt da-
tor s\ scriu c\, `n epoca literaturii
liftelnice, nu am citit ceva mai im-
pertinent cu problemele zise majo-
re, ceva mai ata[ant cu micile cru-
zimi [i infinitezimalele duio[ii ca
aceast\ poveste care, ̀ n final, «`nce-
pe s\ semene cu o dram\»“. Iar eu
insist c\ Fata din lift e o carte la fel
de important\ acum ca-n 2011, nu
`n sensul de Trakl-important\, ci ̀ n
sensul de Billy Collins-important\
– are o imponderabilitate, o vag\ le-
jeritate ̀ n a face cronica dramolete-
lor de bloc [i a ]ine scorul iubirilor
caraghioase, `ncât poate fi citit\ [i
recitit\, `n solitudine sau `n doi/
trei/etc., `n lift eventual (mai ales
dac\ stai la etajul zece [i ai timp
`ntre sta]ii), bârfindu-i prietene[te
pe Virgil, pe George, pe Tina, amin-
tindu-]i de vecinii de la bloc, de pri-
ma ta via]\ pe bulevardul Vladimi-
rescu, de expedi]iile `n centrala
termic\ din curtea interioar\ [i de
ziua `n care era s\ te `neci `ntr-o
groap\ plin\ cu ap\ de la o ]eav\
spart\ [i te-a salvat Emi de la 3
(de[i blocul `n care st\tea]i n-avea
nici un lift.)
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Her, de Spike Jonze
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