
C\lcâiul lui
Magellan a fost
lansat la ap\

R. Chiru]\

~n mansarda Libr\riei Bastilia din
Bucure[ti, `ntr-o zi de miercuri `n
care soarele a reap\rut pe cer dup\
dou\ s\pt\mâni de absen]\ depre-
siv\, `n miros de cafea, nu doar Oc-
tavian Soviany a citit poeme, ci [i
Nora Iuga [i Claudiu Komartin,
colegi de „breasl\“ cu autorul [i cei
c\rora le-a revenit rolul de a
prezenta C\lcâiul lui Magellan.
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Ia[ul se `nscrie 
`n cursa pentru
Capital\
Cultural\
European\

Ioan Stoleru

A doua zi a Târgului de Carte LI-
BREX 2014 a `nceput cu IDEA-
TOR IA{I 2021, o ̀ ntâlnire ̀ n care
au fost puse `n discu]ie industrii-
le creative [i `nscrierea ora[ului
Ia[i `n cursa pentru Capital\ Cul-
tural\ European\ 2021.
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Cronic\ de carte

NAE CARANFIL ~N C|UTAREA INOCEN}EI PIERDUTE

„Acest hold up improbabil
e pentru eroi o `ncercare
poetic\ de a se reg\si 
a[a cum fuseser\“

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

O mare de
neputin]\

Florin Irimia

Marea, diminea]a este un roman al
suferin]elor. Al dezr\d\cin\rii, al
str\mut\rilor for]ate, al tuturor
vie]ilor `ntrerupte din cauza vio -
len]ei unui regim sau altul.
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A dorit s\ fac\ Closer to the moon la sfâr[itul anului 2004, dar l-a realizat opt ani
mai târziu. Dezavantajul a fost c\ supa se r\cise [i trebuia re`nc\lzit\, iar avantajul –
c\ a putut face acest film `n limba englez\ [i cu actori englezi & americani, lucru
care – ve]i vedea la cinema – adaug\ o ram\ cu totul special\ pove[tii. Parc\ 
filmul ar fi fost gândit a[a de la bun `nceput. 

Muzic\ pe post 
de arm\

Drago[ Cojocaru

Ucrainenii din Crimeea au r\s -
puns propagandei ruse[ti cu melo -
dii de Cher, date la maximum, scrie
„BBC News“. O melodie precum
The Shoop Shoop Song pare destul
de lipsit\ de primejdii. Dar muzica
`n sine se poate dovedi o arm\ de -
vastatoare `n arsenalul psihologic,
explic\ Herbert Friedman, fost ser-
gent major `n armata SUA care a
studiat subiectul.
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R. Chiru]\

„Octavian Soviany cite[te poezie“,
scria, ̀ mbietor, pe invita]ia prin ca-
re se anun]a lansarea celui mai
nou volum al poetului, scos la Edi-
tura Cartea Româneasc\. ~n man-
sarda Libr\riei Bastilia din Bucu-
re[ti, `ntr-o zi de miercuri `n care
soarele a reap\rut pe cer dup\ dou\
s\pt\mâni de absen]\ depresiv\, `n
miros de cafea, nu doar Octavian
Soviany a citit poeme, ci [i Nora Iu-
ga [i Claudiu Komartin, colegi de
„breasl\“ cu autorul [i cei c\rora
le-a revenit rolul de a prezenta
C\lcâiul lui Magellan.

De altfel, prezen]a Norei Iuga a
fost `n sine un eveniment, dup\
cum singur\ aceasta a punctat.
„Trebuie s\ v\ spun c\ am ie[it din
nou `n lume, dup\ o `ndelungat\
absen]\ `n care m-am baricadat `n
cas\, pentru c\ nu am mai vrut s\

[tiu de societate. M-am sup\rat [i
eu pe lume. {i mai scriu [i eu la un
roman. Ast\zi, dup\ ni[te luni, e
prima dat\ când apar `n public“, a
declarat poeta.

Cartea unei mari crize

„Oboseala de peste zi ]i-a f\cut de-
getele de la picioare ni[te crengu]e
uscate/ Fotoliul din col] `[i ciule[te
urechile ca un iepure mare [i foar-
te fricos/ Nora, cred c\ noi doi am
putea distruge literatura.“

„Ce este aceast\ carte, C\lcâiul
lui Magellan? Este un volum de
poezie?“, a `ntrebat Nora Iuga `nc\
de la `nceputul discursului s\u de
prezentare. Evident, tot ea a dat [i
r\spunsul. „Este un fel de jurnal de
c\l\torie prin aceste locuri, `n care
`ntotdeauna apare un duh care
vorbe[te dintr-o lume demult apu -
s\, care exist\ `nc\ `n con[tiin]a
unui poet adev\rat. Aceast\ carte

ar putea s\ fie [i un reportaj, [i un
jurnal intim, [i o carte de memo-
rii“, au fost defini]iile oferite de
scriitoare.

Mai mult, dincolo de acest prim
nivel obiectiv de lectur\, volumul
este unul „de criz\ mare“. „Nina
Cassian spunea `ntr-o poezie de de-
mult: «Nu mai sunt eu tân\r\/ Nici
b\trân\ nu-s». Este un moment de
criz\ maxim\ aceast\ recunoa[tere
[i mi se pare c\ aceasta este o carte
a unei imense singur\t\]i, aproape
absolut\, de[i acest om este `ncon-
jurat permanent de oameni. Dar cu
cât e[ti `nconjurat de mai mul]i oa-
meni, cu atât te sim]i mai singur.
Cartea este plin\ `n fiecare poem al
ei de personaje reale care tr\iesc
printre noi, majoritatea scriitori,
prieteni pe care Soviany ̀ i nume[te
[i pe care-i reia obsesiv, pân\ la
exasperare. Ceea ce `nseamn\ c\ el
`[i cheam\ ̀ n via]a lui via]a pe care
nu o mai g\se[te, de[i se afl\ ̀ n ea“,
a explicat Nora Iuga. 

Dup\ ce a citit toate c\r]ile scri-
se de Octavian Soviany, poeta a
ajuns la concluzia c\ „durerea, su-
ferin]a [i golul sunt mult mai ac-
centuate ̀ n acest volum“. „I-am citit
toate c\r]ile, de[i nu le-am conside-
rat pe toate geniale sau captivante,
ci pentru c\ `ntotdeauna am re -
g\sit o `nfr\]ire `ntre noi, care nu
este natural\, ci foarte ciudat\. Noi
sim]im foarte multe lucruri la fel,
noi iubim multe lucruri `n acela[i
chip, avem acelea[i lecturi, ca [i
când am fi f\cut nenum\rate c\l\ -
torii `mpreun\“, a dezv\luit poeta. 

Totu[i, de[i este o carte de poe-
zie, Nora Iuga a citit-o ca pe un ro-
man. „Am citit acest volum imagi-
nându-mi c\ e scris `n proz\ [i nu
`n form\ de poem. Eu a[a l-am sim ]it
[i m\ bucur\ aceast\ cvasiliteratur\,

s\ nu mai existe grani]e `ntre ge-
nuri, pentru c\ artistul e unul sin-
gur.“ 

„E mult\ medita]ie aici“

Claudiu Komartin consider\ c\, de
fapt, C\lcâiul lui Magellan este un
fals jurnal de c\l\torie `n versuri.
„Octavian Soviany este unul dintre
ultimii mohicani ai poeziei cu
form\ fix\ din literatura român\.
El este unul dintre cei mai `nzes-
tra]i poe]i români pe ceea ce
`nseamn\ poezie `n form\ fix\, el
arat\ c\ este unul dintre cei mai
fini cunosc\tori de poezie din lite-
ratura asta. {i chiar dac\ cele trei
volume pentru care genera]ia mea
`l admir\, Scrisorile din Arcadia,
Pulberea, praful [i revolu]ia, C\lcâ-
iul lui Magellan, sunt scrise `n vers
liber, imaginea poetului nu poate
s\ dea la o parte aceste dou\ fa]ete:
e poetul care scrie `n catrene foarte
bine cump\nite, dar [i cel care e `n
stare s\ scrie [i poezie `n vers li-
ber“, a apreciat Claudiu Komartin. 

Volumul e un fals jurnal de c\l\ -
torie, fie [i pentru c\ este foarte

profund. „E mult\ medita]ie aici, o
medita]ie grav\, care nu ocole[te
nici unul dintre momentele com-
plicate pe care un poet e for]at s\ le
parcurg\. Cartea asta arat\ câteva
dintre pietrele de poticnire cu care
s-a luptat s\ le dep\[easc\ `n ulti-
mii ani“, a apreciat Claudiu Ko-
martin. „~n literatura român\ nu
prea au fost poe]i care s\ c\l\to-
reasc\ cu patima cu care a f\cut-o
Soviany. Dar asta nu `nseamn\ c\
el este un globetrotter, ci este un
c\l\tor foarte reactiv, reactiv la tot
ceea ce `ntâlne[te, la orice viziune
este declan[at\ de fa]ada unei cl\ -
diri, de o strad\, de atingerea fie [i
iluzorie a unui obiect, a unui spa -
]iu“, a men]ionat acesta.

„Când au ie[it din mamele lor,
p\reau ni[te hamsteri cu boti[oare-
le ascu]ite [i ochii trandafirii/
G\sesc tot timpul c\ vorbe[ti prea
tare [i prea r\spicat./ Chiar [i res-
pira]ia ta li se pare prea zgomo-
toas\/ Se uit\ la tine ca la un avion
de vân\toare rusesc/ apoi privesc
`n grijora]i r\s\ritul, de unde vin
toate marile catastrofe.“
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OCTAVIAN SOVIANY, „ULTIMUL MOHICAN AL POEZIEI CU FORM| FIX|“

C\lcâiul lui Magellan a fost lansat la ap\
„Sângele bate `n culoarea frunzelor de tutun/ Fumul
]ig\rilor noastre, doi [erpi care tocmai fac dragoste./ 
La plecare, am `n buzunar un pachet de Gauloises,/ ]in
`ntre buze cuvinte firave, acoperite de praf/ Un poet
obosit din Europa de Est, de care nu a auzit nimeni.“
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Ioan Stoleru

Evenimentul trebuia s\ `nceap\ cu
câteva cuvinte ale viceprimarului
Mihai Chirica, `ns\ cum acesta nu
a mai ap\rut, la 11.30, Florin C`ntic,
vicepre[edinte al Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\, a
precizat c\ `ntâlnirea are dou\ sco-
puri bine definite. Primul este ace-
la de a continua tradi]ia ini]iat\ `n
urm\ cu un deceniu de c\tre Consi-
liul Britanic, acesta fiind operato-
rul cultural care a lansat conceptul
de „Industrii creative“, `nscriind
Ia [ul `n 2005 `n re]eaua ora[elor
creative. Al doilea a fost vizita Va-
lentinei Montalto, consilier pentru
afaceri europene [i cercet\tor KEA
European Affairs, una dintre cele
mai importante firme de consul-
tan]\ la nivel interna]ional `n pri-
vin]a strategiilor [i politicilor publice
`n domeniul culturii [i al industrii-
lor creative. „KEA va organiza o cer -
 cetare sociologic\ serioas\ cu pri-
vire la oferta Ia[iului `n domeniul

cultural [i al industriilor creative,
cercetare care e bine s\ fie f\cut\
de cineva care nu este implicat nici
`n proiectele locale, nici `n jocul lo-
cal de orgolii sau interese, simboli-
ce sau economice“, a explicat Flo-
rin C`ntic. Acesta a mai ad\ugat c\
apoi, cu ajutorul acestei expertize,
se va putea evalua care sunt posibi-
lit\]ile de dezvoltare [i care sunt
pa[ii f\cu]i de Ia[i.

Valentina Montalto, manager de
proiect pentru expertiza cultural\
care va constitui baza definirii co-
ordonatelor principale `n jurul
c\rora se va `ntocmi dosarul de
can   didatur\ a Ia[ului pentru titlul
de Capital\ Cultural\ European\, a
prezentat pe scurt obiectivele [i
metodologia KEA. „~n privin]a
cart\rii ofertei culturale [i creative
`n Ia[i, vom identifica juc\torii cul-
turali [i creativi locali, selectând
inclusiv câ]iva «campioni locali»,
vom identifica nevoile [i a[tept\ri-
le operatorilor locali de la titlul de
Capital\ Cultural\ European\ `n
`ncercarea de a-i mobiliza s\ con-
struiasc\ cea mai bun\ ofert\ [i
strategie cultural\ local\ [i vom
oferi ora[ului o unealt\ cu care s\
monitorizeze [i s\ aprecieze impac-
tul pe termen lung al acestui eveni-
ment, `nainte, `n timpul [i dup\
2021“, a explicat reprezentantul
KEA. ~n ce prive[te metodologia,

ace[tia vor lucra `mpreun\ cu stu-
den]i de la Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza“ din Ia[i, `ndruma]i
de conf. univ. dr. Netedu Adrian de
la Facultatea de Filosofie [i {tiin]e
Social-Politice, [i Funda]ia Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\ pen-
tru colectarea, procesarea [i anali-
zarea datelor (stabilirea unor linii
de direc]ie, identificarea actorilor
locali, interviuri individuale [i un
focus grup cu diverse organiza]ii)
[i, apoi, trasarea concluziilor [i a
recomand\rilor. Raportul final al
KEA va fi gata `n iunie 2014, acesta
oferind contextul socio-economic
al ora[ului, o privire de ansamblu a
industriilor culturale [i creative
din Ia[i, cu „strengths and weak-
nesses“ (puncte tari [i puncte sla-
be) [i un set de recomand\ri.

Florin C`ntic a ad\ugat faptul c\
Ia[ul are nevoie de ajutorul celor
de la KEA European Affairs pentru
c\ trebuie s\-[i construiasc\ o
ofert\ „evidence-based“, pe baza unor
lucruri care pot fi m\surate. „Dac\
vrem cu adev\rat s\ construim o
ofert\ credibil\, atunci trebuie s\ o
construim cu instrumente care s\
ne permit\ s\ putem m\sura ceea
ce suntem [i ceea ce putem s\ fa-
cem“, a subliniat acesta. „Provoca-
rea pe care o lansez este s\ ne spu-
ne]i care sunt nevoile, problemele
pe care le ̀ ntâmpina]i ̀ n activit\]ile

cultural-educative, `n organizarea
de proiecte, `n ideile pe care vre]i
s\ le transforma]i `n proiecte [i ce
a[tepta]i de la Ia[i – Capital\ Cultu-
ral\ European\ [i de ce“, a comple-
tat Daniela Cujb\, director execu-
tiv al Funda]iei Ia[i – Capital\ Cul-
tural\ European\.

Ce trebuie s\ facem 

Prima ̀ ntrebare venit\ din public a
fost legat\ de criteriile pentru care
un ora[ este ales capital\ cultural\,
„pentru a vedea ce avem de f\cut
cât de cât concret fiecare [i cum ne
putem ridica pentru bifarea aces-
tor criterii“. Florin C`ntic [i Valen-
tina Montalto au explicat c\ pre[e -
din]ia actual\ a Uniunii Europene,
Grecia, `nc\ nu a publicat criteriile
finale, care au fost dezb\tute pe
parcursul unui an [i jum\tate `n
Parlamentul European. Reprezen-
tantul KEA a subliniat ̀ ns\ c\ dou\
criterii sigure sunt dimensiunea
european\ [i posibilitatea de moni-
torizare [i apreciere a proiectului
de candidatur\. „A[ vrea s\ subli-
niez ce ̀ nseamn\ dimensiune euro-
pean\“, a ad\ugat Florin C`ntic,
„pentru c\ e nevoie de chestiuni
m\surabile; dimensiunea europea -
n\ `nseamn\ proiecte realizate `n
colaborare cu parteneri europeni,
care nu presupun doar s\ aduci un
pictor din Cehia sau din Norvegia,

ci s\ construie[ti ceva `mpreun\,
Ia[i – Norvegia – Cehia“, a explicat
managerul, insistând ca acel „ce-
va“ s\ fie itinerat `n cele trei ]\ri.
Un alt criteriu major, a spus acesta,
argumentând [i motivul `ntâlnirii,
va fi reprezentat de industriile cre a -
tive. Industriile cre ative sunt o com -
ponent\ fundamental\ a programu-
lui european de dezvoltare pe ur -
m\torii zece ani, iar noul program
de finan]are `n domeniul culturii
se nume[te Creative Europe „[i are
o form\ de finan]are redus\ pentru
ceea ce `n mod tradi]ional `nsemna
cultur\ [i ceea ce fac institu]iile, ar-
te, spectacole de dans, teatru; `n
schimb, are o parte foarte `nsem-
nat\ din finan]\ri alocat\ pentru
industrii creative“.

Interven]iile ce au urmat au `n -
cercat s\ prezinte [i probleme indi-
viduale `ntâlnite de diverse insti-
tu]ii, `ns\ s-a ajuns la consensul c\
actorii culturali [i creativi ai Ia -
[ului trebuie s\ lucreze `mpreu n\
la acest demers, pentru c\ e imposi-
bil ca fiecare proiect al fiec\rei in-
stitu]ii s\ primeasc\ finan]area do-
rit\. Matei Bejenaru, artist vizual
[i cadru didactic la Universitatea
de Arte „George Enescu“ din Ia[i, a
precizat c\ `n contextul cultural lo-
cal este nevoie de un mecanism
transparent de selec]ie a proiecte-
lor culturale, bazat pe competi]ie.

Cu ajutorul industriilor creative,
Ia[ul se `nscrie `n cursa pentru
Capital\ Cultural\ European\
A doua zi a Târgului de
Carte LIBREX 2014 a
`nceput cu IDEATOR IA{I
2021, o `ntâlnire `n care au
fost puse `n discu]ie
industriile creative [i
`nscrierea ora[ului Ia[i `n
cursa pentru Capital\
Cultural\ European\ 2021.
Evenimentul, organizat de
Funda]ia Ia[i – Capital\
Cultural\ European\, a
avut loc joi, 13 martie, de
la ora 11.00, `n Sala Mare 
a Prim\riei Ia[i, [i a reunit
jurnali[ti, profesori
universitari, scriitori,
arti[ti, manageri [i al]i
reprezentan]i ai
industriilor creative.
Valentina Montalto,
project manager KEA
European Affairs,
Bruxelles, a vorbit despre
rolul de consultan]\ pe
care `l va avea firma pe
care o reprezint\ `n
`ntocmirea dosarului 
de candidatur\ a
Municipiului Ia[i.
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Nu graseiaz\, nu ̀ ntinde vocalele ̀ n
aer ca guma din gur\, a[a cum o fac
cei care sufer\ de boala im por -
tan]ei, vorbe[te simplu, rar, ap\sat.
Nu d\ sentin]e, istorise[te `ntâm -
pl\ri. Nu a fost niciodat\ altceva
decât ceea ce [i-a propus s\ fie: un
om s\n\tos, care s\ ]in\ fruntea sus
când se vorbe[te despre el. Parado -
xal, marile caractere – cum e [i
cazul acestui domn – au o nobil\ [i
dulce timiditate, `n care prea pu]ini
v\d buna-cuviin]\. Omul despre
care scriu rândurile de fa]\ este
unul dintre cei mai mari sportivi
din ]ara asta: Ivan Patzai chin.

Domnul Patzaichin nu e singu -
rul construit a[a. Al\turi de el mai
sunt, `n concentra]ii similare sau
apropiate, mul]i al]i campioni, na -
]ionali, mondiali [i olimpici. Oa -
meni care-s cl\di]i s\n\tos, care nu
[i-au uitat r\d\cinile, [tiind c\,
atunci când ajung ditamai copacii,
trebuie s\ se fereasc\ de tenta]ia
putregaiului. De la campioni din

handbal, atletism, canotaj, pân\ la
cei din hochei, baschet, box, volei
sau fotbal, mul]i au tr\it sau tr\iesc
„cu onoare“. Da, expresia e `nve -
chit\, dar ea descrie un arc de cerc
`n interiorul c\ruia se afl\ ceea ce
numim „normalitate“.

Anormalitatea, un cerc mai mic,
un electron rebel [i dat cu gel care
conduce cu vitez\ `n jurul majo -
rit\]ii, `ncearc\, din când `n când,
s\ se umfle mai mult decât e cazul.
Se ca]\r\ pe propria mediocritate [i
se aga]\ de tot felul de arme, pe care
le folose[te prost [i f\r\ sens, pen -
tru cauze care nu au nici o leg\tur\
cu scopul pentru care au fost
acestea create. {ti]i, mai mult ca
sigur, unde bat.

Sunt aproape dou\ s\pt\mâni de
când o parte a semenilor no[tri,
imaturi civic ai României, s-a apu cat,
`ntr-un zel [i c-un elan demne de ca uze
mai bune, s\ foloseasc\ pistolul cu
capse preferat al democra]iei: peti]ia.
Una, dou\, avem, n-avem treab\, ne

apuc\m s\ scriem o „l\cr\ma]ie“.
Hai s\ ne unim, oa meni, nu se mai
poate, semn\m cât mai mul]i [i,
sigur, cu cât suntem mai mul]i, cu
atât dreptatea noas tr\ cre[te. Ce
mai conteaz\ lipsa argumentelor?
Ce mai conteaz\ c\ a noastr\ cauz\
este ridicol\ prin `ns\[i natura ei?

S\ m\ explic, nu pentru cei care
acum sigur m\ ̀ njur\, orbi]i de pro -
pria lips\ de cultur\ social\, ci
pentru dumneavoastr\, cei care ave]i
capacitatea de a judeca ra]ional lu -
crurile. Nu am crezut c\ o s\ mai
am ocazia s\ v\d, `n anul 2014,
confuzii elementare ca acelea din -
tre meritul profesional [i statutul
social sau dintre emo]ional [i logic.
Culmea, „cazul“ Gic\ Popescu, n\s -
cut for]at, transcrie tocmai aceste
fundamentale brambureli ce-[i fac
de cap ̀ n mintea [i-n dis cur sul unor
români. Culmea, unii, oa meni res -
pectabili. Reiau, aici, trei con sta t\ri
pur ra]ionale, nu umorale: una este
sportivul Gic\ Popescu, cel care [i-a

câ[tigat onest gloria [i meritele, alta
este cet\ ]eanul Gheor ghe Popes cu,
cel care se supune legilor ]\rii al
c\rei cet\]ean este; cet\]eanul Gh.
Popes cu nu [i-a re cunoscut vinov\ -
]ia `n timpul pro cesului; cet\]eanul
Gh. Popescu nu poate fi gra]iat decât
`n anumite condi]ii, prev\zute de lege. 

~n acest timp, cet\]eanul Uli
Hoeness, mare glorie fotbalistic\ a
Germaniei Federale de pe timpuri,
tocmai a fost condamnat la 3 ani [i
jum\tate de `nchisoare cu executa -
re. Crede]i c\ a semnat cineva vreo

peti]ie `n Bava ria sau `n Germania
`ntru cau]io narea faptelor sale?

Fix `n acela[i timp, cet\]eni
one[ti din patria noastr\, sportivi
excep]ionali ai României cum a fost
[i Gic\ Popescu, `[i duc via]a `n
discre]ie [i, unii, ̀ n boal\ [i s\r\ cie.
O s\ cred `n onestitatea civic\ a
acestor peti]ionari atunci când voi
vedea cum se mobilizeaz\ ca s\
strâng\ bani pentru ajutorarea
unui fost sportiv mare, care a ajuns
vai de capul lui. Pân\ acum, au
ratat câteva ocazii. 

UMORI, PETI}II {I SCAIE}I: ALTCEVA NU MAI AVE}I?

Freegic\nismul: `ntre o pagaie
rupt\ [i o logic\ frânt\

Veneam cu ma[ina din satul p\ -
rin]ilor mei [i, dup\ ce ie[isem din
comun\, pe [osea, mi-a ap\rut deo-
dat\ `n cale o vulpe. Cumva ciudat,
s-a oprit `n mijlocul drumului [i a
`ntors impasibil capul `nspre mine,
de[i m\ apropiam cu vitez\: jig\ -
rit\, abia sc\pat\ din iarn\, p\rea
mânat\ acolo de o inten]ie geam\ n\
cu a Annei Karenina pe calea fer-
at\. Abia dup\ ce am ̀ ncetinit [i am
frânat, a rupt-o la fug\. Mi-am
`nh\]at aparatul de fotografiat pe
care `l am mai tot timpul la
`ndemân\ [i am ie[it s\ o caut.
Prinde orbul, scoate-i ochii. Nici
urm\ de ea. Doar un vârf de deal, o
vale larg\, un lac aproape secat [i

alte dealuri `n dep\rtare. Mi-am
aprins [i am fumat o ]igar\, pri vind
`n gol. La urm\, am f\cut o poz\
golului din fa]a mea.

Acas\, când am dat peste foto -
grafia respectiv\ `n laptop, am rea -
lizat c\ `n aceasta `ncape o mare
parte din terenul de joac\/ de tr\it
al copil\riei mele. E ciudat cum o
imagine atât de banal\ pentru ori ce
alt privitor poate avea o a[a ma re
`nsemn\tate pentru mine. Prac tic,
pe orice punct ar pune cineva dege-
tul (exceptând, evident, cerul), `mi
amintesc [i a[ avea de povestit
m\car o chestie petrecut\ acolo. Zic
la `ntâmplare, uitându-m\ din când
`n când la poza de pe ecran:

C\rarea pe care m-am `ntâlnit cu
un pu[ti necunoscut, cam de aceea[i
vârst\ cu mine, [i frica inexplicabil\
a fiec\ruia dintre noi c\ cel\lalt o s\
sar\ la b\taie. Ne-a luat minute bune
s\ ne ocolim, s\ trecem unul pe lâng\
altul, amenin ]ându-ne reciproc. Te -
re nul pe care jucam fotbal cu munci-
torii de la Ferma Partidului. Primul
drum prin `ntuneric, singur. Vocile
[i zgomotele – parte ade v\rate, parte
imaginare – pe care le auzeam `n
noapte.

Nea Mihai, paznicul iazului, care
m\ alerga cu motocicleta de la pes-
cuit. Iar eu fugeam mai repede decât
motocicleta. Stuf\ri[ul ̀ n ca re m-am
ascuns [i spaima pe care am tras-o
când am c\lcat pe o broas c\ ]estoa -
s\. Un taur negru din turma lui Ar-
biru, care m\ ataca constant, pân\
am reu[it s\-l `mblân zesc cu boabe
de porumb halite direct din mân\.
Bucuria c\ am ajuns singurul om
care putea mângâia taurul \la fio ros,
iar el aproape c\ torcea ca o mâ]\.

Marginea iazului pe care mer gea,
`ntr-o diminea]\ devreme, Bâ zâiac la
iarmaroc [i, intrigat de câ]i pe[ti sar

pe luciul apei, a luat o piatr\ de jos [i
a lovit unul din prima. S-a-ntors din
drum, cu pe[tele de coa d\, [i nu l-a
crezut nimeni c\ l-a prins la piatr\. 

Stuf\ri[ul lâng\ care f\cea gr\ di -
n\rie o familie de pitici. Mama-
pitic, tata-pitic, vreo doi copii pitici
[i m\garul cu care c\rau legumele
de vânzare prin sat. Când treceam
pe acolo – parc\ o v\d [i acum – ma-
ma-pitic st\tea `n u[a unei case-
pitic, purta un capot ro[u [i-mi f\ -
cea din mân\, dup\ privirile mele
insistente.

Drumurile de navet\ ale tat\lui
meu, str\b\tute `n pas alerg\tor pe
jos, un du-te-vino de vreo patruzeci
de ani, `n fiecare zi lucr\toare.
Plus – dup\ cum pretinde el – lupul
care s\rea a[a, `n copci (mi-a ar\tat
precis cum s\rea), mut, [i care era
s\-l m\nânce odat\ pe tata. Primul
[arpe pe care l-am v\zut `n via]a
mea [i pe care era s\ calc. Locul
unde a aterizat un planor.

Câmpul `n]esat de pr\[itori prin -
tre care m\ strecuram [i femeile care
m\ `ntrebau mirate: „A lu’ cui e[ti
tu, m\i b\iete?“. Iar eu le r\s -
pundeam [i ele se mirau `nc\ o dat\:

„Uite-l c\ [i vorbe[te“. {i toate, nu
[tiu de ce naiba, insistau s\-mi dea
ceva de mâncare, iar eu le refuzam [i
le ceream indica]ii cam pe unde s-ar
putea afla mama. Iar ele iar se mi -
nunau de cât de iste] [i curajos sunt.

{apte locuri `n care g\se[ti ap\
prosp\t\ de izvor. Trei locuri dife -
rite `n aceea[i p\dure (`n poz\, e
doar o dung\ neagr\ la orizont) `n
care s-a spânzurat câte un om. Trei -
zeci [i trei de locuri `n care cresc
ciu perci de câmp. C\r\rile noro ioa -
se prin care mergeam descul], cu
papucii `n mân\, ca s\ nu-i stric
pân\ la [osea.

A[ putea continua a[a ceasuri
`ntregi. Ideea ar fi c\ tot spa]iul de
joac\/ de tr\it al copil\riei mele se
vede limpede, cu detalii semnifica-
tive, `ntr-o singur\ poz\, f\cut\ cu
obiectivul meu de 10 mm. Doar
uitându-m\ la aceasta, a[ putea
scrie câteva sute de mii de cuvinte.

Ceea ce-mi stârne[te urm\toa rea
dilem\, legat\ de celebra zicere:
pân\ la urm\, spune sau nu o ima -
gine mai mult decât o mie de cu-
vinte?

O vulpe, o imagine 
[i o mie de cuvinte

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

„A fi respectuos e o virtute.“ Am `ncheiat citatul, deschid o cutie plin\ de calit\]i. 
Pe primul rând, nepr\fuite de trecerea anilor, [ed b\rb\]ia, bunul-sim] [i discre]ia.
Proprietarul acestei zestre este un domn care, aproape de finalul lui 2014, va face
64 de ani. E septuplu medaliat olimpic al României, e de le-am-pierdut-[irul campion
na]ional, european [i mondial, e posesorul celei mai `nalte distinc]ii olimpice
posibile, Ordinul Olimpic „Colanul de Platin\“. 
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Pinacoteca din Petrila

De când a ajuns la guvernare, Vic-
tor Ponta a numit mul]i mini[tri
incapabili, dubio[i sau, cum s-a do-
vedit repede, chiar penali sau
„pu[c\riabili“, dar nici unul n-a
fost `ntâmpinat cu atâta re]inere
b\[c\lioas\. {i dac\ domni[oara
Petrescu e tratat\ astfel cât\ vreme
`nc\ n-a apucat s\ fac\ nimic, e
u[or de imaginat ce va p\]i la cea
mai mic\ gre[eal\ – a ei sau a su-
bordona]ilor ei!

Dar, cum spuneam anterior, nu
e ceva ie[it din comun `n politica
româneasc\. Poate c\ unii `[i mai
amintesc care a fost prima [tire im-
portant\ despre Monica Macovei
`n 2004, dup\ ce a fost numit\ `n
func]ia de ministru al Justi]iei: fap-
tul c\ s-a `mb\tat turt\ pe malul
m\rii la un congres al avoca]ilor
(parc\). {tirea, popularizat\ ulte-
rior de toate mass media, s-a dove-
dit fals\, dar cli[eul s-a p\strat [i `l
mai `ntâlnesc [i azi. Evident, la ba-
za „[tirii“ st\tea o intoxicare de
pres\ ini]iat\ de cei care, probabil,
cuno[teau faima de incoruptibil\ a
fostei procuroare [i care ar fi prefe-
rat s\ o vad\ demis\. Dar succesul
pe care l-a avut campania de def\i -
mare de atunci, `ntr-o ]ar\ care nu-
mai de politicieni be]ivi nu duce
lips\, spune deja destul de multe. E
drept c\ `n România un b\rbat
beat, fie el pre[edinte, premier sau
neurochirurg, nu stârne[te decât

zâmbete juc\u[e. }ar\ de macho,
]ar\ de balad\.

{i-apoi mai e [i Elena Udrea.
{tiu c\ mul]i români au dezvoltat
un dispre] ironic fa]\ de „protejata
lui B\sescu“, dar, dincolo de imagi-
nea ei public\, nu pot s\ nu-mi
amintesc un alt moment relevant
pentru atitudinea fa]\ de femeile
din politic\. ~n 2007 Elena Udrea
dezv\luia existen]a unui bile]el roz
(care pân\ la urm\ era galben), `n
care premierul de atunci, C\lin Po-
pescu-T\riceanu, `l ruga pe pre[e -
dintele ]\rii, Traian B\sescu, s\ se
intereseze de dosarul Petromidia al
bunului s\u prieten, Dinu Patriciu.
Paradoxal – sau, poate, firesc pen-
tru România –, acel bile]el a dus la
prima suspendare a pre[edintelui
[i la o campanie dur\ `mpotriva
Elenei Udrea. Efectele acelei cam-
panii se simt [i azi. Cel mai u[or a
sc\pat exact autorul bile]elului,
adic\ omul care `ncerca s\ influ-
en]eze justi]ia. Iar cea mai afectat\
a fost tocmai femeia implicat\ `n
dezv\luirea gestului abuziv al pre-
mierului. A[a c\, dup\ toate specu-
la]iile legate de inten]iile [i intere-
sele Elenei Udrea, cred c\ una `n
plus nu mai conteaz\. Prin urmare:
ce-ar fi fost dac\ denun]\torul lui
T\riceanu ar fi fost un b\rbat poli-
tic? Oare imaginea i-ar fi fost la fel
de afectat\? ~mi permit s\ presu-
pun c\ nu.

Exemplele pot continua. Poate
v\ mai aminti]i de Mona Musc\,
unul dintre oamenii politici cei
mai integri pe care i-am avut. Ea a
disp\rut din politic\ `n urma unei
decizii ce stabilea c\ a colaborat cu
Securitatea. Nu am competen]a ne-
cesar\ s\ judec o asemenea decizie,
dar doamna Musc\ a fost printre
cei care au sus]inut cu `ndârjire
tocmai legea deconspir\rii Secu-
rit\]ii ([tiind, probabil, c\ ar putea-o
afecta [i pe ea), iar despre rapoarte-
le ei la Securitate – reale, nici vor -
b\! – s-a spus c\ erau benigne [i nu
au afectat destinele nim\nui. Mai
mult, Mona Musc\ [i-a publicat 

dosarul pe internet. ~ns\ reac]iile
la dezv\luirile despre colaborarea
ei cu poli]ia politic\ a regimului co-
munist au f\cut-o pân\ la urm\ s\
se retrag\ din politic\ [i de pe sce-
na public\. A fost, cred, o pierdere
mare pentru democra]ia româ-
neasc\. Pe de alt\ parte, `n 2012 `n
Parlamentul României au intrat
un sprezece oameni care au avut re-
la]ii cu fosta Securitate. To]i b\r -
ba]i. Printre ei, Dan Voiculescu,
turn\tor de familie, cercetat [i pen-
tru diverse afaceri cu iz penal.

La un moment dat, prin 2008,
chiar când se anun]au candidaturi-
le pentru alegerile parlamentare, o
doamn\ de pe listele PSD-ului, Ana
Birchall, a fost implicat\ `ntr-un
scandal sexual: o `nregistrare video
anonim\ prezenta o femeie prins\
`n toiul unui act sexual oral cu un
b\rbat, `ntr-o ma[in\. B\rbatul era
vizibil doar de la brâu `n jos – tipic,
am putea zice! – [i nimeni n-a p\rut
prea interesat s\-i afle identitatea.
~n schimb, despre femeia respec-
tiv\ s-a spus c\ ar fi tocmai Ana
Birchall, iar de atunci cariera poli-
tic\ [i via]a conjugal\ ale doamnei
au fost, practic, distruse. Despre
b\rbatul implicat [i la fel de vino-
vat sau nevinovat (c\ci [i aici, ca [i
la tangou, e nevoie de dou\ persoa-
ne) nu s-a mai aflat nimic. {i-apoi
cui `i pas\?

A[adar, cu femeile ̀ n politica ro-
mâneasc\ lucrurile sunt complica-
te. Sau simple: lumea prefer\ s\ le
vad\ la crati]\. Sau, dac\ tot trebu-
ie s\ ne ar\t\m europeni, s\ le [tie
asociate [i subordonate masculilor.
Nu spune nimeni c\ n-au ce c\uta
`n politic\ dac\ sunt fiice, so]ii,
aman te sau pupile ale unor mari
b\rba]i. Dar s\ stea acolo, frumos,
[i s\-[i [tie locul. S\ nu le apuce pu-
seele de independen]\. {i s\ pri-
ceap\ c\ pân\ la urm\ destinul le
depinde de domnii [i st\pânii lor,
cei care [tiu s\ vâneze cerbul ori li-
cita]ia public\ [i s\ le aduc\ la
pe[ter\. 

Sugeram s\pt\mâna
trecut\ c\, de[i nu v\d
potrivit\ pentru România
o reglementare privind
reprezentarea femeilor `n
parlament, actuala stare
de lucruri nu mi se pare
deloc fireasc\ – sau, mai
bine zis, democratic\.
Dup\ cum s-a v\zut, nici
n-a numit bine noul
guvern Ponta o tân\r\ –
cu doctorat la Harvard! –
`n func]ia de ministru de
Finan]e, c\ au [i `nceput
ironiile ieftine la adresa
domni[oarei care „nu [tie
cum e cu usturoiul“. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Femei `n politic\ (II)
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Când propaganda 
de tip r\zboi rece 
ia capul muzicienilor...

~n fruntea lor sar `n ochi numele di-
rectorului Teatrului Mariinski, di-
rijorul Valeri Gergiev, Erou al Mun-
cii, [i a doi dintre apropia]ii s\i, bi-
necunoscu]i [i ei pentru activitatea
de propagand\ `n favoarea politicii
pre[edintelui Putin, altistul de re-
nume interna]ional Yuri Bashmet
[i pianistul Denis Matsuev. Li se
adau g\ doi violoni[ti cunoscu]i,
Victor Spivakov [i S.B. Stadler, [i o
serie `ntreag\ de directori ai unor
institu]ii muzicale de la Moscova [i
St. Petersburg, `ntre care G. Belono-
vici, directorul Muzeului de stat
„P.I. Ceaikovsky“, M.A. Br`zgalov,
director al Muzeului Central de Stat
„Mihail Glinka“, F.P. Lips, profesor,
[i G.V. Maiarovskaia, rector al Aca-
demiei de Muzic\ Gnesin, A.C. So-
kolov, rectorul Conservatorului de
stat „P.I. Ceaikovski“, din Moscova,
V.G. Urin, directorul general al Ope-
rei Bolshoi, O.C. Homova, directoa-
re a Capelei Academice de Stat din
St. Petersburg.

Mai interesante sunt comentarii-
le publicate pe forumul ziarului „Iz-
vestia“, `ncepând cu acela al unui
pianist, Iuri Rozum, ce figureaz\ [i
el pe lista semnatarilor. Rozum a
reac]ionat imediat, postând pe fo-
rum: „Este prima dat\ când v\d
aceast\ scrisoare [i nimeni nu mi-a
cerut consim]\mântul“. 

Pianistul, n\scut `n 1954, este
mai pu]in cunoscut publicului larg
[i a traversat vremurile socialismu-
lui biruitor mai pu]in glorios decât
Gergiev sau Bashmet. ~n 1975, câ[ -
tig\tor al competi]iei de selec]ie
pen tru a participa la Concursul In-
terna]ional „Regina Elisabeta“ de la
Bruxelles, i s-a interzis din motive

politice plecarea [i a fost recrutat
imediat `n armat\, timp de un an [i
jum\tate `n imposibilitatea de a se
apropia de un pian. O tehnic\ bine-
cunoscut\ de „re presalii“, pe care
au suferit-o [i al]i tineri arti[ti so-
vietici. Reintrat ̀ n circuitul muzical
gra]ie perestroik\i, „recuperat“ ul-
terior, `n anii Putin, când a fost dis-
tins de pre[e dinte, `n 2001, cu titlul
de „Artist al Poporului“, Iuri Ro-
zum nu pare s\ fie dintre cei care re-
gret\ dezintegrarea Uniunii Sovieti-
ce sau condamn\ perestroika gorba-
ciovian\. ~n 2005 el era chiar solistul
emblem\ al perestroik\i, partici-
pând la Berlin la un concert aniver-
sar, la `mplinirea a 20 de ani de la
lansarea noii politici a lui Mihail
Gorbaciov.

S-ar putea spune c\ aceast\ viziu-
ne asupra evolu]iilor politice din
Rusia `l separ\ radical pe pianist de
ideile dirijorului Valeri Gergiev, ce
ar putea fi definit ca un oligarh ideo-
logic, mercenar, ata[at [i profitor al
Kremlinului. Gergiev, om de cas\ al
pre[edintelui rus, nu pridide[te s\-i
laude `n]elepciunea [i o f\cea `nc\
odat\, zilele trecute, `ntr-un relativ
lung interviu acordat s\pt\mânalu-
lui „Argument  ̀i fact`“. Cu acea oca-
zie, el d\dea curs [i unui mai pu]in
a[teptat, dat fiind angajamentele sa-
le curente, anti-occidentalism fun-
ciar, sus]inând c\ ar fi spus la diver-
se conferin]e de pres\ `n Germania,
Anglia [i Statele Unite c\ `n Europa
„nu sunt mai pu]ine probleme decât
`n Rusia“, c\ ̀ i este clar c\, „`n esen -
]\“, Statele Unite au acelea[i proble-
me ca [i ru[ii etc. Dup\ spusele lui,
de blamat pentru situa]ia `n care se
afl\ ast\zi Rusia ar fi cei vinova]i de
„colapsul Uniunii Sovietice, gre[elile,

lenea, lipsa de viziune, decrepitudi-
nea [i reprezentarea dogmatic\ a lu-
mii demonstrate de conducerea so-
vietic\“; `n epoca lui Gorbaciov, se
sub`n]elege, [i `n contrast, sugerat,
cu aceea a lui Vladimir Putin. Iar
colac peste pup\z\, Valeri Gergiev
se declara convins c\ „Rusia `n nici
un caz nu poate deveni o ]ar\ agre-
soare“... 

Este greu de crezut c\ directorul
de la Mariinski este o simpl\ vic-
tim\ a propagandei de tip stalinist
ce `mpânze[te presa cultural\ rus\
de ast\zi, mergându-se pân\ la a se
afirma c\ referendumul separatist
din Crimeea ar avea precedente is-
torice viabile, „democratice“, cum
ar fi fost referendumurile prin care
Uniunea Sovietic\ a anexat, sub Sta-
lin, statele Baltice („Gazeta Kultu-
ra“ din 5 martie; sic!)

Altfel, e adev\rat, Valeri Gergiev
nu este un muzician original `n de-
mersul s\u intelectual, partizan, [i
se pot g\si destule precedente `n is-
toria contemporan\. Dup\ cum este
dreptul oricui de a-i admira [i exal-
ta talentul dirijoral „excep]ional“.
Personal, prefer, din [coala cu ori-
gini sovietice, al]i dirijori contem-
porani lui, ca Mariss Jansons sau
Paavo Järvi... ~n ce-l prive[te, m\ simt
as t\zi mai aproape de felul ̀ n care ̀ l
aprecia Sviatoslav Richter, ̀ ntr-o no -
t\ din carnetele sale, `n 1993, atunci
când scria: „{eful de orchestr\ pe
care toat\ lumea `l t\mâiaz\ [i a
c\rui celebritate planeaz\ literal-
mente `n aerul universului muzical
rus nu-mi place absolut deloc. Sub
direc]ia sa, orchestra cânt\ impeca-
bil, dar f\r\ cea mai mic\ expresie.
Nici un sentiment; nici o dragoste
pen tru lucrarea cântat\... Dezolant!“.

Zilele acestea, `ntr-o scrisoare
amintind de timpurile „bune“
ale socialismului, stalinist sau
ceau[ist, `n jur de o sut\ de
personalit\]i ale vie]ii
intelectuale din Rusia [i-au
„reiterat (sic!) sprijinul ferm
pentru pozi]ia pre[edintelui
Federa]iei Ruse referitoare la
Ucraina [i Crimeea“,
motivându-[i atitudinea prin
faptul c\ nu ar putea r\mâne
indiferen]i, „cu inim\ de
piatr\“, `ntr-un moment când
soarta compatrio]ilor lor este
pus\ la `ncercare. Scrisoarea [i
semn\turile au ap\rut `n ziarul
guvernamental „Izvestia“ [i pe
site-ul Ministerului Culturii de
la Moscova, iar printre
semnatari, cam o zecime, sunt...
muzicieni [i administratori de
mari institu]ii muzicale.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Ajuns la vârsta când, vorba unui
c\lug\r dintr-un roman de Um-
berto Eco, „mai departe v\d dac\
m\ uit ̀ n urm\ decât dac\ privesc
`nainte“, pot s\ emit o p\rere des-
pre lucrurile, faptele sau oamenii
cu care interac]ionez, f\r\ s\ am
preten]ia c\ e corect\ sau defini-
tiv\. S\ m\ fi `ntrebat cineva
acum câ]iva ani ce impresie mi-a
l\sat trupa Genesis, a[ fi debitat
câteva banalit\]i lipsite de consis-
ten]\, ca [i cum ar fi fost vorba de
politicienii no[tri plictisitori. Ge-
nul de fraze afectate pe care le g\ -
si]i `n revistele lucioase: e o mu-
zic\ foarte complex\, cu efecte
teatrale, ambi]ioas\ [i excentric\
`n egal\ m\sur\, nu lipsit\ de ele-
gan]\ [i dramatism, stilat\, bru-
tal\ [i ciudat\ simultan, simpl\ [i
sofisticat\ f\r\ s\-[i piard\ inten-
sitatea epic\ sau polisemantismul
liric. N-a[ fi uitat s\ precizez, cu
fervoarea snobilor de club, c\ apre -
ciez la maximum prima perioad\
din cariera trupei, cea `n care so-
list vocal [i, s\ zic a[a, geniu tute-
lar a fost Peter Gabriel. 

Prin 1967, câ]iva pu[tani se
str\duiau s\ fac\ o trup\, la con-
curen]\ cu alte sute sau mii din
vesela Anglie. Un produc\tor i-a
botezat cu numele pe cât de sur-
prinz\tor, pe atât de banal, dar cu
impact de neocolit. Alegerea unei
denumiri pompoase, din trei cu-
vinte, cum proliferau ̀ n epoc\, nu
le-ar fi adus mai mult\ glorie de-
cât erau `n stare s\ ob]in\. Iar azi,
pesemne existau doar `n vreun le-
xicon de specialitate, fiind (re)cu-
noscu]i numai de `mp\timi]i, c\ -
rora contemporanii le zic f\r\ mi -
l\ ciuda]i. ~n perioada maximei
creativit\]i, cvintetul a cântat
rock progresiv `n toat\ puterea
cuvântului, ba chiar a contribuit
decisiv la impunerea genului 
`n con[tiin]a public\, al\turi de

grupuri ca Pink Floyd, Yes, King
Crim son, Emerson, Lake & Pal-
mer, Jethro Tull etc. Ce-a urmat
când au r\mas `n patru, apoi `n
trei, e prelungirea unui festin ale
c\rui r\m\[i]e recondi]ionate s-au
vândut amatorilor incon[tien]i
ori novicilor `nc\ lipsi]i de edu-
ca]ie. 

Genesis i-a avut `n compo-
nen]\ pe Peter Gabriel, Anthony
Phillips, John Mayhew, Tony
Banks, Phil Collins, Steve Hac-
kett, Mike Rutherford [i al]ii, fie-
care dintre ei fiind un artist poli-
valent, capabil s\ cânte la mai
multe instrumente, s\ se exprime
[i altfel decât pe-o scen\ in- or out-
door. ~nceputul anilor 1970 con-
semneaz\ vârful de referin]\ al
rockului, când valoarea se ̀ mbina
cu inova]ia, f\r\ s\ uite tradi]ia.
N-a fost ceva specific britanic,
fiind c\ [i la noi, bun\oar\, se n\[ -
teau minun\]ii precum cele sem-
nate de Olimpic 64 & Dorin Liviu
Zaharia, Phoenix ori Sfinx. Gene-
sis deschide seria personal\ cu
Nursery Crime, 1971, continu\ cu
Foxtrot, 1972, urc\ ame]itor cu
Selling England by the Pound,
1973 [i culmineaz\ cu The Lamb
Lies Down on Broadway, 1974
(considerat de mul]i un pisc de ne-
atins). ~mpreun\ cu primele dou\
(From Genesis to Revelation,
1969, Trespass, 1970) [i urm\toare-
le trei (A Trick of the Tail, 1976,
Wind & Wurthering, 1976, ...And
Then There Were Three, 1978), ce-
le patru discuri sunt incluse ̀ n lis-
ta de baz\ a oric\rui rocker cu
preten ]ii serioase.

Rezultatul, specific nu numai
„firmei“ Genesis, este c\ faima de-
ceniului progresiv s-a r\sfrânt be-
nefic [i peste deceniile când, sub
direc]ia lui Phil Collins, era evi-
dent c\ muzica devenise convena-
bil comercial\. Vânz\rile nu con-
tenesc nici `n prezent. Cea mai re-
cent\ apari]ie este lansarea pe
Blu-Ray Audio a capodoperei Sel-
ling England... (Virgin, 2014). Mo-
tiv s\ redeschid cutia `n care
z\ceau de ceva timp LP-urile acce-
sibile pe SACD, remasterizate
surround cu mult\ pricepere de
Nick Davis, sunetist care `n]elege
cum func]ioneaz\ sistemul. 

Discul con]ine exact munca lui
Davis, la rezolu]ie 24/96, stereo [i
5.1. Pure music, scrie drept recla -
m\ pe orice copert\ de blu-ray au-
dio. ~n cazul dat chiar este!

Genesis 2014

Valeri Gergiev la }invali `n 2008, concertul de sprijin al politicii Rusiei 
`n conflictul cu Georgia
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A[ez\m=ntul exist\ prin grija mo[ -
tenitorilor lui George Löwendal,
baronul de odinioar\, pasionat slu-
jitor al plasticii [i teatrului, peste a
c\rui activitate istoria artelor din
România a trecut cam u[or. Omi -
]ându-i contribu]ia real\, a[ezân-
du-l ̀ n cuvinte-tipar, f\r\ s\ se inte-
reseze [i preocupe cu aplica]ie de
`ntregul univers al crea]iilor sale.
Mi-am amintit de activitatea lui
George Löwendal [i a urma[ilor s\i
s\pt\mânile trecute, citind `n pre -
s\ informa]ii despre comemorarea
desf\[urat\ la Paris, la Biblioteca
Na]ional\ a Fran]ei, departamen-
tul de arte ale spectacolului. Nu e
nici prima [i probabil nici ultima
oar\, din p\cate, când o personali-
tate legat\ atât de puternic de cul-
tura român\ se bucur\ de aten]ie
public\ [i de onoruri spirituale

postume prin alte p\r]i ale Europei
ori ale lumii mai mult decât la ea
acas\. E una dintre atitudinile au-
tohtone aproape tipice, al\turi de
aceea de a o lua mereu de la zero. ~n
fond, sunt tipuri de reac]ie p\gu-
boas\ legate, se genereaz\ una pe
alta, fracturând continuitatea. Oca-
zia rememor\rii lui George baron
Löwendal ̀ n ora[ul luminilor a fost
jum\tatea de secol trecut\ de la
moarte, iar fermentul evenimentu-
lui a fost nepoata domniei sale,
Ariadna Avram, care anim\ [i
Fun da]ia bucure[tean\. 

Ini]iatorul primului 
teatru cult de p\pu[i 
din România

Personalitatea lui George Lö-
wendal s-a format prin asimilarea
unor componente de valoare prove-
nind din mai multe culturi. N\scut
la Sankt Petersburg `n 1897, `ntr-o
familie nobiliar\, George Löwen-
dal [i ai lui au fost purta]i de istoria
vremii la Kiev, Vilnius, Cern\u]i,
Chi[in\u, Hotin, Soroca, B\l]i, Gu-
ra Humorului, Bucure[ti, Timi[oa-
ra, Craiova, Br\ila etc. Mediul spi-
ritual care l-a amprentat cel mai vi-
zibil, benefic a fost acela al avangar-
delor ruse de `nceput de secol XX,
consonante ori, `n anumite direc]ii,
chiar `n avansul celor apusene. 

Arhiva profesional\ a artistului
a fost conservat\ cu grij\ de urma[i
`n perioada comunist\, iar acum se

afl\ la sediul funda]iei, putând fi
consultat\ de cercet\tori [i curio[i.
Edificatoare sunt m\rturiile docu-
mentare legate de activitatea sa
scenografic\, art\ cu care leg\turi-
le lui Löwendal au `nceput prin
anii ’20 ai secolului trecut. Mem-
brii familiei spun c\ avea [i calit\]i
actorice[ti, transmise genetic [i
uneia dintre fiice, care a ales carie-
ra interpretativ\. La Teatrul Na]io-
nal din Cern\u]i, unde a lucrat
nou\ ani, 1926-1935, i-a avut colegi
pe Aurel Ion Maican, Victor Ion Po-
pa, G.M. Zamfirescu, cu care a f\cut
echip\ de crea]ie. Tot acolo a pictat
cortina teatrului cu un model ne-
obi[nuit, avangardist [i a imaginat
scenografii extrem de inovative la
vremea aceea pentru texte de Sha -
kes peare, Tolstoi, Gogol, Molière,
Cehov, Pirandello etc., combinând
cu originalitate elemente construc-
tiviste, cubiste, expresioniste. {i
imaginând, `n condi]ii tehnice
pu]in evoluate, solu]ii scenotehni-
ce ingenioase: pentru Crim\ [i pe-
deaps\, decoruri glisante pe [ine;
pentru R.U.R de Karel Capek, pri-
ma turnant\.      

Caracter de pionierat a avut [i
ini]iativa baronului George Lö-
wendal de a `nfiin]a, `n 1928, pri-
mul teatru cult de p\pu[i din Ro-
mânia, ca sec]ie a Teatrului Na]io-
nal din Cern\u]i. Ini]iativa de-
monstra `n]elegerea superioar\ a
rostului acestei ramuri a artei tea-
trale. Scenograful s-a orientat spre
un coupé cu Directorul de teatru
[i Bastien [i Bastienne, operele co-
mice ale lui Mozart, ulterior, spre

literatur\ european\ cult\ pentru
ori adaptabil\ la marionete. Din
`nsemn\rile [i desenele aflate ̀ n ar-
hiv\ reiese c\ percep]ia `n privin]a
artei anima]iei era foarte `nainta -
t\, având `n proiect combinarea
pre zen]ei p\pu[ilor [i a actorilor
vii printr-un sistem de oglinzi. ~n
`nsemn\rile sale memorialistice,
George baron Löwendal scria: „Nu
sunt deloc de acord c\ marioneta
trebuie s\ imite din r\sputeri omul
viu. Este o nerozie [i prin aceasta
punem grani]e dezvolt\rii acestui
teatru, care nu ajunge niciodat\ la
via]a omului adev\rat, ci r\mâne
mai stângaci decât el. ~n timp ce,
dac\ mergem direct la figura plas-
tic\ `nsufle]it\, putem adeseori s\
`ntrecem tot ce sunt capabili s\
fac\ oamenii vii“.

Expozi]ie cu 
imagini biografice [i 
reproduceri ale schi]elor
scenografice la Ia[i

Impresionantul fond arhivistic
al Funda]iei include fotografii, de -
sene, schi]e, afi[e, caiete [i carnete
cu `nsemn\ri, cronici la spectacole-
le sale. Fructificând o parte a mate-
rialului documentar de]inut `n de-
pozite, Funda]ia a realizat un al-
bum `n condi]ii grafice de `nalt\ ca-
litate, ce cuprinde `n sumar infor-
ma]ii capitale legate de via]a [i acti-
vitatea baronului. Intitulat cum nu
se poate mai potrivit, George Lö-
wendal, un aristocrat `n luminile
ram pei,albumul include semn\ turile

lui George Banu, Matthias Lan-
ghoff, Vittorio Holtier, Ion Caza-
ban, Claudia Dimiu, Daria Dimiu,
Andreea Dumitru. Volumul e un
alt fel de memorie, o recuperare li-
vresc\, editat\ `n limbi de circu -
la]ie interna]ional\ – francez\, en-
glez\, german\ [i rus\. E bibliogra-
fie de referin]\.

Ariadna Avram, pre[edinta Fun -
 da]iei Löwendal, s-a n\scut cu o
lun\ `nainte ca bunicul de al c\rui
memorial spiritual se ocup\, s\
treac\ `n nefiin]\. Leg\turile fami-
liale au r\mas puternice, iar prin
str\dania nepoatei, Funda]ia Lö-
wendal este un organism viu, dina-
mic, care-[i propune nu numai re-
descoperirea [i restituirea contri-
bu]iilor unui mare artist, ci [i sti-
mularea tinerelor genera]ii de crea -
tori. Anual, un concurs na]ional li
se adreseaz\ scenografilor afla]i la
debut ̀ n carier\, oferind [i burse de
crea]ie. Somptuosul sediu de lâng\
Gr\dina Icoanei din Bucure[ti de-
vine loc de expunere pentru lucr\ -
rile din competi]ie. Dar [i pentru
ex pozi]ii ale unor consacra]i, pre-
cum Helmut Stürmer, de exemplu,
lans\ri de carte, conferin]e.   

Ia[iul a avut doar tangen]\ `n
trecut cu George Löwendal, lucr\ -
rile lui de pictur\ fiind expuse `n
1932, `ntr-o expozi]ie colectiv\ a
Academiei de Belle-Arte. O alt\ ex-
pozi]ie, cu imagini biografice [i re-
produceri ale schi]elor scenografi-
ce, z\bove[te `n prezent pe foyerele
Teatrului „Luceaf\rul“, amintind
de experimentele continue ale ulti-
mului baron al teatrului românesc. 

Ultimul baron al
teatrului românesc
Unul dintre cele mai
active organisme non-
guvernamentale din
domeniul teatrului 
de la noi este Funda]ia
Löwendal din Bucure[ti.
Axat, nu exclusiv, dar
justificat preferen]ial 
pe scenografie teatral\,
gra]ie numelui [i
memoriei celui c\ruia `i
este consacrat, ONG-ul
func]ioneaz\ `n Capital\
din 2010. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Expozi]ie de scenografie George Löwendal la ICR Praga din 2011
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Interviu realizat de 
Iulia Blaga

Ai redescoperit povestea ata -
cului asupra B\ncii Na]ionale
citind, `n 2003, scenariul docu-
mentarului lui Alexandru So -
lomon, Marele jaf comunist.
Ai f\cut [i tu documen tare
sau nu era nevoie pentru un
film de fic]iune?

Ba am f\cut mult\ documenta-
re, dar nu [tiu dac\ a fost aceea[i cu
cea f\cut\ de Alecu. Am c\utat [i
eu pe unde am g\sit toate referirile
la acest episod. }in minte c\ am
avut [ansa ca `n perioada `n care
m\ gândeam la scenariu, mensua-
lul „Revista mea“ din Israel, con-
dus\ de regretatul Alexandru Mi-
rodan, s\ publice un `ntreg dosar
pe acest subiect, dosar care a mers
vreo trei numere la rând – cu diver-
se m\rturii, controverse etc. Am ci-
tit inclusiv ni[te c\r]i care atin-
geau ̀ ntr-un fel sau altul momentul
respectiv. A[a am aflat cu stupoare
c\ mama Monic\i Lovinescu a fost
coleg\ de celul\ cu Monica Sevianu.

Am v\zut documentarul f\cut de
una dintre cele dou\ nepoate ale
Monic\i Sevianu, Irene Lusztig, ca-
re locuie[te `n America [i care,
acum câ]iva ani, [i-a prezentat fil-
mul [i `n România. 

Despre cazul `n sine nu s-a scris
oficial, dar s-a [tiut. Europa Liber\
[i Vocea Americii au dezb\tut pe
larg toat\ povestea [i se vorbea pes-
te tot `n ora[. Exista o zvonistic\
impecabil\ [i era subiectul momen-
tului. Tat\l lui Ilie N\stase a fost
`nso]itorul ma[inii b\ncii atacate,
[tiu din mai multe surse. Lucra la
BNR [i ̀ nso]ea [oferul ma[inii care
transporta banii c\tre filiale.

Alexandru Gali[, fiul lui Ale -
xandru Ioanid, spunea c\ jaful
ar fi fost o inven]ie a Secu-
rit\]ii care avea nevoie de un
pretext pentru a se debarasa
de ace[ti oameni.

E posibil. Toat\ lumea are câte o
teorie – nu spun c\ nu e adev\rat,
dar n-a[ fi fost interesat ca cineast
de aceast\ variant\. Are ̀ n sine prea
mult\ conspira]ie [i prea mult\ lo-
gic\ pentru a fi interesant\, adic\

arunc\ peste bord exact acea doz\
de absurd [i de suprarealism care
m-a interesat când m-am `ntâlnit
cu aceast\ poveste.

Care e handicapul realiz\rii
unui film la mai mul]i ani
dup\ ce ]i-a venit ideea?

Trebuie s\ te reapropii de film,
s\ re`nc\lze[ti supa – acesta a fost
cazul [i la Restul e t\cere, [i la Clo-
ser to the Moon. Mi-am dorit s\ fac
Closer to the Moon spre finalul lui
2004-2005 [i l-am f\cut aproape opt
ani mai târziu, f\r\ s\ mai cred c\
`l voi face, adic\ având alte pove[ti
`n cap. ~n momentul ̀ n care, dintr-o -
dat\, n\ucitor, a revenit `n actuali-
tate, a trebuit s\ fac un nou tur `n
jurul lui, s\ m\ las invitat ̀ n\untru
pentru c\ nu mai f\cea parte dintre
priorit\]ile mele.

E mai bine s\ faci un film la tim-
pul lui. Po]i spune dup\ ce iei o dis-
tan]\ c\ parc\ vezi unele lucruri
mai limpede, dar nu e obligatoriu.
Nu ]in minte s\ fi avut acest senti-
ment când am reluat scenariul la
Closer to the Moon, de[i am lucrat
pe el destul de mult ̀ nainte s\ intru
efectiv `n filmare. Dac\ a[ fi reu[it
s\-l fac `n 2004-2005 `n primul rând
nu ar mai fi fost ̀ n englez\, ar fi fost
cu actori români [i probabil `ntr-o
structur\ final\ mai apropiat\ de

cea ini]ial\, dar nu [tiu dac\ ar fi
fost mai bun sau mai r\u.

Eroii t\i `[i caut\ inocen]a
pierdut\.

Eu `i g\sesc la `nceputul filmu-
lui `ntr-un moment de deconcertare
absolut\. Nu erau f\cu]i pentru
via]a pe care se presupunea c\ ar fi
trebuit s\ o duc\. Nu ̀ [i doriser\ a[a
ceva. ~ntre timp ̀ n]eleseser\ realita-
tea cotidian\ pentru majoritatea oa-
menilor, [i anume c\ nu creaser\
un paradis terestru, ci un infern te-
restru – [i aceast\ aventur\ absurd\
[i aparent gratuit\ pe care o fac,
acest hold up improbabil e un fel de
`ncercare, o `ncercare poetic\ de a
se reg\si a[a cum fuseser\.

Realizarea acestui film nu a
fost [i pentru tine o reg\sire a
unei inocen]e pierdute? Te-ai
apropiat foarte mult de cine-
maul american cu care ai cres   -
cut.

Nu e chiar a[a. ~n perioada mea
de formare, anii ’70, cinemaul era
`n perioada lui cea mai complex\.
Filmele americane de atunci nu
sem\nau deloc cu ce vedem azi, nu
exista cultura blockbuster-ului.
Dimpotriv\, erau cinea[ti care
`ncepuser\ s\ se inspire foarte tare
din cinemaul european – se [i

`mbog\]ise foarte tare cinefilia
american\ `n acea epoc\, iar eu am
crescut cu acele filme. Cu Na[ul,
Zbor deasupra unui cuib de cuci [i
altele. Sigur c\ ̀ mi pl\ceau [i come-
diile mai vechi, dar modul `n care
am `nceput s\ gândesc cinema a
fost influen]at de deceniul 7 pentru
c\ `n aceea[i perioad\ [i cinea[tii
europeni, mai ales Noul Val fran-
cez, descoperiser\ c\ acei a[a-zi[i
artizani ai cinemaului american
clasic din anii ’30-’40-’50, cei mai im-
portan]i dintre ei, nu erau ni[te
me[te[ugari angaja]i cu s\pt\mâ-
na, ci erau ei `n[i[i ni[te mari
arti[ti. {i atunci se crease acest
schimb, acest regim de `mprumut
reciproc – americanii de la euro-
peni [i invers, ceea ce a f\cut ca acel
deceniu s\ fie (nu doar din punctul
meu de vedere) momentul de vârf al
istoriei cinematografului. 

Closer to the Moon a avut avan -
 premiera `n luna decembrie,
la Festivalul de film ro mânesc
Making Waves, desf\ [urat la
New York. Cum a fost prima
proiec]ie cu public?

Românii din emigra]ie sunt
foarte aparte. Ei nu v\d un film, ci
propriile probleme de imigra]ie.
Uneori `i deranjeaz\ ce v\d, alteori
nu. Cei care au fost `ncânta]i de

NAE CARANFIL ~N C|UTAREA INOCEN}EI PIERDUTE

„Acest hold up improbabil 
e pentru eroi o `ncercare poetic\
de a se reg\si a[a cum fuseser\“
A dorit s\ fac\ acest film la sfâr[itul anului 2004,
dar l-a realizat opt ani mai târziu. Dezavantajul a fost

c\ supa se r\cise [i trebuia re`nc\lzit\, iar avantajul –
c\ a putut face acest film `n limba englez\ [i cu actori
englezi & americani, lucru care – ve]i vedea la cinema –
adaug\ o ram\ cu totul special\ pove[tii. Parc\ filmul
ar fi fost gândit a[a de la bun `nceput. 
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film n-au vorbit la sesiunea de
`ntreb\ri [i r\spunsuri de dup\
proiec]ie, ci au venit pe urm\ la
cocktail s\ m\ felicite. Cei care s-au
trezit vorbind, ca s\ spun a[a, erau,
evident, oameni care se sim]iser\
deranja]i de ceva, dar de probleme
care te l\sau `n]epenit. Mai avuse-
sem proiec]ii, mai ales ̀ n SUA, pen-
tru un public de emigran]i [i am
observat un fenomen interesant pe
care eu `l numesc patriotismul tar-
div: românul care tr\ie[te `n alt\
parte simte nevoia s\ vad\ lucruri-
le frumoase [i se scandalizeaz\
dac\ nu i le ar\]i.

~[i ap\r\ ]ara.

Cu lasoul, [i e foarte greu s\ ex-
plici c\ nu e[ti agen]ie de turism,
c\ nu vinzi nici m\n\stirile [i nici
litoralul românesc, ci pove[ti care
pot s\ aib\ diverse culori, nuan]e [i
abord\ri. O doamn\ a `nceput prin
a spune c\ se vehiculeaz\ o teorie
potrivit c\reia comunitatea evre-
iasc\ din România a refuzat de-a
lungul timpului s\ se integreze ma-
jorit\]ii române[ti, `ncercând s\
vorbeasc\ o limb\ separat\. Acesta
s\ fie motivul pentru care am optat
s\ fac filmul `n englez\? A trebuit
s\ fac un efort de inteligen]\ [i s\

r\spund c\, dac\ a observat bine,
românii ortodoc[i din film tot en-
gleza vorbesc. 

}i s-a p\rut greu s\ lucrezi `n
limba englez\?

Nu, cu condi]ia s\ [tii englez\
(Râde). A fost absolut OK. Actorii
englezi provin dintr-o [coal\ foarte
diferit\ de [coala noastr\ de teatru
sau de cea european\. Vin la filma-
re extrem de bine preg\ti]i, viseaz\
textul pentru c\ sunt obi[nui]i s\
filmeze pe calupuri lungi – cam
cum `[i fac azi filmele regizorii din
noul val. Cadre foarte lungi cu mult
dialog, unde nu ai avantajul filmu-
lui decupat la care, dac\ [tii cele
dou\ replici ale cadrului, e[ti ok,
dup\ care, pân\ se pune lumina
pentru cadrul urm\tor, le `nve]i [i
pe urm\toarele trei. Actorii englezi
vin la filmare cu lec]ia foarte bine
f\cut\ [i sunt `nv\]a]i cu un tip de
filmare american care presupune
acoperirea din foarte multe un-
ghiuri a `ntregii secven]e, drept
pentru care a te `ncurca `n text,
mi[care sau gestic\ `n cursul unui
cadru `nseamn\ a le strica celor-
lal]i juc\ria. Or, ei nu prea `[i per-
mit asta. 

Dolce far niente tot `n alt\
limb\ l-ai f\cut. 

Acolo a fost ceva mai greu pen-
tru c\ erau trei limbi care se vor-
beau pe platou [i toat\ lumea se
`ncurca `n ele. La un moment dat `i
vorbeam operatorului Cristian Co-
meag\ `n francez\, iar asistentului
meu italian `n român\. ~n tensiu-
nea lucrului, nimeni nu mai [tia
exact `n ce limb\ s\-i vorbeasc\ ce-
lui din dreapta [i `n ce limb\ celui
din stânga. Acum mi-a fost destul
de comod s\ vorbesc `n englez\.
Evident c\ `]i ia un pic mai mult
timp s\ formulezi `ntr-o limb\
str\in\ ni[te indica]ii de nuan]\
decât `]i ia s\ le formulezi `n limba
ta matern\.

De ce nu ai p\strat titlul ini -
]ial al proiectului, Alice `n
]ara tovar\[ilor?

Suna dezastruos ̀ n englez\. Fap-
tul c\ E pericoloso sporgersi a deve-
nit `n Fran]a Les dimanches de 

permission a creat o mul]ime de
confuzii [i nu am vrut s\ se repete
acest lucru. La titlul Closer to the
Moon am ajuns firesc: suntem ̀ ntr-o
epoc\ `n care principalul element
de progres sunt misiunile spa]iale.
Suntem la `nceputul erei spa]iale –
acesta e elementul care solicit\ [i
desc\tu[eaz\ imagina]ia tuturor.
Luna a devenit ]inta num\rul unu a
viselor de cucerire interplanetare.

Ultima frontier\. Pentru ima -
ginile cu luna a fost nevoie de
efecte foarte speciale?

Da, dar acestea nu sunt foarte
elaborate. Cea mai elaborat\ ̀ n pri-
vin]a efectelor speciale e o lung\
secven]\ [i, de fapt, cea mai impor-
tant\ secven]\ din film care se
desf\[oar\ pe acoperi[ul unui bloc,
`n timpul nop]ii, `n centrul ora -
[ului, unde de jur `mprejur trebuie
s\ vezi ora[ul [i „cerul `nstelat de-
asupra noastr\“. Evident c\ asta
nu se poate face `n condi]ii de cine-
ma clasic decât cu ni[te elemente

de logistic\ infernal de scumpe [i
de complicate. Drept pentru care
am filmat totul `n studio, cu ecran
verde de jur `mprejur, [i tot acest
ora[ care palpit\ sub lumina lunii a
fost creat `n CGI (n.r.: Computer
Generated Images). Efectele au fost
f\cute aici, de c\tre români. Avem
deja oameni spectaculos de califi-
ca]i `n acest domeniu. 

„Automobilele [i
armele au fost cei mai
recalcitran]i actori“

Cât de complicat e s\ faci un film de epoc\ `n 
Bucure[ti?

E greu din dou\ motive. ~n primul rând c\ e mult mai
u[or s\ g\se[ti recuzit\ de secol XIX sau ̀ nceput de secol XX
decât din anii ’50-’60. Neavând noble]ea cerut\, aceste obiec-
te au fost distruse sau aruncate. Foarte pu]ini oameni mai
colec]ioneaz\ a[a ceva. E mult mai u[or s\ g\se[ti ma[ini
de la `nceputul secolului XX sau din anii ’30-’40 decât din
anii ’50-’60, iar `n general, ma[inile [i armele din aceasta
epoc\ nu prea func]ioneaz\. 

Automobilele [i armele au fost cei mai recalcitran]i ac-
tori cu care am lucrat la acest film. Cele mai multe dintre
ma[inile pe care le-am folosit trebuiau s\ mearg\ – adic\
vreo patru autoturisme, dou\ dubi]e, o ma[in\ a mili]iei
(un Gaz, cum ar veni), un camion [i o limuzin\ a
Securit\]ii. Dac\ erau `ntr-o zi bun\, cooperau tu[ind [i

`mpiedicându-se, dar dac\ erau ̀ ntr-o zi proast\, trebuia ori
s\ le `mpingem – dac\ voiam s\ vedem lateral din interior
c\ peisajul se plimb\ pe fereastr\, ori – dac\ filmam spre
spate [i, de exemplu, fiind ma[ina Securit\]ii, luneta era
acoperit\ de o draperie neagr\ – trebuia s\ cre\m jocuri de
lumini pe fa]a personajului astfel `ncât s\ d\m senza]ia c\
ma[ina e `n mi[care. 

A]i creat un decor spectaculos `n curtea Politehnicii,
lâng\ Gara de Nord.

Am filmat `n loca]ie cu amenaj\ri de decor [i nu pot spu-
ne decât jos p\l\ria acestui minunat scenograf care e Cri-
stian Niculescu. De fiecare dat\ când intram `ntr-un decor
era momentul de maxim al zilei. Totul era atât de bine pus
la punct, la detaliu, la culoare... {tiam decorul `n mare,
[tiam o schi]\, amplasarea elementelor de mobilier, dar,
când intram prima oar\ ̀ ntr-un decor, mi se t\ia respira]ia.

Decorul `nf\]i[=nd Maternitatea Polizu, construit `n 
curtea Politehnicii, a fost, cred, o performan]\ unic\ ̀ n isto-
ria cinematografiei române. Din curtea respectiv\, care era
`ntr-o stare deprimant\, Cristian Niculescu a f\cut o pia]\
din Bucure[ti: cl\dirile aferente au primit fa]ade noi, a t\iat
copaci, a compus o nou\ geografie cu un p\rcule] `n mijloc,

b\nci, pietri[ [i iarb\ verde. A pus piatr\ cubic\ care cred
c\ `nc\ s-a p\strat. O strad\ `ntreag\ ducea `n adâncime, cu
case, magazine, cur]i, firme, o cantin\ `ntreag\ care era [i
decor interior, [i exterior, o frizerie.

Nu regre]i când se termin\ film\rile?

Nu, pentru c\ filmul nu s-a terminat. Tocmai c\ din acel
moment `ncepe partea frumoas\. Din a doua, a treia sau a
cincea zi dup\ terminarea calvarului film\rilor, p\[e[ti
`ntr-o camer\ `ntunecat\, cald\ [i primitoare, cu o cafelu]\
fierbinte `n fa]\, departe de vacarmul figuran]ilor,
asisten]ilor [i tehnicienilor de platou [i `ncepi partea cea
mai creativ\ a `ntregului proces. Montajul.

Dar la montaj nu po]i ad\uga ceea ce nu exist\.

De[i `n marile produc]ii americane se poate `ntâmpla s\
se finan]eze refilm\ri, la noi nu se ̀ ntâmpl\ a[a ceva [i cred
c\ nici `n Europa nu prea `[i permite nimeni un asemenea
lux. Ideea e s\ te acoperi cât mai bine `n filmare `ncât s\ nu-]i
lipseasc\ prea multe elemente la montaj. Chiar dac\ se `n -
tâmpl\ s\-]i lipseasc\, sunt atâtea moduri... E[ti ̀ n }ara Mi-
nunilor la montaj. Lipse[te iepura[ul – g\se[ti p\l\rierul,
lipse[te p\l\rierul – g\se[ti omida cu dou\ capete.

Closer to the Moon e produs
de Mandragora Movies (Româ-
nia), Rainier Group (Italia),
Agresywna Banda (Polonia) [i
Denis Friedman Production
(Fran]a), cu ajutorul compa-
niei americane Ithaca, sus]in\ -
torul financiar al p\r]ii româ-
ne a proiectului. Filmul `i are
`n rolurile principale pe: Vera
Farmiga, Mark Strong, Harry
Lloyd, Anton Lesser, Christian
McKay, Tim Plester, Joe Arms-
trong [i Alan Corduner. 
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PE SCURT

Florin Irimia

Marea, diminea]a este un roman al
suferin]elor. Al dezr\d\cin\rii, al
str\mut\rilor for]ate, al tuturor
vie]ilor `ntrerupte din cauza vio-
len]ei unui regim sau altul. 1919 es-
te anul când Italia invadeaz\ Libia,
1943, cel `n care ocupa]ia ia sfâr[it.
~ntre aceste dou\ repere, mor sute
de mii de oameni, inclusiv Omar
Mukhtar, eroul luptei de rezisten]\
al libienilor. Apoi, `n 1970, Muam-
mar Gaddafi pune cap\t tinerei
monarhii libiene [i `i trimite pe ur-
ma[ii coloni[tilor italieni `napoi `n
peninsul\, confiscându-le `ntreaga
avere. Pentru mul]i, era ca [i cum
ar fi fost deporta]i `ntr-o ]ar\
str\in\.

Angelina era copil când ai ei au
fost alunga]i din Tripoli ca ni[te
uzurpatori. P\rin]ii se considerau
(erau) libieni [i nu s-au putut adap-
ta `n ]ara lor de „origine“. Pentru
fat\ a fost mai u[or. {i-a f\urit iden-
titatea protestatar\ al\turi de al]i
tineri furio[i ai anilor ’70 [i, din
„ar\boaic\“, a devenit italianc\,
european\. Ceea ce nu-nseamn\ c\
via]a ei a fost mai fericit\. Umilin -
]ele `ns\ au fost de alt\ natur\. Un
so] iresponsabil, un cancer la sân,
sentimentul permanent c\ lucruri-

le nu se `ntâmpl\ cum ar fi trebuit
s\ se `ntâmple. Patruzeci [i ceva de
ani mai târziu, libienii sunt din
nou for]a]i s\-[i p\r\seasc\ casele
`n c\utarea unei vie]i mai sigure.
Colonelul a `mb\trânit, dar `nc\
mai are putere s\ lupte. S\ dea ordi-
ne s\ fie omorâ]i oameni. Ambar-
ca]iuni [ubrede, dac\ au noroc,
reu[esc s\ ajung\, cu chiu cu vai,
de cealalt\ parte a m\rii. Aici tr\ -
ie[te acum Angelina, `mpreun\ cu
fiul ei, Vito. Vito, fiul problem\. Cel
c\ruia nu i-a pl\cut niciodat\ [coa-
la, cel care nu [tie ce s\ fac\ cu via -
]a lui. De cealalt\ parte a m\rii,
b\ie]i ca Vito lupt\ [i mor ca s\-[i
elibereze ]ara. Ei nu au timp s\ se
gândeasc\ ce vor s\ fac\ cu via]a
lor pentru c\ `ns\[i via]a nu-i las\. 

Farid e prea mic ca s\ lupte. Dar
unchii s\i, studen]i `n Benghazi [i
Tripoli, sunt pe baricade. R\zboiul,
când `ncepe, `[i `ntinde limbile pes-
te tot. Inclusiv ̀ n aceast\ ultim\ oa z\
a Saharei. B\iatul tocmai reu[ise
s\ câ[tige ̀ ncrederea unei gazele ca
s\-i m\nânce din palm\, când tat\l
s\u este ucis de armata Jamahiriei.
Acum Farid [i Jamila, tân\ra lui
mam\, sunt for]a]i s\-[i p\r\seasc\
casa, s\-[i caute norocul ̀ n alt\ par-
te. Singura lor [ans\, de fapt, este
s\ traverseze marea. Ei, oamenii

de[ertului. Barca lor va pluti pe
ap\, dar nu va ajunge la ]\rm. 
Farid va muri visând la gazela lui
blând\ [i t\cut\. Jamala, visând la
Farid, ne`n]elegând poate de ce amu-
leta pe care ea i-o legase la gât nu l-a
protejat ca pân\ acum. O va g\si Vi-
to, `ntr-o diminea]\, adus\ de ape la
]\rm, [i nu va [ti ce s\ fac\ cu ea.

Marea, diminea]a, e o priveli[te
`ncânt\toare, pare s\ spun\ Mazzan-
tini, dar numai la prima vedere.
Dac\ te ui]i mai de aproape, vezi ca-
davrele plutind ̀ n deriv\, vezi obiec-
te-m\rturii ale ghinionului lor. 

Pe cât de frumoas\ e scriitura
romanului, pe atât de terifiante
sunt imaginile pe care cuvintele le
pun cap la cap. Margaret Mazzan-
tini nu scrie romane izb\vitoare,
Hollywood-ul n-ar ecraniza-o nicio-
dat\. Spre final, Angelina pl\nu ie[ -
te s\ se sinucid\, s\ nu mai prind\
ziua ei de na[tere. N-o face, o ajut\
[i telefonul de la Vito (plecat acum
la lucru `n Londra) care-i d\ vestea
cea bun\: „Gaddafi, l-au omorât pe
Gaddafi“, se bucur\ el. „Suntem li-
beri! Ura! Ura!“ Dar ultimele cuvin-
te nu sunt spuse de el. Ultimele cu-
vinte apar]in vocii impersonale a
naratoarei [i, la finalul celor 160 de
pagini ale romanului, ̀ ]i dai seama c\
ele nu pot fi decât pline de sarcasm. 

„This is a sad story, I warn you“, `[i `ncepea Richard Ford una din povestirile
cunoscutului s\u volum Rock Springs, iar Marea, diminea]a, nu departe ca `ntindere
de o povestire mai lung\, „americ\neasc\“, `i calc\ pe urme. Evident, `n cazul de fa]\
vorbim de un roman, un roman care nu-[i plaseaz\ ac]iunea `n Montana, U.S.A., ci `n
Libia [i Italia, dar care, din punct de vedere al intensit\]ii dezn\dejdii pe care o
degaj\, se apropie foarte mult de Great Falls-ul lui Ford. 

O mare de neputin]\

Mircea Diaconu
lanseaz\ 
La noi, când vine
iarna la Ia[i
Joi, 20 martie, Mircea Diaconu
vine la Ia[i pentru a-[i lansa roma -
nul La noi, când vine iarna, ap\rut
la Editura Polirom, `n co lec]ia
„Ego. Proz\“. Evenimentul va avea
loc de la ora 18.00, la Librarium
Palas, invita]i fiind Oltita C`ntec,
Nicoleta Munteanu [i Lucian Dan
Teodorovici.

V\zut\ prin ochii unui copil,
via]a pare mai frumoas\. Iar dac\
pu[tiul care locuie[te `ntr-un sat
din perioada obsedantului deceniu
devine naratorul-personaj al unui
roman, tragismul epocii este anulat

de situa]iile comice create de nai -
vitatea perspectivei acestuia. Fio -
rul primei iubiri pentru o feti]\ din
vecini `nflore[te `ntre castele ima -
ginare [i aventuri `n natur\, locul
`n care tr\ie[te este un col] de par-
adis, iar lucruri m\runte, precum
o pijama nou\, pantalonii largi „de
oameni mari“ sau bomboa nele fon-
dante, sunt cele mai mari bucurii
ale vie]ii. Totul se schimb\ `ns\
când tat\lui i se `nsceneaz\ o in-
frac]iune, iar b\ie]elul, fratele mai
mare [i mama lor devin persoane
indezirabile. Ceea ce nu-l `mpie -
dic\ pe protagonist s\ dea dovad\
de un curaj [i un spirit de sacrifi-
ciu care ar face cinste [i unui
adult. Un roman cu unchi [i m\ -
tu[i, cu bunici [i vecini – unii `n -
geri protectori, al]ii demoni cu

chip uman –, `n care un suflet ino -
cent ne arat\ c\ binele din oameni
poate `nvinge [i `n cele mai `ntu -
necate vremuri.

Daniela Zeca [i
Adelin Petri[or la
Târgul Interna]ional
de Carte [i Muzic\
de la Bra[ov

Editura Polirom v\ invit\ sâm b\ -
t\, 22 martie, la Business Park
Bra[ov, la o `ntâlnire cu Daniela
Zeca [i Adelin Petri[or, `n cadrul
celei de-a XI-a edi]ii a Târgului In-
terna]ional de Carte [i Muzic\ de la
Bra[ov. Moderator: Sever Gulea.

Programul evenimentelor:
Ora 15.00: `ntâlnire [i [edin]\ de

autografe cu Adelin Petri[or, unul
dintre cei mai cunoscu]i jurnali[ti
de r\zboi din România. Discu]ie pe
marginea c\r]ilor }ara cu un sin-
gur gras (Polirom, 2013), volum de-
venit `n scurt timp de la lansare
bestseller, [i R\z boaiele mele (Poli -
rom, 2010, 2014).

Ora 16.00: `ntâlnire [i [edin]\ de
autografe cu Daniela Zeca, au-
toarea trilogiei orientale: Istoria ro-
man]at\ a unui safari (Polirom,
2009, 2011), Demonii v`ntului (Po -
lirom, 2010, 2013) [i Omar cel orb
(Polirom, 2012), romane publicate
la Editura Polirom [i devenite `n
scurt timp de la apari]ie bestsel -
leruri.

Margaret Mazzantini, Marea, diminea]a, traducere [i note de Gabriela Lungu,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Actual“, Editura Polirom, 2014
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O ISTORIE SUBIECTIV| A „SUPLIMENTULUI DE CULTUR|“

Peter Greenaway despre România:
„Manifesta]i un puternic complex 
de inferioritate cultural\“

O selec]ie de 
George Onofrei

Despre mo[tenirea lui Dinu S\raru
la Na]ionalul bucure[tean, noul di-
rector, Ion Caramitru, se exprima
`n termeni foarte duri `n „Supli-
mentul de cultur\“. De asemenea,
acesta vorbea despre finan]area
culturii.

„R\zvan Chiru]\: Pre[edintele
Traian B\sescu declara la `ncepu-
tul anului c\, din experien]a sa la
Prim\rie, a aflat c\ se poate face
cultur\ [i cu bani pu]ini. Sunte]i de
acord?

Ion Caramitru: Nu [tiu la ce s-a
re ferit pre[edintele. Exist\ [i formu-
la de teatru s\rac, dar ca estetic\.
De exemplu, `n Fran]a, s-a realizat
un mare spectacol cu Rinocerii lui
Eugen Ionescu, având ca decor câ-
teva scaune [i o pânz\. Dar asta
merge `n anumite situa]ii. Or, cul-
tura este o condi]ie sine qua non a
existen]ei noastre diurne... O co-
munitate care nu are acces la o bi-
bliotec\, la un concert, la un teatru

este lipsit\ de via]\. ~n Germania,
[i cel mai mic or\[el are ambi]ia s\
de]in\ o filarmonic\ [i un teatru.
Nu se poate f\r\ asta. Totodat\,
nici cultur\ f\r\ bani nu se poate.
Sunt, oricum, foarte pu]ini bani `n
cultur\. Am spus de multe ori c\ se
face o mare nedreptate social\ – [i
nici `n perioada cât am fost eu mi-
nistru al Culturii nu am putut s\
impun acest adev\r: lumea uit\ ca-
re este num\rul de arti[ti ce popu-
leaz\ scenele României, fie c\ este
vorba de arti[ti de varieté, de circ,
de teatru, dansuri populare sau fi-
larmonic\. Cu tot cu tehnicieni, cu
cei care sunt `n spate, nu se de -
p\[e[te cifra de 12.000 de oameni.
Ace[ti oameni au salarii minimale,
au pensii mici, stau pe scen\,
cânt\, danseaz\ 30, 40, 50 de ani, dar
tot cu salariul \la nenorocit ter-
min\. Ar fi un efort bugetar nesem-
nificativ pentru `mbun\t\]irea vie -
]ii acestui segment de popula]ie
mic, dar cu un efect imens pentru
imaginea României. Pavarotti, da c\
tr\ia `n România, ar fi ajuns tenor
clasa I dup\ 12 ani vechime, ridi-
când vreo 15 milioane de lei. Pava-
rotti nu este cel mai mare intelec-
tual din lume, dar nici nu este ne-
voie. Are o privighetoare ̀ n gât, bu-
cur\ o lume `ntreag\ [i asta e tot ce
conteaz\.“

Regizorul ie[ean Cristian Mun-
giu a[tepta cu interes `n vara lui
2005 rezultatele concursului de fi-
nan]are al Centrului Na]ional al
Cinematografiei [i explica cititori-
lor no[tri care sunt „compromisu-
rile“ pe care, ca artist, trebuie s\ le
fac\ pentru a-[i asigura un trai con-
fortabil.

„Iulia Blaga: De ce mai filmezi
reclame, de[i e[ti regizor consacrat?

Cristian Mungiu: Nu mai filmez,
abia dup\ ce am ajuns cât de cât cu-
noscut am `nceput s\ le filmez – iar
consacrat nu sunt. De ce fac recla-
me? Simplu. Din faptul c\ am do-
bândit o oarecare notorietate lo-
cal\ nu am cum tr\i, iar din ceva
trebuie s\ m\ `ntre]in. E destul de
straniu c\ `mi folosesc mijloacele
ca s\ pun `n valoare [ampoane sau
beri, dar, pe de alt\ parte, am ajuns
la vârsta la care am nevoie de con-
fortul financiar pe care mi-l dau re-
clamele. Nu câ[tig mult, dar sufi-
cient ca s\ pot s\-mi cump\r orice
bilet de avion când am chef [i s\ nu
m\ uit cât cost\ felurile de mânca-
re la restaurant.

Iulia Blaga: Te-au f\cut cet\]ean
de onoare al Ia[ului? {tiu c\ nu
reu[e[ti s\ mergi la Ia[i atât de des
cum ai dori. Ai acolo un fan club cu
fete de liceu?

Cristian Mungiu: Nu m-au f\cut
`nc\ cet\]ean de onoare, dar cred

c\ mi-ar pl\cea mai mult s\ am un
fan club cu fete de liceu. Doar fo[tii
mei colegi de la «Opinia studen -
]easc\» `mi dau poza la gazet\ de
fiecare dat\ când mai merg filmele
mele pe undeva, spre mândria lui
taic\-miu. Iar `n pia]\, `n Bucu -
re[ti, m-a recunoscut o vânz\toare
când eram cu maic\-mea, ceea ce a
f\cut pân\ la urm\ s\ lu\m ro[iile
mult mai scump, c\ nu era s\ m\
târguiesc. Primesc cele mai multe
telefoane de la ziari[ti care m\
`ntreab\ dac\ a[ face un film dup\
via]a Adrianei Bahmu ]eanu [i ches -
tii din astea.“

Nu `n ultimul rând, consemn\m
[i declara]iile f\cute de regizorul
britanic Peter Greenaway, invitat
la Festivalul Anonimul, [i care au
creat reac]ii vii sau chiar virulente
`n mediul cultural de la noi `n 2005.

„R\zvan }upa: Pân\ la urm\, ce
a]i g\sit interesant `n România?

Peter Greenaway:~n primul rând,

m-a interesat faptul c\ a]i f\cut par-
te din Imperiul Roman, dar [i fap-
tul c\ a]i f\cut parte din Imperiul
Otoman. Cei mai mul]i români pre-
fer\ s\ se uite `n alt\ parte când
`ncerc s\ vorbesc cu ei despre Im-
periul Otoman... Acela[i lucru se
`ntâmpl\ atunci când `ntreb oame-
nii din Grecia despre perioada lor
otoman\. Nu a]i avut nici exila]i ce-
lebri, nu-i a[a? Exila]i `n sensul `n
care vorbim despre Soljeni]`n sau
Dante... Dante Alighieri [i-a scris
Divina Comedie `n exil... Nabo-
kov... Salman Rushdie...

România a fost pentru mine un
fel de Xanadu contemporan. O pat\
alb\ pe hart\, un ]inut misterios. ~n
15 ani, Europa va fi uitat\. Punctul
central al lumii se va `ntoarce `n
Est. China, de exemplu, ar putea s\
fie noua putere a lumii. California
este deja mult mai important\ de-
cât New York-ul. Mai ave]i 15 ani
ca s\ l\sa]i o urm\. Este momentul
`n care se restabile[te Europa de
Est. Prima putere ar putea s\ fie
}\rile Baltice. }\rile de acolo do-
bândesc tot mai mult\ putere eco-
nomic\. Cred c\ sunte]i o entitate
complet diferit\ de Comunitatea
European\ [i este o prostie s\ v\ ra-
porta]i la ea. Nu ve]i ie[i de sub um-
bra puterii sovietice atât timp cât
nu materializa]i o identitate puter-
nic\. Manifesta]i un puternic com-
plex de inferioritate cultural\.“

Iulie 2005. Alexandru Ghildu[ „d\dea `n folosin]\“
celebrul „Cartof“ sau „}eapa“, monumentul amplasat
`n Bucure[ti [i dedicat Revolu]iei Române, Mona Musc\
demisiona de la Ministerul Culturii dup\ un vot `n PNL
`mpotriva lui C\lin Popescu-T\riceanu, iar Ion
Caramitru `mplinea dou\ luni de la instalarea sa `n
func]ia de director al Teatrului Na]ional Bucure[ti. 
La Muzeul Na]ional de Art\ al României era vernisat\
expozi]ia „Umbre [i lumini“, care reunea picturi ale
unor arti[ti celebri precum de la Tour, Poussin, Chardin,
Ingres, David, Delacroix, Corot, Cézanne, Matisse,
Picasso, Braque.
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Era cea de-a treia dup\-amiaz\ pe-
trecut\ `n camer\ la Ali. St\team la
mas\ când el s-a ridicat din tr-odat\
[i, aplecându-se, m-a s\rutat. Ime-
diat mi-am [ters buzele cu dosul pal-
mei. M-a imitat, pre f\ cându-se c\-[i
[terge [i el gura. Nu [tiu ce-o fi g\sit
atât de amuzant, c\ s-a hlizit o vre-
me.

— De ce râzi?
— Pentru c\ e[ti ca un copil...

Hi-hi-hi !
— Doar te imit pe tine. 
M-a luat u[or `n bra]e [i m-a

`ntins pe pat. „Hmm... Credeai c\ o
s\ m\ zbat.“ St\team lini[tit\ ca o
p\pu[\, cu bra]ele frumos l\sate pe
lâng\ corp [i picioarele `ntinse.
Când s-a a[ezat lâng\ mine, am
crezut c\ patul o s\ crape. Mi-a pus
mâna pe sâni, dar i-am dat-o u[urel

la o parte. Mi-era ru[ine. Mi-am
amin tit de scena petrecut\ cu ceva
timp `n urm\ la bordelul din apro-
pierea cartierului chine zesc. Atunci
când am fost târât\ ̀ n\untru, proxe -
neta aceea gras\, patroana bordelu-
lui, mi-a examinat trupul [i a bu[it-o
râsul când mi-a v\zut sânii foarte
mici. Nu mai conta, acum [tiam ce
voia Ali. {i-a dat jos tricoul [i a `n -
cercat s\-mi desfac\ cureaua de la
pantaloni. I-am pus mâna pe piept [i
mi-am desf\cut singur\ cureaua,
apoi mi-am dat jos pantalonii. {i-a
scos [i el pantalonii. Am stat calm\
atunci când mi-a dat chilo]ii jos.
Eram goal\ pu[c\ [i m\ uitam la el:
pieptul, bra]ele, picioarele, de fapt
aproape `ntregul corp era acoperit
de un p\r negricios. „Oare dac\ m\ -
nânci carne de oaie `]i cre[te p\rul
atât de mult?“, mi-a trecut prin min-
te. Când s-a `mpins `n mine [i m-a
p\truns, m-a durut atât de tare, c\
am sim]it c\ p\rul mi se zbâr le[te de
groaz\; am crezut c\ o s\-mi pierd
min]ile. O clip\, deasupra patului
am v\zut ni[te siluete aliniate: erau
acolo o femeie m\ritat\ [i dou\
feti]e cu hijab alb [i un b\rbat `n
vârst\ cu barb\ [i haine lungi.

La sfâr[it de s\pt\mân\, m-am
dus cu Ali la bunicul Abdul. De fapt,
eu am fost cea care i-am propus lui
Ali vizita. La `nceput, a fost neho -
t\rât. Mi-a ascultat explica ]iile cu
capul plecat [i cu buzele ]uguiate,
dar dup\ ce a reflectat pu]in a dat
din cap `n semn c\ e de acord.

— Ali, noi amândoi suntem di-
feri]i de occidentali, i-am spus. Nu
[tiu obiceiurile voastre, dar la noi fe-
meia se culc\ numai cu b\rbatul cu
care se va m\rita. Am hot\rât, deci,
ca de-acum `ncolo s\-]i fiu so]ie.

Mai târziu aveam s\ aflu lucruri
`ngrozitoare: `n ]ara de origine a lui
Ali, o fat\ care se d\ruie[te f\r\
binecu vântarea p\rin]ilor ar putea
fi b\tut\ pân\ moare de tat\l sau de
fratele ei mai mare, [i nimeni nu-i
`nvinov\]e[te pe ace[tia de nimic.
Amândoi eram pu]in `ngrijora]i
când am intrat `n camera bunicului
Abdul. ~n loc s\ ne `ntrebe ce s-a
`ntâmplat, bunicul se uita la noi se-
ver. Mi-a luat ceva timp pân\ mi-am
dat seama c\ a[tepta s\ vorbim. A[a
c\ mi-am dus o mân\ la spate [i l-am
pi[cat pe Ali de fund. 

— Ai! a ]ipat el [i s-a uitat la mi-
ne. |\\... eu... a[ vrea s\ m\ ̀ nsor cu
Bari.

~mi venea s\-i strig: „Ce tâmpit!...
Cum s\ spui asta a[a, din tr-odat\?“.
Dar n-am zis nimic, doar m-am uitat
urât la el când privirile ni s-au ̀ ntâl-
nit.

— Bari, tu vrei la fel?
N-am ̀ ndr\znit s\ ̀ ngaim nici un

cuvânt. Am `ncuvi in]at cu capul

plecat. Bunicul se uita la noi pe dea -
supra ochelarilor.

— Tu, vino [i [ezi aici! mi-a po-
runcit el. Ali, tu ie[i un pic!

— {i unde s\ m\ duc?
— De unde s\ [tiu eu?! Du-te la

barul de jos [i ia-]i o bere, treaba ta...
~n orice caz, s\ te `ntorci cam `ntr-o
or\.

Ali a ie[it cu un aer speriat [i am
r\mas doar eu cu bunicul. M-am `n -
dreptat spre b\ncu]a lung\ din fa]a
cana pelei pe care [edea bunicul [i
m-am a[ezat `nceti[or [i cu grij\ pe
un col]i[or. 

— Câ]i ani ai acum?
— Am `mplinit optsprezece.
— O vârst\ atât de fraged\... Dar,

când eram eu tân\r, fetele [i b\ie]ii
se c\s\toreau [i mai devreme. {tii
c\ noi suntem musulmani [i cre-
dem `n Allah. Un musulman tre bu-
ie s\ se `nsoare cu o musulman\,
dar `n ziua de azi nu este neap\rat
obligatoriu. }ie chiar ̀ ]i place de Ali
al nostru ?

Nu mi-am putut opri râsul. 
— Ali d\ impresia c\ e tare prost,

serios. Dar e-un copil `n trup de
uria[.

— Asta `nseamn\ c\ `]i place.
Dac\ v\ place]i, eu n-am de gând s\
m\ opun. S\ se adune un pic [i s\
munceasc\ chibzuit, s\ câ[tige bani
[i s\ tr\iasc\ a[a cum tr\ie[te un
musulman adev\rat e tot ce a[tept
de la el `n ]ara asta str\ in\.

Bunicul Abdul m-a ̀ ntrebat unde
o s\ locuim eu [i Ali. F\r\ nici o ezi-
tare, i-am r\spuns c\ mi-ar pl\ cea
s\ plec\m din camera din Shep-
herd’s Bush, unde Ali tr\ia singur,
ca s\ locuim cu to]ii `n casa bunicu-
lui: aici aveam dou\ camere [i o su-
fragerie [i nu era nevoie s\ cum -
p\r\m nici mobil\. M\ gândeam
mai ales c\ voi fi `n siguran]\ dac\
voi sta aproape de bunicul Abdul.

— Hm, nu crezi c\ pe Ali l-ar de-
ranja s\ locuim cu to]ii? Ia stai a[a!
Curând se elibereaz\ camera de vi-
zavi de unde st\teai cu Runa... Ce-ar
fi s\ v\ muta]i acolo?

Bunicul primise `ntr-adev\r un
telefon de la femeia din Nigeria. I-a
spus c\ se va muta ̀ n alt\ parte pen-
tru c\ so]ul ei fusese expulzat [i 

urma s\ se `ntoarc\ `n ]ara natal\.
— Cred c\ nu va fi nevoie s\

]inem toate obiceiurile de nunt\ din
Pakistan. Dar ar fi bine s\ orga-
niz\m aici mayun [i mehndi, s\-i
chem\m pe prietenii t\i [i pe-ai lui
Ali ca s\-i anun]\m c\ v\ c\s\ tori]i.
Iar nunta ar trebui f\cut\ la Leeds,
`n casa p\rin]ilor lui Ali, cu invita]i
dintre rude [i vecini. 

Apoi bunicul Abdul mi-a vorbit
despre familia sa:

— Tata a fost p\stor [i-avea [i o
bucat\ de p\mânt. Familia noastr\
a tr\it din genera]ie `n genera]ie
`ntr-un sat de lâng\ Kargil, `n regiu-
nea Jammu-Kashmir. Dup\ ce tata
a fost executat, restul familiei s-a
mutat `n Srinagar.

N-am reu[it s\ ̀ n]eleg nici m\ car
pe jum\tate ce ̀ nseamn\ ̀ n v\ ]\tura

islamic\ chiar dup\ ce trecuser\
câ]iva ani de când f\ ceam parte din
familia lor. A[a cum n-am putut pri-
cepe prea multe nici despre ce se
`ntâmplase cu ]ara `n care tr\iau ru-
dele lui Ali. Pe când eram `n satul
meu natal, auzisem c\ stilul de via]\
[i mentalitatea `n Sud erau dife rite
de cele din Nord, c\ cele dou\ se
`n]elegeau ca [oare cele cu pisica.
B\trânii spuneau c\ totul era din vi-
na nasurilor mari, adic\ a americani-
lor. {i b\trânii din familia lui Ali
d\deau vina pe nenoroci]ii de en-
glezi. Fuseser\ diviza]i `ntre isla-
mism [i hinduism, des p\r]i]i `ntre
Pakistan [i India, [i rivalitatea asta
urca pân\ departe `n timp. Iar `n
Jammu-Kashmir, apar ]inând acum
de India, [i ̀ n prezent mai erau prin[i
[i omorâ]i oameni f\r\ vreo vin\.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Prin]esa Bari de Hwang
Sok-yong, care va ap\rea
`n curând, `n colec]ia
„Biblioteca Polirom.
Actual“, `n traducerea 
din limba coreean\ 
a Iolandei Prodan.

Hwang Sok-yong — Prin]esa Bari

AUTORUL

Hwang Sok-yong s-a n\scut
`n 1943, ̀ n Manciuria aflat\ sub
ocupa]ie japonez\. Studiaz\ fi-
losofia [i, dup\ o scurt\ pe-
rioad\ de deten]ie din motive
politice, munce[te `ntr-o fa-
bric\ de ]ig\ri, apoi pe [antier.
Particip\ la R\zboiul din Viet-
nam, unde este responsabil de
[tergerea dovezilor masacr\rii
civililor. Aceast\ experien]\
st\ la baza nuvelei Pagoda
(1970), care-l orienteaz\ c\tre o
carier\ literar\. Scrie alte pro-
ze scurte [i romane; din prici-
na unora va fi din nou `nchis.
~n 1993 este condamnat la 7 ani
de `nchisoare `n urma unei
c\l\torii ilegale `n Coreea de
Nord, unde promovase schim-
burile `ntre arti[tii din cele
dou\ ]\ri. A ob]inut mai multe
premii pentru literatur\ `n Co-
reea [i a fost nominalizat la
Prix Fémina Étranger. Roma-
nele [i prozele sale scurte au
fost publicate `n Coreea de Sud
[i de Nord, Japonia, China,
Germania, SUA [i Fran]a.

CARTEA

Legenda coreean\ a prin]esei
Bari isto rise[te cum cea de-a [ap-
tea fiic\ a unui rege este abando-
nat\ de p\rin]i, dornici s\ aib\ [i
un fiu. Când `ns\ regele [i regina
se `mboln\vesc, ghicitorii le spun
c\ exist\ o singur\ cale de salva-
re: fiica lor p\r\sit\ trebuie s\

caute apa vie]ii la marginea lumii
[i s\ le-o aduc\. Pornind de la
aceast\ legend\, Hwang Sok-yong
]ese `n romanul s\u o poveste de -
spre via]a grea din Coreea de
Nord a anilor ’90, despre cum oa-
menii pot deveni fiare, despre su-
pravie]uirea `ntr-o lume chinuit\
de conflict. Eroina – cea de-a [ap-
tea fat\ – prime[te de la bunica ei,
o femeie-[aman, numele Bari. Bu-

nica este cea care o preg\te[te pe
micu]a Bari pentru calea lung\ pe
care o va str\bate, `nv\]ând-o cu
ajutorul pove[tilor c\ nimic nu e
inutil, c\ r\bdarea reprezint\ che-
ia supravie]uirii. {i, de[i copila
nu `n]elege mare lucru, va desco-
peri `n China, la Londra [i pe un-
de o mai poart\ pa[ii, aievea [i `n
vis, `n]elepciunea de a da timpu-
lui timp.



– Fragment –

Acum `[i d\ seama c\, cu cât
`ncearc\ s\ se revolte, cu atât gân-
dul la ea ̀ l persecut\, milimetric, ̀ n
orice moment al zilei, orice lucru
persoan\ situa]ie lectur\ amintire
`l conduce fulger\tor la ea prin re-
pere `ntortocheate [i maligne. Un
soi de arsur\ interioar\ `n zona gu-
rii sau a stomacului, `n sus c\tre
stern, o tensiune imobil\ [i dure-
roas\ a `ntregii fiin]e, ca atunci
când dintr-un moment `ntr-altul se
poate petrece un lucru `nsp\imân -
t\tor [i r\mâi `ncovoiat `n spasm,
nelini[te, teroare, umilin]\, nevoie
disperat\, sl\biciune, dorin]\, boa -
l\, amestecate `mpreun\ ca s\ for-
meze un `ntreg, o p\timire total\ [i
compact\. {i s\ `n]eleag\ c\ poves-
tea e ridicol\, stupid\ [i distruc-
tiv\, c\ e capcana clasic\ ̀ n care ni-
meresc mitocanii de provincie, c\
oricine l-ar fi luat drept imbecil [i
c\ de aceea nu poate a[tepta de la
nimeni nici o consolare, ajutor sau
mil\, consolare [i ajutor pot veni
numai [i numai de la ea, `ns\ ei
nici c\-i pas\, nu din r\utate sau
pl\cerea de-a provoca suferin]\, ci
pentru c\ el nu-i decât un client 

oarecare pentru ea, de altfel, de un-
de s\ [tie Laide c\ Antonio e `n -
dr\gostit? Nici nu-i poate trece prin
minte, un b\rbat dintr-un mediu
atât de diferit, un b\rbat de aproa-
pe cincizeci de ani. Iar cei lal]i? Ma-
ma, prietenii? E dezastru dac-ar [ti.
{i totu[i, po]i fi copil [i la cincizeci
de ani, slab, r\t\cit [i `nsp\imântat
aidoma copilului pierdut `n bezna
p\durii. ~ngrijorarea, setea, frica,
n\uceala, gelozia, ner\bdarea, dis-
perarea. Dragostea!

Captiv `ntr-o iubire fals\ [i ana-
poda, creierul nu-i mai apar]ine,
Laide a intrat `n\untru-i [i i-l soar-
be. ~n cel mai ascuns meandru al
creierului, `n orice taini]\ [i as-
cunzi[ subteran `n care ar `ncerca
s\ se piteasc\ `n c\utarea unei cli-
pe de r\gaz, acolo `n adânc, o g\sea
totdeauna pe ea, care nici nu-l pri-
ve[te nici nu-l bag\-n seam\, care
chicote[te la bra]ul unui tinerel, ca-
re danseaz\ dansuri impudice mâ-
nuit\ `n toate p\r]ile trupului de
partenerul lasciv [i viclean, care se
dezbrac\ dinaintea contabilului
Fumaroli cunoscut cu un minut
`nainte, nenorocire, peste tot ea,
tronând cu s\lb\ticie `n creierul
lui, care din creierul lui `i prive[te

pe ceilal]i, le telefoneaz\ altora, se
giugiule[te cu al]ii, face amor cu
al]ii, intr\, iese, pleac\ totdeauna
`ntr-o agita]ie frenetic\ la gr\mada
ei de treburi personale [i afaceri
misterioase.

{i tot ceea ce nu era ea, care n-o
privea pe ea, tot restul lumii, lucrul,
arta, familia, prietenii, mun ]ii, ce-
lelalte femei [i mii [i mii de alte fe-
mei foarte frumoase, ba chiar mult
mai frumoase [i mai senzuale decât
ea, de ele nu-i mai p\sa, s\ se-aleag\
praful, acea suferin]\ insuporta-
bil\ doar ea, Laide, putea s-o vinde-
ce [i nu era m\car nevoie s\ se lase
posedat\ ori s\ fie deosebit de ama-
bil\, era de-ajuns s\ fie cu el,
al\turi de el, s\-i vorbeasc\ [i
m\car din obliga]ie s\ ]in\ cont de
existen]a lui fie [i pentru câteva
minute, doar ̀ n aceste foarte scurte
pauze petrecute din când `n când
care durau cât o r\suflare, numai
atunci `[i afla lini[tea. Arsura din
dreptul sternului contenea, Anto-
nio se reg\sea pe sine, interesul lui
pentru via]\ [i munc\ `ncepea din
nou s\ aib\ un sens, universul poe-
tic c\ruia `i dedicase via]a `ncepea
din nou s\-[i reverse str\vechea-i
vraj\ [i o indescriptibil\ bucurie se
r\spândea `n `ntreaga-i fiin]\. {tia,
este adev\rat, c\ peste pu]in ea o s\
plece [i aproape `ndat\ `l va m\ci-
na din nou nefericirea, [tia c\ dup\
aceea va fi [i mai r\u, nu conteaz\,

senza]ia de eliberare era total\ [i
atât de minunat\ `ncât pentru mo-
ment nu se mai gândea la altceva.

{i nu c\ Laide i-ar fi procurat vo-
lupt\]i deosebite. (...)

Nu. Pe Antonio posesia fizic\ `l
interesa relativ pu]in. Dac\, de
pild\, o boal\ ar fi constrâns-o s\
nu mai fac\ dragoste, el ar fi fost `n
fond fericit. (...)

Nu. El o iubea pentru ea `ns\[i,
pentru ceea ce reprezenta ca feme-
ie, ca aiureli, ca tinere]e, ca pros-
pe]ime popular\, ca viclenie, ca ne-
ru[inare, ca sfidare, ca libertate, ca
mister. Era simbolul unei lumi ple-
bee, nocturn\, vesel\, vicioas\, de-
men]ial de activ\ [i sigur\ pe ea ca-
re frem\ta de via]\ nes\]ioas\ `n
jurul plictiselii [i respectabilit\]ii
burgheze. Era necunoscutul, aven-
tura, floarea str\vechii cet\]i ivit\
`n curtea unei vechi case r\u fama-
te printre amintirile, legendele, p\ -
catele, umbrele [i secretele ora -
[ului Milano. {i chiar dac\ mul]i
au c\lcat peste ea, era `nc\ proas -
p\t\, pl\cut\ [i parfumat\.

I-ar fi de-ajuns – se gândea – ca
Laide s\ devin\ pu]in a lui, s\
tr\iasc\ pu]in pentru el, gândul de-a
putea intra ca personaj ̀ n existen]a
acestei feti]e [i a deveni ceva im-
portant pentru ea era obsesia lui.
Ar fi fost mai mândru decât dac\ o
preafrumoas\ [i atotputernic\ regi -
n\, mai mândru decât dac\ Marilyn

Monroe i-ar fi c\zut la picioare ne-
bun\ de dragoste. (...)

Nu era o infatuare carnal\, era o
vraj\ mai adânc\, de parc\ un des-
tin nou, la care nu se gândise, `l
chemase pe el, Antonio, târându-l
progresiv, cu o violen]\ irezistibil\,
c\tre un mâine necunoscut [i tene-
bros. Iar situa]ia, privit\ din toate
p\r]ile, nu l\sa s\ se ̀ ntrevad\ vreo
cale de ie[ire. Nu-l puteau a[tepta
decât furie, umilin]e, gelozie [i su-
ferin]e f\r\ cap\t.

~n]elegea chiar c\ a o convinge
s\ tr\iasc\ `mpreun\ cu el, s\ `nte-
meieze un menaj comun ar fi fost o
nebunie. El s-ar fi acoperit de ridi-
col, iar ea, dup\ nici o s\pt\mân\,
ar fi `nceput s\ mu[te frâiele. Cu
obi ceiurile acelea! {i aproape trei -
zeci de ani diferen]\ de vârst\!
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„Suplimentul de cultur\“ v\ invit\ s\ (re)citi]i un
fragment din romanul O dragoste de Dino Buzzati,
care a ap\rut la Editura Polirom (2002, 2013), `n
traducerea Smarandei Cosmin.

~n cartea Alcool, an 2010, Ion Mu-
re[an are urm\torul Poem de dra-
goste (la Satu-Mare): „Ea are ochii
`ncercui]i de gheru]e./ Ea are ochii
`ncercui]i de ]epi foarte dulci,/ ~ncât
`]i vine s-o legi [i s-o culci/ `ntr-un
pat cu m\m\ru]e.// Ea e s\lbatic\
[i-i mereu gata-gata s\ sar\/ [i s\
mu[te [i-i gata-gata s\ adoarm\ la
mijlocul s\riturii./ Ea are capcane
cu miere `n jurul gurii,/ `ncât `]i vi-
ne s\ tragi peste ea cear[aful p\du-
rii./ Ea este verde [i amar\.// Ea es-
te foarte blând\, foarte frumoas\ [i
foarte periculoas\,/ Cet\]eni, n-o
l\sa]i s\ ias\ din cas\!“.

~n Levantul lui Mircea C\rt\res-
cu, an 1990, `n Cântul al unsprezece-
lea citim versurile ce urmeaz\: „Dar
`ncremeni]i r\mase [i Iaurta [i Lan-
guedoc:/ C\ci `n jur d\ mese-ntinse
pline d\ a lumii blag\,/ Tave cu frip-
turi, banane `n ciorchini, m\slini [i

brag\,/ Grele cupe cu cot naruri, co-
zonaci cu coji d\ zah\r,/ ed boiarii-n
h\inuri scumpe, [ade mah\r lâng\
mah\r,/ ~ns\ to]i sunt ca de abur,
`ncât po]i vedea prin ei/ Largi sp\ta-
rele la scaun, ̀ nflorate-n lemn de tei./
To]i se râd, vor be[te-ntruna [i `n -
chin\ des p\harul,/ Dar\ `ns\ nici
un sunet nu `ntunec\ cle[tarul/
Lini[tei des\ vâr [ite. Baiadere mi[c\
fese/ Str\ vezie, rod ciolane str\vezie
pre subt mese/ Str\vezii z\vozi; ]âga-
nii p\ vioar\ trage-arcu[ul,/ Dar\
parc\-ar trage vat\ preste strunele
cu plu[ul.../ – Vraj\ e,-ngân\ Ma-
noli./ – Nu, prietine, nu-i vraj\./ Ce-i
Puterea decât cea]\, ce-i M\rirea de-
cât coaj\/ Unui frupt ce niciodat\
miezul nu-i va b\nui,/ C\ci e miezul
lumii estii globul dulcii poesii“. 

Sunt doi mari poe]i aici, Mu -
re[an [i C\rt\rescu, C\rt\rescu [i
Mure[an; [i dou\ viziuni radical di-
ferite asupra poeziei. Iar interiorul
fiec\rei viziuni poetice poate fi mai
bine vizitat cu ajutorul unui al 

treilea mare poet. L-a]i recunoscut,
deja, pe Nichita St\nescu.

~n versurile lui Mure[an era [i
foarte simplu s\-l recunoa[tem, c\ci
poetul „optzecist“ scrie aici o poezie
de dragoste exact ̀ n maniera st\nes-
cian\, [i chiar cu ritualul, cu scena-
riul, cu personajul feminin tempe-
ramentos al acestuia, cu „s\lb\ti-
cia“ ce va fi pân\ la urm\ supus\, cu
mai toate imaginile, gesturile [i
ging\[iile din erotica marelui prede-
cesor. La Mure[an, vedem un Nichita
St\nescu, a[a zicând, `n stare natu-
ral\ [i la scara de unu pe unu. Poe-
tul din alt\ genera]ie `[i scoate o 
imaginar\ p\l\rie `n fa]a unui ma -
estru pe care `l recunoa[te [i `l ono-
reaz\. Nici un accent ironic ori ele-
ment parodic nu intr\ ̀ n compozi]ia
sau `n tonalitatea acestui omagiu.
Dac\ sesiz\m totu[i aici o dulce iro-
nie, ea e parte a scenariului erotic
st\nescian, cu femeia „s\lbatic\“
v\zut\ prin ochii b\rbatului „ruti-
nat“. Mure[an e un poet modernist
pur, care nu-[i amestec\ versurile
vizionare cu vizionarismul altora.
Pentru el, lumile poetice sunt diferi-
te [i ele trebuie s\ r\mân\ a[a. Ast-
fel c\, pentru a-l omagia pe Nichita

St\nescu, Ion Mure[an a f\cut un fel
de fandare `n afara viziunii [i ma-
nierei lui: sau o deplasare `n lateral,
urmat\ de revenirea la axa proprie.
~n cartea Alcool am num\rat [ase
asemenea fand\ri (St\nescu, Sores-
cu, Dimov, Brumaru, Angela Mari-
nescu, Ileana M\l\ncioiu) [i am
identificat „negocieri“ poetice mai
profunde cu Blaga [i Eminescu.

Iar paralela `ntre Mure[an [i
C\rt\rescu este, pentru mine, foarte
interesant\. C\ci `n `ntreg Levantul
[i explicit, cvasididactic, `n Cântul
al [aptelea, [i C\rt\rescu scria ca
Eminescu, ca Arghezi, ca Ion Bar-
bu, ca Bacovia, ca Blaga, ca Nichita
St\nescu [i ca... Mircea C\rt\rescu.
Lec]ia despre poezia altora [i cursul
de poetici sunt `n cântul al [aptelea
foarte clare, ca [i la Ion Mure[an.
Dar acest curs despre poezie va
r\mâne, precum la Mure[an, `n afa-
ra viziunii proprii? Va `nsemna el o
suit\ de alterit\]i [i un element tare,
incasabil, exogen? Nu – pentru c\,
spre deosebire de Mure[an, C\rt\ -
rescu este un postmodern. Imagi-
na]ia lui poetic\ este fabuloas\, 
de un romantism `nalt [i totodat\
opulent, dar el, recunoscând poezia

mare ori mic\ a altora, a inclus-o, ̀ n
Levantul, `ntr-o nara]iune lirico-
epic\ personal\. Citeaz\, parafra-
zeaz\, parodiaz\, pasti[eaz\, ironi-
zeaz\, face cu ochiul cititorului cul-
tivat, `i arat\ cu degetul un maestru
sau un versificator de o mare expre-
sivitate involuntar\. De aceea, spe-
cific pentru poezia lui C\rt\rescu
nu e cântul al [aptelea, unde cursul
]inut este prea transparent pentru
un postmodern, de o puritate de-
monstrativ-discursiv\, ci, bun\oa -
r\, fragmentul din cântul al unspre-
zecelea pe care l-am citat. Avem `n
el de toate, pentru cititori naivi [i
pentru critici sofistica]i: muntenis-
me cu d\, o mas\ halucinant de bo-
gat\, `n contextul ceau[ismului târ-
ziu (o fi un reflex al banchetului
„sardanapalic“ de la One[ti, evocat
de C\rt\rescu `ntr-un articol?), Bo-
lintineanu [i Eminescu. Iar `ntre ei,
aproape insesizabil `n aceast\ arte-
zian\ colorat\, Nichita St\nescu, cu
leii lui str\vezii [i nen\scu]ii câini,
parodiat delicios: „Baiadere mi[c\
fese/ Str\vezie, rod ciolane str\ve-
zie pre subt mese/ Str\vezii z\vozi“.

Punct?

Doi poe]i

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Dino Buzzati — O dragoste



Articolul „BBC News“ porne[te de la o [tire relatat\ de „The
Sunday Mirror“ `n care se afirm\ c\ `n ora[ul ucrainean
Feodosia, ru[ii au difuzat mesaje propagandistice la mega-
foane, c\rora ucrainenii le-au r\spuns „cu aceea[i moned\“
difuzând, la volum maxim, melodii de Cher.

Din punct de vedere militar, comenteaz\ „BBC News“, o
melodie precum The Shoop Shoop Song pare destul de lipsit\
de primejdii. Dar muzica ̀ n sine se poate dovedi o arm\ devas-
tatoare `n arsenalul psihologic, explic\ Herbert Friedman,
fost sergent major `n armata SUA care a studiat subiectul.

„Are dou\ scopuri“, spune Friedman. „Unul este acela de
a cre[te moralul solda]ilor, s\ `i `ncurajeze s\ lupte. ~n ace-
la[i timp, ea poate ̀ ngrozi inamicul, ̀ l poate ]ine treaz, ̀ i poa-
te submina moralul. Dac\ muzica e suficient de ciudat\, `l
poate face s\ devin\ confuz.“

~n cartea sa, The Men Who Stare at Goats, jurnalistul bri-
tanic Jon Ronson poveste[te cum militarii americani au pus
muzic\ la maximum prizonierilor irakieni pentru a-i dezo-
rienta `nainte de interogatorii. Printre melodiile selectate se
reg\seau piese heavy metal precum Enter Sandman de Me-
tallica, dar [i cântece pentru copii precum I Love You, melo-
die din emisiunea TV „Barney & Friends“.

Pe de alt\ parte, scrie „BBC News“, alegerea judicioas\ a
unei melodii se poate dovedi o bun\ form\ de ap\rare.
Ofi]erii navali britanici au descoperit c\ Britney Spears dat\
la maximum `i descurajeaz\ pe pira]ii somalezi. „E atât de
eficient\ metoda `ncât oamenii rareori mai recurg la arme.
Imediat ce pira]ii aud muzica lui Britney, o iau la fug\“, a de-
clarat secundul Rachel Owens ziarului „Metro“.

AC/DC [i Metallica, 
„arme“ contra inamicilor

Muzica este folosit\ ca arm\ de mult\ vreme. ~n timpul
b\t\liei de la Alamo, `n 1836, generalul mexican Santa Anna
a pus s\ se cânte El Degüello, un cântec ce `ndemna du[ma-
nii s\ se predea sau s\ „moar\ de sabie“, `n `ncercarea de a-i
`nfrico[a pe ap\r\torii texani. „Cântecul spunea c\ «nimeni
nu supravie]uie[te, v\ omorâm pe to]i»“, explic\ Herbert
Friedman. 

~n timpul asedierii ora[ului Fallujah, `n Irak, `n 2004, sol-
da]ii americani au recurs la muzic\ rock pentru a-i descura-
ja pe insurgen]i. Ei au difuzat la boxe un amestec de muzic\
heavy metal (melodia Hell’s Bells a celor de la AC/DC s-a do-
vedit foarte eficient\) [i de insulte `n limba arab\ (de genul

„tragi ca un cioban!“). Scopul era s\ `i provoace pe insur-
gen]i s\ ias\ din ascunz\tori pentru a fi vâna]i de trupele de
luneti[ti.

Cu ani `nainte, `n 1989, când trupele americane au invadat
statul Panama, dictatorul Noriega s-a refugiat `n ambasada
Vaticanului, care a fost imediat `nconjurat\ de solda]i. Meto-
da de a-l scoate pe Noriega din ambasad\ a fost, de asemenea,
„muzical\“: el a fost „bombardat“ zile `ntregi cu muzic\ hard
rock (piesa Panama a lui Van Halen a fost una dintre favorite)
[i fragmente din emisiunea „The Howard Stern Show“. Dup\
aproape o s\pt\mân\, dictatorul a cedat nervos [i s-a predat.

Evident, muzica este – se spune – folosit\ [i ca tortur\.
Americanii au utilizat-o pentru interogarea prizonierilor
irakieni – conform „BBC News“, piesele de Metallica sau me-
lodiile din programele pentru copii precum „Barney“ sau
„Sesame Street“ au fost folosite pentru a-i priva de somn pe
prizonieri [i pentru „a-i ofensa cultural“. Na]iunile Unite [i
Curtea European\ a Drepturilor Omului au interzis folosi-
rea acestor tactici `n interogatorii. Un aspect amuzant: `n
2008, ziarul „The Guardian“ scria c\ armata SUA datoreaz\
mul]i bani ca drepturi de autor compozitorilor melodiilor fo-
losite la interogatorii la `nchisoarea din Guantanamo.

Dar muzica are [i alt scop `n cazul unui conflict. Ea poate
insufla curaj solda]ilor. ~n timpul celui de Al Doilea R\zboi
Mondial, trupele aliate se motivau cu melodii precum When
the Lights go on Again [i Praise the Lord and Pass the Am-
munition, ̀ n vreme ce trupele germane ascultau muzica pre-
ferat\ a Fuhrerului german, Richard Wagner.
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Ucrainenii din Crimeea au r\spuns
propagandei ruse[ti cu melodii de Cher, date
la maximum, scrie „BBC News“. Cum a mai
fost folosit\ muzica `n loc de arme, `n trecut?

Muzic\ pe post de arm\

Filmul Eroii monumentelor a intrat pe
marile ecrane `ntr-o perioad\ `n care
jafurile naziste din cel de Al Doilea R\z -
boi Mondial deveneau din nou de ac-
tualitate, dup\ ce noi opere de art\, dis -
p\rute `n timpul ultimei confla gra ]ii
mondiale, au fost descoperite.

Vreme de cinci ani, nazi[tii au furat
tablouri [i sculpturi din cele mai valo-
roase colec]ii de art\ din Europa. Zia-
rul francez „Le Figaro“ a realizat un
„cla sament“ subiectiv al celor mai spec -
taculoase jafuri. „Fuhrerul nazist voia
s\ pun\ mâna pe cele mai mari capodo-
pere ale artei clasice pentru a umple gi-
ganticul muzeu pe care dorea s\ `l con-
struiasc\ ̀ n ora[ul s\u natal, Linz. Goe-
ring, un mai mare amator de art\, do-
rea [i capodoperele mae[trilor Rena[ te -
rii, cât [i pe cele ale geniilor «degenerate»

ale epocii moderne... O bulimie artistic\
`nsa]iabil\“, scrie cotidianul francez.

1. Madonna din Bruges, de Miche-
langelo. Realizat\ de geniul renascen-
tist `n 1504, sculptura a fost furat\ de
nem]i la sfâr[itul anului 1944, recupe-
rat\ `n 1946 [i adus\ `n catedrala Notre
Dame din Bruges.

2. Astronomul, de Vermeer. Acest
tablou a fost una dintre cele mai str\lu-
cite „recuper\ri“ ale echipei de „Monu -
ments Men“. A fost reg\sit, aproape
prin tr-un miracol, `n mai 1945, `n fai-
moasa min\ de sare din Altaussee.

4. Autoportretul lui Rembrandt din
muzeul din Karlsruhe. Recuperarea
acestui tablou este descris\ ̀ n filmul cu
George Clooney [i este evenimentul cu
adev\rat „memorabil“ ̀ n ochii lui Harry
Ettinger. Acesta, un tân\r evreu german,

a emigrat `n America `nainte de perse-
cu]iile naziste. Fiindc\ vorbea limba
german\, el s-a al\turat echipei de „Mo-
numents Men“.

5. Altarul din Gent, de Hubert [i Jan
van Eyck. ~n film, membrii echipei g\ -
sesc acest altar aproape din `ntâmpla-
re, el fiind folosit drept mas\. Altarul
din Gent este considerat una dintre ma-
rile opere ale patrimoniului mondial.

Alte opere celebre furate de nazi[ti
sunt:

6. Portretul Isabellei Coymans, de
Frans Hals

7. Sf. Matei [i ̀ ngerul, de Caravaggio
8. Doamna cu hermin\, de Leonardo

da Vinci
9. Portretul lui Coco, de Renoir
10. Portret de tân\r, de Rafael.

Zece opere inestimabile furate de nazi[ti
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Carr nu vede nimic extraordinar ̀ n
acest interes crescând pentru pro-
duc]iile de televiziune. 
„~ntinsul pustiu al televiziunii a
fost `nlocuit de un exces de exce-
len]\ care ̀ mi altereaz\ ̀ n mod fun-
damental dieta mediatic\ [i ame-
nin]\ s\ `mi consume via]a“, crede
David Carr, care noteaz\ faptul c\
aceast\ calitate crescând\ a serii-
lor TV se reflect\ `n cre[terea
num\rului de ore pe care america-
nii le petrec `n fa]a televizoarelor.
„Cele trei camere de luat vederi [i
fundalul sonor cu râsete ale sitco-
murilor au fost `nlocuite cu emi-
siuni de televiziune care seam\n\
mai mult cu c\r]ile – pove[ti com-
plexe, pline de dialoguri, de sub -
`n]elesuri [i de indicii.“

Chiar [i vedetele cinematogra-
fiei se convertesc la televiziune. De
exemplu, un regizor precum David

Fincher produce [i realizeaz\ Hou-
se of Cards; Guillermo del Toro a
creat serialul The Strain.

Ast\zi, spune Carr, conversa]ii-
le au ca subiect `n egal\ m\sur\
c\r]ile, filmele, dar [i serialele. In-
teresul crescând pentru TV, ur -
m\rirea mai multor serii simultan,
a sc\zut consumul de reviste sau
num\rul c\r]ilor citite. „Pe vre-
muri, profitam de vacan]e pentru a
citi ceea ce nu apucasem s\ citesc.
Ast\zi, avioanele sunt conectate la
media. Chiar atunci când ajung
`ntr-un hotel , biblioteca mea me-
dia este cu mine.“

~n „aceast\ er\ de aur a televi-
ziunii“, cea mai mare dificultate 
este s\ g\se[ti timpul necesar pen-
tru a urm\ri aceste seriale, f\r\ s\
pierzi un episod. Altfel, spune Carr,
ajungi s\ resim]i un sentiment de
vin\. 

„Sunt oare un om r\u fiindc\
am ratat Top of the Lake? Numai c\
era de aur a televiziunii este [i o
cu[c\ aurit\, un ecosistem de imen-
se bog\]ii permanent activ care m\
face s\ m\ simt tot mai pu]in
st\pân al universului meu [i mai
mult ca un om prins `n capcan\“,
afirm\ jurnalistul american.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
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~n „New York Times“,
comentatorul [i jurnalistul
David Carr se plânge de o
problem\ care este
comun\ multora: are prea
pu]in timp la dispozi]ie
pentru a urm\ri noile
seriale TV.

„Prea multe seriale
bune, prea pu]in timp“

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Cine cite[te cel mai
mult?
Un studiu realizat recent de In-
stitutul World Culture Index a
ar\tat c\ asiaticii sunt cei mai
mari cititori din lume din
punctul de vedere al timpului
acordat lecturii. Dintre asia-
tici, indienii citesc cel mai mult – 10,42 de ore s\pt\mânal, `n me-
die, parte din acest timp fiind alocat lectur\rii cotidienelor. Ei ̀ i de-
vanseaz\ pe thailandezi (9,42 ore) [i pe chinezi (8 ore). Dintre euro-
peni, cei mai mari cititori sunt cehii (7,24 ore), urma]i de ru[i (7,06
ore) [i de suedezi (6,54 ore), `n vreme ce, spre necazul comentatori-
lor galici, francezii se claseaz\ abia pe locul al optulea, cu 6,54 ore
dedicate s\pt\mânal lecturii. Cel mai pu]in citesc coreenii, doar 3
ore [i 6 minute pe s\pt\mân\. România nici nu apare `n acest top.
~n schimb, thailandezii sunt campioni la privitul la TV (22,4 ore),
argentinienii la ascultat radioul (20,8 ore), `n vreme ce locuitorii
din Taiwan petrec cel mai mult timp pe internet (12,6 ore).

Keith Richards
trece la c\r]i
pentru copii
Legendarul chitarist
al forma]iei Rolling
Stones va publica o
carte pentru copii, a
anun]at mar]i Editu-
ra Little Brown. Car-
tea se nume[te Gus &
Me: The Story of My
Granddad and My
First Guitar [i va re-
lata felul `n care Ri-
chards a primit prima chitar\ din via]a lui, dup\ ce a
fost ini]iat `n muzic\ de c\tre bunicul s\u. Cartea, a
c\rei lansare este prev\zut\ pentru data de 9 septem-
brie, va fi ilustrat\ de fiica muzicianului, Theodora, o
artist\ `n vârst\ de 28 de ani.

~n volumul s\u autobiografic, Life, Keith Richards
sublinia rolul avut `n via]a sa de c\tre bunicul s\u
Theodore Augustus Dupree, un muzician de jazz.
„Leg\tura special\ dintre copii [i bunici este unic\ [i
trebuie pre]uit\. Eu spun povestea acestor momente
magice. Sper s\ fiu un bunic la fel de bun pentru ne-
po]ii mei pe cât de bun a fost Gus cu mine“, a declarat
chitaristul.

B\taie `n Fran]a 
pe cartea fostei
iubite a pre[edintelui
Patronul unei mari edituri pariziene a dezv\luit
agen]iei Reuters, sub protec]ia anonimatului, c\, `n
prezent, mai mul]i editori duc un adev\rat r\zboi
pentru a ob]ine drepturile c\r]ii lui Valérie Trier-
weiler despre rela]ia ei cu pre[edintele François
Hollande.

La câteva s\pt\mâni dup\ scandalul desp\r]irii
ei de Hollande (dup\ ce acesta a `nceput o rela]ie cu
actri]a Julie Gayet), se pare c\ Valérie Trierweiler
se preg\te[te s\ scrie o carte de dezv\luiri. „Toat\ lu-
mea i-a propus un contract, evident!“, a m\rturisit
editorul parizian, precizând c\ aceste contracte ofe-
reau sume `ntre 100.000 [i
500.000 de euro. „Zvonuri-
le spun c\, probabil, va
scrie cartea“, a mai dezv\ -
luit editorul.

Dup\ desp\r]irea de Hol-
lande, fosta Prim\ Doam  n\
a declarat: „Acum m\
simt mai mult dezam\git\
decât furioas\ [i nu ex-
clud ideea s\ scriu o carte
despre toate acestea“.
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{irile PRO TV au `nceput, ca de obi-
cei, cu violurile [i crimele absurde
din zona Moldovei. Acelea[i pove[ti,
doar numele victimelor difer\ une -
ori. Este ora la care so]ia m\ cheam\
la masa de prânz.  

Tocmai când ì complimentam
gustul divin al ciorbei de fasole cu
afum\tur\, aten]ia ne-a fost atras\ de
o [tire din domeniul financiar ban-
car: doi b\rba]i cu cagule pe fa]\ au
p\truns `n sediul nu [tiu c\rei b\nci
[i, sub amenin]area pistolului, au
for]at angajatele s\ le dea banii din

seif, câteva miliarde bune. Poli]ia ì
caut\ de nu mai poate. Sper s\-i g\ -
seasc\ pe nenoroci]i, zic eu, molf\ind
un cartilagiu din ciorb\. Eu sper s\
nu-i g\seasc\, zice ea, domni]a mea.

Cum naiba s\ afirmi a[a ceva?
Am impresia c\ voi, femeile, ave]i o
mare admira]ie fa]\ de r\uf\c\tori.
La care ea ̀ mi r\spunde c\ da, avem,
pentru c\ \[tia sunt b\rba]i ade v\ -
ra]i. Cei care-[i risc\ libertatea [i
chiar via]a pentru familiile lor. Sunt
sigur\, zice ea, c\ un astfel de om are
tot timpul ini]iativ\ [i acas\, c\ d\ cu

aspiratorul, c\ tunde iarba din
curte [i, de ce nu, c\ spal\ [i vase-
le. Pe când tu, adic\ eu, tu nu faci
niciodat\ a[a ceva decât dac\ te
`mping de la spate.

Uite, drag\, ]̀i promit c\ mâine
dau cu aspiratorul. Degeaba, zice ea,
am dat deja. Dar dac\ vrei s\-mi de-
monstrezi c\ e[ti b\rbat, f\ [i tu o
fapt\ curajoas\. Uite, pune-]i o ca-
gul\ [i jefuie[te magazinul de la col].
Justi]iarul din mine a s\rit ca ars.
Cum s\ fac a[a ceva? Eu am principii
morale! {tiu c\ ai, zice ea, dar gân-
de[te-te c\ tocmai ele nu te las\ s\ fii
altceva decât un „b\iat bun, la casa
lui“,  nicidecum un b\rbat `n toat\
puterea cuvântului.

Femeile astea au un stil aparte de
a te determina s\ faci cum vor ele. 
M-am sim]it efectiv ca o baleg\ de
bou. Bine, ̀ i zic, m\ duc s\ sparg afu-
risitul de magazin, dar nu am cagul\.

Dup\ dou\ zile am primit de la bu-
nica un colet special. ~mi `mpletise o 

cagul\ din l=n\. {i, ca s\-mi arate ce 
veleit\]i de `mpletitoare are, mi-a um-
plut-o cu flori ro[ii [i galbene, ̀ ntr-o fru-
moas\ tehnic\ doi pe fa]\, doi pe dos.

Eram cel mai politicos sp\rg\tor
de magazine. Coboram sc\rile blocu-
lui dând s\ru’ mâna tuturor vecine-
lor, care m\ complimentau pentru
modelul floral de excep]ie. Ba chiar,
doamna Enea de la doi a insistat s\
vin\ cu un caiet, s\ [i-l noteze pentru
un viitor ilic.

M-am pus la rând, neconsiderând
c\ dac\ ai cagul\ e musai s\ fii [i ne-
sim]it. Doamna vânz\toare m-a privit
cu aceea[i admira]ie tipic feminin\.
Uite, dom’le, un b\rbat adev\rat! {i ce
cagul\ frumoas\! Cu ce v\ servesc?
Atunci am realizat c\ uitasem lista.
Numai pu]in, s\ sun acas\.

Am luat un litru de bor[, trei absor-
bante [i un cub de drojdie. Vânz\toa-
rea a insistat s\ nu pl\tesc. I-am mul -
]umit frumos.

Atunci i s-a aprins un becule] `n
cap [i a sim]it c\ subiectul nu e
doar cinematografic, dar poate in-
tra `n mai multe rame permi]ân-
du-i s\ se joace cu ideea de recon-
stituire cinematografic\ a unui
eveniment real. {i-a dat atunci sea-
ma c\ misterul jafului `nf\ptuit de
banda Ioanid, pe care nici m\car
documentaristul Solomon nu se
hazardase s\-l explice, ci doar s\
sugereze mai multe piste, ar fi
`nmugurit mai bine ̀ ntr-un film de
fic]iune. S-a apucat de scris [i Ali-
ce `n }ara Tovar\[ilor a câ[tigat
primul la concursul CNC din 2007.
Pe urm\ proiectul a stat câ]iva ani
pe bar\ pentru c\ nu s-a strâns
toat\ finan]area, iar când Bobby
P\unescu a fondat Mandragora
Movies, a coborât de pe bar\. Ideea
de a filma `n englez\ nu exista
ini]ial, dar v\zând acum filmul
po]i s\ o pui lini[tit lâng\ celelalte
conven]ii pe care le ̀ mplete[te Clo-
ser to the Moon. 

~nainte de toate, titlul e foarte
bun. E de mirare c\ filmul a putut
intra `n s\lile române[ti f\r\ ni[te
cuvinte `n român\ care s\ strice
efectul, de genul Closer to the
Moon – Jaful secolului. Ce are luna
cu jaful Nae Caranfil a explicat cu
câteva pagini `n urm\. ~n 1959
spa]iul cosmic se deschidea tot
mai mult, iar luna devenea ultima
frontier\. Plecând de la faptul c\
unul din membrii bandei, Paul
Ioanid, participase la programul
spa]ial secret al URSS din partea
României, Nae Caranfil face din

lun\ metafora inocen]ei pierdute
[i o figureaz\ mare cât o portocal\
albastr\ `n scena cea mai impor-
tant\, când eroii decid s\ atace ma -
[ina b\ncii. Aceast\ scen\ furni-
zeaz\ [i motivul jafului – cel gândit
de Nae Caranfil. Prezen]a acestei
metafore poetice `i permite cineas-
tului s\ echilibreze, dac\ nu s\ de-
zamorsese complet, a[tept\rile spec -
 tatorilor care ar dori s\ li le spun\
clar ce s-a `ntâmplat – adev\rul [i
numai adev\rul. Luna, a[a de car-
ton cum poate p\rea (depinde cum
vrei s-o vezi, dac\ vrei un film ve-
ridic ea poate p\rea real\, de[i e
f\cut\ pe calculator), rimeaz\ cu
rama fic]iunii cinematografice.
Culmea `ndr\znelii lui Caranfil e
s\ pretind\ c\ pân\ [i jaful pro-
priu-zis s-a desf\[urat sub pretextul
unei film\ri, adic\ sub pretextul
fic]iunii, aceast\ punere `n oglin -
d\ f\când ca realitatea [i fic]iunea
s\ se topeasc\ una `ntr-alta. 

Filmul a stat mai mult decât era
normal `n montaj pentru c\ pro-
duc\torul american, Michael Fit-
zgerald (care a finan]at partea ro-
mân\), n-a fost de acord cu varian-
ta pe care o dorea Nae Caranfil.
Pân\ la urm\, cineastul a modifi-
cat montajul g\sind o alt\ variant\
de structurare pe capitole, iar re-
prezentantul fiorosului sistem hol-
lywoodian a fost de acord. Aceast\
structur\ func]ioneaz\, dar perso-
najele nu sunt atât de bine contu-
rate, cu excep]ia lui Alice (inter-
pretat\ de vedeta american\ Vera
Farmiga) [i a lui Virgil (Harry Lloyd,

care cic\ e str\-str\-str\...nepotul
lui Charles Dickens). Alice e echi-
valentul cinematografic al Monic\i
Sevianu (toate persoanele reale
apar `n film sub alte nume), `n vre-
me ce Virgil e cu totul fic]ional, fi-
ind prototipul martorului care par-
curge el ̀ nsu[i un proces de maturi-
zare/dezvr\jire. Din chelner, Virgil
ajunge operatorul reconstituirii ci-
nematografice a jafului, `ndr\gos-
tindu-se –  cum se `ntâmpl\ la cine-
ma – de eroina principal\). 

De[i vorbit `n englez\ 
[i interpretat `n linia
`ntâi de actori englezi 
[i americani...

...Closer to the Moon nu e film hol-
lywoodian, dup\ cum nu e – din
acelea[i motive,  nici cu totul ro-
mânesc. E mai degrab\ din lun\,
adic\ din fic]iunea cea mai pur\,
din zona unde nu mai conteaz\
na]ia [i limba. ~n mod incredibil,
filmul nu se des\vâr[e[te decât
dup\ genericul de final, care reia

`n variant\ concentrat\ ce ai v\zut
pe parcursul a aproape dou\ ore,
numai c\ personajele sunt „inter-
pretate“ acum de persoanele reale
– `n reconstituirea `n scop „educa-
tiv“-propagandistic realizat\ `n
1960. Nu [tiu cum a reac]ionat pu-
blicul american care a v\zut fil-
mul `n avanpremier\ la Festivalul
Making Waves de la New York,
dar chiar [i pentru noi, care [tim
reconstituirea lui Virgil Calotes-
cu, momentul final e ca echilibra-
rea emisferelor cerebrale (!). Cele
câteva minute contrabalanseaz\
fic]iunea de aproape dou\ ore, pro-
vocându-i spectatorului un mic
[oc electric: dup\ atâta fic]iune,
lun\ albastr\ [i comedie buf\, e[ti
`ndemnat s\ crezi c\ realitatea nu
a fost totu[i prea departe. Persona-
jele seam\n\ uluitor de bine cu
per soanele reale, unele cadre par
aidoma „realit\]ii“ reconstituirii
[.a.m.d. Ca [i cum stânga [i dreap-
ta oglinzii s-ar fi amestecat, luna [i
realitatea devenind `n egal\ m\ -
sur\ departe [i aproape.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Cel mai nou film al lui Nae Caranfil nu are preten]ia c\ dezleag\ misterul
celebrului jaf asupra B\ncii Na]ionale a României din anul 1959. Cineastul 
a redescoperit subiectul citind, la vremea lui, scenariul documentarului 
Marele jaf comunist, de Alexandru Solomon. 

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

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Mai aproape, mai departe
Bas

Clasa a noua, semestrul 2, bluz\
alb\ f\r\ mâneci din pânz\ topit\,
fust\ lung\ dubioas\, alb cu bleu,
iunie la Timi[oara, cu trupa de tea-
tru la Festivalul Saltimbancilor. La
ora 16.00 jucaser\m `ntr-una dintre
pie]e scene din Omul descompus de
Matei Vi[niec, dup-aia eu am intrat
s\ m\ schimb `n toaleta Teatrului
Na]ional, unde am dat peste Maia
Morgenstern care se sp\la pe mâini
[i i-am cerut autograf pe agenda
mea (era `nainte de episodul „ma-
ma lui Iisus“ [i de toate celelalte
episoade ale epopeei Maia), dup-aia
am umblat pu]in aiurea pe str\zi,
unde-am dat peste proasp\t `nfiin -
]ata trup\ Omul cu [obolani, de la
care am cerut autograf pe agenda
mea, dup\ care nu mai [tiu exact
ce-am f\cut, dar [tiu precis c\ am
reu[it s\ prindem bis-ul cu „Basul
[i cu toba mare“ de la Vi]a de Vie.
Eram `n primul rând, `n câteva se-
cunde a ̀ nceput un pogo mons tru os,
toat\ pia]a din fa]a teatrului s\rea
[i se-mpingea cu o veselie lipsit\ de
griji, s\ream [i noi, pân\ când cine-
va mi-a dat un cot `n spate [i mi-au
s\rit ochelarii de pe nas. Strabism,
v\d 30 la sut\ cu stângul, 130 cu
dreptul (pare incredibil, dar a[a
mi-a spus odat\ un oculist). Basul a
t\cut, b\ie]ii au plecat de pe scen\,
lumea a disp\rut rapid din pia]\,
l\sând `n urm\ pahare de plastic
c\lcate-n picioare, pachete de ]ig\ri
[i cam atât. O or\ `ntreag\ am ins -
pectat cu Cristina fiecare plac\ de
pa vaj din pia]\, n-am g\sit nici m\ -
car un bra] de ochelari, nici m\car
un ciob mic de tot. Port ochelari de
la 2 ani. Dac\ mi-i iei, e ca [i cum 
m-ai l\sa f\r\ cas\. Restul serii 
l-am petrecut la o petrecere unde,
ca s\ scap de triste]e, m-am aruncat
`n piscin\ `mbr\cat\. Ceea ce a am-
plificat triste]ea, pentru c\ hainele
se usuc\ greu `n nop]ile de iunie [i
]i se face repede foarte frig. Am ple-
cat spre Ia[i a doua zi cu trenul foa-
mei, n-aveam locuri, st\team to]i
cu fundul pe rucsaci, sprijini]i de
u[ile compartimentelor. Eu m\
gândeam ce-o s\ le zic alor mei c\ s-a
`ntâmplat cu ochelarii. S\pt\mâna
viitoare o s\ moderez un eveni-
ment la care e invitat Adrian Despot.
O s\ pot, `n sfâr[it, s\-i povestesc
toate astea.

433
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