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DAN COMAN:

„Gestul de a
scrie e o form\
complicat\ de
autoseduc]ie“

Interviu realizat de 
Alina Purcaru  

Romanul lui Dan Coman, C\s -
ni cie, propune o analiz\ din
mers a unor rela]ii blocate, o
c\snicie fiind doar una dintre
ele. Cartea pune `n pagin\ tec-
tonica unor raporturi saturate
de tensiune [i minate, la tot pa-
sul, de ceea ce nu se cunoa[te. 

» pag. 8-9

Citi]i o analiz\ realizat\ de R\zvan Chiru]\ [i un comentariu semnat de Olti]a C`ntec `n » paginile 2-3 [i 7

„Deloc“, acesta este cuvântul care apare cel mai des `n Barometrul de consum cultural 2014, studiul
care a m\surat gradul `n care românii frecventeaz\ institu]iile de cultur\. De[i la toate capitolele 
statisticile arat\ c\ tot mai mul]i oameni merg la filarmonic\, oper\, teatru sau cinema, cifrele r\mân
dezam\gitor de mici pentru o ]ar\ civilizat\. Singurul capitol unde Institutul Na]ional pentru 
Cer cetare [i Formare Cultural\ (INCFC), care a realizat Barometrul, a `nregistrat cifre nea[teptat 
de bune este cel al cititorilor de c\r]i. Numai c\ tocmai acest rezultat este considerat gre[it de c\tre
Federa]ia Editorilor din România, care a contestat cercetarea. 

FIE 2015 nu are
nici proiecte, 
nici buget

Ioan Stoleru

Reprezentan]ii Funda]iei „Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\“ au
lansat vineri, 13 martie, `n cadrul
Târgului de Carte LIBREX, apelul
la proiecte pentru a treia edi]ie a
Festivalului Interna]ional al Edu-
ca]iei, care ar trebui s\ aib\ loc `n
perioada 15 mai – 15 iunie.

» pag. 14

Oana Giurgiu
lanseaz\ oficial
documentarul
Aliyah Dada

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

~n documentarul Aliyah Dada,
Oana Giurgiu rescrie istoria emi-
gra]iei evreilor din România spre
Israel `ncepând cu plecarea `n
mas\, acum 134 de ani, a aproape
`ntreg Moine[tiului pentru a pune
bazele uneia dintre primele colo-
nii evreie[ti din Palestina. Aliyah
Dada are premiera oficial\ `n 26
martie la Cine ma „Elvira Popes-
cu“ din Bucure[ti.

» pag. 11

O constant\. Românii
nu consum\ `nc\
destul\ cultur\
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R\zvan Chiru]\

2009, anul dezastrului

Cel mai r\u an pentru cultura ro-
mâneasc\ din ultimul deceniu a
fost 2009, adic\ tocmai momentul
când `n România a debutat rece-
siunea economic\. Majoritatea
oamenilor au decis atunci s\ re-
nun]e la a mai merge chiar [i la ci-
nema, dup\ cum arat\ Barome-
trul de consum cultural, `n con -
di]iile `n care criza economic\ a
reprezentat un [oc important pen-
tru bugetul personal al multor ro-
mâni. ~n anii urm\tori, pasiona]ii
de cultur\ au prins tot mai mult
curaj [i au `nceput s\ revin\ `n
s\lile de spectacol, astfel `ncât 

INCFC a `nregistrat o sc\dere a
„non-consumului“ pân\ `n 2014.
„Dup\ zece ani, se constat\ o sc\ -
dere general\ a segmentelor de
non-consumatori. Pentru to]i cei
[ase indicatori, valorile `nregis-
trate `n 2014 sunt mai mici decât
cele `nregistrate `n 2005“, anul
când a fost realizat primul astfel
de barometru, se arat\ `n edi]ia a
opta a raportului. 

Totu[i, `n ciuda acestor `mbu -
n\t\]iri, lucrurile arat\ ̀ n continu -
are r\u. De exemplu, de[i industria
de film româneasc\ a cunoscut
numeroase succese interna]iona-
le `n ultimii ani, cea mai mare
parte a celor chestiona]i `n cadrul
cercet\rii, respectiv 62,8%, au de-
clarat c\ nu au mers deloc la cine-
matograf anul trecut. La apogeul
negativ din 2009, 91% dintre res-
ponden]i afirmau c\ nu au v\zut
nici un film pe marele ecran. 
„~n cazul consumului de filme la

cinematograf, segmentul de non-
consumatori este mai mic ̀ n cazul
b\rba]ilor decât `n cazul femeilor
(58% prin compara]ie cu 67,2%).
~n mediul rural, frecventarea ci-
nematografelor cunoa[te valori
mult mai mici, aproape 75% din-
tre responden]i nu frecventeaz\
acest timp de cultur\“, potrivit ce-
lor care au studiat comportamen-
tul de consum cultural al români-
lor. Desigur, pentru cei de la ]ar\ a
merge la cinema presupune un

efort ̀ n plus, având ̀ n vedere c\ ̀ n
mediul rural nu mai exist\ s\li de
cinema. 

~n domeniile culturale mai
pu]in promovate `n rândul publi-
cului larg, cifrele arat\ propor]io-
nal [i mai r\u. Astfel, 80,9% dintre
cei care au participat la studiu au
recunoscut c\ nu au mers deloc la
oper\ sau operet\ anul trecut. „Di-
namica non-consumului de oper\
[i operet\ se dovede[te a avea cea
mai mare varia]ie, cu valori foarte

mari ̀ n perioada crizei economice
[i o sc\dere foarte mare, de apro-
ximativ 14% `n anul 2014, compa -
rativ cu anii 2010-2011“, conform
Barometrului de consum cultural. 

Nici la filarmonic\ nu prea in-
tr\ românul. Consumul de muzic\
specific\ activit\]ii filarmonicilor
cunoa[te valori foarte mici pentru
popula]ia general\ a României –
80,6% declar\ c\ nu merg deloc,
iar 15,2% c\ merg „mai rar“. 

Tot mai mul]i români au ̀ nceput

„Deloc“, acesta este
cuvântul care apare cel
mai des `n Barometrul 
de consum cultural 2014,
studiul care a m\surat
gradul `n care românii
frecventeaz\ institu]iile
de cultur\. De[i la toate
capitolele statisticile
arat\ c\ tot mai mul]i
oameni merg la
filarmonic\, oper\, teatru
sau cinema, cifrele r\mân
dezam\gitor de mici
pentru o ]ar\ civilizat\.
Singurul capitol unde
Institutul Na]ional
pentru Cercetare [i
Formare Cultural\
(INCFC), care a realizat
Barometrul, a `nregistrat
cifre nea[teptat de bune
este cel al cititorilor de
c\r]i. Numai c\ tocmai
acest rezultat este
considerat gre[it de c\tre
Federa]ia Editorilor din
România, care a
contestat cercetarea. 

O constant\. Românii
nu consum\ `nc\
destul\ cultur\

TV-ul `[i men]ine
suprema]ia
Procentul celor care au declarat c\ vizioneaz\ fil-
me [i emisiuni TV cu o foarte mare frecven]\
r\mâne `n continuare cel mai mare prin compa-
ra]ie cu alt timp de consum cultural. Astfel, 98%

dintre responden]i au men]ionat c\ se uit\ la filme
TV lunar, `n timp ce 88% prefer\ emisiunile difu-
zate de televiziuni. Televizorul (98%), c\r]ile
(50%), muzica (90%) [i revistele (55%) se reg\sesc
`n topul preferin]elor responden]ilor atunci când
vorbim de consumul cultural domestic. Aceste pre-
ferin]e sunt explicate prin faptul c\ accesul destul
de larg la internet u[ureaz\ accesul la respectivele
produse. 
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s\ revin\ totu[i la teatru, dup\ o
sc\dere accentuat\ care a `nceput
`n 2009. Dar num\rul spectatori-
lor r\mâne ̀ n continuare mic pen-
tru o art\ `n general popular\.
Mai bine de jum\tate – 63,2% din-
tre responden]i – au admis c\ nu
au v\zut o sal\ de teatru anul tre-
cut. „Num\rul non-consumatori-
lor de teatru a sc\zut `n ultimii 10
ani cu aproximativ 14 puncte pro-
centuale, fiind vorba de cea mai
mare sc\dere `nregistrat\ `n rân-
dul diferitelor forme de consum
cultural public pentru care s-au

cules date. Merg `ntr-o mai mare
m\sur\ la teatru femeile, persoa-
nele tinere pân\ ̀ n 34 de ani [i cele
cu un nivel mai ridicat de edu -
ca]ie“, au stabilit autorii raportu-
lui scos sub egida Ministerului
Culturii. 

79,2% nu merg 
la bibliotec\

~mbun\t\]irea num\rului celor
care au revenit `n s\lile de specta-
col este pus de autorii Barometru-
lui de consum cultural 2014 [i pe
seama faptului c\ `n ultimii ani a
re`nceput s\ se dezvolte pia]a
spectacolelor, ca num\r de insti-
tu]ii, dup\ [ocul produs de ̀ ncepu-
tul recesiunii economice. „Num\ -
rul institu]iilor de spectacol a
crescut constant ̀ n ultimii ani, cea
mai accentuat\ cre[tere `nregis-
trându-se `n perioada 2010-2012.
Num\rul de spectacole a r\mas
constant `n perioada 2007-2012,
dup\ perioada de cre[tere accen-
tuat\ din anii 2005-2007. Num\rul
de spectatori a crescut consistent
dup\ 2010, ajungând la peste 8 mi-
lioane de persoane, `n 2012“, con-
form datelor preluate de la Institu-
tul Na]ional de Statistic\. De -
sigur, num\rul de spectatori a fost
stabilit `n func]ie de bilete vându-
te, deci e posibil ca `n realitate o
persoan\ s\ fie luat\ `n calcul de
mai multe ori, iar optimismul s\
fie supraevaluat.

Mai ales c\ românilor le plac
spectacolele gratuite, astfel `ncât
doar 34,8% dintre responden]i au
precizat c\ nu au mers deloc anul
trecut la s\rb\torile [i evenimentele
organizate la nivel local. 

Gratuit nu e totu[i suficient,
dac\ activitatea presupune efort

intelectual. ~n 2014, un procent de
79,2% dintre români nu a mers de-
loc la bibliotec\ pentru a citi. Din
rândul celor care merg totu[i
printre rafturile cu c\r]i de `m -
prumut, se eviden]iaz\ persoane-
le mai degrab\ tinere (pân\ `n 34
de ani), cu un nivel mai ridicat de
educa]ie (cel pu]in liceu). B\rba]ii
merg mai des la bibliotec\ – 0,7%
declar\ c\ o fac s\p t\mânal, spre
deosebire de femei, unde 5,6% pre-
fer\ s\ mearg\ s\ `mprumute
c\r]i o dat\ la 4-6 luni. 

Institutul Na]ional pentru Cer-
cetare [i Formare Cultural\ a con-
statat c\ nici m\car `n s\lile de
sport românii nu intr\ prea des.
61,7% au declarat c\ anul trecut
nu au asistat la nici o competi]ie
sportiv\, iar 71,1% nu fac deloc
sport de `ntre]i nere. 

Muzeele mai atrag vizitatori.
„Activitatea de vizitare a muzee-
lor sau expozi]iilor cunoa[te o
sc\dere a procentului celor care
sunt total absen]i, cu o valoare
mai mic\ `ns\ decât `n cazul cine-
matografului, operei sau teatru-
lui, respectiv de aproximativ [ase
puncte“, potrivit Barometrului de
consum cultural 2014. Astfel, 43,4%
dintre cei chestiona]i au declarat
c\ anul trecut au mers la expozi]ii
[i muzee, majoritatea recunos-
când c\ au f\cut-o totu[i mai rar
(15,4%). Cel mai vizitat muzeu din
capital\ este Muzeul Grigore An-
tipa, cu 59% dintre persoane care
au declarat c\ `l viziteaz\. 

Pe de alt\ parte, obiectivele de
patrimoniu nu atrag la fel de mul-
te persoane, 70% dintre români
declarând c\ nu au mers nici m\ -
car o singur\ dat\ la un astfel de
obiectiv.  

Tinerii de 18 ani,
interesa]i de teatru

„Mai rar“ este un alt specific al
com portamentului de consum
cul  tural al românilor. Astfel, 73%
dintre cei pu]ini care au declarat
c\ au mers totu[i la oper\ sau ope-
ret\ au men]ionat c\ au f\cut-o
rar. Dintre cei care merg la teatru,
48% au declarat c\ ajung rar, iar

34% doar de câteva ori pe an. „~n
rândul responden]ilor care au
participat la cel pu]in un spectacol
de teatru `n 2014, propor]ia celor
care au vârsta `ntre 18 [i 25 de ani
(22%) este mai mare decât cea a
celor care au vârsta `ntre 26 [i 35
de ani (20%)“, se arat\ `n Barome-
tru. Autorii studiului explic\ aceast\
diferen]\ prin faptul c\ spectato-
rii din prima categorie au mai
mult timp liber. La aceasta se
adaug\ politici de pre] diferen]ia-
te pentru categoriile vizate. De alt-
fel, 39% dintre responden]ii din
Bucure[ti afirm\ c\ ar merge mai
des la teatru dac\ li s-ar oferi bile-
te promo]ionale. 

Concertele clasice de la filar-
monic\ nu au mare succes nici
printre cei dispu[i s\ le urm\ reas -
c\. 79% dintre spectatori au decla-
rat c\ merg rar la filarmonic\, iar
16% de doar câteva ori pe an. 

De[i recunosc c\ nu consum\
prea mult\ cultur\, 67% dintre
responden]i cred totu[i c\ pentru
ei cultura este important\ [i foar-
te important\. Procentul e [i mai
mare `n Bucure[ti, cu 73% dintre
cei chestiona]i care au sus]inut c\
pentru ei cultura este important\
[i foarte important\. 

Pentru edi]ia din 2014 a Baro-
metrului de consum cultural, vo-
lumul e[antionului a fost de 1.260
de persoane, cu o eroare maxim\
tolerat\ de +/- 2,8%, la un nivel de
`ncredere de 95%.

Unul din doi români cite[te lunar o carte,
sus]ine Barometrul de consum cultural 2014.
Un român din patru a declarat c\ cite[te lu-
nar cel pu]in o carte de specialitate, a reie[it
din studiul realizat de institutul aflat `n su-
bordinea Ministerului Culturii.

Cercetarea a descoperit c\ 37% dintre ti-
nerii cu vârste cuprinse `ntre 18 [i 34 de ani
citesc lunar c\r]i, iar 42% se axeaz\ pe litera-
tura de specialitate, „lucru care demon -
streaz\ c\ tinerii citesc din ce `n ce mai mult
c\r]i [i sunt pasiona]i de literatura de specia-
litate“, potrivit autorilor Barometrului. 

Persoanele cu vârste de 65 de ani [i peste
au declarat c\ nu au citit niciodat\ (27%), iar
un alt sfert citesc anual sau lunar. Din punct
de vedere al studiilor, raportul INCFC a con-
statat c\ cei cu studii de cel mult 10 clase/
[coal\ profesional\ nu citesc niciodat\ (66%).
~n func]ie de tipul de localitate, comporta-
mentul de lectur\ este mai mare `n mediul

urban, unde majoritatea responden]ilor au
declarat c\ citesc lunar o carte (48%) sau lite-
ratur\ de specialitate (52%), fa]\ de cei din
mediul rural care nu citesc niciodat\. „O ex-
plica]ie posibil\ este c\ accesul la c\r]i se rea-
lizeaz\ mai u[or ̀ n zona urban\ fa]\ de cea ru-
ral\“, se arat\ `n lucrarea Institutului Na]io-
nal pentru Cercetare [i Formare Cultural\.

Federa]ia Editorilor din România a anun -
]at printr-un comunicat c\ „atrage aten]ia
asupra unor erori de interpretare cu conse-
cin]e extrem de grave incluse `n cel mai re-
cent Barometru de consum cultural 2014“.
„Se afirm\ `n mod evident gre[it c\ 50% din-
tre cei care au r\spuns la chestionar citesc
c\r]i ̀ n fiecare lun\, ̀ n condi]iile ̀ n care doar
48% dintre cei din mediul urban – mult mai
bine conecta]i la infrastructura de bunuri
culturale – «au declarat c\ citesc lunar o car-
te»“, se arat\ `n pozi]ia FER. Federa]ia men -
]ioneaz\ c\ Institutul de Statistic\ al Comisiei

Europene – Eurostat a publicat ̀ n 2013 un stu-
diu `n care România apare cu un consum de
cultur\ scris\ `n sc\dere `ngrijor\toare, doar
51% dintre români declarând c\ au citit o car-
te `n ultimul an, cu 7% mai pu]ini decât la
precedentul Eurobarometru din 2007. „Aceas -
t\ cercetare european\ care nu a fost contes-
tat\ de nimeni pân\ acum este evident con-
trazis\ de datele din Barometru, care afirm\
c\ `ntr-un interval de un an (2013 versus
2014) consumul de cultur\ scris\ din Româ-
nia a crescut de 12 ori!“, potrivit FER. Presu-
punând c\ ar fi adev\rat\ afirma]ia c\ un
român din doi cite[te o carte pe lun\, sus]in
reprezentan]ii Federa]iei Editorilor din Ro-
mânia, pia]a de carte din România ar trebui
s\ ajung\ aproape de 500 de milioane de eu-
ro pe an, fa]\ de maximum 100 de milioane
cât este `n prezent, incluzând aici [i manua-
lele [i auxiliarele [colare sau edi]iile de
chio[c.

Pictorul,
cel mai
creativ
Pictorul este considerat de
c\tre publicul românesc ca fi-
ind cel mai creativ dintre ar -
ti[ti. 34% dintre responden]i
au declarat c\ se gândesc la
un pictor când vine vorba de
„oamenii care efectueaz\ o
munc\ creativ\“. 21% s-au
gân dit la un sculptor sau un
muzician [i numai 11% au con-
siderat c\ un scriitor este re-
prezentativ pentru munca
creativ\. 1% cred c\ [i jurnalis-
tul este un creator. Cât prive[te
respectul pe care arti[tii `l pri-
mesc ̀ n România, opiniile sunt
`mp\r]ite. 45% dintre respon-
den]i consider\ c\ ar ti[tii sunt
destul de respecta]i, `n timp ce
40% cred c\, din contr\, nu
prea sunt respecta]i. 

Controvers\ pe num\rul de cititori
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Zgomote de fond

~n copil\rie, stând `n pat, dimi-
nea]a devreme distingeam clar un
anumit zgomot de-afar\ [i identi-
ficam sursa precis: c\ru]a lu’ nea’
Gheorghe (avea ro]i de lemn cu un
]\c\nit inconfundabil) sau trece-
rea autobuzului de cinci.

De la o vreme, oricât de concen-
trat/adormit sunt, identific clar
avionul de dou\ (habar n-am de
unde vine [i unde merge) [i avio-
nul de [ase (\la care pleac\ la Bu-
cure[ti).

Popa

Totdeauna am avut a[a, un fel de

team\ de preot. De mic, de când `l
a[teptam `nfrigurat `n „camera
cealalt\“ ([i la propriu, acolo nu
f\ceam focul iarna)... Nu prea
[tiam ce s\ fac, ce s\ spun, dac\ 
s\-i pup sau nu mâna... ~n plus, m\
enerva c\ m\ mângâia de fiecare
dat\ pe cap [i-mi spunea s\-i zic o
poezie... 

A[tept preotul [i-s cumva agi-
tat c\ n-o s\ [tiu ce-o s\ fac, c-o s\
trebuiasc\ s\-i spun o poezie.

~n tren

Spre Bucure[ti... ~n apropierea
Bârladului, m-am dus `n cap\t, pe
culoar, s\ fumez o ]igar\... M-a
ajuns controlorul din urm\ [i m-a

privit sever, s\ nu cumva s\-mi
aprind una `nainte de oprire...
Când, `n sfâr[it, s-a oprit trenul,
omul mi s-a adresat: „Sunt [ef de
tren cut\rescu... S\ nu ave]i grij\
de aparatur\ (laptopul [i aparatul
foto), vagonul e supravegheat vi-
deo...“. Apoi s-a uitat la ceas [i mi-a
spus ferm: „Mai ave]i un minut [i
28 de secunde de fumat“... Pentru
asta mi-a halit el 32 de secunde?!

Laptop la lumânare

Pentru cine nu [tie, `ntreg Ia[ul e
un [antier... Nu [tiu la al]ii cum o
fi, dac\ o fi de la asta, dar `n car-
tier la mine, o dat\ pe lun\, „se ia
curentul“ ca pe vremea lui Cea[ -
c\, `n prime-time... Iar eu de fieca-
re dat\ cât stau pe `ntuneric, `mi
`nchipui c\ e un Dorel de [antier
curentat pe undeva... Ei bine, de
zece minute, iar s-a curentat Do-
rel... Iar eu scriu pe laptop la lumi-
na lumân\rii.

Num\rul 2

Mi-a c\zut dintr-o pereche de
blugi un num\r din \la pe care `l
prime[ti contra bagajului de mâ -
n\ l\sat la intrarea `ntr-un super-
market Carrefour... Blugii \ia nu
i-am mai purtat de vreo trei luni...
Am f\cut [edin]\ cu Ralu [i am
`ncercat s\ realiz\m ce ne lipse[te.
Ce naiba om fi uitat noi la bagaje?
Num\rul care trebuia dat, la
schimb, gardianului de la intrare
e `n buzunar la mine... 

Num\rul 2... Nimic [i pace.

Locomotiv\ altruist\

M\ `ntorc de la Bucure[ti, cu tre-
nul... Am tot vrut timp de ]igar\,
acum am berechet... Trenul s-a
oprit `n câmp de vreo juma de
or\... Am ie[it afar\ la ]igar\ [i
am remarcat c\ nu mai avem lo-
comotiv\... Nimeni nu [tie de ce,
unde a plecat... La un moment dat

apare varianta c\ a plecat s\ ajute
alt\ locomotiv\, blocat\ habar 
n-am unde... Scriu asta pe Face-
book, iar Emil Brumaru apre-
ciaz\ c\ am de-a face cu o locomo-
tiv\ altruist\.

Cazare

Caut o cazare `n Piatra Craiului...
G\sesc o supercaban\ cu site, sun
la primul num\r afi[at la infor-
ma]ii [i-mi r\spunde un tip turbat
de nervi, când `i zic ce vreau: 
„M-au nenorocit \[tia, dom’le...
Au pus din gre[eal\ num\rul meu
pe site [i m\ sun\ lumea de luni
`n tregi... {i nici nu pot s\ m\ duc
pân\ la ei, c\ tr\iesc `n Bucu -
re[ti... Dar tot `mi fac drum `ntr-o
bun\ zi, s\-i bat...“.

Sun la al doilea num\r de mo-
bil afi[at pe site la informa]ii:
„Vezi, nene, schimb\ repede nu -
m\rul cel\lalt, c\ vine unul din
Bucure[ti s\ te bat\“. 

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

~ncotro duce timpul

Eu `nsumi am citit prea pu]in\ li-
teratur\ african\, iar adev\rul e
c\, de[i `mi place s\ dau vina pe
lipsa traducerilor, port aceast\
lips\ ca pe o ru[ine, cum se [i ca-
de. M\car `mi regret ignoran]a.
C\ci literatura african\ are un
far mec primordial, are frumu -
se]ea brut\ a `nceputurilor, dac\
mai cunoa[te]i frumuse]ea unui
`nceput. 

~ntre timp, `n Occidentul spre
care tot tânjim, literatura se stan-
dardizeaz\, se industrializeaz\, apar
anual zeci, sute de bestseller-uri,
trebuie s\ cump\r\m, s\ cump\ -
r\m, s\ cump\r\m pantofi [i ur[i
de plu[ [i c\r]i, c\ci toat\ indus-
tria pantofilor [i a ur[ilor de plu[
[i a c\r]ilor st\ `n buzunarele
noastre. C\r]ile au cunoscut o de-
mistificare. Au devenit obiecte de
consum, nu diferite de ascu]itori

sau de chipsuri. Mai exist\ `nc\
un oarecare prestigiu care `nso -
]e[te literatura, dar `n definitiv
toat\ treaba asta e o afacere. 

Nu cunosc detalii despre pia]a
editorial\ din Kenya, de unde ne
vine Ngugi wa Thiong’o, scriitor
a[ezat confortabil, la cei [aptezeci
[i [apte de ani, `n anticamera 
Nobelului pentru literatur\, pro-
fesor respectat la New York Uni-
versity. Desigur, nici el nu a fost
profet `n ]ara lui, având de supor-
tat consecin]ele contemporanei -
t\]ii, ca to]i cei afla]i ̀ n avangarda
gândirii. Nu am de gând s\ deta-
liez – aceasta nu este o biografie. 

Cartea Râul care ne desparte
(Polirom, 2014) a fost publicat\
când scriitorul avea dou\zeci [i
cinci de ani, fiind scris\ cu doi ani
`nainte. Citit\ `n aceast\ cheie, e o
carte cu adev\rat excep]ional\!

Nimic nu `i lipse[te – ca profunzi-
me [i construc]ie texual\.

Ngugi wa Thiong’o nu este un
estet. El folose[te un minim de mij -
loace stilistice, dar tocmai `n
aceast\ absen]\ a demonstra]iei
c\ este un mare scriitor st\ secre-
tul s\u. C\ci Ngugi wa Thiong’o
este un mare scriitor, dar dintre
aceia pentru care povestea vine
`naintea frumuse]ii textuale. Iar
povestea este aceasta: dou\ comu-
nit\]i Kikuyu (cel mai numeros

grup etnic din Kenya, Ngugi
`nsu[i fiind astfel) tr\iesc separa-
te de râul din titlu, dar mai ales de
r\scrucea unde au ajuns: unii ur-
meaz\ credin]a misionarilor cre[ -
tini, ceilal]i `[i ascult\ vocea sân-
gelui [i `[i simt tribul, neamul, ca
pe indispensabile r\d\cini. Cine
are dreptate? 

Pe acest fond, pe acest front,
ve]i admite, tradi]ional al r\zboiu-
lui dintre modern [i vechi, Ngugi
wa Thiong’o ne las\ o cople[itoare

poveste de dragoste, care nu e cât
Romeo [i Julieta, dar nici mai pre-
jos nu este – ̀ ntre pove[tile de dra-
goste nu ar trebui s\ existe ierar-
hie, iar `n]elep]ii, de altfel, demult
au abolit aceast\ idee. 

Dac\ Shakespeare vi se pare to-
tu[i prea `nalt, am s\ compar isto-
ria lui Waiyaki [i Muthoni cu cele
ce se petrec `n piesa Manasse a in-
suficient cunoscutului dramaturg
român Ronetti Roman, jucat\ ca
spectacol de teatru, cu relativ suc-
ces, la 1900. 

~ndr\gosti]ii merg mai departe
de p\rin]ii lor – a[a e de când lu-
mea [i p\mântul, iar o istorie de
amor (am ajuns, vai!, la vârsta la
care mai pot crede ̀ n asemenea is-
torii doar `n c\r]i) r\mâne, totu[i,
rama unui tablou mai vast. 

C\ci sunt – `n cartea aceasta
mare – v\i [i dealuri [i coame [i
co paci seculari [i vr\ji [i profe]ii
[i circumcizii [i sânge [i tr\dare
[i lumi care dispar. Da, lumi care
dispar `n acela[i naufragiu care
este, pe rând, istoria pentru fiecare
civiliza]ie. Iar Ngugi wa Thiong’o
[tie de atâta vreme `ncotro duce
timpul [i asta e cam tot ce poate s\
afle, mai adânc, mai departe, un
om `ntr-o via]\. 

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Se cite[te prea pu]in\ literatur\ african\ pe tot 
mai b\trânul nostru continent. E o gre[eal\, 
e o mare gre[eal\.

Ultrascurte
Cum v-am spus [i s\pt\mâna trecut\, lucrez la o
carte bizar\, `n care nu trebuie s\ mai scriu nimic
nou, ci doar s\ tai la sânge dintre sutele de povestiri
scrise deja. Motiv pentru care nu mai am timp deloc
pentru ceva nou. Deci tot din jurnalul de `ntâmpl\ri 
[i personaje, de data asta, ultrascurte:



Votul din Senat pentru `ncu viin -
]area arest\rii lui Dan {ova [i Da -
rius Vâlcov ]ine de decizia poli tic\,
dar unele decizii sunt respectate [i
altele nu, a afirmat joi Liviu Drag-
nea, el precizând c\ nu li se va cere
senatorilor PSD s\ voteze la ve -
dere. Nu-i a[a c\ e plin\ de `n]elep-
ciune declara]ia asta? Ba mai mult,
acela[i Dragnea spune c\ nu pot fi
pu[i paznici de la partid pentru a
verifica modul cum vo teaz\ sena-
torii. Paznici care apar ca din
p\mânt atunci când se voteaz\ o
mo]iune de cenzur\ sau când e un
vot important ce ar putea periclita
soarta cabinetului Ponta.

E a[adar un nou indiciu c\ PSD
preg\te[te ap\rarea `n cazul celor
doi pesedi[ti. A mai fost unul,
când [eful Senatului C\lin Popes-
cu-T\riceanu temporiza subiectul
{ova, motivând c\ „aici nu-i fa -
bric\ de trimis la e[afod“.

De altfel, declara]ia lui Drag-
nea nici nu mir\ pe mult\ lume,
cât\ vreme el `nsu[i e cercetat `n
dosarul referendumului. Cum s\
trimi]i un coleg la ghilotin\ când
[tii c\ ai putea urma tu la rând?

Cât despre T\riceanu, el se afl\
de ceva vreme `n solda PSD, iar
un gest radical de independen]\
ar duce la pierderea scaunului pe

care [i a[a probabil nu-l va mai
de]ine peste câteva s\pt\mâni.

Cum r\mâne `ns\ cu afirma]ia
lui Ponta de dup\ preziden]ialele
de la finele anului trecut c\ PSD se
va schimba radical [i c\ solici -
t\rile DNA nu vor mai fi blocate
`n Parlament? C\ `n cazul Vosga -
nian au existat mai mul]i liberali
care au ̀ ncurcat bilele ̀ n Senat nu
exist\ nici o `ndoial\, `ns\ PSD
are majoritate [i ̀ n Senat, [i ̀ n Ca -
mera Deputa]ilor, pentru a ar\ta
c\ nu mai e partidul care se pune
de-a curmezi[ul Justi]iei.

Comisia Juridic\ din Senat a
aprobat, miercuri, e drept c\ la li -
mi t\, cererea de arestare `n cazul
Dan {ova. Scorul a fost 6-5, `ns\ `n
plen alta e configura]ia politic\,
iar PSD poate trânti oricând u[a
`n nas DNA-ului.

Nu e deloc exclus s\ asist\m la
`nc\ un parlamentar ap\rat de to-
var\[ii c\rora le tremur\ picioa -
rele când aud de anchetele DNA.

La fel de delicat pentru PSD
este [i votul `n cazul ministrului
de Finan]e, Darius Vâlcov. T\tu-
cul noului Cod Fiscal a fost `n[f\ -
cat când pu]ini se a[teptau, `ns\
detaliile ce ies la iveal\ din dosar
(cu [p\gi luate ̀ n cimitir pe vremea

când era primarul Slatinei) te las\
f\r\ grai. De altfel, afl\m `n aceste
zile lucruri pe care doar le b\nu -
iam, [i anume cât de corupt\ e
clasa politic\ [i cât s-a furat de-a
lungul celor 25 de ani. ~ns\ nimeni
nu intuia c\ fl\c\i de toate culo-
rile aprobau licita]iile grele doar
dac\ le intrau `n buzunare sume
ce porneau de la câteva milioane
de euro. 

Pentru PSD, respingerea cere -
rilor DNA `n cazurile {ova [i Vâl-
cov ar fi un dezastru `n planul
ima ginii. Social-democra]ii nu
mai pot da vina pe liberali, ude-
meri[ti sau independen]i, cât\
vre me de]in majoritatea `n Senat
al\turi de cei de la PLR-PC. Ori au
voin]\ politic\ [i se reformeaz\
din mers, ori r\mân pe veci cu eti -
cheta de partid care-i protejea z\
pe corup]i.

~ns\ ̀ n cazul {ova mai e ceva la
mijloc, de care se teme probabil [i
Victor Ponta. Ce s-ar `ntâmpla da -
c\ {ova ajunge ̀ n arest? Se cunosc
leg\turile dintre cei doi, ba mai
mult se [tie câte ceva [i despre fap-
tul c\ Ponta a colaborat cu firma
avocatului {ova, când acesta din
urm\ era implicat ca ap\r\tor la
complexurile energetice de la
Turceni [i Rovinari.

De [apte ani, spune Ponta, 
institu]iile statului au verificat [i
au v\zut c\ nu aveam nici o trea -
b\ cu Turceniul [i Rovinariul, ci
erau contracte ale cabinetului de
avocatur\ Dan {ova. 

Dar dac\ {ova va povesti pro -
curorilor mai multe lucruri? Dac\
nu e vorba doar de Turceni sau
Rovinari [i afl\m c\ mai sunt [i alte
colabor\ri interesante la mij loc?

Dac\ Dan {ova e ap\rat de
colegii s\i senatori, Ponta va avea
o mare problem\. Pentru c\, pe
bun\ dreptate, se va spune c\ n-a
fost vorba doar de {ova, ci de fapt
lui Ponta i-a fost fric\.

La[itate? Nici vorb\. Sunt bani
mul]i la mijloc, contracte cu statul
[i teama c\ pove[tile nespuse acum
se vor reg\si `n rechizitoriile pro -
curorilor DNA. 

~ns\ PSD ar trebui s\ ia `n cal-
cul [i un alt final al pove[tii cu
zmeii senatori care-i ap\r\ pe co -
rup]i. Posibil ca de data asta
boac\na s\ fie considerat\ atât de
mare, ̀ ncât s\ ̀ nfurie mult\ lume.
Când bulg\rele se rostogole[te [i
tot cre[te, inclusiv lui Ponta cel
viteaz `i va fi greu s\-l mai opreas -
c\. Iar din momentul respectiv,
nici o cas\ de avocatur\ din lume
nu-i va mai fi de folos.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Acum vreo cincisprezece ani locu-
iam `n Ia[i [i `mi amintesc ce cal-
var era s\-mi vizitez vreun prie-
ten pentru prima oar\, `ntr-un loc
unde nu mai fusesem. Mai ales
dac\ era un cartier de blocuri.
Strada o g\seam cumva, c\ o
strad\ e ceva mare [i undeva, la
cap\tul sau la mijlocul ei, tot se
mai g\se[te o t\bli]\ cu numele,
dar s\ nimere[ti un bloc [i un

num\r anume era ̀ ncercarea labi-
rintului, `n varianta urban\ post -
comunist\. Rareori g\seam un
bloc pe care s\ scrie num\rul sau
numele. {i nici a[a nu ob]ineam
vreun reper, fiindc\ uneori dup\
21A venea 25A, fiindc\ dup\ col]
era 22A [i al\turi 22B, c\ a[a se
construiser\ cl\dirile la vremea
lor: ca [i cum ar fi fost aruncate
din elicopter pe un teren viran.

Pân\ la urm\, mai `ntrebând, mai
deducând, ajungeam. Dar acum
nu mai e nevoie, avem telefoane ce-
lulare [i h\r]i Google. S-a rezolvat.

~n Bucure[ti n-am reu[it nicio-
dat\ s\ pricep indica]iile de la me-
trou, mai ales cele de la transferu-
rile `ntre sta]ii. Trebuie s\ tr\ie[ti
acolo ca s\ `nve]i intuitiv drumul
potrivit, a[a cum ̀ nva]\ bo[imanii
s\ circule prin jungl\. Ca str\in de
loc, ai nevoie de multe deduc]ii [i
calcule ca s\ nimere[ti unde vrei.
Noroc cu oamenii din jur: `i mai
`ntrebi, te mai iei dup\ ei, c\ 
de-aia tr\im `ntr-o societate, [i o
sco]i pân\ la urm\ la cap\t.

Dar cel mai tare m-am `ncâlcit
o dat\ `n aeroportul Otopeni,
adic\ Henri Coand\ – ca s\ poarte
[i el dou\ nume, c\ unul singur
era prea simplu. Veneam din Chi -
[in\u [i m\ ̀ ntorceam la Timi[oa-
ra, cu doar vreo or\ `ntre cele
dou\ zboruri. Mie mi se p\rea c\ e

timp berechet. Dar n-a fost. ~n Ro-
mânia niciodat\ nu e. Mai `ntâi
m-am ̀ nvârtit ca un n\uc pe tot fe-
lul de coridoare, ̀ mpreun\ cu al]ii
ca mine, ̀ ncercând s\ g\sim trece-
rea dinspre terminalul interna]io-
nal (de la Chi[in\u, nu?) spre cel
intern. {i n-o g\seam, n-o g\seam
deloc – `n aeroportul \la cât o
nuc\. Erau, e drept, tot felul de in-
dicatoare, dar nu [tiu cum f\ceau,
dar te trimiteau mereu aiurea.
Pân\ la urm\ am ajuns unde tre-
buia, nici acum nu [tiu cum (`n
orice caz, nu pe cale logic\), [i 
m-am trezit c\ sunt supus iar\[i la
controlul vamal. Pierdeam leg\tu-
ra, dar controlul era sfânt: doar
veneam din afar\ [i acum intram
`n\untru. Ce-i drept, n-am pier-
dut-o.

Acum vreo lun\ am plecat de la
Timi[oara la Zürich, cu escal\ la
München. ~ntre cele dou\ zboruri
erau vreo trei sferturi de or\. Pân\
debarc, pân\ ajung `n aeroport,

pân\ g\sesc poarta potrivit\... m\
temeam c\ acum chiar o s\ pierd
leg\tura. Dar am ajuns `n aero-
portul din München [i, f\r\ s\
[tiu prea mult\ german\ – ba
chiar f\r\ s\ am nevoie de ea, nu-
mai din indicatoare luminoase cu
litere [i cifre –, m-am trezit direct
la poarta potrivit\. Eram acolo
`nc\ dinainte de a ̀ ncepe ̀ mbarca-
rea, ca ]\ranii lui Rebreanu, [i n-a
mai trebuit s\ `ntreb pe nimeni
`ncotro [i cum.

Vede]i, \sta e p\catul societ\]ii
capitaliste, occidentale, consumis-
te: te izoleaz\, te alieneaz\, te `n -
singureaz\. Aici, ̀ n ]ara noas tr\, e
imposibil s\ nu sim]i c\ faci parte
dintr-o comunitate. Fiindc\ dac\
nu `ntrebi [i tu `ncotro [i cum,
r\mâi bezmetic `n mijlocul dru-
mului. A[a suntem noi, balcani-
cii, prieteno[i [i comunicativi. Ne
spunem mereu lucruri unii alto-
ra. Altceva abia dac\ mai apu c\m
s\ facem.

~ncerc s\ pricep de ce `n România e a[a de greu s\ faci
lucruri simple, clare [i u[or de `n]eles. Nu m\ gândesc
acum la autostr\zile pe care guvernan]ii no[tri le
construiesc cu buzele de dou\zeci de ani `ncoace, 
ci la lucruri dintre cele mai banale, cum ar fi ni[te c\i
de acces construite cu cap ori ni[te indicatoare
inteligibile prin ora[e. A]i observat câte treceri de
pietoni din marile ora[e sunt trasate `n cele mai
nepotrivite locuri, de-a poarca fa]\ de afluxul
principal de oameni? Sau felul disfunc]ional `n care 
se construiesc pistele de biciclete?

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Zmeii senatori, Ponta cel viteaz 
[i m\rul otr\vit cu imunitatea lui {ova

~ncâlcituri

S\pt\mâna care urmeaz\ e una tare `ncurcat\ [i grea
pentru Victor Ponta. Senatul va decide asupra cererii
DNA de arestare `n cazul lui Dan {ova, dar probabil [i
a ministrului de Finan]e Darius Vâlcov. Lucrurile sunt
complicate `n privin]a ambilor camarazi ai liderului
PSD. Aici nu vorbim de doi reprezentan]i oarecare 
ai partidului, ci de pioni importan]i din imediata
apropiere a liderului social-democrat.
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La centenarul na[terii
lui Sviatoslav Richter
(1915-2015)

De exemplu, spusele lui Svi-
atoslav Richter pe marginea unui
Preludiu [i fugi din Clavecinul
bine temperat al lui Bach: „Fuga
este un exemplu de pentagram\.
Principiul constructiv al naturii,
propor]ia divin\. {ti]i s\ desena]i
o pentragram\?... Cum v\ ve]i sim -
]i capabil, nimic din art\ nu v\ va
mai fi de neatins. [...] Eu mi-am
pus urm\toarea problem\: s\
reunesc `n mine [apte principii:
1. Arhitectura (cel mai important:
a cl\di, a tinde spre `n\l]ime). 2.
Pictura (st\pânirea stilului, a tu-
turor stilurilor). 3. Teatrul sha-
kespearian («Globe», teatrul ideal).
4. Literatura (a penetra sensul). 5.
Cinematograful `n alb [i negru
(fiindc\ claviatura este negru [i
alb). 6. Astronomia (fiec\ruia

propria lunet\ de apropiere!). 7.
Visele (fiindc\ creierul nu se
opre[te noaptea)...“.

Darul de a g\si cuvinte pentru
sensurile muzicii este absolut re-
marcabil, iar pianistul `l avea `n
mod evident, `mpreun\ cu o vas -
t\ cultur\, mai rar\, dac\ nu aproa-
pe inexistent\, la piani[tii de azi.
Vorbind despre finalul unei sona-
te beethoveniene, Richter `i spu-
nea partenerului s\u de discu]ie:
„Aici, trebuie s\ «love[ti». Extrem
de tare [i cu bun\ dispozi]ie. To]i
bufonii lui Shakespeare la un loc.
V\ aminti]i? ~n Otello, Bufonul
`ntreab\: «Ave]i poate ceva s\ re-
duce]i vacarmul, ceva care nu fa-
ce zgomot? » {i ce r\spunde muzi-
cianul? «Muzic\ surd\, nu avem
a[a ceva.»“.

Cine `[i mai aminte[te de cen-
tenarul pianistului? M-am bucu-
rat s\ descop\r, „zapând“ pe in-
ternet, c\ `l s\rb\toresc cei care 
l-au cunoscut la Muzeul de Art\
Pu[kin, de la Moscova, acolo un-
de Richter a fost sufletul, ani de
zile, al Festivalului „Nop]i de de-
cembrie“. Sub egida muzeului a
fost publicat un mare volum, pes-
te 375 de pagini de text [i vreo
sut\ de fotografii, Amintirea lui
Sviatoslav Richter. Sviatoslav Ri-
chter prin ochii colegilor, priete-
nilor [i admiratorilor.

Acela[i muzeu a deschis la 17
februarie o expozi]ie „Sviatoslav
Richter la persoana `ntâi. La
aniversarea a o sut\ de ani de la
na[terea sa“. Sunt prezentate afi -
[e de concert, partituri, fotografii
rare, documente inedite de ar-
hiv\, ca [i tablourile [i desenele
lui din colec]ia privat\ a pianistu-
lui. Pre[edinta muzeului, Irina
Antonova, declara la deschiderea
expozi]iei: „Richter ne-a dat ideea
consonan]ei dintre artele plastice
[i muzic\. Toate [edi]iile festiva-
lului] «Nop]ile lui decembrie» au
fost tematice [i `nso]ite de o ex-
pozi]ie special\. Richter avea o
vi ziune larg\ despre Muzeu, pe
care a `mp\rt\[it-o cu noi, Sviato-
slav Teofilovici iubea arta contem-
poran\ [i ne-a `mbog\]it muzeul“.

Pianistul a dat primul recital
`ntr-o sal\ a Muzeului Pu[kin, `n

1949, iar festivalul a fost fondat la
ini]iativa sa [i a Irinei Antonova
`n 1981. Din 1998, festivalul `i
poart\ numele.

Dar, dincolo de toate, Richter
trebuie, desigur, ascultat. Cu
ocazia centenarului na[terii sale,
compania Sony a pus pe pia]\ o
colec]ie de 18 CD-uri: Sviatoslav
Richter. Colec]ia Album com-
plet\. ~nregistr\ri live [i de stu-
dio f\cute pentru RCA [i Colum-
bia. Nu exagerez spunând c\ este
un set fundamental pentru a-l cu-
noa[te pe Richter `n anii s\i cei
mai buni, 13 dintre discuri, ilus-
trând recitalurile legendare la
Carnegie Hall, din octombrie [i
decembrie 1960. Din Rusia, sub
eticheta companiei Melodya, ama -
torii au la dispozi]ie un set ex-
cep]ional de patru CD-uri: Ri-
chter plays Schubert. Live. Relea-
sed for the first time. Alte nume-
roase discuri pot fi g\site la com-
panii de mai mic\ anvergur\,
cum sunt „Vista Vera“ sau „Mos-
cow Conservatory Records“, spe-
cializate `n `nregistr\rile din Ru-
sia ale pianistului. La cea din
urm\ companie poate fi g\sit\ [i
o `nregistrare p=n\ acum uitat\,
av=ndu-l la pupitru pe... Constan-
tin Silvestri, dintr-un concert de
la Moscova din octombrie 1958.

Uitat\, fiindc\ `n România ci-
ne [i cu ce disc, din relativ nume-
roasele concerte [i recitaluri date
de Sviatoslav Richter [i aflate `n
arhivele radio, `l s\rb\tore[te oa-
re pe marele pianist?

Surprinz\toare amnezia
selectiv\ a unei ma-
jorit\]i a criticilor muzi-
cali! Mai nimeni nu [i-a
amintit s\pt\mâna
aceasta c\ Sviatoslav
Richter ar fi `mpli nit,
vineri, o sut\ de ani. 
Se serbeaz\ cele mai bi -
zare anivers\ri, se vor -
be[te f\r\ sfâr[it de de-
clara]iile inep te pro-
Krem lin ale dirijorului 
V. Gergiev, dar cente-
narul Richter pare
aproape uitat. Atât cât
am v\zut, doar revista
francez\ „Pia niste“,
num\rul martie-aprilie, `i
dedic\ câteva pa gini, [i
acelea preluate dintr-o
carte de conversa]ii –
ast\zi rar\ – ap\rut\ `n
2008, la Editura Actes
Sud. Volumul Du coté de
chez Richter. Conversa-
tions, a unui pianist ce a
fost aproa pe de maestru,
Iuri Borisov, este
epuizat\ din libr\rii [i 
re-vândut\ la pre ]uri de
specul\ de diver[i parti- 
c  ulari. Extrasele din 
revista „Pianiste“ au 
uneori nota]ii
surprinz\toare.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Pe vremea când prietenul meu
Gabriel Humelnicu nu-[i aflase
viitorul luminos `n Canada, ci se
opintea `n Timi[oara cu mobiliza-
tor botezata firmuli]\ „power-
play“, ne amuzam câteodat\ pe
seama „deather-ului român care
st\ cu urechea lipit\ de-un caseto-
fon am\rât [i e mul]umit când au-
de cum `i groh\ie-n difuzor ga[ca
favorit\“. Scriam pe-atunci la re-
vista „Vox-Pop-Rock“, a ve[nic tâ -
n\rului Andrei Parto[, c\ruia nu-i
venea s\ cread\ c\ o trup\ tehno-
rave-house proasp\t lansat\, ca
Prodigy, poate aduna `n Sala Poli-
valent\ 10.000 de maniaci pl\ti-
tori, iar la concertul demult consa-
cra]ilor Joe Cocker & Rod Stewart,
pe Stadionul Na]ional, se vându-
ser\ 8.000 de bilete, `n schimb pe
gazon [i-n tribune Marcel Avram
estimase lejer vreo 30.000 de spec-
tatori. Deschis\ tuturor genurilor
muzicale, „Vox-Pop-Rock“ dedica
mai mult de-o pagin\ curentelor
noi [i extremiste din rock, sub
poeticul titlu „Co[ mar pe strada
mor]ii“, girat de nimeni altul de-
cât fantast(ic)ul fost baterist hard,
tob\ de idei mai mult sau mai
pu]in literare, Gabi Gombo[. Au
fost ni[te ani fascinan]i, ̀ n care tot
românul ̀ ntreprinz\tor ̀ [i deschi-
dea o afacere `n b\t\tur\, o firm\
de import-export `n garsonier\,
un supermarket `n ghereta de la
col]ul blocului, o trup\ de heavy-
death-gothic-thrash-doom-black
metal, un studio de ̀ nregistr\ri cu
trei casetofoane [i-un CD-player,
plus dou\ videouri pentru este]ii
amatori de concerte live-on-câr-
cium\, c\-n alt\ parte era mai
greu!

Genul de rock extrem, numit
death ori black-metal, nu s-a nu -
m\rat niciodat\ `ntre cele pe care
le ascult de pl\cere. Vina ̀ mi apar -
]ine. Unele trupe pot s\ fie foarte
interesante stilistic, s\ inoveze mu -
zical sau s\ aib\ versuri uci g\ tor

de frumoase. Preferin]a pentru vo-
cea cavernoas\, eliberat\ natural
sau tratat\ cu mijloace tehnice,
mi-a t\iat puntea de `n]elegere
mai brutal decât viteza riffurilor
sau volumul sonor. Nu-i deloc les-
ne suportabil timbrul unui om ca-
re `[i url\ durerea dintre cle[tii
`nro[i]i `n foc sau conecta]i la cu-
rent electric ai tor]ionarilor. {i nu
oric\rei vârste i se potrive[te ori-
ce gen. Cât ai fi de curios fa]\ de
nout\]i, unele chestii nu ]i se li-
pesc de suflet. Poate c\ eram prea
b\trân deja, `n anii sus-pomeni]i,
când trupele black, death, doom,
grindcore p\reau s\ câ[tige teren
[i la publicul român amator de sen -
za]ii tari. Ne vizitau nume precum
Anathema sau Paradise Lost, afla-
te la `nceput de carier\. A[ exage-
ra dac\ a[ scrie c\ le-am aplaudat
din pasiune [i convingere. Dar 
le-am urm\rit cariera, [i n-am re-
ticen]e s\ recunosc faptul c\ albu-
mele de pe urm\, mai domolite [i
mai elaborate, chiar `mi plac.

Negur\ Bunget face parte din
e[alonul forma]iilor pe care le-am
ascultat cu senza]ia c\ ̀ mi polizea -
z\ m\selele f\r\ anestezie. Timi -
[oreni sincroniza]i cu cele mai noi
tendin]e ale vremii, cei care au con -
stituit diferitele formule ale for-
ma]iei au gravitat `n jurul unui
spiritus rector, ca s\ zic a[a: bate-
ristul Gabriel Mafa, alias Negru.
~ncepând cu 1995, aproape ̀ n fieca-
re an gruparea a scos un album, a
reluat un demo, a remasterizat o
`nregistrare, perfec]ionând sune-
tul sub aspect tehnic, `mbun\ t\ -
]indu-[i armonic [i structural
com pozi]iile, distilând lirica `n
a[a fel `ncât stihul s\ se potriveas -
c\ muzicii. Trebuie men]ionat\, [i
subliniat\, remarcabila unitate
stilistic\ a viziunii artistice, pe ca-
re Negur\ Bunget a construit-o `n
aproape dou\ decenii de activita-
te. Pu]ine nume de la noi au reu[it
a[a ceva. Mai toate piesele au ver-
suri adecvate, fie `n român\, fie `n
englez\, cu titluri `n latin\ sau `n
„limba vechilor hrisoave“. Uni-
versul explorat este al legendelor
`ntunecate, al mitologiei daco-ro-
mâne, f\r\ exager\ri protocronis-
te ori feti[uri comerciale. Recen-
tul disc T\u (2015, Prophecy Pro-
ductions/Lupus Longue) ridic\
standardul profesional [i impune
o savant\ sintez\ black-metal &
folclor. Cred c\ e printre cele mai
bune discuri de rock românesc
din ultimii ani.

Negura melodioas\
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Unele estim\ri mi se par chiar
exagerat de optimiste, dar nu con-
test un demers [tiin]ific, iar altele,
de[i `n cifre absolute ar trebui s\
`ngrijoreze, la o analiz\ mai aten -
t\, nu e cazul s\ ne panicheze. 63%
dintre români nu merg la teatru,
zice sondajul! Perfect explicabil,
de vreme ce institu]ii de spectaco-
le exist\ exclusiv `n marile ora[e,
re[edin]ele de jude], turnee se fac
foarte pu]ine (din motive econo-
mice, `n primul rând, dar [i din
comoditate), iar aproape jum\tate
din popula]ia României locuie[te
`n mediul rural, unde, cu excep]ia
teatrelor pentru copii, nici o alt\
trup\ stabil\ nu calc\ nici `n rup-
tul capului. Cred c\ Ministerul
Culturii, dac\ ar dori sincer s\ re-
pare situa]ia, ar trebui s\ lanseze
un program na]ional de deplas\ri
[i evenimente teatrale `n mediile
defavorizate cultural, finan]at
prioritar [i cu direc]ie. Publicul e
o entitate care trebuie construit\,
format\, fideli zat\, care cere timp,
r\bdare [i stra tegii clare. România
e, deo camdat\, la primul pas: 

constatarea rea li t\]ii. Urmeaz\ cei -
lal]i, cei mai grei!

Un alt aspect care mi se pare c\
lipse[te din barometru, or poate
exist\, dar `nc\ nu a fost f\cut pu-
blic, e nivelul de frecventabilitate
a institu]iilor teatrale, `n cazul ce-
lor stabile, reflectat de num\rul
de spectactori, gradul de ocupare
a s\lii, c\ci ace[ti indicatori arat\
`n ce m\sur\ oferta se `ntâlne[te
cu cererea.

Publicul adolescent
trebuie construit

Un alt element interesant `n pri -
vin]a publicului de teatru, care
merit\ analizat, este hiatusul care
se produce `ntre vârsta copil\riei,
când pu[timea se arat\ fascinat\
de lumea iluziei scenice, [i perioa-
da de tranzi]ie spre vârstele matu-
rit\]ii, ̀ n adolescen]\, când intere-
sul pentru arta scenic\ p\le[te,
evident. Majoritatea explica]iilor
]in de psihologia specific\ vârstei.
Tranzi]ia biologic\ [i psihologic\

produs\ `ntr-un interval temporal
comprimat, perioada adoles cen -
]ei, `nclin\ balan]a `n favoarea al-
tor preocup\ri [i a altor specifi-
cit\]i, care nu favorizeaz\ mersul
la teatru. La nivel european, mer-
sul la teatru se claseaz\ abia pe
pozi]ia a 14-a `n indexul prefe -
rin]elor adolescen]ilor. S\ fie vina
teatrului? S\ fie vorba despre
transform\rile de care aminteam,
despre furtuna hormonal\ [i tur-
bionul schimb\rilor la care sunt
supuse propriul corp, mintea [i su-
fletul lor `n egal\ m\sur\? Postat,
uneori aproape peste noapte, `ntre
copil\rie [i maturitate, adolescen-
tul prefer\ anturajul amicilor `n
locul timpului petrecut `n familie,
`ncearc\ s\ se descopere, s\ se `n -
]eleag\ pe sine, s\ priceap\ lumea
care ̀ ncepe s\ arate a fi altfel decât
`n urm\ cu doar câ]iva ani. 

Teatrul pentru adolescen]i a in-
trat `n deceniile din urm\ `n vizo-
rul practicienilor, educatorilor [i
p\rin]ilor, grupuri care au `n]eles
c\, de[i e greu de definit clar, ma-
tematic, acest grup heterogen, cu
vârste ce merg de la 10 la 15-16 ani,
cu multe specificit\]i, merit\ un
tratament estetic special. O pe-
rioad\ a contradic]iilor, c\rora
fiecare ins le face fa]\ diferit, ade-
sea ireveren]ios `n tipurile de r\s -
puns social, uneori cu umor cinic,
dar [i cu melancolie, cu predis-
pozi]ie la depresii, impune ni[te
coduri specifice atât la nivelul scrii -
turii dramatice, cât [i al crea]iei,
produc]iei [i difuz\rii. Exist\ deja
câteva subspecii, care `nt\resc
ideea: teatrul pentru `ntreaga fa-
milie e un tip de spectacol care
poate interesa atât p\rin]ii, cât [i
copiii; teatrul pentru tineret e mai
general, incluzând [i adolescen]ii,
dar extinzând plaja de adresabili-
tate [i spre vârste ale perioadei
adulte. Teatrul pentru adolescen]i
s-a constituit [i dezvoltat ca for-
mul\ de ni[\ mai ales `n spa]iile
francofone, Canada, Fran]a, Bel-
gia, unde profesioni[tii teatrului
s-au specializat ̀ n formule adecva-
te, iar cercetarea teoretic\ [i dez-
baterile sunt `n vog\. Ce este tea-
trul pentru adolescen]i `n cel mai
vast `n]eles al s\u? E un teatru ca-
re vorbe[te despre azi [i despre ei,
care plaseaz\ puberul `n centrul

aten]iei artistice. E un teatru dedi-
cat, ̀ n care adolescen]ii s\ se recu-
noasc\ pe ei `n[i[i, un teatru care
le ofer\ m\car r\spunsuri par]ia-
le la torentele de `ntreb\ri, adesea
neexprimate, cu care trebuie s\ se
confrunte. Un spectacol reu[it
pentru adolescen]i e unul care `i
interpeleaz\, care le atrage aten ]ia.

Foarte deschi[i la improvi -
za]ie, adolescen]ii prefer\ formu-
lele participative, acelea `n care
sunt implica]i, de aceea leg\tura
arti[tilor cu grupurile ]int\ este
foarte eficace. Aproape obligato-
rie. Ca subiecte abordabile, exist\
[i varianta adapt\rii unor opere
clasice la spiritul prezentului lor
(De[teptarea prim\verii, Doam-
nei profesoare cu dragoste, ~mp\ -
ratul mu[telor, ca s\ exempli-
fic\m sumar), dar experien]a in-
dic\ faptul c\ atunci când tematica

[i tratarea problemelor se fac con-
form feedback-ului imediat al
unui focus-grup, ata[amentul e
asigurat. ~ncurajarea unei scrii-
turi dramatice specifice (de la
tem\, la stilistic\, la mijloacele de
expresie scenic\) pentru a proba
reactivitatea adolescen]ilor e cea
mai bun\ strategie artistic\. Ei
trebuie s\ fie personajele pe care
le urm\resc `n scen\, atitudinile
trebuie s\ le fie cunoscute, s\ se
aud\ expresii din anturajul lor,
muzica lor, dar mai ales s\-[i des-
copere fr\mânt\rile, altfel vor fi
opaci [i vor ocoli teatrul. Or, dac\
vin, vor vocifera sau vor p\r\si sa-
la, `ntrucât polite]ea coven]ional\
adult\ le e str\in\. Publicul ado-
lescent are nevoie de teatru bine
f\cut, care s\ `l ajute `n labirintul
drumului uman spre maturitate.
E un public care trebuie construit.

Cel mai dificil public
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Lumea noastr\ cultural\ a fost bulversat\ `n aceast\ s\pt\mân\ de concluziile
unui barometru de consum cultural realizat de Institutul Na]ional pentru
Cercetare [i Formare Cultural\. Bulversarea e oarecum nejustificat\, pentru 
c\ rezultatele nu sunt foarte surprinz\toare pentru oricine a avut [i are 
leg\turi strânse cu domeniul. 
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INTERVIU CU SCRIITORUL DAN COMAN

„Gestul de a scrie 
e m\gulitor, o form\
complicat\ de autoseduc]ie —
de aici [i for]a lui teribil\“

Interviu realizat de 
Alina Purcaru   

C\snicie pare un roman smuls
dintr-un fond de criz\, are o
intensitate aparte [i un senti-
ment al urgen]ei. Cât timp ai
lucrat la el? Ai avut aceea[i
senza]ie, ai sim]it, cât timp
ai scris-o, aceea[i tensiune
care se transmite la lectur\?

Scrisul vine ̀ ntotdeauna dintr-un
sentiment al urgen]ei, exact ca vi-
sul. E un gest al crizei care ̀ ns\ nu
face altceva decât s\ prelungeas -
c\, s\ multiplice criza. 

Obi[nuin]a din vremea crizei,
ticul de care nu po]i s\ scapi. Pl\ -
cerea ascuns\ [i deloc nevinovat\
prin care `ncerci s\ te controlezi.
~n acela[i timp, gestul de a scrie e
m\gulitor, o form\ complicat\ de
autoseduc]ie – de aici [i for]a lui
teribil\. Cine s-ar mai apuca de
scris dac\ n-ar sim]i c\ lucrul
acesta e esen]ial, diferit, c\ gestul
va rezolva (mare) parte din tensiu-
nea care l-a determinat? Când, de
fapt, scrisul nu rezolv\ mare lu-
cru. ~n afar\ de bucuria (extraor-
dinar\, e drept) din exact momen-
tul scrisului, nu se ̀ ntâmpl\ nimic
spectaculos. Nu ̀ naintezi nic\ieri. 

Dup\ fiecare carte terminat\
(sim]indu-m\, aproape de fiecare
dat\, terminat) mi-am propus s\
renun] o vreme la scris, s\ m\
odihnesc, s\ re`ncep via]a. S\ fac
doar acele lucruri simple care lim-
pezesc mintea [i coloreaz\ obrajii,
lucruri de care reu[esc s\ m\ bu-
cur ori de câte ori sunt la [coal\,
predând educa]ie antreprenorial\ –

sau `n preajma copiilor mei, a
prie tenilor sau a câtorva femei.
Dar imediat ce r\m=n singur, fie
[i pentru o or\, fie [i `ntr-o cafe-
nea, fie [i `n fumoarul liceului,
`ncepe agita]ia. Nu reu[esc s\ m\
gândesc la nimic altceva, nu pot [i
nu [tiu s\ fac altceva. Atunci, pe
loc, `mi trebuie s\ scriu. {i scriu,
ap\ sat [i compulsiv, chiar dac\ de
cele mai multe ori rezultatul e
umilitor. Dup\ atâ]ia amar de ani
`n care cea mai mare pl\cere era
s\ r\mân singur [i s\ scriu, acum,
la aproape 40, iat\, gestul acesta se
`ntoarce cu vârf [i `ndesat `mpo-
triva mea. A[a s-a `ntâmplat [i `n
cazul C\sniciei. S\ tot fie vreo trei
ani de când am `nceput s\ lucrez
la cartea asta, vreme `n care am
scris cel pu]in trei variante dis-
tincte – [i, dup\ fiecare `ncercare,
total e[uat\, am fost convins c\
voi renun]a. Nu ie[ea nimic, nu se
legau nicicum lucrurile, nu func -
]iona deloc mecanismul acela greoi
pe care-l pusesem `n mi[care. De
fiecare dat\ am zis c-o las balt\.
C\, dac\ tot nu m\ pot ab]ine s\
scriu, o s\ `ncerc altceva, mai lu-
dic [i mai luminos – o carte pentru
copii, un poem, o fabul\ –, dar ime-
diat ce r\mâneam singur [i m\
n\pusteam asupra unei hârtii,
re`ncepeam povestea. Schimbând
ritmurile, `ntinerind personajele,
introducând gesturi noi. N-am pu-
tut s\ renun]. De data asta strict
din orgoliu – nu se poate s\ nu-i
dau de cap\t, mi-am tot spus. A
fost singurul tip de tensiune pe ca-
re l-am resim]it.

E, cred, f\r\ sc\pare meteahna
asta. Gestul \sta care risipe[te
timp [i energie, scâr]a-scâr]a pe

hârtie, `n gol. Mare noroc cu citi-
tul – el e unul dintre singurele ges-
turi care mai `mblânze[te, care
destinde, care te face s\ speri. 

E o carte foarte diferit\ de Pa -
rohia, inclusiv ca op]iune sti -
listic\. Acolo era o proz\ po-
etic\, aici e epic dur, despre o
c\snicie e[uat\. {i un alt tip
de problematizare. Ce s-a
schimbat, pentru tine, ca scrii -
tor, `ntre aceste dou\ c\r]i?

E, poate, o gre[eal\, dar de fie-
care dat\ când am sim]it c\-mi ie-
se o carte – ca stil, form\ etc. – am
evitat s\ mai lucrez ̀ n aceea[i ma-
nier\. De[i tenta]ia e uria[\. Te
gânde[ti automat s\ mai `ncerci
ceva pe structura respectiv\ – de-
vine totul mult mai simplu: [tii de-
ja schemele, cuno[ti planul –
schimbi doar tema, mai colorezi
pu]in pe la margini, aplici bine
mersi metoda care tocmai a dat
roade. ~ns\ nu pot face asta. Simt
c\ e inutil. De câte ori scriu, scriu
ca s\ experimentez. E un fel de joc
pe care-l practic de unul singur, re-
tras ̀ n buc\t\ria mea de la cap\tul
lumii – un joc c\ruia-i schimb me-
reu regulile, ca s\ nu m\ plictisesc.
A[a c\ de fiecare dat\ am `ncercat
s\ lucrez `n alt registru. Ruptura
trebuie s\ fie radical\ ca s\ reu -
[esc s\ m\ montez, s\ m\ simt
atras de noul proiect. E o manier\
personal\ de a reformata gestul de
a scrie. De a-i da un cât de mic
sens. Cu tot riscul de a e[ua. 

C\snicie este romanul unei
`ndr\gostiri con[tiente [i, `n
acela[i timp, al unei crize.

Protagonistul se `ndr\gos te[ -
te de cea care ̀ i va deveni so ]ie,
Rebeca, dup\ ce Daria, feme -
ia de care era deja `ndr\ -
gostit, o prezint\ ca fiind de -
zirabil\, interesant\. Te rog
s\ detaliezi acest proces al
apropierii prin care trece
personajul t\u: de la indife -
ren]\ fa]\ de o femeie pe care
o nume[te „poc\ita“, la ata -
[ament profund, dureros `n

final, fa]\ de aceea[i per-
soan\. 

Ata[amentul [i atrac]ia sunt
lucruri total distincte. Avem, pe
de o parte,  structurile cerebrale
care joac\ rolul de reostat – adic\
regleaz\ ce ne place [i cât timp,
pentru a ̀ ncuraja experien]ele noi
[i explorarea. Acestea se ocup\ 
de libido. {i avem ata[amentul,
controlat de o cu totul alt\ zon\ a
creierului. Iar `ntre ele se afl\,

Ultimul roman publicat de Dan Coman, C\snicie (Editura Polirom), propune o
analiz\ din mers a unor rela]ii blocate, o c\snicie fiind doar una dintre ele. Cartea
pune `n pagin\  tectonica unor raporturi saturate de tensiune [i minate, la tot
pasul, de ceea ce nu se cunoa[te: despre dorin]ele fiec\ruia, despre capacitatea
de transformare a celor din jur, despre limite [i posibilitatea de a le redefini. ~n
interviul de mai jos, Dan Coman a disecat `n detaliu toate aceste ipostaze [i a
povestit despre trecerile lui de la o form\ la alta, `n lucrul cu scrisul. 
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vast\ [i arid\, indiferen]a. Asta ar
fi schema de pornire. ~n cazul cu-
plului din C\snicie, atrac]ia unu-
ia fa]\ de cel\lalt apare mereu `n
contratimp [i se manifest\ radical
diferit, ceea ce genereaz\ moduri
[i timpuri diferite de expresie [i
de `n]elegere a ata[amentului. De
aici – criza. Iar manifest\rile cri-
zei se desf\[oar\, `n ambele ca-
zuri, pe teritoriul indiferen]ei. Da-
ria e cea care, pentru o scurt\ pe-
rioad\ de timp, [i tocmai pentru
c\ nu e implicat\ cu adev\rat,
reu[e[te s\ regleze atrac]ia dintre
ei. O form\ primar\ de manipula-
re a pl\cerii – structuri generate
de minte doar pentru a echilibra
corpul. Dar for]a atrac]iei e atât de
mare `ncât nu are cum s\ dureze.
Rebeca e prima care `n]elege: abia
dup\ cel de-al doilea copil al nos-
tru am `n]eles c\ sunt chestiuni
perfect distincte – dragostea (am
putea tr\i foarte bine ca fra]ii) [i
pl\cerea. Pentru amândoi pl\ce-
rea a venit de la corpul str\in. N-a
mai r\mas decât dragostea. O vom
duce cum se cuvine, pân\ la cap\t.

Bogdan-Alexandru St\nescu
a spus despre cartea ta, `ntr-o
cronic\ recent\, c\ reafirm\
un adev\r dur, citez „insti-
tu]ia c\sniciei e una fals\,
(...) singura modalitate de a o
face s\ func]ioneze este ca
unul dintre parteneri s\ ac-
cepte dominarea din partea
celuilalt, iar entitatea numi -
t\ cuplu s\ accepte varianta
unei iubiri fraterne, ca `n
poe mul Dariei“. Cum percepi
tu lucrurile? Vezi alt\ vari-
ant\ pentru un cuplu, una
care s\ nu fie bazat\ prin tr-un
raport de tip dominat-domi-
nator?

Institu]ia c\sniciei e fals\ `n
m\sura `n care toate institu]iile
sunt false. Adic\ func]ioneaz\ pe
baza unor structuri prestabilite.
Nu poate fi altfel. Iar dac\ `n orice
institu]ie exist\ ierarhie, insti -
tu]ia c\sniciei nu poate s\ scape
de aceast\ form\ de organizare.
Doar c\ aici ierarhiile se schimb\
permanent – [i pe criterii ce difer\
de la caz la caz. 

Nu cred c\ ceea ce am propus
eu `n C\snicie e o regul\ general
valabil\. Oamenii – cu atât mai
mult dac\ ne gândim la raportul
femei-b\rba]i – sunt atât de altfel
[i genereaz\ rela]ii atât de diferite
`ncât e imposibil s\ g\sim repere
comune. Nici nu mi-am prea b\tut
capul cu asta. Ceea ce m-a intere-
sat a fost strict rela]ia Rebec\i cu
so]ul ei – o rela]ie dificil\, greoaie,
`n care cei doi se afl\ mereu ̀ n con -
tratimp, iar disponibilitatea unu-
ia pentru cel\lalt e permanent `n
schimbare – de aici [i perspectivele

radical opuse din carte. Ce-i face
pe oamenii \[tia s\ hot\rasc\ unii
pentru al]ii, unii `n defavoarea al-
tora, s\ aplice dreptul de proprie-
tate unul asupra celuilalt ca asu-
pra unor bunuri, pe ce se `nteme-
iaz\ atrac]ia, de unde neputin]a,
incapacitatea de a genera schim-
bare, cum apare dragostea când
nimic nu p\rea s-o mai determine –
[i de ce, `n cazul unor astfel de cu-
pluri, apare atât de rar simultan –,
la asta m-am gândit scriind C\sni-
cie. E evident c\, `n acest caz, lu-
crurile nu pot func]iona decât
atunci când unul `l domin\ pe
cel\lalt, impune ritmuri [i reguli,
etichete [i a[tept\ri. Nu e vina
nim\nui – sau dac\ e vreo vin\, ea
se refer\ strict la `nc\p\]ânarea
oamenilor de a continua s\ tr\ -
iasc\ `mpreun\ când nu mai e ni-
mic de tr\it.

Rela]ia dintre cei trei este
una inegal\, de seduc]ie care
ierarhizeaz\ raporturile din-
tre iubi]i, iar Rebeca pare
cea mai pu]in autonom\ din-
tre ei to]i. Spun „pare“ pen-
tru c\ jurnalul ei arat\ c\, de
fapt, e foarte con[tient\ de ceea
ce i se `ntâmpl\, numai c\ nu
are, pân\ `n ultimul moment,
suficiente resurse pentru a
modifica ea raporturile. Cum
ai ajuns la acest tip de di-
namic\, ambigu\ [i `n[e l\ -
toare, dintre cele trei perso -
naje?

~n iubire, ca [i `n literatur\, nu
exist\ egalitate de [anse. Nici li-
bertate, nici echitate, nici control.
Raporturile de putere se schimb\
permanent. Mintea unui b\rbat fun c -
]ioneaz\ numai odat\ cu corpul,
mintea unei femei func]ioneaz\ cel

mai adesea autonom. A[a `ncepe
seduc]ia. Una `ndreptat\ spre
corp, cealalt\ spre inteligen]\ [i
putere. O seduc]ie care e din start
un dezechilibru. Cantitatea de cu-
vinte folosite e invers propor]io-
nal\ `n raport cu gesturile clare [i
distincte. ~n mintea unei femei
fru muse]ea e o br\]ar\ superb\,
`n cea a unui b\rbat frumuse]ea e
golul dintre sâni. Ascult\ o femeie
vorbind despre un b\rbat [i vei
`n]elege. Ascult\ un b\rbat [i vei
`n]elege exact pe dos. Amândoi au
dreptate, dar dreptatea nu poate fi
`mp\rt\[it\. Ea va scrie, `n secret,
un jurnal, el va c\lca ap\sat pe
str\zile pustii ale unui ora[ din nord.
Dragostea apare numai o dat\, odat\
cu o femeie str\in\ – [i numai foarte
scurt, de la umeri `n jos.

Tot Rebeca pare [i cel mai pa-
siv personaj, dintre ei: in-
diferent de scopuri, realita -
tea e c\ ea e mult\ vreme
modelat\ [i de fantasmele
b\rbatului, [i de ini]iativele
Dariei, de la felul `n care se
`mbrac\, la cel `n care `[i des -
coper\ sexualitatea. Cel mai
puternic gest de opozi]ie, unul
foarte semnificativ `ns\,  pa -
re a fi refuzul ei de a des -
chide ultima carte a Dariei.
Cum semnifici tu aceast\ ul-
tim\ decizie a ei [i ce po]i s\
spui despre modul `n care ai
gândit evolu]ia acestui per-
sonaj?

Din punctul meu de vedere, Re-
beca se dovede[te personajul cel
mai puternic din carte. E, de altfel,
singura care se salveaz\. ~n]elege
pur [i simplu c\ lucrurile nu se
mai pot opri, nici nu se pot schim-
ba. Dup\ ce Daria dispare, dispare

[i obsesia pentru el. ~ncepe `n
sfâr[it s\ vad\ ce se `ntâmpl\ `n
jurul ei, s\ `n]eleag\: orice-am fa-
ce, pierdem. Paradoxal, cap\t\
`ncredere [i putere. E con[tient\
de for]a sa [i se comport\ de la dis-
tan]a acestei puteri. Nu [tiu dac\
a deschis sau nu cartea Dariei, dar
a reu[it s\ se comporte pân\ la ca -
p\t ca [i cum acel ultim semn al
echilibrului n-ar mai exista. De-a -
cum Rebeca e cu adev\rat liber\
[i singur\. Nu mai avem de ce s-o
urm\m. 

Nu orice roman are un aver-
tisment pe prima pagin\, 
amintind c\ este o oper\ de
fic]iune. De ce ai avut nevoie
de aceast\ precizare, de data
asta?

A fost primul text pe care l-am
scris când am `nceput s\ m\ gân-
desc la cartea asta. Un avertisment
pentru mine `nsumi, mai `ntâi.
Apoi o modalitate foarte la `nde-
mân\ de a nu ̀ ncepe cartea abrupt,
cu un poem. O form\ de a atrage in-
teresul. {tiam c\ foarte mult\ lume
va `ntreba asta – de[i `n literatura
universal\ exist\ nenum\rate ast-
fel de preciz\ri, e ceva obi[nuit. Nu
[i la noi, unde un textule] de genul
\sta pare mult mai interesant [i
are mult mai mult efect decât un
poem de `nceput.

Cum ai g\sit forma de con-
struc]ie a romanului, care
con]ine, pe lâng\ relat\rile la
persoana a treia, pagini din
jurnalul Rebec\i? }i-a fost
clar\ de la bun `nceput sau ai
dezvoltat-o pe parcurs?

Structura c\r]ii mi-a fost clar\ din
start. Am [i desenat-o la `nceputul

caietului `n care am str=ns, r=nd
pe r=nd, datele necesare pove[tii.
Singurele modific\ri au fost legate
de personajul masculin – care
ini]ial avea nume [i era abject `n
primele dou\ variante – [i de Da-
ria – personaj care func]iona pe cu
totul alte principii [i avea, `n ca-
zul fiec\rei versiuni, un alt rol.
Modalitatea mea de lucru e `ntot-
deauna aceea[i: ca s\ reu[esc s\
fac un text func]ional, trebuie s\-i
precizez din prima forma, limitele
care contureaz\ automat povestea
[i ritmurile `n care e spus\. E un
ritual de care nu m\ pot lipsi –
imediat ce hot\r\sc despre ce
scriu, precizez ̀ n detaliu cum scriu.
Cu cât forma pare mai stranie [i
mai complicat\ pentru mine, cu
atât m\ simt mai atras de ea.  

Ai avut vreun model literar
sau ai c\utat m\car c\r]i
care s\ trateze subiectul de
care te ocupi tu, `n C\snicie?
Ai putut citi ceva cât timp ai
scris cartea asta?

Am evitat pe cât de mult posibil
s\ citesc ceva legat de acest subiect –
`ns\, ca un f\cut, `n aproape fieca-
re carte pe care-am deschis-o, am
dat peste detalii referitoare la te-
ma asta – atât de centrat\ era min-
tea pe ce voiam s\ fac, `ncât g\sea
ca un magnet paginile respective.
~ns\ cartea care a generat toat\
aceast\ poveste e o carte de poezie,
ghinga pe `n]elesul tuturor, un vo-
lum de debut semnat Nina Coman –
vocea din poemele acelea, discret\
[i sofisticat\, traumatizat\ [i lu-
cid\, aproa pe permanent la limita
t\cerii –, vocea aceasta a fost cea
care mi-a oferit modelul pentru
jurnalul Rebec\i. 

Mai scrii poezie? Po]i s\ scrii
poezie `n timp ce lucrezi la o
carte de proz\?

Am mai spus asta: nu sunt, din
p\cate, nici poet, nici prozator –
nu am pentru nici unul din genu-
rile astea instrumentele necesare.
C\r]ile mele de proz\ nu sunt de
fapt proz\, dup\ cum volumele de
poeme nu sunt compuse din poe-
me. Am scris `ntotdeauna c\r]i,
construc]ii unitare, monolitice,
f\cute dintr-o singur\ bucat\. {i
toate c\r]ile astea nu fac altceva de-
cât s\ reia, ̀ ntr-o alt\ form\, acela[i
subiect. L\sând mereu (sau `ncer-
când s\ lase) la vedere tehnicile,
mecanismele care le-au generat. 

Ce ai sim]it dup\ ce ai termi-
nat de scris C\snicie? 

O foarte mare oboseal\. {i o
poft\ nemaipomenit\ de a scrie
poezie. De a reveni la vechile obi-
ceiuri: caiet cu foi veline, pix ne-
gru, rândul rupt `nainte de ju m\ -
tate, lenevie [i cafea.
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Interviu realizat de 
Ioan Stoleru

A]i spus `ntr-un interviu an-
terior c\ a]i ap\rut pe lume
ca un personaj din Dickens.
~n ce m\sur\ se reflect\ acest
statut social incert `n c\r]ile
dumneavoastr\?

Cred c\ se reflect\, la o cerceta-
re mai atent\. Am constatat asta
[i eu, la o privire retrospectiv\.

Eroii prozelor scurte din primele
mele trei volume nu prea au un
statut social cert. Sunt tineri cu
[anse vagi s\ devin\ ceva, cu po-
ten]ial – cum s-ar spune –, cu o
anume plecare vagand\, o anume
libertate care vine tocmai din lip-
sa lor de statut social clar. Indivizi
care refuzau, tacit, programaticul
destin comunist. Niciunul nu vor-
be[te despre mama [i despre tata,
despre rude apropiate sau nici
m\car dep\rtate. Vorbesc despre
prieteni, despre oameni `ntâlni]i,

despre locuri [i a[a mai departe.
Nu c\ ar fi neap\rat relevant din
punct de vedere literar. Acum mi
se pare chiar un semn de inconsis-
ten]\ a personajelor `n cauz\. 

Ave]i obiceiul s\ [terge]i
grani]a dintre realitate [i
fic]iune când scrie]i?

E o strategie uzual\, [i nici pe
departe doar a mea. Fie c\ vii cu o
fic]iune care se vrea verosimil\,
conving\toare, construind o reali-
tate, fie c\ integrezi o scen\ la care
ai fost martor [i o transcrii drept
fic]iune, cu ajust\rile de rigoare. ~n
substan]a mai bogat\ a unui ro-
man nici m\car n-are cum s\ se
vad\. Scenele au mai degrab\ obli-
ga]ia s\ fie relevante, se urm\ re[te
elocven]a lor atât separat\, cât [i ̀ n
cadrul `ntregului. Romanul cau t\
s\ dea o imagine asupra lumii pe
care cititorul s-o recunoas c\, adic\
s-o accepte. S\ intre [i el ̀ n ea. Chiar
dac\ e fictiv\, con ve nim cumva
`mpreun\ c\ e real\. Nu mai con-
teaz\ artificiile auctoriale. 

„Traducerea este actul
cel mai apropiat 
de crea]ie“

Pe lâng\ scriitor, sunte]i [i
traduc\tor. Cum se `mpletesc
sau completeaz\ cele dou\ `n
cazul dumneavoastr\?

Traducerea este actul cel mai
apropiat de crea]ie. Tu e[ti auto-
rul tradus. Asta ar trebui s\ spun\
aproape totul. 

Ave]i o via]\ interesant\, a]i
lucrat ca anticar, galerist la
UAP, bibliotecar, dar a]i fost
[i remizier la o echip\ de fot-
bal [i muncitor pe [antier, lu-
cruri care v-au influen]at [i
scriitura. Ave]i de gând s\
face]i la un moment dat [i-o
istorie a locurilor prin care
a]i dormit? Ar fi, cu sigu-
ran]\, o lectur\ interesant\ [i
amuzant\.

{tiu eu? Doar c\ [i aici a[ [ter-
ge probabil grani]a dintre realita-
te [i fic]iune, sau a[ fi oricum b\ -
nuit c-am f\cut-o! Un singur exem -
plu, totu[i. 

Am dormit timp de câteva s\p -
t\mâni, pe durata verii, `n c\ mi -
nul unei [coli de surdo-mu]i. Era
vacan]\. Tr\iam cu ro [ii din gr\ -
dina [colii, uneori cu conserve greu
sustrase de la magazie. F\ ceam
plaj\ pe acoperi[ul fierbinte de
tabl\ [i auzeam zi [i noapte mane-
vrele trenurilor `n triaj. Nu-mi fa-
ce prea mare pl\cere s\-mi amin -
tesc. 

Scrie]i la ]ar\, la masa din
curte, [i nu ave]i telefon mo-
bil. Sunt obiceiuri care v\ ofe r\

lini[tea necesar\ scrisului
sau doar preferin]e perso nale?

Masa din curte e locul cel mai
potrivit. Curtea e `ncadrat\ de ve-
geta]ie, pe uli]a mea rar trece ci-
neva, am singur\tatea care-mi
trebuie. M\ pot ridica s\ fac câ]iva
pa[i pân\ vine cuvântul c\utat.
Cât despre telefonul mobil, la ce
mi-ar folosi dac\ tot tr\iesc izolat?
Cine vrea neap\rat s\ m\ g\seas -
c\ m\ g\se[te oricum, nu sunt
foarte departe de ora[. Exist\ [i
membri ai guvernului american
care nu au telefon mobil, au `ns\
secretar\. Ceea ce pe mine m-ar
`n curca [i mai mult.

De asemenea, scrie]i m\runt,
cu stiloul cu tu[ negru pe hâr -
tie cu p\tr\]ele. V\ ofer\ acest
obicei [i o anumit\ rigoare a
scrisului, un calcul care s\
v\ ajute [i-n zilele mai pu]in
inspirate?

Chiar asta spuneam, ̀ n treac\t,
`n interviul din „România lite-
rar\“. Un tipic intim al scrisului.
Sunt convins c\ foarte mul]i scrii-
tori au astfel de strategii, ca s\-[i
stimuleze scrisul, s\ evite pana de
inspira]ie. Propria grafie te `m -
pin ge s\ mergi mai departe. 

INTERVIU CU SCRIITORUL 

„Propria grafie te `mpinge
s\ mergi mai departe“
Am vorbit cu Alexandru Vlad `n septembrie,
anul trecut, `nainte de Festivalul
Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i.
Locuia retras, f\r\ telefon sau televizor, 
`ntr-un s\tuc undeva lâng\ Cluj, loc `n care
revenea doar uneori la sfâr[it de s\pt\mân\,
[i `n general evita s\ se apropie prea mult de
oricine. A tr\it de-a lungul timpului [i `n
ora[e mari, dar din clipa `n care a `nceput s\
se salute cu po[ta[ul, a plecat. Spunea c\ nu
s-a considerat niciodat\ scrii tor, ci mai de-
grab\ un aventurier. „Am 30 de ani de
munte, am dormit pe jos, am fost singur iar-
na, toamna, pe ploaie, pe soare. Pentru asta
trebuie s\ fii bun prieten cu tine, ceea ce 
nu-i u[or“, le-a zis, `n cadrul FILIT, elevilor 

de la Colegiul Na]ional „Emil Racovi]\“ 
din Ia[i. Le povestea ce fericit `l face s\ se
plimbe pe str\zi [i s\ intre `n cafenele f\r\
s\ [tie nimeni cine e. Cu toate astea, prie -
tenii `l ]in minte drept un ardelean cu
c\ldur\ `n ochi [i sim] al umorului. Mi-a spus
atunci cum propria grafie, scrisul m\runt, 
cu stiloul cu tu[ negru, pe hârtie cu
p\tr\]ele, `l duce mai departe. E, din p\cate,
rândul nostru s\-l ducem mai departe, 
amintindu-ne de el [i (re)citindu-i c\r]ile.
Alexandru Vlad, unul dintre cei mai impor-
tan]i prozatori români ai genera]iei ’80, a
murit `n diminea]a zilei de 15 martie 2015,
la vârsta de 64 de ani, din cauza unei forme
severe de cancer.

Spunem NU Timbrului literar!
Campanie de strângere de semn\turi 

`mpotriva Timbrului literar

Editura Polirom v\ invit\ s\ sus]ine]i campania de str=ngere de
semn\turi `mpotriva Timbrului literar, campanie ini]iat\ de Aso-
cia]ia Editorilor din Rom=nia la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute. 

~n Libr\riile C\rture[ti, Diverta, Humanitas [i Nemira sunt puse
la dispozi]ia tuturor celor interesa]i tabele nominale `n care cititorii
pot atrage aten]ia politicienilor c\ Rom=nia este singura ]ar\ din
lume care are o tax\ pentru lectur\ care trateaz\ cartea `n acela[i
mod cu sticlele de alcool sau pachetele de ]ig\ri.

~n perioada 11-15 martie 2015, peti]ia `mpotriva timbrului literar
poate fi semnat\ [i la standul Editurii Polirom din cadrul T=rgului de
Carte Librex, Palas Mall Ia[i.

De asemenea, cei care nu se afl\ `n ]ar\ `[i pot manifesta adeziu -
nea fa]\ de aceast\ campanie semn=nd peti]ia online ini]iat\ la
adresa http://www.petitieonline.com/signatures/spunem_nu_tim-
brului_literar/.

Aten]ie!!!

Peti]ia trebuie neap\rat semnat\ pe h=rtie, nefiind suficient\
semn\tura online (excep]ie f\c=nd cei care locuiesc `n str\in\tate).

ALEXANDRU VLAD
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OANA GIURGIU, AUTOAREA DOCUMENTARULUI ALIYAH DADA:

„Mi-am dat seama c\ Dumnezeu
face parte din echipa filmului“

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

Prin ce ]i s-a p\rut ofertant
acest subiect, mai ales c\ nu
e[ti evreic\?

Doream de mult s\ m\ ̀ ntorc la
documentar. Eu am `nceput s\ lu-
crez destul de devreme `n televi-
ziune, am f\cut mult reportaj [i
documentare TV. De[i `n 2004 am
f\cut un salt spre film, inima con-
tinua s\ bat\ pentru documentar,
doar c\ n-aveam nici o idee [i nici
un deadline. 

Subiectul filmului nu l-am g\ -
sit eu, ci, cumva, m-a g\sit el pe
mine. Cred c\ cea mai important\
calitate pe care o poate avea un do-
cumentarist e s\ fie curios, ori, pe
mine m-a atras subiectul din cu-
riozitate [i am intrat dintr-o po-
veste `n alta, descoperind lucruri
care fuseser\ lâng\ mine, dar de -
spre care nu auzisem, episoade
im portante din istoria ]\rii mele
pe care credeam c\ o cunosc. 

Faptul c\ nu sunt evreic\ m-a
`ncurcat mult, pentru c\ a trebuit
s\ descop\r singur\ istoria [i
tradi]iile poporului evreu `nainte
s\ iau drumul realiz\rii unui film
despre emigra]ia evreilor din Ro-
mânia `n Israel. Aveam o rela]ie
cu Israelul, dar nu cred c\ era ceva
special. Aveam prieteni acolo. 

Cum ai ales pove[tile?

Momentul cel mai dificil când
tratezi un astfel de subiect e s\
realizezi c\ te ̀ nconjoar\ nenu m\ -
ra]i oameni [i c\ to]i au pove[ti
senza]ionale. Pe cine s\ alegi? A

cui poveste e mai relevant\? Când
`]i asumi un film istoric, por]i [i
r\spunderea c\ nu trebuie s\ con-
duci publicul pe o linie secundar\.
Unul dintre cei cu care am colabo-
rat a fost Costel Safirman, care ani
de zile a lucrat la Cinemateca din
Ierusalim. ~l rugasem s\ m\ ajute
s\ g\sesc ̀ n Israel oameni care emi -
graser\ `n perioada comunis t\. A
g\sit mai multe persoane, dar s-a
sup\rat pe mine pentru c\ i-am
l\sat foarte pu]in timp la dispo zi]ie.
Avea dreptate, dar era prea târziu. 

Am `nceput s\ filmez interviu-
rile cu acei oameni care nici m\ -
car nu se cuno[teau `ntre ei [i, cu
toate astea, au `nceput s\ poves-
teasc\ acela[i episod din decem-
brie 1947 când 15.000 de oameni au
trecut Dun\rea cu bacul, `ntr-o
noapte, de la Giurgiu la Ruse, iar
de acolo au plecat cu trenul spre
Varna, unde `i a[teptau dou\ va-
poare – Pan York [i Pan Crescent.
Nu `mi venea s\ cred c\ toate po-
ve[tile duceau `n punctul \sta, c\
acelor oameni g\si]i prin voia ha-
zardului destinele li se ̀ nnodaser\
`ntr-un punct. Mi-am dat seama c\
Dumnezeu f\cea parte din echipa
filmului [i c\ se descurca excelent.
Nu exagerez, chiar am avut senti-
mentul c\ nu g\sesc eu oamenii,
ci c\ ei intr\ singuri `n film. 

M-am ferit de orice recoman-
dare, institu]ie sau expert care m-ar
fi a[ezat pe un drum b\tut sau 
m-ar fi contaminat cu un punct de
vedere. Am vrut s\ spun o poveste
din propriul meu punct de vedere. 

Spuneam c\ mi-a fost greu s\
`n]eleg istoria unei comunit\]i cu
care nu aveam o rela]ie direct\ [i
a c\rei istorie nu o cuno[team. ~n

primul rând mi-a luat mult timp
s\ aflu cum [i când a venit popu-
la]ia evreiasc\, ̀ n func]ie de ce eve -
nimente istorice, cum era Româ-
nia ̀ n acel moment [i cum a recep-
tat societatea româneasc\ aceast\
emigra]ie. La fel, ce a condus spre
emigrarea evreilor ̀ n Palestina ̀ n -
tr-o vreme când oamenii emigrau
`n Lumea Nou\, `n America. 

Era fascinant c\ o comunitate
`ntreag\ s-a hot\rât ̀ ntr-o zi s\ ple -
ce spre un t\râm despre care nu
[tia aproape nimic. Ni[te oameni
l\sau `n urm\ o Europ\ `n plin\
industrializare, la finalul secolu-
lui al XIX-lea, pentru un Orient
Mijlociu unde nu existau nici dru-
muri. Ce disperare trebuie s\ `i fi
cuprins pe acei oameni la un mo-
ment dat. {i cât de dur\ trebuie s\
fi fost ostilitatea societ\]ii româ-
ne[ti s\ `i `mping\ s\ fac\ asta...
Toate aceste `ntreb\ri cereau un
r\spuns. 

Cine te-a mai ajutat s\ g\ -
se[ti aceste r\spunsuri ?

Echipa nu a fost mare. Majori-
tatea film\rilor au avut loc `n Is-
rael, unde am fost `mpreun\ cu
operatorul filmului, Mihai T\na-
se, de trei ori `n decursul a patru
ani. Am b\tut ]ara `n lung [i-n lat.
Apoi au fost câteva persoane care
m-au ajutat la documentare [i care
au extras din arhivele de pres\ anu-
mite informa]ii. Un ajutor valoros

a venit de la Bujor R`peanu, f\r\ el
nu m-a[ fi descurcat s\ g\sesc tot
ceea ce aveam nevoie `n Arhiva
Na]ional\ de Filme, care, din p\ -
cate, nu dispune de o baz\ de date.
Oricum, a fost fascinant\ [i acea
etap\ de vizionare a jurnalelor de
actualit\]i din anii ’30-’40. 

To]i ace[ti oameni care m-au
aju tat acopereau fiecare o anu mi -
t\ perioad\, din acest motiv a pu-
ne totul cap la cap a fost o munc\
de aproape doi ani peste care nu
a[ fi putut trece singur\. Aveam
nevoie de cineva care s\ pun\ `n
ordine cu mine vreo 130 de ani, iar
Leti]ia {tef\nescu a dep\[it cu
mult fi[a postului de editor.

Cum ai g\sit comunitatea ro -
mânilor stabili]i `n Israel ?

Sincer, nu o cunosc. Cunosc oa-
meni de acolo care sunt diferi]i
unii de al]ii [i care au preocup\ri
diferite. Sunt oameni care s-au in-
tegrat total [i al]ii care au nostal-
gii. Am `ncercat s\ m\ pun `n pie-
lea fiec\rui personaj [i s\ m\ las
purtat\ de povestea vie]ii lor. S\
te rupi de locul ̀ n care te-ai n\scut
[i `n care ai copil\rit e extraordi-
nar de greu [i sunt fericit\ c\ nu a
trebuit s\ tr\iesc asta.

Cred c\ am f\cut filmul \sta [i
pentru c\ mie mi-e groaznic de fri -
c\ de asta. Am v\zut un film anul
acesta, The Beekeeper, despre un
kurd, obligat de `mprejur\ri s\

cear\ azil politic `n Elve]ia, unde
apicultura, singurul lucru care `i
aduce aminte de via]a lui [i de fa-
milia pe jum\tate decimat\, nu e
considerat\ profesie, ci hobby.
A[a c\ b\trânul kurd adormea din
când `n când  lâng\ stupii lui din
mun]ii Elve]iei, visând la Anato-
lia, unde nu se va mai putea `n -
toarce vreodat\. E o scen\ pe care
mi-o amintesc de fiecare dat\ cu
un nod `n gât. 

De ce vrei ca filmul s\ fie
v\zut de studen]i?

Soarta filmului documentar `n
România nu e foarte fericit\. ~n al-
te ]\ri exist\ televiziuni cu pro-
grame speciale sau chiar canale
na]ionale care prezint\ astfel de
filme. La noi nu, dup\ cum nu exis -
t\ nici o tradi]ie de a prezenta fil-
mele `n s\li de cinema. Nu am
f\cut filmul \sta `n cinci ani ca s\
`l vad\ prietenii mei. M\ rog, or fi
ei numero[i, dar nu destui. 

Am rezumat peste un secol de
istorie v\zut\ dintr-o alt\ perspec-
tiv\ decât cea predat\ `n [coli,
adic\ prin ochii unor oameni care
au tr\it-o pe propria piele. Fie [i
numai asta ar trebui s\ fac\ filmul
mai atractiv decât o lec]ie obi[nui -
t\ de istorie. Filmul e un docu-
ment vizual, pentru c\ am adunat
imagini [i fotografii din multe ar-
hive, din Anglia pân\ `n Israel, [i
care nu exist\ `n arhivele româ-
ne[ti. Pentru cei care se preg\tesc
s\ devin\ istorici, antropologi, so-
ciologi sau pentru cei pasiona]i de
istorie ori, pur [i simplu, de po-
ve[ti, filmul va fi o experien]\ cel
pu]in interesant\. 

~ncepând cu finalul lunii mar-
tie, filmul va c\l\tori prin toate
ora[ele universitare. El va rula [i
`n câteva s\li de cinema, dar vor fi
[i proiec]ii speciale `n alte spa]ii
unde vom organiza pe cât se poate
[i discu]ii. Vreau s\ fiu sigur\ c\
tot ce am aflat eu dau mai departe,
ca s\ m\ pot desp\r]i de acest su-
biect [i, cu voia aceluia[i Dumne-
zeu al cinematografiei, s\ m\ `n -
drept c\tre alte pove[ti.

~n Aliyah Dada, documentar de 115 minute pro-
dus de Libra Film, Oana Giurgiu rescrie istoria
emigra]iei evreilor din România spre Israel
`ncepând cu plecarea `n mas\, acum 134 de ani, a
aproape `ntreg Moine[tiului pentru a pune
bazele uneia dintre primele colonii evreie[ti din

Palestina. Pe filiera Tristan Tzara, autoarea alege
s\ foloseasc\ suprarealismul ca instrument sin-
tactic, ordonând prin colaje bogatul material pre-
luat din arhivele mai multor ]\ri [i `mbinându-l
cu interviurile talking heads f\cute cu români din
Israel. Firul ro[u este c\l\toria personal\ `ntreprins\

de autoare de-a lungul istoriei, impresie sporit\
de faptul c\ tot ea cite[te din off comentariul.
Aliyah Dada a mai fost prezentat anul trecut la
festivalurile ASTRA din Sibiu [i „Luna plin\“ de la
Biertan, dar premiera oficial\ are loc `n 26 martie
la Cinema „Elvira Popescu“ din Bucure[ti. 

Primele proiec]ii:

26 martie, ora 18.00: Bucure[ti, Cinema „Elvira Popescu“
27 martie – 2 aprilie: Cinema UNION
28 martie, ora 16.00: Bucure[ti, Cinema „Elvira Popescu“
30 martie –  2 aprilie: Bucure[ti, Cinema Studio
25 martie, ora 18.00: Ia[i, Casa de Cultur\ „Mihai Ursachi“
28 martie: Ia[i, `n cadrul „Astra Film Festival on Tour“, 

la Teatru Fix
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Doina Ru[ti — Manuscrisul fanariot

– Fragment –

Lumea se risipi, iar Leun r\mase
`nc\ mult\ vreme `n loc. Dintre
toate tr\surile `i pl\cuse cea a lui
Ghica vornicul. De[i `i lipsea ce-
va. O dung\ sub]ire, ro[ie sau gre -
na, ar fi f\cut-o s\ arate mai bine.
~nc\rcat de cump\r\turi [i cu fe-
sul alunecat pe-o ureche, p\rea
r\t\cit. C\ut\ din priviri s\ vad\
dac\ era vreun ]igan de-al lui
Doicescu pe strad\. Cu toate c\
spera s\ vad\ ochii Maiorc\i,
`ncepuse s\-i fie fric\ de ea. Apoi
ni[te pie]ari `l `ntrebar\ cum fu -
sese noaptea trecut\.

— Ce-a fost vâlv\taia aia, gre -
cule? Am auzit c-ar fi c\zut drept
pe tine...

Leun ezit\. Apoi ochii i se plim-
bar\ pe sub sprâncene, ca [i cum ar
fi cules `ntâmpl\rile nop]ii trecute.

— A fost o limb\ de drac.
— Unde-ai mai v\zut tu pân-a cum

draci? se `ndoi un lipscan.
— Oho! Salonicul e plin de

draci! Aproape c\ nu exist\ grec
care s\ n-aib\ vreo câ]iva!

Capetele se mi[car\ cu ̀ ndoia l\.
— Tanti Sofia, continu\ Leun,

avea un drac `ntr-o sticl\ [i, de
câte ori f\cea câte un ulei de p\r,
storcea [i-o pic\tur\ din dracul
\la.

Câteva guri se deschiser\ larg.
Leun prinse curaj [i l\s\ sarsana -
ua cu pânze.

— Unii `i ]in `n cutii, pe sub 

paturi ori lega]i `n ieslea vitelor,
ca s\ creasc\ mai repede.

— {i m\-ta câ]i draci are?
Pu[tiul care `ntrebase avea o

voce atât de vioaie, c\ lumea h\ -
h\i mai mult `ndemnat\ de glasul
lui. Totu[i, nimeni n-o lu\ din loc.
Leun era ̀ nconjurat de fe]e vesele,
oameni cunoscu]i din vedere.

— Mama n-are dracii ei, dar e
m\ritat\ cu unul!

Lipscanul `l b\tu cu prietenie
pe bra] f\r\ s-apuce s\ mai zic\ ce-
va. Strada se umplu de v\t\[eii
domne[ti, care ̀ ncepur\ s\ urle ̀ n
goarne.

Dup\ noaptea de pomin\, ̀ n care
ora[ul fusese asaltat de ochiul
ro[u al r\zbun\rii, Alecu Moruzi
se sim]i dator s\ ia câteva m\suri.
~n ziua aceea, Divanul se `ntrunea
pentru povestea cu vr\jitoarea,
ceea ce includea dispari]ia Zoic\i,
reclamat\ `n special de mirele
grec. ~n mod normal, Moruzi ar fi
poruncit ca Tranca s\ primeasc\
200 de be]e la t\lpi, iar la prima
nemul]umire a cuiva ar fi trecut-o
peste Milcov, de unde nu s-ar mai
fi ̀ ntors ̀ n veci. Conform Pravilei,
niciun ]igan care intra sau ie[ea
din Valahia nu se mai putea `n -
toarce de unde venise. Iar un ]igan
f\r\ st\pân, care nu-[i putea dove-
di `n niciun fel identitatea, deve-
nea imediat pies\ de t\b\ceal\.

~n acea noapte ̀ n care Doicescu
venise la Palat, f\r\ s\ [tie c\
noap tea respectiv\ va r\mâne `n
istorie ca noaptea ]iganilor lui,
Mo ruzi f\cuse o promisiune se-
cret\. Iancu, b\iatul nelegitim, pe
care Doicescu `l recuno[tea ca rod
al primei iubiri, trebuia salvat din
ghearele boierului Br\iloiu. Chiar
dac\ era un bastard, era bastardul
unui prieten, mai mult decât atât
chiar, al unui b\rbat de care era
legat prin Fr\]ia Sfântului Andrei.
Iar de aici lucrurile se complicau

greu. Moruzi devenise mason cu
gândul la Lambros Kastonis, care
fusese `nvins, [i la libertatea cre[ -
tinilor din Imperiu. Pe loja Sfântu-
lui Andrei se sprijineau tineretul
grec [i `ntreaga re]ea a contelui
Hastatov, care spera s\ scape Eu-
ropa de turci, de sclavie [i de ti -
rani. Iar toate aceste ]eluri `nalte
se bazau pe cuvântul fr\]ie care
`ncepuse s\ circule `n toate lim-
bile vorbite la Bucure[ti. Doices-
cu era fratele lui obl\duit de Sfân-
tul Andrei, iar Doicescu avea un
fiu din sângele lui pe care Br\iloiu
vroia s\ pun\ neap\rat laba. Pe
acest conflict c\zuse povestea cu
vr\jitoarea. Or, Tranca era pro-
prietatea lui Doicescu, aflat deja la
strâmtoare.

Toat\ diminea]a, Moruzi sem n\
rezolu]ii numai pe plângeri legate
de ]igani. Nu pentru c\ doar ace[ -
tia ar fi avut probleme, ci pentru
c\ le alesese special. Toate, f\r\
nicio excep]ie, se bizuiau pe Pravi-
la lui Armenopol, macedoneanul,
care, cu toate c\ trecuser\ câteva
sute de ani, continua s\ exercite
un respect unanim, atât printre
greci, cât [i printre români. Pen-
tru orice ]igan ajuns s\ reclame
ceva, pentru orice fel de diac ief -
tin, pentru grosul bucure[tenilor,
legea care l\murea interesele omu -
lui ajuns la ananghie era cea a lui
Armenopol, pe care `l invocau ca
pe un fel de zeu al sclaviei, ima -
ginându-[i-l ca pe o barz\ cl\m p\ -
nind implacabil, ca pe un goriloi
`nfipt `n poart\, ca pe o scul\ ve[ -
nic erect\. Armenopol zicea clar
c\ orice robie contrazice Natura,
care i-a f\cut pe to]i oamenii li -
beri. Un ]igan sc\pa de sclavie da c\
st\pânii lui mureau f\r\ urma[i
direc]i [i f\r\ s\ fi l\sat testament.
Dac\ un st\pân milostiv `[i elibe -
ra robul, acesta devenea un bu-
cure[tean oarecare. Dac\ o [atr\
de ]igani avea ]idul\ la mân\ dat\
de la Domnie, prin insisten]a
st\pânului ei, se putea plimba pe
oriunde. Iar un sfert din ]iganii
existen]i cutreierau prin }ara Ro -
mâneasc\ de la un cap\t la altul.

Moruzi lu\ cu interes prima
jal b\. Era cazul unei ]ig\nci, n\s -
cut\ din p\rin]i liberi. R\mânând
orfan\, `nc\puse pe mâna unui
anume Boteanu, care se f\cuse
st\pânul ei. Moruzi citi numele
martorilor, apoi scrise dedesubt
c\ fata putea fi socotit\ liber\.

Urm\ reclama]ia unui logof\t
care lucra chiar `n cancelaria Di-
vanului. Acesta avusese o ]iganc\,
`ns\ femeia fugise. Dup\ un timp,
logof\tul descoperi c\ fugara se
m\ritase cu un ]igan din propri-
etatea Domniei, devenind ferici]ii

p\rin]i a nu mai pu]in de cinci
b\ie]i. Logof\tul f\cuse o plângere
anterioar\ [i primise o ]iganc\ `n
schimbul celei fugite, `ns\ acum
reclama faptul c\ era prea s\rac [i
nu-[i putea permite s\ cumpere
un b\rbat pentru ea. A[a c\ venea
cu o nou\ cerere, sperând ca dom -
nitorul s\-i mai dea un ]igan, având
`n vedere c\ ]iganca la care re-
nun]ase avea o descenden]\ bo-
gat\, asupra c\reia avea [i el drept.
Moruzi vru mai `ntâi s\ lase plân-
gerea `n seama boierilor. Apoi `i
venir\ `n minte buzele strânse ale
mitropolitului Filaret [i scrise m\ -
runt, `ntr-un col], c\ hârtia pu tea
s\ treac\ din nou la Mitropolie.

Cazul unui jimblar `l f\cu s\
zâmbeasc\. }igan liber, acesta ]i -
nea un cuptor de pâine. Dar pen-
tru c\ nu avea vad, m\rise fran -
zela cu 50 de grame, ceea ce, desi -
gur, `l adusese `n aten]ia clien-
telei. Cei lal]i brutari cereau ca
]iganul s\ fie obligat s\ respecte
gramajul [i s\ nu le fac\ o concu -
ren]\ nedreapt\. Rezolu]ia fu `n
favoarea majorit\]ii.

~n fine, o ]iganc\ liber\ se m\ri-
tase cu un ]igan rob. Prin urmare,
ea [i copiii ei `[i pierdeau liber-
tatea. Femeia sus]inea c\ unul din-
tre copii era liber, fiind f\cut pe vre-
mea ocupa]iei, cu un ofi]er neam],
ceea ce presupunea [i alte legi

legate de tat\l b\iatului. Vârsta
copilului, `nregistrat la biseri c\, o
dovedea pe deplin. Acest co pil, nu-
mit Mavrodin, era un om liber, iar
Moruzi aprob\ cererea satisf\cut,
gândindu-se la destinul eliberatu-
lui Mavrodin, care pro babil avea
toate [ansele s\ devin\ brutar sau
magope] pe la vreo mân\stire.

Când sala Divanului se umplu
de boieri, Moruzi deja hot\râse.
Oamenii ie[iser\ pe str\zi din
cauza unei vr\jitoare, iar aceast\
stare de alarm\ trebuia potolit\.
Dup\ opinia Marelui Sp\tar, cine-
va f\cuse o fars\, probabil unul
dintre nunta[i, ceea ce trebuia
spus acum din poart\ `n poart\,
pentru a nu mai exista nicio con-
fuzie. Vinovatul era ca [i g\sit, un
`ngrijitor de la Sf. Sava care avea
obiceiul s\ dea drumul la zmeie
din Turnul Col]ei.

~n afar\ de aceasta, `n noaptea
]iganilor lui Doicescu mai muri -
ser\ doi oameni din cauza ciumei,
ceea ce `nsemna c\ boala scotea
iar\[i capul. Prin urmare, cazul
vr\jitoarei era `nchis. ~n schimb,
plângerea boierului Br\iloiu fu -
sese amânat\ de mai multe ori.
Mai `ntâi boierul se `mboln\vise,
iar Moruzi `i deplânse s\n\tatea
cu multe cuvinte. Apoi venise ciu-
ma. Acum ar fi fost a treia amâ na -
re, care nu mai avea niciun temei.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din cel mai
recent roman semnat de
Doina Ru[ti, Manuscrisul
fanariot, care va ap\rea
`n curând `n colec]ia
„Ficton LTD.“ a Editurii
Polirom.

CARTEA

~n Bucure[tiul vesel [i ademenitor al sfâr[itului de veac XVIII, dar
ap\sat de schimb\rile repetate ale domnilor [i ale st\pânirilor
str\ine, un tân\r croitor grec `[i caut\ un rost `n via]\. Vr\jit de
pove[tile despre ora[ul care pulseaz\ de cânt [i dans, cucerit de mi-
rajul libert\]ii [i al bun\st\rii, fuge din Salonicul natal hot\rât s\
ajung\ aici cu orice pre]. Povestea lui se transform\ `ns\ `n curând
`ntr-o tragedie, fiindc\ este jefuit pe drum, r\mâne f\r\ documente,
iar odat\ ajuns `n locul visat `[i pierde demnitatea [i chiar numele.
Este nevoit s\ `nceap\ de jos [i s\ se integreze `ntr-o societate dife -
rit\ de ce `[i imaginase. Dragostea pentru o ]iganc\ sclav\ a unui
boier nu face decât s\ complice lucrurile, pentru c\ e pus ̀ n situa]ia
de a alege `ntre libertatea la care a visat de mic copil [i femeia pe
care o iube[te f\r\ sc\pare. Pe ce cale va merge? Manuscrisul fa-
nariot este cel care `i va pecetlui soarta pentru totdeauna.



Persoana `ntâi plural pe care
Autorul o utilizeaz\ `n Sara e mai
degrab\ autoironic\. Noi nu [tim
mai mult decât [tiu cei din carte,
[i aceasta, Cartea, se desf\[oar\
de la sine, curgând spre un final
cunoscut de toat\ lumea. Iar fina-
lul nu e impus „de sus“, ci con]i nut,
amprentat `n dinamica intern\ a
`ntâmpl\rilor, de la cele mai
obi[nuite la cele mai aiuritoare.
Pluralul majest\]ii auctoriale `n -
so ]e[te deci cu o anume umilin]\
episoadele prin care trec eroii, ve-
nind cu un alt tip de focalizare:
mai pu]in l\muritoare decât ne-am
fi a[teptat ini]ial, mai mult aproxi-
mativ\, intuitiv\, imperfect\. „Ni-l
putem `nchipui“ pe cutare perso-
naj f\când cutare gest, „ne putem
gândi“ c\ el a spus atunci ni[te lu-
cruri esen]iale. Esen]a vie]ii [i a
mor]ii din Sara nu mai st\ `n mâi-
nile Romancierului. Acestuia i-au
r\mas `n schimb `nchipuirea,

amintirea, parafraza lor, puse
`ntr-o sintax\ fragmentat\: „Surâ-
se. Ne putem gândi c\:

Toate aceste lucruri s-au ̀ n tâm -
plat atunci sau acum. O noapte
c\ldu]\ [i lini[tea `i `nv\luiesc
trupul gr\suliu [i mintea. Gân-
duri vagi ca ni[te mici be]i[oare
plutesc prin aer. Se scoal\, ia sfe[ -
nicul, lumân\rile pâlpâie [i fume -
g\, a[az\ sfe[nicul pe pervaz, `n -
chide fereastra [i, prin vitraliul ei,
o lumin\ verzuie [i nesfâr[it\ `l
`nconjoar\, pielea lui alb\ devine
u[or cadaveric\ [i spectral\, i se
v\d venele pulsând [i din]ii. Pare
c\ se gânde[te la clipocitul apei
`ntr-un mic vas [i la aburii ce se ri-
dic\ din el“. 

Dac\ prezen]a ~ngerului este
mai coagulat\ decât presta]ia ab-
sent\, vis\toare, cu ochii privind
`n gol, a b\rba]ilor [i femeilor din
Sara, exist\ câteva reflexe ale inti-
mit\]ii ce `nso]esc majoritatea

apari]iilor acestora. A-l vedea pe
vârstnicul consilier Gross „cu
din ]ii galbeni ie[i]i pe jum\tate
din alveole“, „fluturându-[i maxi-
larul“, consumându-[i ritualic
terciul, „râcâindu-[i cu degetul ce-
rul gurii“ [i executând diferite se-
rii onomatopeic-fiziologice (ghior]\ -
ieli, râgâieli) nu e din cale afar\ de
pl\cut. F\r\ excep]ie, secven]ele
de `ngurgitare a solidelor [i lichi-
delor au ceva involuntar anima-
lic. Gurile se umplu de saliv\ la
vederea mânc\rii aburinde sau a
fructelor proaspete, fire sub]iri se
preling pe b\rbii dup\ consum, o
[uvi]\ de gr\sime porne[te din
orificiul bucal [i se arat\ lumii
`nconjur\toare, ca un semn con-
cret al viului. ~n Cimitirul Buna-
Vestire, Arghezi face adev\rate
[arje moral-biologice cu aseme-
nea detalii de ̀ ngurgitare [i regur-
gitare, subliniind ap\sat animali-
cul degradat [i depravat al unor
oameni numai cu numele. Agopian,
dimpotriv\, procedeaz\ ca un poet
al lucrurilor [i gesturilor mici, la
`nceput stridente, apoi fire[ti prin
repetitivitatea lor; [i urm\rite,
a[a zicând, `n sucul [i sosul lor
omenesc. Berea bun\ [i mult\ e
acompaniat\ de râgâieli ce nu de-
zonoreaz\, iar o bucat\ picur\toa-
re de carne de porc las\ chiar [i pe

b\rbia sticloasei, spectralei Sara o
[uvi]\ de lini[titoare gr\sime...

De aici `ns\, la fel de firesc, se
deschide [i o trap\ spre infernul
domestic. Secven]ele diurne pot
deveni, subit, `nfrico[\toare, prin
percep]iile amplificate ale perso-
najelor. Puternicul Tobit se clati -
n\ dup\ ce gole[te o can\ cu lapte,
fiindc\ lichidul r\mas pe pere]ii
vasului se prelinge „`ntr-un alb
cretos, ̀ nsp\imânt\tor“. Ioan Sachs
de Harteneck, comite al na]iunii
s\se[ti [i jude regal al ora[ului Si-
biu, vede, au ralenti, cum pieli]a
unei vi[ine plesne[te: „câteva sca-
me albe se zb\tur\ prin aer ca
ni[te cili [i orbec\ind prin lumin\
[i umbr\, le v\zu [i o grea]\ nes-
pus\ `l cuprinse, galbenul [i frica
legii `n care nu mai credea de
mult“. Deasupra apei din ciub\rul
unde se spal\ micul Simon Talaba
plutesc cl\buci [i jeg, iar „jegul
poate fi asemuit cu ni[te pete de
mucegai, cl\bucii sunt albi [i din
când ̀ n când pocnesc, ̀ mpro[când
cu stropi fini du[umeaua“. C\ nu
e vorba de am\nunte oarecare, ci
de ni[te detalii cu sens (de semn
plus ori semn minus), se poate ob-
serva [i din compararea paginilor
`n care doctorul Hübner e gazda
unor vizitatori din notabilit\]ile

ora[ului. Scena `ntâi, cu comitele
[i cu primarul, este a unui prânz
rafinat [i gra]ios ca un menuet.
Felurile de mâncare [i b\uturile
apar [i dispar gradat-moderat,
efectele sunt atent preparate, iar
stomacurilor pline ale musafirilor
ceremonio[i li se aduce – cu `nde-
mânare de vr\jitor – u[urare prin
alcooluri bine plasate. Scena a do-
ua, din finalul ap\s\tor al roma-
nului, este la antipod: vizita ̀ nvin -
g\torilor din sângeroasa lupt\ po-
litic\, Koork Grell [i Eberhard
Kin der, apare ca monstruoas\ la
modul kafkian. Berea curge dintr-un
butoi pe covorul din cabinetul
doctorului, f\când o b\ltoac\ `n
dreptul pupitrului. Dup\ ce dis-
truge cu picioarele astrolabul lui
Hübner, Kinder `nchin\ cana cu
bere „pentru moartea \stora!“ [i
se `mbat\ rapid. La fel de tic\lo-
sul, dar mai lucidul Grell, icnind,
vars\ tot ce b\use; dup\ care,
luând cana de jos, din b\ltoaca de
bere, o umple din nou [i ̀ nchin\ la
rândul s\u: „Tot ce a fost a fost o
minciun\!“. {i, zbierând, r\stoar -
n\ berea pe covor: „Iat\ burta
mea!“.

Dup\ numai o pagin\, acest ro-
man uimitor se ̀ ncheie. Nu ̀ ns\ [i
interpretarea lui.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

~n cerc (II)

Cu triste]e `n suflet am aflat, pe
data de 16 martie anul 26 DW
(dup\ www), c\ Internet Explorer-ul
va pleca dintre noi. Atât de tân\r,
m-am gândit, aducându-mi amin-
te cum, `n urm\ cu nici o lun\, `i
stârpeam add-on-urile `n limbile
rus\ [i chinez\, pentru a face din
nou func]ionabil calculatorul alor
mei.

Pe Internet Explorer l-am cu -
nos cut de mic – era un e mic, al-
bastru, plantat pe fundalul cel
verde al PC-ului meu dotat cu re -
volu]ionarul Windows 95. Nu erau
vremuri prielnice. Pe atunci, in-
ternetul era acea poart\ deschis\
printr-o linie de telefon c\tre
col]uri `ndep\rtate de lume cu nu -
me misterioase, precum Alta Vista,

Lycos [i Excite. Yahoo-ul era o co-
lec]ie de link-uri, care chiar cu-
prindea toate site-urile din lume.

Copil\ria nu i-a fost u[oar\: la
`nceputul anilor ’90 existau nu
unul, ci zeci de navigatoare de in-
ternet. Internet Explorer-ul era,
greu de crezut, r\]u[ca cea urât\
`n fa]a unui mult mai mare [i pu-
ternic Netscape Navigator, care
costa 12 dolari. Cu to]ii putem `n -
v\]a ceva din modul inventiv,
aproape românesc, `n care Inter-
net Explorer-ul [i-a dep\[it condi -
]ia tragic\, cucerind pentru ani de
zile inimile, dar mai ales hard
disk-urile noastre. Inclus gratuit
`n Windows 95, a devenit imposi-
bil de dezinstalat pân\ la Win-
dows XP, un element de ne`nl\turat

din peisajul cu paji[te verde [i
nori albi, pufo[i.

Adev\rata sa perioad\ de glo-
rie a fost, probabil, la `nceputurile
anului 2000, dup\ re`ncarnarea sa
cu num\rul cinci. Gratuit, instalat
automat pe fiecare PC, neputând
fi [ters, dar [i cu o vitez\ decent\,
Internet Explorer-ul a ajuns pân\
`n anul 2002 s\ de]in\ 96% din
pia]a navigatoarelor de internet.

Din p\cate, a[a cum se `ntâm -
pl\ multora dintre noi, Internet
Explorer-ul a c\zut `n patima suc-
cesului. ~mb\tat de monopolul pe
pia]a navigatoarelor, a r\mas ne -
p\s\tor la toate vulnera bili t\]ile
sale, a neglijat atacurile la invazia
de programe nocive ce se instalau
pe calculatoarele noastre.

Ar putea fi o lec]ie pentru noi
to]i: apari]ia IE7, cinci ani mai
târziu, a fost un gest f\cut prea tar-
div, când r\ul fusese deja comis
celor dragi. Fostul Netscape, rebo-
tezat Firefox, era deja gratuit [i in-
cludea arme `mpotriva capcane-
lor internetului. La scurt timp, a
ap\rut ̀ nc\ un rival: Google Chro-
me. Ambele au adus Explorer-ul
spre o cot\ de pia]\ de sub 16%.

A fost, poate, lec]ia de care 

Internet Explorer-ul avea nevoie.
De[i nu a mai ajuns niciodat\ la
str\lucirea de alt\dat\, [i-a tr\it
declinul cu demnitate, perseve-
ren]\ [i umor. A r\mas ap\r\torul
[i protectorul celor mai pu]in pri-
cepu]i dintre noi, servindu-le cu o
loialitate neclintit\ fiecare fe-
reastr\ cu „Felicit\ri! E[ti vizitato-
rul cu nr. 1.000.000“. A continuat s\
ne ̀ ntrebe, de fiecare dat\ când era
deschis din gre[eal\, dac\ nu do-
rim s\ fie browser-ul nostru impli-
cit. [Pauz\ pentru un zâmbet duios.]

~n anul 2012, nev\zut [i ne[tiut de
nimeni, a fost primul browser cu-
rajos care a blocat bannerele de re-
clame `n varianta sa standard. A
continuat s\-[i fac\  spoturi publi-
citare, `n ciuda faptului c\ era deja
pre-instalat pe fiecare calculator.
Dar ̀ l ̀ n]elegem cu to]ii: ceea ce vo-
ia cu adev\rat era s\ fie iubit.

La revedere, Internet Explorer!
Vei r\mâne mereu `n gândurile
noastre cel mai bun browser.*

*Pentru downloadat Google
Chrome

Dragi internau]i, prieteni, hateri, ochelari[ti, drag\
mam\, stimat juc\tor de Solitaire. Ne-am adunat
`n aceste momente grele ca s\ aducem piosul nostru
omagiu cuiva care, dup\ o grea [i `ndelungat\
suferin]\, a trecut `n nefinan]are. V\ rog s\ `mi
permite]i, `n aceste clipe `ndoliate, s\ vorbesc despre
destinul tragic al celui care a fost, este [i va r\mâne
mereu `n amintirile noastre drept adev\ratul Indiana
Jones al world wide web-ului: Internet Explorer.

Od\ (`n pixeli antici)
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Ioan Stoleru

Florin C`ntic a f\cut câteva preci -
z\ri `n leg\tur\ cu proiectul Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\, „a
c\rui miz\ este s\ facem din Ia[i
un centru de interes pentru oa-
meni de pe tot continentul“. Aces-
ta a specificat c\ desemnarea unui
ora[ drept Capital\ Cultural\ Eu-
ropean\ nu este o form\ de recu-
noa[tere [i nu `nseamn\ c\ „e cel
mai grozav din ]ara respectiv\“,
argumentând c\ ce conteaz\ de
fapt `n acest proces este „ideea no -
u\ `n jurul c\reia un ora[ se adu -
n\“. ~n acest sens, „a[a cum a fost
gândit FIE `ncepând de anul tre-
cut, el este principalul instrument
al municipalit\]ii prin care gene-
reaz\ idei noi, aceasta a[teptând

propuneri [i proiecte pentru a fi
integrate `n cadrul festivalului.
Din punctul nostru de vedere, al
echipei care face dosarul, desigur
c\ Festivalul Interna]ional al Edu-
ca]iei este primul strat, cel esen -
]ial, de la care pleac\ apoi ofertele
de proiecte“, a precizat Florin
C`ntic.

Astfel, edi]ia de anul acesta a
FIE este gândit\ ca un model de
bun\ practic\ `n ceea ce prive[te
organizarea unui eveniment cul-
tural. Prin urmare, a punctat Dan
Dobo[, „festivalul nu are sens s\
existe anul \sta decât dac\ r\s -
punde la cele dou\ probleme mari
pe care le avem noi, adic\ la com-
ponenta european\ pe de o parte
[i la componenta participativ\“. Re -
ferindu-se la componenta european\,

atât Dan Dobo[, cât [i Florin C`n -
tic au explicat c\ aceasta nu `n -
seamn\ c\ este de ajuns ca `n ca-
drul unui eveniment s\ vin\ câte-
va personalit\]i str\ine care s\
conferen]ieze la Ia[i, ci trebuie ca
produsul arti[tilor interna]ionali
care se `ntâlnesc aici s\ apar\ `n
toate ]\rile din care provin ace[ -
tia. „Dimensiune european\ `n -
seamn\, de exemplu, un atelier `n
care vin [i fac ceva `mpreun\
poe]i din România, din Macedo-
nia, din Slovenia [i din Finlanda
[i ceea ce fac ei `mpreun\ se tra-
duce `n toate acele limbi, se scoate
un volum de poezie `n patru limbi
[i se fac lans\ri `n toate aceste
]\ri“, a explicat Florin C`ntic.

Un buget clar al FIE nu exist\,
`ns\ Dan Dobo[ le-a explicat celor
prezen]i c\ Prim\ria a dat asi-
gur\ri c\ proiectele care vor avea
un nivel de a[teptare cores pun -
z\tor vor primi finan]are `ntr-un

cuantum de maxim 60%. „Deci nu
exist\ un buget, exist\ a[tept\ri
de propuneri pe care s\ le dis-
cut\m“, a spus acesta.

~n opinia vicepre[edintelui
Fun  da]iei „Ia[i – Capital\ Cultu-
ral\ European\“ (FICCE), Ia[ul st\
prost `n ce prive[te dimensiunea
participativ\, aceea care ar trebui
s\ arate c\ proiectul candidaturii
va fi sus]inut de comunitate, prin
implicarea [i participarea cet\]e -
nilor. „Aceast\ chestiune `ntr-ade -
v\r este slab\ la Ia[i, [i s-a v\zut `n
dezbaterea pornit\ cu strategia cât
de multe grupuscule, câte interese
sunt“, a declarat Florin C`ntic.

Strategia cultural\ a munici-
piului Ia[i pentru perioada 2015-
2025 este `n momentul de fa]\ o
ciorn\. „Strategia nu exist\ `n
acest moment [i de-aia ne chinuim
noi s\ facem ceea ce trebuiau s\
fac\ al]ii `n anii trecu]i“, a preci-
zat vicepre[edintele FICCE. Odat\

definitivat\, strategia trebuie
aprobat\ de Consiliul Local [i, `n
func]ie de aceasta, `n anii ur m\ -
tori, operatorii culturali vor apli-
ca pentru finan]are din partea Pri -
m\riei, urmând m\surile sau di-
rec]iile de dezvoltare din acest ca-
dru. Dosarul de candidatur\ pen-
tru titlul de Capital\ Cultural\
European\, care se construie[te
`n jurul unui concept (de exemplu,
conceptul ora[ului Plzeň, Cehia,
Capital\ Cultural\ European\ 2015,
vestit pentru berea Pilsner, este
„Open Up!“), trebuie s\ fie ̀ n acord
cu aceast\ strategie de dezvoltare
cultural\.

Conform managerului de pro -
iect al FIE, Dan Dobo[, festivalul
este programat mai devre me anul
acesta fa]\ de edi]ia din 2014, `n -
trucât organizatorii `[i propun ca
dimensiunea educa]ional\ a festi-
valului s\ fie mai pronun]at\, mo-
tiv pentru care vor s\ prind\ `n
Ia[i un num\r mai mare de stu-
den]i. Termenul limit\ de `nscrie-
re a proiectelor, care trebuie s\ se
plieze pe specificul Festivalului
Interna]ional al Educa]iei [i s\ se
desf\[oare `n perioada 15 mai – 15
iunie, este 31 martie. 

Reprezentan]ii Funda]iei „Ia[i – Capital\ Cultural\ European\“ au lansat vineri, 13 martie, la ora 10.00, 
`n cadrul Târgului de Carte LIBREX, apelul la proiecte pentru a treia edi]ie a Festivalului Interna]ional 
al Educa]iei. Daniela Cujb\, director executiv, Florin C`ntic, vicepre[edinte, [i Dan Dobo[, manager proiect, 
au vorbit cu cei 15 oameni prezen]i la lansare, câ]iva dintre operatorii culturali interesa]i s\ participe la festi-
val, despre edi]ia de anul acesta [i despre candidatura Ia[ului la titlul de Capital\ Cultural\ European\ 2021.

CU MAI PU}IN DE DOU| LUNI ~NAINTE DE ~NCEPERE,

FIE 2015 nu are nici
proiecte, nici buget

Suplimentul lui Jup  



Fraser s-a n\scut la Londra [i a
fost unul dintre membrii fonda-
tori ai trupei Free, când avea nu-
mai 15 ani. A scris multe dintre
hiturile forma]iei `mpreun\ cu
vocalistul Paul Rogers. Free s-au
desp\r]it `n culmea succesului,
`n 1973, dar Fraser a continuat cu
forma]ia Sharks [i a scris hit-uri
pentru Robert Palmer, Joe Cocker,
Chaka Khan, Rod Stewart [i Paul
Young, inclusiv Obama (Yes We
Can), melodia pentru campania
lui Barrack Obama. ~n ciuda fai-
mei de care s-a bucurat, Fraser a
admis c\ nu prea se consider\ un
as al instrumentului. „Ca s\ fiu
sincer“, a declarat el, „nu m-am
v\zut niciodat\ ca basist. Am

ales acest instrument fiindc\ to]i
ceilal]i pu[ti din [coal\ voiau s\
fie ba vocali[ti, ba chitari[ti, ba
bateri[ti. Eu mi-am propus doar
s\ fac tot ce trebuie ca lucrurile
s\ func]ioneze.“

Pe 16 martie, basistul forma -
]iei americane Toto, Mike Porca-
ro, a `ncetat din via]\ la vârsta de
59 de ani, dup\ o `ndelungat\
lupt\ cu boala.

Toto au ajuns celebri `n anii
’80, cu hit-uri precum Africa sau
Hold the Line [i au vândut peste
35 de milioane de discuri. Trupa
s-a desfiin]at `n 2008, dar s-a re-
format doi ani mai târziu pentru

a strânge bani pentru Tony Por-
caro. Acesta a fost diagnosticat
cu scleroz\ lateral\ amiotrofic\
(ALS), boal\ de care sufer\ [i ce-
lebrul savant britanic Stephen
Hawking.

~n primele luni ale anului 2015
s-au stins mai mul]i muzicieni
precum chitaristul Brian Car-
man, fondator al trupei The
Chantays, vocalistul Chris Rain-
bow (Alan Parson’s Project, Ca-
mel), basistul Danny McCullogh
(Eric Burdon and the Animals),
Demis Roussos, Edgar Froese
(Tangerine Dream), Mats Olaus-
son (ex-Yngwie Malmsteen).
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Astérix face bani
pentru „Charlie“
Afectat de atentatul terorist asupra redac]iei revistei
„Charlie Hebdo“, faimosul desenator Albert Uderzo,
„p\rintele“ galului Astérix, a venit `n ajutorul fami-
liilor victimelor. 

El a scos, sâmb\t\, la licita]ie, o plan[\ original\
din albumul Les Lauriers de César, iar pre]ul ̀ ncasat
a fost un adev\rat record: 150.000 de euro care vor fi
dona]i familiilor jurnali[tilor asasina]i.

Organizatorii licita]iei, casa Christie’s [i galeria
Daniel Maghen, au anun]at c\, `n acest caz, nu vor
percepe nici un comision din suma ob]inut\ la li -
cita]ie.

Holmes 
pleac\ `n Anglia
victorian\
Dup\ o lung\ „vacan]\“ datorat\ excursiilor pe
marele ecran ale celor doi protagoni[ti, Bene-
dict Cumberbatch [i Martin Freeman reiau ro-
lurile lui Holmes [i Watson `ntr-un episod spe-
cial al popularului serial Sherlock.

Steven Moffat, co-creatorul serialului, a
anun]at c\, spre deosebire de serial, ac]iunea
din acest episod special se va derula `n Anglia
victorian\, un decor mult mai „tradi]ional“
pentru aventurile lui Sherlock Holmes.

Moffat a fost foarte discret cu privire la acest
episod de sine-st\t\tor care va avea premiera de
Cr\ciun. Cel\lalt creator al seriei, actorul [i sce-
naristul Mark Gatiss, a dezv\luit c\ personajul
Mycroft este bazat pe politicianul (real) Peter
Mendelson, de la Partidul Laburist. Gatiss
joac\ `n serie rolul lui Mycroft, dar l-a interpre-
tat recent pe Mendelson `n drama Coallition. 

Un al patrulea sezon din Sherlock, care va
con]ine tot trei episoade, este `n prezent `n lu-
cru [i va fi difuzat de BBC undeva `n cursul
anului viitor.

Cum scoate 
James Bond bani 
de la mexicani
~n principiu, sun\ a [antaj sau a tax\ de protec]ie, dar adev\rul este
totu[i amuzant. Conform documentelor piratate de la Sony Pictu-
res, `n scandalul de la sfâr[itul anului trecut, autorit\]ile mexicane
ar fi pl\tit peste 13 milioane de dolari produc\torilor noului film cu
James Bond, Spectre, ca scenariul s\ nu prezinte ]ara ̀ ntr-o lumin\
proast\. ~n Spectre, Bond ajunge `n Mexic pentru a neutraliza un
r\uf\c\tor care vrea s\ ucid\ un conduc\tor local. Dup\ modific\ri,
r\uf\c\torul nu a mai fost mexican, iar presupusa victim\ a deve-
nit „un personaj important din alt\ ]ar\“.

~n plus, mexicanii au mai pl\tit ca personajul patroanei unui ho-
tel unde trage Bond s\ fie jucat de Stephanie Sigman, o vedet\ „lo-
cal\“ [i, nu `n cele din urm\, produc\torii au mai primit 6 milioane
pentru a filma numai cele mai moderne [i mai frumoase cl\diri din
capitala mexican\.

~ncetul cu `ncetul,
vedetele clasice ale
muzicii rock ies din
scen\. Andy Fraser,
basistul forma]iei Free [i
unul din autorii hit-ului
All Right Now, a `ncetat
din via]\ la vârsta de 62
de ani, luni, la cap\tul
unei lupte `ndelungate 
cu cancerul [i SIDA.



Copiii sunt f\cu]i s\ se joace. Bi-
ne, `i trimitem [i pe la [coli, ca s\
capete competen]e [i s\ se descur-
ce `n via]\, dar nu cred c\ \sta es-
te marele lor scop. Ei abia a[ -
teapt\ s\-[i termine temele [i s\
se propteasc\ `n fa]a mamei, cu
privirea aia miloag\: m\ la[i
afar\? {i, cu mici excep]ii, cum ar
fi mamele chitite pe culegeri de
matematic\ sau cele care ]in mor -
]i[ s\-[i pedepseasc\ odrasla pen-
tru cine [tie ce bazaconie, privi-
rea miloag\ func]ioneaz\.

{i cete de prichindei g\l\gio[i

se adun\ prin parcuri sau prin
fa]a blocurilor, organizându-se
dup\ legi numai de ei [tiute. Se
pun la cale jocuri [i se fac echipe-
le. Cele mai apreciate vor r\mâne
`ntotdeauna jocurile care nu ne-
cesit\ mult\ logistic\, pentru ca-
re nu trebuie s\ cari mingea de
acas\ sau s\ te `mbraci `n trei-
ning [i adida[i. {i dintre acestea,
cel mai apreciat este de-a v-a]i as-
cunselea.

Vladimir nu p\rea c\ a `n]eles
pe deplin felul `n care func]ionea -
z\ de-a v-a]i ascunselea. G\sea 

cele mai neinspirate moduri de a
se ascunde. Era mereu primul co-
pil pe care `l g\sea cel care f\cuse
mija. Lucru u[or de anticipat,
având `n vedere c\ Vladimir `n -
cerca s\ se tupileze ba dup\ un
pom de grosimea unui deget, ba
s\-[i pun\ o saco[\ `n cap, cre-
zând c\, dac\ el nu vede, nu este
nici v\zut. Uneori aplica tactica
schimbului de identitate, st\tea
pur [i simplu pe loc [i afirma sus
[i tare c\ el nu este Vladimir. De
multe ori plângea ore `ntregi,
`mplorându-[i p\rin]ii s\-i schim -
 be prenumele `n certificatul de
na[tere. Dar p\rin]ii [tiau c\ era
doar o pas\ trec\toare, de care la
maturitate va râde cu poft\ in-
clusiv copilul lor momentan frus-
trat.

Unele frustr\ri din copil\rie
dispar, altele nu. Ui]i c\ vecinul
te-a caftit, ui]i c\ ai f\cut pipi pe
tine. Dar Vladimir nu a putut 

uita marile e[ecuri ale jocului 
de-a v-a]i ascunselea. Copiii de al -
t\ dat\ erau acum adul]i cu fami-
lii, cu joburi [i probleme ineren-
te. ~nsu[i el devenise om impor-
tant. Puteai spune c\ nu-i lipse[te
nimic. {i `ntr-adev\r nimic mate-
rial nu-i lipsea. Sim]ea `ns\ o ne-
voie nest\vilit\, de glorie ne-
avut\ la vremea ei. Visa c\ se as-
cunde atât de bine, `ncât nimeni
de pe lumea asta nu-l poate g\si.
{i c\ fo[tii lui parteneri de joac\
`[i vor scoate p\l\ria, admirativ.
Sunt deja mai bine de dou\ s\p -
t\mâni de când lumea se ̀ ntreab\
unde este el. Se aduc cele mai
stranii explica]ii [i se nasc cele
mai stranii scenarii.

Ai câ[tigat, felicit\ri! Te a[tep -
t\m s\ apari de undeva, s\-]i aduni
saliva [i s-o expulzezi `ntr-o sal-
v\ glorioas\: ptiu, tic-tac pentru 
mine!
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Ce ar mai fi de spus dup\ toate
recenziile de pân\ acum (m-a uns
la inim\ textul lui Vintil\ Mih\i -
lescu din „Dilema Veche“)? Poate
asta: Aferim!func]ioneaz\ ca un fel
de [edin]\ de hipnoz\ regresiv\. A
fost atât de bine documentat (istori-
cul Constan]a Vintil\ Ghi]ulescu a
fost consultant) din dorin]a nu
doar de a-]i ar\ta de la prima scen\
c\ e un construct subiectiv, ca ori-
ce interpretare a unui eveniment
din trecut, ci [i ca s\ for]eze o cu-
plare cu mentalul colectiv al epocii
pe care o trateaz\. Cinemaul lu-
creaz\ pe subcon[ tient, de aceea
toat\ povestea bine uns\ ca docu-
mentare, produc]ie, regie, inter-
pretare, muzic\ [.a.m.d. poate
ajunge s\ func]ioneze ca o mantr\
care, la un moment dat, s\ permit\
spectatorului s\ accead\ incon -
[tient la mentalitatea vremii. Jude

[i coscenaristul Florin L\z\ rescu
pleac\ de la premisa c\ mentalita-
tea pe care azi o avem despre ]igani
ne-a fost transmis\ din tat\-n fiu,
ori, psihogenealogia tocmai asta
sus]ine, c\ exist\ traume care se
transmit ̀ ntr-o familie cale de mul-
te genera]ii, [i nu genetic. {i trau-
mele colective care se transmit a[a,
vezi Holocaustul.

Prima jum\tate de secol XIX e
pentru cinefilii români o terra in-
cognita. Exceptând paginile de epo-
pee na]ional\ de dinainte de 1990,
nu avem repere cinematografice
despre Valahia din vremea Regula-
mentelor Organice. Geografia aces -
tui spa]iu pe care ̀ l parcurg zapciul
Costandin (Teodor Corban), fiul
s\u Ioni]\ (Mihai Com\noiu) [i ro-
bii ]igani Carfin (Cuzin Toma) [i
intiric (Alberto Dinache) e un teri-
toriu virgin `n care oamenii (fie
]igani, fie români) sunt mai ales
s\raci [i tr\iesc `n simbioz\ cu
gâ[tele [i caprele (care, totu[i, par
mai libere [i mai mul]umite). 

Reconstituirea acelei lumi e
atât de verosimil\, ̀ ncât ai senza]ia

c\ tot ce vezi pe ecran, de la oameni
la detalii de decor, e „de acolo“, dar
percep]ia e ambivalent\ pentru c\,
`n ciuda autenticit\]ii, percepi [i
ironia regizorului care `]i d\ de
`n]eles c\ e prezent `n spatele ecra-
nului. (Vezi trimiterile frecvente la
societatea contemporan\, dar [i ca-
drele largi, calchiate dup\ wester-
nuri, `n care norii cumulus par
efectiv prin[i `n pioneze.)

Scena mea preferat\ e aproape
de final, când zapciul [i fiul s\u l-au
returnat pe Carfin boierului C`n -
descu (Alexandru Dabija), iar aces-
ta trebuie s\ semneze de primire.
~n iatacul de la etajul culei Grecea-
nu din M\ld\re[ti, Vâlcea (care,
apropo, e de vânzare), aparatul de
filmat se opre[te la un moment dat
pe imaginea boierului `n plan me-
diu, aplecat s\ semneze zapisul. {i
st\, [i st\, drept pentru care `ncepi
s\ te ui]i prin jur. Iar privirea nu ̀ ]i
e atras\ doar de pictura `n trompe
l’oeil cu c\r]i, cât mai ales de cea
aflat\ pe partea cu fereastra des-
chis\ [i care pare din alt film. Ea
reprezint\, tot ̀ n trompe l’oeil, o fe-
reastr\ `ntunecat\ deschis\ spre
un petec de mare (sau lac) pe care
se v\d dou\ iole albe. Ambele pic-
turi au fost realizate de Suzana
Dan. Dup\ odiseea orizontal\ [i la
firul ierbii, prin colb [i sudoare,

din care am v\zut c\ zapciul, om al
legii, nu face decât s\ respecte ceea
ce e considerat un dat de Dumne-
zeu – faptul c\ ]iganii sunt inferiori
[i c\ trebuie s\ r\mân\ a[a, de[i
inima lui se `nmoaie dup\ timpul
petrecut cu ei –, dup\ imaginile cu
]igani descul]i [i cu ]\rani `n coli-
be, trompe l’oeil-ul cu iole nu pare
doar o supracompensare de aceea[i
nuan]\ cu fazanul [i petalele de
trandafir din cul\ (de[i toate trei
sunt ironice), ci pune `ntreg filmul
`n abis. De la scenografa Augustina
Stanciu am ̀ n]eles c\ nu a existat o
inten]ie `n acest sens, dar am avut
senza]ia `n ambele d\]i când am
v\zut filmul c\ acela e momentul
când povestea se lini[te[te [i se des-
chide spre altceva – spre viitor sau
spre un teritoriu abstract aflat din-
colo de timp. De fapt, fiecare vede ce
vrea prin acest fals geam deschis. 

„Ceea ce oamenii numesc isto-
rie (...) nu se petrece numai pe ori-
zontal\. (...) Toat\ cazna noastr\,
toate dorin]ele noastre, care tr\im
foarte biografic, tind s\ dep\[easc\
biografia, s\ ne fac\ s\ o tr\im 
`ntr-un timp [i un spa]iu neistoric,
nelocal. Comunicarea atingerii
acestui timp [i spa]iu este comuni-
carea poetic\.“ (Despre interior-ex-
terior. Gellu Naum `n dialog cu
Sanda Ro[escu)

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

30 de ori
Citesc un roman despre asasinarea
nazistului Heydrich, zis [i „M\cela-
rul de la Praga“. Romanul e, ̀ n ace-
la[i timp, despre istoria agitat\ a
Europei `n prima parte a secolului
XX [i despre felul `n care fic]iunea
scrie istoria, despre falsific\ri, ezi -
t\ri, tr\d\ri. Construit `n vignete,
HHhH al lui Laurent Binet avan -
seaz\ accidentat, „bu c\]ile“ de fic -
]iune fiind mereu dublate de ches -
tionarea modului de lucru al fic]iu-
nii cu materialul istoric: cum scrii
când folose[ti personaje care au
existat ̀ n realitate, cum verifici rea-
litatea, cum livrezi adev\rul, unde-l
cau]i etc. HHhH (urmeaz\ s\ apar\
la Editura Corint, sub titlul Opera -
]iunea An thropoid) e, de fapt, un ro-
man care pune sub semnul `ntre -
b\rii capacitatea romanului-mono-
lit de a cuprinde f\r\ rest Istoria.
~ntr-o pauz\ de lectur\, am dat pes-
te un articol din „Vox“, ̀ n care Kel-
sey McKinney inventariaz\ 30 de
relu\ri ale afirma]iei „Romanul e
mort“ de-a lungul secolului XX:
1902, Jules Verne (romanele nu vor
mai exista peste 50 sau 100 de ani,
ele vor fi `nlocuite de ziare); 1925,
Ortega y Gasset; 1930, Walter Ben-
jamin; 1946, Lionel Trilling; 1954,
Harold Nicolson; 1955, Normal Mai-
ler; 1957, Ortega y Gasset love[te
din nou; 1958, Ludwig Marcuse;
1965, Frank Kermode („Soarta spe-
cial\ a romanului, considerat a fi
un gen, e s\ moar\ mereu; iar moti-
vul principal pentru aceas ta e c\ cei
mai inteligen]i autori [i cititori
sunt mereu con[ tien]i de pr\pastia
absurd\ care se casc\ `ntre lumea
a[a cum pare s\ fie [i lumea pro-
pus\ `n romane“), 1966, Louis D.
Rubin; 1969, Ronald Sukenick; 1977,
Raymond Federman („Romanul a
murit, dar nu pentru c\ nu s-ar mai
scrie romane bune, ci pentru c\ ro-
manele bune nu mai sunt citite,
luate `n considerare, acceptate [i
publicate de a[a-zisele «mari» edi-
turi comerciale“); 1978, Michael
Krasney; 1980, Leslie A. Fielder;
1992, Robert Coover [i William Gri-
mes etc. etc. etc. – nemaipomenindu-i
aici pe Zadie Smith, Will Self, Phi-
lip Roth [i un cont de Twitter (Is the
novel dead?) dedicat st\rii romanu-
lui, unde am g\sit urm\torul banc:
„Un roman [i o nuvel\ intr\ ̀ ntr-un
bar. Barmanul `ntreab\: – Cine-i ti-
pul nou? Romanul r\spunde: E o
poveste lung\“.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Aferim!

Nostalgii 

Succesul lui Aferim!, care a fost v\zut `n weekend-ul
de premier\ de mai mul]i români decât Pozi]ia
copilului acum doi ani, arat\ clar c\ nu premiul de la
Berlin a vândut filmul (doar Ursul de Aur bate Ursul
de Argint), ci faima de „film cu ]igani“. Plus o
campanie de marketing agresiv\ care a adus
jurnali[ti români la Berlin special pentru film [i l-a
plimbat pe Radu Jude pe la toate televiziunile, dup\
sosirea `n ]ar\. Acum, echipa filmului promoveaz\
filmul `n teritoriu [i oamenii nu doar c\ se strâng 
ca la urs, dar `[i fac [i poze cu Ursul de Argint.
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