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Bani pu]ini
pentru un
festival mare

Ramona Iacobu]e

Teatrul „Luceaf\rul“ din Ia[i
organizeaz\ de [apte ani, la
`nceput de octombrie, Festivalul
Interna]ional de Teatru pentru
Publicul Tân\r (FITPT), un fes-
tival care ̀ ncearc\ s\ aduc\ sub
ochii publicului ie[ean specta-
cole dintre cele mai diverse, `n
ton cu dinamica acestei lumi ar-
tistice. ~ns\, dincolo de aspectele
care ]in de structura programu-
lui unui festival interna]ional,
latura financiar\ este una de
care depind buna sa desf\[urare
[i continuitatea `n timp. 

» pag. 2-3

Citi]i interviul realizat de Ioan Stoleru `n » paginile 8-9

Sorin Oni[or s-a n\scut
[i-a copil\rit `ntr-un sat
din Câmpia B\n\]ean\.
Ulterior a devenit profe-
sor de istorie-geografie,
`ns\ a fost nevoit s\
renun]e la catedr\ pen-
tru a se dedica `n totali-
tate fotografiei. A
hoin\rit prin toat\ ]ara,
cunoscând fierari,
p\stori, c\rbunari [i al]i
oameni calzi [i buni la
suflet, cum `i descrie, iar
stilul s\u de fotojurna -
lism rural sau fotografie
etnografic\ l-a f\cut
cunoscut drept „fotogra-
ful satului românesc“. 

INTERVIU CU FOTOGRAFUL SORIN ONI{OR

„Sper c\ satele noastre vor mai
tr\i destul ca s\ se mai poat\
bucura de ele [i copiii no[tri“

AVANPREMIER|

Cronic\ de carte

Câteva cuvinte
nerecomandate
depresivilor 
afla]i `n criz\

Florin Iorga

Florin Irimia este genul de scriitor
harnic, tob\ de teorie literar\ [i
care nu `nceteaz\ s\ exerseze pen-
tru a deveni mai bun. Am v\zut
asta la cel de-al doilea roman al
s\u, O fereastr\ `ntunecat\, [i o
constat\m [i la cel de-al treilea, 
Câteva cuvinte despre tine. {i
chiar ar fi câteva cuvinte care
merit\ a fi spuse despre acesta din
urm\.

» pag. 10

Marius Daniel
Popescu – 
Culorile rândunicii

„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
volumul de proz\ Culorile r=n -
dunicii de Marius Daniel Popescu,
care va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Bi blioteca Polirom. Seria
Actual“, `n traducerea din limba
francez\ a Simonei Modreanu.

» pag. 12
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FITPT 2014: 8 ZILE CU TEATRU DIN 15 }|RI

Olti]a C`ntec: „Nu se pot face
evenimente importante `n acest
ora[ f\r\ sprijinul autorit\]ilor“

Ramona Iacobu]e

Teatrul coregrafic, teatrul educa -
]ional, teatrul documentar, tea-
trul imagine, teatrul multimedia,
teatrul acustic, teatrul pe ap\, tea-
trul dans, teatrul de obiecte, tea-
trul anima]ie, filmele [i lans\rile

de carte, pe Lacul Ciric, la Palatul
Culturii, la Palas, la C\rture[ti, la
American Corner, la British Co-
uncil, la Colegiul Na]ional „Mihai
Eminescu“ au ]inut plin\, `n 2014,
agenda celor 8 zile ale festivalului.

„A [aptea edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Teatru pentru
Publicul Tân\r a fost o edi]ie foar-
te plin\, mai plin\ decât preceden-
tele, a avut [i un num\r mai mare
de zile, au fost 8, de regul\ aveam
5, [i o tem\ provocatoare. ~nc\ de
când am gândit programul, am
vrut s\ oferim fiec\rui poten]ial
spectator m\car un punct `n pro-
gram care s\ i se potriveasc\, care
s\ `l atrag\ spre festivalul nostru.
Au fost spectacole foarte variate,
tipuri de evenimente foarte varia-
te, de toate genurile, de cât mai
multe tipuri de noi formule de ar-
tele spectacolului“, sintetizeaz\
criticul de teatru Olti]a C`ntec, di-
rectorul artistic al Teatrului „Lu-
ceaf\rul“, organizatorul Festiva-
lului Interna]ional pentru Publi-
cul Tân\r (FITPT).

Situat `n 2014 `ntr-un context
socio-cultural care a `mbinat co -
mercialul [i consumerismul, `n -
cu rajate de S\rb\torile Ia[iului,
cu interac]iunea dintre diversele
segmente ale vie]ii culturale pro-
pus\ de Festivalul Interna]ional

de Literatur\ [i Traducere Ia[i
(FILIT), Festivalul Interna]ional
de Teatru pentru Publicul Tân\r
`ncearc\ s\ `nr\d\cineze cât mai
adânc obiceiul de a oferi expe-
rien]e artistice `n premier\ spec-
tatorilor. 

Printre produc]iile semnifica-
tive pentru noile realit\]i teatrale
de la nivel interna]ional, incluse
`n programul din acest an, se
num\r\ spectacolul trupei din Ce-
hia, Putin schiaz\, jucat `ntr-un
cort militar, un reportaj scenic
despre felul `n care Vladimir Pu-
tin a luat puterea `n Rusia [i a in-
stalat sistemul autoritar, Iona,
produc]ie a Teatrului Sala Mic\
din Cluj-Napoca, o reinterpretare
a textului lui Marin Sorescu ̀ ntr-o
manier\ inedit\, pe o plut\ pe ap\,
Basmul Prin]esei Repede-Repede,
dup\ Emil Brumaru [i Veronica
D. Niculescu, o poveste `n versuri
[i proz\ care face din ̀ ns\[i imagi-
ne o prin]es\ extrem de curtat\,
spectacolul de teatru coregrafic
gândit de Gigi C\ciuleanu, Mozart
Steps, o reinterpretare a lumii mo-
zartiene care ̀ mbin\ muzica euro-
peanului Mozart cu ritmuri din
Egipt.

Diversitatea punerilor ̀ n scen\
din cadrul FITPT nu s-a evi den -
]iat numai la nivel de structur\ a
spectacolului [i a spa]iului de
desf\[urare, ci [i la nivel tematic.
Lumea copil\riei animat\ de p\ -
pu[i [i p\pu[ari [i complexitatea
sa, contextul politic interna]ional,
formele de singur\tate `n care se
`mbrac\ omul modern [i angoase-
le sale sunt doar câteva dintre sur-
sele de inspira]ie pe care regizorii
[i companiile teatrale prezente la
Ia[i le-au exploatat. Conceptul 
vizual elaborat, amestecul de teh-
nici multimedia venite `n spriji-
nul corpului aflat ̀ n mi[care liber\
pe scen\ [i-au pus, de asemenea,
amprenta pe multe dintre repre-
zenta]iile din festival.

Teatrul [i spectatorii

Cu dimine]i gândite pentru copii
[i seri pentru adul]i, evenimentul
organizat de Teatrul „Luceaf\rul“
[i Consiliul Jude]ean Ia[i a avut
s\li pline, dar [i s\li pe jum\tate

goale. O explica]ie ar putea fi cea
legat\ de S\rb\torile Ia[iului [i de
tenta]iile sale, iar o alta duce la o
discu]ie despre necesitatea gratui -
t\]ii sau, dimpotriv\, a cump\r\ -
rii unui bilet de intrare la un festi-
val de acest gen. 

Legat de nemul]umirile stâr-
nite de aceast\ edi]ie [i de obiceiu-
rile pe care publicul ar trebui s\
fie ajutat s\ [i le cultive, Olti]a
C`n tec m\rturise[te: „Ca organi-
zator de evenimente, ca teatrolog
care merge prin atâtea locuri, nu
cred c\ este bine s\ se creeze aceas -
t\ obi[nuin]\ a spectatorului cu
gratuitatea. Spectatorul trebuie
obi[nuit c\ un act de cultur\ 

presupune un efort, presupune
ni[te cheltuieli materiale [i c\ pla-
ta biletului `nseamn\ o form\ de
respect, de valorizare a actului
cultural la care particip\“.

Ca spectator prezent `n sal\ la
multe dintre reprezenta]iile din
cadrul FITPT, am remarcat [i o
mulare perfect\ a unor puneri `n
scen\ pe a[tept\rile publicului,
dar [i nedumerire [i inadecvare,
copii care au nimerit la spectacole
pentru adul]i dintr-o `nc\p\]âna-
re a p\rin]ilor, oameni care au
atins de mult\ vreme maturitatea,
`nc\ stânjeni]i de ipostaza lor de
spectatori, ceea ce demonstreaz\
c\ experimentul teatral cere un

Teatrul „Luceaf\rul“ din Ia[i
organizeaz\ de [apte ani,
la `nceput de octombrie,
Festivalul Interna]ional
de Teatru pentru Publicul
Tân\r (FITPT), un festival
care `ncearc\ s\ aduc\
sub ochii publicului
ie[ean spectacole dintre
cele mai diverse, `n ton
cu dinamica acestei lumi
artistice. ~n 2014, la cea
de-a [aptea edi]ie,
tematica aleas\, „Noi
realit\]i teatrale“, a
determinat includerea `n
program a unor produc]ii
din 15 ]\ri [i care
exploateaz\ spa]iul
scenic, atât `n varianta 
sa standard, cât [i `n cea
neconven]ional\.



gust cultivat pentru o astfel de
abordare sau m\car o sinceritate
fa]\ de propriile limite când vine
vorba de acceptare [i `n]elegere.
~ns\ celor care au f\cut selec]ia
pentru programul festivalului nu
li se poate repro[a lipsa de curaj ̀ n
`ncercarea de a lua prin surprin-
dere publicul [i de a-l pune fa]\ `n
fa]\ cu noile realit\]i ale artelor
spec tacolului.

Spectacole ca American Dream,
Habemus bebe, Contra iubirii, Co pii
r\i, Iluzii se folosesc de toate mijloa-
cele pe care aceste realit\]i teatrale

le pun la dispozi]ie pentru a dina -
miza maniera de spunere a unei
pove[ti, fie ea desprins\ din realita-
te, fie din fic]iune [i demon streaz\ c\
un spectator care vrea s\ comunice
permanent cu spa ]iul scenic are,
cumva, obli ga]ia fa]\ de sine de a
nu rata nici o eta p\ din evolu]ia
limbajului teatral spre multi`n]eles
[i form\ `nc\r cat\ de fond.

Bani pu]ini pentru 
un festival mare

~ns\, dincolo de aspectele care ]in
de structura programului unui

festival interna]ional, latura fi-
nanciar\ este una de care depind
buna sa desf\[urare [i continuita-
tea `n timp. A[a cum recunoa[te
Olti]a C`ntec, omul implicat atât
emo]ional, cât [i ra]ional `n acest
proiect gândit ca unul de curs\
lung\, Festivalul Interna]ional de
Teatru pentru Publicul Tân\r `[i
dore[te s\ contribuie la cre[terea
[anselor Ia[iului de a câ[tiga cur-
sa pentru Capital\ Cultural\ Eu-
ropean\, `ns\ sprijinul material
nu este unul pe m\sur\: „Funda -
]ia Ia[i Capital\ Cultural\, care se

ocup\ de cursa Ia[iului pentru Ca-
pital\ Cultural\, nu a finan]at ab-
solut deloc evenimentul nostru,
de[i noi am solicitat `nc\ din luna
februarie, dup\ toate mecanisme-
le cunoscute. Eu sunt implicat\
subiectiv `n acest eveniment, dar
m\ ̀ ntreb sincer, dac\ acest eveni-
ment care are deja un renume, ca-
re a adunat atâtea spectacole din
atâtea ]\ri nu a g\sit sprijin, care
sunt priorit\]ile pe care le are. Pri -
m\ria Ia[i ne-a sprijinit cu 30.000
de RON, ceea ce este foarte pu]in
pen tru un eveniment de o asemenea

anvergur\. Nu se pot face eveni-
mente importante ̀ n acest ora[ f\r\
sprijinul autorit\ ]ilor“.

Cu plusurile [i minusurile sale,
beneficiind de sus]inerea unor par -
 teneri ca ICR-ul, UNITER-ul, Fo ru -
mul Cultural Austriac, Institutul
Polonez, Institutul Francez, Cen-
trul Cultural German, Festiva lul
Interna]ional de Teatru pentru Pu -
blicul Tân\r a reu[it [i `n 2014 s\
alimenteze gustul pentru necon ven   -
]ional, pentru multiculturalism,
pentru exerci]iul medita ]iei prin
intermediul textului dramatic.
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Mozart Steps, de Gigi C\ciuleanu Iona, de Mihaela Panainte

Habemus bebe, dup\ un text de Elena Vl\d\reanu [i `n regia lui Robert B\lan
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1.
Tocmai am cump\rat dou\ gutui,
c\ n-am mai mâncat a[a ceva de-un
deceniu. ~n copil\rie, `mi d\ deai o
gutuie [i n-aveai grija mea o zi
`ntreag\. Dou\ ore le pier deam
doar ca s\-i g\sesc punctul slab,
s\-mi ̀ nfig din]ii ̀ n ea. ~n jurul meu,
se topea peisajul. Alte dou\ cea-
suri, s\ desprind prima `mbuc\ -
tur\. 

P\rin]ii le foloseau ca s\ lini[ -
teasc\ odraslele obraznice, hiper-
active. „Ia, mam\, o gutuie“, dimi -
nea]a, [i-]i g\seai plodul fix `n
acela[i loc, mârâind `ntr-un col]

de camer\, cu din]ii `ncle[ta]i `n
ea, seara. Nici nu trebuia s\-l mai
trimi]i la gr\dini]\, la cre[\, s\-i
angajezi bon\. Cumva gutuia juca
acela[i rol ca [i osul presat pentru
câini. 

Am v\zut copii care-au ros [i
vreme de-o s\pt\mân\ aceea[i gu-
tuie – munceau la ea zi lumin\, iar
noaptea o b\gau sub pern\ – [i
abia se cuno[tea c\ mu[caser\ din
ea. Chiar [i cei mai bravi cedau pe
la jum\tate [i o aruncau `n capul
cuiva, când constatau c\ s-au ma-
turizat `ntre timp.

Clar, am fructe pe iarna asta.

2.
Pe la zece jumate am ie[it s\
cump\r chestii de la Billa, chiar
`nainte s\ se ̀ nchid\. Am remarcat
c\ e cald ca `ntr-o noapte de var\. 

La raionul de fructe-legume,
am `ntâlnit un cuplu gen Moni [i
Iri. Moni, 1.90, superskinny, cu
fust\ ultrascurt\ [i ciorapi albi,
tricota]i, cu trandafiri – parc\ 
erau copia]i dup\ mileul pe care `l
puneam pe vremuri pe televizor,
sub pe[tele-bibelou. ~ns\ fa]a – de
eschimos trecut de prima tine -
re]e, care-[i mascheaz\ ridurile
cu un kil de fard – `i tr\da m\car
vreo 40 de ani [i o scârb\ infinit\
de via]\: „Iubi, nu vreau asta!“. Iu-
bi avea un 65-70 de ani. }i se rupea
inima de el. }inea un avocado `n
mân\ cu mai mult\ triste]e pe
chip decât Hamlet, cu capul s\r -
manului Yorick `n palm\.

Am plecat mai departe, am
cump\rat chestii. La cas\, m-am
re`ntâlnit cu Moni [i Iri. Iri p\rea

[i mai deprimat, cu ochii ]int\
spre ciorapii tricota]i cu tranda -
firi sau niciunde. Doamna de la
cas\ – aia care, de obicei, la sfâr[i -
tul programului, când nu e ni-
meni `n preajm\, mi se plânge cât
de tare o dor [alele – mi-a b\tut
obra zul c\ tot amân de o s\pt\ -
mân\ s\-mi fac card Billa. Am p\ -
c\lit-o c\-mi fac mâine.

Am remarcat din nou c\ e cald
ca `ntr-o sear\ de var\. Am urcat
la mine `n apartament, m-am
schimbat, mi-am scos bicicleta
din garaj [i am dat o tur\ de ora[.
{i-am prins momentul \la de spart
al târgului, când puhoaie de oa-
meni se car\ acas\, mai cump\r\
ceva din mers, l\sând tone de
gunoaie `n urm\, când intervine
poli]ia rutier\ s\ organizeze hao-
sul, când Sf`nta Parascheva r\mâ -
ne singur\ [i se bucur\ de mira-
colul lini[tii. S-au terminat arti-
ficiile, nu mai e concert `n fa]a
Palatului Culturii – dum-dum-dum,

a tunat seri la rând, ̀ i s\lta co[ciu -
gul Sfintei pe n\s\lia de lâng\ Mi -
tropolie. Doar un film românesc –
n-am reu[it s\-l identific – mai ru-
la ̀ n gol pe ecranul scenei pe care s-au
apucat s\ o demonteze ni[te b\ie]i.

A [i `nceput s\ plou\, dar tot ca
vara. M-am dus [i eu acas\.

~n fa]a blocului, m-am oprit [i
am f\cut o poz\, convins c\ am
prins ultimele minute de toamn\.
Dac\ ninge mâine, nu m\ mir. Fix
când am ajuns `n cas\, dup\ mie -
zul nop]ii, m-a sunat un prieten
drag din Suceava. Oleac\ b\ut,
dar nu mult, doar atât cât trebuie:
„Florin, ̀ s ̀ ntr-un bar... n-ai s\ crezi...
tocmai m-am `ntâlnit cu doi
c\lug\ri tibetani... ~s culmea oame -
nii \[tia din Tibet!... Exist\ o a[a
magie pe lumea asta... N-o s\ m\
cread\ nimeni“.

Eu ̀ l cred. {tiu c\ omul a fost ̀ n
Tibet de unul singur. N-are cum
s\ nu recunoasc\ un c\lug\r ti-
betan, magia.

Sfâr[it de toamn\

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

Bozgori `mpu]i]i [i valahi puturo[i

Meciul de fotbal propriu-zis,
de[i nu mai conteaz\ cine [tie ce
`n `nfocata confruntare dintre
`mpu]i]i [i puturo[i, ilustreaz\
foarte bine aceast\ fr\]ietate (care
aduce, pe undeva, cu cea dintre
sârbi [i croa]i). Sunt de p\rere c\
fotbalul poate fi folosit ca un indi-
cator al nivelului de bun\stare [i
civiliza]ie dintr-o societate – `n
primul rând datorit\ caracterului
lui de mas\, care atrage [i implic\
o majoritate a popula]iei unei ]\ri,
iar `n al doilea rând fiindc\ a
r\mas „un sport de b\rba]i“ ̀ ntr-o
lume dominat\ `n esen]\ de b\r -
ba]i. Pentru ilustrarea acestei co -
nexiuni – care mi se pare evident\
– s-ar putea crea [i o ecua]ie nu
foarte complex\, care s\ combine
interesul unei na]iuni pentru fot-
bal cu raportul dintre acel interes
[i performan]ele na]iunii `n spor-
tul numit, nu degeaba, „rege“.

Exist\ state europene unde fot-
balul pare s\ nu aib\ cine [tie ce
relevan]\ [i unde o conexiune cu
starea societ\]ii e greu de justificat.

~n ]\ri precum Luxemburgul, Prin -
cipatul de Monaco, China popu-
lar\, Canada, Japonia, Australia,
chiar Statele Unite fotbalul (euro-
pean) nu pare s\ conteze prea mult.
Pe de alt\ parte, exist\ ]\ri unde
fotbalul domin\ pasiunile sporti-
ve ale popula]iei [i unde orice
meci al echipei na]ionale e un eve-
niment. Unele dintre ele sunt de
decenii bune mari puteri fotbalis-
tice – a[a ca Germania, Fran]a,
Italia, Spania, Anglia, Olanda –,
multe sunt societ\]i stabile, rela-
tiv prospere (sau foarte prospere)
[i, `n ciuda unor hopuri, au fost
`ntotdeauna adversari de temut.
De aici se selecteaz\ de obicei
cam pioanele mondiale. Mai sunt
[i na]iunile stabile [i prospere,
dar cu o pasiune moderat\ pentru
fotbal [i rezultate pe m\sur\: 
Suedia, Norvegia, Austria din ul-
timele decenii... Ar mai putea fi
pomenit\ [i excep]ia Brazilia, dar
ultimul campionat mondial ne
permite s\ l\s\m discu]ia asta `n
suspans.

Apoi exist\ na]iuni care, ̀ n ciu-
da patimii pentru fotbal, sunt `n
general mediocre. Prind din dou\
`n trei decenii câte un set de
juc\tori de excep]ie [i câteva re-
zultate de care suporterii ̀ [i amin-
tesc apoi cu nostalgie – a[a ca Bul-
garia, Serbia (Iugoslavia), Grecia,
Coreea de Sud sau de Nord, Chile,
Camerun. {i `n categoria asta in-
tr\ [i Ungaria, [i România. De la
ultimele momente de glorie mon-
dial\ ale na]ionalei României au
trecut vreo dou\ decenii, iar Un-
garia st\ [i mai prost, c\ci decli-
nul ei a ̀ nceput din anii 1970. ~ntr-o
ierarhizare aproximativ\, la ora
actual\ atât România, cât [i Unga-
ria sunt echipe de mâna a treia,
care n-ar avea mari [anse ̀ mpotri-
va marilor puteri ale fotbalului
european [i, `n mod normal, nici
`mpotriva unor echipe de talia a
doua, precum Suedia, Norvegia,
Elve]ia, chiar Portugalia. Ne lup -
t\m `ntre noi aici, `n liga balca-
nic\, `ntre ]\rile astea s\race, de-
zorganizate [i corupte, `n care lip-
sa de performan]\ – `n fotbal – [i
de prestigiu – la nivel european –
a]â]\ na]ionalismele, arma frus-
tra]ilor.

Ungaria [i România seam\n\
foarte bine nu numai la fotbal. {i
nu numai prin istoria recent\.
Când nimic nu mai merge, când
impostura ia locul valorii, când
selec]ia obiectiv\ dispare [i inte-
resele de clan primeaz\, când
cet\]eanul nu mai are `ncredere
`n stat, `n liderii ale[i, `n lege [i `n
societate, totul se destram\. {i
atunci ultima r\m\[i]\ de coeziu-
ne social\ e na]ionalismul `n va-
rianta cea mai primitiv\ [i mai
accesibil\: na]ionalismul reactiv.
Du[manii ne poart\ pic\. Din
punctul \sta de vedere, românii
au la fel de mult\ nevoie de unguri

ca [i ungurii de români: suntem –
fiecare pentru cel\lalt – du[manul
la `ndemân\. Bozgorul `mpu]it [i
valahul puturos care te pot face s\
ui]i de mizeria [i putoarea de la ti-
ne de-acas\. Meciul de fotbal nu
mai e un meci de fotbal: e o con-
fruntare cu el, cu du[manul. Ce
mai conteaz\ scorul (altfel unul
echitabil: 1-1, submediocru la sub -
mediocru)? Important\ e b\taia din
tribune. Deocamdat\ e tot ce ne-a
mai r\mas. C\ci atunci când o fi
s\ juc\m cu Germania sau Italia,
cam [tim cu to]ii care va fi rezul-
tatul – dac\ nu face vreo minune
Sfântul {tefan. Al nostru sau al lor.

De vreo dou\ decenii `ncoace, fiecare meci de fotbal dintre echipele na]ionale ale
României [i Ungariei e tot mai pu]in o partid\ cu vreo miz\ oarecare. E mai mult
un pretext pentru `nfrunt\ri cu iz na]ionalist `ntre ultra[ii români [i cei maghiari,
`ntre e[antioane de in[i agresivi [i frustra]i, altfel spus – cu cuvintele unora
despre ceilal]i –, o cafteal\ `ntre bozgorii `mpu]i]i, cum le zicem noi, [i valahii
puturo[i, cum ne zic ei. ~ntr-un fel, de[i nici una din tabere nu vrea s-o
recunoasc\, e o b\taie `ntre fra]i.

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo



Pân\ [i sondajele de opinie sunt
mai rare decât ne-am fi a[teptat. Cu
15 zile `naintea primului tur al
preziden]ialelor, lucrurile devin
`ns\ tot mai limpezi: Victor Ponta
[i Klaus Iohannis se ̀ ndreapt\ spre
final\. Nimic nu pare s\-i mai
`mpiedice pe cei doi s\ intre `n b\ -
t\lia din 16 noiembrie. Po vestea cu
procesul lui Iohannis privind in-
compatibilitatea nu se va termina
pân\ la alegeri, la fel cum e greu de
presupus c\ Victor Ponta va fi
atins, juridic vorbind, de scandalul
monstru cu spionul sau de vreo
alt\ anchet\ care s-ar coace `n ur -
m\toarele zile. 

Ponta [i Iohannis nu sunt nea -
p\rat cei mai valoro[i candida]i,
dar au fiecare `n spate armate de
partid puternice. ~n rest, T\ricea -
nu, Udrea, Macovei sau Mele[ca nu
vor fi arbitrii turului doi, cei patru
candida]i adunând `mpreun\, po -
trivit sondajului INSCOP, cam 22
de procente. 

Cele dou\ mari blocuri politice,
PSD [i ACL (PNL-PDL), sunt con -
[tiente c\ vor juca finala, dar
fiecare a adoptat strategii diferite
pân\ acum. Surprinz\tor, PSD a
mar[at `n ultimele s\pt\mâni doar
pe atragerea de primari de la PNL
[i PDL [i prezentarea lor ca pe ni[te
trofee. O atitudine ris cant\, pentru
c\ aleg\torii ar putea respinge
afi[area ostentativ\ a tr\ d\ torilor
`n calea[ca ro[ie. Mai mult, efectul
poate fi chiar unul invers, dac\
PSD continu\ cu raport\ri trium-
faliste de primari racola]i de la
du[manul politic.

Revenind la strategia social-
democra]ilor, cu excep]ia lans\rii
faraonice a lui Ponta de pe Arena
Na]ional\, unde au participat zeci
de mii de oameni, n-am asistat la
nici o ac]iune electoral\ de anver-
gur\. ~n nici un jude], social-de -
mocra]ii n-au mobilizat mii de ac-
tivi[ti, m\rginindu-se doar la eve -
nimente pe linie guvernamental\
la care a fost prezent [i premierul
Victor Ponta. ~n urm\ cu dou\ zile
spre exemplu, prezi den ]iabilul Pon-
ta a vizitat SIDEX Gala]i [i un spital
din aceea[i localitate, apoi s-a de-
plasat la Br\ila, unde a vizitat o
ferm\ [i un cartier ANL. 

Concomitent, Liviu Dragnea a
b\tut ]ara `n lung [i-n lat, dar nu
pentru a le vorbi oamenilor despre
proiectul de ]ar\ al lui Ponta. ~n
toate jude]ele `n care s-a deplasat,
Dragnea a avut aceea[i preo cu -
pare: atragerea de primari de la
ACL. Numai la Ia[i a f\cut dou\
astfel de vizite `n ultimele dou\
s\pt\mâni. Mai ̀ ntâi, s-a ̀ ntâlnit pe
furi[ cu zeci de primari ai opozi]iei
la un restaurant din afara Ia[iului
pentru a-i convinge s\ treac\ la
PSD, iar pe 14 octombrie, de Sfânta
Parascheva, acela[i Dragnea nici
nu s-a mai dus la sfintele moa[te de-
puse `n curtea Mitropoliei, dar a

ap\rut la o `ntâlnire cu edilii de co-
mune [i [efii de institu]ii arvuni]i
de PSD. 

|sta pare a fi proiectul de ]ar\ al
PSD pentru urm\torii cinci ani: s\
subjuge institu]iile, s\ aib\ trei
sfer turi din prim\rii, s\ domine
tot, `ncepând de la Justi]ie, admi -
nis tra]ie [i terminând cu societa tea
civil\. 

De partea cealalt\, ACL mi zea z\
pe ac]iuni electorale regionale de
mari propor]ii, dar [i pe activarea
segmentului anti-PSD, extrem de
vioi `n campaniile preziden]iale
precedente. Klaus Iohannis a ap\ -
rut deja la mitinguri-gigant cu
20.000 de oameni la Craiova [i Con-
stan]a (fief-uri pesedis te), iar ast\zi
(când scriu aceste rânduri) se afl\
la o ac]iune similar\ la Ia[i.

Nici ACL nu exceleaz\ la inge-
niozitate `n campanie, `ns\ Klaus
Iohannis pare totu[i s\ creasc\ de
la s\pt\mân\ la s\pt\mân\. 

{i pentru ACL, dar mai ales pen -
tru PSD, importante sunt scoru rile
pe care le ob]in cei doi candida]i.
Social-democra]ii `ncearc\ s\-l du -
c\ neap\rat pe Victor Ponta dinco-
lo de bariera de 40 de procente.
Obiectiv tot mai greu de atins,
având `n vedere `ntâm pl\rile din
ultimele zile, respectiv scandalul
cu spionul, dar [i pro blemele cu
Jus ti]ia ale unor pesedi[ti de
frunte. 

Dac\ nu atinge 40 la sut\, Ponta
[i-ar putea lua adio de la Cotro ceni,
pentru c\ ì va fi greu s\ strân g\ vo-
turi suficiente `n turul al doilea. 

Pentru ACL, ]inta `nseamn\
m\car 30 la sut\ pentru Klaus Iohan-
nis ̀ n primul tur [i o diferen]\ de cel
mult zece puncte fa]\ de Ponta. 

~n orice caz, adev\rata campanie
va fi `ntre cele dou\ tururi de
scrutin. Altfel vor sta lucrurile din 2
noiembrie ̀ ncolo când cei doi candi-
da]i nu vor mai putea evita prob-
leme importante ale ]\rii.

De[i Victor Ponta pare a avea ̀ n
continuare prima [ans\, `n cele 30
de zile r\mase pân\ la 16 noiembrie
se vor mai `ntâmpla multe. 

{i `n 2004, dar [i `n 2009, N\stase
[i Geoan\ se considerau deja pre[e -
din]i, dar n-a fost s\ fie. O a treia
`nfrângere ar pulveriza PSD `n
câteva luni. 

Pre[edintele primarilor
PSD sau al tuturor
românilor?
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

A trecut deja jum\tate 
din campania electoral\
pentru Cotroceni, dar
candida]ii nu discut\
nimic din ceea ce vor
oamenii s\ afle. Mult fum
[i dezv\luiri `n cascad\,
care ridic\ ratingurile
televiziunilor. {i cam atât.
De[i miza este uria[\ (se
joac\ viitorul ]\rii pentru
urm\torul deceniu!), e
campania cea mai lipsit\
de imagina]ie din ultimii
20 de ani. Se pune accent
mai ales pe dezinformare,
iar media contribuie din
plin la umflarea temelor
secundare sau la
promovarea unor subiecte
care n-au nici o leg\tur\
cu alegerile pentru
pre[edinte.
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MUZIC| {I C|R}I LA TÂRGUL DE LA FRANKFURT:

Jean-Michel Molkhou: 
Les grands violonistes 
du XXe siècle, tome II

Dac\ exist\ la ora actual\ `n Eu-
ropa o editur\ care r\spânde[te
cultura muzical\ cu program [i
consecven]\, ea este Buchet-Chas -
tel, prin colec]ia ei „Musique“. A
fost, de altfel, singura care a afi -
[at la Frankfurt un `ntreg raft de
c\r]i având ca subiect muzica, de
la jazz la cea clasic\. ~n ultimii
doi ani ̀ n colec]ie au ap\rut exce-
lenta sintez\ a lui Alain Lom-
pech, Les grands pianistes du
XXe siècle, cea a lui Christian Mer -
 lin, Les grands chefs d’or ches    tre
du XXe siècle, [i – aviz amatorilor
muzicii de balet – sinteza lui
Gérard Mannoni, Les grands dan -
seurs du XXe siècle. ~ntre nou -
t\]ile acestui an notabil\ este [i o
biografie a lui Chopin, de Domi-
nique Jameaux, fondator `n 1971
al revistei „Musique en jeu“
(Chopin ou la fureur de soi, Paris:
Libella, 2014, 357 pp.).

Scurtele eseuri biografice ela -
bo rate de Molkhou sunt organi-
zate – asemenea primului volum
ap\rut `n 2012 (v. „Suplimentul
de cultur\“ nr. 332) – ̀ n func]ie de
anul na[terii violoni[tilor. Anul
1948 este cel al lui Boris Belkin,
Kyung-wha-Chung [i Pinchas Zu-
kerman. O genera]ie str\lucitoa-
re, din care mai fac parte [i cei
n\scu]i la un an distan]\, Augus-
tin Dumay [i Pierre Amoyal. La
cap\tul opus se afl\ seria celor
n\scu]i `ncepând din 1980, Sarah
Chang („Un fenomen“), Julia 

Fischer (1983), Serghei Khacha-
tryan (1985). Interpret\ri revela-
toare pentru arta lor – `n total 35
de nume – sunt adunate pe un CD
ce `nso]e[te volumul.

Ultimele ceva mai mult de o
sut\ de pagini formeaz\ un capi-
tol aparte, cu fi[e biografice suc-
cinte, ordonate alfabetic [i reuni-
te sub titlul Al]i mari violoni[ti ai
aceleea[i genera]ii. ~ntre ei [i sin-
gurul violonist român al acestui
dic]ionar ad-hoc: Silvia Marcovici...

Jean-Michel Molkhou atrage
aten]ia `n nota sa introductiv\ c\
volumul pune `n lumin\ pro por -
]ia considerabil\ pe care o au as -
t\zi femeile violoniste [i c\ „do-
mina]ia ampl\ a arti[tilor de ori-
gine rus\ sau din Europa cen-
tral\ s-a redus, l\sând s\ apar\
arti[ti veni]i din Extremul Orient“.
{i, apreciere relevant\, „mondia-
lizarea, favorizat\ `n mod special
de difuzarea la scar\ planetar\ a
`nregistr\rilor, a antrenat cu ea
un soi de «gumaj» al [colilor [i,
deci, al stilurilor, `n raport cu
ilu[trii lor predecesori“.

O noutate, `n raport cu primul
volum, o constituie inserarea `n
eseurile biografice a unor extrase
din interviurile realizate de au-
tor de-a lungul anilor. Nu te po]i
decât bucura citind, de exemplu,
r\spunsul lui Frank Peter Zim-
mermann la `ntrebarea „elevul
c\ruia dintre marii pedagogi ai
trecutului v-ar fi pl\cut s\ fi]i?“:
„Am o mare admira]ie pentru
Leopold Auer [i pentru Carl
Flesch, dar mi-ar fi pl\cut s\ stu-
diez cu George Enescu. Cred c\ el
ar fi putut s\ dea pu]in mai mult\
libertate «spiritului meu german»
organizat “.

Remarcabil\ este [i prefa]a vo-
lumului, un scurt eseu autobio-
grafic, semnat de Gidon Kremer.
Marele violonist afirm\, `ntre al-
tele, „`ntreaga mea atitudine fa]\
de muzic\ a fost – [i r\mâne – le-
gat\ de «diferitele» tipuri de sono-
ritate pe care le-am auzit [i care
m-au inspirat. [...] Am `ncercat
`ntotdeauna s\ slujesc partituri-
le; ele sunt cele care m-au condus
la c\utarea unor solu]ii. ~ntâi [i

`nainte de toate, am vrut s\ fiu lo-
ial compozitorilor [i acesta a
r\mas dintotdeauna, pân\ ast\zi,
obiectivul meu“.

Gidon Kremer prive[te critic
lumea de ast\zi: „exist\ zeci de
vio loni[ti care `[i controleaz\ `n
mod str\lucit apari]iile. Suntem
adesea fermeca]i de nivelul `nalt
al performan]elor, de `ncrederea
`n sine, de tehnica f\r\ falie [i de
aparentul lor «glamour». {i to-
tu[i: ceea ce am auzit mai rar este
acea personalitate a vocii, care `i
f\cea atât de speciali [i u[or de
identificat pe marii mae[tri de
alt\dat\ ([i nu numai pe violo -
ni[ti!). Am spus adesea c\ «erau
necesare doar dou\zeci de secun-
de pentru a identifica o adev\rat\
personalitate printre compozi-
tori sau interpre]i». Din neferici-
re, ast\zi, prea mul]i interpre]i
au acela[i sunet...“.

Comentariile suplimentare sunt
de prisos. Poate doar de relevat
din volumul lui Molkhou un
pasaj cu spusele violonistului Bo -
ris Belkin: „Vibrato-ul este la fel
de personal ca [i scrisul cuiva.
Prin el se identific\ un instru-
mentist al corzilor... KGB-ul ar fi
putut depista violoni[tii subver-
sivi pur [i simplu catalogând fe-
lul lor de vibrato!...“.

Jean-Michel Molkhou, Les grands
violonistes du XXe siècle Tome II
1948-1985. Paris : Buchet • Chastel,
2014. 475 pp. CD inclus

Prima decad\ a lui
octombrie `n Germania
rimeaz\ pentru mine, an
de an, cu Târgul de carte
de la Frankfurt, prin ale
c\rui pavilioane `mi fac
veacul timp de patru zile,
r\sfoind [i mirosind
parfumul c\r]ilor. Al celor
al c\ror subiect `l
reprezint\ istoria [i
muzica, `nainte de toate...
Când ele se `mbin\ savant
[i cu simplitate, cum se
petrece `n nou ap\rutul
volum doi al Marilor
violoni[ti ai secolului XX,
semnat de Jean-Michel
Molkhou, pl\cerea este
multiplicat\ la infinit.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

S-a spus despre Festivalul literar
de la Cluj c\ e un fel de „salonul re-
fuza]ilor“, prin raportare la FI-
LIT. E, desigur, fals. Mul]i dintre
„fili]i“ au venit de la Ia[i la Cluj,
`nviorându-l. C\ i-a lipsit Clujului
o echip\ de PR profesionist\, care 
s\-l fac\ mai vizibil, e alt\ discu -
]ie. Invitat acolo, m-am `ntors, din
p\cate, gripat, tu[ind amarnic, de
parc\ mierea luminii clujene s-a
transformat `n scrum la trecerea
prin defileul Oltului, bântuit de
nori [i ploaie rece. Revenirea pe
p\mântul caragialesc al Munte-
niei a devenit un soi de film hor-
ror („v\d enorm [i simt mons truos“),
cu frig `n oase [i derapaje stoma-
cale (nu-l numesc pe cel atins, dar
nu-s eu!), pe fondul triste]ii cele-
brului vers de (fost) manual de ro-
mân\: „Mai lung `mi pare drumul
acum, la-ntors acas\...“.

Acas\ ajuns, gripa m-a luat `n
bra]e [i m-a strâns la pieptul ei du -
ios, ca o caracati]\ ̀ ndr\gostit\, ca
o vampiroaie (vampiri]\ si gur nu
e!) obsedat\, ca o fantom\ `n delir
orgasmic. Pastile, ceaiuri, po -
]iuni, prafuri, frec]ii, b\i fierbin]i,
b\i reci, abla]iuni, inhala]ii, in-
jec]ii, transfuzii, vitamine, penici-
line, morfine, drajeuri, dropsuri,
`mpachet\ri, despachet\ri, cata-
plasme, bandaje, oblojeli, vr\ jeli –
nimic n-a ̀ nde p\rtat paharul aces-
ta de la mine, vorba poe tului Ma-
rian Dr\ ghici, aflat `ntr-o dis po -
zi]ie mis    tic\. M\ perpeleam pe
toate p\r]ile, prin toate fotoliile,
`nghebo[at de frig mai mult decât
erau Aurel Dumitra[cu [i Adrian
Alui Gheorghe pe vremea când `[i
trimiteau scrisorile recent strân-
se `n volum. {i azi, când `ncerc s\
scriu acest articol, m\ sufoc profe-
sional, a[ spune, cu fosa nazal\ `n
plin\ efervescen]\, cum era Pia]a
Unirii la ora când s-au dat premiile
festivalului. M\ `ntreb dac\ asta 
n-o fi pedeapsa pentru c\, punker

nevindecat, am `ndr\znit s\-mi
lansez tocmai acolo, la Cluj, ̀ n pre-
zen]a câtorva scriitoare de bun\
calitate, precum Irina Petra[, Doi-
na Cetea, Gabriela Adame[teanu
sau Ele na Abrudan, romanul Poe-
tica femeilor voluminoase, cu re-
comandarea c\, fiind o carte scri -
s\ cu sânge, sudoare [i lupt\, care
con]ine scene de sex, violen]\ [i cu -
vinte murdare, nu invit pe nimeni s\
o citeasc\, s\ o cumpere ori s\ o la-
se pe mâna copiilor! Virulen]a ata-
cului gripei asupra mea dep\ [e[te
pe-a detractorilor FestLit-ului. Ne`n -
doielnic, orice „salon al refuza -
]ilor“ `[i are, nu-i a[a, refuza]ii s\i!

Pus `n situa]ia de-a bâjbâi dup\
un subiect pentru rubrica de fa]\,
incapabil s\ tr\iesc atmosfera
unui disc la temperatura propice
decant\rii textuale, am ales din
tean cul de titluri ce-mi st\ la `nde-
mân\ blu-ray-ul pe care l-am a[ -
teptat toat\ vara: Rob Zombie –
The Zombie Horror Picture Show
(2014, Universal). E primul concert
„oficial“ regizat pentru suport di-
gital de `nsu[i Robert Cummings
a.k.a. Rob Zombie. Omul nu-[i dez-
minte preferin]ele [i reputa]ia.
~ntregul spectacol este o `nscenare
perfect\, o colec]ie de mo tive recu-
rente `n filmele de groa z\, folosite
fie ca proiec]ii pe ecrane giganti-
ce, fie ca p\pu[i, manechine sau
mecanisme „infernale“ destinate
violent\rii percep]iei spectatori-
lor. Care spectatori nu preget\ 
s\-[i `nsu[easc\ elemente decora-
tive din recuzita lui Rob Zombie,
de la tatuaje `n]epate sângeros pe
bra]e, picioare, piept, spate, stomac,
fese, la machiajul aplicat gros pe
figuri neap\rat „diabolice“. Totul e,
a[a dar, un spec tacol sui-generis, `n
care nu [tii cine e spectatorul [i ci-
ne creatorul, artistul `nsu[i `ncu-
rajându-[i fanii s\ fie originali [i
premiindu-i zilnic pe site-urile sa-
le de „orori“.

F\r\ s\-mi dau seama cum, ui-
tându-m\ la imaginea filmat\ `n
HD, ̀ ns\ tratat\ pe alocuri cu efec-
te post-procesare din categoria ce-
lor ce [ocheaz\ sim]ul critic, m-am
l\sat antrenat de energia colosal\
a muzicii rock f\cute numai cu
trei instrumente [i-o voce, [i ui-
tând prescrip]iile medicale, am
desf\cut sticloan]a primit\ `n dar
de la Traian {tef... 

Vindecarea este, de-acum, o
chestiune de timp!   

Dualitatea inenarabil\
a spectatorului-creator
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Editorul volumului este Iulia Po-
povici, critic de teatru foarte la cu-
rent cu starea practicilor artistice
din zona fostului perimetru comu-
nist, stare constatat\ direct, chiar
la fa]a locului, prin particip\ri la
festivaluri, reuniuni de tot soiul [i
proiecte. Pasionat\ de noul teatru,
Iulia Popovici este ea ̀ ns\[i autoa-
rea unui volum despre teatrul in-
dependent din România, Un tea-
tru la marginea drumului (Cartea
Româneasc\, 2008). Volumul ac-
tual este nu doar binevenit, ci ne-
cesar, fiind primul care prive[te
artele spectacolului din Europa de
Est `ntr-un context comun, ofe-
rind o perspectiv\ comparativ\ a
ceea ce s-a petrecut ̀ n aceste spa]ii
culturale din punctul de vedere al
noului estetic `n intervalul 2000-
2014. Privirea regional\ este asi-
gurat\ de un grup de teatrologi [i
jurnali[ti din ]\rile respective, ca-
re, prin studii, articole [i inter-
viuri, `ncearc\ s\ ofere o imagine
cât mai complet\ a ceea ce s-a pe-
trecut mai interesant `n planul
noilor practici artistice. Proiectul
acestui volum nu a fost unul de
cercetare aplicat\, cu o gril\ pres-
tabilit\, ci unul de carte cu contri-
butori, l\sând fiec\ruia libertatea
de a opta pentru o perspectiv\ ori
alta de scanare a situa]iei estetice
actuale. De aceea, zice [i editorul
`n „O introducere“, „unele abor -
d\ri sunt istorice, altele sistemic-
teoretice, iar cele mai multe com-
bin\ ambele direc]ii“. Diversitatea
stilistic\ face foarte bine. Fiecare
text analitic e exemplificat prin
câte un interviu cu una dintre fi-
gurile exemplare ale noilor valuri
de arti[ti, pentru a „aduce o con-
crete]e [i s\ exemplifice toate
aceste elemente diverse [i oare-
cum abstracte ce fac parte din de-
fini]ia termenului de «practic\»:
preocup\rile artistice, metodele
de lucru, contextul specific al
crea  ]iei artistice“. Unsprezece spa -
]ii na]ionale [i culturale (Bulga-
ria, Cehia, Croa]ia, Republica Mol -
dova, Polonia, România, Rusia,

Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucrai -
na) sunt cartografiate de Kalina
Stefanova, Jan Jirik, Natasa Go-
vedic, Suzana Marjanic, Larisa
Turea, Iulia Popovici, Witold Mro-
zek, Maciej Nowak, Oana Stoica,
Kristina Matvienko, Ioana Mal\u,
Jan Simko, Daria F. Feherova, Rok
Vevar, Amelia Kraigher, Andrea
Tompa, Judit Csaki, Victor Sobi-
ianskyi [i Joanna Krakowska.

Pagini de istorie ro[ie comune
au dus totu[i, firesc, la diferen]e
artistice majore. ~n anumite ]\ri
puse acum sub lup\, lucrurile au
stat mai bine ̀ nc\ din perioada co-
munist\. ~n Polonia, Ungaria, fos-
ta Iugoslavie, Cehia avangarda a
avut continuitate avantajat\ de
vecin\t\]i geografice [i spirituale,
regimuri politice mai `ng\duitoa-
re, creatori mai `ndr\zne]i. Unii
au fost mai predispu[i la rezisten -
]a prin cultur\, la `nnoire, mai
bran[a]i la spiritul vremii. 

Cartea aceasta are o mul]ime
de calit\]i, iar apari]ia trebuie sa-
lutat\. Pe lâng\ bog\]ia de infor-
ma]ii `n privin]a tendin]elor, 
curentelor, arti[tilor, formulelor
institu]ionale etc., paginile ei per-
mit [i evaluarea locului pe care
teatrul românesc `l are `n Europa
de Est. Din punct de vedere insti-
tu]ional, cel pu]in, pare cel mai
mult r\mas `n siajul fostului sis-
tem. La 25 de ani de la transforma-
rea regimului politic `n România,
sistemul etatist e `n continuare
majoritar. Schimb\rile structura-
le sunt ̀ nc\ a[teptate, iar indepen-
den]ii nu se bucur\ de sprijin a[a
cum ar fi normal. Rezisten]a la
`nnoire e mare ̀ n ]ara noastr\, mai
mare decât prin alte p\r]i ale Eu-
ropei de Est. Iner]ia e foarte puter-
nic\; cu pu]ine excep]ii, teatrele
de stat  reproduc acelea[i scheme
artistice. Exist\ problema schim-
bului de genera]ii, a dialogului
`ntre genera]ii, a finan]\rii `n
func]ie de rezultate, a accesului la
resursele necesare crea]iei, a cri-
teriilor de performan]\ estetic\,
de evaluare.

Cum e prin alte p\r]i? Nici pe la
al]ii nu s-a renun]at la sistemul de
stat, nu e cazul. Dar autorit\]ile lo-
cale prageze, de exemplu, ofer\ un
grant pe doi ani care sprijin\
func]ionarea unei companii tea-
trale, a unui grup independent,
dându-le oportunitatea de expri-
mare. Exist\ apoi sprijinul pentru
`ncep\tori, un soi de „prima cas\“
acordat pe baz\ de licita]ie de pro-
iecte teatrale. 

Care ar fi, `ntr-o sumar\ trece-
re `n revist\, noile practici la care
se face referire `n antologie? Câte-
va dintre ele, c\ci peisajul actual e
extrem de diversificat, iar schim -
b\rile au adesea o vitez\ uimitoa-
re. Nu repeti]ie, ca `n teatrul tra -
di]ional, ci preg\tirea spectacolu-
lui, un soi de draft al spectacolului
care se finalizeaz\ `n repre zen -
ta]ia propriu-zis\. Se lucreaz\ nu
exersând, ci din pl\cere, experi-
mentând, `ncercând variante. Au-
tocra]ia regizorului e diminuat\,
raporturile de putere artistic\ se
ajusteaz\, `n favoarea colabor\rii
creative. ~n privin]a jocului acto-
ricesc, e urm\rit gradul lui zero,
adic\ o naturale]e care are spor de
verosimilitate. Proiecte site speci-
fic, teatru cross over, teatru docu-
mentar, autoreferen]ialitate, un
public teatralizat. Un teatru post -
spectacular `ntr-o lume `n care
vorbim atât de des despre „teatre
de r\zboi“, „spectacolul str\zii“,
„circul mediatic“, „actorii politici“,
„m\[tile publice“. 

„Aproape 25 de ani de practic\
a democra]iei [i de performare a
noilor identit\]i `n societ\]i post -
comuniste, neoliberale, bazate pe
pia]a liber\, postmoderne, neo -
conservatoare, postdemocratice
au ar\tat cât de iluzorii [i `n[e -
l\toare au fost conceptele despre
libertate pre]uite sub regimul co-
munist, dar [i cât de provocatoare
[i minunat\ poate fi noua agend\.
Teatrul [i artele performative im-
plicate `n noul sistem de inter-re-
la]ii socio-economice nu le-au r\s -
puns prin noi practici artistice, ci
mai curând prin noi strategii de
adaptare sau confruntare. (...)
Cartea poate fi tratat\ ca (...) un
salt `nainte `n conceptualizarea
practicilor performative din Estul
Europei, `n noi contexte [i cu alte
puncte de plecare. Mai bine de
dou\ decenii dup\ c\derea comu-
nismului, eticheta global\ de «]\ri
postcomuniste» ar trebui rupt\ [i
`nlocuit\ cu una nou\ sau cu nici
una“, scrie Joanna Krakowska `n
„Postfa]a“ c\r]ii. O concluzie per-
fect\. 

C-a[a-i teatrul pe la al]ii

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Indiscutabil una dintre cele mai importante lucr\ri 
de teatrologie din ultima vreme, Noi practici `n artele
spectacolului din Europa de Est/ New Performing 
Arts Practices in Eastern Europe, a ap\rut la Editura
Cartier, `n colec]ia „Festivalul Interna]ional de Teatru
de la Sibiu“, coordonat\ de Ioana Mal\u. 
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INTERVIU CU FOTOGRAFUL SORIN ONI{OR

„Sper c\ satele noastre vor mai
tr\i destul ca s\ se mai poat\
bucura de ele [i copiii no[tri“

Interviu realizat de 
Ioan Stoleru

V\ preocupa]i intens `n acti -
vi tatea dumneavoastr\ de fo-
tograf cu promovarea satului
românesc. Care sunt frumu -
se]ile pe care românii au ui -
tat s\ le vad\?

Am uitat de multe lucruri... din
p\cate!

Satele române[ti sunt, probabil,
tot ce mai avem autentic [i frumos
`n ]ara asta. Atât satele, locuitorii
lor, cât [i peisajele care ̀ nconjoar\
aceste sate sunt ceva propriu popo-
rului român [i României, care
lipse[te cu des\vâr[ire `n cea mai
mare parte a Europei [i mai ales ̀ n
vestul acesteia. A[a c\ mul]i oameni,
români care au plecat prin ora[e
sau mul]i al]ii care au plecat prin
]\ri str\ine, au ̀ nceput s\ uite trep -
tat cât de bine era acas\, acolo la
]ar\... Iar ̀ n ultimii ani, postând fo-
tografii cu satele române[ti pe di-
verse medii virtuale, am observat
un feedback foarte puternic din
partea acelora care aproape c\ au
uitat [i care, v\zând fotografiile
mele, [i-au adus aminte cu dor [i
nostalgie de copil\rie. {i-au rev\ -
zut locurile natale, locurile copil\ -
riei [i mi-au scris de foarte, foarte
multe ori mul]umindu-mi c\ fac acest
lucru [i c\ `mp\rt\[esc imagini
frumoase, care le `ncânt\ sufletul.

Povestea]i, când v-a]i `ntors
din Maroc, c\ v-a impresionat
acolo faptul c\ [i satele mici
arat\ ca ni[te tablouri.

Da, chiar a[a arat\. Nu [tiu ce
se `ntâmpl\ cu oamenii \ia, sunt
mai needuca]i [i mai `napoia]i
decât noi, dar orice construc]ie
nou\ care se face, atât `n sate, cât
[i `n ora[e, p\streaz\ caracteristi-
cile arhitecturale, culorile, tipicul

cl\ dirilor vechi, astfel c\ dup\ ce
[antierul este ispr\vit nu se vede
ni mic nou. Dac\ a[ face o com-
para]ie cu satele române[ti, am un
exemplu pe care `l dau eu tot tim-
pul, satele din Maramure[... Mer -
ge]i `n Maramure[, plimba]i-v\
prin sate [i o s\ observa]i c\ cea
mai mare parte din casele tradi]io-
nale de lemn au fost demolate, iar
`n locul lor s-au ridicat ni[te
mon[tri din beton, din c\r\mid\,
din termopane [i inox, care nu
apar]in [i nu se pot integra `n pei-
sajul arhitectural rural din Mara-
mure[. Exemplul cel mai eloc  vent
este acel sat, Certeze, unde sunt
numai vile cu unul, dou\, trei eta -
je, unele cu lift [i cu statuete, pus -
tii, neterminate [i care se i]esc la
marginea drumului. ~n Maroc, e
unul dintre exemplele pe care le
am la `ndemân\ acum, comparând
acest lucru, [i ̀ n ora[e, [i ̀ n sate se
construie[te la fel, `n acela[i stil [i
nimic nu sare ̀ n ochi ca fiind ines-
tetic sau kitschos, totul e armonios
[i frumos chiar.

A]i spus c\ asist\m la „dis -
tru gerea satului românesc `n
forma lui pur\“. Dumnea -
voastr\ `i face]i acum o radio -
grafie la moarte sau `ncer ca]i
s\-l mai resuscita]i pu]in?

Cu toate c\ eu ar trebui s\ sper,
nu cred c\ satul românesc se mai
poate conserva sau poate re`nvia,
pentru c\ politica mondial\, poli-
tica de globalizare vizavi de ]\rile
mici, consumatoare, precum Ro -
mâ nia, de exemplu, nu are nici un
interes ca satele s\ re`nvie [i s\
produc\, s\ renasc\ agricultura,
nu exist\ nici un interes ca resur-
sele s\ fie exploatate de români, ca
economia româneasc\ s\ mearg\
bine. Interesul lor este ca poporul
acesta s\ fie la un anumit nivel de
dezvoltare, s\ aib\ un anumit
nivel privind salariile, s\ spunem

a[a, pentru ca s\ poat\ s\ consume
din produsele din supermarket-
uri, din mall-uri, din tot felul de
magazine care, dac\ ne uit\m bine,
chiar [i ̀ n pie]e, ̀ n general nu pro-
vin din România. De la calcula-
toare pân\ la legume sau fructe,
cea mai mare pondere o au produ-
sele din alte ]\ri, a[a c\ interesul
lor este s\ consu m\m, nu s\ produ-
cem. Deci nu ar avea nici un inte-
res s\ conserve sau s\ ajute satul
românesc. Cu toate c\ exist\ a[a-
zise proiecte [i fonduri care se dau
pentru dezvoltare rural\, pentru
dezvoltarea minori t\]ilor sau a zo-
nelor n\p\stuite sau aflate la limita
subzisten]ei, lucrurile astea nu se
`ntâmpl\. Suntem critica]i c\ nu
putem absorbi fonduri. Probabil c\
este un fel de complot ̀ ntre elitele fi-
nanciare din zonele dezvoltate ale
lumii [i „elitele“ politicii române[ti.
Ceea ce am observat – [i observ [i ̀ n
ziua de as t\zi – este c\ satele ro-
mâne[ti sunt ̀ n agonie, ]ara asta ur-
meaz\ o anumit\ direc]ie, care mie
nu `mi place deloc, a[a c\ hai s\
sper\m c\ satele noastre vor mai
tr\i destul ca s\ se mai poat\ bucura
de ele [i copiii, [i nepo]ii no[tri. Hai
s\ mai sper\m pu]in!

Sunt autorit\]ile – [i la ce ni -
vel – receptive fa]\ de demer-
sul dumneavoastr\ de a pro   -
mova satele [i locuitorii lor?

Autorit\]ile sunt receptive ̀ ntr-o
anumit\ m\sur\, pentru c\ m\ cu-
nosc deja, de câ]iva ani, mul]i, in -
clusiv din ministere sau insti tu ]ii
culturale. Mircea Geoan\, de exem -
plu, a preluat fotografii de-ale me -
le, g\site pe Facebook, [i le-a pus
pe pagina lui, ilustrând satul idilic
românesc [i felul `n care tr\iesc [i
se hr\nesc natural oamenii de
acolo. Am avut leg\turi cu ICR-ul,
cu Ministerul Turismului, colabo-
rez cu Televiziunea Na]io nal\ de
mul t\ vreme, am ilustrat România

acum câ]iva ani la expozi]ia uni-
versal\ din Coreea de Sud, partici-
pând la pavilionul expozi]ional cu
imagini din Delta Dun\rii. Anul
trecut [i anul acesta am avut ex-
pozi]ii peste hotare, ultima din fe-
bruarie 2014 la Bruxe lles, chiar la
Parlamentul Euro  pean. Se pare c\
autorit\]ile sunt receptive [i m\
invi t\ de multe ori s\ prezint Ro-
mânia a[a cum o [tiu eu. Din
p\cate, nu se gândesc c\ sunt un ar-
tist, un freelancer care face pe cont
propriu ceea ce face. Nu sponsori-
zeaz\ nici m\car printurile sau de-
plas\ rile `n locurile respective. 

{i ce crede]i c\ ar mai putea
fi f\cut pentru satul românesc?
~ntr-o lume ideal\, cel pu]in.

~ntr-o lume ideal\ noi, fotografii
[i al]i oameni care se ocup\ de satul
românesc, putem promova sa tul,
oamenii de acolo, prin diverse
medii, mai ales cel virtual, care
acum ne este la `ndemân\ [i are
foarte mare impact. Dar ar trebui
s\ se de[tepte cei de la conducerea
]\rii, ar trebui s\ apar\ al]i oameni
care s\ conduc\ ]ara asta, al]i oa-
meni care s\ lase la o parte intere-
sul personal [i s\ se gândeasc\ la

„Am crescut acolo [i am `nv\]at s\ respir, s\
miros, s\ simt, s\ v\d lucrurile de la ]ar\ [i
din jurul satului“, `mi poveste[te. Sorin
Oni[or s-a n\scut [i-a copil\rit `ntr-un sat
din Câmpia B\n\]ean\. Ulterior a devenit
profesor de istorie-geografie, `ns\ a fost

nevoit s\ renun]e la catedr\ pentru a se
dedica `n totalitate fotografiei. A hoin\rit
prin toat\ ]ara, cunoscând fierari, p\stori,
c\rbunari [i al]i oameni calzi [i buni la
suflet, cum `i descrie, iar stilul s\u de
fotojurnalism rural sau fotografie

etnografic\ l-a f\cut cunoscut drept
„fotograful satului românesc“. {i numai
când `l auzi povestind cum urc\ pe dealuri 
la r\s\rit, `ntr-o lini[te deplin\, când satul e
plin de ce]uri [i se aud coco[ii din cur]ile
oamenilor ]i se face dor de ]ar\.
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]ar\ ca la ]ara lor [i s\ fac\ ceva
bun. A[a c\ `ntr-o lume idilic\ ar
trebui ca oamenii, de la vârf pân\
la ultimul român, s\-[i dea seama
c\ suntem o ]ar\ destul de mare [i
ca `ntindere, [i ca num\r de locui-
tori, [i ca poten]ial economic sau
spiritual, [i s\ fac\ ceva `n sensul
\sta. ~ntr-o lume idilic\ `ns\...

Sunt oamenii pe care `i `ntâl -
ni]i mereu deschi[i fa]\ de ce
face]i?

Cei mai mul]i dintre ei sunt des -
chi[i, pentru c\ oamenii din sate
nu sunt ca cei din ora[, mai ales cei
din satele mai izolate. Sunt oameni
care ̀ n mare parte a timpului stau
singuri, muncesc pe dealuri, pe
mun]i, nu v\d prea des al]i oameni
[i abia a[teapt\ ca cineva s\ stea
de vorb\ cu ei. La ̀ nceput, unii par
pu]in reticen]i, ̀ ns\ dac\ [tii s\ in -
tri `n vorb\ cu ei, se deschid ime-
diat, te pun la mas\, te invit\ s\
r\mâi la ei o zi, dou\, trei, `]i dau
de mâncare. Abia a[teapt\ [i sunt
chiar flata]i c\ un domn de la ora[,
cum m\ consider\ ei, `i viziteaz\,
st\ de vorb\ cu ei, `i `ntreab\ de
probleme, `i fotografiaz\, le spune
ce vrea s\ fac\. {i le spun tot tim-
pul adev\rul, c\ `ncerc pe cât `mi
st\ ̀ n putin]\ s\ ar\t lumii imagini
sugestive cu satele române[ti. A[a
c\ nu am avut probleme decât
foarte, foarte rar [i atunci `ndeo-
sebi `n satele din zonele mai dez-
voltate, din zone de câmpie sau de
pe lâng\ [o sele importante sau din
jurul ora [elor, unde oamenii sunt
deja mult mai perverti]i [i mai
pu]in ospitalieri. Dar ei nu mai
sunt atât de români precum cei din
satele izolate. Acolo `nc\ mai
`ntâlne[ti foarte mul]i oameni
care, precum se spunea odinioar\
despre România [i despre români
`n special, sunt ospitalieri, calzi [i
buni la suflet. Pe aceia `i mai
g\sim `nc\ `n zonele izolate. S\
sper\m c\ civiliza]ia aceasta mo-
dern\ o s\ p\trund\ mai greu, mai
`ncet acolo, ca s\ mai putem
`ntâlni oameni cu sufletul bun.

De unii oameni v\ apropia]i
`ntr-atât de mult ̀ ncât ajun ge]i

s\ participa]i la ritualuri 
de-ale lor sau la munci zil-
nice, la t\ierea porcului, chiar
[i la `nmormânt\ri uneori. Se
lea g\ astfel de prietenii `n
urma fiec\rei expedi]ii, v\ `n -
toar ce]i s\ mai vede]i oame -
nii pe care `i fotografia]i, le
da]i fo to gra fiile printate s\ le
va d\ [i ei?

Of, cât ar fi de povestit la subiec-
tul \sta... De 12 ani lucrez la foto-
grafierea satului românesc [i este
normal c\ am descoperit foarte
mul]i oameni buni la suflet cu care
m-am `mprietenit. Iar de patru,
cinci ani, de când organizez work -
shop-uri de fotografie, m\ tot duc
periodic `n acelea[i zone [i `i vizi-
tez din nou. Deja sunt prieten cu
mul]i oameni faini, pescari b\ -
trâni din Delt\, precum Deda Ar-
tiom, pe care eu l-am supranumit
„Patriarhul Deltei“ [i pe care `l
v\d de trei ori `n fiecare an; l-am
dus cu barca, apoi cu ma[ina la
mormântul fratelui s\u mai b\ -
trân din Tulcea. Am fierari sau
p\stori prefera]i [i prieteni deja
din Bucovina, cum este nea Ilie cu
picior de lemn din Paltinu, fierar –
chiar `n situa]ia respectiv\ un fie-
rar [i un om extrem de harnic [i
muncitor –, sau precum b\trânul
p\stor Vasile Alboi din Câmpu-
lung, care, la 78 de ani, `nc\ st\
toat\ vara sus, la aproape 2.000 de
metri, cu oile sale. Mai am o gr\ -
mad\ de al]i oameni faini, `n Ma-
ramure[, unde am stat mult timp
la familii; am stat cu ei [i am t\iat
porci, de exemplu. ~n alte p\r]i am
f\cut horinc\, ]uica noastr\ tra -
di]ional\. Apoi este fierarul meu
preferat, Nicolae Humuz\u, din
satul Chirp\r, jude]ul Sibiu. Chiar
ieri m-am `ntors din zon\, am stat
la el, am dus mul]i oameni acolo.
La el e un moment magic, dup\ ce
ne arat\ me[te[ugul lui `n prelu-
crarea metalelor, ne invit\ la el
aca s\, `n curte, unde are o zon\
acoperit\ pentru ploaie [i ne face
mâncare la ceaun. Probabil c\
acea mân care la ceaun, care e
prânzul nostru dintr-o anumit\ zi
`n timpul workshop-ului din zona
Sibiului, este unul dintre cele mai

bune prân zuri pe care le-am luat
vreodat\ `n via]a mea [i a[a zic [i
oamenii pe care `i duc acolo. Apoi
vin c\rbunarii, precum Miklós
bácsi, care din nefericire s-a petre-
cut dintre noi acum câ]iva ani, sau
Akos bácsi, cel ce lucreaz\ de zor
la producerea c\rbunelui de lemn,
departe, ascuns printre dealurile
din Podi[ul Hartibaciului din
Tran silvania, chiar ̀ n clipa ̀ n care
st\m noi de vorb\! Deci da, sunt
foarte mul]i b\trâni, dar [i mai ti-
neri la care m\ ̀ ntorc, le-am dus fo-
tografii demult, le-am f\cut [i ta-
 blouri unora dintre ei. I-am ̀ n v\]at
pe cei care vin la workshop-uri s\
fac\ la fel, s\ revin\ ̀ n zon\ [i s\ le
duc\ fotografii oamenilor pe care
i-au fotografiat. Dac\ [tiu familii
mai nec\jite, cu copii, s\ aduc\
fructe, bomboane; dac\ mai au ni[te
haine, ̀ nc\l ]\ minte pe acas\ pe care
nu le mai folosesc, la fel. {i foarte
mul]i fac lucrul \sta, foarte mul]i
`mi trimit mie pachete prin po[t\.
Am acas\, `n Bucovina, un ade -
v\rat depozit, trimise de oameni
de suflet, atât din ]ar\, cât [i din
str\in\tate, lucruri pe care nu le
mai folosesc [i pe care eu le ̀ m part
mai apoi familiilor nevoia[e de
care am grij\. {i situa]ii de-astea
sunt foarte multe. Acum m\ bucur
c\ am ajuns `n Ia[i, pentru c\ `n
apropiere de Ia[i, atât la Uricani,
cât [i la }ib\ne[ti, am dou\ familii
de care m\ ocup de trei, patru ani,
cu ni[te copii minuna]i, care, f\r\
un pic de ajutor, ar r\mâne acolo,
izola]i. Am avut grij\ ca ei s\ fac\
[coal\, s\ ajung\ la liceu [i m\
ocup `n continuare [i de ei.

Dac\ tot vorbim despre oameni
nec\ji]i [i dac\ tot d\m un interviu
unei reviste din zona aceasta, de ce
s\ nu [i nominaliz\m locurile res-
pective, pentru c\ poate se vor g\si
oameni de suflet care m\ vor con-
tacta pe mine sau vor merge direct
acolo. ~n Uricani, de exemplu, foar -
te aproape de Ia[i, la 2-3 km de p\r -
tare `nspre Vest, e o familie cu
cinci copii pe care o ajut de vreo
patru ani. Tocmai s-a n\scut al cin-
cilea copil, iar fata cea mare, Feli-
cia, are acum 15 ani [i probabil c\
[i datorit\ ajutorului meu, atât
material uneori, cât [i sufletesc,
este acum `n Ia[i, la Liceul Eco -
nomic, ceea ce m\ bucur\ foarte
tare. Asta e una dintre familiile de
care m\ ocup. Cealalt\ se afl\ `n
satul Tungujei, comuna }ib\ne[ti.
I-am descoperit pe când umblam
din sat ̀ n sat, ̀ n c\utare de peisaje
frumoase, de oameni faini. I-am
v\ zut pe copii jucându-se prin
praf, prin b\l]i, prin râu le]e, pes-
cuind, f\când baie, [i a[a am des-
coperit ni[te copii minu na]i. Am
mers la ei acas\, am luat leg\tura
cu familiile [i nu am putut s\ nu
continui s\-i caut [i s\-i ajut, pen-
tru c\ sunt foarte iste]i, capabili,

dar repet, f\r\ ajutor ar fi r\mas
acolo, ar fi continuat s\ fac\
acela[i lucru precum p\rin]ii lor,
s\ munceasc\ cu ziua prin sat sau
s\ mearg\ la oi sau mai [tiu eu
unde, pentru c\ satul acela e destul
de izolat. A[a c\ acum m\ ocup de
o feti]\ din satul Tungujei, are 11
ani, se nume[te Amalia. Oricum,
foarte mult\ lume o cunoa[te dato-
rit\ post\rilor mele pe Internet,
unii deja au [i ajutat-o. A ajuns
vestea despre Amalia ̀ n toat\ ]ara
precum [i `n diaspora, `n multe
]\ri `n care stau români [i au tri-
mis ajutoare. Acestea sunt cazu-
rile din jude]ul Ia[i, dar sunt multe
astfel de cazuri `n ]ar\, pe care 
le-am descoperit [i oameni de care
m\ ocup. Deci se poate! Dup\ ce
am fost eu pe acolo [i am pus foto-
grafii, atât aici ̀ n Ia[i, cât [i ̀ n alte
zone ale ]\rii, mul]i oameni au luat
leg\tura direct cu familiile respec-
tive [i le viziteaz\ din când `n
când, le ajut\, au strâns fonduri.
~ntr-o situa]ie din jude]ul Alba, la
G\bud, chiar s-au strâns vreo [ase,
[apte oameni, au f\cut un cont, au
adunat bani [i au reu[it s\ con-
struiasc\ o c\su]\ din lemn unei
familii formate din tr-un b\rbat,
Ro meo, [i cei doi copii ai lui, de doi
[i de patru ani. Locuia singur cu ei,
mama `i p\r\sise. Acum un an s-a
`ntâmplat acest lucru [i am fost pro-
fund [i pl\cut impresionat când am
v\zut c\ ni[te oameni din zona
Transilvaniei au pus mân\ de la
mân\ [i pân\ la ur m\ mi-au trimis
fotografii cu c\ su]a din lemn pe care
le-au f\cut-o. Le-au tras chiar [i cu-
rent. E impresionant [i extrem de
mi[c\tor c\ astfel de lucruri se
`ntâmpl\. Este `ns\ foarte trist c\ o
mare parte a popula]iei ]\rii tr\ -
ie[te ̀ n ni[te con di]ii mizerabile, in-
credibile. Dar uite c\ pân\ la urm\
se mai pot face [i lucruri bune.

Dac\ mâine, ipotetic, n-ar
mai fi satul românesc, `ncotro
v-a]i `ndrepta aten]ia?

Eu sper c\ sate vor mai fi ̀ n ]ara
asta, mai ales cele izolate vor re-
zista zeci de ani de-acum `ncolo.
Ipotetic, m-am gândit la asta [i nu
[tiu ce s\ spun ̀ n clipa asta, pentru
c\ lucrurile s-au mai schimbat de

când a ap\rut Mara, de când am fa-
milie [i am o feti]\. Nu mai pot fi
atât de egoist [i nu pot face ce vreau
eu, pentru c\ familia e pe primul
plan, iar fiica mea are nevoie de
edu ca]ie, rolul meu fiind foarte im-
portant. Iar despre Alina, so]ia
mea, pe care am descoperit-o aici,
`n Bucovina, ce sa zic... e al\turi de
mine ̀ n tot ce fac, [i nu-i este u[or!

Probabil c\ voi fi mai legat de
]ara asta un timp, Mara e acum la
gr\dini]\, a doua zi abia, la Ia[i.
Apoi ea va urma [coala, liceul, fa-
cultatea. Ipotetic vorbind, visul
meu este s\ hoi  n\resc `n zone ne-
alterate, arhaice, `n care se `ntâm -
pl\ lucruri frumoase, cu oameni
buni, calzi [i ospitalieri. Unul din
visele mele era s\ ajung ̀ n Siberia,
Asia Central\, probabil c\ voi
ajunge [i pe acolo, [i nu doar ipo -
tetic. Deocamdat\ a[tept s\ creas c\
Mara, s\ prind\ pu]in puteri, s\ ̀ [i
des\ vâr[easc\ [i educa]ia, iar `n -
cet, `ncet, `n timpul acestei peri -
oade, vom merge prin satele
ro    mâne[ti [i, de ce nu, poate prin
alte ]\ri mai pu]in dezvoltate, ca s\
`nve]e de spre anumite virtu]i an-
cestrale [i curate ale umanit\]ii.

V\ intereseaz\ [i zona de
peste Prut, Moldova [i satele
de acolo?

Chiar foarte mult. Nu vreau s\
intru `n controverse [i specula]ii
politice, eu personal consider Mol-
dova de peste Prut parte a Româ-
niei, pentru c\ e locuit\ majoritar
de români pe care au `ncercat s\-i
rusifice. ~ntâmpl\tor sunt [i profe-
sor de istorie, a[a c\ vorbesc ̀ n cu -
no[tin]\ de cauz\; a fost adus\
acolo, colonizat\, o popula]ie ruso-
fil\ `n timpul Imperiului }arist [i
al Rusiei comuniste. Dar totu[i e o
parte a României [i sunt foarte in-
teresat s\ ajung [i acolo, am avut
invita]ii [i `nc\ mai am. Voi lua
leg\tura cu prieteni fotografi pe
care mi i-am f\cut pe internet [i
al]i oameni de acolo [i, fiind acum
la Ia[i pentru o perioad\, chiar o s\
merg `n Republica Moldova, s\
hoi n\resc prin satele de acolo, de -
spre care am auzit c\ sunt cel
pu]in la fel de frumoase precum
cele din ]ara mam\, de aici.
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Câteva cuvinte nerecomandate
minorilor, dar nici 
depresivilor afla]i `n criz\

Florin Iorga

Da, [tiu, trebuie s\ povestesc re-
pede despre ce este vorba [i s\ opi-
nez dac\ [i de ce merit\. OK,
atunci ia t\ varianta scurt\: apa-
rent trateaz\ dev\lm\[ia de gân-
duri alerte ce zboar\ prin capul
unui depresiv al zilelor noastre,
pocnit `ntre ochi de o via]\ perso-
nal\ chinuit\ [i lovit `n ceaf\ de
una profesional\ lamentabil\, de[i
de invidiat, dac\ e privit\, superfi-
cial, din exterior. Deci merit\, nu?

Despre chinuirea 
de sine

Voi `ncepe prin a da ni[te indicii.
Primul dintre ele se refer\ la per-
sonajul central, Damian, care pare
a se consuma asemenea unui ouro-
borus pentru a-[i `ntre]ine mo-
tiva]ia de a merge mai departe.
Este fr\mântat de [ocuri emo]io-
nale mai mult sau mai pu]in previ-
zibile, provocate de salturi re  pe tate
de la certitudini definitive la spai -
ma de imediat. Are, indiscutabil,
pulsiuni de autovindecare, dovad\
terapia pe care o urmeaz\. Proba-
bil de aici provine impresia fals\
de roman epistolar, pentru c\ 

volumul reune[te mai multe scri-
sori ale personajului principal c\ tre
doctorul, a se vedea confesorul s\u. 

C\utarea vindec\rii nu este `n -
s\ foarte hot\rât\, speran]a `ntr-o
solu]ie definitiv\ la ̀ ncerc\rile vie -
]ii este oscilant\, cu accente vari-
ind de la entuziasm for]at sau aproa-
 pe, pân\ la debusolare [i dezn\ -
dejde. Cumva con[tient de aceste
m\riri [i dec\deri ale ̀ ncrederii de
sine, „eroul“ se refugiaz\ `ntr-o
postur\ autocontemplativ\, dar nu
are cum s\ r\mân\ prea mult aici
[i o p\ r\se[te destul de gr\bit,
for]at fiind de necesit\]ile narato-
logice ale romanului. 

{i de-aici ie[im din poveste pen-
tru a intra `n literatur\ de-a drep-
tul. F\r\ a fi canonic\, scriitura lui
Florin Irimia respect\ ni[te reguli.
Este ̀ ndr\znea]\ [i chiar provoca-
toare pe alocuri, de[i tr\deaz\ `n
repetate rânduri – dar de asta `]i
dai seama abia ulterior – o preme-
ditare atent\. Dar s\ vedem cum
stau lucrurile.

Despre falsul misogin

Revenind, parc\ n-a[ paria c\ tema
principal\ o reprezint\ fr\mânta-
rea interioar\ ce se transform\ `n
gânduri negre care pot merge pân\
la depresie [i la h\ul `ntunecat `n
care aceasta te arunc\. ~nclin s\
cred c\ miza o reprezint\ mai de-
grab\ descifrarea cauzelor care au
condus la fr\mântarea evocat\
mai sus. Altfel spus, dac\ ar fi un
compliment elegant la adresa
doamnelor [i domni[oarelor, atunci
romanul acesta nu ar trebui s\ fie
interpretat neap\rat drept o accep-
tare literar-oficial\ a mitoc\niei
b\rba]ilor ̀ n raport cu femeile, nu
c\ aceasta n-ar exista. Mai curând,
ar putea fi vorba despre sugerarea
faptului c\ `n spatele fiec\rui mi-
sogin bine camuflat [i care totu[i
se deconspir\ `n momentele-cheie
se ascunde, `n fond, un suflet chi-
nuit, lispit de curaj [i plin de re -
pro[uri reprimate la adresa pro priei
persoane, dar care nu ̀ ntârzie s\ ̀ l
ajung\ din urm\. 

Iar `ntreb\rile cu care, de fapt,
ne apropiem de miez sunt „cum se
ajunge aici?“ [i „cum se rateaz\ ul-
terior, cu tot mai mult talent, opor-
tunit\]ile din ce `n ce mai rare de
a ie[i de aici?“. O fi o chestiune de

[an s\? Posibil. Sau poate este o
sim pl\ condi]ionare emo]ional\
venit\ din experien]e anterioare?
Da, nu este exclus. ~ns\, sta]i a[a,
poate fi [i o „nefericit\ mo[tenire
de familie“, `n sensul necon su -
m\rii adecvate a complexelor oedi-
piene. Dar, la fel de bine, poate fi [i
o multitudine de combina]ii, `n
propor]ii diferite, ale tuturor celor
de mai sus. {i, `n fine, dac\ mai
ad\ug\m la toate acestea [i câteva
accese rare, dar survenite fix când
nu trebuie, de nebunie [i/sau pros -
tie `n form\ pu r\, atunci am de -
senat peisajul perfectpentru rata rea
fericirii `n cuplu [i... a fericirii `n
general. Cortegiul de tr\iri ce re-
zult\ de aici este previzi bil [i s-ar
`ncadra oarecum `n curgerea ro-
manului. Dar s\ nu ne am\ gim,
nici odat\ nu putem [ti cu siguran -
]\ ce a vrut s\ spun\ autorul. 

Despre muzic\ [i filme

Dac\ tot am ajuns la „ce a vrut
s\ spun\ autorul“, atunci este ca -
zul s\ ne referim [i la cum a ales el
s\ spun\ ce [i-a propus s\ spun\.
Cinefil sadea [i fin cunosc\tor de
muzic\ bun\, Florin Irimia a pre-
ferat s\ fac\ numeroase referin]e
(pop)cul turale. Acestea sunt c\uta -
te [i – trebuie s\ recunoa[tem –
bine g\site, de[i las\ uneori impre-
sia unei pre ]iozit\]i, probabil din
pricina abunden]ei lor. Este `ns\
una suportabil\, chiar dac\ ci-
tindu-i cartea cu creionul ̀ n mân\
v\ pute]i crea playlist-uri sau liste
cu filme de c\utat pe torente; vor fi
de calitate, v\ asigur. 

Ziceam `ns\ c\ putem consi-
dera acea „pre]iozitate“ suportabi -
l\. Motivul este acela c\ vine
con    trapus\ limbajului dur al frus-
tra]ilor, al nervo[ilor, al stresa]ilor
[i, ̀ n ultim\ instan]\, al oamenilor
vii. De aici [i cuvinte sau expresii
pentru care, `n cazul unei even-
tuale ecraniz\ri, Câteva cuvinte
despre tine s-ar alege cu un cogea-
mitea Parental Advisory Explicit
Content. 

Trecerile de la un capitol la ce -
l\lalt sunt calculate, c\ci, dup\ ce
induc o mic\ rutin\, redefinesc pe
alocuri discursul [i provoac\ citi-
torul la reconstituirea time line-ului.
Mixul de scene tensionate cu flash -
back-uri, introspec]ii [i proiec]ii

are darul de a crea suspans. Iar
strategia narativ\ este sus]inut\
stilistic, putem zice relaxa]i, bine.
Autorul reu[e[te s\ ]in\ lucrurile
sub control chiar [i atunci când
face escapade adânci ̀ n psihologia
rela]ional\ [i `n psihologia de cu -
plu, ori când denun]\ capcanele [i
rateurile min]ii, lucruri care pot
duce la vale iubiri ce promit a fi
mai mult decât trainice. Pe bune,
sunt zonele cele mai fertile pentru
rateuri stilistice, `ns\ Florin Iri-
mia arat\ c\ [tie cum s\ se p\zeas c\.

Despre ceea ce ar urma

~mi reprim nevoia de a v\ dezv\lui
finalul, c\ci a[ comite o dubl\ im-
polite]e: una fa]\ de autor, c\ci sus-
pansul la care a muncit ar deveni
inutil de `ndat\, [i o alta fa]\ de ci-
titor, pentru c\ stricarea pl\cerii
lecturii este la fel de impardona-
bil\ precum enun]area poantei
unui banc `n timp ce vorbitorul se
str\ duie[te s\ `l spun\ cum poate

mai bine. Totu[i, nu sunt sigur c\
micul secret al marelui final tre-
buie s\ amorseze apetitul pentru
lectura celor Câteva lucruri despre
tine. Cred c\ exist\ argumente mai
bune: Irimia s-a transformat dintr-un
foarte bun cunosc\tor ([i profesor,
s\ nu uit\m) de literatur\, `ntr-un
scriitor versat. 

S\ vedem `ns\ ce urmeaz\, c\ci
promite s\ fie interesant. Florin Iri-
mia a scris un roman bun, `ns\ nu
ne-a convins c\ a scris deja romanul.
De ce? Simplu: cine i-a citit Defekt[i
O fereastr\ ̀ ntunecat\ percepe evo -
lu]ia constant\, simte `n spatele ei
un scriitor sârguincios, care cre[ te
de la o carte la alta [i dibuie[te un
perfec]ionist mereu nemul]umit de
rezultate, care lucreaz\ [i tot lu-
creaz\. Iar de aici nu poate ie[i doar
ceva bun, ci ne pu tem a[tepta la ceva
cu adev\rat important. 

Florin Irimia, Câteva lucruri despre
tine, colec]ia „Ego. Proz\“, Editura
Polirom, 2014

Florin Irimia este genul de
scriitor harnic, tob\ de teo -
rie literar\ [i care nu `nce -
teaz\ s\ exerseze pentru a
deveni mai bun. Am v\zut
asta la cel de-al doilea
roman al s\u, O fe reastr\
`ntunecat\, [i o constat\m
[i la cel de-al treilea, Câteva
cuvinte despre tine. {i chiar
ar fi câteva cuvinte care
merit\ a fi spuse despre
acesta din urm\.
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Ce r\mâne din marile
familii de exila]i ru[i

Cristian Teodorescu

Mai [tiam `ns\ despre el c\ e fiul
unor emigran]i ru[i, proveni]i din
c\s\toria reprezentan]ilor a dou\
familii de nobili, care au luat calea
exilului. „Asta-i via]a!“, p\rea s\
accepte canadianul de origine ru -
s\. Totu[i, acest om, care a urcat,
ca istoric, pe c\r\rile sângelui r\s -
pândite prin emigra]ie, cu tra di]ii
[i amintiri luate `n exil de cei care
[i-au p\r\sit ]ara, ajunge la un mo-
ment dat `n situa]ia `n care se
`ntâlne[te [i cu istoria familiei sa -
le. {i atunci ce poate face? Istoria
mare nu se ̀ mpiedic\ ̀ n pove[ti de
familie, dac\ nu e vorba de familii
care au dat ]ari, regi sau pre[e -
din]i. A[a c\ Ignatieff a ales s\
scrie istoria familiei sale nu ca pe
un capitol din istoria Rusiei, de[i
ar fi avut motive, ci ca pe o poveste
personal\ care porne[te de la câ-
teva fotografii de familie. 

Chiar dac\ e o conven]ie care a
fost abuzat\ `nc\ din tinere]ea ei,
agresat\ [i dup\ ce a atins o vârst\
venerabil\ [i violat\ dup\ ce a
ajuns `n cartea recordurilor, pre-
textul fotografiilor de familie e [i
azi un cârlig func]ional `n litera-
tur\. La `nceput a fost o g\selni]\
la zi, cu ajutorul c\reia prozatorul
rezolva eterna poveste a verosimi-
lit\]ii, cu mai mult succes decât cu
povestea manuscrisului g\sit, `n
care originalitatea ajunsese s\ de-
pind\ la un moment dat de reci-
pientul `n care era descoperit
ma nuscrisul – sticle e[uate pe ma -
lul m\rii, sertare secrete din birouri,
dulapuri [i un scris cum p\rat din
talcioc, biblioteca familiei, un com-
partiment de tren, seiful de familie
ori cutia cu valori mo[tenit\ de un
urma[ aflat `n criz\ financiar\.

Treptat `ns\, albumul cu poze de
familie a trecut de la condi]ia mo-
dest\ de pretext, la cea de miste-
rios personaj colectiv. Ce se
`ntâmpl\ ̀ ns\ cu albumele familii-
lor care fug din ]ara lor, cum s-a
`ntâmplat cu aristocra]ii ru[i care
au ales exilul, imediat dup\ re-
volu]ia din 1917 [i ̀ n timpul r\zbo-
iului civil care a urmat?  Cele mai
multe au r\mas `n palatele [i ca-
sele abandonate de proprietarii
lor, care nu [i-au mai putut lua `n
str\in\tate decât câteva bijuterii [i
acte de proprietate, `n speran]a c\
va veni un moment `n care-[i vor
rec\p\ta bunurile imobile abando-
nate. Exilul rusesc a umplut capi-
talele ]\rilor occidentale de con]i,
prin]i, generali [i de persoane din
anturajul ]arului. Cum pe atunci
România era mai aproape de Occi-
dent decât de Moscova, au ap\rut
[i la Bucure[ti con]i sc\p\ta]i, prin]i
adev\ra]i sau impostori, burghezi
cu `ndeletniciri liberale [i mujici
care ̀ [i ̀ nchipuiau c\ ]arul tr\ia [i
avea s\ se `ntoarc\.

Cele câteva poze de familie lua -
te de Ignatievi `n exil nu par s\-i fi
folosit prea mult istoricului. L-a
ajutat `n schimb reportofonul, cu
care a `nregistrat sute de ore de
convorbiri cu exila]ii familiei sale.
Când a constatat c\ rubedeniile se
certau pe detalii [i c\ fiecare ]inea
mor]i[ la varianta sa de trecut, pe
Ignatieff l-a vizitat ideea de a scrie
o carte de fic]iune despre ei. A
renun]at la ea [i din scrupule fa]\
de amintirile alor s\i, dar [i din
motivul mai simplu c\ nu-i sim]ea
pe Ignatievi drept personaje de
roman. ~n perioada `n care istori-
cul-romancier `[i f\cea documen-
tarea pentru aceast\ cronic\ de

familie, URSS nu ajunsese la glas-
nost [i perestroika. ~n schimb, ̀ nc\
de pe vremea lui Hru[ciov `nce-
puse poleirea trecutului imobiliar
al Maicii Rusia, atât cât mai r\ -
m\sese din el, dup\ frenezia incen-
dierilor [i demol\rilor din timpul
lui Lenin [i al lui Stalin. 

Ghizii care i-au `nso]it pe el [i
pe tat\l s\u erau fermeca]i de rusa
demodat\, dar plin\ de fermec pe
care o vorbea tat\l s\u, ca repre-
zentat oficial al Canadei, care ̀ ns\,
`n particular, voia s\ vad\ [i casele
familiei, unele disp\rute, altele
transformate `n [coli sau `n oficii
de stare civil\ unde, `n afar\ de
c\s\torii, se f\ceau ultimele retu -
[uri ale rochiilor mireselor [i era
o perpetu\ agita]ie a preg\tirilor
specifice nun]ilor sovietice. To -
tu[i, istoricul admite c\ pe atunci
era mai u[or de g\sit m\rturii din
trecutul ]arist `n Rusia sovietic\
decât `n Occident, unde emigra]ia
continua s\ se certe, din felurite
motive politice, ca [i cum lumea ar
fi r\mas `ncremenit\ `n 1917,
`nainte de revolu]ie.

Din ̀ ntâmplare sau mai curând
dinadins, cartea lui Ignatieff d\
seam\ despre Rusia de dup\
R\zboi [i Pace. Unul dintre ofi]erii
din familie a intrat ̀ n Paris ̀ n 1915,
de unde camarazii s\i de arme s-au
`ntors `n ]ar\ cu idei revolu]io-
nare. Decembri[tii revolta]i vor fi
`nvin[i mai târziu de str\mo[ul is-
toricului canadian. Un alt mem-
bru al familiei ajunge conte dup\ o
expedi]ie epuizant\ `n China, de
unde aduce Rusiei un tratat care o
va face st\pân\ a unui uria[ terito-
riu chinezesc, drept mul]umire c\
a f\cut pe negociatorul `ntre pute-
rile occidentale venite s\ ocupe
China [i ̀ mp\ratul speriat c\ Ora -
[ul Interzis va fi asediat. ~n stufo-
sul arbore genealogic al lui Ig na tieff
se afl\ [i un ambasador `n Impe-
riul Otoman, din perioada r\zboiu-
lui ruso-turc, de pe urma c\ruia
România va deveni ]ar\ de sine
st\t\toare, va ap\rea Bulgaria, iar
Basarabia va fi rechizi]ionat\ de
ru[i. Ambasadorul ]arului, ̀ n tim-
pul unei negocieri cu reprezentan-
tul Angliei, nu ezit\ s\ schimbe pe
neobservate grani]ele pe hart\ ast-
fel `ncât M\icu]a Rusia s\ ob]in\
un bonus teritorial. Când englezul
remarc\ modific\rile ho]e[ti pe

hart\ ale rusului, ̀ nainta[ul lui Ig-
natieff `l elogiaz\ netulburat, c\
nu-i scap\ nimic. 

~n lumea diplomatic\, ambasa-
dorul ]arului are reputa]ia de pan-
glicar simpatic, dar [i de spion cu
o re]ea de mii de informatori din
]\rile aflate sub control otoman.
Când `ns\ ambasadorul `i cere
]arului s\ cucereasc\ [i Istanbulul,
dac\ tot are drum liber pân\ acolo,
pic\ `n dizgra]ie [i e trimis la
mo[ie, fiindc\ oamenii din jurul
]arului se tem c\ asta ar putea
stârni un r\zboi cu Anglia, dar vor
[i s\ scape de un concurent inco-
mod. Ignatieff se ab]ine s\ se joace
de-a cum ar fi fost istoria dac\ 
rubedenia lui ar fi avut câ[tig de
cau z\ [i nici nu-l penalizeaz\ pe
am basador pentru tic\lo[iile lui
diplomatice. Asta explic\ de ce 

istoricul din el a anun]at ̀ n primele
pagini ale c\r]ii c\ se retrage din
scrierea ei [i c\ singurul responsa-
bil pentru aceast\ cronic\ de fami-
lie e canadianul cu acela[i nume, cu
r\d\cini ruse[ti, care ia locul igna-
tievilor memoriali[ti, f\r\ [ans\ de
a fi publica]i ̀ n Occident. 

Cumplita ironie a acestei c\r]i
[i a istoriei `nse[i e c\ e scris\ de
un Ignatiev care nu [tie nici o
boab\ de ruse[te, dar care va fi pre-
miat [i tradus pentru Albumul ru-
sesc, `n timp ce con]ii [i mini[trii
din familia lui de exila]i, a c\ror
ultim\ avere a fost amintirea tre-
cutului, au r\mas ni[te ilu[tri ne-
cunoscu]i. 

Michael Ignatieff, Albumul rusesc.
Povestea unei familii aristocratice,
traducere de Ioana Aneci, colec]ia
„Eseuri [i confesiuni“, Editura Polirom
2014

Când am citit Via]a lui Isaiah Berlin, `n]eleptul
evreu plecat din Rusia, care a c\utat toat\ via]a
pun]ile unei lumi pe cale de a-[i distruge pun]ile,
cartea mi s-a p\rut atât de bun\, `ncât am vrut 
s\ aflu mai multe despre cel care a scris-o: 
Michael Ignatieff. Din aproape `n aproape am aflat
ce era [i cu biografia biografului lui Berlin. 
Istoric, romancier, om de televiziune [i vremelnic
politician canadian, Ignatieff e `n topurile celor 
mai str\lucite min]i ale Canadei [i trece drept 
unul dintre autorii care dau direc]ia gândirii 
la ei `n ]ar\. 
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Marius Daniel Popescu —
Culorile rândunicii

– Fragment –

E[ti a[ezat `n fa]a calculatorului
t\u deschis [i prive[ti pe ecran
mesajele electronice pe care le-ai
primit, faci s\ alunece mouse-ul
calculatorului pe mousepad, de-
plasezi cursorul pe ecran, ̀ l pui pe
mesajul care are drept titlu „19
mo tive“, dai clic cu ar\t\torul drept
pe butonul din st=nga al mou se-ului,
vezi afi[=ndu-se mesajul [i ̀ l cit e[ti :

„19 motive pentru a r\m=ne 
`n ]ar\

1. Pentru c\ ]ara o po]i p\r\si
oric=nd... Nimeni nu te ]ine cu for]a
`n ]ar\.

2. Pentru c\ ̀ n ]ar\ to]i sunt gata
s\ ̀ mpart\ cu tine tot ce au : cântece-
le idioate pe care le ascult\ cu volu-
mul dat la maximum ̀ n ma[ina lor,
viroza `n mijloacele de transport `n
comun [i femeile lor care stau
acas\.

3. Pentru c\ ̀ n ]ar\ un marinar a
devenit pre[edinte. Imagi neaz\-]i
unde po]i ajunge dac\ e[ti pompier
sau mecanic auto.

4. Pentru c\ numai `n ]ara
noastr\ exist\ mai multe jeepuri

dec=t milionari [i mai mul]i milio-
nari dec=t `ntreprinderi.

5. Pentru c\ numai la noi pare fi-
resc s\ prime[ti f\r\ s\ oferi nimic ̀ n
schimb.

6. Pentru c\ ]ara noastr\ e singu-
ra `n care, dac\ nu faci altceva dec=t
s\ te ui]i la cei care muncesc, pri -
me[ti o prim\ de spectator numit\
«indemniza]ie de conducere».

7. Pentru c\ numai la noi po]i pro-
fita zilnic de o ospitalitate nelimitat\,
de exemplu `n traficul urban, unde
]i-e dat s\ auzi sute de ̀ njur\turi.

8. Pentru c\ suntem singurul po-
por din lume la care apela tivul «ho -
]ule !» este o formul\ de tandre]e.

9. Pentru c\ numai la noi ì po]i
vorbi de r\u pe unguri, pe bulgari, pe
evrei [i pe locuitorii din fiecare re-
giune a ]\rii, [i asta s\ fie considerat
amuzant.

10. Pentru c\ ne l\ud\m cu cea
mai bun\ [aorma, de[i la noi nu
exist\ dec=t o foarte mic\ minoritate
de cet\]eni de origine arab\.

11. Pentru c\ doar la noi o feme-
ie poate fi poreclit\ Miss Sensual
f\r\ a fi neap\rat o actri]\ de filme
porno.

12. Pentru c\ avem mult mai mul-
te Silicon Valley decât americanii ;
dar ale noastre nu se afl\ `ntre de-
aluri `nalte ca `n California, ci `n
s=nii unei singure femei din guvern.

13. Pentru c\ la noi po]i ob]ine car-
netul de conducere f\r\ s\ dai nici un
examen.

14. Pentru c\ numai `n ]ara
noastr\ se poate organiza Campiona-
tul Mondial de 3000 km slalom cu ob-
stacole : c\ru]e, gropi, c=ini vaga-
bonzi ̀ nfometa]i, be]ivi.

15. Pentru c\ la noi z\pada este
considerat\ sf=nt\ doar fiindc\ vine
din cer ; odat\ ce a c\zut pe drumuri,
nimeni nu mai `ndr\zne[te s\ se
ating\ de ea.

16. Pentru c\ la noi ziua de lucru
`ncepe cu o pauz\.

17. Pentru c\ suntem atât de lega]i
de no]iunea de polite]e, `nc=t ne e
greu s\ ne d\m [i un simplu «bun\
ziua !».

18. Pentru c\ numai la noi se
cump\r\ parfumuri dup\ nume [i
nu dup\ miros.

19. Pentru c\ atunci când toate
locurile din Infern vor fi ocupate,
]ara noastr\ va deveni o destina]ie
de substitu]ie pen tru acesta ; cei ca-
re vor r\mâne ̀ n ]ara noastr\ vor fi
scuti]i de cheltuielile de transport
`n Infern“.

Ai tr\it c\derea partidului unic
`n ]ara ta, la `nceputul evenimente-
lor care aveau s\ marcheze sf=r -
[itul dictaturii erai `n re[edin]\ de
jude] unde tr\iau mama ta [i tat\l
t\u vitreg, st\teai la ei trei s\p t\ -
m=ni, ascultai radioul [i programul
obi[ nuit s-a `ntrerupt brusc ; oame-
nii [tiau c\ `n anumite ora[e din
]ar\ aveau loc revolte, mili]ia [i 
armata partidului unic pri miser\
ordin s\ `n\bu[e rapid rebeliunea
con testatarilor care manifestau `n
stra d\ sau `n fa]a bisericilor, Zidul
Berlinului c\zuse de pu]in\ vreme.

C=nd radioul mamei tale a `nce-
tat s\ emit\ ai crezut c\ e o pan\ de
curent, ai continuat s\ cite[ti o car-
te de poeme scrise de un american,
te g=ndeai la personajele pe care au-
torul le aducea `n textele sale, po-
vestea via]a mai multor persoane [i
`ncheia fiecare poem descriind
moartea fiec\reia ; dup\ c=teva mi-
nute, radioul [i-a reg\sit suflul [i a
continuat programul cu muzic\ cla-
sic\ ; ai `nchis cartea [i ai pus-o pe
noptier\, te g=ndeai la moartea po-
sibil\ a partidului unic, [tiai c\ ru -
[ii voiau s\ plece din Germania de
Est ; o voce masculin\ a `ntrerupt
muzica, acea voce a spus c\ dictato-
rul [i so]ia lui au fugit, acel om spu-
nea c\ `n ]ar\ a `nceput Revolu]ia.
Era cu c=teva zile `nainte de Cr\ -
ciun, te-ai ridicat din pat, ]i-ai pus
ghetele, ]i-ai luat cojocul ̀ mbl\nit [i
ai ie[it din apartamentul mamei 
tale, voiai s\ vezi ce fac oamenii `n
ora[ dup\ vestea uluitoare trans-
mis\ la radio ; era dup\-amiaz\ [i
era pu]in\ lume pe strad\, vedeai

b\rba]i [i femei care deschideau fe-
restrele [i se uitau `n strad\, unii
ie[eau din blocurile lor [i strigau
„s-a terminat !“, mergeai spre pri -
m\ria ora[ului, `n fa]a intr\rilor `n
cl\diri se formau grupuri mici de
oameni ; te-ai al\turat unui grup de
cinci b\rba]i care se ̀ ndreptau spre
sediul mili]iei partidului unic, a]i
ajuns `n câteva minute `n fa]a pos-
tului de gard\ [i a barierei vopsite
`n ro[u [i alb, a]i g\sit acolo vreo
treizeci de oameni care scandau
„Jos dictatorul !“ ; un ofi]er din mi -
li]ia partidului unic, `mbr\cat `n
uniform\, cu pistol la centur\ [i o
panglic\ tricolor\ `n jurul bra]ului
st=ng, ]inea piept manifestan]ilor ;
te-ai amestecat `n mul]ime, te-ai
dus spre primul r=nd, `n]elegeai c\
tr\ie[ti momente importante, nu
[tiai c\ partidul unic avea s\ dea
na[tere unei noi forme de partid
unic ; ofi]erul din mili]ia partidului
unic v-a spus s\ v\ ̀ ntoarce]i acas\,
i-a asigurat pe manifestan]i c\ 
mi li]ia [i armata partidului unic
erau al\turi de popor [i `mpo triva
dictatorului fugit, oamenii s-au

`mpr\[tiat prin ora[, tu te-ai dus la
gar\, ai luat primul tren spre ora[ul
bunicului t\u dinspre tat\, la cinci-
zeci de kilometri distan]\.

Era o atmosfer\ special\ ̀ n vago-
nul de cale ferat\, oamenii vorbeau
mai tare dec=t de obicei, to]i discu-
tau despre c\derea regimului aflat
la putere de peste patruzeci de ani ;
`i ascultai [i te g=ndeai la imensa
schimbare pe care o tr\ia ]ara, [tiai
c\ o dictatur\ nu cade u[or, erai
con[tient c\ mul]i dintre conce t\ -
]enii t\i lucrau pentru poli]ia secre -
t\ a partidului unic, tr\iai `n ]ara
informatorilor partidului unic.

Ai ajuns la bunicul t\u spre sea r\
[i i-ai spus ce se `nt=mpl\ `n ]ar\, el
avea nou\zeci [i unu de ani [i tr\ia
singur `ntr-o garsonier\ a partidului
unic, ]i-a spus c\ e bucuros s\ afle c\
]ara avea s\ se schimbe, ]i-a dat s\
m\n=nci br=nz\, salam [i p=ine ; ai
m=ncat `n t\cere sub privirea buni-
cului, era noapte [i, `n clipa `n care
i-ai mul]umit pentru mas\, ]i-a spus
„acum du-te ! trebuie s\ faci ce ai de
f\cut, du-te la acea Cas\ a Studen]ilor
unde mi-ai spus c\ vrei s\ te duci !“.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\ un
fragment din volumul de
proz\ Culorile r=ndu nicii de
Marius Daniel Popescu, care
va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Biblioteca Polirom.
Seria Actual“, `n traducerea
din limba francez\ a
Simonei Modreanu.

AUTORUL

Marius Daniel Popescu s-a
n\scut la Craiova, `n 1963. A f\ -
cut parte din Grupul de la Bra -
[ov, al\ turi de Alexandru Mu[i -
na, Andrei Bodiu, Marius Oprea,
Caius Dobrescu [i Simona Po-
pescu. ~n 1990, se `ndr\goste[te
de o elve ]ian c\ aflat\ ̀ n vizit\ ̀ n
România [i emigreaz\ `n El ve -
]ia; cinci ani mai t=rziu, public\
primul volum de poeme, scris
direct `n limba francez\: 4 x 4,
poeme cu trac]iune integral\. ~n
anul 2004 devine directorul zia-
rului le persil (p\trunjelul). De-
butul `n proz\ cu romanul Sim-
fonia lupului ì aduce [i prima
distin c]ie literar\, Premiul Ro-
bert Walser, `n 2008. 

CARTEA

Dup\ succesul romanului s\u de debut, Simfonia lupului, Marius Da-
niel Popescu revine `n Culorile r=ndunicii (Premiul Federal pentru
Literatur\, 2012; Prix de l’Inaperçu, 2012; premiul special al juriului ̀ n
cadrul Grand Prix Littéraire du Web, 2012) la tematica [i stilul care 
l-au consacrat ca prozator. Nara]iune contrapunctic\ [i fragmentar\
cu accente autobiografice, Culorile r=ndunicii este construit ca un
puzzle identitar alc\tuit din locuri, oameni, gesturi [i pove[ti, `n care
România [i Elve]ia apar, simultan, ca „]ara de aici“ [i „]ara de acolo“. 



Dac\ publicul nostru din gene ra]iile
mai vârstnice se arat\, adesea, [ocat
de cum scriu „tinerii de azi“, publi-
cul tân\r [i foarte tân\r este uimit
de cum scriau, `n comunism, auto-
rii considera]i canonici ai literaturii
române. Dincolo de falia tradi]io-
nal\ ̀ ntre genera]ii, e aici ceva ce ar
trebui luat ̀ n consi derare atât de pu-
blicul „vechi“, cât [i de cel „nou“.
Cenzura.

Ea a fost unul dintre instrumen -
tele cu care s-au realizat, oda t\ cu 
instalarea socialismului real, ideo-
logizarea literaturii române [i tran -
sformarea ei `ntr-o anex\ [i o vi-
trin\ a regimului. Un instrument de
gratificare (premii de Stat, tiraje
uria[e, reedit\ri `n colec]ii de mas\,
alte avantaje consistente pentru
propagandi[tii regimului) a fost 

dublat printr-un instrument de co-
erci]ie. Iar instrumentele au fost uti-
lizate alternativ [i, uneori, concomi-
tent, atât `n „obsedantul deceniu“ al
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, cât [i
`n epoca de dup\ dezghe], `nceput\
odat\ cu aplicarea modelului nord-
coreean de c\tre Nicolae Ceau[escu.

Din nefericire, de[i pu]ini scri-
itori români valoro[i s-au l\sat cum -
p\ra]i de regim, to]i au fost obliga]i
s\ accepte cenzura, pentru a fi publi-
ca]i. ~ntr-un sistem etatist [i `ntr-un
regim totalitar, când toate publi -
ca]iile [i c\r]ile apar exclusiv cu avi-
zul auto ri t\ ]ilor, a publica `nseam -
n\ a accepta presiunile, indica]iile,
interven]iile cenzorilor pe textul pro -
priu. Când, formal, cenzura a fost
desfiin]at\ `n Republica Socialist\
România, a fost vorba de fapt de o

„relocare“ a ei, dinspre Centru spre
circumferin]a cercului editorial.
Era obliga]ia redactorilor [i editori-
lor s\ cenzureze textele [i manuscri-
sele pe care urmau s\ le publice – iar
pentru lips\ de „vigilen]\“ partini -
c\, ei r\spundeau cu func]ia [i pos-
tul lor. Ceva mai pervers [i mai ori-
bil decât a face dintr-un redactor de
revist\ sau de editur\ cenzorul
c\r]ilor colegilor s\i, scriitori, e
greu de imaginat. Pân\ [i ima gi -
na]ia lui Orwell e s\rac\, prin com-
para]ie cu realit\]ile Epocii de Aur.

Dar acesta este fundalul socio-
cultural [i contextul istoric la care
se cuvine s\ raport\m expe rien ]ele
literare ale scriitorilor no[tri mani-
festa]i `nainte de 1990. Ei au `nceput
s\ recurg\ tot mai frecvent la para-
bole [i alegorii, la un stil aluziv,
`nc\rcat, sofisticat, mai greu decrip-
tabil, cu mai multe straturi [i nivele
de `n]elegere. ~ntre Sara de {tefan
Agopian [i Morome]ii, I, de Marin
Preda este o diferen]\ structural\ de
scriitur\. 

Transparen]a, tranzitivitatea,
limpiditatea, „clasicitatea“ prozei
noastre nu mai puteau fi alese de

scriitorii români decât cu riscul de
a-[i vedea m\cel\rite manuscrisele
scrise astfel. Pentru c\ nu po]i fi
scriitor realist dac\ nu vezi realita-
tea `ncojur\toare, iar dac\ aceast\
realitate a regimului ceau[ist este
una mizerabil\, nu po]i scrie despre
ea ca atare, f\r\ s\-i alertezi pe deci-
den]ii asupra manuscriselor tale.
Cercul sumbru-vicios a putut fi
spart tocmai prin refugiul prozato-
rului român ̀ ntr-un tip de proz\ eta-
jat\, stratificat\, multiplu codat\, pe
care cititorul s-o parcurg\ atent la
toate implica]iile, iar cenzorul mai
omenos s\ par\ c\ nu o `n]elege.
Acest tip de proz\, de un mare rafi-
nament artistic, a rafinat [i gustul
publicului nostru „vechi“, pentru
care Nicolae Breban [i George B\ -
l\i]\, {tefan B\nulescu [i Octavian
Paler, D.R. Popescu [i {tefan Ago-
pian se num\r\ – pe drept cuvânt –
printre autorii canonici.

E dificil `ns\ pentru acest public
rafinat, sem\nând cu literatura ̀ nal -
 t\ [i stratificat\ pe care a asimilat-o,
s\ accepte proza mai tân\r\ de azi,
`n care func]ia tranzitiv\ a limbaju-
lui [i a literaturii a fost recuperat\,

`ntrucât nu mai exist\ cenzur\ [i ra-
portarea la ea. E greu s\ accep]i c\
lucrurile, `n literatur\, pot fi spuse
[i altfel decât prin monologuri de
treizeci de pagini, digresiuni `n di-
gresiuni [i referin]e la referin]e la
referin]e. Simetric, pentru fanii pro-
zei tinere este greu de acceptat c\ li-
teratura `nseamn\ [i altceva decât
„hai s\ te fut“, „m\ pi[am pe mine
de la zece beri“ [i alte asemenea
exemple de tranzitivitate [i deno ta -
]ie. ~ntr-o reprezentare pu]in `ngro -
[at\, din motive didactice – dac\ o
proz\ stufoas\ [i atât de alegorizat\
`ncât nimeni nu mai `n]elege nimic
pare scris\ de un autor ce nu mai
cunoa[te limba român\ actual\, o
proz\ de mare simplitate, cu „fuck“
[i „suck“, pare scris\ de un autor ca-
re `nc\ nu a `nv\]at limba român\.
Este cazul Claudiei Golea.

Ce a `nsemnat cenzura pentru
scriitorii no[tri s-a tot discutat, anali -
zat, dezb\tut, problematizat. Ce `n -
seamn\ lipsa oric\rei cenzuri se vede
cu ochiul liber, pe forumurile ziare-
lor, pline de nickname-uri, [i `n pagi-
nile unor „c\r]i“ (dar ce mai conteaz\
ghilimelele?) cu succes la vânz\ri.
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Lecturi publice 
`n premier\ absolut\ 

Jean Mattern, un scriitor de o rar\
sensibilitate [i un editor respectat
`n `ntreaga lume, ale c\rui origini
se pierd `n Banatul anilor postbe-
lici, va citi, ̀ n premier\ absolut\ la
Timi[oara, din cel mai recent ro-
man al s\u: Septembre. Cartea se
afl\ ̀ n preg\tire la prestigioasa edi-
tur\ Gallimard, publicarea ei fiind
pl\nuit\ pentru luna ianuarie
2015; fragmentul `n limba român\
este tradus din limba francez\ pen-
tru FILTM 3 de Anca B\icoianu,
cea care a semnat [i traducerea `n
limba român\ a romanului Lapte
[i miere al aceluia[i autor.

{i scriitorul Mircea Mih\ie[ va
citi, `n prima sear\ a FILTM, un
fragment dintr-o scriere inedit\:
este vorba despre volumul Corpuri

de litere, a c\rui coautoare este
Adriana Babe]i.

O lectur\ `n premier\ absolut\
va sus]ine [i prozatorul Filip Flo-
rian – din fragmentul scris pen-
tru Halebarde Halebarde, cartea
neterminat\ a lui José Saramago,
laureatul Premiului Nobel pentru
Literatur\ pe anul 1998. Filip Flo-
rian al\turi de scriitorul italian
Roberto Saviano au imaginat fina-
lul romanului, pentru edi]ia ̀ n lim-
ba român\. Cartea, incluzând [i
ilustra]ii de Günter Grass, se afl\
`n preg\tire la Editura Polirom.

Cu siguran]\, una dintre cele
mai a[teptate lecturi publice din
cadrul edi]iei din acest an a festi-
valului este cea a lui László Kras-
znahorkai (Ungaria), unul dintre

cei mai aprecia]i prozatori euro-
peni ai momentului. Acesta va citi
din Satantango, cartea care l-a
propulsat `n galeria numelor ilus-
tre ale literaturii maghiare de
ast\zi, a c\rei edi]ie `n limba ro-
mân\ – cea mai bun\ traducere a
anului 2013 la Gala Industriei de
Carte din România – a ap\rut la
Editura Curtea Veche, `n traduce-
rea Anamariei Pop.

{i `ntâlnirea cititorilor cu Paul
Bailey, cunoscut prozator [i critic
literar britanic, iremediabil `n -
dr\gostit de România, constituie
unul dintre momentele extrem de
a[teptate de c\tre cititorii timi -
[oreni. Paul Bailey va citi un frag-
ment din romanul B\iatul prin -
]ului, cel mai recent roman al s\u
ap\rut `n limba român\ (Polirom,
2014), ̀ n traducerea lui Marius Chi-
vu, c\ruia `i este dedicat\ cartea.

Prozatorul elve]ian C\t\lin Do-
rian Florescu, n\scut la Timi[oa-
ra, este, cu certitudine, unul dintre
scriitorii extrem de `ndr\gi]i de ci-
titorii timi[oreni. La edi]ia din

acest an a FILTM, C\t\lin Dorian
Florescu va citi din romanul Jacob
se hot\r\[te s\ iubeasc\, distins cu
Swiss Book Prize – cea mai bun\
carte a anului 2011 `n Elve]ia;
edi]ia ̀ n limba român\: ap\rut\ la
Editura Polirom, `n traducerea
Marianei B\rbulescu.

Lista invita]ilor la edi]ia din
acest an a FILTM include numele
a trei prozatoare ale c\ror c\r]i nu
au fost `nc\ traduse `n limba ro-
mân\, scriitoare pe care, cu sigu-
ran]\, cititorii timi[oreni a[teapt\
s\ le cunoasc\: Dasa Drndic
(Croa]ia) – una dintre cele mai pu-
ternice voci feminine ale literatu-
rii din fostul spa]iu iugoslav, Or-
nela Vorpsi – stabilit\ din 1997 la
Paris [i cunoscut\ deopotriv\ ca
scriitoare [i artist vizual [i Noemi
Kiss (Ungaria) – unul dintre cele
mai promi]\toare nume din litera-
tura maghiar\ contemporan\ [i o
apreciat\ cercet\toare literar\, spe-
cializat\ `n opera lui Paul Celan. 

La FILTM va citi un fragment
inedit [i Bogdan Munteanu, 

reprezentant de marc\ al noii ge-
nera]ii de scriitori. Lectura pe ca-
re o va sus]ine tân\rul scriitor es-
te din volumul de proz\ scurt\ Ai
uitat s\ r=zi, aflat `n manuscris.

Florin L\z\rescu [i Radu Pavel
Gheo, prozatori consacra]i, apre-
cia]i deopotriv\ de critici [i cititori,
sunt doi dintre scriitorii români
din noua genera]ie pe care iubitorii
de literatur\ din ora[ul de pe Bega
vor avea bucuria s\ `i re`ntâl-
neasc\. Florin L\z\rescu va citi din
cel mai recent roman al s\u,
Amor]ire, o carte pentru care pro-
zatorul ie[ean a semnat recent
cu una dintre cele mai importante
edituri din China, People’s Litera-
ture Publishing House Co., Ltd.
(Beijing). Radu Pavel Gheo va citi,
de asemenea, din cel mai recent ro-
man al s\u, Noapte bun\, copii!,
carte recompensat\ cu Premiul Na -
]ional de Proz\ al „Ziarului de Ia[i“,
edi]ia 2011, Premiul pentru Proz\ al
USR pe anul 2010 – Filiala Timi[oa-
ra [i Premiul „Romanul anului
2010“, acordat de revis ta „Tiuk!“.

Edi]ia din acest an a Festivalului Interna]ional de
Literatur\ de la Timi[oara „La Vest de Est/ La Est de
Vest“, ce va avea loc `n perioada 22-24 octombrie, 
va prilejui publicului timi[orean nu doar `ntâlnirea cu
nume de prim\ m\rime ale literaturii contemporane,
ci [i o serie de lecturi publice `n premier\ absolut\.

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Cu [i f\r\ cenzur\



Asta fiindc\ `n cele câteva
decenii de munc\ `n slujba Ma -
iest\]ii Sale, cel mai celebru spion
din istoria filmului a dovedit – prin
nu mai pu]in de nou\ James Bond
Girls – c\ are o preferin]\ aparte
pentru fran ]uzoaice. Numai c\
rolul acestora `n aventurile lui
Bond a evoluat de-a lungul vremii,
de la „dom ni[oare ̀ n pericol“ la se-
duc\toare periculoase.

~n 1965, pentru cel de-al patru lea
film din serie, Thunderball, regi-
zorul Terence Young o alege pe
Claudine Auger, fosta Miss France
Monde, pentru a juca rolul lui Do -
mino, partenera lui Bond. Rolul ei

`n film este cel de victim\ ce tre-
buie s\ fie salvat\ din ghea rele 
eroului negativ.

Un deceniu mai târziu, ̀ n 1979, o
alt\ fran]uzoaic\ este selectat\ `n
seria James Bond. De data aceasta
este vorba despre Corinne Cléry,
care se lansase cu doar patru ani
`nainte, `ntr-o capodoper\ mai
mic\ a cinema-ului erotic, Histoire
d’O, realizat\ de Just Jaekin. Un
rol secundar `n James Bond:
Moon raker – Cléry este pilotul 
eroului negativ care se `ndr\gos -
te[te de spionul britanic [i `[i
pierde via]a dup\ ce `[i tr\ deaz\
patronul pentru el. De remarcat c\
eroul negativ, un industria[ care
vrea s\ distrug\ lumea, este jucat
[i el de un francez, cunoscutul
Michael Lonsdale (Ziua {acalului).

Doi ani mai târziu, ̀ n 1981, o alt\
fran]uzoaic\ intr\ `n serie, de data
aceasta `ntr-un rol mult mai im-
portant, c\ci actri]a Carole Bou -
quet va fi aici partenera lui Bond,
aliat\ cu agentul 007 pentru a-[i
r\zbuna p\rin]ii. Bouquet este o
actri]\ foarte important\ fa]\ de
Cléry sau Claudine Auger. ~nainte
de aventura ei Bond, For Your
Eyes Only, Bouquet jucase `n Cet
obscur objet du désir (1977), ulti -
mul film al marelui suprarea list
Luis Buñuel. Dup\ Bond, `n 1989, a
luat premiul Cesar pentru rolul

din Trop belle pour toi, dup\ ce fu -
sese nominalizat\ la alt Cesar pen-
tru Rive droite, rive gauche (1984).

~ntre timp, James Bond face o
pauz\ lung\ de fran]uzoaice. Pân\
`n 1989 când, jucat de Pierce Bros-
nan, `[i ofer\ o mare vedet\: So-
phie Marceau, `n The World Is Not
Enough. Numai c\ Marceau nu
este o alt\ Bond Girl, ci este du[ -
mana celebrului agent, aliat\ cu
„maleficul“ principal, jucat de Ro -
bert Carleyle.

Un alt Bond – Daniel Craig, o
alt\ fran]uzoaic\. Pentru „reboot“-
ul `ntregii serii, Casino Royale
(2006), Bond va c\dea sub far mecul
lui Vesper Lynd, o frumu se]e fa-
tal\ interpretat\ de Eva Green. Fi-
ic\ a unei actri]e fran ceze populare
`n anii ’70 (Marlene Jobert), Green
se f\cuse remarcat\ `nainte de
Bond `n controversatul The Drea -
mers al lui Bernardo Bertolucci,
iar `n 2005 fusese aleas\ de Ridley
Scott pentru rolul reginei Ierusali -
mului, Sibylla, `n Kingdom of Hea -
ven. Odat\ cu rolul lui Vesper –
agentul dublu de care Bond se va
`ndr\gosti –, Green a devenit o 
ve det\ foarte curtat\ la Hollywood.

Anul acesta ea a ap\ rut `n rolurile
principale din 300: Rise of an Em-
pire, Sin City: A Dame to Kill For [i
`n l\udatul serial Penny Dreadful.

De remarcat c\, pe lâng\ parti-
tura de iubit\ pierdut\ a lui Bond,
Vesper de]ine un rol important `n
mitologia personajului. Scriitorul
Ian Fleming a creat o re]et\ de
cocktail numit „Vesper Martini“,
foarte popular\ dup\ lansarea ro-
manului Casino Royale (1953) [i
care a stat la baza celebrei fraze
„shaken, not stirred“.

De asemenea, Vesper Lynd a
mai fost interpretat\ `nainte de
elve]iana Ursula Andress, `n paro-
dia Casino Royale (1967, când Bond
era jucat de David Niven). Andress
a fost prima James Bond Girl, Hon-
ey Rider, `n primul film din serie,
Dr. No (1962), care i-a adus un Glob
de Aur.

Pentru prima dat\,
Bond Girl este o blond\

Revenind `n timpurile noastre, `n
urm\torul Bond de dup\ Casino
Royale, Quantum of Solace, Da niel
Craig face echip\ cu Olga Kury lenko,

actri]\ n\scut\ `n Ucraina, dar re-
locat\ `n Hexagon [i, prin urmare,
revendicat\ „ca fran]uzoaic\“ de
revista „Les Inrocks“. La fel ca pre-
decesoarea ei, Carole Bouquet, 
Olga Kurylenko joac\ rolul unei fe-
mei care se aliaz\ cu 007 pentru a-
[i r\zbuna p\rin]ii [i este – sublini-
az\ „Les Inrocks“ – singura James
Bond Girl din Fran]a care nu s-a
culcat, `n film, cu agentul 007. De
asemenea, personajul negativ este
jucat de un francez, actorul Math-
ieu Amalric.

O alt\ fran]uzoaic\ apare [i `n
cel de al treilea Bond cu Daniel
Craig, Skyfall (2012). Bérénice Mar-
lohe, actri]\ de origine sino-cam-
bodgian\, o interpreteaz\ aici pe
Séverine, amanta atât a lui Bond,
cât [i a eroului negativ.

~n aceast\ list\ destul de consis-
tent\, Léa Seydoux, cea de a opta
Bond Girl din Fran]a, va fi prima
blond\. {i, fiindc\ nu se [tie dac\
va fi inamica lui Bond, e bine de
amintit c\, ̀ n Misiune Imposbil\ 4,
ea a jucat rolul unei periculoase
asasine de care Tom Cruise a sc\ -
pat cu mare greutate.
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Léa Seydoux, actri]a din La
Vie d’Adèle, a fost
distribuit\ `n ultimul film
din seria James Bond,
al\turi de Daniel Craig,
Ralph Fiennis [i Naomie
Harris. Cotidianul britanic
„The Daily Mail“ sus]ine c\
Seydoux, care a primit un
premiu de interpretare la
Cannes, va juca `n film rolul
unei femei fatale, `ns\
nimeni nu [tie sigur dac\ ea
va fi inamica sau aliata
agentului 007.

James Bond prefer\ fran]uzoaicele

Léa Seydoux Carole Bou quet

Pierce Brosnan [i Sophie Marceau
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Alex Savitescu

Modiano este unul dintre autorii
francezi cei mai cunoscu]i `n lu-
me. A mai fost recompensat pân\
acum cu un Mare Premiu pentru
roman de c\tre Academia Fran-
cez\ `n 1972, pentru Les Boule-
vards de ceinture, [i cu un Gon-
court `n 1978, pentru Rue des bou-
tiques obscures.

Cu ocazia acestui Nobel, „Le Fi-
garo“ a ajuns la concluzia c\ Mo-
diano este fie prea pu]in cunoscut,
fie lumea ar trebui s\ fac\ din nou
cuno[tin]\ cu el, astfel c\ a redac-
tat o list\ a „celor cinci c\r]i de Pa-
trick Modiano care trebuie citite“.

Modiano, scrie „Le Figaro“,
este autorul unei opere dense atât
`n romane, cât [i `n scenarii. A
scris, de asemenea, versuri pen-
tru Françoise Hardy [i Régine.
Iat\ cele cinci c\r]i ale sale care
trebuie neap\rat citite:

– La Place de l’étoile (1968):
„Este primul lui roman [i este ati-
pic. O poveste nebun\, aproape
parodic\. Este o carte compus\ ca
o poveste autobiografic\ a unui
evreu antisemit care crede c\
`ntreaga lume are ceva cu el“.

– Rue des Boutiques Obscures

(1978): povestea lui Guy Roland,
un detectiv care, o vreme, [i-a pier -
dut memoria [i a primit o fal s\
identitate. El pleac\ `n c\utarea
propriului s\u trecut, ceea ce ̀ l con   -
 duce `n lumea emigra]iei ruse.

– Dora Bruder (1997): pornind
de la un mic anun] dintr-un ziar
din 1941 despre fuga unei tinere,
naratorul ̀ ncearc\ s\ dea de urma
acestei adolescente, decenii mai
târziu. 

– Un pedigree (2005): f\r\ `ndo-
ial\ cartea cea mai autobiografic\

a lui Modiano, care `ncearc\ s\-[i
aminteasc\ tinere]ea lui pân\ `n
momentul public\rii primului
s\u roman, la vârsta de 22 de ani. 

– Lacombe Lucien (1974): este
scenariul filmului lui Louis Malle,
scris `n colaborare cu celebrul re-
gizor. Este o carte important\ din
dou\ motive: arat\ munca de sce-
narist a lui Modiano [i faptul c\
scriitorul, chiar atunci când atac\
alte registre, r\mâne obsedat de
subiectele lui predilecte [i de tul-
bur\rile epocii.

Star Wars
Uncut:
versiunea 
f\cut\ de fani
Pe canalul YouTube oficial al studiourilor Lucas-
film, 480 de fani ai R\zboiului stelelor au realizat
propria lor versiune a filmului Imperiul contra-
atac\, creat de Irvin Kershner `n 1980. Acest pro-
iect, numit Star Wars Uncut, ̀ [i propune s\ ofere
fanilor posibilitatea de a recrea celebra saga prin
propriile lor mijloace. Proiectul a fost lansat `n
2009, la ini]iativa lui Casey Pugh, un programa-
tor specializat `n dezvoltarea de aplica]ii pentru
internet, `n vârst\ de 30 de ani. Ce propune acest
film? Toate scenele din Imperiul contraatac\ rea-
lizate cu decupaje, colaje, plastilin\, actori ama-
tori, un Yoda jucat de un copil sau un R2D2 `nlo-
cuit cu o pubel\. Filmul poate fi v\zut la adresa:
www.youtube.com/watch?v=GjsFAZWnA00.

Bono: scuze
pentru distribuirea
gratuit\ a
ultimului album
~ntr-un interviu pentru Facebook, Bono a trebuit s\ `[i
cear\ iertare dup\ ce ultimul album U2 – `ntr-un scena-
riu de marketing pus la cale `mpreun\ cu Apple – a fost
ad\ugat automat [i gratuit ̀ n libr\riile muzicale ale uti-
lizatorilor serviciului iTunes. Cele 11 piese ale discului
Songs of Innocence s-au desc\rcat automat pentru to]i
utilizatorii [i, de[i aveau astfel oportunitatea de a ascul-
ta gratis noul disc al celebrei forma]ii, majoritatea aces-
tora au fost deranja]i. Albumul a devenit astfel, luna
trecut\, disponibil pentru 500 de milioane de utilizatori
din 119 ]\ri. „E chiar nepoliticos“, i-a spus un utilizator
Facebook lui Bono. „Ups, `mi cer scuze“, a replicat cân -
t\re]ul. „Am avut ideea asta frumoas\ [i cred c\ ne-am
l\sat lua]i de val. Arti[tii sunt `nclina]i spre astfel de
gesturi.“

Patrick Modiano a devenit cel mai nou laureat al Nobelului pentru literatur\,
urmând astfel canadiencei Alice Munro [i lui J.M.G Le Clézio, ultimul francez 
care a primit prestigiosul premiu `n 2008, scrie presa din Hexagon.

945
de titluri 

disponibile

Doamna Clooney [i
„marmurele grece[ti“
Proasp\ta doamn\ George Clooney, avocata Amal Alamuddin, a
purtat discu]ii cu primul ministru al Greciei, Antonis Samaras, ca
parte a unei campanii ce are ca scop recuperarea sculpturilor luate
din templul Parthenon.

Aceste sculpturi ce dateaz\ din secolul al V-lea `.e.n. sunt p\stra-
te la British Museum, `n Londra, [i sunt cunoscute sub denumirea
de „marmurele lui Elgin“, dup\ numele lordului care le-a adus `n
Anglia, `n 1811. Frizele [i restul sculpturilor care `mpodobeau tem-
plul Parthenon sunt ast\zi `mp\r]ite `ntre Atena [i Londra. 

~n 2009, grecii au inaugurat Muzeul Acropole [i vor s\ expun\ aco-
lo toate „marmurele“ care au supravie]uit. Pentru a le recupera pe
cele din Anglia, guvernul elen a angajat firma la care lucreaz\ Amal
Alamuddin. Ei pretind c\ obiectele au fost luate ilegal din Gre cia, dar
atât British Museum, cât [i guvernul britanic nu sunt de acord.

Sir John Boardman, expert arheolog de la Oxford, a avertizat re-
cent c\ returnarea acestor obiecte de art\ ar reprezenta un „prece-
dent `nfior\tor“ [i ar afecta foarte multe muzee din lume.



M\i, Mih\i]\, sincer, la cât\ ma-
tematic\ [tii, nu doar c\ nu intri la
liceu, dar m\ `ndoiesc c\ treci cla-
sa. Uite, m\ uit pe testul \sta ini]ial
[i m\ `ngrozesc. }ie `]i lipsesc no -
]iuni elementare. Dar las\ c\ u[or,
u[or ne d\m noi pe brazd\, nu-i
a[a? To]i elevii care au venit la mine
s\-i meditez au avut rezultate bune.

La subiectul unu ]i-am cerut s\
faci ni[te opera]ii elementare de
adunare [i sc\dere, dar tu se pare

c\ efectiv confunzi aceste dou\
no]iuni. Ia, hai s\ facem pe degete.
Cinci plus cinci, da? Dac\ pui lao-
lalt\ toate degetele de la mâini, câte
ai? Scoate-l, dom’le, pe \la din nas!
Ne concentr\m [i noi un pic? Hai,
unu, doi, trei, mai departe, opt,
nou\ [i `nc\ unul, cât face? Bravo,
zece face. Vezi c\ nu e greu? 

Sc\derea, Mih\i]\, e atunci
când iei ceva din ceva [i r\mâi cu
mai pu]in. De exemplu, dac\ ai trei
lei [i `]i cumperi o `nghe]at\ care
cost\ doi lei, cu câ]i bani r\mâi?
Hai, imagineaz\-]i, calculeaz\. Da -
c\ eu am [ase case [i vând dou\, 

câte case ̀ mi r\mân? Pfff, e greu cu
tine, s\ [tii. O s\ fie nevoie s\ ne ve-
dem de trei ori pe s\pt\mân\. Dac\
ai cinci degete la o mân\ [i din
gre[eal\ ̀ ]i tai dou\, cu câte r\mâi?
Ei, hai, nu plânge, e doar o situa]ie
ipotetic\. Facem a[a, ]i le tai,
r\mân trei, da? Apoi vine repede
doctorul [i ]i le coase la loc. Deci câ-
te degete o s\ ai? Din nou cinci, da?
Bravo! Dar dac\ doctorul `]i coase
trei degete? O s\ ai [ase, `n]elegi?

Subiectul doi, `nmul]irea [i `m -
p\r]irea. Nemaiv\zute [i nemaiau-
zite, nu? P\i ce `nseamn\ doi ori
doi, de dou\ ori câte doi, da? Adic\
doi plus doi. {i cât face, patru, `n -
]elegi? Factorul doi `nseamn\ de
câte ori aduni factorul unu cu el
`nsu[i. ~mp\r]irea este `ntr-un fel
opusul `nmul]irii, numai c\ nu se
mai cheam\ factori, ci de`mp\r]it

[i `mp\r]itor. ~mp\r]itorul, Mi -
h\i]\, ne zice `n câte p\r]i egale
t\iem de`mp\r]itul, dar nu cu cu -
]itul, ci cu puterea min]ii. De exem-
plu, dac\ t\iem zece pe din dou\,
ob]inem cinci, care se cheam\ câ-
tul. Dac\ nu se `mparte `n p\r]i
egale, r\mâne o codi]\, numit\ rest.
Ce faci, m\i, dormi?

Hai [i cu geometria. }i-am cerut
s\ desenezi un cerc, tu ce ai f\cut
aici? Seam\n\ cu un ou diform. Ui-
te, facem un punct, care o s\ fie cen-
trul. Acum `nfige vârful compasu-
lui `n punctul \sta. Ai grij\! Doare
tare? Stai, c\ aduc ni[te spirt. Cine
te-a pus s\ stai cu degetul pe cen-
trul cercului, m\i? Numai pu]in, s\
r\spund la telefon. Alo, da. Acum,
la ora unu? Bine, vin imediat.
Mih\i]\, ajunge pe azi, c\ trebuie
s\ plec s\ prezidez [edin]a C.S.A.T.
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Asta m\ `ntreb acum, post factum,
pentru c\ am fost absorbit\ de lu-
mea creat\ de imaginea lui Vivi
Dr\gan Vasile, scenografia lui Cris -
tian Niculescu [i costumele Svetla-
nei Mih\ilescu, aproape ignorând
povestea. Cumva, `ntreg filmul, ca-
dru cu cadru [i cu tot cu actori `n
ele, func]ioneaz\ ca un muzeu vi-
vant al comunismului, lucru pe ca-
re [i-l asum\ cu riscul de a deveni
`nc\rcat cu prea multe detalii sem-
nificative. Atelierele de remaiat cio -
 rapi; ma[ina de scris pentru care
trebuie acte de la Mili]ie; za h\rul
care se ]ine `n cutii de ness Amigo;
portretul lui Tovar\[u’ care las\ loc
alb când e dat jos de pe perete; pulo-
verele tricotate; biblioteca matema-
ticianului securist, plin\ cu c\r]i
cartonate, [i cea a matematicianu-
lui r\mas ̀ n Fran ]a, cu c\r]i din co-
lec]ia BPT; centrele de valorificare
sticle [i borcane unde se resping sti-
clele murdare de ulei; aparatul de
diapozitive sprijinit pe o carte de
Jules Verne [.a.m.d.

Pe urm\ sunt replicile care vin
uneori livrate cu un fel de cartona[

invizibil pe care scrie „Strict auten-
tic!“: „Coad\, b\t\i, scandal, dar
pân\ la urm\ am reu[it s\ iau. Am
stat la dou\ cozi – una la parizer, ai-
lalt\ la b\c\nie. Am prins [i lapte,
[i ou\. Am v\zut [i banane, dar n-am
mai prins. N-am mai prins, dar am
v\zut“; „Banane `n oc tombrie. Ne
r\sfa]\ \[tia“; „Filajul [i tehnica
operativ\ sunt sfinte“; „Chiar dac\
r\mâne cineva blocat ̀ n lift, bate ̀ n
u[\ [i se aude“. Pentru cine a tr\it
`n comunism nu sun\ deranjant
chiar dac\ vede filmul doar ca pe
un „caiet de amintiri“, dar, dac\ fil-
mul ar fi fost f\cut `n culori, farme-
cul i s-ar fi risipit ca portretele eroi-
lor de pe afi[ care dau impresia c\
se descompun dac\ sufli. Imaginea
`n alb-negru, care i-a fost sugerat\
regizorului de produc\torul Velvet
Moraru (cea care a produs [i Auto-
biografia lui Nicolae Ceau[escu), e
pentru spectatorul care a tr\it co-
munismul un fel de madlen\.

„Practic“, Vivi Dr\gan Vasile
(revenit pentru prima oar\, de la
Morome]ii `ncoace, la pelicula OR-
WO alb-negru) ne trece printr-o
gaur\ de vierme `ntr-o realitate pa-
ralel\ unde trecutul ar putea fi ̀ nc\
viu. Chestie vizibil\ ̀ n cadrul ̀ n ca-
re Sorin Leoveanu e filmat din spa-
te `n sta]ia de autobuz [i când ai
efectiv senza]ia c\ e desp\r]it prin -
tr-un ecran de sticl\ de lumea peste
care plou\. Mai sunt [i alte cadre
extraordinare, nostalgice [i a[a,

mai metatextuale, care ar putea fi
u[or luate drept imagini de epoc\:
plonjeul cu Daciile care stau la
coad\ la Peco [i care, la un semnal,
sunt ̀ mpinse din volan de [o feri; se-
curi[tii care intr\ noaptea `n facul-
tatea unde pred\ Sorin [i ale c\ror
siluete se decupeaz\ fantomatic din
penumbra coridorului; strada gri,
udat\ de ploaie [i filmat\ tot `n
plonjeu, aparatul urm\rind ma -
[ina cu care Elena [i Sorin se ̀ ntorc
de la matematicianul securist. Cu
aceste imagini r\mân eu din film,
dar [i cu interioarele geometrice [i
cu o mare risip\ de spa]iu din locu-
rile publice (scenografia filmului e
o „geografie“ nou\ `n cinemaul ro-
mânesc recent), dar, last but not
least, [i cu amprenta pe care eroii o
las\ ̀ n film [i care ì face s\ semene
cu ni[te fosile de amonite pietrifica-
te. ~n schimb, povestea nu mi s-a
p\rut extraordinar\. Dac\ ̀ ntr-ade -
v\r inten]ia autorului a fost doar
aceea de a demonstra, cum spune
Elena (Ofelia Popii), c\ „fiecare om
nu-[i vede decât propriul lui inte-
res“, demonstra]ia e suma r\ [i ale-
gerea Elenei prea pu]in justificat\
de bioritmul pove[tii. Nu cred c\
aici e miza filmului, ci ̀ n felul ̀ n ca-
re tope[te aceste existen]e m\runte
[i gri `n cenu[iul general, descope-
rind nu doar culoarea, ci [i gustul
acelor vremuri. 

QED e mai bun decât Cealalt\
Irina, debutul `n lungmetraj al lui
Andrei Gruzsniczki, `n primul
rând pentru c\ are stil. Fa]\ de ce 
s-a mai f\cut pân\ acum la noi `n
materie de filme despre comunism
([i `nc\ nu s-au f\cut suficiente cât
s\ purg\m comunismul din noi), el 

vine cu un subiect aparte – condi]ia
intelectualului silit ori s\ fac\ pac-
tul cu diavolul, ori s\ `ncerce s\
evadeze –, subiect pe care ̀ l trateaz\
`ntr-o manier\ stilizat\ [i discret\.
Muzica reu[it\ a lui Pedro Negres-
cu se aude doar `n copertele filmu-
lui, iar faptul c\ nu exist\ muzic\
diegetic\ se adaug\ lini[tii filmului
[i l̀ face [i mai mult s\ semene cu
un vis despre trecut decât cu o de-
nun]are a unui sistem sau al celor
care l-au sus]inut. Poate asta vine
din distan]area ̀ n timp, dar e cert c\
[i eseul lui Andrei Ujic\ ne-a resetat
modul de a ne raporta la comunism,
[i nu doar d.p.d.v. cinematografic. 

S\ nu se cread\ c\
actorii n-ar fi buni

Ofelia Popii [i Sorin Leoveanu erau
de departe cele mai bune alegeri,
Florin Piersic Jr. face un foarte bun
contre emploi(e un actor de cinema
`nn\scut), dar jocul tuturor e atât
de discret de parc\ regizorul i-ar fi
sacrificat ca s\-i topeasc\ `n peisaj.
{i mai sunt cei din planul secund
care reu[esc un personaj `n dou\
minute (Dan Tudor, Alina Berzun -
]eanu). Sigur, [i Tora Vasilescu, [i
Virgil Og\[anu sau Dorian Bo-
gu]\..., dar când scrii o cronic\, faci
tot un act de rememorare. Tot mai
deta[at\ de filmul v\zut acum câte-
va zile, am senza]ia c\ eroii se to-
pesc tot mai mult `n peisajul filmu-
lui, c\ se risipesc ca ni[te fantome,
exact ca `n afi[.

Deci ce era de demonstrat ̀ ntr-un
film care nu e thriller [i nu are vreo
ecua]ie filosofic\? Fiecare spectator
are r\spunsul lui.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Tr\sur\
(A se p\stra `n minte atunci c`nd
mai merge]i cu taxiul:)

„Nimic nu e atât de variat [i de
predispus la atâtea vicisitudini de-
cât via]a unui vizitiu de tr\ su r\; ba
pl\tit generos de na[ul unui copil pe
care l̀ conduc la biseric\, ba prins
de un elegant care, dup\ ce m-a f\ -
cut s\ alerg prin cartiere opuse, m\
opre[te la intrarea ̀ ntr-un pasaj; bles-
temând vremea frumoas\, rugân-
du-m\ s\ plou\, suflând ca s\-mi
`nc\lzesc degetele sau doborât de
c\ldur\, ast\zi cu ditamai buchetul
de cununie la bu tonier\, mâine ur-
mând la pas un cortegiu funerar,
conducând din cabaret `n cabaret
senatori cu p\ l\ria `mpodobit\ de
pene, care cân t\ din to]i pl\mânii,
`n orice stare s-ar afla, sau arlechini
tri[ti sau precupe]e grosolane care,
de la `n\l]imea tr\surii mele, fac
trec\torii s\ ro[easc\; ducând spre
casa Domnului persoane grave [i
pioase, sau la bal cinci ori [ase ame -
]i]i care trebuie s\ pun\ to]i bani ca
s\-mi pl\teasc\ pentru curs\; având
de-a face cu buna [i reaua compa-
nie, [i prieten cu toat\ lumea, `n
afar\ de jandarmi, cu care m\ cert
la toate s\rb\torile publice, [i frec-
vent `n fiecare sear\ la ie[irea de la
spectacol, având `n vedere c\ micii
nobilimi nu ̀ i este permis s\ se urce
`n tr\sur\ decât dup\ ce marea no-
bilime a ajuns deja acas\; iat\ cum
se desf\[oar\ existen]a mea pe
str\zile din Paris. (...)

Vanitatea a fost pentru mine lu-
crul cel mai amuzant. ~n cazul celor
mari, atâtea prejudec\]i `i scuz\!
Dar, la cei mici, `[i p\s trea z\ `ntreg
ridicolul, care d\ na[tere dorin]ei
de a str\luci cu insuficien]\ de mij-
loace [i felul de-a fi al originalilor.
Vin de la Longchamp, unde duse-
sem un mic burgez, pe so]ia, sora
lui [i cele trei fete. Hazardul ne-a
pus mult\ vreme `n urma str\luci-
torului echipaj al unui ambasador.
Spectatorii ne-au umplut de huidu-
ieli, `n ciuda pl\cu]ei cu care `mi
acoperisem ecusonul. Am avut ma -
li]iozitatea de a-i `ncuraja cu gestul
[i vorba: Fluiera]i, prietenii mei: ri-
dicolul e prad\ bun\ la francezi.“ 

(Joseph Marie-Pain, Nouveaux
tableaux de Paris ou observations
sur les moeurs et usages des pari-
siens au commencement du XIXe
siècle/ Noi tablouri din Paris sau
observa]ii asupra moravurilor [i
obiceiurilor parizienilor la `ncepu-
tul secolului 19, 1828) 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Socoteli

Film

Iulia Blaga

...te `ntrebi dup\ ce se
trage cortina peste
povestea celor doi
matematicieni din România
anului 1984, a securistului
care le influen]eaz\
destinele, a p\rin]ilor care
rup ciorapi ca s\ lege
borcanele [i a so]ilor care
au fugit „dincolo“ [i care,
de[i trimit „chemare“ [i fac
greva foamei, sunt absen]i
din griul cotidian. 

Ce era, totu[i, de demonstrat 
`n Quod Erat Demonstrandum?
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