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IndieLisboa 
nu te las\
indiferent

Iulia Blaga

Festivalul Interna]ional de Film
Independent IndieLisboa a ajuns
la a 11-a edi]ie. ~nc\ de la `nfiin -
]are a programat filme româ -
ne[ti, de[i procesul de selec]ie e
destul de sever [i tot mai multe
filme au fost `nscrise pe m\sur\
ce festivalul a dobândit pres-
tan]\, devenind cel mai tare festi-
val de film din Portugalia. 

» pag. 2-3

UN LIMBAJ DE PREMIER CARE TR|DEAZ| O INCULTUR| CRAS|

Fosta conducere a ICR,
„vânat\“ de Ponta prin
declara]ii incalificabile

Citi]i un editorial semnat de George Onofrei [i reac]ia Editurii Polirom la atacurile premierului României `n » pagina 13 

~n plin\ campanie pentru alegerile europarlamentare a fost readus\ `n planul pu b lic,
pe nepus\ mas\ parc\, tema „lipsei de patriotism“ a fostei conduceri a Institutului
Cultural Român, cea „purt\toare de zvastic\ pe crupa poneiului roz“. Premierul
Ponta a lansat, ca din senin, diatriba: „Mih\ie[ este un b\trân fascist“. 

Amintiri din
comunism

„A]i tr\it cumva pe vremea co-
munismului? Dac\ da, atunci cu
siguran]\ ave]i o poveste, o `ntâm-
plare le gat\ de o carte, un film, o
melodie, un disc de vinil, o pre -
ferin]\, `n fine, orice fel de bun cul-
tural sau pasiu ne, una care merit\
poves tit\.“ A[a `ncepea anun ]ul
prin care Dan Lungu [i Amelia
Gheor ghi]\, coordonatorii volu -
mului C\r]i, filme, muzici [i alte
distrac]ii din comunism, invitau
publicul s\ participe la „con strui -
rea“ acestei c\r]i. ~n final, au ales
32 de texte emo ]ionante, amu zante
sau insolite despre experien]e cul-
turale de dinainte de 1989. 

„Suplimentul de cultur\“ i-a in-
vitat pe câ]iva dintre autorii aces-
tor „pove[ti“ s\ scrie despre C\r]i,
filme, muzici [i alte distrac]ii din
comunism. Au acceptat invita]ia
noastr\: C\lin Ciobotari, Lumini]a
Cor neanu, Radu P\r p\u]\, George
Ple [u, Andreea R\suceanu, Andrei
Stipiuc, Amelia Gheorghi ]\, coor-
donatoarea volumului, al\turi de
Dan Lungu, [i Florin Iorga, colabo-
rator permanent al revistei.

Citi]i dosarul realizat de 
Anca Baraboi `n pag. 8-11
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IndieLisboa nu 
te las\ indiferent, 
iar Lisabona nici atât
Oceanul Atlantic [i urletul lui care `]i vibreaz\ `n stomac (marea din melodia lui
C\t\lin Cri[an e mic copil), floarea Carpobrotus Edulis pe care am adus-o `n valiz\ [i
care sper s\ se prind\ la Bucure[ti, M\n\stirea Jeronimos cu mormântul lui Vasco da
Gama (bifat de armate inepuizabile de turi[ti), pr\jiturile tradi]ionale pasteias (prea
mici pentru o poft\ atât de mare), Biserica Sf. Anton (despre care se spune c\ e
adev\ratul loc de na[tere al Sfântului Anton de Padova), v\zut\ noaptea la ora 12,
dup\ un popas `ntr-un fel de club cultural unde dansatori de toate vârstele [i formele
`[i rupeau `nc\l]\rile spre delirul turi[tilor urca]i din strad\ la auzul muzicii)...

Iulia Blaga

...tradi]ionalul sandvi[ bifana – de
fapt, trifana pentru c\ avea trei
buc\]i de carne de porc ̀ ntr-o chifl\
sub]ire ca lipia (la Lisabona mân-
carea e pe cât de accesibil\ pe atât
de generoas\) –, strada nu [tiu cum
pe unde tramvaiul 28 circul\ la un
metru de case [i care, noaptea,
p\rea cea mai fermec\toare strad\
dintre toate str\zile fermec\toare
b\tute 17 ore pline ̀ n ramp\, pant\,
aliniament sau palier, ora[ul ziua
[i ora[ul noaptea (când e mai fru-
mos pentru c\ turi[tii se odihnesc),
avioanele care decoleaz\ sau ateri-
zeaz\ la fiecare jum\tate de minut
(aeroportul e aproape `n ora[),
apartamentul Metropolis din Hote-
lul Florida (hotel „cu specific“ cine-
matografic; mi-ar fi pl\cut s\ stau
la Robert Redford, dar era chiar
lâng\ lift; cele dou\ poze ̀ n m\rime
natural\ cu Audrey Hepburn [i
Humphrey Bogart din lifturi care
te f\ceau s\ crezi, de câte ori se des-
chideau u[ile, c\ mai e cineva aco-
lo), locurile unde te `ntrebai „Da’
oare Leo a fost pe aici?“, margaretele

din strad\, b\trânica portughez\
pe care am rugat-o s\ m\ ajute s\
iau cartel\ de metrou de la aparat
[i care, odat\ ajunse pe peron, s-a
ridicat de pe scaun numai ca s\
vin\ s\-mi spun\ c\ pot folosi carte-
la un an de zile, angaja]ii plini de
solicitudine de la ICR Lisabona (ca-
re te pun `n tem\ cu orice vrei s\
[tii despre Lisabona [i Portugalia)
[i, `n general, lumea care zâmbe[te
(pân\ când, la Amsterdam, te sui ̀ n
Tarom [i din cele dou\ stewardese
de la intrare una a[teapt\ s\ fie sa-
lutat\, iar cealalt\ st\ cu profilul la
tine) [i, ̀ n fine, IndieLisboa cu câte-
va filme v\zute (prea pu]ine ̀ ntr-un
timp atât de scurt). 

Festivalul Interna]ional de Film
Independent IndieLisboa a ajuns la
a 11-a edi]ie. ~nc\ de la `nfiin]are a
programat filme române[ti, de[i
procesul de selec]ie e destul de se-
ver [i tot mai multe filme au fost
`nscrise pe m\sur\ ce festivalul a
dobândit prestan]\, devenind cel
mai tare festival de film din Portu-
galia. Cum `n 2013 a fost pauz\ `n
România la finan]\rile pentru pro-
duc]ia de filme (portughezii `n]eleg

asta prea bine, [i ei au avut pauz\
`ntre 2012 [i 2014), nu prea au avut
de unde alege `n materie de film ro-
mânesc. Totu[i, au selec]ionat do-
cumentarul experimental al lui
Corneliu Porumboiu Al doilea joc,
scurtmetrajul lui Radu Jude O
umbr\ de nor [i scurtmetrajul do-
cumentar Rio 2016, realizat de
Bianca Rotaru, care e student\ la
UNATC. Pentru c\ Porumboiu [i
Jude sunt `n preg\tire cu noile lor
lungmetraje, iar Bianca Rotaru era
ocupat\ cu un nou film de [coal\,
produc]iile au fost reprezentate, cu
sprijinul ICR Lisabona, de Ioana
Dr\ghici, produc\tor executiv al
scurtmetrajului O umbr\ de nor, [i
de R\zvan Ilinca, monteurul lui
Rio 2016. 

~n toamn\: un program
special consacrat
filmului românesc

Recitind ce am scris pân\ aici mi-am
dat seama c\ Lisabona [i filmele de
la IndieLisboa comunic\. Festiva-
lul a programat dou\ filme-omni-
bus realizate pentru programul
Guimarães – Capital\ Cultural\
European\ 2012, Centro istorico
(cu filmule]e semnate de Aki Kau-
rismäki, Pedro Costa, Victor Erice
[i Manoel de Oliveira), respectiv
3X3D (cu filme realizate de Peter
Greenaway, Edgar Pêra [i Jean-
Luc Godard). Când am v\zut scurt -
metrajul lui Manoel de Oliveira
(care, apropo, la 105 ani a anun]at
un nou film), am reg\sit atmosfera
popcorn-ic\ (sic!) [i comic\ din
M\n\stirea Jeronimos unde era
plin de turi[ti. Filmul e o mic\ glu -
m\ despre turi[tii din grupurile or-
ganizate care fotografiaz\/filmeaz\

compulsiv, dar ordonat, exact când
le spune ghidul s\ priveasc\ spre
un anume obiectiv. Aceea[i sen -
za]ie am avut-o pe o strad\ aproape
de râul Tajo, când `n 25 aprilie, la
`mplinirea a 40 de ani de la Revo-
lu]ia Garoafelor, `n loc s\ savureze
momentul, oamenii fotografiau [i
filmau de zor elicopterul militar ca-
re arunca de la 100 de metri garoafe
deasupra ora[ului. 

Dintre filmele pe care le-am
v\zut, cel mai mult mi-a pl\cut
scurtmetrajul de anima]ie Sympho-
ny No. 42 de Reka Bucsi (Ungaria),
care a primit Men]iune Special\ `n
competi]ia scurtmetrajelor: 10 mi-
nute de umor [i tandre]e suprarea-
list\ cu crocodili care ies prin gresia
din buc\t\rie, vulpi care-[i trag un

glonte ̀ n cap, elefan]i ce picteaz\ cu
trompa un mare „Help Me“ care-i
amuz\ pe vizitatorii de la gr\dina
zoologic\, `n vreme ce o femeie cu
un astfel de tablou `n buc\t\rie `[i
d\ jum\tate de cap pe r\z\toare,
dar [i cu o pisic\ ce se freac\ de pi-
ciorul st\pânei pân\ ce se face tot
mai mare [i o acoper\ cu blana ei.
Filmul acesta a f\cut parte din
competi]ia inter na]ional\ unde am
v\zut [i Der Unfertige/The Incom-
plete, un documentar nem]esc de -
spre un gay care arat\ ca Gollum [i
care spune despre el c\ e n\scut s\
fie sclav. Prin urmare, petrece aproa-
pe tot filmul gol [i cu lan]uri la
mâini, picioare, sex, expunân du-ne
teoriile despre lume [i via]\ sau
f\când [motru [i o fela]ie la sfâr[it

Symphony No. 42, 
de Reka Bucsi (Ungaria)
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De ce [i-ar trimite un cineast român
filmul la IndieLisboa?

Avem o rela]ie `ndelungat\ cu cinemato-
grafia român\. ~nc\ de la prima edi]ie am
ar\tat filme române[ti – aveam [i multe fil-
me române[ti care aplicau, deci eram aten]i
la ce se `ntâmpla acolo `n materie de cine-
ma. Avem, `n plus, [i o leg\tur\ special\ cu
UNATC-ul, deci urm\rim [i tot ce a produs
aceast\ institu]ie `n ultimii 10 ani. Cred c\
suntem festivalul portughez care a ar\tat
cel mai mare num\r de filme române[ti.

De ce?

Suntem un festival interna]ional [i unul
generalist. Program\m nu doar fic]iune,
dar [i documentar, film experimental [i ani-
ma]ie, ceea ce ne d\ o privire de ansamblu
asupra a tot ce se `ntâmpl\ `n orice ]ar\ din
lume. ~n 2008 am organizat un program
`ntreg dedicat filmului românesc. A fost im-
portant pentru Portugalia pentru c\ era pri-
ma dat\ când erau ar\tate filme mai vechi
realizate de Cristi Puiu, Corneliu Porumbo-
iu, Cristian Mungiu sau Radu Jude. 

Acela a fost un moment bun, dar `n
acest an nu prea sunt filme române[ti.

A[tept\m mai mult de la cinea[tii ro-
mâni, dar chiar [i a[a avem `n festival un
film de Radu Jude ̀ n programul de scurtme-
traje, de asemenea un documentar de Corne-
liu Porumboiu, un scurtmetraj stu den ]esc
[i, din fericire – cred c\ nu e prea devreme
s\ vorbesc despre asta –, lucr\m `mpreun\
cu ICR Lisabona la un program consacrat
filmului românesc [i care va avea loc `n no-
iembrie. Pentru acest program, care va fi 
o continuare a ce am f\cut `n 2008, am
p\strat câteva filme bune de anul trecut [i
din acest an.

Organiza]i astfel de programe [i de-
spre alte cinematografii na]ionale?

Nu. Colabor\m, de regul\, cu centrul de
cultur\ Culturgest (care e [i el partener al
festivalului), dar aceste programe nu sunt o
regul\ [i majoritatea sunt consacrate unor
regizori (pe care `i [i invit\m) ca Serghei
Loznitsa sau Brillante Mendoza. De data as-
ta am decis ca, `n loc s\ ne concentr\m pe
un singur cineast, s\ facem un focus cu o se-
lec]ie de filme române[ti realizate din 2010
pân\ azi. Avem deja antamat jum\tate de
program, dar e `nc\ secret, a[a c\... ~n orice
caz, o s\ avem [apte-opt grupaje de scurt- [i
mediumetraje, dar vom ar\ta [i lungmetra-
je [i, de asemenea, documentare. Cu totul
vor fi 10-13 filme.

~n acest an s-au `nscris `n festival
4.000 de filme, dar a]i ales doar 330 
(deci cele mai multe au ajuns `n vi -
deoteca deschis\ pe durata festivalu-
lui). Ce c\uta]i `ntr-un film?

Am avut cam 1.000 de filme de lungme-
traj [i 3.000 de scurtmetraje ̀ nscrise, ceea ce
a f\cut ca procesul de selec]ie s\ fie foarte
obositor. Fire[te, printre aceste 1.000 de lung -
metraje o gr\mad\ erau pur [i simplu plic-
ticoase (nu se fac atâtea filme interesante `n
fiecare an), dar pentru noi acest proces e
util pentru c\ ne permite s\ `n]elegem ce se
`ntâmpl\ `n cinemaul mondial. Vedem sute
de filme fran]uze[ti, zeci de filme italiene
sau române[ti, iar la final avem o idee  pre-
cis\ despre cum stau lucrurile.

Ce c\ut\m `ntr-un film, dincolo de crite-
riile obiective aplicabile pentru `ntreaga se-
lec]ie – filmul s\ aib\ distribu]ie `n s\lile
portugheze, s\ nu fi fost ar\tat la alt festival
portughez [i, pentru competi]ia interna]io-
nal\, s\ fie film de debut sau al doilea film –,

e capacitatea fiec\rui film de a ne surprin-
de. Apreciem filmele care nu sunt con ven -
]ionale [i care se str\duiesc s\ fie unice. Nu
ne place s\ vedem un film [i s\ avem impre-
sia c\ l-am mai v\zut deja. Vrem s\ auzim
vocea regizorului `n\untrul filmului.

De ce a]i optat acum 11 ani pentru un
festival de film independent?

~n primul rând, ne place cum sun\ titula-
tura de „festival interna]ional de film inde-
pendent“, pentru c\ ̀ n Portugalia „indepen-
dent“ `nseamn\ numai lucruri bune. E un
concept pozitiv. {i ne place s\ fim cât mai li-
beri. Nu am dorit un festival de film de au-
tor sau unul de film de avangard\. „Inde-
pendent“ `nseamn\ c\ oricine e binevenit
atâta timp cât filmele sale sunt inovative [i
originale. Nu are prea mare leg\tur\ cu bu-
getele, ci cu cantitatea de idei care au intrat
`n aceste filme. 

Faptul c\ sunte]i selectivi cu filmele
portugheze [i str\ine a f\cut s\ deve -
ni]i cel mai important festival de film
din Portugalia?

Se pare c\ da. Ideea e c\ nu ar\t\m filme
portugheze care nu ne plac. Nu vrem s\ fim
un festival provincial, a[a c\ suntem aten]i
la scena interna]ional\. Dac\ alegem un
film e pentru c\ ̀ l consider\m interesant pen -
tru publicul portughez, dar [i pentru cel inter-
na]ional. Nu selec]ion\m un film portughez

doar pentru c\ e portughez, ci pentru c\
g\sim la el acelea[i calit\]i pe care le
c\ut\m `ntr-un film str\in din festival. Nu
vrem ca festivalul s\ devin\ c\ldu] [i lene[. 

Ce fel de public ave]i? 

Avem mai multe feluri de public – `n
primul rând cinefilii, fire[te –, dar [i catego-
rii de ni[\. Totu[i, studen]ii alc\tuiesc cea
mai mare parte a publicului. Selec]ia noas -
tr\ e `n a[a fel alc\tuit\ `ncât s\ atrag\
aproape pe oricine e interesat de cinema. 

E foarte simpatic unul din posterele
festivalului care preia scena de la fi-
nalul lui Lost in Translation, cea `n
care Bill Murray se desparte de Scar-
lett Johansson spunându-i la ureche
ceva ce nu auzim. Ce crede]i c\ i-a spus?

Sper c\ ceva romantic pentru c\ eu
`nsumi sunt o persoan\ romantic\. Poate
ceva de genul: „Nu te `ntoarce `n State!“.

Dar ea totu[i pleac\...

Hmm, nu [tim asta. Sigur, scena e un
omagiu la filmul lui Rossellini, C\l\torie `n
Italia, dar mie `mi place pentru c\ se potri-
ve[te ideii pe care o am despre cinema, c\
nu trebuie s\ `]i dea totul mur\-n gur\ de -
spre poveste sau psihologia personajelor. {i
nou\, la IndieLisboa, ne place s\ p\str\m lu-
crurile deschise, la fel ca finalul lui Lost in
Translation. 

NUNO SENA, UNUL DINTRE DIRECTORII LUI INDIELISBOA:

„Nu vrem ca festivalul s\ devin\ c\ldu] [i lene[“
~nainte de a porni reportofonul, pe o banc\ din fa]a
cinematografului Sao Jorge, Nuno Sena mi-a spus c\ 
primele trei zile au mers bine ca num\r de spectatori, dar c\
invita]ii au profitat de vremea bun\ [i au [ters-o la plimbare 
`n ora[. |sta-i riscul când faci un festival `ntr-un ora[ superb
care se bucur\ de vreme bun\ multe zile pe an. Cu toate 
astea, IndieLisboa a reu[it s\ devin\, dup\ 10 edi]ii, cel mai
important festival de film din Portugalia [i unul dintre 
cele mai importante vitrine ale filmului independent din
Europa. ~mpreun\ cu Miguel Valverde, Nuno Sena conduce
IndieLisboa de 11 ani.

`n locuin]a unui client care n-are
nici o problem\ cu faptul c\ e filmat.
N\scut `n 1984, Jan Soldat a mai
f\cut un film de spre zoofilie care a
fost selec]ionat la Berlin, Be Loved,
[i se anun]\ un mic Ulrich Seidl. Oa-
re cum `[i convinge eroii s\ se ex-
pun\? Mille Soleil de Mati Diop (Ma-
rele Premiu la competi]ia scurtme-
trajelor) e un documentar care

schi]eaz\ tabloul Senegalului de azi
prin intermediul lui Magaye Niang,
care acum 40 de ani a jucat `ntr-un
film devenit clasic, Touki, Bouki, [i
care, la fel ca personajul s\u, a refu-
zat s\ plece din ]ar\, ratându-se
acas\ [i câ[tigându-[i existen]a con-
ducând vitele printre ghene de gu-
noi (a[a `ncepe filmul, banda sonor\
curgând cu Don’t Forsake Me,melodie

lansat\ de High Noon, westernul cu
Gary Cooper). Ce vreau s\ spun e c\
filmele din acest festival sunt foarte
diferite, atuul [i provocarea festiva-
lului fiind faptul c\ organizeaz\ [i
competi]ie na]ional\, [i interna]io-
nal\, l\sând documentarele, ani-
ma]iile [i filmele de fic]iune s\ se
bat\ `n sec]iunea de lungmetraj, iar
`n cea de scurtmetraj primind [i

fic]iune, [i anima]ie, [i documentar.
Acest lucru presupune o se lec]ie ri-
guroas\. 

~n luna noiembrie, IndieLisboa
va organiza separat de festival [i `n
colaborare cu ICR Lisabona un pro-
gram special consacrat filmului ro-
mânesc. Acesta va fi o continuare a
programului din 2008 care a prezen-
tat o selec]ie serioas\ de filme 

române[ti, plus c\ i-a dus [i pe auto-
rii lor la Lisabona. IndieLisboa nu
prea organizeaz\ astfel de programe
na]ionale, ci prefer\ programele de-
dicate unui singur cineast, dar echi-
pa de selec]ioneri crede c\ cinemaul
românesc merit\ s\ fie urm\rit
`ndeaproape, mai ales c\ deja a fa-
miliarizat publicul din Lisabona cu
Noul Val Românesc. 
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Sunt [apte ani de când facem o
num\r\toare absurd\ [i tâmpit\ [i
de când ne ̀ nc\p\]ân\m s\ vorbim,
noi, prietenii, la prezent: „Vanda
este...“. Vanda Condurache este unul
dintre jurnali[tii de referin]\ ai
Ia[ului. Vanda Condurache este 
unul dintre oamenii esen]iali din is-
toria televiziunii române[ti, o per-
soan\ care a cl\dit [i a provocat la
`nflorire locurile pe unde a c\lcat.
Locurile [i oamenii, indiferent de
genera]ie. „Noi suntem copiii Van-
dei“, o propozi]ie pe care o aud din
gura [i din tastele fiec\ruia ca mine,
nu e o afirma]ie ireve ren]ioas\ fa]\
de p\rin]ii no[tri, prezen]i lâng\ noi
sau ̀ n amintiri, al\turi de dânsa: e o
simpl\ declara]ie de dragoste fa]\ de
un om care ne-a ajutat necondi]io -
nat [i c\ruia nu am mai apucat s\-i
mul ]umim.

***

S\ scrii un text despre o persoan\
drag\ e la fel de greu ca atunci când
ar trebui s\-]i redactezi un CV pe
care s\ i-l prezin]i lui Dumnezeu. {i
asta, pentru c\ un CV `ntocmit
dup\ normele omene[ti `nseamn\
s\-l faci s\ „vorbeasc\“ despre to]i
cei care ]i-au oferit, de-a lungul

vie]ii, discrete `ntâlniri provi -
den]iale; nu multe, dar suficiente
cât s\ te gânde[ti c\, dac\ ele n-ar fi
existat, `]i completai CV-ul cu o
poz\ mare [i dou\-trei date inepte,
ambalate cât s\-]i mascheze voca -
]ia de afon. Mi-a luat oleac\ mai
mult de jum\tate de an s\ pot scrie
un text despre doamna Vanda, toc-
mai pentru c\, `n momentele mele
discrete, cele de cotitur\, dânsa s-a
aflat acolo:

– la [ase ani când, proasp\t alfa-
betizat, mi-a oferit prima carte `n
limba englez\ pe care am citit-o `n
via]a mea; era o edi]ie chinezeasc\
din Mica Siren\, o carte pe care am
c\utat-o prin bibliotec\, la un ne -
norocit moment dat, cum n-am mai
umblat dup\ nici un volum de-n -
tors\tur\ din biografia personal\;

– pe la opt ani [i-o ]âr\, când am
primit, `ntr-un ambalaj lucios al
c\rui miros de madlen\ `l simt [i
acum, un atlas geografic nem]esc;
atunci mi s-a trezit primul instinct
reportericesc, având revela]ia – pe
care numai dintr-o carte nem]eas -
c\ o po]i avea! – c\ `ntre Ia[i [i
Restul Lumii exist\ un miliard de
posibilit\]i [i de pove[ti;

– la [aisprezece ani, al\turi de
doi „englezoi“, cum mi i-a prezentat

dânsa când mi i-a l\sat spre dis cu -
]ii la un meci de fotbal din Copou,
cuconi cu [taif de la BBC, caroua]i
pân\-n m\duva oaselor, cu care am
râs, vorbit [i t\cut inteligent; a tre-
buit s\ se scurg\ o bun\ perioad\
de timp s\ m\ prind c\, l\sându-m\
s\ navighez al\turi de cei doi domni,
dânsa mi-a cauterizat toate com-
plexele de ciocniri sociale pe care
doar un ]â[ti de-adolescent le poate
avea;

– la dou\zeci de ani, când mi-a
tras cel mai cumplit perdaf din stu-
den]ia mea, pentru c\ „uitasem“ s\
m\ uit, la un curs de Canale de 
comunicare – TV, pe toat\ „beta“ [i

ratasem dou\ chestii esen]iale;
„perdaful“ `n cauz\ nu a `nsemnat
decât dou\-trei priviri: acele pri -
viri care m-au ars drept `n frunte,
de undeva, din u[a unei cabine de
montaj din sediul TVR Ia[i;

– oleac\ mai târziu când, afla]i la
aceea[i mas\ incolor\ a unor [e -
din]e de catedr\, m\ chema s\ [ed
lâng\ dânsa, ca s\ „bârfim pu]in“; e
inutil de precizat c\ acelea au fost
cele mai mi[to [edin]e la care putea
lua parte un tân\r preparator uni-
versitar.

De-o bun\ bucat\ de vreme 
`n coace, `mi revine `n minte ace -
ea[i scen\: un pu[ti de [ase ani, 

fu g\ rindu-se pe holul unui hotel
din sta ]iunea Cap Aurora, Româ-
nia, cu o doamn\ brunet\, al c\rei
râs pu tea acoperi toate repro[urile
p\ rin te[ti. Am convingerea c\ de-a colo
ar trebui s\-ncep s\-mi scriu pri -
mul CV onest din via]a mea.

P.S.: Textul de mai sus a fost
scris `n 2008 [i a ap\rut `ntr-o carte
pe care buna sa prieten\, Irina
P\curariu, a editat-o pentru un cir-
cuit `nchis de oameni deschi[i la
amintiri. Nu am schimbat aproape
nici un rând. A[a mi se pare corect:
nu s-a schimbat nimic de atunci [i
pân\ azi [i nici vreodat\.

Un CV „pe bune“

Când m\ duceam cu bunica prin ci-
mitir pe la neamurile demult pleca-
te dintre noi, pe care nu le `ntâlni-
sem niciodat\, tr\geam câte o fug\
singur [i pe la un mormânt aparte.
Avea o cruce simpl\ de lemn cam
de `n\l]imea mea, cenu[ie, zvân-
tat\ [i [tears\ bine de vreme, cu un
`nscris f\cut parc\ de un cet\]ean
beat, cu vârful cuiului, `n grab\:
EROUL NECUNOSCUT. 

M\ atr\gea cumva. Cum ar\ta
eroul respectiv? Cum tr\ise? Cum
murise? De ce nu [tia nimeni cum `l
cheam\? De unde venea [i cum ajun-
sese fix `n locul acela? Nimeni nu se
obosise s\-mi explice, dar nici eu s\
`ntreb. {tiam clar doar c\-i un soldat

care a luptat pentru patrie [i c\ `n
fiecare an, pe 9 mai, mergeam cu
[coala [i-l cinsteam cu o coroan\ de
flori. Asta, `n satul copil\riei mele. 

Poate [i de aceea, când m-am
mutat cu `nv\]atul `n satul vecin,
`ntr-a cincea, m-a atras [i mai [i o
chestie dedicat\ eroilor: un fel de
obelisc a[ezat pe un postament `n
trepte, cu nume de osta[i `nscrise
clar pe o plac\ din marmur\. ~n
timpul anului, ne jucam pe lâng\ el
ca [i cum n-ar fi fost, dar pe 9 mai
era acolo o provocare adev\rat\:
doi elevi trebuiau s\ fac\ toat\ ziua
de gard\ pe trepte, de-a stânga [i de-a
dreapta monumentului, `n]e pe ni]i
`ntr-un continuu salut pionieresc.

Cât cu gândul la bietul meu erou
necunoscut, cât cu cel de a fenta
cinstit o zi de [coal\, am mituit un
coleg cu un arc fain, din creang\ de
nuc, pentru a-mi asigura un post de
straj\ chiar de la prima or\, cea de
matematic\. 

Am ocupat locul din dreapta, am
`ncremenit ̀ n pozi]ia de salut [i am
pornit competi]ia de stan\ de
piatr\ cu pionierul din stânga,
unul dintr-o clas\ mai mare, necu-
noscut. Dup\ zece minute, deja `mi
tremura mâna, dar nu m-am l\sat
b\tut. Tr\geam cu coada ochiului
unul la altul, ne pândeam ezit\rile,
sl\biciunile. ~n scurt timp, au `nce-
put s\ m\ treac\ [i transpira]iile. 

~ntâi au venit vreo doi ]ânci care
chiuleau de la gr\dini]\. S-au hol-
bat de gur\ casc\, ca la ni[te crea-
turi extraterestre: 

— Da’ ce face]i aici?
Noi ne-am `ndreptat [i mai mult

oasele, luând un aer [i mai p\truns
de importan]\, f\r\ s\ le r\spun-
dem unor gâgâlici ca ei. 

— Da’ de ce sta]i a[a aici[a? a
`ngânat altul `ntrebarea. 

Curând s-au prins de regula 

jocului: n-aveam voie nici s\ ne
mi[c\m, nici s\ vorbim. 

Un plod a prins curaj, s-a apro-
piat tiptil [i l-a pocnit cu palma pes-
te genunchi pe colegul meu.

– Mar[ `n...! l-a repezit acesta
printre din]i.

{i-ai g\sit cine s\ asculte. Au
`ncercat s\ ne fac\ s\ ne mi[c\m,
dând cu bolovani `n noi. Eu am re-
zistat eroic, mai serios decât un sol-
dat din garda reginei Angliei, dar
colegul meu i-a r\bdat cât i-a r\b -
dat, pân\ a coborât scurt de pe pos-
tament, i-a fript celui mai neo br\ -
zat dintre ei un [ut `n cur [i ne-a
câ[tigat lini[tea. Dup\ care [i-a re-
luat pozi]ia, ca [i cum nu s-ar fi
`ntâmplat nimic. Eu nu mai puteam
de bucurie, cât c\ \la s-a mi[cat, cât
c\ am sc\pat basma curat\.

~ns\ n-a trecut mult [i pe strad\
a ap\rut un nene cu o g\leat\ goal\
`n mân\ [i cu un cal de c\p\stru. 
S-a oprit uluit, s-a uitat `ndelung la
noi [i i-a zis calului:

— Uit\-te [i tu la pro[ti’ \[tia!
Calul a dat plictisit din cap, gen

„D\-i naibi’, nene, alt\ grij\ n-am,
nu vezi c\ mie mi-e sete?“. 

— A lu’ cui or fi, c\ nu-i cunosc
dup\ moac\? a `ntrebat el calul. 

V\zând c\ nu ob]ine r\spuns de
la animal, ne-a luat pe noi la
`ntreb\ri:
— A lu’ s’te]i, b\, t\nt\l\ilor?

De data asta, m-am hot\rât s\
rezolv eu situa]ia:

— N’vem voe s vorbim! am arti-
culat o explica]ie, din col]ul gurii,
cumva ca un ventriloc. 

A plecat ̀ n hohote de râs. Sincer,
mi s-a p\rut c\ râde un pic [i calul. 

Dup\ vreun sfert de or\, care a
`nceput s\ mi se par\ o eternitate, a
trecut pe strad\ o bab\. ~n sfâr[it,
p\rea c\ cineva ne apreciaz\ efor-
tul. Femeia s-a oprit [i s-a uitat la
noi pân\ i-au dat lacrimile:

— Brava, m\i b\ie]i!
Apoi [i-a f\cut o cruce larg\ [i

ne-a l\sat `n pace.  
Cu toate acestea, la prima pauz\,

l-am convins pe un alt pionier cu-
rios c\-i super mi[to, o mare cinste
s\ stai de gard\ la monument, te
sim]i minunat, ca pe alt\ lume. 
S\-mi ]in\ el locul o vreme pân\ m\
duc la toalet\. {i dus am fost. 

De ziua eroului
necunoscut

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

• ast\zi, 9 mai, când scriu rândurile astea, e o
diminea]\ `nsorit\ de prim\var\ • a[a era [i acum 
[apte ani • a[a era, pân\ am primit unul dintre acele
telefoane pe care nu-]i dore[ti s\ le fi primit vreodat\ 

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Avem o problem\ de raportare
etic\ la furt. Probabil c\ ni se trage
tot din perioada comunist\, când
toat\ lumea mai fura ori mai
`nc\lca legile abuzive, ca s\ supra-
vie]uiasc\. Dup\ c\derea comunis-
mului nimeni nu ne-a spus c\ gata,
de-acum normele supravie]uirii `n
comunism nu mai func]ioneaz\.
A[a c\ am mers mai departe ̀ n ace-
la[i fel, care cum am putut. Odini -
oar\ furam mai cu fereal\; de-a cum,
c\ au c\zut tiranul [i so]ia lui, pu-
tem s-o facem `n libertate. 

Da, cred c\ exist\ posibilitatea
ca, dup\ normele morale din ]\rile
Europei Occidentale, românii s\
poat\ fi considera]i un popor de
ho]i [i infractori. Nu pentru c\ am
exportat re]ele `ntregi de jefuitori,
trafican]i, sp\rg\tori de bancomate
[i al]i ambasadori ai României au-
tentice. Pur [i simplu sistemele
noastre morale sunt desincroniza-
te: ceea ce la noi e acceptabil sau cel
pu]in explicabil social la ei e inac-
ceptabil [i degradant. Noi venim
dintr-o lume comunist\, `n care
furtul era una din pu]inele acti-
vit\]i democratizate. {i dac\ atunci
furtul era ceva bun, chiar salvator,
de ce ar fi acum altfel? 

Nu, n-a explicat nimeni de ce.
Dimpotriv\. ~mi amintesc c\ ̀ n pri-
mii ani de dup\ retrocedarea p\du-
rilor, cândva `n prag de iarn\, am

vorbit cu cineva care tocmai `[i
aducea un car de lemne acas\. „E
bine acum, c\ a]i primit p\durile
`napoi, ave]i de unde lua lemne“,
am zis eu `n]eleg\tor. „Ei“, mi-a
f\cut omul cu ochiul, „da’ ce, crezi
c\ `mi tai lemnele mele? Ce, `s
prost? Tai de la al]ii!“ Apoi a conti-
nuat, oarecum resemnat: „C\ [i
al]ii taie de la mine. Numai s\-i
prind eu odat\, c\ s\ vezi...“. Deci
a[a mergea (cât o fi mers): fiecare
fura din p\durea cons\tenilor, dar
se ferea s\ taie din propria p\dure –
de acolo t\iau al]ii. Pân\ la urm\
b\nuiesc c\ fiec\ruia `i disp\rea
tot atâta lemn cât ar fi t\iat [i sin-
gur, cinstit, de pe proprietatea lui.
Dar cum s\ iei de la tine când po]i
lua de la altul? M\car ca s\-]i faci
mâna, s\ te men]ii `n form\ – dac\
tot se zice c\ românii sunt un neam
de ho]i!

De eticheta asta `mi amintesc de
nenum\rate ori. Când ies pe strad\
`n ora[, v\d mereu g\uri de canal
descoperite sau cu crengi `nfipte `n
ele. {tiu c\ de acolo s-au furat capa-
cele. {i mai [tiu c\ la centrele de co-
lectare se cump\r\ f\r\ probleme
asemenea capace furate. Probabil
c\ tuturor li se pare normal – doar
suntem un neam de ho]i. ~n ziare ci-
tesc mereu despre fonduri deturna-
te de la spitale, afaceri dubioase cu
bani de la guvern [i de la consiliile
jude]ene, licita]ii trucate, `nvârteli
dubioase – [i e normal, doar suntem
un neam de ho]i. Am chiar senza]ia
c\ borfa[ii care circul\ prin Europa
Occidental\ sunt rata]ii României,
cei care nu au fost `n stare s\ reu -
[easc\ `n via]\ aici, acas\. Ho]ii cu
adev\rat talenta]i, profesioni[tii
meseriei na]ionale, sunt milionari
[i jupâni, controleaz\ ora[e [i ju-
de]e ̀ ntregi [i nici nu se mai dau jos
din pat la oferte mai mici de un mi-
lion de euro.

A[a c\ dac\ vi se pare c\ imaginea
României hoa]e o cl\desc doar ta-
bloidele, pornind de la ni[te am\râ]i

de borfa[i prin[i `n Anglia sau Ita-
lia, mai gândi]i-v\. Gândi]i-v\ ce fel
de oameni administreaz\ [i conduc
]ara. Recent un fost prim-ministru
a fost trimis la `nchisoare pentru
ni[te deturn\ri dubioase de fon-
duri. E unul din oamenii care s-au
`mbog\]it rapid `n doar câ]iva ani,
f\r\ s\ fac\ nimic altceva decât me-
seria na]ional\ a românilor. Al]i
fo[ti mini[tri, parlamentari, pri-
mari, [efi de consilii jude]ene au [i
ei zeci, sute de dosare penale, al
c\ror con]inut se reduce pân\ la
urm\ la furt – `ntr-o form\ sau alta.
Furt din avutul ob[tesc, cum se zi-
cea pe vremuri. La un moment dat,
din patruzeci [i unu de [efi de con-
silii jude]ene, [apte sau opt aveau
dosare penale. Restul, cred, nu fu-
seser\ `nc\ prin[i. Nici actualul
prim-ministru nu st\ mai bine,
doar c\ furtul lui e unul mai rafi-
nat: furt intelectual. Plagiat. ~n Oc-
cident se [tie ce `nseamn\ [i ce re-
prezint\. 

Dar `n România toate astea sun\
firesc. Fostul prim-ministru a fost
declarat de o doamn\ jurnalist\,
mai sensibil\ de felul ei, „de]inut po-
litic“ – [i doamna are dreptate, c\ci
cum s\ `nchizi un om pentru furt la
`nalt nivel? La noi furtul nu e toc-
mai o infrac]iune, iar furtul la nivel
`nalt e chiar o virtute. ~n acela[i fel,
sute de oameni, altfel respectabili, au
s\rit `n ap\rarea prim-ministrului
plagiator, explicând c\ plagiatul nu
e plagiat [i c\ nici nu conteaz\, de
vreme ce c\r]ile se fac scriind lu-
cruri din alte c\r]i. A[a cum (vorba
românului) averea se face luând
bani din buzunarele altora.

Pân\ la urm\ e doar o problem\
lexical\. Occidentalii ne numesc
ho]i [i da, din perspectiva lor limi-
tat\, au dreptate. Noi ne spunem
descurc\re]i. Dar realitatea e tot aia.

Ciudat fel de a privi ho]ia
mai avem [i noi! Pe de o
parte ne sup\r\ pân\ la
protest oficial eticheta de
ho]i [i jefuitori care ni se
pune `n Europa Occidental\,
iar pe de alt\ parte admir\m
`n particular reu[ita ilicit\,
prin furt, trafic de influen]\
[i orice alt\ form\ de
`nc\lcare profitabil\ a legii.
S-ar zice c\ nu ne deranjeaz\
`nc\lcarea legii sau a normei
morale, ci imaginea proast\
pe care o creeaz\. P\i, chiar
a[a: de ce n-am putea fura
f\r\ s\ se uite Europa
strâmb la noi?

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

O ]ar\ de ho]i (IV) — ca noi

» Sute de oameni, altfel
respectabili, au s\rit `n
ap\rarea prim-
ministrului plagiator,
explicând c\ plagiatul
nu e plagiat [i c\ nici
nu conteaz\, de vreme
ce c\r]ile se fac scriind
lucruri din alte c\r]i.
A[a cum (vorba
românului) averea se
face luând bani din
buzunarele altora.
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„Au pays d’Enesco“

M-am `ntrebat deseori ce se afl\ `n
spatele acestei atitudini, `ntr-o
m\sur\, ira]ional\, atunci când,
`n fond, este vorba de una din
pu]inele figuri emblematice ale
României cu trecere `n lumea
`ntreag\. {i, ̀ ncep s\ am convinge-
rea, pe zi ce trece, c\ „p\catul ori-
ginal“ al lui George Enescu este
acela de a nu fi fost, a nu fi nici
ast\zi, considerat unul de... „ai
no[tri“. Pe scurt, cu expresia con-
sacrat\, greu de `n]eles pentru
str\ini, de „a nu fi mâncat salam
cu soia...“.

Enescu nu s-a l\sat nici mort fu-
rat de autorit\]ile române ce nu `l
convinseser\ s\ se ̀ ntoarc\ ̀ n ]ar\
la ̀ nceputul anilor ’50, ̀ n ciuda Po-
temkiniadei promisiunilor ce i s-au
transmis. Iar ast\zi, ca „represa-
lii“, nimeni nu `i `ngrije[te mor-
mântul de la Paris. Furate, gra]ie
agilit\]ii Securit\]ii, au fost bunu-
rile sale dup\ moarte, `mp\r]ite,
unele, `ntre mâini diverse, altele
r\mase pân\ ast\zi neinventaria-
te [i, `n ultim\ instan]\, greu acce-
sibile cercet\torilor la Muzeul din
Bucure[ti. Nici vorb\ de un Insti-
tut de cercet\ri, de muzicologie,
„G. Enescu“, a[a cum au f\cut po-
lonezii pentru Chopin, ungurii
pentru Bartok etc. Enescu a fost
bun, timp de decenii, pentru slujbe
de t\mâieri [i `n\l]\ri de coloane
de fum patriotard, pentru plim -
b\ri `n Occident pe banii statului,
pentru afaceri cu „brand“-ul lui,
pentru „ac]iuni culturale“ punc-
tuale peste hotare [i... cam atât.

A[a se face c\ nici pân\ ast\zi
`n România nimeni nu a luat ini -
]iativa s\ realizeze o edi]ie com-
plet\ pe disc, adunând m\rturiile
din arhivele radio din ]ar\ [i din
str\in\tate, sau un corpus al 

scrierilor ce `l privesc (nici m\car 
Coresponden]a nu i s-a publicat in-
tegral), a[a se face c\, din 1971
`ncoace, nimeni nu a mai reactua-
lizat [i publicat `ntr-o limb\ de cir-
cula]ie interna]ional\ marea Mo-
nografie, foarte meritorie la tim-
pul ei, dar azi, firesc, datat\, de -
p\[it\, ̀ ntocmit\ atunci de cei ce l-au
cunoscut [i pre]uit cu adev\rat.

A[a se face c\ ast\zi unii sunt
brusc preocupa]i de ceea ce ei nu-
mesc „colaborarea“ lui George
Enescu cu autorit\]ile comuniste
dup\ cel de-Al Doilea R\zboi Mon-
dial [i nici un muzicolog nu ia
ini]iativa s\-i combat\, s\-i apere
figura de aceast\ impietate, ne-
dreptate suplimentar\.

Nu de mult am reg\sit scriptul
unei emisiuni a Monic\i Lovines-
cu la Radio Europa Liber\, care, ̀ n
1967, semnala `nsemn\rile muzi-
cologului Bernard Gavoty din
Mon carnet de notes, publicat pe-
riodic `n revista parizian\ „Musi-
ca“. Gra]ie unei violoniste france-
ze, Elsa Grether, interesat\ de mu-
zica lui Enescu, am putut citi zile-
le trecute, `n original, textul celor
dou\ pagini ale lui Gavoty, intitu-
late „Au pays d’Enesco“ (de altfel
republicate, confiden]ial, [i `n Ro-
mânia, prin 2005).

Ele se refer\ la volumul Amin-
tirile lui George Enescu, publicat
de Gavoty la Editura Flammarion,
`n 1955, pe baza selec]iei operate de
Enescu `nsu[i dintr-un serial de
convorbiri radiofonice difuzate `n
1951. De[i, `n toamna lui 1955, Edi-
tura Flammarion r\spunsese fa-
vorabil unei scrisori a lui Viorel
Cosma pentru traducerea unor ex-
trase [i, posibil, a `ntregii c\r]i,
apari]ia Amintirilor `n limba ro-
mân\ a trebuit s\ a[tepte aproape
30 de ani. Vina `ntârzierii, d\dea
de `n]eles acum câ]iva ani muzico-
logul amintit, i-ar fi apar]inut lui
Romeo Dr\ghici, directorul Mu-
zeului Enescu, bun prieten al com-
pozitorului.

Dar, citit ast\zi, textul lui Gavo-
ty sugereaz\ altceva. ~n 1966, o ver-
siune „prescurtat\“ a Amintirilor
ap\ruse la Moscova [i, probabil,
stimulate de eveniment, auto ri -
t\]ile de la Bucure[ti au vrut s\ ur-
meze exemplul „fratelui“ de la
r\s\rit. Numai c\ „amabilul meu
traduc\tor“, scria Bernard Gavo-
ty, fusese deranjat de o serie de

afirma]ii ale lui Enescu [i ceruse
interven]ia cenzurii. ~n acest con-
text, Gavoty a `ntreprins o „c\l\to-
rie fulger la Bucure[ti pentru a re-
gla o afacere de drepturi de autor“.

La Bucure[ti, diminea]a, Gavo-
ty a vizitat Muzeul Enescu. Apoi,
„o `ntreag\ parte a dup\-amiezii
trece cu amputarea uneia din
c\r]ile mele consacrate lui Enes-
cu, de frazele «primejdioase» care
l-au alarmat pe amabilul meu tra-
duc\tor. Sunt singur `n fa]a a doi
func]ionari români, foarte politi-
co[i, dar indispu[i de `nc\p\]âna-
rea mea. Capitolul care le atrage
aten]ia este cel care se ocup\ de ce-
le dou\ r\zboaie mondiale“.

Ce `l deranjase pe traduc\tor
pentru a cere cenzurii s\-l con-
ving\ pe Gavoty s\ dilueze con]i -
nutul spuselor lui Enescu? „Este,
`ntr-adev\r, necesar de men]ionat
numele suveranilor ce au domnit
`n 1914? Poporul român nu a re]i -
nut decât amintirea crimelor sau a
defectelor lor: ei [românii] nu
`n]eleg... Obiectez c\ Enescu a fost
prietenul personal al regelui Mi-
hai; «Snobisme, drag\ Domnule,
a]i spus-o singur...» Trebuie oare
men]ionat\ zdrobirea României
de c\tre URSS? «Crede]i-m\, ar fi
nepoliticos fa]\ de prietenii no[tri
sovietici; de altfel, a fost vorba mai
curând de o cucerire pa[nic\... ».“ 

Fraza aleas\ de Enescu `n va-
rianta scris\ a Amintirilor suna
aproape benign: „Se [tie ce s-a
`ntâmplat cu ]ara mea, `n cele din
urm\ dominat\ de U.R.S.S. ~n ce
m\ prive[te, am vrut s\ r\mân fi-
del principiilor mele, sentimente-
lor mele, unei tradi]ii cu care nu
am vrut s\ rup. P\r\sindu-mi ]ara
natal\, am spus adio multor lu-
cruri...“. Bernard Gavoty comenta
`n Carnetul s\u de note: „Demo-
cra]ie popular\, câte victime sunt
arse pentru gloria ta, câte lucruri
puerile se comit `n numele t\u!“.
Iar apoi, `ncheindu-[i nota]iile
despre România [i Enescu: „Prin]
`n inim\ [i prin talent“ – deviza
forjat\ pentru gloria lui Liszt i se
potrive[te bine lui George Enescu.
„Dar, vai!, urechilor socialiste cu-
vântul «prin]» le sun\ dureros!“

Ast\zi, ca [i `n 1966, unora din-
tre urechile postcomuniste pân\ [i
ideea de a-i prelungi memoria le
sun\, vai, plicticos! ~n fond, nu a
fost unul „de al nostru...“.

Este greu s\ mu]i din
loc mun]ii de steril ai
nep\s\rii ce-l acoper\
ast\zi pe George
Enescu. Dificultatea de 
a pune ceva `n mi[care
[i, nu de pu]ine ori,
agresivitatea ce se
manifest\ fa]\ numai 
de ideea de a salva casa
lui b\trâneasc\ de la
Mih\ileni, Boto[ani, 
din mâinile celor ce vor
s\ o rad\ de pe fa]a
p\mântului o
demonstreaz\ cu
prisosin]\. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Vorba str\mo[easc\ spune: „calul
de dar nu se caut\ la din]i“. Tra-
dus ̀ n limbaj uzual, nu te apuci s\
g\se[ti defectele unui disc, ale
unei c\r]i sau ale vreunui obiect
artistic, dac\ l-ai primit cadou din
partea autorului. Eventual taci
frumos despre ce ai auzit/ci tit/
v\zut; sau, cum mi se `ntâm pl\
frecvent, a[tep]i ca muzica recep-
tat\ cu pl\cere s\ produc\ decli-
cul necesar eliber\rii `n text a
gândului admirativ (sic!). A[tep-
tarea ]ine uneori ani, pl\cerea e
mereu proasp\t\. Poate c\ tocmai
ea `mpiedic\ exprimarea. Unele
sunete se integreaz\ atât de bine
universului afectiv personal ̀ ncât
a le „explica“ echivaleaz\ cu ope-
ra]ia de amputare sau de extirpa-
re a organului s\n\tos. 

Paragraful de mai sus aduce a
justificare. Pe undeva, m\ simt
dator, de nu chiar vinovat. De-ast\
toamn\, de când am ascultat noul
album Thy Veils – Lumine, a[tept
„iluminarea“ câtorva propozi]ii.
~ns\ ce s-ar mai putea ad\ uga
prin cuvinte sclipirilor distribui-
te de Thy Veils ̀ ntr-o catedral\ so-
nor\? Orice comentariu sun\ ca
un fel de bruiaj, tot a[a de muzical
precum al b\rz\unelui pornit vi-
teje[te la arat.

Dar nu despre Thy Veils voiam
s\... bâzâi! Am primit cadou de
Pa[te dublul LP Grand Funk Rail-
road – The 1971 Live Tour (2002
Capitol Records – 2014 Universal
Music), manufacturat [i distri-
buit de Music On Vinyl cu nr. de
catalog MOVLP449. Obiectul e ba-
nal [i economicos conceput. Nu se
deschide precum clasicele albu-
me ce ne `ncântau adolescen]a.
Cele dou\ discuri, fiecare ̀ n c\ ma -
[\ proprie, sunt ̀ nghesuite meschin
`ntr-un singur plic, ilustrat cu ze-

ce anoste fotografii ale trupei. O
foaie pus\ de completare, ca un
flutura[ lesne de r\t\cit printre
hâr]oage, con]ine informa]iile ne-
cesare ascult\torului, cât s\-[i
fac\ o idee despre ce [i cum st\
treaba...

C\utam cândva, un amic [i cu
mine, alt disc Grand Funk – Live
Album, 1970, care ni se p\rea le-
gendar `n virtutea faptului c\ era
greu de g\sit. Varianta pe vinil 
n-am ]inut-o niciodat\ `n mân\.
Numai banda de magnetofon (ste-
reo, viteza 19 ips) ne-a alinat setea.
Iar dorin]a de-a pune pe platan
placa de 180 g n-a disp\rut nici azi.
Oare de ce? Exist\ o magie a lu-
crurilor ce ne fac via]a mai accep-
tabil\? Pesemne c\ da. Al]i doi
prieteni erau fascina]i de numele
Grand Funk Railroad. Unul a fost
v\rul meu, c\ruia nu-i pl\cea s\-i
spun Nenea, dar niciodat\ nu i-am
putut spune altfel. Pronun]a, cu
un fel de admira]ie uimit\, ]inând
bine sticla cu bere sau cu ce b\u -
tur\ bea `n acel moment: „Marea
Teroare a C\ii Ferate!“. Pe Nenea
`l ̀ ncânta traducerea denumirilor
de trupe celebre mai mult decât
muzica lor. Pe mine m\ trimitea
`n zona crepuscular\ piesa de 11
minute T.N.U.C. Basul lui Mel
Schacher era tot ce ascultasem
mai tare la data respectiv\. S\ fi
fost prin 1973 când l-am auzit pri-
ma oar\; doi ani mai târziu l-am
v\zut de-aproape, `nainte de-un
concert la Ateneul Tineretului, 
[i-am schimbat câteva p\reri des-
pre un meci Steaua-Dinamo tele-
vizat, pe Florin Iord\nescu, basis-
tul de la Curtea Veche nr. 43.
Atunci am decis definitiv c\ nu
cunosc pe nimeni mai bun `n do-
meniu!

Discul primit `n dar este un
furti[ag, pe care marile case de
discuri nu ezit\ s\-l practice b\ -
tându-[i joc de sentimentele & ba-
nii rockerilor. Ini]ial dorit m\rtu-
rie a giganticului spectacol dat de
Grand Funk la Shea Stadium din
New York, discul a devenit, „dup\
discu]ii cu grupul [i Capitol Re-
cords“, un soi de „Live Album 
recycled“. Con]ine variante ale
pieselor editate deja acum patru
decenii; e drept, cântate vara ur -
m\toare. Doar c\ transpunerea pe
vinil este plat\, f\r\ dinamic\, je-
nant\.

Alte exerci]ii de... stomatologie
cabalin\ mi se par inutile! 

Marea dezam\gire
a c\ii vinilate
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Când zic „lumea“ m\ refer nu nu-
mai la c\rturarii din România, ci `i
includ aici [i pe profesioni[tii `n
management cultural [i artele
spectacolului din punctele impor-
tante ale Europei [i alte câteva
zone ale globului, precum Japonia,
de pild\, unde au ajuns multe din-
tre proiectele sibiene. Un impor-
tant plastician autohton [i-a expri-
mat surprinderea, cu ocazia unei
`ntâlniri unde Constantin Chiriac
a sus]inut un solo poetic: „Nici nu
[tiam c\ e actor!“. „E chiar doctor
`n poezie, la propriu“, i-am r\s -
puns! Teza sa de doctorat s-a con-
centrat asupra „Poeziei ca specta-
col“, o analiz\ aplicat\ a subtilelor
filia]ii dintre liric [i teatral, lucrare
publicat\ `n 2008 la Editura Pa -
limp sest. Constantin Chiriac ]ine
enorm la spectacolele `n versuri,
paradoxal, mai mult decât la ori-
care dintre celelalte realiz\ri ale
lui. De poezie a fost legat dintot-
deauna, `n vreme ce actoria, succe-
sul managerial au venit mai târziu.
~n tinere]e, a participat de [apte ori
la Gala Tinerilor Actori de la Cos-
tine[ti, cu spectacole de poezie,
luând de fiecare dat\ premiu, ulti-
ma oar\ fiind invitat `n „Recitaluri
extraordinare“, `ntr-un program
care `i mai includea pe Gheorghe
Cozorici [i Ion Caramitru. Activi-
tatea [i performan]ele lui Constan-
tin Chiriac sunt demne de un
studiu de caz. E director de teatru
[i festival, manager cultural, actor,

profesor universitar, la Sibiu, dar
[i `n alte 18 universit\]i ale lumii
(printre care SUA, Fran]a, Marea
Britanie). A contribuit semnifica-
tiv la desemnarea Sibiului drept
Capital\ Cultural\ European\ `n
2007, iar din 2010, este membru al
comitetului de selec]ie [i monito -
rizare a ora[elor candidate pentru
aceast\ titulatur\. A ini]iat [i dez-
voltat o sumedenie de proiecte cul-
turale. A jucat `n peste 20 de filme,
`n cca 50 de spectacole [i `n peste 20
de one man show-uri, itinerate `n
peste 50 de ]\ri. E perfec]ionist, e
omul superlativelor. Pentru ceea
ce face este r\spl\tit cu „cel mai
bun“, „omul anului“, „VIP“.

„Pot s\ recit 
trei s\pt\mâni 
f\r\ s\ m\ opresc“

~n „Argumentul“ c\r]ii Poezia ca
spectacol, un mic organon pentru
cei ce `ndr\gesc lirica [i vor s-o
`mp\rt\[easc\ [i altora, artistul `[i
exprim\ regretul de a fi mai pu]in
cunoscut ̀ n aceast\ postur\ pe care
a exersat-o `nc\ din copil\rie. Ros-
titul versurilor reprezint\ „una
dintre cele mai importante compo-
nente ale activit\]ii mele artistice“.
{tiam de recitalurile de poezie ale
lui Constantin Chiriac de mult\
vreme. Pe unele le v\zusem, pe al-
tele le ratasem din motive de prea
multe ̀ ntâmpl\ri teatrale sincrone.
La sfâr[itul lui aprilie, când a venit

la Ia[i ca invitat special al Zilelor
„Convorbiri literare“ [i manifes t\ -
rilor ocazionate de `mplinirea a 150
de ani de la Fondarea Junimii, am
prins un pachet de dou\: „Domnule
[i frate Eminescule“, un dialog
`ntre Ion Creang\ [i Mihai Emines-
cu, [i „Metanie ]ie, P\rinte“, sce-
nariu poetic din Tudor Arghezi,

Lucian Blaga, {tefan Augustin
Doina[, Radu Gyr, Rainer Maria
Rilke, William Shakespeare.

~ntr-o vreme când poezia a de-
venit un gen intimist, de ni[\, Con-
stantin Chiriac are `n arhiva pro-
priei memorii „sute de poezii, pot
s\ recit trei s\pt\mâni f\r\ s\ m\
opresc“. ~ntr-o vreme când tot mai
pu]in\ lume scrie de mân\, Con-
stantin Chiriac transcrie frecvent
poezii, cât de des poate; e felul lui de
a [i le apropia, de a [i le `nsu[i prin
scris, de a le face s\ treac\ prin el ̀ n
drumul spre auditor. Recit\ zilnic,
pentru c\ „poezia e principala mea
resurs\“. Dintotdeauna a avut o
rela]ie special\ cu acest gen de
crea]ie. „Poezia e ritual, m\rturi -
sire, stare de gra]ie. Poezia nu e
doar spectacol, e ̀ ntâlnire. E atât de
aproape de rug\ciune“.  Perspecti-
va sa asupra zicerii versurilor
al\tur\ abilit\]ile interpretative cu
competen]ele teoretice. Nu e sufi-
cient s\ spui frumos un text poetic,
trebuie s\ transmi]i stilul [i spiri -
tul celor care l-au scris. Desprinse
din pagin\, a[ezate `n scenarii te -
matice, sus]inute `n spa]ii teatrale
sau nonteatrale, poemele `[i p\r\ -
sesc propriii autori, se `ncarc\ de
teatralitate [i sunt transmise publi -
cului care le descoper\ `n aceast\
`ntâlnire magic\. „Metanie ]ie, P\ -
rinte“ e magnetic. A fost conceput
pentru spa]iul unic al bisericii,

unde `ntreb\rile retoric-lirice ale
poe]ilor cap\t\ sacralitate. Singur
`n fa]a catapetesmei, Constantin
Chiriac ne oblig\ s\ ne gândim la
destin, credin]\, moarte, via]\. Tre -
ce cu firesc de la grav, la ludicul bine
temperat, evit\ lirismul exagerat,
dar [i reflexele liturgice care ar de-
credibiliza estetic demersul s\u
creator. E doar el, vocea [i gestica
unui artist implicat mereu `n mul -
te activit\]i, dar care `[i g\se[te r\ -
gaz [i energie pentru pasiunea
suprem\ – poezia. ~n portofoliul
personal are preg\tite zeci de sce-
narii pe care le poate sus]ine ori -
când `n român\, englez\, francez\,
italian\, rus\.  

Marea poezie, marile teme ale
omenescului etern sunt etalate ̀ ntr-o
scenografie str\lucitoare pe care se
decupeaz\ silueta actorului aflat la
ceasul marilor `ntreb\ri. Poezia [i
credin]a se reunesc prin leg\turi rit-
ualice uitate `n parcursul unei is-
torii recente care ne impune ritmul
„repede ̀ nainte“ [i ne ̀ ng\duie prea
pu]in\ medita]ie [i introspec]ie.
Metafizica r\zbate din stihurile
celor care au `nvins efemeritatea
prin profunzimea poetic\. Vocea ac-
torului e o prelungire a vocii poe -
]ilor a[eza]i cumin]i `n rafturi de
bibliotec\, `ntre coperte cartonate.
Constantin Chiriac `i face s\ se
aud\ din nou. S\ r\sune [i s\ emo -
]ioneze.

Poezia lui Constantin Chiriac
Pe Constantin Chiriac lumea `l cunoa[te mai ales ca director de teatru, 
al Na]ionalului „Radu Stanca“ din Sibiu, de festival, al Festivalului Interna]ional 
de Teatru Sibiu-FITS, abia apoi ca actor [i, oarecum nedrept, `n ultimul rând, 
ca specialist `n recitaluri de poezie. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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Amintiri din comunism
„A]i tr\it cumva pe vremea comunismului? Dac\ da,
atunci cu siguran]\ ave]i o poveste, o `ntâmplare
legat\ de o carte, un film, o melodie, un disc de vinil, o
preferin]\, `n fine, orice fel de bun cultural sau
pasiune, una care merit\ povestit\. O `ntâmplare de
care s\ fi]i mândru sau, dimpotriv\, s\ v\ fie ru[ine,
amuzant\ sau poate amar\... Poate a]i fost un cititor
`mp\timit [i a]i stat la coada pentru c\r]i? Dac\ da,
pentru ce autori? A]i cump\rat bilete la cinema la
suprapre] sau romane pe sub mân\? A]i recurs la o
nebunie pentru a pune mâna pe un disc sau pe o
caset\ video? Era]i `nnebunit dup\ un actor, o
emisiune TV, radio sau un desen animat? A]i fost la
cenaclul Flac\ra? A]i participat la Cântarea României?
Poate a]i lucrat ca librar sau la un cinema, un teatru
ori o cas\ de cultur\? A]i participat la cenacluri
literare, mi[c\ri artistice de amatori sau a]i cântat la
vreun instrument? Relata]i `n câteva rânduri sau
câteva pagini experien]a dumneavoastr\ legat\ de un
produs cultural sau o pasiune, din care s\ afle oricine
este curios cum era cu via]a cultural\ `n comunism,
nu doar cu carnea, laptele sau buteliile...“ A[a suna
anun]ul, postat ini]ial pe o pagin\ de Facebook, prin
care Dan Lungu [i Amelia Gheorghi]\, coordonatorii
volumului C\r]i, filme, muzici [i alte distrac]ii din

comunism, invitau publicul s\ participe la
„construirea“ acestei c\r]i. „Prima contribu]ie,
prompt\, a venit din partea Lumini]ei Corneanu,
cunoscutul critic de la «România literar\», ceea ce ne-
a `ncurajat. ~n scurt timp, f\r\ un efort deosebit de
promovare, au sosit aproximativ [aizeci de texte,
foarte diferite ca extrac]ie social\ a autorilor [i ca
valoare documentar\, dintre care patruzeci au trecut
de o prim\ faz\ a selec]iei. Am completat apelul de pe
pagina de Facebook cu invita]ii pe mail sau adresate
direct unor persoane obi[nuite, dar a c\ror memorie
cultural\ personal\ era interesant\, ceea ce ne-a
permis s\ l\rgim paleta social\ a experien]elor
relatate“, poveste[te Dan Lungu `n „Cuvântul-`nain -
te“. ~n final, au fost alese 32 de texte emo]ionante,
amuzante sau insolite despre experien]e culturale de
dinainte de 1989. „Suplimentul de cultur\“ i-a invitat
pe câ]iva dintre autorii acestor „pove[ti“ s\ scrie
despre C\r]i, filme, muzici [i alte distrac]ii din
comunism. Au acceptat invita]ia noastr\: C\lin
Ciobotari, Lumini]a Corneanu, Radu P\rp\u]\, George
Ple[u, Andreea R\suceanu, Andrei Stipiuc, Amelia
Gheorghi]\, coordonatoarea volumului, al\turi de Dan
Lungu, [i Florin Iorga, colaborator permanent al
revistei. (Dosar realizat de Anca Baraboi)

Florin Iorga

Pentru genera]iile recente lucrurile devin
[i mai complicate atunci când p\rin]ii, bu -
nicii, unchii [i m\tu[ile se contrazic, parc\
de-o eternitate (uneori cu spume la gur\!),
când vine vorba despre „`nainte era mai bi -
ne“ sau, dimpotriv\, „`nainte era mai r\u“.
~n bun\ parte, s\ fim one[ti, de aici provine
[i indiferen]a tinerilor fa]\ de subiect, nu
doar din... eterna nesim]ire a tinerilor din
ziua de azi. Adev\rul este c\ avem ni[te
teme recurente, obsedante pentru genera]ia
noastr\. Deci riscul de a deveni plictisitori
tot invocându-le este uria[.

Suferin]a oric\rei genera]ii

De fapt, nimic nou sub soare. ~ncercând s\
privim poza de sus, probabil c\ ar trebui s\

ne lini[tim [i, dup\ ce ne uit\m pu]in `na -
poi, s\ lu\m lucrurile ca atare. Ce vreau
s\ spun prin asta? Pove[tile p\rin]ilor
mei [i ale bunicilor despre r\zboi, foa -
mete [i pu[c\rie politic\ mi s-au p\rut in-
teresante când eram foarte tân\r. Dar in-
teresante o dat\ sau de dou\ ori, [i cam
atât. Disponibilitatea mea pentru astfel de
istorisiri a variat o vreme `n func]ie de
talentul de povestitor al vorbitorului, pen-
tru ca apoi s\ se sting\. Dup\ ce am ascul-
tat placa r\zboi-foamete-pu[c\rie de zeci
de ori, m-am ales involuntar cu o surzenie
specific\. Ajunsesem s\ dau ochii peste
cap atunci când mi se spunea, credeam eu
c\ pentru a mia oar\, c\ la vârsta mea al]ii
f\cuser\ [i `nduraser\ câte [i mai câte.
Asta e, devenisem nesim]it.

~ns\ nesim]irea `mbrac\ nenum\rate

chipuri [i nu e totdeauna ve[nic\. Tehnic
vorbind, depinde de viteza de maturizare [i
de contextul cultural `n care te `nvâr]i.
Chestiune de hazard, la câ]iva ani dup\ dis-
confortul iscat de frecven]a pove[tilor ce
evocau triada r\zboi-foamete-pu[c\rie, am
ajuns s\ iau la rând, f\r\ nici un `ndemn,
autorii de profil. M-am cutremurat citind
frânturi din literatura gulagului, de[i, mai
`nainte, câ]iva dintre supravie]uitori [i-au
spart sufletul s\ m\ fac\ s\ `n]eleg cum a
fost. Despre mi[carea legionar\, de pild\,
am `nceput s\ citesc cam la un deceniu du -
p\ dispari]ia bunicului patern, de la care
`mi r\m\sese medalia „Cruciada `mpotriva
comuni[tilor 1941“ [i pe care, spre ru[inea
mea, am r\t\cit-o. Habar n-aveam pentru ce
a primit-o. Am aflat ulterior cam pentru ce
se conferea.

S\ nu ne mai mir\m 
de ce comunismul 
este perceput cool

Revenind, nu cred c\ ar fi cazul s\ m\ isteri -
zez c\ fiii mei nu prea au urechi pentru
oricine `ncearc\ s\ `i conving\ c\, `n reali-
tate, comunismul chiar a fost o chestiune
serioas\, care a afectat dramatic vie]ile a
milioane de oameni. Cred c\ ar fi mai in-
teligent s\ fac `n a[a fel ca `n biblioteca ce
`mi va supravie]ui s\ se g\seasc\ volumele
„corecte“. Spun asta pentru c\ m-am lovit la
rându-mi de un munte de maculatur\ ̀ ncer-
când s\ deslu[esc istoria din epoca p\rin -
]ilor [i a bunicilor. Ei, [i aici ajungem la
dilema alegerii acestor volume. Care ar tre-
bui s\ fie acestea?

F\r\ doar [i poate, chestiunea este
subiectiv\. ~n general, m\ ab]in de la reco-
mand\ri [i rareori fac excep]ii la aceast\
regul\ autoimpus\. Sugestia de a pune pe
un raft C\r]i, filme, muzici... este una dintre
ele. De ce? Fiind un volum colectiv, nu
reprezint\ un punct de vedere, ci suma mai
multor puncte de vedere. Apoi, nu trateaz\
istoria mare, ci mai multe istorii mici. Glo -
bal, nu ̀ [i propune s\ demonstreze nimic, ci
doar relateaz\. ~n plus, abordeaz\ o zon\
atins\ rar, `ns\ care reflect\ `n chip admi -
rabil impactul regimului totalitar asupra
vie]ilor celor pe atunci tineri. Sunt felii de
via]\ pline de farmec [i autenticitate, ce re-
constituie o epoc\ pe cât de recent\, pe atât
de `ndep\rtat\ [i oarecum str\in\.

~ntre lamenta]ii 
[i istorie

~ncheind, nu pot fi de acord cu colegii de
genera]ie care se enerveaz\ auzind c\ ju-
niorii de azi cred despre comunism c\ era
cool. Am detestat [i am ignorat la rândul
nostru destui mediocri care `[i deslu[eau
merite deosebite `n simplul fapt de a se fi
n\scut `ntr-o epoc\ mai fr\mântat\ c\reia 
i-au supravie]uit. Acum e rândul altora s\
deteste [i s\ ignore. E treaba lor dac\ vor
dori mai târziu s\ `[i `n]eleag\ r\d\cinile.
Treaba noastr\ este doar s\ le punem la dis -
po zi]ie surse pertinente. Iar volumul coor-
donat de Dan Lungu [i Amelia Gheorghi]\
este una dintre piese. Gra]ie ei [i altora, co-
munismul va `nceta s\ mai fie tema pre -
dilect\ [i deci enervant\ a lament\rilor
p\rinte[ti, [i va deveni istorie recent\.

E destul de dificil de explicat genera]iilor mai tinere c\, de
fapt, comunismul nu a `nsemnat doar Ceau[escu-foa me-frig-
Securitate sau cine [tie ce au mai re]inut: proba bil chestii 
cu adev\rat interesante pentru aceste genera ]ii, cum ar fi
absen]a internetului [i faptul c\ – oare de ce, naiba? – 
nu era OK s\ por]i plete. Asta spre disperarea celor c\rora
comunismul le-a mâncat via]a la propriu.

O carte despre
cum a fost
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Pentru to]i
tovar\[ii
(mei)

Amelia Gheorghi]\

Comunismul a fost [i `nc\ este un capitol
ignorat de mul]i din genera]ia ’90, cea din
care fac parte. Nu de pu]ine ori, cuno[ -
tin]ele noastre s-au limitat la informa]iile
de la ora de istorie, pove[tile cunoscu]ilor
cu statul la coad\ pentru orice sau câteva
filme din perioada comunist\ care p\leau
pe lâng\ cele americane sau desenele ani-
mate cu Sailor Moon&co... Ne era destul de
greu s\ `n]elegem de ce „atunci era mai bi-
ne“, de[i nu existau cablu TV, internet, te-
lefon mobil sau haine cool de import. 

Adesea, comunismul românesc ne-a fost
prezentat prost, inundat de cli[ee care ne-au
obosit sau adev\ruri pe care nu aveam

cum s\ le test\m. Am `nceput s\ vrem s\
afl\m mai multe despre diferite paliere ale
comunismului din România atunci când
au ap\rut documentarele, expozi]iile, fil-
mele, c\r]ile prezentate `ntr-un mod care
ne-a f\cut s\ ne `n]elegem mai bine p\rin -
]ii, ]ara, istoria.

Am `mbr\]i[at cu entuziasm ideea pro -
iectului C\r]i, filme, muzici [i alte dis trac -
]ii din comunism `nc\ de la `nceput, fiind -
c\ am crezut c\ va face bine ̀ n special gene-
ra]iei mele [i celei mai tinere, aducând mai
mult\ lumin\ `n privin]a consumului cul-
tural de atunci. Dar m-am `n[elat! Pove[ti-
le care au venit din toat\ ]ara legate de
via]a cultural\ din acele vremuri – altfel
decât cele din cartea de istorie, amuzante,
triste, umane – ne ating nu numai pe noi, ci
[i pe p\rin]ii [i bunicii no[tri. ~n plus, pot
fi de real folos celor care `ntreprind cer-
cet\ri [tiin]ifice legate de fenomen.

Dup\ aceast\ experien]\, sunt o tân\r\
capitalist\ ceva mai con[tient\ de ce a `n -
sem nat comunismul `n România. A[a dar,
tuturor tovar\[ilor mei, lectur\ pl\cut\!

Teodor R\ileanu

Totul a ̀ nceput cu o postare pe Facebook primit\ de la unul
dintre pu]inele nume din literatura român\ contemporan\
care m\ face s\ tresar cu interes, Dan Lungu. Am citit invi-
ta]ia pe telefonul mobil, conectat fiind la re]eaua 3G ̀ n timp
ce eram undeva printr-un sat. „A]i tr\it cumva `n vremea
comunismului? Dac\ da, atunci cu siguran]\ ave]i o poves-
te, o `ntâmplare legat\ de o carte, un film, o melodie, un
disc de vinil [...] una care merit\ povestit\“ suna anun]ul.
Acolo, pe câmp, citind asta pe un telefon mobil inteligent,
cu putere de calcul de câteva zeci de mii de ori mai mare de-
cât computerul primei nave care a aselenizat pe Lun\, cu
acces nelimitat la internet, manevrând un ecran tactil full
HD, mi-am dat seama de distan]a pe care am parcurs-o
`ntre epoca de aur a copil\riei mele [i cotidianul demn de
SF din care trebuie s\ m\ re`ntorc. 

C\r]i, filme, muzici [i alte distrac]ii din comunism este
mai mult decât o compila]ie anacronic\ despre o epoc\ (nu

chiar) demult apus\. Este o necesitate pentru tinerii de
ast\zi care p\[esc `n maturitatea unei societ\]i române[ti
aflat\ `nc\ `n tranzi]ie, dar una cu siguran]\ c\tre Occiden-
tul intangibil acum dou\zeci [i cinci de ani. N\scu]i dup\
1989, imediat viitorul pilon al societ\]ii române[ti ̀ ncepe s\
priveasc\ spre comunismul anilor ’80 din România ca spre
o poveste `ntr-un timp [i un loc str\in, difuz, f\r\ leg\tur\
cu via]a noastr\ de acum. Nostalgicii, nomenclaturi[tii, vic-
timele, disiden]ii, informatorii, colaboratorii, [oimii [i pio-
nierii patriei `nc\ sunt printre noi, vii, prezen]i, influen]i.
De aceea, nu putem s\ ignor\m comunismul, cu bunele [i
cu relele pe care foarte mul]i dintre noi le-am tr\it. 

~nainte de Facebook, net, YouTube, Cinema City, mall,
cablu, UE, LCD, smartphone au fost rezisten]a prin cul-
tur\, George C\linescu la pachet, Adrian P\unescu, statul
`n picioare la cinema, lipitul benzilor de magnetofon,
miu]a, vizitele la uzine, Cichicean la video clandestin,
Cântarea României. La doar 25 de ani distan]\! ~n spate,
din fericire...

Cichicean versus LCD

Despre
distrac]iile
sabotatoare

Radu P\rp\u]\

Ne dep\rt\m `n timp de perioada comunist\
(iat\, a trecut un sfert de secol din Decembrie 89!)
[i tot `ncerc\m s\ a[ez\m [i s\ rea[ez\m lu-
crurile trecutului. Cum a fost „iepoca de aur“?
Ce repere s\ urm\m, ce s\ re]inem din ea? Este
ceva de re]inut? Ce-au fost mai importante:
necazurile sau bucuriile? Ei, bine, la aceste
`ntreb\ri [i la altele asemenea `ncearc\ s\ se
r\spund\ ̀ n cartea C\r]i, filme, muzici [i alte dis-
trac]ii din comunism, coordonat\ de Dan Lungu
[i Amelia Gheorghi]\. Scriu vreo 30 de persoane
„la tem\“, fiecare, desigur, `n func]ie de vârst\,

de studii, de sex [i de alte criterii. Fire[te, autorii
`n cauz\ nu sunt ceea ce presa nume[te „nostal-
gici ai comunismului“, de[i nostalgia ca igien\
moral\ exist\ [i aici, c\ci ne dep\rt\m, cum
spuneam, de epoc\, iar dep\rtarea tot mai mare
este direct propor]ional\ cu sporirea nostalgiei.
Timpul a[az\ pe trecut o culoare blând\, de soare
de toamn\! Asta dac\ facem abstrac]ie de
pu[c\ria imens\ care a fost regimul comunist.
Dar oamenii care scriu aici nu au trecut prin nici
un fel de pu[c\rii. {i-au judecat propriul traseu
biografic normal, au o anumit\ disciplin\ men-
tal\ normal\. Fie c\ scrie despre seria de c\r]i cu
Regele-maimu]\ (Andreea R\suceanu), despre
Vicontele de Bragelonne [i pantofii lui (Dumitru
Ungureanu), despre meciurile Rapidule]ului
(Marilena Bara), fiecare face implicit un exer -
ci]iu evaluativ al lui [i al epocii. 

Dar nu este, vai!, o carte ideologic\, nu vrea s\
agite spiritele [i dogmele, nici s\ valorizeze
faptele istorice[te (de[i istoricii ar putea profita
de faptele ̀ nglobate aici; ca [i sociologii, speciali[tii

`n mass-media etc.). Autorii privesc `napoi f\r\
mânie, fiecare dup\ gândirea [i sensibilitatea
lui, [i `ncearc\ s\ priveasc\ netrucat [i neideo-
logic o alt\ epoc\ a[a cum au tr\it-o. Iar „dis -
trac]iile“ erau locul cel mai bun `n care omul `[i
afirm\ „seva vie]ii“, ca s\ spunem a[a, se sus-
trage impactului ideologic. Distrac]iile sub co-
munism aveau ceva subversiv. Distrac]iile erau
volens-nolens ilicite [i „sabotatoare“, ca s\ vor-
bim cu limbajul anilor ’50 ai secolului trecut. Ele
boicotau ideologia. 

Cam aceste gânduri, dar [i multe altele, ̀ ]i pot
trece prin cap citind cartea ̀ n chestiune. C\ci nu
trebuie s\ ne refuz\m trecutul. S\ nu-l condam -
n\m orbe[te, dar nici s\ nu-l ocolim. Nici s\-l
„color\m“ policrom. Marcel Pagnol spune: „Oa-
menilor le este greu s\ fie ferici]i pentru c\ v\d
trecutul mai frumos decât este, prezentul mai
r\u decât este [i viitorul mai dificil decât va fi“.
Volumul de care vorbim nu prive[te trecutul
mai frumos decât a fost. Nici mai urât. Sau mi se
pare mie?      

» „Aceast\ carte nu
este una de
literatur\, cu toate
c\ multe dintre texte
v\ vor delecta cu
virtu]i estetice. Miza
ei este `n alt\ parte.
C\r]i, filme, muzici [i
alte distrac]ii din
comunism cuprinde
texte cu valoare
documentar\ despre
consumul cultural `n
perioada comunist\.“
– Dan Lungu,
coordonator al
volumului
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Andrei Stipiuc

De obicei, `n exerci]iile de memorie pe care
le faci, ca adult, pe tema copil\riei, foarte
multe dintre amintiri sunt pl\smuiri re-
troactive. Memoria este, cred, `n acest sens,
mai mult un produs modelat de ultimele ex-
perien]e de via]\ decât o band\ magnetic\.
Am `ncercat s\ redau, prin textul meu,
ap\rut `n volumul C\r]i, filme, muzici [i al-
te distrac]ii din comunism coordonat\ de

Dan Lungu [i Amelia Gheorghi]\,  o poves-
te de mic consum cultural cu cât mai mult\
fidelitate. Nu [tiu dac\ am reu[it, fo[tii citi-
tori ai revistei „Pif“ vor putea s\ `[i dea sea-
ma. 

Primul merit al propunerii f\cute de co-
ordonatori este c\ a sem\nat pu]in\ bucu-
rie [i nostalgie ̀ n rândul autorilor, ceea ce e
mare lucru. Bucurie, pentru c\, oricât de
grea ar fi fost copil\ria, po]i g\si printre file-
le ei momente vesele. Nostalgie, pentru c\

acum po]i doar prin memorie s\ accesezi o
etap\ la care presupun c\ orice om normal
s-ar `ntoarce cu adev\rat dac\ ar putea. Co-
pil\ria nu are ideologie, iar orice u[\ trân-
tit\ `n nasul unui copil `nseamn\ dou\ fe-
restre deschise dup\ col]. Cred c\ textul
meu este o tânjire dup\ tinere]e. Dac\ mi-am
f\cut [i tema cu el [i a fost adecvat cerin -
]elor, cu atât mai bine.

Exist\ o mic\ repulsie ̀ ntre genera]ii. Cu
to]ii [tim, printre bunei, câte un mo[

molf\it sau câte o bab\ zgrip]uroaic\. Dac\
`ns\ uit\m pentru o clip\ personajele aces-
tea facile [i ajungem la oamenii cu pove[ti
din r\zboi [i lag\re, devenim con[tien]i de
pericolele ce pândesc umanitatea `n toate
timpurile. Cred, p\strând propor]iile, c\
\sta este, `n fond, al doilea merit al volumu-
lui, de a con]ine `ntre coper]ile sale o
colec]ie de pove[ti  care, `n spatele savoarei
[i hazului, atrag aten]ia asupra unui timp
istoric care nu ar fi bine de retr\it.

Un timp care nu ar trebui retr\it

O nostalgie
ireprimabil\

Andreea R\suceanu

Provocarea de a scrie despre o lume interzis\ e mereu irezistibil\, cu atât
mai mult cu cât e vorba despre lumea copil\riei, fie ea [i petrecut\-n co-
munism. ~n cazul meu, ̀ mp\r]it\ ̀ ntre falnicele blocuri socialiste din Bal-
ta Alb\ [i amestecul pestri] dintr-o comun\ de pe lâng\ Bucure[ti. Dar
blocurile albe, comuniste, fuseser\ visul frumos al bunicilor mei la fel
cum au fost pe urm\ [i pentru mine, spa]iu paradisiac, privilegiat [i plin
de un mister inepuizabil. Totul, de la obiectele care populau acest univers
pân\ la `ntâlnirile petrecute atunci, prieteniile, senza]iile tr\ite stau de
fapt sub semnul acestui mister la care, cum se [tie, `ncet\m s\ mai avem
acces odat\ cu trecerea timpului [i succesiunea vârstelor. Pentru asta
orice eveniment din aceast\ perioad\ a vie]ii st\ sub semnul nostalgiei
ireprimabile, indiferent de infernul pe care-l tr\ia societatea româneasc\
dincolo de zidurile protectoare ale universului familial. Am ales s\ scriu
despre acest paradox, tr\it de noi to]i la atâtea niveluri [i sub atâtea
forme, despre scurtele incursiuni ̀ ntr-o cas\ care st\tea tot sub semnul in-
terdic]iei – Occidentul cel atât de blamat era prezent acolo, sub forma
celor mai spectaculoase juc\rii, obiecte domestice, c\r]i –, de fapt, despre
dorin]ele, am\r\ciunea [i frustr\rile unui copil, despre absurdul unor
situa]ii tr\ite atunci ca f\când parte din regimul normalit\]ii.

{i, cum orice incursiune `n aceast\ lume sau `n acest sertar al memo-
riei are ceva benefic, tonic, stimulativ, sper s\ fi transmis ceva din toate
astea [i cititorului.

» „C\r]i, filme, muzici 
[i alte distrac]ii din
comunism se adreseaz\
celor care doresc s\ afle
mai multe despre
consumul cultural din
comunism: de la tineri
interesa]i de via]a
p\rin]ilor lor, la adul]i
care doresc s\-[i
rememoreze propria
tinere]e sau la studen]i [i
cercet\tori interesa]i de
fenomen din punct de
vedere [tiin]ific.“ – 
Dan Lungu, coordonator
al volumului

C\lin Ciobotari

Parcurgând C\r]i, filme, muzici [i alte dis-
trac]ii din comunism, am avut, pentru
`ntâia oar\, o revela]ie: amintirile gene ra -
]iei mele, cei care aveam la Revolu]ie vârs -
te `ntre 8 [i 14 ani, sunt periculoase. De ce
periculoase? Pentru c\ au tendin]a de a ide-
aliza o lume, de a confunda discursul de-
spre propria copil\rie cu discursul despre
lumea ̀ n care aceast\ copil\rie se de rula. ~n
cazul altor genera]ii care recurg la aseme-
nea evoc\ri, sentimentul deta[\rii este mai
intens, duio[ia involuntar\ fa]\ de acea pe-
rioad\ este mai diluat\, iar tenta]ia idea -
liz\rii fie este reprimat\, fie este `nlocuit\
cu mize mai degrab\ documentariste, de
arhivare cump\tat\ a istoriei recente.

De ce ar fi totu[i periculoas\ forma aceas -
ta de raportare la trecut pe care a practi-
cat-o, nu f\r\ o anume voluptate, `n film,
`n art\, `n teatru, `n literatur\, ge nera]ia
mea? Pentru c\, f\r\ voie, legi timeaz\
afec tiv un univers profund maculat, un
uni vers prin care r\ul, `n diferitele sale
fa]ete, se plimba nestingherit de colo-colo.
Amintirile de felul acesta, m\rtu risite `n
public din unghiuri profund personale, ne
fac s\ uit\m, `ntr-un mod vinovat, istoria.
Sau s\ ne facem c\ o uit\m... Scriem de-
spre foame, `ntr-adev\r, dar o facem cu
atâta nostalgie `ncât foamea aproape c\
devine un ideal. Scriem despre frig, despre
gri, despre mili]ieni, despre c\r]i comu-
niste, `ns\ fiecare liter\ mus te[te de un
alean subversiv, din care se dezvolt\ lu-

minile discrete [i fermec\toare ale unei
epoci pe care `nc\ o purt\m `n noi. Ca pe o
amulet\, ca pe un blestem?

Uneori m\ `ntreb ce va `n]elege din
anii ’80 fiica mea, dup\ ce `mi va fi par-
curs textele despre copil\ria-mi comu-
nist\... Va vedea o fa]\ uman\ a comunis-
mului [i va rata, sunt sigur, `n]elegerea
deplin\ a r\ului acestui odios sistem. Prin
ochii ei [i prin amintirile tat\lui ei, multe
dintre p\catele comunismului vor fi
sp\late. Or, comunismul nu merit\ aceas -
t\ iertare!

~mi voi cenzura pornirea de a mai scrie
despre acea fâ[ie din copil\ria mea. La fel
cum, bun\oar\, mul]i din Germania ani -
lor ’70 [i-au cenzurat pornirea de a scrie
despre copil\riile lor naziste...

Nu voi mai scrie despre comunism!
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George Ple[u

Deloc `ntâmpl\tor, am ales drept intro -
ducere o scurt\ anecdot\. Apari]ia `ntr-o
antologie interna]ional\ a unui text
despre o organiza]ie din Ia[i, scris de
unul dintre membrii s\i, a determinat o
reac]ie vehement\, urmat\ de o dez -
batere aprins\ printre ceilal]i membri
asupra corectitudinii versiunii pre zen -
tate. Pentru editorul antologiei `ns\,
toate aceste reac]ii nu au fost decât o
confir mare a perspectivei asumate de
autor. 

~n Rashomon, celebrul film al lui
Kurosawa din 1951, cele trei versiuni ale
martorilor la uciderea unui samurai
sunt nara]iuni contradictorii din care
afl\m mai multe despre adev\ratul lor
caracter decât despre f\pta[. Personajele
inter pre teaz\ groaznica `ntâmplare prin
filtrul imaginii de sine, al modului cum
fiecare dintre ei se percepea.

A a[tepta obiectivitate dintr-un de-
mers de rememorare a istoriei este o
iluzie la care majoritatea istoricilor au re-
nun]at. Rolul editorului unei astfel de an-
tologii este similar, pân\ `ntr-un punct,
cu cel al unui curator: selecteaz\ lu cr\rile
expuse [i le ofer\ o interpretare, prin `n -
s\[i aceast\ alegere [i prin modul `n care
le grupeaz\ `n final. Rezultatul este o in-
terven]ie nou\, validat\ `ns\ de perspec-
tivele subiective asupra trecutului.

Pentru o metod\ calitativ\ de reme -
morare a trecutului, subiectivitatea este
un atuu pentru c\ nu se m\rgine[te la o
`n[iruire de fapte istorice, ci relev\ [i
sem nifica]iile acestora. Un alt avantaj apa -
 re din scoaterea la iveal\ a unor punc te

de vedere diverse, eludate de documentele
oficiale ale epocii, care contribuie la de-
mocratizarea procesului de rememorare.
Indiferent de valoarea lor literar\, dac\
folosim drept cheie de lectur\ a nara]iu-
nilor din antologie reconstruirea rela -
]iilor de putere dintre autori [i sistemul
comunist, avem `n fa]\ rezultatele unui
proces de rescriere a trecutului. Consu -
mul cultural devine astfel un pretext pen-
tru a revela modul `n care autorii tex-
telor au experimentat [i `[i reamintesc
comunismul, dar [i impactul pe care fil-
trele trecerii timpului [i percep ]iei de
sine l-au avut asupra con[tiin]ei lor. 

Nu pot s\ nu remarc faptul c\ volumul
C\r]i, filme, muzici [i alte distrac]ii din
comunism este rezultatul unei mai vechi
preocup\ri a lui Dan Lungu legat\ de tre-
cutul comunist. Pe lâng\ abordarea con-
stant\ a subiectului `n proza sa, a publi-
cat `nc\ din 2003 volumul Construc]ia
identit\]ii `ntr-o societate totalitar\. O
cercetare sociologic\ asupra scriitorilor
(Ed. Junimea), urmat apoi de coor-
donarea a dou\ antologii ap\rute la
Polirom: Tovar\[e de drum. Experien]a
feminin\ `n comu nism (2008) [i Str. Re -
volu]iei nr. 89 (2009). Recent, `n calitate
de director al MLR Ia[i, a fost unul dintre
ini]iatorii celui mai de succes proiect ex-
pozi]ional participativ din ultimii ani,
„Copil\ria p\rin]ilor no[tri“. ~n acest ul-
tim caz, elevii implica]i au colectat, pe
lâng\ obiectele expuse, fragmente de isto-
rie oral\ de la familiile lor, pe care le-au
interpretat prin asumarea pe rând a rolu-
lui de ghid [i au transformat experien]a
interac]iunii cu vizitatorii ̀ ntr-un proces
de reconstruire continu\ a propriei su -
biectivit\]i.

O scufundare
`n apele
propriei
copil\rii

Lumini]a Corneanu

Când am v\zut pe pagina de Facebook a lui
Dan Lungu anun]ul cu privire la volumul
C\r]i, filme, muzici [i alte distrac]ii din co-
munism mi-am spus: „Asta e! Mi-a surâs, `n
sfâr[it, [ansa!“. Vreau s\ zic c\ m-am tot ui-
tat cu jind la proiectele lui Dan [i-mi cam do-
ream s\ am un textule] `ntr-o carte coordo-
nat\ de el. M-am apucat de scris chiar `n sea-
ra aia [i, ca printr-o vraj\, mi-au venit deo -
dat\ `n cap o gr\mad\ de scene [i de ima gini
din copil\ria mea din anii ’80: mersul la film
cu gr\dini]a, cu ai mei, la teatru, diafilmele

cu pove[ti de Creang\ pe care ni le punea ta-
ta, jocurile `n curtea [colii cu colegii,
adun\rile de pionieri, Cântarea României [i
teancurile de Pove[ti nemuritoare pe care le
citeam când boleam de cine [tie ce – iar cu as-
ta le cam aveam. Textul s-a scris singur, ca [i
când ar fi a[teptat acolo de vreme `ndelun-
gat\, numai s\ m\ hot\r\sc s\-l a[tern pe
hârtie, sau, m\ rog, pe ecranul calculatoru-
lui. {i a[a mi se pare c\ a fost pentru mul]i
dintre cei care au contribuit la acest volum:
ca o scufundare `n apele propriei lor
copil\rii. 

Mare pl\cere mi-a f\cut lectura c\r]ii. E,
pentru noi, care ne amintim vremurile alea,
o `ntoarcere vrând-nevrând nostalgic\ la co-
pil\ria [i adolescen]a noastr\. Cei mai tineri
decât noi cred c\ o vor citi ca pe o carte de is-
torie [i c\ se vor uita ciudat la multe din
`ntâmpl\rile povestite acolo, cam ca Robert,
fiul colegei mele Iuliana, care, aflând de la
maic\-sa c\ „noi nu aveam telefoane mobile
când eram copii“, i-a r\spuns lini[tit: „P\i
da, voi era]i cam `napoia]i pe vremea aia“. 

Perspective subiective
asupra trecutului
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– Fragment –

Teatrul, o art\ exersat\ sub auto-
ritatea unui maestru condamnat
la dispari]ie, retragere. Pentru
Strehler, odat\ `mplinit, din ziua
premierei, spectacolul se `nscria
pe curba declinului [i microbul
des compunerii, progresiv, se insi-
nua. De aceea se refugia regizorul:
pentru a nu asista la propria-i de-
gradare, pentru a nu fi spectator
al deterior\rii ce debuta [i, impla-
cabil, afecta „opera“ prealabil

`mplinit\. Patrice Chéreau, admi-
rator de necontestat al lui Streh-
ler, `mi m\rturisea `ns\ reticen]a
fa]\ de o asemenea resemnare:
„~mi e imposibil s\ cred, ca el, c\
exploatarea public\ a unui specta-
col conduce obligatoriu la perver-
tirea proiectu lui. Un asemenea
scepticism `mi e str\in [i de aceea
r\mân ̀ n sal\, verific, notez, acom -
paniez actorii“. Chéreau lupta
contra ne`m plinirii ca virus ce ame -
nin]\ spectacolul prealabil `mpli-
nit. Dar, astfel rezistând, nu con-
firma el iminen]a pericolului?

~n teatrul românesc, opozi]ia se
impune cu o lizibilitate similar\.
Radu Penciulescu, Andrei {er-
ban, Alexa Visarion – reuni]i ge -
ne ra ]ional – [i-au conceput specta-
colele ca expresii ale unei libert\]i
posibile, ale unei derive admise, ale
unui neprev\zut asumat. {i nu au
admis ei acest pericol al unei de-
grad\ri prin exploatare, ci, dimpo-
triv\, au asumat-o ca un dat al tea-
trului, ca un indispensabil acord
cu umanitatea „materialului“ uti-
lizat. Lor li s-a opus figura emble-
matic\ a lui David Esrig, partizan
al teatrului ca `mplinire a regizo-
rului, ca program nicicând con-
trariat. Astfel, capodopera sa Ne-
potul lui Rameau r\mâne exem-
plul emblematic al teatrului ani-
mat de un vis de perfec]iune nici-
cum contrariat. Acesta a fost pa-
riul anga jat [i câ[tigat contra a
ceea ce teatrul, pentru majorita-
tea arti[tilor, com porta ca ne`m -
plinire. Esrig nu e singurul...

Exemplele binar organizate se
pot mul tiplica. Grotowski [i Bar-
ba [i-au fixat ca orizont controlul
deplin al spectacolelor, asimilân-
du-le unor „opere vii“, refractare
la eroziune [i declin. Spectacolul e
pentru ei echivalentul unei mani-
fest\ri ce parvine, pentru o pe-
rioad\, la exactitudinea unei ope-
re plastice sau muzicale. Ceea ce
s-a ̀ mplinit ̀ n contextul preg\tirii
va r\mâne neab\tut `n acela al ex-
ploat\rii. Ei sunt arti[ti anima]i
de un vis comun de `mplinire. Lor
li se opun adep]ii improviza]iei, ai
libert\]ii prezervate, ai clipei `n
pofida artei. The Living Theatre,
The Open Theatre, Peter Brook [i
atâ]ia al]ii. Dou\ posturi ireconci -
liabile, dar egal plauzibile. Ceea ce
le diso ciaz\ e rela]ia cu ̀ mplinirea
[i ne`mplinirea, cu ordinea [i ne-
prev\zutul, cu autoritatea puterii
[i relativitatea actului...

Tensiunea celor doi termeni
contrarii intervine frecvent, pe
parcursul chiar al unei existen]e
ca aceea a lui Brecht. La debut, el
se afiliaz\ acelor forme minore,
rapide [i dislocate care asemenea
cabaretului se defi nesc prin spon-
taneitate, improviza]ie, prin cult
al prezentului. El teoretizeaz\ [i le-
gitimeaz\ atunci dreptul spectatori-
lor la pl\ceri uitate, interzise chiar
– a fumatului sau a b\utului –, pen-
tru a instaura astfel un climat des-
tins, refractar seriosului protoco-
lar [i cenzurii impuse de Wagner
`n numele teatrului ca rit [i art\.
Pentru c\, eliberat de autoritatea
reprezenta]iei instaurate la Bay-
reuth, spec tatorul reg\se[te o li-
bertate pierdut\ care `i acord\
dreptul la pl\ceri imediate, cotidi e -
ne [i `[i reabiliteaz\ rela]ia demo-
cratic\ cu scena. El `nceteaz\ de
a-i fi supusul docil, refugiat `n

t\cerea nop]ii, conform progra -
mului wagnerian, pentru a profita
de o veche paritate [i a se afirma
ca o prezen]\ decrispat\. Brecht
nu e singurul, `n primul deceniu
al secolului XX, care admite ase-
me nea licen]e, c\ci s\rb\torile 
dadaiste sau futuriste – ele sunt
precursorii a ceea ce numim azi
„performances“ – accentueaz\ [i
solicit\ programatic dreptul pu-
blicului la manifest\ri de satis-
fac]ie, de destindere, de participa-
re, c\ci ele nu risc\ s\ afecteze o
oper\ strict definit\, ci, dimpo-
triv\, se afiliaz\ la un eveniment
spectacular ce se asum\ ca nefi-
xat, maleabil [i mobil. Ne`mplini-
rea sa prealabil\ legitimeaz\ per-
misivitatea acor dat\ spectatori-
lor. Libertatea se aliaz\ cu ne`m -
plinirea `n artele vii, ale corpului
[i ale prezen]ei. Premisele brech -
tiene o confirm\.

Brecht intervine aici ca exemplu

paradig matic pentru rela]ia du bl\
ce a cunoscut o tratare distinct\
de-a lungul biografiei sale. Reve-
nit `n Germania democrat\ dup\
exilul american, el se impune ca
marele regizor postbelic [i specta-
colele sale, de la Paris la Milano,
beneficiaz\ de o recunoa[tere eu -
ro pean\. Totul se distinge prin tr-o
art\ savant\ a com pozi]iei, a in-
terpret\rii, a trat\rii mate ria le -
lor, `ntr-un cuvânt, ne`mplinirii
vitale de alt\dat\, din tinere]e, `i
succed\ `mplinirea maturit\]ii,
ale c\rei rezultate sunt unanim
salutate [i pe care Brecht `[i pro-
pune s\ le conserve. El imaginea -
z\ [i comand\ cele brele Modell -
buch a c\ror voca]ie const\ `n a
conserva [i a asigura perenitatea
repre zenta]iilor de la Berliner En-
semble. Pentru c\, `mplinit, tea-
trul `[i poate supravie]ui, ilu zie a
perfec]iunii ob]inute la cap\t de
drum.

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul Monologurile ne`mplinirii
de George Banu, care va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Ego-grafii“ a Editurii Polirom.

George Banu —
Monologurile ne`mplinirii

CARTEA

~n Monologurile ne`mplinirii, m\rturia subiectiv\ se ̀ ntâlne[te cu re-
flec]iile despre teatru. Dup\ o privire retrospectiv\ deloc comod\, Geor-
ge Banu `[i reconstituie parcursul profesional cu toate tenta]iile [i
e[ecurile lui, asumându-[i „ne`mplinirile“ ca actor, scriitor [i profe-
sor. F\r\ frustr\ri [i resentimente, autorul reface drumul spre accep-
tarea de sine [i ajunge la o paradoxal\ form\ de realizare prin „reci-
clarea“ e[ecurilor [i dialogul dintre toate aceste domenii [i experien]e
profesionale. Confirmându-i ̀ nc\ o dat\ voca]ia de eseist, acest volum
cu caracter autobiografic relev\ c\ teatrul e „un dublu al vie]ii“, locul
unde ne`mplinirile solitare se transform\ `ntr-o `mplinire comun\.

AUTORUL

George Banu (n. 22 iunie 1943)
este eseist [i profesor univer-
sitar de studii teatrale. Stabi-
lit la Paris din 1973. A f\cut
parte din echipa de conducere
a celebrei reviste „Tra vail
théâ tral“ [i a fost redactor-[ef
al revistei „Arta teatrului“
(1981-1988), publicat\ de Théâ-
tre National de Chaillot, con-
dus pe atunci de Antoine Vi-
tez. Director artistic al Aca -
demiei Experimentale a Tea-
trelor `n anii 1991-2000. Ales
de trei ori pre[edinte al Aso-
cia]iei Interna]ionale a Criti -
ci lor de Teatru, este `n pre-
zent pre[edinte de onoare al
aces teia. Este, de asemenea,
pre[edintele Premiului Euro-
pa pentru teatru. A fost de do -
u\ ori laureat al UNITER, iar
`n 2007 a primit Premiul Pro-
metheus pentru `ntreaga acti-
vi tate. A predat ̀ n Statele Uni-
te, Canada, China [i a animat
evenimente teatrale `n diver-
se capitale ale lumii. Este mem -
bru de onoare al Academiei
Române.

De acela[i autor, la Editura
Polirom au ap\ rut: Peter
Brook. Spre teatrul formelor
simple (2005), Scena suprave-
gheat\. De la Shakespeare la
Genet (2007) [i Iubire [i neiu-
bire de teatru (2013).



George Onofrei

Obi[nuit s\ amenin]e pe oricine `i
iese `n cale [i `l indispune ba c\ „te
ia duba“, ba c\ „mergi la pu[c\rie“,
singurul premier dovedit plagiator
din istoria postdecembrist\ a Ro-
mâniei g\se[te de cuviin]\ s\ re -
`nc\lzeasc\ lin[ajul de acum doi
ani al Antenei 3 la adresa fostului
pre[edinte al ICR [i a celor doi fo[ti
vicepre[edin]i (`ndeosebi a unuia,
cel catalogat drept „fascist“).

Seria afirma]iilor inacceptabile
colind\ de ceva vreme lumea poli-
tic\, dar `ncepe s\ se r\sfrâng\, `n
mod cu totul toxic, spre ̀ ntreaga so-
cietate – una care, deja, `n urma re-
ferendumului din vara lui 2012, fu-
sese grav atins\ de o radicalizare  a
discursului f\r\ precedent. 

Totu[i, a spune c\ Victor Ponta
a s\rit acum calul pare prea pu]in.
Afirma]ia sa privitoare la profeso-
rul universitar Mircea Mih\ie[ de-
not\, pe de o parte, o incultur\
cras\, o joac\ de cuvinte care `n lu-
mea occidental\ ar fi dur [i pe loc
taxat\, dar [i un grobianism pe ca-
re, la momentul distrugerii ICR [i
al lin[\rii mediatice a fostei echipe,
nu `l b\nuiam. 

Lucrurile acestea s-au mai spus,
dar, se pare, insuficient pentru a
str\ punge blocada mediatic\ spe-
cializat\ `n lin[aj. ICR, `n vremea
[efiei lui Horia-Roman Patapievici,
a ajuns s\ fie un etalon `n domeniul
administra]iei culturale de la noi.
Preluând, ̀ n parte, modele deja func -
]io nale `n restul Europei, Patapie-

vici a construit un institut care de-
venise un partener de la egal la egal
al celor similare din str\in\tate.
România `ncepea, `n sfâr[it, s\ vor-
beasc\ pe limba occidentalului, s\
creeze un sincronism, fapt, din
p\cate, nemaiexperimentat pân\
atunci.

{i nu doar despre func]ionare,
despre programe eficiente de tra-
duceri, despre particip\ri la stan-
darde `nalte la târgurile de carte
din afar\ este vorba aici. Dincolo
de tot e[afodajul administrativ,
ICR a reprezentat [i o stare de spi-
rit – una de normalitate, una a per-
forman]ei. 

Sigur c\ la reini]ializarea lin[a -
jului a contribuit acum, `n campa-
nie, [i Traian B\sescu, apelând la
Curtea Constitu]ional\ `n chestiu-
nea decora]iilor, [i [tiu c\ mul]i
dintre admiratorii lui Horia-Ro-
man Patapievici, Mircea Mih\ie[
sau Tania Radu gândesc asta. S\ ne
aducem aminte prin ce a fost ne-
voit\ s\ treac\ aceast\ echip\ de
profesioni[ti ai politicilor culturale
(fiecare având ̀ n spate o carier\ ex-
trem de solid\). Atacul furibund
lansat urm\rea nu doar ponegrirea
lor, ci d\dea impresia chiar c\ se
dore[te a se merge pân\ la anihila-
re. Nu una fizic\, evident, ci una ca-
re s\ presupun\ „raderea“ lor com-
plet\ din spa]iul public. 

~n schimb, de la `n\l]imea dem-
nit\]ii pe care a dobândit-o, Victor
Ponta arunc\ vorbe la mod\ (vezi
Putin vs. Euromaidan) despre cei
pe care, nu se [tie din ce motiv, ̀ nc\

`i mai vede drept mari adversari.
Le arunc\ f\r\ ca m\car s\ aib\ o
minim\ idee despre ceea ce `n -
seam n\, asemenea unui [colar ca-
re vrea s\-[i impresioneze colega
de banc\ folosind cuvinte auzite
sau poate odat\ citite, dar al c\ror
sens `i scap\.

O seam\ de comentatori au
`ncercat s\ conduc\ discu]ia exclu-
siv pe pista Traian B\sescu, moti-
vând c\ „oricum cu Ponta ne-am
l\murit deja, ce s\ mai vorbim?“.
Or, exact aici e gafa monumental\,
`n opinia mea. Adic\ s\ pui toate
tunurile pe un pre[edinte care `[i
termin\, curând, ultimul mandat,
care a l\sat s\ fac\ performan]\ la
ICR personalit\]i precum Mircea
Mih\ie[ sau Horia-Roman Patapie-
vici (OK, poate [i pentru c\ nu l-a
interesat atât de tare subiectul, ca
s\ `i ascult\m [i pe talibanii anti-
B\sescu), dar s\ cau]ionezi ori, cel

pu]in, s\ `l treci cu vederea pe cel
care conduce `n acest moment Gu-
vernul României [i cel mai impor-
tant partid din ]ar\ [i are ambi]ia
de a deveni `n acest an [i pre[edin-
te, pare cel mult... ciudat.

Altfel, se lucreaz\ intens la „ni-
velarea“ de con[tiin]e [i la acredi-
tarea ideii c\ „to]i sunt la fel“, in-
clusiv `n câmpul cultural. Nu nu-
mai c\ nu sunt to]i la fel, dar Horia-
Roman Patapievici, Mircea Mih\ -
ie[, Tania Radu au mai avut [i in-
solen]a de a pleca printr-o demisie
de onoare, `n aplauzele celor care
au participat, ̀ n vara lui 2012, la ul-
tima conferin]\ de pres\ a celor
aminti]i. A[a c\ asta ar trebui s\ `i
dea de gândit [i domnului Ponta:
care e diferen]a `ntre colegii s\i de
partid care, `ntr-adev\r, pleac\ `n
num\r mare din birourile lor cu
duba [i cei pu]ini care pleac\ de
bun\voie, tot dintr-o demnitate pu-

blic\, `n apla u zele celor pentru ca-
re au `nsemnat modernizarea cul-
tural\ a României.

P.S. ~n urm\ cu dou\ s\pt\mâni
scriam despre ini]iativa Prim\riei
ie[ene de a-i monta un bust poetu-
lui de curte al ceau[e[tilor, Adrian
P\unescu, `n Copou. S\pt\mâna
asta am aflat c\, dup\ masacrul tei-
lor de pe {tefan cel Mare, pe „edili“
`i incomodeaz\ circa un hectar de
p\dure din Parcul Expozi]iei, pe ca-
re a marcat-o pentru t\iere. Dac\ la
centru Ponta se r\fuie[te cu „fas -
ci[tii“, aici, la Ia[i, supusul s\u
Gheorghe Nichita `i catalogheaz\
pe cei care nu sunt de acord cu
domnia sa `n privin]a gestion\rii
spa]iilor verzi din urbe drept „iste-
rici“, „cretini“, „bolnavi mintal“
(bibliografie: „Ziarul de Ia[i“, pagi-
na a II-a, edi]ia din 9 mai 2014).
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~n plin\ campanie pentru alegerile europarlamentare a
fost readus\ `n planul public, pe nepus\ mas\ parc\,
tema „lipsei de patriotism“ a fostei conduceri a Institu -
tului Cultural Român, cea „purt\toare de zvastic\ pe
crupa poneiului roz“. Premierul Ponta a lansat, ca din
senin, diatriba: „Mih\ie[ este un b\trân fascist“. 

Ura politicului `n spa]iul public:
de la „fasci[ti“ la „bolnavi mintal“

Recentele atacuri ale premierului
României `ndreptate `mpotriva un-
or intelectuali de frunte ai ]\rii nu
pot decât s\ consterneze [i s\ ne
`ngrijoreze `n acela[i timp. Calom-
niile, acuza]iile `nchipuite, eti-
chet\rile rudimentare amintind de
vremuri pe care le credeam apuse,
propaganda de partid cu preten]ie
de judec\]i de valoare, toate acestea

([i nu numai) au re`nceput s\ infes-
teze via]a noastr\ cultural\ [i s\-i
aduc\ serioase prejudicii. Sub con-
ducerea lui Horia-Roman Patapie-
vici, echipa Institutului Cultural
Român a ob]inut rezultate deosebi-
te [i evidente `n ce prive[te promo-
varea culturii scrise `n lume. ~n
doar câ]iva ani, ICR devenise prin-
cipala institu]ie cultural\ a ]\rii,

cu o recunoa[tere interna]ional\
de necontestat. Urm\rile a[a-zisei
reorganiz\ri sunt cunoscute, fiind
lesne de evaluat fie [i prin reduce-
rea drastic\ a num\rului de tradu-
ceri ale operelor autorilor români
publicate `n str\in\tate. Revol -
t\toare sunt [i jignirile aduse unu-
ia dintre intelectualii de frunte ai
]\rii, profesorul Mircea Mih\ie[,

autor [i colaborator de prestigiu al
editurii noastre. Opera lui este
ast\zi larg recunoscut\ atât `n Ro-
mânia, cât [i ̀ n str\in\tate. A-l cali-
fica drept anti-român, nazist, fas-
cist b\trân etc. constituie nu doar o
lips\ de bun-sim], ci o deviere de la
un discurs ra]ional, un derapaj
greu de imaginat la un politician
responsabil. 

Solicit\m – `mpreun\ cu to]i
cei care [i-au manifestat indigna-
rea fa]\ de astfel de practici – ca
premierul României s\ renun]e la
calomnieri ce nu `i fac cinste. Soli-
cit\m ca preocup\rile sale s\ aib\
`n vedere starea grav\ `n care se
afl\ cultura na]ional\ ca urmare 
a subfinan]\rii, [i nu r\fuielile po-
litice personale sau de partid. 
Cultura scris\ a fost desfigurat\
vreme de prea multe decenii de in-
dica]ii, cenzur\, etichet\ri ideolo-
gice [i procese de inten]ii ca s\
mai dorim s\ ne `ntoarcem la acel
trecut.

Reac]ia Editurii Polirom 
la atacurile premierului României

Iunie 2012: mobilizare f\r\ precedent în lumea cultural\ – circa 200 de persoane au venit în fa]a Institutului Cultural Român
pentru a protesta împotriva schimb\rii misiunii institu]iei



Ian Fleming: 
cocktailurile

Despre p\rintele lui James Bond se [tie
c\ era un mare consumator de alcool [i
]ig\ri. Prefera, se pare, mai ales coc-
ktailul Vesper (sau „vodka martini“) a
c\rui re]et\ a dezv\luit-o `n romanul
Casino Royale: 6 cl gin, 2 cl vodc\, 1 cl
Lillet alt, pu]in\ l\mâie. „Shaken, not
stirred“, evident. Fleming a transmis
pasiunile sale [i „fiului“ s\u, James
Bond. Recent, un grup de medici en-
glezi s-au amuzat s\ calculeze volumul
de alcool consumat de agentul 007 ̀ n ro-
manele lui Fleming. Cu o medie de 730
ml de alcool s\pt\mânal, Bond este un
alcoolic ̀ nveterat, raportat la media ad-
mis\ de 210 ml de c\tre OMS.

Ernest Hemingway: 
alcoolul [i luptele 
cu tauri

Liderul grupului de scriitori depen-
den]i de alcool este condus, de departe,
de Hemingway care s-a dovedit toat\
via]a un alcoolic func]ional. A `nceput
s\ bea [i mai intens ̀ n anii ’50, ca reme-
diu pentru r\ni c\pt\tate ̀ ntr-o serie de
accidente. Cantitatea industrial\ de
b\utur\ consumat\ a intrat `n legend\,
iar Hemingway este creditat ca inven-
tator al mai multor b\uturi precum
daiquiri [i mojito, ceea ce nu e sigur.
Este sigur `ns\ c\ a creat cocktailul Pa-
pa Doble (sau Hemingway Daiquirí).

Pe lâng\ b\utur\, Hemingway era
pasionat [i de tauromahie, art\ a are-
nei c\reia `i sucombase [i Teophile
Gautier, `n 1853. Lupta cu taurii l-a fas-
cinat `ntr-atât pe Hemingway `ncât i-a
dedicat volumul Moartea dup\-amiaz\.
Grijuliu cu dependen]ele sale, Hemin-
gway a creat [i un cocktail – o combi-
na]ie de absint [i [ampanie – cunoscut
ca „{ampania Hemingway“.

Malcolm Lowry: 
mezcal

Clarence Malcolm Lowry (1909-1957)
`[i datoreaz\ celebritatea romanului
s\u din 1947, Under the Volcano, care
este considerat una dintre cele mai
bune c\r]i ale secolului trecut. Iar
Lowry, spun unii, datoreaz\ aceast\
carte viciului s\u, b\utura, care l-a
`nso]it toat\ via]a (a murit, se pare,
din cauza unui cocktail de barbiturice
[i alcool). Eroul lui Under the Volcano
este Geoffrey Firmin, un consul brita-
nic alcoolic. Lowry prefera, pare-se,
mezcalul, o rud\ apropiat\ a tequillei,

un distilat alcoolic din maguey, foarte
popular `n Mexic.

Paul Verlaine: 
absint

{i Baudelaire, [i Rimbaud erau devo-
ta]i acestei fée verte, dar Verlaine era
cu adev\rat `ndr\gostit de ea. Când po-
vestea lui de dragoste cu Rimbaud a
luat sfâr[it, poetul s-a scufundat `n con-
sumul de absint [i a sfâr[it prin a face
doi ani de pu[c\rie dup\ ce [i-a
`mpu[cat `n bra] fostul amant. Spre fi-
nalul vie]ii, Verlaine, singur [i s\rac, a
renun]at la toate viciile, mai pu]in la
absint pe care, spune legenda, l-a b\ut
chiar [i pe patul de moarte.

William S. Burroughs:
heroina [i armele de foc

C\ Burroughs consuma heroin\ nu a
fost niciodat\ un secret, fiindc\ mare
parte din via]a sa a fost dependent de
acest drog. Mare parte din opera sa 
este compus\ din texte autobiografice
despre propriile lui experien]e cu stu-
pefiantele. Burroughs chiar a vândut
heroin\ ̀ n anii ’40, ̀ n Greenwich Villa-
ge. E perioada `n care s-a „`nh\itat“ cu
Allen Ginsberg [i Jack Kerouac pentru
a se scufunda ̀ n excesul consumului de
drog [i a fonda „genera]ia Beat“. 

Cea mai fatal\ dependen]\ a lui a
fost `ns\ fascina]ia pentru armele de
foc. ~n 1951, `n timpul unui sejur `n Me-
xic, Burroughs s-a jucat „de-a Wilhelm
Tell“ cu un revolver [i un pahar de
[ampanie a[ezat pe capul so]iei, Joan
Vollmer. Experien]a s-a sfâr[it tragic,
iar Burroughs, ros de vinov\]ie [i `ne-
cat `n droguri, s-a inspirat din acest
eveniment pentru celebrul s\u roman
The Naked Lunch.

Hunter S. Thompson: LSD

Este un personaj care ̀ ntruchipa de unul
singur un adev\rat dic]ionar de droguri.

~n anii ’60, Thompson a experimentat
tot ce i-a c\zut ̀ n mân\: cocain\, mesca-
lin\, alcool, LSD, marijuana etc. Road-
tripul lui halucinogen s-a cristalizat `n
opera care avea s\ `l fac\ celebru, ro-
manul Fear and Loathing in Las Vegas.

Henry Miller [i Lord Byron:
sexul

Se pare c\ Byron era cu adev\rat obse-
dat de sex [i numai `n timpul sejurului
s\u `n Vene]ia s-a culcat cu peste 250 de
femei (f\r\ a mai pune la socoteal\
b\rba]ii). A mai avut rela]ii cu sora lui
vitreg\, iar una dintre celebrele lui
amante, Lady Caroline Lamb, l-a decla-
rat „mad, bad and dangerous to know“.
Tot sexul a fost marea obsesie a lui
Henry Miller care, totu[i, pare s\ fi fost
mai mult provocator decât obsedat.
„Sexul este unul dintre cele nou\ moti-
ve care pledeaz\ `n favoarea re`ncar -
n\rii. Celelalte opt nu au importan]\“,
a spus Miller.

Charles Dickens: 
morga

Se pare c\ celebrul Dickens era fasci-
nat de acest loc al mor]ii unde st\tea zi-
le `ntregi, urm\rind sosirea [i preg\ti-
rea cadavrelor. El a descris aceast\ fas-
cina]ie fa]\ de morg\ drept „o atrac]ie
pentru repulsie“. „Sunt atras spre mor -
g\ de o for]\ irezistibil\“, a recunoscut
el.

Honoré de Balzac: 
cofeina

Se spune c\ autorul Comediei umane
consuma pân\ la 50 de ce[ti de cafea pe
zi. Când nici aceast\ doz\ nu a mai fost
suficient\, Balzac a `nceput s\ ron]\ie
boabe de cafea. Cum oare, altfel, ar fi
reu[it s\ scrie cele 133 de c\r]i din
Condi]ia uman\, se `ntreab\, mali]ios,
site-ul MyBoox.fr.
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U[oare sau nocive, adic]iile nu `i cru]\ pe marii
scriitori care, deseori, [i-au transformat
sl\biciunile `n materia prim\ a operelor lor
literare, scrie MyBoox.fr care s-a ocupat „cu
modera]ie“ de acest subiect. (Drago[ Cojocaru)

Mari scriitori 
[i dependen]ele lor

Ernest Hemingway

William S. Burroughs
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Evolu]iile (sau involu]iile) de pe
scena noastr\ politic\ au `mp\r]it,
din nou, societatea româneasc\,
`ntr-un mod pe care `l credeam
dep\[it odat\ cu primii ani ai dece-
niului trecut.

Pe atunci, descoperirea vie]ii
politice [i a aspectelor ei – dup\ pa-
truzeci de ani de socialism de stat –
f\cuse din români un popor de co-
mentatori pasiona]i. (Anali[tii au
ap\rut mai târziu.) Fiecare era de o
anumit\ parte: ori cu Puterea fese-
nist\, ori cu Opozi]ia reprezentat\
de partidele istorice [i de asocia]ii-
le civice; iar cei care nu se implicau
erau acuza]i c\ fac, prin aceast\ ne-
implicare, jocurile Puterii. Fractu-
ra deschis\ `n societatea româ-
neasc\ a mers, de la un nivel ma-
cro, pân\ `n intimitatea rela]iilor
personale, remodelate violent de
convingerile politice. Prieteni de-o
via]\, care traversaser\ solidari so-
cialismul real, s-au reg\sit de p\r]i
diferite ale baricadei. Conflictul s-a
colorat genera]ionist (tinerii erau
cu Opozi]ia, iar p\rin]ii lor, mai
conservatori, cu Puterea) [i s-a dis-
tribuit inclusiv pe „orizontala“ fa-
miliei, otr\vind raporturile conju-
gale.

Ar fi comic, dac\ n-ar fi tragic:
de dragul unei figuri politice sau al

unui partid autohton pe care aceasta
o reprezint\, s\ te despar]i de oa-
meni apropia]i ori s\ te ̀ ndep\rtezi
de ei. De ce? De ce ar fi mai impor-
tant un –escu aflat ̀ ntr-o func]ie de-
cizional\ (sau aspirând s\ ajung\
`ntr-una) decât el [i ea, oameni cu
nume, prenume [i o biografie care
s-a intersectat cu a noastr\? {i de ce
convingerile politice ale consuma-
torilor care suntem se dovedesc
mai tari decât convingerile actori-
lor no[tri politici?

Dac\ ace[tia din urm\ se adap-
teaz\, se flexibilizeaz\, fac azi alian -
]e cu inamicii de ieri, trec dintr-un
partid `n altul f\r\ probleme de
con[tiin]\, noi suntem de o tenace
consecven]\; [i, când ajungem s\
ne indign\m pe un partid, ne in-
dign\m pe cel pu]in un deceniu...
Vreau s\ spun c\, dincolo de opor-
tunismul specific politicianului au-
tohton, politica `ns\[i are o dina-
mic\ superioar\ celei a consumato-
rilor s\i creduli. Este un teren al
glis\rilor permanente [i al conjunc-
turalului speculat la maximum, `n
timp ce noi am dori o hart\ insti-
tu]ionalizat\, cu marcaje clare.

Vorbesc, evident, de cei de bun\
credin]\ [i chiar cu o anume naivi-
tate, nu de cinicii profitori ai evo-
lu]iilor [i involu]iilor de pe scena

politic\. Vorbesc de cei care iau de
bune discursurile [i argumentele
politicienilor no[tri; [i care, impreg-
na]i de „adev\rurile“ livrate zilnic,
ajung la ceart\ [i ruptur\ cu priete-
nii lor.

Pentru a suda fractura [i a coase
rana, este suficient s\ privim dintr-o
perspectiv\ depasionalizat\ specta-
colul politichiei române[ti. Tinerii
politicieni din noua gard\ nu sunt
altfel decât predecesorii lor; [i nici
nu prezint\ diferen]e semnificati-
ve, de la un partid la altul. Ca [i `n
cazul vechilor figuri, ei au o extrem
de previzibil\ `mp\r]ire a câmpu-
lui. Orice eveniment care survine
[i orice `ntâmplare la care asis -
t\(m) vor fi interpretate `n func]ie
de culoarea ideologic\ a politicia-
nului [i de agenda partidului, plat-
formei, asocia]iei, grupului s\u.
Dac\ a plagiat, grosolan, unul de-al
nostru, plagiatul nu exist\. El re-
prezint\ numai o f\c\tur\ a lor, a
du[manilor politici care instru-
menteaz\ totul. Dac\, invers, a pla-
giat unul de-al lor, acest subiect va
fi tocat zi de zi, ceas de ceas [i `n
propor]ie de mas\. Furtul, ho]ia,
frauda se coloreaz\ ideologic; [i es-
te `nduio[\tor s\ vezi reac]ia frau-
datorului la dezv\luirea fraudei sale.
Totul e politizat, spune cu lacrimi
`n ochi omul a c\rui singur\ mese-
rie pe lumea asta este politica.

Realitatea factual\ devine astfel
un cub Rubik, cu care se faceshow `n
fa]a electoratului. Cel mai abil
juc\tor devine pre[edintele ]\rii
(numai Emil Constantinescu era
„din alt film“), iar opozantul con-
secvent (Corneliu Coposu) va fi
v\zut ca o figur\ a rigidit\]ii. Inte-
lectualul care nu se implic\ este vi-
novat fiindc\ nu se implic\. Intelec-
tualul care se implic\ este vinovat

pentru c\ se implic\. ~n schimb, po-
liticianul [i comentatorul politic
aflat `n siajul lui beneficiaz\ mai
mereu de acest drept de a felia rea-
litatea [i a ]i-o oferi gata mestecat\.
Tu [tii ̀ ntotdeauna mai pu]in decât
el. {i te `n[eli mult mai des. C\ci
afirmând azi ce a negat ieri (cu
aceea[i siguran]\ de sine), el `]i
poa te oricând cita un enun] al s\u
convenabil pentru noul context.

Se poate f\r\ politic\ [i f\r\
juc\torii ei? Evident, nu. Dar se
poa te, m\ gândesc, f\r\ aceast\ ab-
surd\ `ncredere de sut\ la sut\ `n

ni[te profesioni[ti (ori, [i mai r\u,
amatori) ai specul\rii contextului.
Se poate privi tabloul cu mai mult
spirit critic [i cu acel discern\mânt
dovedit `n spa]iul reflec]iilor noas-
tre „colaterale“ politicului. Putem
s\ apreciem un politician chiar
dac\ nu simpatiz\m cu partidul
lui; [i putem evalua performan]a ̀ n
sine, indiferent de culoarea care i
se d\.

Putem s\ nu ne cert\m cu ochii
injecta]i de propriul adev\r abso-
lut, dac\ unul este pro, altul e con-
tra [i al treilea se ab]ine.
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~n perioada 15-18 mai se des -
f\[oar\ a 20-a edi]ie a Târgului In-
terna]ional „Lumea c\r]ii“ de la
Praga. Standul României este orga-
nizat de Ministerul Culturii, iar
programul cultural a fost preg\tit
[i organizat de aceea[i institu]ie, ̀ n
colaborare cu ICR Praga.

Scriitorii invita]i de Ministerul
Culturii la aceast\ edi]ie a Târgu-
lui de Carte de la Praga sunt Emil
Brumaru, Ioan T. Morar, Lavinia
B\lulescu [i Krista Szöcs. Dezba-
terile [i lecturile la care vor partici -
pa, al\turi de importan]i scriitori
cehi, vor fi moderate de tra du -
c\torii Libuše Valentová, Jiři Na -
sineč [i Jitka Lukešová. Invita]ii
Institutului Cultural Român cu
aceas t\ ocazie sunt scriitorii Bogdan

Suceav\ [i Ileana Cudalb. Literatu-
ra român\ este cunoscut\ [i apreci-
at\ `n Cehia, România fiind `n
urm\ cu doi ani ]ara invitat\ de
onoare a Târgului Interna]ional
„Lumea c\r]ii“ de la Praga.

Programul evenimentelor:

Joi, 15 mai, de la ora 17.00, scri-
itoarele Lavinia B\lulescu [i Ileana
Cudalb, al\turi de scriitoarea ceh\
Markéta Hejkalová, vor participa
la dezbaterea „Scrierea sinelui“,
moderat\ de Jitka Lukešová. 

Vineri, 16 mai, de la ora 16, la
standul na]ional va avea loc
lansarea edi]iei cehe a c\r]ii Venea
din timpul diez de Bogdan Suceav\,
`n traducerea lui Jiři Nasineč .

Sâmb\t\, 17 mai, de la ora 13, la
standul României, cei [ase autori
români prezen]i la Praga – Emil
Brumaru, Lavinia B\luluescu,
Ileana Cudalb, Ioan T. Morar, Bog-
dan Suceav\, Krista Szöcs – vor
sus]ine lecturi din cele mai recente
c\r]i ale lor. Traducerea [i modera -
rea: Jitka Lukešová.

Duminic\, 18 mai, de la ora 13,
Emil Brumaru [i Václav Daněk vor
sus]ine lecturi de poezie, urmate de
o dezbatere, eveniment moderat de
Libuše Valentová. 

De la ora 14, prozatorii Ioan T.
Morar [i  Bogdan Suceav\, al\turi
de prozatorul ceh Roman Ráž, vor
participa la dezbaterea „Istorie [i
fic]iune“. Moderator: Jiři Nasineč .

Putem s\ 
nu ne cert\m

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Autori Polirom [i Cartea
Româneasc\ la Târgul Interna]ional
„Lumea C\r]ii“ de la Praga



M\ voi folosi de aceast\ ocazie
spre a mul]umi companiei E.ON
Energie pentru modul `n care 
mi-a amintit c\ via]a trebuie tr\i -
t\ simplu. 

C\ parc\ prea m\ obi[nuisem
comod. Prea l\sam tehnologiile [i
gadgeturile meschine s\ tr\iasc\
`n locul meu.

M-am trezit cu idei bine contu-
rate. Urma s\-mi beau cafeaua
urm\rind [tirile matinale pe Pro
TV. Apoi s\ fac un du[ cl\bucos,
all inclusive, c\ m\ cam mânca

pie lea capului. Pân\ `n amiaz\
trebuia s\ redactez acest text [i s\-l
trimit Anc\i prin e-mail. Even -
 tual, dac\ nu m\ puteam fofila ̀ nc\
o zi, ar fi trebuit b\rbierit gazonul,
c\ `ncepea s\ arate a p\dure. 

O lini[te ciudat\ m-a izbit oda -
t\ cu intrarea `n buc\t\rie. Nu se
auzea Busu. Nici filtrul de cafea,
nici m\car frigiderul. Adic\ nu
aveam curent. Pun mâna pe tele-
fon [i mi se comunic\: lucrare la
re]ea, cu `ntrerupere de tensiune
pân\ `n jurul orei [apti[pe. Recu-
nosc, pe moment m-a apucat pani-
ca. Am realizat cât de dependent
devenisem de ace[ti dr\cu[ori de
electroni care se plimb\ prin fire
[i aprind becul. Oare o s\ pot tr\i

atâtea ore f\r\ energie electric\?
Da, pot tr\i, mi-am zis. C\ [i

str\bunicii mei au reu[it. Ca pri -
m\ m\sur\, am f\cut cafeaua la
ibric. Apoi am t\iat o ceap\, am
scos o bucat\ din interior peste
care am pres\rat sare [i am a[tep-
tat zece minute. Nu s-a chifligit,
adic\ azi nu va ploua. Busule, po]i
s\ te speli pe cap cu rubrica ta me-
teo, mie nu-mi mai trebuie!

Mi-am luat cana de cafea [i am
ie[it `n drum, unde cinci vecini
discutau despre toate. ~n câteva
minute am aflat tot ce se petrecu-
se `n ]ar\, inclusiv [tirile sporti-
ve. {i toate astea din cinci surse,
deci cu maxim\ credibilitate [i
obiectivitate.

O regul\ a naturii zice c\ dac\
nu te speli, te `mpu]i. O alt\ re-
gul\, a fizicii, zice c\ centrala ter-
mic\ face ap\ cald\ doar dac\ o
bagi `n priz\, iar priza s\ aib\ 

curent. {i acum ce, s\ r\mân ne -
sp\lat din cauza fizicii? Am scos
un lighean mare `n curte, am
`nc\lzit trei oale de ap\ pe aragaz
[i m-am `mb\iat, cum s-ar spune,
old fashion way, chiar amuzân -
du-m\ de felul `n care bulele de
aer intestinal ies la suprafa]\ `n -
tocmai cum le-a ordonat Arhime-
de s\ o fac\. Nu sunt sut\ la sut\
sigur, dar am impresia c\ vecina
de peste drum m-a v\zut chiar `n
momentul `n care `mi aco peream
podoabele cu prosopul. A fost un
moment de socializare intrinsec\,
f\ra feisbucuri [i f\r\ emoticoane
false.

~mb\iat [i `mprosp\tat, am
scos un caiet din sertarul biroului
[i am scris aceste rânduri, pe care
le-am b\gat `ntr-un plic, am lins
cu poft\ timbrul [i l-am pus `n cu-
tia po[tal\ cu destina]ia „Supli-
mentul de cultur\“. Sper s\ ajun g\.
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Ca s\ se asigure c\ un public cât
mai larg va intra la film, distribui-
torul român a optat pentru titlul
Gigolo de ocazie, care trimite la ne-
fericita comedie Un gigolo de doi
lei/Deuce Bigalow: Male Gigolo.
~ns\ filmul lui Turturro n-are ni-
mic dintr-o comedie cu Rob Schnei -
der, ci e o poveste dulce-amar\ [i
de respira]ie restrâns\ despre inti-
mitate [i singur\tate la vârsta la
care metroul nu mai opre[te `n
toate sta]iile. De aici [i cuvântul
„fading“ din titlu. Fioravante, el
`nsu[i `ntre dou\ vârste, lucreaz\
cu lucruri perisabile – florile, fe-
meile – pe care le ajut\ cu tan -
dre]ea lui.

Scenariul scris de John Turtu -
rro nici nu explic\ fiecare mi[ca-
re. Fire[te, te `ntrebi ce `l apuc\ pe
Murray s\ se gândeasc\ tocmai la
Fioravante atunci când dermato-
logul lui (Sharon Stone) ̀ i m\rturi-
se[te c\ dore[te un gigolo pentru
un threesome cu prietena ei (Sofía
Vergara). Fioravante e un om `n
banca lui, care pare `mp\cat cu
via]a. {i, `n fond, de ce s-ar confesa
dermatologul unui pacient? Nu
conteaz\ c\ pe Sharon Stone n-o s-o
vezi niciodat\ pe post de dermato-
log. Aceasta e una din multele iro-
nii pe care le folose[te filmul, pe
lâng\ cea operat\ de Turturro care
ne d\ de `n]eles c\ se vede pe sine
`n postura unui gigolo de succes.
Cum-necum, Fioravante d\ lovitu-
ra `nc\ de la prima `ntâlnire cu

doamna dermatolog, Murray aran -
jându-i alte [edin]e cu cucoane
mai tinere sau mai purii, toate bo-
gate [i, se presupune, nefericite.
Ne afl\m ̀ n plin\ fantasm\ mascu-
lin\, pe care fiecare o savureaz\
cum [tie – Murray tapându-[i prie-
tenul de comisioane cât mai mari,
Fioravante l\sându-se dus de nas
cu aerul semi-inocent al cuiva care
face un bine [i care se mir\ c\ e [i
pl\tit pentru asta. Apari]ia ([i ea
improbabil\) a unei v\duve evrei-
ce ultra-ortodoxe (Vanessa Para-
dis) tulbur\ paradisul masculin [i
`l face pe gigolo s\ se `ndr\gos-
teasc\. Dar [i aici e o ironie,
ne`ndemânatic manevrat\ de sce-
naristul-regizor care, parc\, savu-
rând rolul de demiurg, decide `n
ultimul moment cine cu cine s\
r\mân\. Ego-ul lucreaz\ pe c\i
subtile haha.

Dar filmul e tihnit [i luminos [i
pare pe gustul spectatorilor peste o
anumit\ vârst\ (angajatele de la
cinematograful bucure[tean Stu-
dio ne zâmbeau complice la intra-
re, filmul le pl\cuse [i lor). Ade -
v\rul e c\ John Turturro g\ se[te
un limbaj u[or de `n]eles de orice
gen de spectator. Povestea nu e
`ngro[at\, nu e vulgar\ [i degaj\
nu un umor de Cascadorii râsului,
cât nostalgie [i c\ldur\. {i e ideal
sus]inut\ de imaginea lui Marco
Pontecorvo (fiul lui Gillo!), care a
optat – mai mult ca sigur la do-
rin]a regizorului – pentru o tu[\

retro, de film din anii ’70. Primele
cadre par oricum dintr-un film de
epoc\, dup\ care, treptat, imagi-
nea se mai coloreaz\, de[i se men -
]ine vag desaturat\. New York-ul
`n care ̀ [i plaseaz\ Turturro ac]iu-
nea (povestea se petrece `n zilele
noastre) nu are g\l\gia marilor
aglomer\ri urbane, ci aerul coloc-
vial [i pa[nic al unui cartier
(Brooklyn) unde fiecare se cunoa[ -
te cu fiecare, inclusiv aerul de car-
tier evreiesc unde nici un secret
nu st\ ascuns mult timp. M\ `ndo-
iesc c\ John Turturro are ceva
evreiesc `n ADN, dar prezen]a lui
Woody Allen face ca [i din aceast\
perspectiv\ scenele `n care joac\
s\ par\ c\ fac parte dintr-un film
de Woody Allen. 

~n lumina un pic afumat\ cu ca-
re Marco Pontecorvo filmeaz\ eroii

[i New York-ul (filmul e mai mult
decât orice o declara]ie de dragos -
te pentru acest ora[), povestea
imaginat\ de John Turturro ̀ i sea -
m\ n\ lui Turturro mai mult decât
ar crede. La fel ca figura lui, ea e
tandr\, ironic\, pu]in strâm b\,
`n]eleg\toare, cu un echilibru fra-
gil `ntre zâmbetul amuzat [i zâm-
betul trist. Ce r\mâne cu tine dup\
ce filmul se [terge („fading“), de[i
chiar la ie[irea din sal\ nu ]i se
p\rea cine [tie ce, sunt o senza]ie,
un gust, o impresie f\r\ nici o
leg\tur\ cu povestea, ci cu atmos-
fera filmului. N-am fost niciodat\
la New York, dar cred c\ acesta e
gustul lui. Unul dintre ele. 

Gigolo de ocazie/ Fading Gigolo, de
John Turturro. Cu: John Turturro,
Woody Allen, Vanessa Paradis, Sharon
Stone, Sofía Vergara, Liev Schreiber

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

John Turturro interpreteaz\ `n al cincilea film pe care
l-a regizat, Fading Gigolo, un b\rbat mai trecut care
poart\ numele suav de Fioravante [i care, trezindu-se
aproape [omer, accept\ s\ devin\ gigolo „impre sa -
riat“ de prietenul s\u Murray (Woody Allen). 

Fading New York
Frisch
Exist\ câteva c\r]i pe care le reci-
tesc din când `n când, ca un fel de
limpezire a min]ii dup\ prostiile pe
care le scriu [i le citesc de obicei.
C\r]i care fac curat, care scot ce-i
mai r\u din tine [i arunc\ totul pe
geam. Una dintre aceste c\r]i este
Jurnalul lui Max Frisch, publicat
la Univers `n 1984, `n traducerea
Corinei Jiva. F\r\ cancanuri (deci
din alt film decât fra]ii Goncourt),
dar cu suficient de mult\ `n]elep-
ciune [i luciditate `ncât s\ nu mai
ai nevoie de bârfe cu Brecht. Vorba
lui Julian Barnes, când scrie de -
spre Sarah Bernardt `n Niveluri de
via]\: „Dat fiind c\ `[i ducea via]a
printre complica]ii [i artificii, sim-
plitatea o `nduio[a `ntotdeauna“.
Cam a[a [i eu. Detoxifierea de exce-
se se face cu Frisch sau cu ap\ cu
l\mâie, depinde ce-ave]i la ̀ ndemâ n\.
Din ap\ recomand mai ales l\mâia,
iar din Frisch mai ales chestionare-
le. Despre rela]ia cu umorul, cu ba-
nii, cu iubirea, cu cel\lalt sex, cu
prietenia, cu moartea, cu speran]a.
Transcriu aici câteva `ntreb\ri din
chestionarul (alc\tuit ̀ n 1969) pe te-
ma umorului, pentru c\ e, cum se
zice, esen]ial: „1. Dac\ aduce]i pe ci-
neva `n situa]ia s\-[i piard\ umo-
rul (de pild\, pentru c\ i-a]i lezat
sentimentul de ru[ine) [i dac\
atunci face]i constatarea – omul
acesta n-are umor; socoti]i c\ dvs.
ave]i umor pentru c\ râde]i acum
de el?; 4. Socoti]i c\ `nseamn\
umor: a. s\ râdem de un al treilea?
b. s\ râde]i de dvs. `n[iv\? c. s\ de-
termina]i pe cineva s\ poat\ râde
de sine, f\r\ a se ru[ina?; 7. Ave]i
umor când sunte]i singur?; 8. Dac\
spune]i despre un om c\ are umor,
v\ referi]i la faptul c\ v\ face s\ râ-
de]i sau c\ dvs. a]i reu[it s\-l face]i
s\ râd\?; 9. Cunoa[te]i animale do-
tate cu umor?; 12. Dac\ sunte]i con -
[tient c\ `n clipa de fa]\ nu ave]i
umor, g\si]i c\ umorul pe care-l
manifesta]i uneori este o atitudine
superficial\?; 15. De ce se tem revo-
lu]ionarii de umor?; 19. Vi se `n -
tâmpl\ ca ̀ n umor s\ descoperi]i c\
sunte]i altcumva de cum v-ar pl\ -
cea s\ fi]i, cu alte cuvinte, v\ sperie
propriul dvs. umor?“. Ei, ce zice]i,
v\ sperie?
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Film

Iulia Blaga

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

Bobi 

Pan\
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