
Extazul lecturii:
Radu Cosa[u

Doris Mironescu

„Reluarea unor scrieri mai vechi ale
lui Radu Cosa[u sub titulatura de
Opere `n ultimii ani nu reprezint\
doar semnalul editorial al clasiciz\rii.“
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»  Urm\re[te  [i  comenteaz\  articolele  din  edi]ia  tip\rit\  a
revistei  [i  cele  mai  proaspetele  [tiri  din  actualitatea  cultural\

Solomon: „Nu cred
c\ secretul este s\
ne facem loc la
masa lor“

Interviu realizat de George Onofrei

„Ca documentarist, trebuie s\ ai un soi de
empatie cu interlocutorii t\i. Altfel nu ob]ii
nimic, nu `n]elegi nimic. Nu te po]i plasa
pe un scaun de inamic [i s\ `i torpilezi cu
mitraliera.“
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Cormac McCarthy:
Nu exist\ ]ar\
pentru b\tr`ni

Avanpremier\ editorial\

Alert\, dinamic\, tensionat\ [i redat\ `ntr-un
stil care `l individualizeaz\ pe Cormac
McCarthy `n spa]iul literar american,
ac]iunea romanului Nu exist\ ]ar\ pentru
b\tr`ni porne[te de la o tranzac]ie cu
stupefiante care a mers prost.
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AVANPREMIERA FESTIVALULUI CARE A CONSACRAT „NOUL VAL“ ROMÂNESC

Cannes-ul la v`rsta
domnului L\z\rescu: 63 

Citi]i grupajul realizat de Iulia Blaga ~N » PAGINILE 4-5

Regizorul Cristi Puiu `n Aurora, produc]ie `n care de]ine [i rolul titular

» Andrei Ujic\ intr\ la Cannes `n
Liga Campionilor, `n selec]ia
oficial\ hors competition,
al\turi de Woody Allen [i
Oliver Stone.

» Cristi Puiu revine `n selec]ia
Un Certain Regard.

» Radu Muntean a mai urcat o
treapt\ [i „se lupt\“ 
cu Jean-Luc Godard.
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Lucian Dan Teodorovici: „F.M.I.-ul, n-a venit din proprie voin]\
pe meleagurile noastre, `ntr-o vacan]\ binemeritat\ pentru el [i
`nsp\im`nt\toare pentru noi. Nu, a fost chemat. Chemat cu
disperare s\ ne vin\ `n ajutor“.

F.M.I.

editorial
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SUPLIMENTUL LUI JUP

&TEO GHEO

Radu Pavel Gheo

Am  scris  s\pt\m`na  trecut\  c\  modul  `n
care  s`nt  privite  la  noi  legea  [i  legalitatea  a
u[urat  crearea  unei  lumi  cu  aparen]\  le-
gal\,  prin  care  grupuri  formate  din  oa-
meni  de  afaceri,  func]ionari  de  stat  [i
structuri  mafiote  au  ajuns  s\  controleze
economia  ]\rii.  Mai s`nt [i alte elemente
care au ajutat la crearea acestei Mari Adu-
n\ri Interlope, printre care [i absen]a
spiritului civic [i comunitar, tr\s\tur\
caracteristic\ unei na]ii gregare, cum e
cea român\.

~ns\ cel mai important factor favori-
zant al re]elelor postdecembriste a fost pur
[i simplu existen]a lor `ntr-o stare larvar\
`nainte de 1989. Structura lor era cam
aceea[i ca [i a re]elelor de putere de azi,
doar c\ pe atunci stabilitatea lor era vag
amenin]at\ de puterea oficial\. Existau,
cum ar veni, `n ilegalitate, dar func]ionau
foarte bine, c\ci `n cadrul lor existau nume-
ro[i oameni din sistem. ~n astfel de gru-
puri g\sim mili]ieni, activi[ti PCR, ofi]eri
de Securitate, inspectori economici, ges-
tionari, [efi de magazine, de localuri [i
de stabilimente turistice, vame[i, bi[ni-
]ari, ho]i [i trafican]i de diverse m\rfuri...
ce mai, oameni de toate felurile, uni]i
prin capacitatea de a se „`nv`rti“. Ei au
creat o economie paralel\ cu cea de stat
(care nu func]iona) [i au c`[tigat bani [i

autoritate gra]ie proastei func]ion\ri a
sistemului economic de stat.

Concomitent, tot ei amplificau proasta
func]ionare a sistemului de stat, pe care
`l parazitau. Cam ca azi. Ai zice c\ se pre-
g\teau pentru c\derea comunismului –
de[i pe ei problemele politice nu `i
priveau dec`t `n m\sura `n care le puteau
afecta bun\starea. C\ci majoritatea tr\-
iau foarte bine `n cadrul sistemului [i da-
torit\ lui. Cam ca azi.

De exemplu, pe l`ng\ [p\gile `n bani,
un vame[ de pe grani]a vestic\ aduna
acas\ nenum\rate pachete de cafea, car-
tu[e de ]ig\ri, blugi, s\punuri [i sprayuri
occidentale etc., etc. O parte din ele o
p\stra, alta era folosit\ pentru noi [p\gi
(pentru superiori, pentru ofi]erii de Secu-
ritate), iar o alt\ parte, destul de consisten-
t\, ajungea pe pia]a neagr\ prin tot felul
de in[i dubio[i – oamenii s\i de `ncredere.
Un [ef de local avea `ntotdeauna o m`n\
de clien]i „selec]i“, printre care se num\-
rau at`t reprezentan]i ai autorit\]ii (poli-
]i[ti, inspectori financiari, securi[ti), c`t [i
lideri ai lumii interlope. Ofi]erii de Securita-
te `[i creau re]ele de informatori prin lu-
mea interlop\, dar [i prin restaurante (c\ci
la b\utur\ limbile se dezleag\ repede),
iar apoi profitau de beneficiile puterii ofe-
rite de pozi]ia lor. Totul (bani, informa]ii,
m\rfuri de pe pia]a neagr\ sau deturnate de
pe pia]a oficial\) trecea prin aceast\ re]ea
[i fiecare din membrii ei profita de ea.

Aici m\ despart de o idee a lui Vasile
Ernu, care `n (altfel) foarte incitantul s\u
volum Ultimii eretici ai Imperiului sus]ine
c\ „speculan]ii” (cum `i nume[te el) fen-
tau regimul [i erau, cumva, adev\ra]ii
disiden]i. ~n plan ideal, poate. Numai c\
`n comunismul românesc real bi[ni]arii,
trafican]ii, borfa[ii erau `n aceea[i tab\r\
cu reprezentan]ii autorit\]ii. To]i profitau
de samavolnicia regimului pentru a-[i
`nt\ri puterea [i pentru a-[i asigura
bunul trai, prin crearea sus-pomenitului
sistem economic paralel [i parazit. Ei
func]ionau foarte bine `n acest sistem.
Adev\ra]ii du[mani erau tocmai disiden-
]ii, cei ce voiau modificarea radical\ a
sistemului. ~mpotriva lor autoritatea sta-
tului [i reprezentan]ii lumii interlope se
aliau rapid – cum o dovede[te [i cazul
uciderii inginerului Gheorghe Ursu de
ni[te de]inu]i de drept comun, la ordinul
unor ofi]eri de Mili]ie.

Dup\ 1989 sistemul politic s-a schim-
bat, dar cel economic a r\mas `n m`inile
celor care `l controlau dinainte. Apoi re-
]eaua interlop\ a ie[it la suprafa]\ [i a
preluat `ncet-`ncet toat\ puterea. Ei fac
afaceri cu statul, preiau `ntreprinderi,
ocup\ case na]ionalizate, fac trafic cu
orice, rezolv\ dosare [i angajeaz\ b\t\u[i
de cartier `n firmele de paz\ ale unor
fo[ti securi[ti... A[a c\ nu trebuie s\ v\
revolta]i [i s\ cere]i lege [i justi]ie. Nu
aici. E ]ara lor [i fac ce vor cu ea.

Lucian Dan Teodorovici

Pentru  c\  `ntr-oo  Românie  a  ab-
surdului  nimic  nu  mai  pare  de-
plasat,  vin  de  la  bun  `nceput  cu
o  `ntrebare  care  `n  alte  condi]ii
ar  fi  aberant\:  oare  n-aar  vrea  Tra-
ian  B\sescu,  ddommnnul,  cum  sub-
liniaz\  `nc\  numero[ii  s\i  sim-
patizan]i,  s\  ini]ieze  un  referen-
dum  privind  sc\derea  salariilor
bugetare  [i  a  pensiilor? ~n fond, a
f\cut referendumuri c`nd a avut
chef, a tr`ntit ̀ n ele ̀ ntreb\ri cur\s-
puns inclus, a[a c\ de ce-ar fi ne-
natural acum, dat fiind faptul c\
avem un pre[edinte care lucrea-
z\ permanent direct cu „poporul“?

M\ rog, evident c\ un aseme-
nea referendum nu [i-ar avea locul,
dar sub o guvernare care mizeaz\
pe prostie, m\ simt adecvat d`nd
o sugestie prosteasc\. Nu e ne-
voie de referendum, c\ci avem

un om care-[i „asum\“ m\surile.
Iar acel om e Traian B\sescu,
domnul. Bine`n]eles ̀ ns\ c\ [i aici
e de discutat. Pentru c\, dincolo de
asumare, pre[edintele a avut
grij\ s\ ne lase s\ `n]elegem c\
totu[i comp\time[te cu noi. C\,
de fapt, problema ne vine de la
F.M.I., care ne vrea termina]i.
Probabil de ciud\. Pentru c\, nu-i
a[a?, are F.M.I.-ul \sta tic\los ce-
va cu România. Enervat proba-
bil de faptul c\ „tr\im bine“ la
`ndemn preziden]ial, `n timp ce
restul lumii se mai afl\ ̀ nc\ ̀ n cri-
z\, F.M.I.-ul a venit aici hot\r`t:
`i nenorocim. Mai `nt`i s-a g`ndit
s\ ne creasc\ taxele [i impozite-
le. Apoi, ̀ n urma negocierilor cu
Traian B\sescu, domnul, am fost
pe jum\tate salva]i: nu vor cre[te
taxele [i impozitele, vor fi doar
m\sura]i la averi „gra[ii“, „`m-
buiba]ii“ ce tr\iesc pe spinarea

statului. Adic\ salaria]ii buge-
tari [i pensionarii. 

Pe jum\tate salva]i de Traian
B\sescu, domnul. Pe cealalt\ ju-
m\tate nenoroci]i, dar aici nu
de Traian B\sescu, domnul, ci de
F.M.I. Chiar dac\ pre[edintele
nostru, prin sacrificiu de sine,
[i-a asumat [i jum\tatea de ne-
norocire. Iar noi, m\car cei din-
tre noi care-l iubesc necondi]io-
nat, s`ntem dispu[i s\-l credem.
Ok. Haide]i atunci s\-l credem.
Dar, crez`ndu-l, haide]i s\ facem
[i un mic efort, cu ajutorul c\-
ruia s\ ne deta[\m pu]in de iu-
birea noastr\ fierbinte fa]\ de
„domn“. {i, deta[`ndu-ne, fie [i
numai pu]in, haide]i s\ ne mai
punem dou\-trei `ntreb\ri. Por-
nind de la un dat: F.M.I.-ul e un
balaur cu [apte, paisprezece, un
milion de capete, preg\tit s\ fac\
praf ]ara noastr\ de fe]i-frumo[i

[i ilene-cos`nzene. Sau de Elene
la fel de cos`nzene. Bine. Dar v-a[
ruga acum s\ trage]i aer `n piept
vreme de trei citate. Iat\-le: 

Citatul nr. 1 din Traian B\ses-
cu, 16 ianuarie 2009: „Ultimul
lucru pe care `l va face România
va fi s\ se `mprumute la FMI.
Economia României nu mai poa-
te fi a[ezat\ `n matricea Fondu-
lui. Am convingerea c\ avem alte
solu]ii dec`t F.M.I.“. Citatul nr. 2
din Traian B\sescu, 12 martie
2009: „Spun f\r\ ezitare: Româ-
nia are nevoie de un element de
siguran]\ financiar\, prin `nche-
ierea acordului de finan]are cu
F.M.I“. Citatul nr. 3 din Traian
B\sescu, 30 martie 2010 (c\tre
reprezentan]ii Fondului): „Din
punctul nostru de vedere, dorim
o cooperare pe termen lung cu
F.M.I. C`nd vom `ncheia acest
acord, cel mai probabil v\ vom

solicita un acord stand-by de
asisten]\ sau o linie de credit
flexibil\. Vom vedea `mpreun\
ce solu]ie trebuie adoptat\ ̀ n ce
prive[te România, pentru c\
este clar c\ at`t timp c`t s`ntem ̀ n-
tr-un acord cu dumneavoastr\,
România este mai credibil\“.

Nu, n-avem nici o problem\
cu faptul c\ pre[edintele se con-
trazice constant. De ce-am avea?
A f\cut-o de nenum\rate ori p`n\
acum, o s-o mai fac\. E adev\rat,
am s\rit ca ar[i c`nd un alt om
politic, premier pe vremuri, s-a
contrazis o singur\ dat\ – [i l-am
poreclit `n fel [i chip, r\m`n`n-
du-i cumva de legend\ numele
de R\zg`ndeanu. Dar acela nu
era Traian B\sescu, domnul. Tra-
ian B\sescu, domnul, are voie
s\ fac\ orice, pentru c\ noi s`n-
tem ni[te oameni capabili de
`n]elegere `n ceea ce-l prive[te,
avem, mai mult, o imens\ capa-
citate de iubire necondi]ionat\. 

Dar nu faptul c\ se contra-
zice singur voiam s\-l semna-
lez aici. Ci faptul c\ mai sus de-
scrisul balaur cu un milion de
capete, F.M.I.-ul, n-a venit din

proprie voin]\ pe meleagurile
noastre, `ntr-o vacan]\ bineme-
ritat\ pentru el [i `nsp\im`n-
t\toare pentru noi. Nu, a fost
chemat. Chemat cu disperare
s\ ne vin\ `n ajutor. Pentru c\
avem ni[te conduc\tori (supu[i
unui singur mare conduc\tor)
grijulii cu „românii“, ni[te con-
duc\tori care, neav`nd nici o
solu]ie normal\, s-au `mprumu-
tat f\r\ minte, iar banii din `m-
prumut i-au risipit la fel de f\r\
minte – mai pe ni[te pensii, mai
pe ni[te salarii, mai pe ni[te „obli-
ga]ii morale“ fa]\ de prieteni,
c\, deh, are omul [i dintr-astea.

Iar acum aceia[i conduc\-
tori se v\ic\resc `n fa]a noastr\
c\ n-ar vrea s\ reduc\, de fapt,
salariile [i pensiile, dar trebuie.
C\ci F.M.I.-ul, dragi români!
Iar dragii români, mul]i dintre
ei chiar ajun[i cu cu]itul la os,
s`nt gata s-o mai `nghit\ [i pe
asta. Pentru c\ exist\ `n]elegere.
Pentru c\ exist\ iubire. Adic\,
vede]i voi, tonomatelor care nu
crede]i `n nimic, mai exist\ [i
lucruri dintr-astea frumoase,
de suflet...

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

ROMÂNII E DE{TEP}I:

Marea Adunare Interlop\ (III)

Mai avem nevoie [i de suflet



„C`nd invit un artist, fie c\ este vorba de un regizor sau un
dramaturg, `mi asum riscul unui produc\tor care trece dincolo
de gustul lui personal [i produce un spectacol `n acord cu o
direc]ie recognoscibil\ [i cu trupa.“

INTERVIU 
CU MURIEL
MAYETTE

3 «

ordinea de zi
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MURIEL MAYETTE, ADMINISTRATORUL GENERAL AL COMEDIEI FRANCEZE

„Avem un rol politic important 
de care nu putem s\ nu ]inem cont“

Interviu realizat 
de Mihaela Michailov

Pentru publicul din România, Come-
dia Francez\ este emblema unei isto-
rii teatrale puternice, care a mizat pe
textul clasic. Cum se conserv\ aceas-
t\ istorie [i cum se re`nnoie[te?

Comedia  Francez\  este  una  dintre  cele
mai  longevive  institu]ii  culturale  din
Fran]a,  fondat\  `n  1680.  Era  atunci
singurul  teatru  care  avea  privilegiul
de  a  juca  numai  ̀ n  limba  francez\. Dup\
revolu]ie, din fericire, acest privilegiu
a fost `mp\r]it de mai multe institu]ii
de spectacol. Nu s`ntem mo[tenitorii
unui mod de a juca rigid, unei mani-
ere de a folosi limbajul `ntr-o anumit\
retoric\, unui cod `nchis. Am mo[tenit
o [coal\ care ne permite, printr-o vir-
tuozitate dob`ndit\ [i re`nnoit\, s\ fa-
cem teatru tot anul, cu o trup\ unitar\.
S`ntem singurul teatru din Fran]a care
are o trup\ permanent\. Nu ne `nchi-
dem `ntr-un stil sau `ntr-o manier\,
trecem de la un autor la altul [i prac-
tic\m estetici alternante. Cred c\ `n
meseria de actor este important s\ nu
fii `n registrul lui „cum“ – un actor nu
d\ solu]ii –, ci `n cel al „de ce-ului“, al
interog\rii permanente, pentru ca sen-
sul unei piese s\ poat\ fi explorat.

Care au fost priorit\]ile `n momen-
tul `n care a]i fost numit\ admini-
strator general la Comedia Francez\?

Am re`nnoit marea tradi]ie a turnee-
lor Comediei Franceze. Am f\cut un tur-
neu important `n ]\rile din Europa de

Est, organiz\m un turneu `n Rusia,
tocmai am fost la Bagdad [i revin acum
la Bucure[ti, un ora[ `n care teatrul es-
te reprezentat extrem de bine. Am pus
un accent puternic pe prezen]a inter-
na]ional\ a Comediei Franceze. Cred
c\ avem `n acest moment un rol politic
important de care nu putem s\ nu ]inem
cont. S`ntem preocupa]i s\ p\str\m
vie memoria teatrului `ntr-o perioad\
`n care fric]iunea teatru-film `[i pune
din ce `n ce mai mult amprenta pe cul-
tura contemporan\ [i ne confrunt\m
cu nevoia de a inventa noi modalit\]i
vizuale pentru a capta o aten]ie disper-
sat\, care func]ioneaz\ fragmentar.
Actorul care joac\ `n teatru poate s\
joace la fel de bine `n film [i la radio,
dar, bine`n]eles, nu folose[te acela[i
tip de energie.

Am `ncercat s\ m\ concentrez, pe
de o parte, a[a cum spuneam [i mai de-
vreme, pe alternan]a stilurilor [i, pe de
alt\ parte, pe specificitatea teatralit\-
]ii. Am deschis repertoriul clasic spre
multe texte europene – Kleist, Eduardo
De Filippo, italieni, ru[i, portughezi –
care lipseau, pentru a fi martorii unor
scriituri diferite. ~n ce prive[te teatrul
contemporan, mul]i autori `n via]\ au
intrat `n repertoriu.

Cum defini]i dramaturgia contem-
poran\ francez\? Care s`nt direc]i-
ile ei de cercetare?

~n dramaturgia contemporan\ fran-
cez\ este vizibil\ o destructurare a
formulei clasice. Exist\ din ce `n ce
mai pu]in no]iunea de personaj – `n
sensul clasic al construc]iei lui. Cred

c\ specificitatea scriiturii teatrale este
dat\ de complexitatea registrelor pe
care le suprapune. Un text de teatru
exist\ profund `n ceea ce nu spune, `n
ceea ce nu poate fi transformat `n dia-
log, `ntr-o t\cere care rezist\ pentru
c\ actorii, pe scen\, o corporalizeaz\.
Ce nu poate fi spus devine mult mai
intens teatral dec`t tot ce este rostit.
Cred c\ uneori asta lipse[te dramatur-
giei contemporane. La Comedia Fran-
cez\ s-au montat texte de Wajdi Moua-
wad, de Jean-Luc Lagarce, piese care
mizeaz\ pe un raport continuu cu re-
scrierea limbajului teatral.

A]i acordat o aten]ie cu totul spe-
cial\ textelor contemporane. Care
este procesul de lucru cu dramatur-
gii pe care `i invita]i s\ scrie pen-
tru Comedia Francez\ sau pe care
`i selecta]i?

C`nd invit un artist, fie c\ este vorba
de un regizor sau un dramaturg, `mi
asum riscul unui produc\tor care trece
dincolo de gustul lui personal [i pro-
duce un spectacol `n acord cu o di-
rec]ie recognoscibil\ [i cu trupa. Pentru
arti[tii din trup\ trebuie f\cut specta-
colul [i asta induce deja un tip de lu-
cru. Ne asum\m reu[itele [i, bine`n]e-
les, ne asum\m rat\rile. Dac\ nu ri[ti
nu faci teatru viu. Nu creezi nimic, ci
reproduci ce s-a f\cut deja. E impor-
tant s\-i mont\m pe dramaturgii vizio-
nari de ast\zi pentru c\ ei constituie
substan]a repertoriului de m`ine. Tea-
trul este o modalitate de a confrunta
problematici actuale [i de a pune `n-
treb\ri.

Cum programa]i spectacolele?

La Comedia Francez\ s`nt programate
cam 12-15 spectacole pe an. S`nt foar-
te con[tient\ c\ a da o direc]ie unui
repertoriu este o misiune extrem de
responsabil\ [i provocatoare, cu efec-
te vizibile `n timp. M\ intereseaz\ s\
fim performan]i, s\ p\str\m o calitate
indiscutabil\ a crea]iei scenice [i, `n
acela[i timp, s\ fim populari `n sensul
nobil al termenului. Am nevoie de es-
tetici care s\ [ocheze pu]in viziunea
conservatoare, pentru c\ ele aduc un
public t`n\r necesar, a[a cum am nevo-
ie de construc]ii clasice impecabile.

Te seduce prin impetuozitatea cu care
vorbe[te, prin pasiunea pe care o
pune `n demersuri teatrale cu b\taie
lung\. Muriel Mayette, administratorul
general al Comediei Franceze din
Paris, a fost invitata Ambasadei Fran]ei
[i a Institutului Francez din Bucure[ti,
`mpreun\ cu actorul Jean-Baptiste

Malartre, pentru a sus]ine pe 24
aprilie o lectur\ intitulat\ Invita]ie la
c\l\torie. Muriel Mayette este actri]\,
regizoare, profesoar\, creatoare de
direc]ie teatral\ `ntr-un spa]iu
intimidant – Comedia Francez\ –, pe
care `l deschide spre estetici novatoare
[i stilistici actuale.

Sediul Comediei Franceze

» „~n dramaturgia contemporan\ francez\ este
vizibil\ o destructurare a formulei clasice. Exist\
din ce `n ce mai pu]in no]iunea de personaj – `n
sensul clasic al construc]iei lui.“



S`nt  un  bugetar.  Un
nenorocit de bugetar. M\
scuza]i pentru ad\ugirea
absolut inutil\: ast\zi, toat\
lumea a descoperit `n
bugetari sursa problemelor
României. {i nu `n anumi]i
bugetari, ci `n to]i cei ce
lucreaz\ „la stat”. Un prieten
m-a sunat, `n seara
discursului preziden]ial, 
s\-mi dea vestea cea bun\. 
I-am „citit” satisfac]ia `n
glas: noi, \[tia de la „privat”,
s`ntem acum mul]umi]i [i
`mp\ca]i; v-a]i luat-o `n bot,
b\i, consumatorilor de
resurse! Nu-mi acuz

prietenul, pentru c\ [i el
este, `n fond, victima
inocent\ a manipul\rii
preziden]iale: noi, \[tia de la
stat, risipitorii de resurse `n
Educa]ie sau `n S\n\tate, am
provocat criza. Conform
pre[edintelui Traian 
B\sescu, lupta cinsti]ilor
politicieni români seam\n\,
`ntruc`tva, cu lupta Sf`ntului
Gheorghe cu balaurul: cine
joac\ rolul balaurului `n
basmul \sta prost nu mai 
are rost s\ precizez. 
Dup\ cum este absolut 
futil s\ adaug c\ omul cu
sabia e Traian B\sescu, sabia

e Emil Boc, iar calul, 
sectorul privat.

Nu sus]in c\ bugetul
statului nu ar fi un mare
consumator de resurse,
c`teodat\ absolut inutile. ~n
urm\ cu c`]iva ani, `n [coli [i
universit\]i a c\zut o ploaie
de cod ro[u cu calculatoare
cump\rate la pre]uri foarte
mari, doar pentru c\
Ministerul trebuia s\
cheltuiasc\ ni[te bani.
Eroarea moral\ `n care pic\
[i Traian B\sescu, [i prietenul
meu v\dit satisf\cut e c\ 
mai exist\ [i oameni – nu
pu]ini! – `n sectorul de stat

care muncesc, de multe ori,
cel pu]in la fel de mult ca
angaja]ii sistemului privat. A[
vrea ca to]i cei care, ast\zi,
`njur\ `n mas\ bugetarii s\
fac\ un mic exerci]iu de
imagina]ie [i s\ se g`ndeasc\
ce i-ar spune unui func]ionar
public cu salariu de 1.000 de
lei, angajat pe bune, [i nu pe
pile, prin a c\rui m`n\ trec
contracte de finan]are de
sute de mii de euro. Ce i-ar
spune unui om onest, care-[i
face treaba bine pe suma
asta [i care, `ncep`nd de la 
1 iunie, va primi 750 de lei.
{i este doar un singur
exemplu.

Ceea ce uit\ Traian B\ses-
cu e c\ recesiunea nu e o [u[\
din port, pe care o po]i as-
cunde [i ar\ta colegilor de

vapor c`nd ai tu chef. M\
`ntreb de ce aceste m\suri
nu au fost luate `n urm\ cu
un an, un an jumate, atunci
c`nd ceea ce se petrecea la
noi `n ]ar\ tot criz\ econo-
mic\ se chema. M\ `ntreb de
ce domnii de la PDL sau de
la UDMR au t\cut m`lc `n
campania electoral\ pentru
parlamentare din 2008, c`nd
tsunami-ul \sta financiar se
apropia amenin]\tor de
România.

Evident, ie[irea din criz\
presupune adoptarea unor

m\suri dure. Problema 
mea, la care `i sf\tuiesc s\
mediteze [i pe prietenii mei
satisf\cu]i din sistemul
privat, e cine ia aceste
m\suri [i cine le anun]\. {i
c`t\ credibilitate pot avea
ace[ti indivizi care ne
guverneaz\. Cum anun]\ ei
lupta cu criza, am stabilit
deja. Astfel, poate vom
ajunge cu to]ii, la un
moment dat, la concluzia
agramat\, dar plin\ de umor
involuntar a unui forumist:
„Ce ]ar\ tr\im!”.

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VII » NR. 272 » 8 – 14 mai 2010 www.suplimentuldecultura.ro

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCUDubito ergo buget

Iulia Blaga: „Participarea României la edi]ia a 63-a a Festivalului
de la Cannes e excelent\. Andrei Ujic\ e secondat de prietenul
s\u, Cristi Puiu, [i de Radu Muntean, ale c\ror filme, Aurora [i
Mar]i, dup\ Cr\ciun, au fost selec]ionate `n Un Certain Regard“.

ROMÂNIA 
LA CANNES

» 4

ordinea de zi

Criza se simte la Cannes,
dar festivalul nu va avea
soarta domnului
L\z\rescu. Anul trecut 
s-au `nscris 1.670 de
filme. Anul acesta doar
1.665. Nu e o diferen]\
mare, dar delegatul
general al festivalului,
Thierry Frémaux, spunea
la anun]area filmelor din
Competi]ia Oficial\ c\ a
avut ceva probleme `n
alc\tuirea listei. De
aceea, e [i mai scurt\
dec`t anul trecut. 

Iulia Blaga

România  nu  e  pe  aceast\  list\,  dar
Autobiogrrafia  lui  Nicolae  Ceau[escu,
de  Andrei  Ujic\,  intr\  `n  lista  imediat
urm\toare,  pentru  c\  va  fi  proiectat  `n
Selec]ia  Oficial\  hors  competition,
al\turi  de  filmele  a  trei  cinea[ti  unul  [i
unul  –  You  Will  Meet  a  Tall  Darrk  Strrann-
gerr  de  Woody  Allen,  Tammarra  Drrewe de
Stephen  Frears  [i  Wall  Strreet  –  Monney
Neverr  Sleeps  de  Oliver  Stone. Aceste
filme vor avea premiera mondial\ la
Grand Théatre Lumière, `n vreme ce
filmul de montaj de trei ore al lui An-
drei Ujic\ va fi prezentat la Salle du
60-ème.

Prezen]a unui film românesc `n
aceast\ companie face mai mult dec`t
selec]ia `n Competi]ia Oficial\, iar
pentru Andrei Ujic\ – cineast, scriitor
[i profesor de cinema stabilit de mul]i

ani `n Germania – este exact ceea ce `[i
dorea. Ar fi fost o problem\ de moral\,
a spus el, ca Autobiografia lui Nicolae
Ceau[escu s\ intre `n Competi]ia Ofi-
cial\. Un caz oarecum asem\n\tor a
fost cu United 93, omagiul adus de Paul
Greengrass victimelor atacurilor tero-
riste de la 11 Septembrie 2001, care `n
2006 a fost prezentat tot `n Selec]ia
Oficial\ hors competition. (Selec]ia O-
ficial\ cuprinde Competi]ia Oficial\,
Un Certain Regard, proiec]iile `n afa-
ra competi]iei, proiec]iile speciale [i
sec]iunea Cinéfondation.)

Autobiografia lui Nicolae Ceau[escu
`ncheie o trilogie a comunismului care
mai cuprinde Videogramme einer Re-
volution/Videograme dintr-o revolu]ie
[i Out of the Present, care s`nt de altfel
[i singurele filme realizate p`n\ acum
de fostul textier al Phoenic[ilor. Ceea
ce `l face pe Andrei Ujic\ un cineast
cu totul special – el a [i fost `nscris a-
nul trecut cu Videogramele... `ntr-un
top al celor mai subversive filme, alc\-
tuit de revista „Cahiers du Cinéma“ – este
felul `n care folose[te exclusiv material
original de arhiv\, rearanj̀ ndu-l `n forme

noi care dau o surprinz\toare acuitate eve-
nimentului, transform`ndu-l `n fic]iune.
Cu imaginea lui Ceau[escu, recompu-
s\ dintr-o arhiv\ de 1.000 de ore – din
care produc\torul filmului, Velvet Mo-
raru, [i Titus Muntean au ales pentru
`nceput numai vreo 200! –, Ujic\ des\-
v`r[e[te aceast\ exorcizare a comunis-
mului pe care o `ncepuse `n 1992.

Participarea României la edi]ia a
63-a a Festivalului de la Cannes e ex-
celent\. Andrei Ujic\ e secondat de prie-
tenul s\u, Cristi Puiu, [i de Radu Mun-
tean, ale c\ror filme, Aurora [i Mar]i,

dup\ Cr\ciun, au fost selec]ionate `n
Un Certain Regard. Cristi Puiu are o
rela]ie special\ cu aceast\ sec]iune.
~n 2005 a luat cu Moartea domnului
L\z\rescu cel mai important premiu al
ei, iar un an mai t`rziu, c`nd acela[i
premiu era luat de California Dreamin’
(nesf`r[it), de Cristian Nemescu, f\cea
parte din juriu. Acum el revine cu un
film `n care interpreteaz\ rolul prin-
cipal [i care e a doua parte a unei se-
rii de pove[ti morale inspirate de Eric
Rohmer [i deschise de Moartea domnu-
lui L\z\rescu. Aurora are ca personaj
central un b\rbat divor]at, cu copii [i
f\r\ slujb\. Nu am v\zut filmul. Cred c\
e un fel de domn L\z\rescu parcurg`nd
un drum la fel de inevitabil. Produc]ia
filmului s-a desf\[urat sub radar – pro-
duc\torul Mandragora `ncerc`nd s\
p\streze secretul asupra subiectului,
distribu]iei [.a.m.d., l\s`nd doar s\ se
`n]eleag\ c\ este vorba despre o crim\.
Din distribu]ie mai fac parte Clara Vod\,
Lumini]a Gheorghiu, Valeria Seciu,
Gelu Colceag. C`nd scriu acest text,

Cannes-ul la v`rsta domnului
L\z\rescu: 63 de ani (ne`mplini]i)

» Andrei Ujic\ intr\ la
Cannes `n Liga Campi-
onilor, `n selec]ia
oficial\ hors competi-
tion, al\turi de Woody
Allen [i Oliver Stone.

» Cristi Puiu revine `n
selec]ia Un Certain
Regard.

» Radu Muntean a mai
urcat o treapt\ [i „se
lupt\“ cu Jean-Luc
Godard.

Comunismul românesc merge `nc\ bine la export. Regizorul Andrei Ujic\ definitiveaz\ o trilogie odat\ cu Autobiografia lui Nicolae Ceau[escu



Delegatul general al festivalului a m\rturisit la conferin]a de
pres\ de anun]are a lineup-ului, la jum\tatea lunii aprilie, c\ din
nou a tras de Woody Allen [i din nou acesta a refuzat s\ intre
cu filmul `n Competi]ia Oficial\...

REFUZUL LUI
WOODY ALLEN
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[tiu sigur c\ vin doar Clara Vod\ [i Lu-
mini]a Gheorghiu, [i fire[te Cristi Puiu,
produc\torii Bobby P\unescu [i Anca
Puiu, care de cur`nd a n\scut a treia
feti]\ pe care o are cu so]ul ei, Cristi
Puiu.

Radu Muntean e debutant la Un Cer-
tain Regard. A urcat o treapt\. Acum
doi ani `[i f\cea intrarea la Cannes `n
Quinzaine des Réalisateurs, cu Boogie.
Muntean continu\ [i el ce a `nceput –
studiul de caractere –, oprindu-se a-
cum la dilema unui t`n\r b\rbat care
are un termen-limit\ pentru a alege `n-
tre nevast\ [i amant\. Radu Muntean
e fidel colaboratorilor s\i apropia]i,
cu care va veni la Cannes. De fapt, e
aproape aceea[i echip\ ca acum doi
ani, la Boogie. Cu precizarea c\ Mire-
la Opri[or nu vine doar `n calitate de
so]ie a lui Mimi Br\nescu, ci [i ca pro-
tagonist\. Rolurile principale ale fil-
mului s`nt interpretate de Maria Popis-
ta[u, Mimi Br\nescu, Mirela Opri[or,
Drago[ Bucur [i Victor Rebengiuc. Este,
dac\ nu m\ `n[el, al treilea film `n care
Mimi Br\nescu e fiul lui Victor Rebengiuc.

~n sec]iunea Un Certain Regard,
cei doi români `i au ca adversari pe
bl`ndul, dar rezistentul Manoel de
Oliveira, care la 102 ani `nc\ face film
(se nume[te Angelica), dar [i pe mai

t`n\rul veteran Jean-Luc Godard care
concureaz\ cu Film Socialisme.

Dac\ nu avem film `n Competi]ia
Oficial\, avem `n schimb oameni: pe
Oleg Mutu [i Vlad Ivanov – director de
imagine [i interpret `n filmul de fic]iu-
ne debut al documentaristului ucrainean
Seghei Loznitza, Shchastia Moie/Mein
Glück/You, My Joy, o coproduc]ie ger-
mano-ucrainean\. Vlad Ivanov – care
[tie rusa din familie – interpreteaz\
rolul unui poli]ist din Kiev [i va p\[i
din nou pe covorul ro[u, `n 19 mai, la
trei ani dup\ succesul cu 4 luni, 3 s\p-
t\m`ni [i 2 zile. Filmul – turnat `ntr-un
stil apropiat documentarului, pe un
subiect de actualitate – ar putea con-
stitui marea surpriz\ a festivalului
din acest an.

Scurtmetraje 
cu b\taie lung\

Scurtmetrajul C\utare, semnat de Ionu]
Piturescu, a fost selec]ionat `n Quin-
zaine des Réalisateurs, al\turi de alte
opt scurtmetraje din Suedia, Olanda,
SUA, Fran]a, Japonia, Canada [i Italia.
Autorul nu e regizor de film, ci docto-
rand `n antropologie cultural\, [i a mai
realizat p`n\ acum filmele Prinde tim-
pul/Seize the time (2008) [i Balkan’s

Digest (Albania, 2008). C\utare a
fost realizat `n cadrul Atelierului de
film documentar Aristoteles de la Si-
biu, care a demonstrat ̀ nc\ de la prima
edi]ie c\ are m`n\ bun\ pentru oameni
talenta]i. Filmul lui Piturescu are `n
centru doi prieteni din Mun]ii Apuseni
care c\l\toresc cu o c\ru]\ cu coviltir
prin C`mpia Transilvaniei. „~ntr-o sea-
r\, pe c`nd treceam cu ma[ina cu mare
vitez\, v\d c\ru]a pe o alee dintr-un
sat... M-am `ntors din drum [i am
`ncercat s\ m\ integrez `n activitatea
celor doi b\tr`ni, pref\c`ndu-m\ c\
fac fotografii, de[i nu mai era lumin\
pentru a[a ceva“, `[i aminte[te regizo-
rul momentul `nt`lnirii cu personajele
sale. „Timp de opt sau nou\ zile a avut
loc o curs\ ca `n Sherlock Holmes. Ei
ap\reau [i disp\reau `n diferite sate,
uneori `i g\seam seara [i nu puteam
filma. Am `ncercat s\ le l\s\m un te-
lefon mobil, dar nu [tiau s\-l utilizeze“,
a mai spus regizorul care era `ncorse-
tat de termenele clare de produc]ie ale
atelierului, ca [i de obliga]ia de a-[i
c\uta subiectul `n zona Sibiului. Zon\
cu noroc: filmul a fost turnat `n patru
zile [i jum\tate [i l-a propulsat pe an-
tropolog la cel mai important festival
de film din lume.

~n Short Film Corner, care d\ din
2004 vizibilitate (necompetitiv\) scurt-
metrajelor, va fi prezent `n acest an
scurtmetrajul Ploaie `n de[ert, de Ilinca
Neagu, al\turi de alte 12 produc]ii `n
programul Romanian Short Waves
2010. Henry Baftimbede (Aloysius
Itoka) este un t`n\r om de afaceri de
culoare, mutat de la Paris la Bucure[ti
de c\tre compania pentru care lucrea-
z\. ~n drumul s\u c\tre o `nt`lnire de
afaceri, Henry ajunge `ntr-un sat tipic
românesc din B\r\gan, unde tr\ie[te o
experien]\ care `i va schimba `ntreaga
percep]ie despre via]\. Personajele ro-
mâne[ti s`nt interpretate de Cristina
Cioran, Ana Maria Moldovan, Marius
Rizea, Nicolae Urs [i Maria Buz\. T`n\-
ra regizoare locuie[te acum la Bru-
xelles, preg\tind un nou film. {i pentru
ea, Cannes-ul e o trambulin\.

Competi]ia Oficial\ din
acest an con]ine, cum
era de a[teptat, nume
mari de cinea[ti care au
cunoscut gloria 
Cannes-ului. 
E foarte posibil – au mai fost cazuri –
ca selec]ionarea unor cinea[ti cu CV
beton `n Competi]ia Oficial\ s\ fie
doar o manevr\ publicitar\, iar
unele filme s\ fie nereu[ite. S-a
`nt`mplat, de pild\, cu Emir Kustu-
rica [i Zavet/Promise Me This `n
2007, care, dac\ nu era f\cut de
Kusturica, nu ajungea nici p`n\ la
u[\. E posibil s\ se `nt`mple la fel cu
Utomlyonnye solntsem 2/Burnt by
the Sun 2 de Nikita Mihalkov. Pen-
tru prima parte a filmului, Mihalkov
a luat `n 1994 Grand Prix du Jury [i
Premiul Juriului Ecumenic, dar
Cannes-ul se `ndr\gostise de el `nc\
din 1987, de la Oci ciornie (c`nd
nu-l premiase, de[i `l luase `n Com-
peti]ia Oficial\). Delegatul general
al festivalului a m\rturisit la confe-
rin]a de pres\ de anun]are a 
lineup-ului, la jum\tatea lunii aprilie,
c\ din nou a tras de Woody Allen [i
din nou acesta a refuzat s\ intre cu
filmul `n Competi]ia Oficial\...

Mike Leigh revine [i el pe Croa-
zet\ – pentru a patra oar\ `n
Competi]ia Oficial\ – cu Another
Year, un film care `l are `n rolul
principal pe Jim Broadbent. Japo-
nezul Takeshi Kitano, care n-a mai
fost din 1999 `n prima lig\ a
Cannes-ului, revine acum cu
Outrage. Francezul Bertrand Ta-
vernier n-a mai fost demult, din
1990. ~l reg\sim `n cursa pentru
Palme d’Or cu La Princesse de
Montpensier. Xavier Beauvois, care
n-a mai venit `n Competi]ia Oficial\
din 1995, va ar\ta Des Hommes et
des dieux, `n vreme ce Mathieu
Amalric `[i face debutul ca regizor
cu Tournée. Dac\ Fran]a e bine
reprezentat\ `n sec]iunea cea mai
important\ a festivalului, cum e [i
Asia (unde intr\ [i thailandezul
Apichatpong Weerasethakul cu
Uncle Boonmee Who Can Recall His
Past Lives), un singur film american

a fost selec]ionat, thrillerul Fair Play,
realizat de Doug Liman (The Bourne
Identity), care `i are `n rolurile princi-
pale pe Sean Penn [i Naomi Watts.
Care Naomi Watts joac\ [i `n filmul
lui Woody Allen, `ntr-o companie
str\lucitoare – Josh Brolin, Antonio
Banderas [i Anthony Hopkins. La
capitolul reveniri s\ `l trecem [i pe
mexicanul Alejandro González
Iñárritu care `n 2006 lua Premiul de
regie pentru Babel [i care acum vine
cu Biutiful, un film care `l are pe ge-
neric pe Javier Bardem, dar [i pe
Abbas Kiarostami care cu Certified
Copy semneaz\ primul s\u film tur-
nat `n afara Iranului. Protagonista –
Juliette Binoche (care e [i protago-
nista afi[ului festivalului) – merita
efortul! Rachid Bouchareb, dup\
succesul cu Indigènes din 2006,
revine cu Outside the Law.

Juriul Competi]iei Oficiale e pre-
zidat de sprin]arul cineast american
Tim Burton [i e compus din: actri]ele
Kate Beckinsale [i Giovanna Mezzo-
giorno, actorul Benicio del Toro,
regizorii spaniol [i indian Victor
Erice [i Shekhar Kapur, scenaristul [i
regizorul francez Emmanuel Carrère,
compozitorul Alexandre Desplat [i
Alberto Barbera, directorul Muzeului
Na]ional al Filmului din Torino. Ju-
riul sec]iunii Un Certain Regard e
prezidat de cineasta francez\ Claire
Denis, iar juriul Cinéfondation de
Atom Egoyan. Festivalul se deschi-
de, a[adar, pe 12 mai cu Robin
Hood, `n regia lui Ridley Scott – cu
Russell Crowe `n rolul titular –, `n
buna tradi]ie a Cannes-ului de a
deschide cu un film de public, a
c\rui intrare pe ecranele din toat\
lumea are loc `n aceea[i perioad\ –
inclusiv la noi, unde filmul iese pe
14 mai. Cannes-ul se `nchide pe 23
mai cu un film turnat `n Australia [i
care e ecranizarea c\r]ii lui Judy
Pascoe, Our Father Who Art in the
Tree. The Tree, semnat de Julie
Bertucelli, `i are `n distribu]ie pe
Charlotte Gainsbourg, Marton
Csokas [i Aden Young.

~n urm\torul text despre Cannes intr\m
„`n pit\“ (cum se spune la Sibiu) cu o
coresponden]\ de la fa]a locului. P`n\

atunci, cum spunea Dorel Vi[an `n
Senatorul melcilor: „Venez, festivez!“.

Reveniri [i ad\ugiri

Tim Burton, pre[edintele juriului Competi]iei Oficiale din acest an de la Cannes

Regizorul Cristi Puiu interpreteaz\ rolul principal `n Aurora, noul s\u film, `ndelung a[teptat de cinefili `n ultimii ani

C\utare, `n regia lui Ionu] Piturescu



POVESTE CU
TENT|
POLI}IST|
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avanpremier\
Cormac McCarthy imagineaz\ o poveste cu tent\ poli]ist\ [i cu
semnifica]ii profunde, ce instaureaz\ `n mintea cititorului
contemporan o senza]ie de nelini[te indefinit\.

www.suplimentuldecultura.ro

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din
romanul Nu exist\ ]ar\
pentru b\tr`ni, de
Cormac McCarthy, care
va ap\rea `n cur`nd `n
colec]ia „Biblioteca
Polirom“ a Editurii
Polirom, `n traducerea lui
Radu Pavel Gheo.

– Fragment –

•
Nu [tiu dac\ munca ̀ n slujba legii e mai
periculoas\ azi dec`t era odinioar\ sau
nu. {tiu c\ atunci c`nd am `nceput eu
s\ fac treaba asta, te trezeai c\ ai o
b\taie pe undeva [i te duceai s\-i po-
tole[ti [i \ia se ofereau s\ se bat\ cu
tine. {i c`teodat\ trebuia s\ le faci pe
plac. Altfel nu te puteai `n]elege cu ei.
{i nu era deloc bine nici dac\ pier-
deai. Acuma nu prea mai vezi din
astea, da’ poate vezi chestii mai ur`te.
Odat\ a ̀ ndreptat unu’ pistolul spre mi-
ne [i s-a `nt`mplat s\-l apuc de m`n\
chiar c`nd a ap\sat pe tr\gaci [i coco-
[ul pistolului mi-a venit direct peste
partea mai c\rnoas\ de la degetul
mare. Se mai vede [i-acu’ semnul, ui-
te-aici. Dar omu’ \la voia neap\rat s\
m\ omoare. Acum c`]iva ani, de fapt
nici nu-s foarte mul]i, ie[isem afar\
`ntr-o noapte pe unul din drumurile
alea `nguste cu dou\ benzi [i asfalta-
te [i am dat peste o camionet\ `n care
era doi b\ie]i care st\tea `n remorc\.
Au clipit am`ndoi cumsecade `n b\taia

farurilor [i-atunci eu am dat un pic `n
spate, da’ ma[ina avea pl\cu]e de ̀ nma-
triculare de Coahuila [i-atunci m-am
g`ndit, bun, tre’ s\-i opresc pe b\ie]ii \[-
tia [i s-arunc o privire. A[a c-am por-
nit luminile [i numa’ ce-am f\cut asta
c\ [i v\d cum geamul din spate se las\
`n jos [i cineva de-acolo `i strecoar\
pe fereastr\ o pu[c\ la unu’ din tipii
care st\tea ̀ n remorc\. Pe cuv`ntu’ meu
c\ `n secunda aia am ap\sat pe fr`ne
cu am`ndou\ picioarele. Am derapat
cu ma[ina pe-o parte [i luminile s-au
stins `n derapaj, da’ ultimu’ lucru care
l-am v\zut la camionet\ a fost cum
gagiu’ duce pu[ca la um\r. M-am arun-
cat pe banchet\ [i de-abia ce m-am `n-
tins acolo, c\ am [i sim]it cum parbri-
zul cade tot peste mine `n buc\]i mici
mici cum, `l sp\rsese \ia. ~nc\ mai ]i-
neam un picior pe fr`n\ [i sim]eam
cum ma[ina de patrulare alunec\ `n
[an]ul de pe marginea drumului [i-
atunci m-am g`ndit c-o s\ se dea peste
cap, da’ nu s-a dat. Numa’ c\ s-a umplut
toat\ de noroi. Gagiu’ a mai lansat
dou\ focuri spre mine [i a f\cut ]\nd\ri
toate geamurile de pe o latur\ a ma[i-
nii [i `ntre timp am reu[it s\ m\ opresc
[i eu [i, cum st\team `ntins pe ban-
chet\, mi-am scos pistolul [i am auzit
cum camioneta o ia din loc [i-atunci
m-am ridicat [i am tras c`teva focuri
`nspre farurile lor de pozi]ie, da’ erau
deja departe.

Ideea-i c\ tu habar n-ai pe cine o-
pre[ti atunci c`nd chiar opre[ti pe cine-
va. O iei la drum pe autostrad\. Treci
pe l`ng\ o ma[in\ [i nici nu-]i d\ prin
cap ce ai putea s\ descoperi. Atunci
am stat a[a `n ma[in\ mult\ vreme.
Motorul murise, da’ farurile mai era
`nc\ aprinse. Cabina era plin\ de cio-
buri [i de noroi. Am ie[it din ea [i m-am
cur\]at `ncet [i dup\ aia m-am urcat

`napoi [i iar am stat a[a. St\team [i-mi
adunam agale g`ndurile. {terg\toare-
le de parbriz `mi at`rnau pe bord. Am
stins luminile [i am stat a[a acolo. Dac\
ai de-a face cu unu’ din \sta care se
repede la un ofi]er de poli]ie `n exer-
ci]iul func]iunii [i deschide focul, `n-
seamn\ c\ ai dat peste ni[te oameni
care nu [tiu de glum\. N-am mai v\zut
niciodat\ camioneta aia. {i nici altcine-
va. Nici pl\cu]ele alea n-a mai ap\rut
nic\ieri. Poate c-ar fi trebuit s\ m\
iau dup\ ei. Sau m\car s\-ncerc. Nu
[tiu. M-am `ntors `n Sanderson, am
tras pe dreapta la cafenea [i `]i dau cu-
v`ntul meu c\ s-a adunat to]i gr\mad\
s\ vad\ ma[ina aia a mea de patrulare.
Era plin\ de g\uri de gloan]e. Ar\ta ca
ma[ina lu’ Bonnie [i Clyde. Eu n-aveam
nici o zg`rietur\. Nici m\car de la cio-
buri. S-au luat de mine [i din cauza
asta. {i c-am parcat acolo a[a. Au zis
c\ m-am dat `n stamb\. Ei, [i poate c\
am f\cut-o. Da’ crede-m\ pe cuv`nt c\
aveam nevoie s\ beau cafeaua aia.

Citesc ziarele `n fiecare diminea]\.
Cred c\ `n principal fiindc\ `ncerc [i
eu s\ m\ prind de ce s-ar putea s\ ne
vin\ pe cap. Nu c\ m-a[ fi descurcat io
prea bine s\ `mpiedic vreo treab\ din
asta. E din ce `n ce mai greu. Acu’ nu
[tiu c`t timp’ doi tipi s-a-nt`lnit p-aici
[i unu’ din ei era din California [i \la-
lalt din Florida. {i s-au `nt`lnit undeva
pe-acilea ori pe-aproape. {i dup-aia
s-au pus s\ b`ntuie `mpreun\ prin ]inut

[i s\ omoare oameni. Nici nu mai ]iu
minte c`]i au omor`t. Zi [i tu acuma,
care s`nt [ansele s\ se `nt`mple a[a o
treab\? |ia doi nici nu se v\zuse `n via-
]a lor. Nu se poate s\ fie mul]i ca ei.
Eu nu cred. M\ rog, n-avem de unde
s\ [tim. {i mai zilele trecute o femeie
de-acia [i-a aruncat copilul ̀ ntr-un com-
pactor de gunoi. Cui i-ar trece prin cap
a[a ceva? Nevast\-mea nici nu mai
vrea s\ citeasc\ ziarele. Probabil c\
are dreptate. ~n general are.

•
Bell urc\ pe treptele din spate ale cur]ii
districtuale [i o porni pe coridor spre
biroul lui. ~[i r\suci scaunul `nspre el,
se a[ez\ [i se uit\ la telefon. D\-i dru-
mul, zise el. Aici s`nt.

Telefonul sun\. Bell se `ntinse [i
ridic\ receptorul.

{eriful Bell, rosti el.
Apoi ascult\. D\du din cap apro-

bator.
Doamn\ Downie, eu cred c-o s\ sa-

r\ el direct jos. Ce-ar fi s\ m\ suna]i
un picu] mai t`rziu? Da, doamn\.

~[i scoase p\l\ria, [i-o puse pe
birou [i st\tu acolo cu ochii `nchi[i,
ciupindu-[i [aua nasului.

Da, doamn\, spuse el. Da, doamn\.
Doamn\ Downie, eu n-am v\zut prea
mul]i motani care s\ moar\ `n copaci.
Eu zic c-o s\ sar\ el direct jos dac\ `i
da]i pace. Suna]i-m\ un picu] mai t`r-
ziu, `n regul\?

Puse telefonul `n furc\ [i r\mase
cu privirea a]intit\ la el.

Banii-s totul, spuse el. Dac\ ai des-
tui bani, nu mai tre’ s\ stai de vorb\
cu oamenii despre motani coco]a]i
prin copaci.

De fapt. Ba poate c\ trebuie.
Sta]ia radio c`r`i. Ridic\ recepto-

rul, ap\s\ pe buton [i `[i urc\ picioa-
rele pe birou.

Bell, zise el.
St\tu [i ascult\. ~[i cobor` picioa-

rele pe podea [i se ridic\ de pe scaun.
Ia cheile [i uit\-te `n remorc\. E-n

regul\. Vin imediat.
Bell r\p\i cu degetele pe birou.
~n regul\. Stai cu farurile aprinse.

Ajung acolo `n cincizeci de minute. {i
Torbert? ~nchide portbagajul.

El [i cu Wendell oprir\ pe marginea
asfaltat\ a [oselei din fa]a ma[inii de
patrulare, parcar\ [i cobor`r\. Tor-
bert ap\ru [i el [i r\mase `n picioare
l`ng\ portiera ma[inii lui. {eriful d\-
du din cap. F\cu c`]iva pa[i de-a lun-
gul marginii [oselei [i studie urmele
de cauciucuri.

Pe astea m\ g`ndesc c\ le-ai v\zut,
zise el.

Da, domnule.
Atunci hai s\ arunc\m o privire

pe-aici.
Torbert deschise portbagajul [i r\-

maser\ to]i cu privirea a]intit\ la ca-
davru. Partea din fa]\ a c\m\[ii b\rba-
tului era plin\ de s`nge, `n parte deja

Alert\, dinamic\, tensionat\ [i redat\ `ntr-un stil
care `l individualizeaz\ pe Cormac McCarthy `n
spa]iul literar american, ac]iunea romanului Nu
exist\ ]ar\ pentru b\tr`ni porne[te de la o
tranzac]ie cu stupefiante care a mers prost.
Llewelyn Moss descoper\ `n pustiu c`teva ma[ini
ciuruite de gloan]e, din care una `nc\rcat\ cu
droguri, mai multe cadavre [i o geant\ cu dou\
milioane de dolari. Nu rezist\ tenta]iei: ia geanta
cu banii, iar din acel moment devine el `nsu[i
]inta unei v`n\tori. Astfel intr\ `n scen\ tenacele,
ciudatul [i aparent invincibilul uciga[ profesionist
Anton Chigurh, a c\rui etic\ `ntortocheat\ `l face
s\ par\ psihopat. Este o carte dur\, `n care
nenum\ra]i oameni mor violent. ~ns\ totul se
`nscrie `ntr-o logic\ a acestei lumi de grani]\,
dominate de un r\u straniu. Cormac McCarthy
imagineaz\ o poveste cu tent\ poli]ist\ [i cu
semnifica]ii profunde, ce instaureaz\ `n mintea
cititorului contemporan o senza]ie de nelini[te indefinit\.
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Josh Brolin `n filmul No country for Old Men

Cormac McCarthy
„Nu exist\ ]ar\ pentru b\tr`ni“



uscat. Toat\ fa]a `i era `ns`ngerat\.
Bell se aplec\, v`r` m`na `n portbagaj,
scoase ceva din buzunarul c\m\[ii
b\rbatului [i `l desp\turi. Era un bon
de benzin\ m`njit cu s`nge de la un
service auto din Junction Texas.

Asta e, zise el. Aici e cap\tul de linie
pentru Bill Wyrick.

Nu l-am c\utat s\ v\d dac\ are
vreun portofel la el.

Nu-]i face griji. N-are. Chestia asta
am g\sit-o dintr-un noroc chior.

Bell studie gaura din fruntea b\r-
batului.

Pare f\cut\ cu un 45. Curat\. A-
proape ca un wadcutter.

Ce-i \la wadcutter?
E un glon] cu v`rful plat. Ai cheile?
Da, domnule.
Bell tr`nti capacul portbagajului.

Se uit\ `n jur. Camioanele ce treceau
pe autostrad\ `ncetineau pe m\sur\
ce se apropiau.

Am vorbit deja cu Lamar. I-am spus
c\-n vreo trei zile `[i poate lua `napoi
ma[ina de patrulare. Am sunat la Aus-
tin [i m`ine-diminea]\ la prima or\ or
s\ te caute ei. Nu am de g`nd s\-l pun
`ntr-una din ma[inile noastre [i-s al nai-
bii de sigur c\ nici elicopter nu ne tre-
buie. Du ma[ina lui Lamar `napoi la
Sonora imediat ce termini cu ea [i d\
un telefon, [i vin eu sau ori Wendell
s\ te lu\m de-acolo. Ai ceva bani?

Da, domnule.
Completeaz\ raportul ca pe orice

alt raport.
Da, domnule.
B\rbat alb, treizeci spre patruzeci

de ani, constitu]ie mijlocie.
Cum se scrie Wyrick?
Nu scrii deloc. Nu [tim cum `l

cheam\ pe om.
Da, domnule.
S-ar putea s\ aib\ o familie pe un-

deva.
Da, domnule. Dom’ [erif?
Da?
Ce indicii avem despre f\pta[?
N-avem. D\-i lui Wendell cheile p`-

n\ nu ui]i de ele.
S`nt `n ma[in\.
P\i hai s\ nu mai l\s\m cheile `n

ma[ini.
Da, domnule.
Ne vedem `n dou\ zile.
Da, domnule.
Sper c\ tic\losu’ \la e-acum `n Cali-

fornia.
Da, domnule. ~n]eleg ce vre]i s\

spune]i.
Am eu o senza]ie c\ nu-i.

Da, domnule. {i eu la fel.
Gata, Wendell?
Wendell se aplec\ `n fa]\ [i scuip\.
Da, domnule, zise el. S`nt gata.
Se uit\ la Torbert.
Dac\ te opre[te careva cu gagiu’

\la `n remorc\, spune-le c\ nu [tii ab-
solut nimic despre el. Zi-le c\ ]i l-o fi
pus cineva acolo c`nd te-ai dus s\-]i
bei cafeaua.

Torbert d\du din cap aprobator.
O s\ vii `mpreun\ cu [eriful ca s\

m\ sc\pa]i de camera de gazare?
Dac\ nu putem s\ te sc\p\m, a-

tunci o s\ intr\m acolo cu tine.
Auzi]i, s\ [ti]i c\ nu trebuie s\ lua]i

a[a peste picior mortul, spuse Bell.
Wendell d\du din cap.
Da, domnule, zise el. Ave]i drep-

tate. ~ntr-o zi s-ar putea s\ ajung [i eu
ca el.

Pe autostrada 90, aproape de ie[i-
rea spre Dryden, d\du peste un [oim
mort ̀ n drum. V\zu cum ̀ i fluturau pe-
nele ̀ n b\taia v`ntului. Trase pe dreap-
ta, cobor` din ma[in\, o porni `napoi,
se l\s\ pe vine [i se uit\ la pas\re. ~i
ridic\ o arip\ [i apoi o l\s\ iar s\ ca-
d\. Un ochi rece, galben [i mort `n-
dreptat spre cupola albastr\ de dea-
supra lor.

Era un [oim [orecar cu coad\ ro-
[ie. ~l apuc\ de v`rful unei aripi, `l duse
p`n\ la [an]ul de l`ng\ [osea [i `l a[e-
z\ pe iarb\. P`ndeau asfaltul, coco]a]i
pe st`lpii de `nalt\ tensiune [i cerce-
t`nd autostrada `n am`ndou\ direc]i-
ile pe kilometri `ntregi. P`ndeau orice
creatur\ m\runt\ care se aventura s-o
traverseze. Planau asupra pr\zii din
direc]ia opus\ soarelui. F\r\ umbr\.
Pierdu]i `n concentrarea v`n\torii. Nu
voia s\ lase camioanele s\-l striveasc\.

R\mase `n picioare [i se uit\ la `n-
tinsul de[ertului. At`ta calm. Zumz\-
itul moale al v`ntului printre s`rme. Bu-
ruieni `nalte de-a lungul [oselei. Pir [i
sacahuista. Dincolo de ele, `n arro-
yos1, urmele dragonilor. Mun]ii de pia-
tr\ crud\ adumbri]i `n soarele t`rziu
[i spre est abscisa sclipitoare a c`mpii-
lor pustii sub un cer unde perdelele
de ploaie at`rn\ `ntunecate ca funingi-
nea de-a lungul `ntregului cvadrant.
Acel dumnezeu care a cur\]at p\m`n-
tul din fa]\ cu sare [i cenu[\ tr\ie[te `n
t\cere. Poli]istul se `ntoarse la ma[ina
de patrulare, urc\ ̀ n ea [i o lu\ din loc.

C`nd opri `n fa]a biroului [erifului
din Sonora, primul lucru pe care-l v\zu
a fost panglica galben\ care `nconjura
parcarea. O m`n\ de oameni la curtea

districtual\. Cobor` din ma[in\ [i tra-
vers\ strada.

Ce s-a `nt`mplat, dom’ [erif?
Nu [tiu, zise Bell. Abia am ajuns [i eu.
Se aplec\, trecu pe sub panglic\ [i

urc\ treptele. C`nd b\tu u[or la u[\,
Lamar ridic\ privirea.

Hai intr\, Ed Tom, zise el. Intr\.
Aicea-i iadul pe p\m`nt.

Ie[ir\ am`ndoi pe paji[tea din fa]a
cur]ii districtuale. C`]iva b\rba]i ve-
nir\ `n urma lor.

C\ra]i-v\ to]i, le zise Lamar. Eu [i
cu [eriful avem de vorbit.

Era tras la fa]\. Se uit\ la Bell [i-apoi
cobor` privirea `n p\m`nt. Cl\tin\ din
cap [i `ntoarse capul `ntr-o parte.

Aici m\ jucam de-a `nfige briceagul
c`nd eram copil. Exact aici. Tinerii \[-
tia din ziua de azi nici nu cred c\ mai
[tiu ce-i aia. Ed Tom \sta-i dus cu plu-
ta bine.

Pricep ce zici.
Ai ceva care s\ ne ajute?
Nu prea.
Lamar `[i ab\tu privirea `ntr-o par-

te. Se [terse la ochi cu dosul m`necii.
Ascult\-m\ numai ce-]i zic. Nemer-

nicul \sta n-o s\ apuce nici m\car o zi
`n tribunal. ~n nici un caz dac\-l prind
eu asta-i sigur.

Mda, dar mai `nt`i trebuie s\-l prin-
dem.

Pu[tiul \la era `nsurat.
Asta n-am [tiut.
Avea dou\[trei de ani. Un tip cur\-

]el. Drept ca o lam\. {i-acum eu trebu-
ie s\ m\ duc la el acas\ `nainte s\ afle
nevast\-sa de la blestem\]ia aia de
radio.

Nu te invidiez. Z\u c\ nu.
Cred c\ o s\ renun] la treaba asta,

Ed Tom.
Vrei s\ vin [i eu cu tine acolo?
Nu. ~]i mul]umesc. Trebuie s\ m\

duc.
~n regul\.
Numai c\ am eu a[a o senza]ie c\

am dat peste ceva ce z\u c\ n-am mai
v\zut p`n\ acum.

{i eu am tot senza]ia asta. Hai c\
te sun mai pe sear\.

~]i mul]umesc.
Se uit\ `nspre Lamar cum traver-

seaz\ paji[tea [i urc\ treptele spre bi-
roul lui.

Sper s\ nu renun]i, zise el. Eu cred
c\ o s\ avem nevoie de tot ajutorul pe
care ni-l po]i da.

1 Arroyo (în spaniol\ în orig.) – albie us-
cat\ a unui pîrîu.

Filmul conceput [i regizat de fra]ii Coen dup\ cartea No Country
for Old Men (Nu exist\ ]ar\ pentru b\tr`ni) a avut un succes
instantaneu. Pelicula a ob]inut patru premii Oscar [i alte zeci de
premii na]ionale [i interna]ionale.
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Cormac McCarthy s-a n\scut `n 1933, `n Providence, Rhode Island. Primul
roman al lui McCarthy, The Orchard Keeper, apare `n 1965 la Random House.
Urmeaz\ Outer Dark (1968), Child of God (1974), Suttree (1979) [i Blood
Meridian (1985), iar fiecare nou\ carte `l impune tot mai mult `n con[tiin]a
publicului. Romanul All the Pretty Horses (1992) este r\spl\tit cu National
Book Award [i National Book Critics Circle Award, dup\ care McCarthy public\
The Crossing (1994) [i Cities of the Plain (1998). ~n 2005 `i apare un nou
roman de succes, No Country for Old Men, urmat de The Road (2006), cu
care prozatorul american cucere[te Premiul Pulitzer [i Premiul James Tait Black
Memorial. ~n 2007 filmul conceput [i regizat de fra]ii Coen dup\ cartea No
Country for Old Men (Nu exist\ ]ar\ pentru b\tr`ni) are un succes instantaneu.
Pelicula ob]ine patru premii Oscar [i alte zeci de premii na]ionale [i
interna]ionale. Cormac McCarthy prime[te `n 2008 PEN/Saul Bellow Award for
Achievement in American Fiction pentru `ntreaga crea]ie artistic\.



„Ca documentarist, trebuie s\ ai un soi de empatie cu
interlocutorii t\i. Altfel nu ob]ii nimic, nu `n]elegi nimic.“ 
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Interviu realizat 
de George Onofrei

Mul]i au spus c\ prin acest documen-
tar, Kapitalism – re]eta noastr\ se-

cret\, a]i devenit `n sf`r[it subiect
de pres\. ~nc\ de la lansare fil-
mul a fost vehement contestat
de unii dintre actorii princi-
pali, ba chiar v-au amenin-
]at cu judecata. C`t de mult
v\ ajut\ o asemenea pro-
movare `n cele din urm\?

Sigur c\ ajut\ filmului `n
primul r`nd [i e important
ca un documentar s\ de-
vin\ subiect de dezbate-
re public\. De fapt, de
asta faci documentar.

S`nt de acord cu dvs.,
`ns\ metoda a fost
neobi[nuit\ pentru
c\ a]i [i riscat, a[a
cum observau [i
cei din publicul de
la Ia[i, v-a]i pus `n
c`rc\ mai marii zilei.

Exist\ un soi de ti-
miditate `n societa-
tea româneasc\, du-
blat\ pe de alt\ parte
de agresivitate ano-

nim\. Dac\ deschizi
forumurile de pe Inter-

net toat\ lumea e cura-
joas\. ~n schimb, c`nd e

vorba de zis ceva public,
mai pu]in. Dar eu nu v\d

ce am riscat, pentru c\, `n
fond, oamenii au acceptat
s\ apar\ `n film, ei au ales

`n ce situa]ie vor s\ apar\ – sigur, la so-
licitarea mea, dar ei au fost de acord –
[i au spus ceea ce au vrut s\ spun\.
Principiul meu a fost mai degrab\ s\ `i
las pe ei s\ povesteasc\ cum [i-au cl\-
dit bussiness-urile astea `n 20 de ani,
ce cred ei despre cum s-a cl\dit capi-
talismul românesc, a[a `nc`t mi s-a p\-
rut c\ e important s\-i `n]elegem pe ei
[i `n oglinda lor s\ ne recunoa[tem [i
pe noi pu]in.

Filmul dvs. las\ adeseori senza]ia
c\ `n timpul film\rilor a]i pactizat
cu victima. Dvs. [tia]i produsul fi-
nal. Mi s-a p\rut c\ mul]i dintre cei
intervieva]i credeau c\ le ve]i face
autobiografia, c\ `n sf`r[it au g\sit
pe cineva care s\ le filmeze via]a.
V-au l\sat [i dvs. senza]ia aceasta?

Ca documentarist, trebuie s\ ai un soi
de empatie cu interlocutorii t\i. Altfel
nu ob]ii nimic, nu `n]elegi nimic. Nu te
po]i plasa pe un scaun de inamic [i s\
`i torpilezi cu mitraliera. {i chiar asta
am [i vrut `ntr-un fel, nu s\-[i fac\ bio-
grafia, nu e un film biografic despre
ei, am vrut `ns\ s\-i v\d cum interac]io-
neaz\ cu oamenii, fie c\ s`nt aleg\torii
din parc ai lui Dan Voiculescu, fie c\
s`nt muncitoarele la patiserie ale lui
George Copos, fie c\ s`nt cei care ma-
nevreaz\ iahtul aceluia[i domn. Mi se
pare c\ `n interac]iunea asta [i `n sce-
nele astea de via]\ po]i s\ `n]elegi cine
s`nt oamenii ace[tia.

A]i premeditat „prinderea“ lui Pa-
triciu `n momentul `n care trecea Pe-
tromidia din proprietatea sa `n pro-
prietatea kazahilor? 

N-am estimat. Sigur c\ am c\utat s\ prind
asemenea momente, cum e important

faptul c\ Dan Voiculescu a acceptat s\
ne primeasc\ la GRIVCO, `ntr-o [edin]\
de afaceri `n care apare [i Camelia Voi-
culescu, fata d`nsului, [i exist\ ideea
asta de transfer a averii [i puterii.

I-am v\zut pe mai marii zilei `n ipos-
taze incredibile: Dan Voiculescu re-
cuno[tea practic c\, p`n\ la urm\,
el ia deciziile `n trustul Intact, nu
Camelia Voiculescu, de[i de ani de
zile sus]ine contrariul. Ioan Niculae
`l suna `n timp ce `l filma]i pe secre-
tarul de stat ca s\ ̀ i rezolve o proble-
m\. F\ceau gesturi care ar\tau o
conduit\ pe care au negat-o ani de-a
r`ndul...

Sigur c\ noi nu eram invizibili. Era greu
s\ fim invizibili, cu o camer\ foarte ma-
re, cu o pr\jin\ cu un microfon `n ca-
p\tul ei. {tiau c\ s`ntem acolo [i au ac-
ceptat s\ fim acolo. Probabil `ns\ c\
asta face parte din cotidian, nu mai este
ceva secret sau de nedivulgat.

Practic, una dintre cheile succesului
este aceea c\ nu v-a]i comportat ca
un jurnalist. L-am surprins pe Geor-
ge P\dure spun`ndu-v\ cu mult pa-
tos la un moment dat: „Ce ar trebui
s\ fac eu acum, Alecu?“.

Se `nt`mpl\ asta deseori c`nd lucrezi ca
documentarist. Intri `ntr-un soi de ca-
maraderie cu subiec]ii t\i [i `ntr-un fel
te `ncarci moralmente cu chestia asta.
De fapt, documentarul, fa]\ de fic]iune,
are acest p\cat, te legi moralmente de
subiec]ii t\i. C\ ̀ ]i place sau nu, c\ e[ti de
acord sau nu cu ei, altfel nu se poate.

M\ g`ndesc la comentariul din off
care e foarte ludic, dar `n acela[i
timp [i foarte virulent. Lucrurile afla-
te `n timpul film\rilor v-au determi-
nat s\ fi]i mai virulent `n text?

Sigur c\ eu veneam, ca orice cet\]ean
român, cu un bagaj de cuno[tin]e [i
prejudec\]i despre ei [i, pe de alt\ par-
te, am `ncercat s\ `i ascult [i s\ v\d dac\
situa]ia nu-i mai nuan]at\ dec`t preju-
dec\]ile astea ale noastre.

~n mintea lor, cu siguran]\ e mai
nuan]at\ dec`t a]i prezentat-o dvs.

Cred c\ ei se exprim\ cu nuan]e cu tot,
dar ceea ce m-a surprins pe mine e c\ de
fapt eram de acord de la `nceput. Dan
Voiculescu mi-a dat s\ citesc o carte a
d`nsului, Societatea umanist\...

Cel pu]in o mie de pagini are...

Da. Am citit-o cu creionul `n m`n\ [i am
[i recitat, ca s\ zic a[a, la filmare un pa-
saj `n care spune c\ o nomenclatur\ a
fost `nlocuit\ cu o alt\ nomenclatur\
dup\ ’90, o clas\ de corup]i cu al]i co-
rup]i, iar mediocrii au dominat scena.

Patriciu credea foarte tare `n capita-
lism, Voiculescu nu.

Kapitalism, re]eta noastr\ secret\, documentarul lui
Alexandru Solomon, a ]inut prima pagin\ a ziarelor
pentru c\ a mizat pe caractere puternice: magna]ii
„f\cu]i“ dup\ Revolu]ie. La o prim\ vedere, acest film
este o r\zbunare `n cheie cinematografic\ pentru tot
ceea ce ni se `nt`mpl\ de 20 de ani `ncoace, `i
demasc\ pe cei care au
„furat poporul“.
~ndr\znesc s\ spun c\ nu
aceasta este cheia de
lectur\ a acestui film.
~n primul r`nd, c\ nu
am ajuns aici exclusiv
din cauz\ c\ ni[te
„b\ie]i de[tep]i“ au
pus m`na pe averea
l\sat\ de Ceau[escu.
Cum spune [i Solomon

`n film, ei s-au descurcat, au fost cei mai buni dintre
noi. Autorul documentarului nu `i diabolizeaz\ nici pe
Copos, nici pe Patriciu, nici pe Voiculescu. Din gura
lor ies replicile care st`rnesc mult\ consternare `n sala
de cinema, gesturile lor ne `ndrept\]esc s\ `i calific\m
drept cinici, ignoran]i, pref\cu]i, „tr\d\tori de neam“,
ho]i (deci pu[c\riabili), manipulatori, securi[ti,
moguli, magna]i, `mbog\]i]i, dar [i iscusi]i, cu un pas
`naintea timpurilor pe care le tr\iesc, con[tien]i c\ un
aparat de func]ionari e mai slab dotat intelectual
dec`t o minte speculativ\. 

Nu e vina noastr\ c\ fur\m statul, ci a statului c\ nu
ne opre[te – e un citat aproximativ din Sorin Ovidiu
V`ntu, personaj absent `n aceast\ produc]ie, dar a
c\rui fantom\ b`ntuie prin sala de proiec]ie. Dac\ ar fi
s\ `mprumut\m cinismul s\u, am putea spune la fel
de bine c\ nu e vina magna]ilor c\ ne-au furat, ci a
noastr\ c\ i-am l\sat.

REGIZORUL ALEXANDRU SOLOMON: 

„Nu cred c\ secretul este s\
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Sigur c\ Dinu Patriciu este un v`rf al
capitalismului liberal `n România [i a
sus]inut dintotdeauna [i `n politic\
liberalismul economic. Dan Voicules-
cu, cel pu]in `n carte, vorbe[te de o a
treia cale `ntre capitalism [i socialism
care ar fi umanismul. Dar asta spun,
c\ pe mine m-a [ocat, `n fond, lu`nd
contact cu ei, c\ s`nt foarte de acord
cu noi ceilal]i, oamenii de r`nd, c\
structura asta a democra]iei [i a capi-
talismului `n România e fundamental
gre[it\.

Expunerea dvs. `n acest film a fost
maxim\, [i nu doar a dvs. ca persoa-
n\, ci [i a familiei dvs., copiii apar
`n film. P\rerile reies foarte clar,
s`nt transparente. A fost un act de
curaj `mpotriva unei lumi extrem de
cinice?

N-am vrut s\ `mi expun copiii unui
pericol public `n nici un caz, dar mi s-a
p\rut c\ dac\ vreau s\ am o perspectiv\
personal\, n-am `ncotro dec`t s\ m\
implic. Rolul copiilor e multiplu `n fil-
mul acesta. Desigur, pe de o parte, ei
vor fi confrunta]i cu ce le l\s\m `n ur-
m\ [i cu tipul acesta de caracati]\, iar
pe de alt\ parte, ideea aceasta a copi-
l\riei capitalismului m-a tot b`ntuit `n
anii ace[tia; e o copil\rie cumva ratat\
[i de ea se leag\ [i scenele animate cu
juc\rii.

Exist\ o metafor\ `n film, creat\ prin
paralela `ntre banii care ies de pe
banda de produc]ie [i pr\jiturile dom-
nului Copos. Cum a]i ajuns la parale-
lismul acesta?

La filmare am avut ideea asta, c`nd am
filmat la fabrica de pr\jituri, unde jum\-
tate din proces e foarte mecanizat, dar
`n acela[i timp exist\ o dimensiune „lu-
cru manual“. {i pe de o parte `l aveam
pe domnul Copos care ]inea discursul
lui despre solidaritatea cu muncitorii,
iar pe de alt\ parte ie[eau pe band\
rulant\ prajiturile.

Domnul Copos `ncerca s\ demon-
streze `n fa]a camerei c\ [tie nume-
le tuturor celor care lucreaz\, dar
la un moment dat se `mpotmole[te.

Acesta este pericolul unui astfel de dis-
curs.

Orice film, fie el [i documentar, preia
lucruri din realitate, le pune `ntr-un
cadru. ~ns\ dincolo de asta, montajul
pe care l-a]i f\cut presupune indi-
rect [i manipulare, iar comentariul
e cirea[a de pe tort. E foarte u[or ca
personajele reale s\ v\ spun\: „Nu-s
eu acolo“.

E adev\rat, dar eu cred c\ s`nt ei v\-
zu]i de mine. Cam asta e ecua]ia. Nu
cred c\ e manipulare, dac\ manipula-
re `nseamn\ s\ ai un punct de vedere.
N-ai cum s\ etalezi pe tav\ realitatea
din toate unghiurile. Trebuie s\ ai o

perspectiv\, altfel nu este film. Dac\
asta e manipulare, atunci `mi asum ide-
ea de manipulare.

Filmul acesta l-a]i fi putut monta `n
zeci de feluri, fiind un profesionist.
L-a]i fi putut face [i film publicitar,
dac\ asta ar fi fost destina]ia lui
p`n\ la urm\. S`nt acelea[i imagini
care iau o form\ datorit\ unui regi-
zor.

Evident. Dar eu nu am c\utat, [i cred
c\ acesta este un pericol, s\-i diabolizez
pe ace[ti oameni. Eu am vrut s\ spu-
nem re]eta aceasta secret\ ale c\rei
victime s`nt, `n fond, [i marii magna]i,
[i oamenii de r`nd, [i butic\resele, [i
proprietarii de uzin\. Nu cred c\ cei
[apte oameni care s`nt `n film s`nt cei
care trebuie ar\ta]i cu degetul [i v`na]i
apoi `n pia]a public\. Cred c\ toleran-
]a fa]\ de structura asta este o respon-
sabilitate a `ntregii na]ii, nu a lor.

De ce a]i preferat ca pentru varianta
scurt\, difuzat\ de Arte, pove[tile
magna]ilor s\ fie clar delimitate?

Procesul de produc]ie la Kapitalism a
fost cumva de-a-ndoaselea. Am fost obli-
gat, prin contract, de Arte s\ livrez o ver-
siune p`n\ `n decembrie 2009, drept
pentru care nu am avut timp s\ o fac
pe cea lung\. De obicei, faci o versiune
lung\ mai ̀ nt`i, din care tai una mai scur-
t\. A[a c\ am f\cut versiunea aceasta
mai concentrat\, s-a difuzat, dup\ care
am montat versiunea lung\ pentru ci-
nema, pentru publicul român. {i `ntr-o
versiune de cinema lucrurile `]i permit

s\ fie mai laxe [i asocierile un pic mai
libere, pentru c\ publicul e mai ner\bd\-
tor [i cu exigen]e de aten]ie mai mari.

Cu toate acestea, [i `n versiunea lun-
g\ au r\mas o mul]ime de fraze ex-
plicative `n comentariul dvs., s`nt lu-
cruri care s`nt sub`n]elese sau foarte
bine [tiute. E pentru mo[tenitori l\-
sat `n felul acesta?

Eu cred c\ vom uita detaliile acestei pe-
rioade foarte cur`nd. Deja nu prea mai
[tim ce a fost cu FNI ̀ n anii ’90, de exem-
plu, lucru care este men]ionat `n film,
[i atunci am vrut s\ fac c`t de c`t un film
care s\ r\m`n\.

Revenirea lui Ceau[escu `n ]ar\ mi
se pare metafora puternic\ pentru
varianta scurt\. ~n varianta cea mai
recent\, este mai puternic\ metafo-
ra banchetului, unde locurile la mas\
s`nt ocupate, iar de m`ncare au r\-
mas doar firimituri. Spunea]i `n co-
mentariu c\ nu mai pot fi m`ncate
dec`t `n picioare. Firimiturile acelea
la care aspir\m `n picioare nu repre-
zint\ de fapt o parte a aceluia[i fruct
otr\vit?

Ba da. Nu cred c\ secretul este s\ ne fa-
cem loc la mas\ acolo.

Poate e timpul s\ plec\m de la ban-
chet, s\ g\tim ceva nou `n buc\t\-
ria de acas\.

Asta cred [i eu, doar c\ nu cred c\ tre-
buie s\ plec\m de tot din restaurantul
numit România.

L-a]i surprins pe cinicul Dan Diaco-
nescu. El rezuma: de[tep]ii [i reac]io-
narii din societate au plecat [i [i-au
f\cut un viitor `n str\in\tate, iar pro[-
tii au r\mas.

Mult\ lume m\ `ntreab\: „Noi unde ne
`ncadr\m?“. {i eu `mi pun aceea[i
`ntrebare. Cred c\ trebuie s\ reg\sim
cumva `ncrederea c\ lucrurile se pot
schimba [i c\ `n fond st\ `n puterea
fiec\ruia de a face c`te ceva, fiecare `n
col]ul lui.

~ncerc s\ `mi dau seama ce `nseamn\
400.000 de euro pentru produc]ia
unui documentar de felul acesta.

~nseamn\ o sum\ mare `n România,
dar `n str\in\tate este un buget mediu
pentru un documentar de cinema.

M\ g`ndeam c\ l-a costat peste
dou\ milioane de euro pe Nae
Caranfil filmul Restul e t\ce-
re, pe dvs. 400.000 un docu-
mentar, unde mijloacele s`nt
teoretic mai reduse.

Mijloacele s`nt mai reduse
`n sensul c\ nu ai actori [i nu tre-
buie pl\ti]i, dar `n rest ajung cam
tot pe acolo. Sigur, nu s`nt deco-
ruri, dar e o perioad\ mai lung\ de
filmare, de montaj, deci se compen-
seaz\ cumva aici cheltuielile.

~n continuare se ̀ nt`mpl\ ceva foarte
trist: au venit `n fa]a cinematogra-
fului din Ia[i c`]iva trec\tori, care
vroiau s\ `[i ia bilet, dar c`nd au auzit
c\ e un film românesc, au renun]at.
Nu sc\p\m de lucrul acesta.

E de lucru aici – [i e de lucru f\c`nd filme
bune [i filme populare, care lipsesc `n
clipa aceasta `n România.

{i au mai fost c`]iva tineri care au ple-
cat pentru c\ probabil se a[teptau
la un film de ac]iune.

Cu pac-pac. Nu am avut ce le oferi `n
sensul acesta.

\ ne facem loc la masa lor“

» „N-am vrut s\ `mi expun copiii unui pericol public 
`n nici un caz, dar mi s-a p\rut c\ dac\ vreau s\ am o
perspectiv\ personal\, n-am `ncotro dec`t s\ m\ implic.“ 



Doris Mironescu: „Prin M\tu[ile din Tel Aviv autorul reu[e[te s\ dea
una dintre marile sale c\r]i [i, de ce nu, una dintre c\r]ile mari ale
culturii române postrevolu]ionare. Citit\ ast\zi, la aproape 20 de
ani de la apari]ie, nu a `mb\tr`nit mai deloc, dimpotriv\…“.
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Radu Pavel Gheo, Noapte bun\, copii!, colec]ia „Ego. Proz\“, Editura
Polirom, 496 de pagini, 36.95 lei

Dup\ ani de emigra]ie american\, Marius vine `n România `ntr-o vizit\
de afaceri. Dar nu doar atât. Ca dovad\, [i-a adus cu el un Chevrolet
Corvette ro[u, unul din visele materializate ale adolescen]ei lui. Ceea ce
nu [tie `nc\ este c\ `n fosta lui ]ar\ nu-l a[teapt\ doar amintirile lumi-
noase [i pl\cerea de a-[i etala prosperitatea [i succesul american, ci [i
umbrele trecutului.
Noapte bun\, copii! este un periplu `n timp [i spa]iu prin partea `ntu-
necat\ a Los Angeles-ului, prin jocurile nu `ntotdeauna simple [i vesele
ale copil\riei din satul b\n\]ean al bunicilor, printr-un alt sat, din Mol-
dova, unde se cer `ncheiate socoteli vechi, prin lumea literar\ a Ia[iului,
`n care `ncearc\ s\ supravie]uiasc\ unul dintre tovar\[ii de demult ai lui
Marius, ultimul r\mas `n ]ar\. Iar `n v`rtejul de `nt`mpl\ri c`nd tragice,
c`nd comice, apar c`teodat\ lucruri ne`n]elese [i `nfrico[\toare.

Marin M\laicu-Hondrari, Apropierea, colec]ia „Proz\“, Editura Cartea Româneasc\,
248 de pagini, 24.95 lei

Apropierea este punctul de intersec]ie `n care biografiile a trei prieteni se transform\
din realitate `n fic]iune. Pe alocuri recognoscibile, personajele scap\ `ntruna din m`na
cititorului, modific`ndu-[i traseele [i profilul. Se camufleaz\ cu abilitate. C`nd firele
par unite, o brusc\ r\sturnare de situa]ie schimb\ radical perspectiva. Alte drumuri,
alte roluri, alte pove[ti trec `n prim-plan.
Marin M\laicu-Hondrari cultiv\ arta suspansului ̀ ntr-un roman de dragoste, ̀ n care nu
exist\ personaje secundare.
„Poet `n fibra lui intim\, dar – ca at`]ia poe]i buni – atras irezistibil de roman, Marin
M\laicu-Hondrari este un spirit cultivat, puternic interiorizat. Discursul s\u «alb», de
un rafinament aproape auster, are o discret\, dar autentic\ noble]e, iar nevoia de
echilibru «clasic» merge m`n\ `n m`n\ cu fascina]ia «cobor`rilor `n Infern». Marele s\u
atu, pe care cred c\ va [ti s\-l exploateze p`n\ la cap\t, este for]a interioar\, dublat\ de
o capacitate neobi[nuit\ de esen]ializare a experien]elor-limit\.“ (Paul Cernat)

SEMNAL

Doris Mironescu

Trec`nd  la  sf`r[itul  anilor  ’60  la  croni-
ca  sportiv\,  Radu  Cosa[u  recurgea  [i
el,  asemenea  mai  multor  scriitori  ai
vremii,  la  una  dintre  pu]inele  modali-
t\]i  de  a  sc\pa  contamin\rii  partinice
a  literaturii. {i drept este c\, f\c`nd
telecronic\ fotbalistic\ sau recenzie
cinematografic\, Cosa[u se plasa sin-
gur pe un teritoriu al „minorului“ pe
care oficialitatea avea obiceiul s\-l trea-
c\ cu vederea. Dar minorul este refu-
giul cosa[ian prin excelen]\, ale c\rui
toposuri se conturau, `n jurul lui
1970 cu tot mai mare decizie: faptul
divers din ziare, lumea de pe marele
ecran, dar [i lumea m\runt\ a tribunei
de stadion [i munca onest\ a unor juc\-
tori care, neput`nd s\ aspire la vede-
tism, reprezentau ni[te exemplare cre-
dibile de umanitate lipsit\ de demago-
gie. De altfel, nu e greu de observat c\
scriitorul ]ine cu cei mai degrab\ slabi
[i c\ ̀ [i alege echipa favorit\ dintre pier-
z\torii care lupt\ (UTA, Progresul),
apreciind „vedetele“ atunci c`nd ele
intr\ `n dizgra]ia publicului sau, mai
ales, a cronicarilor sportivi, o categorie
de care Cosa[u se delimiteaz\: „Noi –
cei care d\m lec]ii de fotbal, noi, ace[-
tia, care facem moarte de om dac\ nu
ni se d\ dreptate c`nd cerem capete,

noi, ace[tia, irefutabilii, incoruptibilii,
supercompeten]ii, pesimi[tii dintotdea-
una, scepticii permanen]i, noi, \[tia,
care mergem la fotbal pentru a face
pamflet str\lucit“.

Dar, `n tot acest timp de ucenicie
gazet\reasc\ pe teme neangajate, ta-
lentul lui Radu Cosa[u `ncepe „s\ se
c\leasc\“, cum scrie Mircea Iorgulescu,
parafraz`nd spiritul scrierilor cosa[ie-
ne. Autorul men]ioneaz\ la un moment
dat c\ el face „cronica vie]ii“ `n inge-
nioasele sale texte, l\murind pentru
toat\ lumea c\ nu de dragul lui }e-
gean de la Cluj scrie el cronicile sale,
ci `n baza unui pariu superior. ~nainte
s\-[i descrie m\tu[ile, cum `i recoman-
da, magnanim, Teodor Mazilu cam la
aceea[i epoc\, Radu Cosa[u `ncepe s\
descrie eroismul de la firul ierbii [i
etosul de bun-sim] al mahalagiului cu
limba piperat\ de la peluz\ (chiar dac\
cronicile sale s`nt ale unui telespecta-
tor). Este unul dintre primele exerci]ii
de scris cosa[ian – nu de stil cosa[ian! –
`nc\rcat de o subiectivitate nu at`t mus-
toas\, c`t autentic\, nu spectaculoas\,
dar intens\ [i captivant\.

Tot Mircea Iorgulescu observa c\
`nsemn\rile lui Belphegor se ̀ ncheie ̀ n
1973, anul apari]iei primului volum
din Supravie]uiri, c\ deci anii de cro-
nic\ sportiv\ s`nt o uvertur\ a operei.

{i cu asta ajungem la cealalt\ carte care
intr\ `n componen]a acestui volum de
Opere, [i anume M\tu[ile din Tel Aviv,
scrierea din 1993, de dup\ revolu]ie,
c`nd demonii fuseser\ to]i exorciza]i [i
literatura se putea face `n libertate. ~n
1993, ciclul Supravie]uirilor se `nche-
iase. Lungul drum printre umbrele tre-
cutului p\rea s\ fi luat sf`r[it, iar demo-
nii, fie ei [i benigni (precum este arhi-
diavolul Belphegor [i la Machiavelli, ca
[i la Caragiale), fuseser\ exorciza]i.

Lumea moral\ a lui
Cosa[u continu\ s\ se
desf\[oare [i dup\
revolu]ie

Cu toate acestea, prin M\tu[ile din Tel
Aviv autorul reu[e[te s\ dea una dintre
marile sale c\r]i [i, de ce nu, una dintre
c\r]ile mari ale culturii române postre-
volu]ionare. Citit\ ast\zi, la aproape
20 de ani de la apari]ie, nu a ̀ mb\tr`nit
mai deloc, dimpotriv\, a[ spune c\ une-
le dintre notele sale de for]\ se v\d abia
acum mai bine. Avem ̀ n fa]\ un roman,
cu o excelent decupat\ unitate de ac-
]iune [i cu un e[afodaj de straturi tem-
porale `n care diferitele figuri ale unui
destin `ncapsulat `ntr-o fabuloas\ me-
morie se cheam\ unele pe altele, se `n-
g`n\ [i-[i r\spund. Neglijent din calcul

E cald, e mult\ lumin\, `n mica mea
gr\din\ a dat iarba, florile au explo-
dat, mirosurile m\ `mbat\, stau pe
teras\ [i conspectez con[tiincios trei
paragrafe din Filostrat, pe care o s\
le citez `n cartea despre amazoane,
la care scriu aproape compulsiv zi de
zi m\car dou\ pagini, ]in cu mare pl\-
cere un curs despre dionisiac, apoi
unul despre Pessoa [i heteronimi, dau
o fug\ la Cluj, `ntr-o comisie de doc-
torat, m\ simt bine, s`nt printre prie-
teni vechi, tot a[a la Sinaia, `ntr-un
atelier de cercetare pentru un grant,
vorbesc, am idei, m\ `ntorc acas\, se-
rile fac ture cu bicicleta, ies la c`te-o
teras\ cu prietenii, ascult un concert,
v\d un film, deci totul merge ca
uns, datoria [i pl\cerea se `mbuc\
perfect, f\r\ fisur\, f\r\ vreun nor
care s\-mi umbreasc\ starea asta,
ca-ntr-un pastel, ca-ntr-o idil\. Toc-
mai simt prin to]i porii c\ via]a-mi
vine ca o m\nu[\, fiindc\ am cea
mai clar\ senza]ie de bine `n propria
mea piele, f\r\ complexe, f\r\ `ncr`n-
cen\ri [i spaime, fiindc\ am cam dat
delete la tot ce mi-ar fi putut `nce]o-
[a [i `ntuneca platoul, cum `i zic psi-
hologii, pe care am ajuns cu greu,
dup\ `ndelungi t`r`iri [i c\]\r\ri zdre-
lite. Pentru c\ nu-i scormonesc cu
`ntreb\ri, s`nt sigur\ [i c\ cei din ju-
rul meu s`nt bine, fiic\-mea pare OK
`n Canada, mama n-are de ce s\ nu
fie mul]umit\, nici prietenii nu s-ar
zice c\ ar avea mari probleme. Deci
totu-i lin, amor]it, dulce. {i `nm\nu-
[area asta moale, bl`nd\ ]ine fix 10
zile, p`n\ `n clipa c`nd m\ apuc s\ ci-
tesc Pastorala american\ a lui Philip
Roth, f\r\ s\ m\ mai pot desprinde
de ea sau, mai exact, din ea [i c`nd
`n mine se surp\ ceva at`t de nea[-
teptat, at`t de dureros.

S-o spun de la bun `nceput. Cred
c\ e un mare, un foarte mare roman.
{i dac\ nu mi-ar fi fric\ de vorbe, a[
zice chiar c\ e o capodoper\. Criticii
s-au `mbulzit s\ decreteze c\ e roma-
nul Americii de dup\ r\zboi, c\ po]i
afla din el mai multe despre spiritul

american dec`t din zece tratate. A[a-i.
C\ dincolo de m\rirea [i dec\derea
unei respectabile familii de emigran]i
evrei din Newark e povestea derivei
unor genera]ii `ntregi, prinse `n ma-
laxorul istoriei. A[a-i. C\, `n ciuda ti-
tlului, e acolo mult\ tragedie antic\.
A[a-i. Numai c\ pe mine m-a lucrat
la fibr\, destr\m\tor, ceva dincolo
de locuri [i ani, at`t de ad`nc ome-
nesc, `nc`t de c`teva zile stau pe g`n-
duri [i m\-ntreb [i m\ tot `ntreb unde
a dat chix genera]ia mea [ai[optist\,
cu imensele ei iluzii [i naivit\]i, cu
aiureala noastr\ total\, c`nd hipio]i,
c`nd mici burghezi `n comunism, ga-
ta s\ ne lu\m dup\ frumosul c`ntec
al sirenelor, f\r\ prea mare discern\-
m`nt, dar totu[i cu grija de a nu ne
l\sa `nghi]i]i de rahatul din jur, cu
la[it\]ile [i incon[tien]ele noastre, cu
bruma noastr\ de revolt\ soft, `ns\ to-
tu[i revolt\, cu pletele, blugii, Bea-
tle[ii [i Dylanii, cu mini-urile/maxi-
urile noastre, dar mai ales cu vie]ile
par]ial sau chiar total f`, cu desp\r]i-
rile, tr\d\rile, e[u\rile [i apoi resem-
n\rile noastre, care ne-au a[chiat co-
piii, i-au spulberat, c`nd noi credeam
c\ am f\cut ce-am [tiut [i ce-am putut
mai bine pentru ca ei s\, c\ ne-am
pretat la compromisuri numai pen-
tru ca ei s\ nu. {i? {i iat\-i acum pe
cei mai mul]i risipi]i `n toate col]urile
lumii, c`t mai departe, nevroza]i
p`n\ la cer [i `ndopa]i cu prozac.
Chiar a[a? Chiar to]i, f\r\ sc\pare?

Asta a f\cut frumoasa Pastoral\.
Mi-a pus o bomb\, m-a surpat, e-
xact cum r\zvr\tita Merry, fiica lui
Miss New Jersey 1949 [i a Suede-
zului, marele, frumosul, des\v`r[itul
sportiv Seymour Levov, urma[ul
fabricantului de m\nu[i din Newark,
a aruncat `n aer nu doar un magazin
sau ni[te case, ci [i-a spulberat
p\rin]ii [i `ns\[i Ideea de Bine cl\dit\
de zeci de genera]ii. M-a dezmeticit,
m-a scos din dulcea mea torpoare,
mi-a dinamitat c`-c`-c`-con[tiin]a,
cum s-ar b`lb`i Merry `nainte de a
ap\sa pe detonator.

SECRETUL ADRIANEI

Adriana BABE}I

Via]a ca o m\nu[\ (I)
Reluarea unor scrieri mai vechi ale lui Radu Cosa[u sub
titulatura de Opere `n ultimii ani nu reprezint\ doar
semnalul editorial al clasiciz\rii. Semnale de acest fel au
fost numeroase `n ultimul timp, de la decern\rile de
lauri din partea forurilor competente la entuziasmul
rapsodic [i gelos de exclusivitate al criticilor literari
tineri. Mai important `ns\, edi]ia de la Polirom are
meritul s\ pun\ fa]\ `n fa]\ c\r]i scrise la date diferite [i
s\ st`rneasc\ astfel un fertil turbion de lectur\. Ce are `n comun
volumul de cronici telesportive din 1973, Cinci ani cu Belphegor, cu cartea-
m\rturisire din 1993, M\tu[ile din Tel Aviv? Autorul nu ne spune, iar prefa]atorul,
Mircea Iorgulescu, alege s\ realizeze o excelent\ aplica]ie exegetic\ doar asupra
primei c\r]i, l\s`nd-o deoparte pe a doua, ca pe un subiect de cu totul alt\ factur\.

Extazul lecturii:
Radu Cosa[u
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Doris Mironescu: „F\c`nd telecronic\ fotbalistic\ sau recenzie
cinematografic\, Cosa[u se plasa singur pe un teritoriu al
«minorului» pe care oficialitatea avea obiceiul s\-l treac\ 
cu vederea“.
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Ilie  Balaci  s-aa  n\scut  pe  8
septembrie  1956.  Gheorghe
Hagi, `n 5 februarie 1965.

Balaci a debutat `n Divizia
A `n august 1973, la aproape
17 ani. Hagi, `n septembrie
1982, la 17 ani [i jum\tate.

Balaci a jucat dou\spreze-
ce sezoane pentru U. Craio-
va (1973-1985), ultimele
dou\ fiind compromise de
accident\ri. Hagi, unul pen-
tru Farul Constan]a [i patru
pentru Sportul Studen]esc,
`nainte de a fi luat de Steaua
(1987-1990).

C`nd Dinamo l-a luat pe
Balaci (1986-1988), a fost
pentru c\ Lucescu voia s\-i
`ntind\ o m`n\ fostului s\u
playmaker e[uat la 30 de ani

la FC Olt [i, pe de alt\ parte,
pentru c\ astfel `i aducea
echipei Mili]iei un plus de
simpatie. Atunci c`nd echipa
Armatei l-a „`mprumutat“ pe
Hagi, acesta avea 25 de ani
[i era `n plin\ form\.

Dup\ experien]a Dinamo,
Balaci a ajuns `n Divizia B, ca
antrenor-juc\tor la Tg. Jiu [i
Turnu Severin (1988-1990).
Dup\ etapa Steaua, Hagi a
jucat la Real Madrid (1990-
1992), Brescia (1992-1994),
Barcelona (1994-1996) [i
Galatasaray (1996-2001).

~n ianuarie 1983, c`nd
avea 26 de ani [i era juc\to-
rul de v`rf al Craiovei [i
Na]ionalei, Balaci urma s\ se
transfere la AC Milan. Nu a

primit aprobarea tovar\[ilor,
iar Cristian }opescu, care `i
va pleda cauza `n transmisia
meciului Suedia-România, a
fost scos din Televiziune. C`nd
s-a transferat la Real Madrid,
dup\ Revolu]ie, Hagi avea 
25 de ani.

~n cele zece sezoane „va-
lide“ jucate pentru Craiova,
Balaci a fost de trei ori cam-
pion [i a c`[tigat patru Cupe.
~n total, a avut 347 de
prezen]e `n Divizia A [i a
`nscris 84 de goluri. Hagi a
luat cu Steaua trei titluri [i
trei Cupe. A jucat `n Divizia
A `n 223 de meciuri [i a mar-
cat 141 de goluri, fiind de
dou\ ori golgeter. Fotbalistul
anului `n România: Balaci de
dou\ ori (1981, 1982), Hagi
de dou\ ori (1985, 1987).

Cu U. Craiova, Balaci a
ajuns `n 1983 `n semifinalele

Cupei UEFA. Cu Steaua, Hagi
a c`[tigat `n 1987 Supercupa
Europei, a ajuns `n 1988 `n
semifinalele Cupei Campi-
onilor, iar `n 1989 `n final\.

Balaci a debutat la Na-
]ional\ `n martie 1974, fiind
cel mai t`n\r debutant trico-
lor. Antrenor: V. St\nescu.
Hagi a debutat la Na]ional\
`n august 1983. Antrenor:
M. Lucescu.

Balaci a jucat 69 de me-
ciuri pentru România,
aproape toate `n perioada
1974-1983, marc`nd 8
goluri. Hagi a jucat de 125
de ori (1983-2000), `nscriind
35 de goluri.

Balaci n-a participat nici
la Euro ‘84, nici la vreun alt
turneu final. Hagi a jucat la
trei turnee finale ale CM
(Italia ‘90, S.U.A. ‘94, Fran]a
‘98) [i la trei de CE (Fran]a

‘84, ca rezerv\, Anglia ‘96 [i
Belgia-Olanda 2000).

Dup\ o ruptur\ [i o ope-
ra]ie de menisc `n 1983, Ba-
laci a fost rupt `n februarie
1984 de c\tre un funda[ de
la Baia Mare. N-a fost l\sat
s\ se opereze `n str\in\tate.
Cariera lui, practic, s-a `n-
cheiat, iar clubul s\u i-a
`ntors un spate alb-albastru.
~n aprilie 2001, lui Hagi i s-a
organizat partida de retrage-
re, cu 80.000 de spectatori.

Balaci [i Hagi au fost
al\turi `n c`teva meciuri ale
Na]ionalei, mai ales amicale.
~n România-R.D.G., august

1983, Hagi a fost titular, iar
Balaci l-a `nlocuit `n minutul
80! De fapt – simbolic – 
Hagi `l va substitui pe Balaci.
Antrenorul care i-a v\zut [i
pe unul, [i pe cel\lalt, [i pe
am`ndoi `n aceea[i echip\, a
fost Lucescu. Dup\ ce a
p\strat Na]ionala pe osatura
Craiovei, cu liderul Balaci,
continu`nd strategia lui
Valentin St\nescu, Lucescu 
l-a desemnat pe Hagi, care
nu f\cuse 21 de ani, c\pita-
nul României.

Doi mari juc\tori români.
Hagi a avut [i noroc. Balaci,
deloc.

balaci_hagi.ro BUCURE{TI FAR WEST

Daniel CRISTEA-ENACHE

BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU
[i ne`ncrez\tor `n literatur\, ca to]i au-
tentici[tii, naratorul exclude posibili-
tatea lecturii romane[ti, ceea ce o face
cu at`t mai dezirabil\. Un roman cu
multe figuri enigmatice, care se a[az\
`ntr-o diagram\ gra]ioas\ p`n\ la sf`r-
[it, [i cu multe probleme de rezolvat,
c\rora `ns\ timpul sau altcineva, un
mare manipulator din ceruri, le d\ de
cap\t `n cele din urm\.

~ns\ nu pentru a-l vedea pe Cosa[u
`n ipostaza de romancier `l invit pe citi-
tor s\ deschid\ acest volum. Dac\ Supra-
vie]uirile spuneau pove[tile unei vie]i,
f\r\ a putea s\ le adune vreodat\ lao-
lalt\, aceast\ carte adaug\ altele c`teva,
dar nu le ofer\ nici ea un deznod\m`nt.
Slav\ Domnului, nu exist\ vreo carte
a lui Radu Cosa[u care s\ nu fac\ parte,
de fapt [i de drept, din saga at`t de per-
sonal\ ca stil [i concep]ie a Supravie-
]uirilor. Lumea moral\ a lui Cosa[u
continu\ s\ se desf\[oare, cr`ncen\ [i
sur`z\toare, [i dup\ revolu]ie, oferin-
du-i autorului ocazia s\ strige un „Olé,
olé“ pentru ciorapii flau[a]i comozi
sau pentru frumuse]ea femeilor de la
ambasad\, ba chiar [i pentru c`te un
banc excelent, cam neru[inat, ie[it pes-
te noapte din cotloanele Bucure[tilor.
Libertatea este cam spurcat\ la gur\,
dar asta se putea vedea deja `n tribune
la Rapid. Democra]ia este pu]in para-
noic-conspirativ\, dar cum s\ nu fie,
c`nd totul pare s\ conspire: hazardul „Ul-
timei ore“ din ziare, onomastica str\-
zilor sau un necunoscut care [opte[te
dintr-odat\, pe strad\, numele salvato-
rului t\u de acum trei decenii. Privirea
lui Cosa[u, care desprinde din lumea

din jur normalitatea
spectaculoas\,
miracolul co-
tidian, fixea-
z\ sus valoa-

rea acestei
c\r]i post-

decem-
briste.

„Cosa[u? N-am auzit 
de Cosa[u!“

~n cartea din 1993, „ac]iunea“ l\sat\ `n
suspensie `nainte de decembrie 1989,
cu toate timidit\]ile, remu[c\rile [i t\-
cerile sale gr\itoare, de film fran]uzesc,
este reluat\ nu doar de unde fusese p\-
r\sit\, ci de mult ̀ nainte, de acolo unde
nu putuse s\ fie `nceput\. Un text pre-
]ios, capital pentru `n]elegerea operei
cosa[iene, este montat ̀ n acest volum ca
piatra `ntr-o bro[\. Este vorba de „Arie
[i recitativ la Pasternak“, text scris `n
1987, cenzurat [i ap\rut abia `n 1990,
text cu „probleme“ nu pentru c\ sem\-
na gorbaciovism `n stalinismul dur al
lui Ceau[escu, ci pentru c\ ar\ta r\d\ci-
nile unui refuz al ideologiei care crease
o oper\. Un text ce cuprinde o dezba-
tere moral\ mai aprig\ dec`t C\derea
lui Camus.

Se `nt`mpl\ c\ `n miezul nuvelei a-
cesteia se g\se[te tot fotbalul ([i iat\
o posibil\ leg\tur\ cu cealalt\ carte
selectat\ ̀ n volum!), mai exact un meci
istoric, România-Ungaria din 1958,
terminat cu o mic\ r\zmeri]\ a supor-
terilor care se sim]eau fura]i de toat\
lumea, nu doar de arbitrul sovietic. {i
pentru a l\muri `nc\ o dat\ c\ fotba-
lul, ca de altfel orice se petrece `n via]a
unui om, nu poate fi inesen]ial, trebuie
spus c\ acest meci reprezint\ pentru
nuvelist [i o lec]ie. Scriitorul, ca [i m\-
tu[a sa, Sanseverina (fabuloas\ trimi-
tere stendhalian\), este tulburat de
faptul c\ Zaharia Stancu putuse s\
scrie pamfletul „Pasternak? N-am au-
zit de Pasternak!“ la adresa scriitorului
rus care tocmai fusese silit s\ refuze
Premiul Nobel pentru literatur\ ca s\
nu fie expulzat din URSS sau mai r\u.
Naratorul caut\ alibiuri, deoarece
`n]elege c\ cedarea lui Stancu este [i
cedarea sa, [i `ncearc\ s\ l\mureasc\
cu sine `ntreaga disput\ merg`nd la
un meci, e drept c\ important, dar `n
acela[i timp o simbolic\ baie de soli-
daritate uman\, o comuniune de st`n-
ga cu umanitatea `ns\[i, cu acea parte
din sine pe care t`n\rul Cosa[u [i-o a-
lesese drept public atunci c`nd `[i
scrisese textele „pe linie“.

~ns\ meciul, furat de arbitru [i de
oaspe]i, se termin\ cu protestele ga-
leriei de tablagii, potolit\ cu greu de
vorb\ria peltic\ a unui secretar UTC
care avea s\ se dovedeasc\, pu]in mai
t`rziu, un dictator stra[nic. {i, ca `n ro-
manele bune, cu coinciden]e izbitoare
(doar, nu-i a[a, „Dup\ 20 de ani e cel
mai frumos titlu de roman“), la Cap[a
naratorul `l `nt`lne[te pe Stancu `n-
su[i [i `l provoac\ la o explica]ie care
constituie, `n prezentarea cosa[ian\,
una dintre scenele de v`rf ale aproape
inexistentei noastre literaturi dramati-
ce contemporane... ~n teren, la Cap[a,
exersatul vorbitor Stancu c`[tig\ dispu-
ta. ~ns\ Cosa[u avea pricini mai ad`nci
pentru a investiga cazul Pasternak. A-
semenea autorului Doctorului Jivago, [i
t`n\rul nuvelist român avea `n spate o
vin\ teribil\, pe care singur trebuia s\
o spele: ̀ [i p\r\sise familia, o l\sase deo-
parte mai ̀ nt`i pentru utopia unei lumi
de egali, mai apoi pentru visul unei
literaturi adev\rate. Iar aceast\ vin\
nu putea fi uitat\ doar cu un escalop
fraged de la Cap[a.

N-am s\ men]ionez, din panoplia de
coinciden]e ale Marelui Manipulator
care m`nuie[te aceast\ carte, dec`t sce-
na de c`]iva ani mai t`rziu, c`nd, la o
agap\ scriitoriceasc\ unde to]i cei de
fa]\, clasici `n via]\, trebuiau s\-[i dea
tributul de autoironie cu o parodie sca-
tologic\ a unuia dintre titlurile pro-
prii, Cosa[u nu g\se[te nici un titlu
citabil `n bibliografia personal\. El nu
avea nimic care s\ poat\ s\ stea al\turi
de opere ca Descul], Cronic\ de familie,
M\rul de l`ng\ drum sau Omul din
Ceatal. Atunci scriitorul consacrat Za-
haria Stancu, clasicul literaturii „de du-
p\ Eliberare“, `l `mbr\]i[eaz\, oferin-
du-i un titlu propriu: „Cosa[u? N-am
auzit de Cosa[u!“. O ironie divin\ fa-
ce ca acum, `n 2010, opera lui Stancu,
sufocat\ de manierism stilistic [i de
conformism ideologic, s\ nu poat\ fi
recuperat\ dec`t prin mijlocirea aces-
tui text cosa[ian memorabil.

Radu Cosa[u, Opere III: Cinci ani cu
Belphegor, M\tu[ile din Tel Aviv, colec]ia
„Opere. Radu Cosa[u“, Editura Polirom,
2009



S-a scris foarte mult `n ultimii
ani despre Epoca de Aur, mai
mult dec`t despre Epoca de
Fier. Cum explica]i acest lu-
cru? S`nt mai pu]ini scriitorii
care au cunoscut cu adev\rat
Epoca de Fier?

E de la sine `n]eles c\ num\-
rul de condeieri care au vie-
]uit `n epoca dejist\ [i care
au scris despre aceasta s\ fie
tot mai mic, pe m\sur\ ce `i
devoreaz\ timpul. Nimic sur-
prinz\tor. Promo]ia de au-
tori care aveau la dispari]ia
dictatorului doar zece ani
este trecut\ azi de 55.

Nu cred `ns\ c\ lipsa de
participare direct\ la eveni-
mente constituie, neap\rat,
un lest pentru un autentic
creator. Dovad\ c\ au ap\-
rut recent romane sau pove-
stiri, cu totul remarcabile,
scrise de tineri ce n-au tr\it
ororile deceniilor dejiste.
Scriitorii autentici nu s`nt
lega]i ombilical de propria
lor biografie.

Ce a `nsemnat eroismul `n co-
munism?

Cine [i-a consumat aproape
jum\tate din via]\ sub dicta-
tura comunist\ poate s\ con-
firme c\ `nsu[i efortul de a
supravie]ui constituia atunci
un act eroic. Dup\ evenimen-
tele din ’89 s-au publicat
at`tea documente senza]io-
nale [i m\rturii despre aceas-
t\ epoc\ `nc`t numai istoricii
de rea-credin]\ ar putea da
o alt\ versiune idealizat\
acelor vremuri.

Dac\ mut\m discu]ia pe
terenul crea]iei literare, pro-
blema trebuie nuan]at\.
Dup\ opinia mea, se pot
considera eroi numai per-
soanele care au refuzat s\
publice sub auspiciile cen-
zurii comuniste. Dar care au-
tor refuz\ s\ se vad\ tip\rit
c`nd p`n\ [i mari poe]i ca
Blaga [i Arghezi f\ceau de-
mersuri, uneori umilitoare,
pentru a-[i vedea lumina
slovei tip\rit\? Cei ce au dus

p`n\ la cap\t refuzul de a
publica s`nt cu adev\rat eroii
epocii gulagului. {i au pl\tit
aceast\ cutezan]\ cu anoni-
matul.

Scriitorimea care s-a decis
s\ publice a fost silit\ s\ se
supun\ regulilor impuse de
Putere. Cenzura era at`t de
vigilent\ [i ubicu\ `n Epoca
de Fier `nc`t intrau sub inci-
den]a ei nu numai textele de
fic]iune, dar [i cele mai
ne`nsemnate produse tipo-
grafice, de la afi[ele stradale
[i etichetele de pe borcane,
p`n\ la ferparele de `nmor-
m`ntare [i c\r]ile de vizit\.
Toate, `nainte de a intra `n
tipografie, trebuiau s\ poar-
te [tampila purificatoare a
forurilor. A vorbi de eroism
`n astfel de condi]ii e pur\
fantezie.

Ce mai r\m`ne din eroismul
nostru? ~n România n-a exis-
tat literatur\ underground.
Cei care n-au acceptat cen-
zura au luat calea exilului. E,

poate, [i acesta un fel de
eroism. O parte din cei care
au r\mas, fie c\ au produs
literatur\ evazionist\, fie c\
au `mpins curajul p`n\ la li-
mitele permisibilului, rezu-
m`ndu-se s\ critice aspecte
periferice ale „sistemului“.
Bine`n]eles, spun lucruri
arhicunoscute. Majoritatea
scriitorimii `ns\ s-a predat
sub presiune sau din opor-
tunism „puterii populare“.

Vin Povestirile din Epoca de
Fier `n completarea Jurnale-
lor?

Nu m-am g`ndit p`n\ ast\zi
c\ literatura ar putea veni `n
completarea/continuarea
unui eventual jurnal. Jur-
nalul, cel pu]in cel pe care 
l-am ]inut eu, a fost scris
sub dictatur\, cu teama ob-
sedant\ de a nu intra `n
m`inile Securit\]ii. ~n el 
mi-am notat cu `nc\p\]`nare
petrecerile de peste zi. Sim-
ple impresii sau comentarii
vesele sau triste. Prozele
mele de ast\zi s`nt pur\
fic]iune. A[ fi dorit s\ le fi
scris cu patruzeci de ani `n
urm\, dar iat\ c\ soarta a
decis cu totul altfel.

Pagin\ realizat\ de
Bogdan Romaniuc

Constantin Mateescu: „Care autor refuz\ s\ se vad\ tip\rit c`nd
p`n\ [i mari poe]i ca Blaga [i Arghezi f\ceau demersuri, uneori
umilitoare, pentru a-[i vedea lumina slovei tip\rit\?“.
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DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu & 

Emil BRUMARU

Veronica  D.  Niculescu: S-a `mprim\v\rat f\r\ mine, dar eu s`nt
cea care vede mai bine acum. Din salonul albastru nu se vedeau
deloc v`rfurile copacilor, doar cerul. {i-acela, doar dup\ o vreme.
Nori ca aripile peste acoperi[uri, aripi de corb, de bufni]\ [i de
leb\d\, plumb, aram\, argint. Victoriile fiec\rei zile de dup\ –
c`nd te ridici [i mergi la fereastr\, c`nd ie[i pe teras\ [i vezi un
fazan `n iarba din curtea spitalului unde totul e miraculos, c`nd
`n]elegi, dincolo de durerile opera]iei, c\ au disp\rut complet
durerile acelea, c\ `n locul pumnului care ap\sa tic\los e un gol
pl\cut, ziua c`nd reu[e[ti s\ `]i pui singur\ [osetele, ziua c`nd po]i
num\ra pa[ii, cincisprezece, `n lungul salonului, ziua c`nd po]i
b\ga singur un [techer `n priz\ [i ziua c`nd `n sf`r[it po]i s\ ie[i `n
ora[ – ieri – [i vezi c\ a venit [i-aproape c-a [i cam trecut prim\-
vara, [i aerul ora[ului e tare, e ame]itor, te `mbat\ de-a dreptul,
[i e a[a dulce buc\]ica de p`ine [i ai vrea s\ mul]ume[ti [i `nc\ te
mai g`nde[ti cum, cum s\ faci s\ se aud\ mul]umirile spuse `n
[oapt\. Da, exist\ spitale `n România, spitale particulare, unde te
sim]i r\sf\]at de toate din jur [i astfel ai loc suficient `n\untru
pentru toate spaimele tale, s\ le alin]i, s\ le piepteni, s\ le legeni,
f\r\ s\ le coco[ezi cu griji din afar\. E important s\ ]i le `ngrije[ti
p`n\ la cap\t.

Emil  Brumaru: N-am stat nicic`nd `ntr-un spital particular! Iar
de amintit de intern\rile mele, nu-mi prea vine s\ o fac. A[ rea-
duce un [ir `ntreg de zile, de luni, care mi-au fost interzise de
boal\, de neputin]a de-a m\ sim]i `n voie, de team\...

V.D.N.: S-a `nt`mplat `n ultima diminea]\ petrecut\ `n acest
fantastic spital ca un hotel de cinci stele din Timi[oara. Se opri-
ser\ ploile, acoperi[urile se vedeau limpede, programele tv
reveniser\ la locul lor, iar eu a[teptam cu sufletul la gur\ at`t pro-
fesorul salvator care avea s\ noteze `n fi[\ „Se poate externa“, c`t
[i micul dejun, primul [i singurul dup\ zilele de perfuzii [i ceai.
Visam nu la p`ine pr\jit\ [i cafea, ci la cuvintele p`ine pr\jit\ [i
cafea, ele `nsele purt\toare de savoare [i bucurie, cuvinte `n
dreptul c\rora f\cusem de cu sear\ c`te un cercule] pofticios, pe
meniul bogat oferit de asistent\. Atunci a venit vizita final\ a
medicului, dinainte de verdictul profesorului. Se z`mbea mult `n
spital. De-acum, puteam [i eu r\spunde pe m\sur\. M-a `ntrebat
cum m\ simt. „Excelent“, am zis, „azi plec acas\.“ „Stare gene-
ral\ bun\“, a notat el `n foaia de observa]ie. „{i, altceva, ce s\
mai scriu?“, m-a iscodit vesel. „Scrie]i fericit\“, i-am zis. Ochii
mei, urm\rind m`na `ntoars\, au observat cu `nc`ntare bucla
zvelt\ a unui f, chiar [i c\ciuli]a final\ a lui \. Am z`mbit. Eram
oficial fericit\. Abia dup\ un timp aveam s\ aflu dintr-o copie a
fi[ei c\ medicul scrisese de fapt „afebril\“.

E.B.: Poate niciodat\ n-am fost mai fericit, mai proasp\t `n
percep]ia oric\rui am\nunt, alt\dat\ neobservat, dec`t atunci
c`nd am fost externat a doua oar\ de la pavilionul Crizis... To]i
mi se p\reau plictisi]i, pr\fui]i, neputincio[i `n fa]a at`tor senza]ii
de-o fr\gezime uluitoare... Redescopeream lumea cu o privire
sp\lat\ de orice umbr\ de triste]e. Eram vesel, debordant de
vesel: c`[tigasem!

V.D.N.: Prospe]imea! ~ntre timp, venise prim\vara. C`nd,
cum? Anotimpurile amputate. {i tu, ie[ind din spital f\r\ o parte
din tine, partea rea, despre care afli `nt`mpl\tor c\ va fi p\strat\
acolo, `ntr-un soi de „bibliotec\“, vreme de treizeci de ani. Feri-
cit\ [i afebril\ m\ bucur de toate, da, parc\ s-a mai luat un v\l –
al doilea –, s`nt iar\[i acas\ [i s-au oprit ploile [i mierla c`nt\ la fel
ca `nainte, [i mimoza tremur\ la orice apropiere, [i s`nt c\r]i
teanc la capul patului [i e mult\ bl`nde]e `n toate. Celor plictisi]i,
pr\fui]i, poate ar trebui s\ li se „d\ruiasc\“ o boal\. Dincolo de
chin [i durere, e prospe]imea de dup\. {i deodat\ ai vrea s\ faci
risip\, risip\ de toate. C`te n-ar fi de povestit despre spitalul \sta.
Reanimarea roz...

(va urma)

Fericiri 
afebrile (1)

Ce  a  `nsemnat  cu  adev\rat  eroismul  `n  e-
poca  dejist\,  care  erau  traseele  dubei  ne-
gre  [i  cum  se  putea  supravie]ui  `ntr-oo  ]ar\
`nghe]at\  `n  t\cere  [i  plin\  de  turn\tori,
cum  puteai  iubi  [i  g`ndi  liber  `n  cea  mai
crunt\  cenzur\? Afl\m r\spunsuri dure-
roase `n Povestiri din Epoca de Fier, un ade-
v\rat exerci]iu de supravie]uire departe
de falsele suferin]e [i torturi ale „martiri-
lor“ ce [i-au tr\it revolu]ia `n fa]a televizo-
rului [i au abordat comunismul din lips\ de
imagina]ie [i f\r\ a avea nimic de spus.

Securistul p`nde[te pe la col]uri, ca dia-
volul `n romanele lui Gide. Spioneaz\, com-
ploteaz\ [i face scenarii `n care-[i pierde
victima. E peste tot: pe str\zi, cu duba nea-
gr\ sau fumeaz\ `n locuri ferite de lumin\,
e `n tramvaie, `n cas\, `n familie, printre
prieteni. ~l recuno[ti dintr-o privire: are „o
min\ de c`rti]\ sau mai degrab\ de [obo-
lan de cas\“, i se cite[te pe fa]\ interesul
copoiului de meserie, e „un individ“ `n sen-
sul cel mai josnic cu putin]\. ~l cheam\
Pom`rl\ sau Pot`rc\. E ̀ mbr\cat cu haine ne-
gre [i gravat\ sau cu tunic\ gri, `nchis\ p`n\
`n b\rbie. Poate fi politicos [i chiar curte-
nitor, dar e mereu acela[i tic\los camuflat

care te face s\ adulmeci „odoarea stranie
a primejdiei“.

Povestiri care trec drept
memorii

Descoperim `n Ramona-Vals g`ndurile [i
tr\irile unui t`n\r din anii ’60, urm\rit de
Servicii [i c\ut`nd s\ `nfrunte spaima: „M\
am\geam cu dramul de libertate ce-mi
mai r\m\sese. Amicii mei, cenaclierii, z\-
ceau `n temni]\, erau interoga]i [i umili]i,
tortura]i [i totu[i, ̀ ntr-un anume fel, sc\pase-
r\ de spaima a[tept\rii, incertitudinilor, de
ochii vigilen]i ai caraulelor, aveau statutul
ferm al prizonierului“ (Cenaclul lui Matache).

~l g\sim `n primul capitol, unul dintre
cele mai bune ale c\r]ii, Cu Tro]ki `n in-
timitate. Cartea despre revolu]ia rus\ a
lui Tro]ki `i aduce multe necazuri [i `l
pune `n vizorul Securit\]ii. Amici]ia cu
Tro]ki este descris\ remarcabil, cu talent
cinematografic [i cu mare aten]ie la de-
talii, culmin`nd `n cele din urm\ cu visul,
plin de simboluri, din noaptea ce a urmat
vizitei securistului Pot`rc\: „~n noaptea
aceea l-am visat pe Tro]ki. Luam cina la

un resta-
urant de
lux din A-
capulco.
Ploua u[or. Recla-
me luminoase. Plaja goal\. Mi se pl`ngea
c\ `l doare o m\sea. «Hai s\-]i ar\t!» S-a
aplecat spre mine, r`njind, [i [i-a expus den-
ti]ia. De-o parte [i de alta `i r\s\riser\ doi
col]i enormi, de filde[. ~nghe]asem. M-am
tras cu toat\ for]a `napoi. «Fii calm, mi-a
spus. S`nt de carton. O fantezie de-a mea.
~i folosesc doar la ocazii.» S-a auzit un
]ip\t desperados, m-am trezit. Dormisem
cu Istoria ipochimenului `n bra]e“.

Discursul m\rturisitor face ca povestiri-
le lui Constantin Mateescu s\ treac\ drept
memorii. Povestirile din Ramona-Vals au
`ntr-adev\r [i o important\ latur\ bio-
grafic\, `ns\ fic]iunea r\m`ne pe primul
loc. Avem `n fa]\ un romancier, printre
pu]inii de altfel, care, a[a cum spune Eu-
gen Negrici, „`[i iau `n serios destinul de
scriitor“.

Constantin Mateescu, Ramona-Vals, colec]ia
„Proz\“, Editura Cartea Româneasc\, 

2010, 29.95 lei

Amintirile lui Constantin Mateescu, care au prins via]\ `n volumul
Ramona-Vals de la Cartea Româneasc\, readuc `n prim-plan o epoc\
neagr\ din istoria României, Epoca de Fier, din timpul dictaturii 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Epoca dubei negre

TREI R|SPUNSURI DE LA CONSTANTIN MATEESCU

„~n România n-a existat
literatur\ underground“



Dumitru Ungureanu: „Pl\c`ndu-i s\ experimenteze, Jeff Beck a
`nregistrat [i-a editat piese de factur\ deseori opus\. Datorit\
diversit\]ii repertoriului, el nu poate fi `ncadrat exact `ntr-o
zon\ sau alta a muzicii contemporane“.

JEFF BECK
13 «
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ROCKIN’ BY MYSELF

Dumitru UNGUREANU

Nu  m-aam  `ntrebat,  p`n\  zilele
trecute,  de  ce  p\strez  `n  discoteca
personal\  doar  trei  discuri  ale  lui
Jeff  Beck,  anume  BBllooww  BByy  BBllooww
(1975),  WWiirreedd (1976)  [i  cel  din
2003,  intitulat  simplu  JJeeffff.  De
c`nd a dat nedumerirea peste
mine m\ tot `nv`rtesc `n jurul
r\spunsului, de[i `l am clar `n
minte. Lesne de `n]eles c\ ale-
gerea primului titlu se datoreaz\
formatului SACD, care `mi d\
senza]ia unei imersiuni `n sono-
ritatea fusion-jazz-rock. Pe al
doilea l-am ales datorit\ forma-
tului concurent o vreme, [i care
azi pare c\zut `n dizgra]ia caselor
de produc]ie, anume DVD-Audio.
Entuziasmul meu [i-al altora fa]\
de cele dou\ modalit\]i hi-fi de
redare a muzicii n-a fost suficient,
se vede treaba. Mogulii showbi-
zului au `mpins pia]a, previzibil,
`n direc]ia cantit\]ii, nu a calit\]ii.
Actualmente domin\ distribu]ia
online de MP3. Situa]ia `nregistr\-
rilor de `nalt\ defini]ie b\lte[te pe
farfurioara suportului Blu-ray. M\
`ndoiesc s\ aplaneze acesta dife-
rendul dinainte [i s\ stabileasc\
un standard ce nu va da b\t\i de
cap nici ascult\torului lipsit de
preten]ii, nici muzicianului preo-
cupat doar de perfec]ionarea
interpret\rii.

Jeff Beck este, cu siguran]\,
unul dintre muzicienii „tradi]io-
nali[ti“ `n ale tehnicii de `nregi-
strare-reproducere a sunetului.
De[i a sc\rpinat [i alte m\rci,
chitara lui cea mai iubit\ este
aceea[i de ani [i ani, un Fender
Esquire de culoare galben\, jupuit
de at`ta folosire. Amplificatoarele [i
difuzoarele nu-l preocup\, dar le
utilizeaz\ `ntr-un fel uimitor, ca nici
un alt chitarist. Pedale wah-wah,
module distors, fuzzbox sau re-
verb n-a construit, `ns\ a folosit
din plin, produc`nd mare bucurie
urechii. Tot ce se-ndur\ s\ scoat\
Beck din studio are valoarea expe-
rimentului dublat de
substan]\, e consistent
[i aerat, proasp\t [i
parc\ desenat a[a de
la facerea lumii. Discul
din 2003, preferatul
meu, este unul rafinat
[i inovator, pe care
g\selni]e de ultim\
or\ `n tratarea acusti-
c\ s`nt mixate cu so-
louri `n linie clasic\,
ritmul se potrive[te
melodiei, f\r\ agresiu-
ne [i f\r\ sincope. E,
a[ zice, un r\spuns dat
celor care nu se `ndo-
iau c\ instrumentele
generate pe computer

vor lua locul vechiturilor de
studio, ca [i opozan]ilor folosirii
software-ului `n compunerea
(interpretarea) muzicii. Tot ce se
poate repro[a discului, la circa
[apte ani de la apari]ie, este lipsa
percep]iei spa]iale a partiturii [i a
dispunerii ei conform cu
tehnologia surround, ce tocmai se
dezvolta. ~l suspectez pe Jeff Beck
c\ n-a vrut s\ se complice [i cu
treaba asta. Este exclus ca un
spirit experimentalist de calibrul
lui s\ rateze contactul cu ceva ce
constituie (de la Zappa citire)
`ns\[i esen]a universului sonor.

Pl\c`ndu-i s\ experimenteze,
Jeff Beck a `nregistrat [i-a editat
piese de factur\ deseori opus\.
Datorit\ diversit\]ii repertoriului,
el nu poate fi `ncadrat exact `ntr-o
zon\ sau alta a muzicii contem-
porane. Exigen]a lui a devenit
legendar\, ba i-a atras [i faima de
paranoic al sunetului. ~ntr-adev\r,
mai mult ca la oricare chitarist
contemporan, instrumentul emite
ceva despre care nu ai ce spune
dec`t c\ e perfect. Jeff Beck nu
„c`nt\ la chitar\“; el face s\
vorbeasc\ `ngerii [i demonii prin
intermediul ei. Asculta]i-l [i
privi]i-l `n concertul de la Ronnie
Scott, din 2008. Asculta]i [i noul
disc, at`t de a[teptat, Emotion &
Commotion (Atco/Rhino, 2010).
Beck se comport\ ca un pianist
de mare fine]e, nu ca un rocker.

Am scris pianist? Ei bine, aces-
ta e termenul pe care l-am tot
ocolit mult\ vreme. Jeff Beck fo-
lose[te mijloacele tehnice ale in-
terpretului clasic la pian pentru a
transmite cu chitara ceea ce nu-
mai claviatura (bine temperat\)
face posibil. (A `nregistrat [i
Simfonia a 5-a de Mahler, `ns\
rezultatul nu-l satisface!) Beck ne
p\c\le[te c\-i chitarist. De fapt, e
un pianist care `[i vinde muzica `n
ambalaj rock.

Prezentat  mai  mult  dec`t  elogios  `n
diverse  lexicoane  muzicale  interbe-
lice,  revenit  `n  ]ar\  `n  1943,  dup\
ani  `ndelunga]i  petrecu]i  `n  princi-
pal  la  Berlin,  Theophil  Demetriescu
a  disp\rut,  prin  for]a  lucrurilor,  din
via]a  de  concert,  [i  implicit,  aproa-
pe  complet,  din  memoria  occiden-
tal\.  Iar `n singurul dic]ionar con-
temporan al muzicienilor români
(V. Cosma) ce se scrie despre el `n
perioada comunismului? O singu-
r\ [i, cred, detestabil\ fraz\, ce `l
anihileaz\ practic pe artistul ajuns
la 60 de ani: „~n via]a particular\
(sic!) din ultimul deceniu de activi-
tate – deci, mai precis, `ntre 1948 [i
1958 (nota mea – V.E.) – devenise o
fire boem\, contemplativ\, nu mai
studia, fapt care l-a adus `n pragul
unui amatorism pianistic surprin-
z\tor“.

Scrisoarea publicat\ `n num\rul
precedent spune deja mult despre
condi]ia uman\ a muzicianului `n
1950. Ce nu spune este c\ temerea sa
c\ va fi „epurat“ din corpul didac-
tic al Conservatorului din Cluj, unde
`[i ducea [i via]a „particular\“, ne-
voit s\ doarm\ `ntr-o sal\ de curs,
s-a `mplinit.

Am g\sit `ntre timp `n dosarele
mele o alt\ scrisoare, una dintre ultime-
le din schimbul epistolar, `nceput
`n 1923 [i `ncheiat `n august 1951,
cu muzicianul [i filantropul elve]ian
Werner Reinhart, de la Winterthur.
Reinhart s-a stins din via]\ `n chiar
acel an 1951 [i nu [i-a mai putut aju-
ta cuno[tin]a, prizonier `ntr-o lume
`n care, cum scrie Annie Bentoiu `n
Timpul ce ni s-a dat, oamenii se `nv\-
]au „`n chip ciudat... [i cu nenoroci-
rea“. Din nou, a[adar, las documen-
tul s\ vorbeasc\ (`ntr-o traducere a
originalului german de Geza Kornis).

Bucure[ti,  30.IV.  [19]51
Stimate,  drag\  d-lle  Doctor,  nu  [tiu

dac\  s\  vorbesc  sau  s\  tac,  trebuie
s\-mmi  spun,  dup\  ce,  acum  3  zile,
am  primit  frumosul  dvs.  pachet  de
pe  31  martie.

Dac\  a[  [ti  ce  putere  cereasc\  v-aa
`mpiedicat  s\  vorbi]i;  dar  motivul
pentru  care  a]i  r\spuns  cu  t\cere  la
jum\tatea  de  duzin\  de  scrisori  tri-
mise  `n  ultimele  luni  `mi  r\m`ne  un
secret.  Dac\  a]i  [ti  ce  imens\  bucurie
mi-aar  provoca  c`teva  r`nduri  de  la
Dvs.,  de  la  care  cu  cruzime  v\  zg`r-
ci]i;  nu  v-oo  pot  spune  `n  mod  verosi-
mil,  cu  insuficienta  mea  art\  de  con-
vingere.  Socotesc  pachetul  drept  un
cadou  de  ziua  mea  onomastic\,  de
60  de  ani,  r\mas\  acum  `n  urm\  cu  a-
proape  trei  s\pt\m`ni;  iar  [pachetul]
ne  ajut\  s\  putem  rezolva  iar\[i,  de
bine  de  r\u,  „strictul  necesar“.  Din
nou,  din  inim\,  cele  mai  frumoase
mul]umiri,  dragul  meu  d-lle  doctor.

Pentru  noi,  aceast\  lun\  a  fost
deosebit  de  grea.  Ca  s\  putem  supra-
vie]ui,  so]ia  mea  a  trebuit  s\  `ngri-
jeasc\  timp  de  mai  multe  s\pt\m`ni,
zi  [i  noapte,  un  bolnav  grav,  iar  eu,  `n
sf`r[it,  dup\  mult\  vreme,  am  avut
pe  22.IV.  un  concert  mai  ca  lumea
cu  Filarmonica  din  Craiova  unde  am
c`ntat,  cu  mare  succes,  concertul  `n
sol  minor  de  Saint-SSaëns.  A  trebuit
s\  dau  multe  bisuri,  deoarece,  aici,
soli[tii  trebuie  s\  biseze  [i  `n  concer-
tele  orchestrale.  Astfel,  a  trebuit  ca
`n  nici  8  zile  s\  dau  concertul  pe  care
l-aam  c`ntat  (pentru  prima  oar\)  cu
cinci  ani  `n  urm\,  cu  Enescu;  s\-ll  stu-
diez  din  nou,  cu  mari  greut\]i,  pe  in-
strumente  proaste  [i,  neav`nd  `nc\,
o  or\  `nainte  de  plecarea  trenului,
to]i  banii  necesari  de  c\l\torie.

~ntre  timp  am  primit  un  al  doilea
refuz  la  cererea  mea  de  pa[aport

[i,  cu  trei  zile  `n  urm\,  am  f\cut  o  nou\
cerere.  De  aceea,  speran]a  unui  trai
omenesc  se  `ndep\rteaz\  din  ce `n
ce  mai  mult.  Deocamdat\,  mi-ee  groa-
z\  de  o  a  opta  var\  tropical\  (!) la  Bu-
cure[ti,  pe  care  o  ur\sc  de  moarte  [i
care  ne-aa  adus  deja  m\runte  probe
preliminare.  Altfel,  la  Craiova  am
c`ntat  cu  un  dirijor  de  22  de  ani,  cu
numele  [Sergiu] Comissiona  care,  du-
p\  E.[nescu],  este  predestinat  unor
fapte  mari,  [i  a  fost  primul  care  a  c\-
l\torit,  acum  o  lun\,  cu  un  ansam-
blu  orchestral  complet,  dans  [i  cor,
`n  zona  sovietic\  a  Germaniei,  [i
mi-aa  povestit  multe  lucruri  interesan-
te,  de  necrezut,  at`t  din  URSS,  c`t  [i
din  Ungaria,  pe  care  le-aa  vizitat  `n
urm\  cu  c`teva  luni.

~n  leg\tur\  cu  acestea,  v-aa[  pune
o  serie  de  `ntreb\ri,  fiindc\  Dvs.  v\
pricepe]i  `n  domeniul  artei  a[a  cum
pu]in\  lume  este  capabil\,  dar  `n
ce  prive[te  dorin]ele  [i  speran]ele
mele,  din  p\cate,  a  trebuit  demult  s\
le  abandonez.  ~ns\,  din  „ceterum
causae“,  ast\zi  trebuie  din  nou  s\
sper  `n  `ntreruperea  enigmaticei  Dvs.
t\ceri.

V\  mul]umesc  din  toat\  inima  de
nenum\rate  ori  [i  v\  doresc  numai
bine,  al  Dvs.  mereu,  salut`ndu-vv\  cu
deosebit\  apreciere  [i  stim\,

al  Dv.  supus  Th.  Demetriescu.

Theophil  Demetriescu avea „s\ mai
supravie]uiasc\“ c`]iva ani, dar, cum
o spunea `n prim\vara lui 1951, lip-
sit de speran]a unui trai omenesc,
cu dorin]ele [i a[tept\rile abandona-
te. Un om fr`nt. {i nu era singurul
din genera]ia creatoare a muzicii
române[ti moderne...

Simt nevoia s\ revin, mai
repede dec`t o credeam, la
evocarea figurii pianistului
uitat Theophil  Demetriescu
din mai multe motive. ~nt`i,
fiindc\ departe de biblioteca mea, nu am putut
verifica data mor]ii lui, oferindu-v\, `n num\rul trecut
al „Suplimentului“, una aproximativ\ (1960?), a[a
cum [i-o aminteau membri ai familiei lui. Pianistul s-a
stins `ns\ `n mizerie la 16 august 1958, la numai 67 de
ani. Al doilea motiv, mai important, este convingerea
mea profund\ c\ istoria vie]ii muzicale române[ti nu
se poate scrie dup\ ureche, iar cea pu]in cunoscut\
altfel, din perioada de regim comunist, are nevoie mai
mult dec`t de o re`mprosp\tare...

Becklassic rock

Documente pentru o istorie
a vie]ii muzicale române[ti
sub regimul comunist 
(DIN CORESPONDEN}A PIANISTULUI THEOPHIL DEMETRIESCU)

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Praga



INSTINCT DE
AUTOAP|RARE

Drago[ Cojocaru: „La sf`r[itul lui august, filmul va ie[i din nou
`n cinematografe, `ntr-o nou\ versiune ce con]ine multe scene
suplimentare, t\iate la primul montaj. Va urma apoi, chiar
`nainte de Cr\ciun, o edi]ie DVD cu adev\rat consistent\“. 
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{ti]i ce se `nt`mpl\
c`nd amesteci
Pocahontas, {trumfii,
Matrix [i F\lci 3?
Ob]ii Avatar! E doar
una din multele
r\ut\]i spuse despre
ultimul film al lui
James Cameron
(proasp\t scos pe
DVD [i la noi),
adev\rat fenomen
care, se pare, a
consacrat odat\
pentru totdeauna
3D-ul [i a reu[it
performan]a de a
aduce din nou lumea
`n sala de cinema.

Drago[ Cojocaru

~n  1977,  un  nou  fenomen
cinematografic  –  un  film
science-ffiction  cu  efecte
speciale  revolu]ionare  –  era
`nvins  la  Premiile  Oscar  de
comedia  romantic\  AAnnnniiee  HHaallll
a  lui  Woody  Allen.  Filmul se
numea R\zboiul stelelor [i
fusese primit cam `n acela[i fel
ca Avatar c`teva decenii mai
t`rziu. Publicul l-a adorat, iar
mare parte din critici l-au f\cut
praf, repro[`ndu-i exact acelea[i
lucruri imputate recent [i lui
James Cameron. Star Wars avea
s\ schimbe pentru totdeauna
lumea filmului ([i nu numai) [i
este [i azi un fenomen foarte
viu; pu]in\ lume mai [tie ceva
despre Annie Hall. Mai mult ca
sigur, Avatar, cu bunele, relele

[i albastrele lui, va avea parte
de un destin similar, iar The
Hurt Locker...

Se pot face multe paralele [i
leg\turi `ntre Star Wars [i
Avatar. Cea mai important\
este urm\toarea: `n 1977, un
tip `n v`rst\ de 22 de ani a mers
s\ vad\ R\zboiul stelelor [i a
avut parte de [ocul vie]ii sale.
La ie[irea din cinematograf,
t`n\rul, un anume James
Cameron, era `n egal\ m\sur\
fascinat [i furios. Se l\sase de
[coal\ (studiase fizica [i filo-
sofia), lucra ca [ofer de camion
[i seara, acas\, scria scenarii de
science fiction [i studia efectele
speciale. Star Wars era filmul pe
care voia s\ `l fac\. Era filmul lui
[i `l f\cuse altcineva. „Am luat
R\zboiul stelelor ca un semn c\
ceea ce aveam de oferit era
ceva ce dorea toat\ lumea s\
vad\“, avea s\ declare
Cameron mai t`rziu.

T`n\rul Cameron s-a l\sat
imediat de [oferie [i a trecut la
film, cu un av`nt sporit, condus
de visul s\u de a-[i face
propriul Star Wars. Azi, `n
2010, Avatar este noul Star
Wars [i nu va fi uitat at`t de
repede pe c`t se a[teapt\ unii.
Aminti]i-v\ m\car c\ mai
urmeaz\ dou\ filme `n serie [i
c\ James Cameron este
specialist `n a face continu\ri
mai tari dec`t originalele.

~ntrebarea care se pune
acum este ce via]\ va avea
Avatar transferat de pe marile
pe micile ecrane [i v\duvit de
toat\ magia sa tridimensional\.
Deocamdat\, `ntruparea pentru
acas\ a filmului lui Cameron
este aproape auster\, at`t `n
versiune tradi]ional\, c`t [i 
Blue-Ray: nici 3D, nici versiune
extins\, nici ton\ de supli-
mente; discul con]ine doar
versiunea cinematografic\ a

filmului [i nimic mai mult.
Exist\, evident, explica]ii ce
merg de la argumente
rezonabile p`n\ la l\comia
produc\torilor, dar important
este c\ aceast\ prim\ versiune
este f\cut\ `n special pentru
fani [i pentru cei care nu mai
pot a[tepta c`teva luni. ~n
acela[i timp, primul DVD
Avatar este un antreu pentru
un festin mult mai serios. La
sf`r[itul lui august, filmul va ie[i
din nou `n cinematografe, `ntr-o
nou\ versiune ce con]ine multe
scene suplimentare, t\iate la
primul montaj. Va urma apoi,
chiar `nainte de Cr\ciun, o
edi]ie DVD cu adev\rat
consistent\. Iar anul viitor, 
dac\ totul merge cum trebuie,
Avatar va fi primul film pe 
DVD pe care `l ve]i vedea `n
format 3D, acas\, comod
instala]i `n sufragerie.

Note, st\ri zile // Andrei Ple[u // Editura: Humanitas

Via]a unui om singur // Adrian Marino // 
Editura: Polirom

11
Frumoasele str\ine // Mircea C\rt\rescu // Editura:
Humanitas22

Patru femei, patru pove[ti // Aurora Liiceanu // 
Editura: Polirom33
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Balad\ l\ut\reasc\ // Johnny R\ducanu // 
Soft Records

Nunta mut\ // Regia: Hora]iu M\l\ele // Castel Film
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Avatar // James Cameron  // Twentieth Century-Fox

The Hurt Locker // Regia: Kathryn Bigelow // 
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„Suplimentul  de  cultur\“  v\  ofer\
`n  fiecare  s\pt\m`n\  clasamente
care  oglindesc  v`nz\rile  din  lan]ul
de  libr\rii  C\rture[ti.

Antreul Avatar pentru acas\

~N CUR~ND



V\  scriu  aceast\  scrisoare  de  ame-
nin]are  `n  mod  pa[nic,  ca  s\  nu
spune-]]i  c\  nu  s`ntem  civiliza-]]i.
Numele meu este hack3r2002 [i
s`nt pre[edintele GRR, Gruparea
Românilor din România. Recent,
`n ]ara dumneavoastr\ s-au f\cut
unele afirma]ii def\im\toare la
adresa poporului român, pe care
ne lua-]i drept ]igani. Vreau s\ v\
informez pe cale oficial\, prin a-
ceast\ scrisoare, asupra faptului
c\ ]iganii nu s`nt români. Dac\ ei
fur\ [i cer[esc la dumneavoastr\
`n ]ar\, nu ave-]i dreptul s\ arun-
ca-]i cu noroi `n poporul nostru,
care s`ntem urma[ii lui Traian [i
Decebal, [i am luptat [i ne-am
jertfit pentru istoria [i pentru li-
bertatea noastr\. Noi avem ace-
la[i s`nge latin ca francezii, pe
care `i consider\m fra]ii no[tri [i `i
respect\m mult. Eu am `nv\]at la
[coal\ A la recherche de le temp
perdu [i chiar mi-a pl\cut. Cerem
ca acest s`nge s\ fie respectat
cum se cuvine. A venit vremea s\
nu mai suport\m glumele voastre,
[i s\ ne ridic\m to-]i `ntr-un
pumn str`ns, pentru a ap\ra
onoarea ]\ri[oarei noastre dragi.
Noi `i avem pe Eminescu, pe 
Creang\ [i pe Vasile Alecsandri,
am inventat stiloul [i avionul cu
rec]ie. Am dat lumii pe Nadia
Com\neci [i pe Gic\ Hagi. Nu
s`ntem gunoaiele Europei! 
~nceta-]i s\ ne mai prezenta-]i ca
pe ni[te ho-]i. Minciunile voastre
vor sf`r[i tragic [i ve-]i culege
roadele lor!

V\ som\m, ca `n termen de 48
de ore, s\ v\ cere-]i scuze fa]\ de
poporul român, pe care l-a-]i jig-
nit [i ofensat, [i s\ recunoa[te-]i
c\ ]iganii nu s`nt români, c\
românii s`nt un popor de oameni
cinsti-]i, buni la suflet, calzi [i 
minuna-]i, foarte primitori, 
descurc\re-]i [i cu sim]ul umoru-
lui. Dac\ nu `ndeplini-]i aceste
cerin]e, vom sparge toate 
site-urile marilor publica]ii din
]ara dumneavoastr\ [i vom posta
acolo mesaje de eliberare, scrise
`n limba român\, pe muzic\ de
Ciprian Porumbescu. Apoi v\ vom
bate copiii la World of Warcraft,
Call of Duty [i FIFA 2010, le 
vom lua armele, gold-ul [i le 
vom da goluri din corner. Dup\
care vom bloca toate site-urile
porno pentru utilizatorii francezi
[i vom virusa toat\ Fran]a cu
virusul \la care se trimite singur
pe messenger. {i nu ne vom opri
aici. Dac\ tot nu ve-]i ceda, ne
vom masturba privind poze cu
Carla Bruni goal\. Vom face asta
p`n\ c`nd ve-]i recunoa[te c\
românii s`nt cei mai buni oameni
de pe planet\, un popor civilizat,
care a dat lumii multe valori [i
care s-a jertfit pentru patrie. Ca s\
[ti-]i ce fel de oameni s`nt
românii.

Tricolorul român va flutura [i
toate aceste lucruri se vor
`nf\ptui! Vulturii zboar\ mai jos
dec`t g\inile, dar g\inile nu se vor
ridica niciodat\ deasupra norilor.

Au revoir.

www.suplimentuldecultura.ro
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Conform datelor oficiale, cei care au c`[tigat cel mai mult din
drepturi de autor anul trecut pe ramura „crea]ie muzical\“ au
fost compozitorii de jingle-uri! 
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„S-A C~NTAT BINGO!“

Artistul român `[i cere
dreptul de a fi exploatat,
[eful planta]iei c`[tig\

Un comentariu 
de George Onofrei

Adoptarea  unui  act  normativ  care  s\
prevad\  protejarea  muzicii  române[ti
`n  fa]a  radiodifuzorilor  cu  pasiuni  an-
glofone  n-aar  fi  un  lucru  ie[it  din  co-
mun. ~n multe ]\ri europene, statul
protejeaz\ `n acest fel veniturile ar-
ti[tilor – nu numai ale celor care c`nt\,
dar [i ale celor care produc filme, do-
cumentare, emisiuni de televiziune.
Prima `ntrebare ar fi: dac\ tot facem
o lege, de ce s\ o facem numai pe un
sfert [i s\ nu includem toate categori-
ile de arti[ti care ar putea tr\i, la o a-
dic\, din drepturile de autor ob]inute
de la televiziuni [i radiouri? Nu rein-
vent\m noi roata, doar ne-am alinia
unui curent al popoarelor europene
care doresc s\ le mearg\ bine mai
`nt`i propriilor creatori [i apoi caselor
de discuri importatoare, s\ zicem.

Cazul României este `ns\ unul foar-
te special ̀ n „concertul european“, cum
sun\ o formul\ b\t\torit\. Problema
e c\ nu ne d\m seama prea bine cine-i
dirijorul. Altfel spus, cine administrea-
z\ sumele de bani? P\i organismele
de gestiune colectiv\ a drepturilor de
autor. {i cine verific\? P\i Consiliul Na-
]ional al Audiovizualului. Cine sanc]io-
neaz\? Legea, prin „bra]ele“ ei – fisc,
tribunal... 

Am stabilit c\ avem mai mul]i diri-
jori. Cum st\m cu orchestra? Conform
datelor oficiale, cei care au c`[tigat
cel mai mult din drepturi de autor anul
trecut pe ramura „crea]ie muzical\“
au fost compozitorii de jingle-uri! Deci
nu Horia Moculescu, nici m\car dom-
nul Iorgulescu, ba nici Marius Moga.
I-a b\tut Lauren]iu Du]\ (care mai com-
pune [i jingle-uri). Cea mai mare par-
te a creatorilor continu\ s\ primeasc\
un soi de pensie lunar\ de la CopyRo,
Dacin Sara, UCMR-ADA [i alte prescur-
t\ri din acestea zglobii. I-am putea
spune [i tax\ de protec]ie, din mo-
ment ce organismele `n discu]ie se
prezint\ `n continuare celor care le
reprezint\ drepturile ca opace [i cu
picioare de lut. 

Astfel, un prim efect al adopt\rii
unei legi protec]ioniste ar fi `mbo-
g\]irea rapid\ a abrevierilor amintite
[i a domnilor care le conduc. ~n haosul

românesc bine udat [i cultivat `n ul-
timele dou\ decenii, e greu de crezut,
cel pu]in pentru mine, c\ banii vor [i
ajunge mintena[ la domnii compozi-
tori, scenari[ti etc. Veniturile acestora
continu\ s\ provin\ `n mare m\sur\
din contracte directe de cesiune a drep-
turilor de autor [i mai pu]in din exploa-
tarea operelor. 

„Uite piesa, o ascult [i
urlu: este!“

Radiodifuziunea Rom=n\ [i Televiziu-
nea Rom=n\ continu\ s\ fie printre
cei mai mari pl\titori de drepturi de
autor `n urma „exploat\rii“ muncii
domnilor compozitori, scenari[ti etc.
Algoritmul dup\ care se pl\tesc drep-
turi de autor c\tre UCMR-ADA [i
CREDIDAM (prima institu]ie se ocu-
p\ de compozitori, cea de-a doua de
interpre]i) e destul de complicat: `n
func]ie de c`t\ muzic\ rom=neasc\ di-
fuzezi, pl\te[ti o cot\ parte din veni-
turi (`n cazul radiodifuzorilor publici
intr\, `n mare, taxa radio, publicita-
tea, `n cel al priva]ilor `ncas\rile din
publicitate [i `nchirierea de spa]ii de
emisie sau, `n cazul `n care e[ti pe mi-
nus, un procent din costurile opera]io-
nale, dar nu mai pu]in de 2.400 de lei
trimestrial). Exist\ [i o serie de regle-
ment\ri separate legate de obligativi-
tatea difuz\rii de produc]ii europene
[i române[ti, cu unele diferen]e `ntre
institu]iile publice de radio [i televiziu-
ne [i cele private. Altfel spus, Legea
Drepturilor de Autor con]ine doar pre-
vederi generale, dup\ care vin legile
de func]ionare ale colectorilor de drep-
turi de autor. ~n dulcele stil rom=-
nesc, cu c`t cite[ti mai multe astfel de
acte, cu at`t te scarpini mai tare `n cre[-
tet a nedumerire.

Or, o cot\ obligatorie de 60% mu-
zic\ rom=neasc\ ar genera, teoretic,
venituri uria[e, dat fiind c\ priva]ii
nu se `nghesuie s\ promoveze arti[ti
autohtoni `ntr-un procent mai mare
de 8-10%. Nu fac asta pentru c\ s`nt
ni[te tic\lo[i [i tr\d\tori de neam, ar
spune Uniunea Compozitorilor [i
Muzicologilor din Rom=nia, de care
este legat\ ombilical ADA. Tic\lo[ia
asta se traduce `ns\ uneori prin
nevoia de a supravie]ui `ntr-o pia]\ [i

a[a nes\n\toas\. Le e u[or Marii Bri-
tanii sau Fran]ei s\ adopte asemenea
reglement\ri at`ta vreme c`t au o in-
dustrie muzical\. La noi, aceasta se
bazeaz\ pe vreo doi-trei Moga, dino-
z\ura[ii care au compus [lag\re ne-
muritoare (sic!) `nainte de 1989 [i fe-
te [i fl\c\i de bani gata care iau euro
de la tata [i ̀ [i cump\r\ sample-uri din
str\in\tate. Dup\ aceea zic: „Uite pie-
sa, o ascult [i urlu: este!“.

{i revin. Veniturile acestea se vor
reg\si `n mic\ m\sur\ `n buzunarele
arti[tilor [i compozitorilor. Casele de
discuri pl\tesc adeseori bani grei ra-
diourilor comerciale pentru a le di-
fuza loaza de 24 de ori pe zi, pe siste-
mul orice inep]ie repetat\ devine una
acceptat\. {i unele posturi muzicale
TV percep, se zice, c`te 2-3 euro pe
difuzare de la artist/cas\ de discuri
ca s\ fie toat\ lumea fericit\. Scopul
nu e v`nzarea de discuri neap\rat, ci
cre[terea cotei de pia]\. O Claudia
Pavel difuzat\ la infinit va scoate [i
ea un ban gr\mad\ pe o apari]ie pen-
tru c\ o [tie lumea de la radio, iar im-
presarul, care se confund\ uneori cu
casa de discuri, va lua [i el ni[te crei-
]ari `n plus. 

~n final, urarea tradi]ional\: exploa-
tare fericit\!

Arti[tii din România se revolt\ [i cer ca 60% din
muzica difuzat\ de televiziuni [i radiouri s\ fie
româneasc\. „Este descurajant pentru tinerii
compozitori s\ vad\ c\ posturile de radio s`nt
inaccesibile [i, din aceast\ cauz\, mul]i tineri arti[ti
fie aleg s\ plece din ]ar\, fie se orienteaz\ c\tre alte
domenii“, l\crimeaz\ Paula Seling. 



Iulia Blaga: „Scrisoare de adio e un film independent ajuns la
noi cam t`rziu (e din 2008). De fapt, n-ar fi fost o dram\ dac\
nu mai ajungea deloc, pentru c\ e destul de pasabil“.

T~RZIU
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EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza VASILIU

Instrumentul
Mozart
~n  1993,  ni[te  cercet\tori  americani  au
publicat  `n  revista  „Nature“  rezultatele
unui  studiu  care  ar\ta  c\  ascultarea  unei
sonate  de  Mozart  `mbun\t\]e[te  anu-
mite  performan]e  ale  creierului  uman.
Vestea s-a r\sp`ndit cu o vitez\ care a
deformat-o instantaneu [i a transfor-
mat-o `n „efectul Mozart“ sau „cum
te face Mozart mai de[tept“. P\rin]ii au
cump\rat toate compila]iile cu Mozart,
tortur`ndu-[i copiii cu ore `ntregi de au-
di]ie, femeile gravide au ascultat frene-
tic sonate [i concerte, iar guvernatorii
din Georgia [i Tennessee au cerut bani
de la buget ca s\-i d\ruiasc\ fiec\rei
viitoare mame un CD cu muzic\ clasic\.
Fraces Rausher, una din autoarele stu-
diului din revista „Nature“ s-a declarat
„`ngrozit\ [i foarte surprins\ de ce s-a `n-
t`mplat“. ~n fapt, singura `mbun\t\]ire
semnificativ\ pe care o constatase `n
urma experimentului din 1993 fusese la
capitolul „`mp\turirea [i t\ierea h`rtiei“.
At`t [i nimic mai mult. ~ns\ `n timp ce
oamenii de [tiin]\ erau aproape con-
vin[i c\ Mozart nu ne face nici mai
pro[ti, nici mai de[tep]i, restul popula-
]iei se oprea din ce `n ce mai des pe la
raftul de muzic\ clasic\. „Die Zeit“ s-a
hot\r`t s\ anun]e `n num\rul din 4 mai c\
s-a terminat cu „mitul Mozart“. Cerce-
t\torii de la Universitatea din Viena au
trecut `n revist\ 39 de studii dedicate
subiectului [i au tras linia: nu exist\ nici
un motiv pentru a crede c\ Mozart ne
face mai de[tep]i. Autorit\]ile britanice
ar avea ceva de ad\ugat la aceast\ con-
cluzie: muzica lui Mozart e [i o modali-
tate perfect\ de a pedepsi. Elevii mai
agita]i de la West Park School (Derby)
s`nt supu[i unei „deten]ii speciale“ de
dou\ ore, `n timpul c\reia s`nt obliga]i s\
asculte muzic\ clasic\. ~n multe ora[e din
Anglia, municipalitatea a decis `ndep\r-
tarea g\[tilor de tineri turbulen]i prin
megafoane amplasate `n locuri publice
la care se aude muzic\ de Mozart, Vivaldi,
Beethoven („Nu prea e cool s\ fii v\zut
pierz`nd vremea undeva unde se aude
Mozart“, spune m`ndru un angajat al
c\ilor ferate din Tyne and Wear). Denun-
]area acestei `nfior\toare transform\ri a
muzicii clasice `ntr-un instrument de exer-
citare a autorit\]ii a f\cut-o Brendan
O’Neill `ntr-un articol foarte bine argu-
mentat („Weaponizing Mozart“), publi-
cat `n februarie, `n revista „Reason“. Se
pare c\ Marea Britanie devine campioan\
`n ceea ce prive[te dorin]a de a-[i ]ine `n
fr`u propriii cet\]eni, [i mai ales pe cei
mai tineri, pe care-i crede din start in-
compatibili cu muzica clasic\ [i `i for]ea-
z\ s\ o asocieze cu repulsia fa]\ de au-
toritate. En]iclopedia ar cam interzice
utilitarismul \sta grotesc al celor care
se folosesc de art\ ca s\-[i impun\ pro-
pria viziune asupra realit\]ii [i ar `ncu-
raja apari]ia unei secte de caraghio[i
care s\ asculte Concertul pentru pian
[i orchestr\ nr. 23 pentru pura lor
pl\cere de melomani `ndr\gosti]i.

Surprinz\tor  c`t  de  pustiu  e
ora[ul  nostru  la  6  diminea]a.
Pare altul.

Cu o sear\ `nainte, venise
mama pe la mine [i-[i uitase
acas\ ceva at`t de necesar la
ora[: buletinul. Am convenit
telefonic cu tata s\ ni-l tri-
mit\ cu autobuzul de dimi-
nea]\. Cum ora[ul nostru nu
are o autogar\ normal\, au-
tobuzele opresc [i pleac\ pe
unde pot, mai r\ru] prin
„autogara“ oficial\ (un fost
parc de joac\, `n care s-a
plantat un chio[c de ziare 
pe post de ghi[eu, undeva
departe de centru, m\ rog,
de gar\). Dintr-un vechi 
reflex str\mo[esc, cele 
mai multe „trag“ `n zona

fostei autog\ri, ast\zi super-
market Billa.

Ei bine, cam astea au fost
indica]iile primite de la tata:
la 6, `n zona Billa, s\ merg
unde „trag“ moldovenii (cei
din Republica Moldova) [i s\
caut un autobuz mare, verde,
[i un b\iat cu geac\ ro[ie.

La ora stabilit\, parcarea –
una destul de mare – era
pustie. Cu excep]ia unui
c`ine care s-a apropiat de mine
[i a evaluat din priviri cam ce
[anse are s\-i dau ceva. S-a
l\murit repede. Nimic.

Apoi s-a deschis o dubi]\
din care a ie[it un domn som-
noros, cobor`t parc\ direct
din pat, cu o sticl\ de ap\ `n
m`n\. A `nceput s\ se spele

pe fa]\. L-am l\sat s\ se [tear-
g\, apoi m-am apropiat [i l-am
`ntrebat cumva idiot: „Nu v\
sup\ra]i, nu [ti]i unde trag
moldovenii?“. „Pe-aici“, mi-a
r\spuns [i s-a urcat `n
ma[in\, p\r`nd c\ ar mai
avea vreme de mo]\it pu]in.

Am `nceput s\ umblu 
de-aiurea, „pe-aici“-ul fiind
destul de mare, destul de
deruntant. M-am mai `nt`lnit
o dat\ cu c`inele. S-a apropi-
at din nou [i m-a `ntrebat
din ochi: „Totu[i, nimic?!“.
Nimic.

Apoi, printre pu]inele
ma[ini din parcare, a ap\rut
o b\tr`n\ de la ]ar\ (se vedea
dup\ `mbr\c\mintea cur\]ic\
[i baticul de pe cap), a-
proape pl`ng`nd, cu un gea-
mantan mare, maro, `ntr-o
m`n\, cu o sticl\ de Cola
str`ns\ la piept, `n cealalt\.
P\[ea gr\bit, haotic, `ntr-o
parte [i-ntr-alta, [i spunea
din c`nd `n c`nd: „Offf, of, 

of, of!“. M-a z\rit pe mar-
ginea drumului [i m-a stri-
gat: „M\i b\ie]el, nu [tii de
unde pleac\ autobuzul de
Grecia?“. „Nu [tiu – i-am zis –
doar cel de Italia, mai `ncolo,
dup\ gar\. Dar la c`t trebuie
s\ plece?“ „La [ase.“ S-a dus
`nspre gar\ pl`ng`nd de-a
dreptul: „Offf, of, of, of!“.
Era [ase [i zece.

Apoi l`ng\ mine a oprit
un taxi din care a cobor`t o
doamn\ [oferi]\. {i-a scos
covora[ele de la ma[in\ [i a
`nceput s\ le scuture. „Nu
[ti]i de unde pleac\ auto-
buzul de Grecia?“ S-a oprit
din dereticat, a stat pu]in pe
g`nduri [i mi-a r\spuns: „E
posibil de la McDonalds“. La

cum eram – `n [lapi, pan-
taloni scur]i [i tricou, cu un
pachet de ]ig\ri `n m`n\ – nu
prea-i p\ream c\ vreau s\
plec fix atunci `n Grecia. 
I-am ar\tat `nspre b\tr`na
care se `ndep\rta [i i-am
spus povestea ei. „La c`t tre-
buia s\ plece?“, m-a `ntre-
bat. „La [ase.“ „Oricum l-a
pierdut!“, a concluzionat ea.

Privind `n urma femeii
care alerga (pe c`t posibil) 
s\ prind\ autobuzul de Gre-
cia, am v\zut cum opre[te,
l`ng\ sta]ia de tramvai, un
autobuz mare verde. Am
fugit `ntr-acolo [i din el a 
cobor`t un b\iat cu geac\
ro[ie care mi-a dat buletinul
mamei.

Locul unde trag
moldovenii

S\  le  lu\m  pe  r`nd.  Sete e, tehnic vor-
bind, un horror. Eroul lui e un preot
devenit vampir, care se `ndr\goste[te
de so]ia unui prieten, dezvolt`nd cu
aceasta o rela]ie gen Bonnie [i Clyde
p`n\ c`nd mustr\rile de con[tiin]\ pen-
tru p\catele lui `l ajung din urm\. E
antologic\ scena `n care preotul `nce-
pe s\ se dedea la perfuziile de s`nge
ale pacien]ilor din spitale. Filmul are
[i umor (negru), [i frumuse]e (toate
filmele lui Park Chan-wook au o ele-
gan]\ [i o rigoare care le fac memora-
bile), cochet`nd nu doar cu horror-ul,
dar mai ales cu love story-ul, pentru
c\ `n prim-plan se afl\ iubirea pasio-
nal\ dintre preotul devenit vampir [i
so]ia umilit\ a prietenului s\u. Park
Chan-wook urm\re[te, ca `ntr-o po-
veste de dragoste p\tima[\ [i distruc-
tiv\, toate „momentele subiectului“,
de la conturarea rela]iei p`n\ la de-
gradarea [i disolu]ia ei. Astfel c\ Sete
nu e un simplu horror sau doar un
horror, dup\ cum nu e doar un film
cu vampiri sau doar un love story, ci
un film amplu, spectaculos, pasional,
care pune semnul de punctua]ie
corect dintre vampiri [i pasiunea amo-
roas\ – elemente care se pot defini
reciproc unul prin cel\lalt.

Spre deosebire de Sete, Iron Man 2
e divertisment [i at`t, dar un divertis-
ment de calitate. Pentru partea a doua
a trilogiei demarate `n 2008, Jon Fa-
vreau – actor convertit la regie de film,
dar care [i-a p\strat un rol [i pe ecran
(`n rolul bodyguardului lui Tony Stark,
Holly) – a apelat la un scenarist care e
[i el la baz\ actor – Justin Theroux. Re-
comandat de Robert Downey Jr. care
fusese coleg de platou cu Theroux la
Furtuna tropical\, unde acesta era [i
coscenarist, Justin Theroux a scris o
poveste care e animat\ chiar dac\ intri-
ga nu e prea complex\. Replicile sun\
relaxat, iar actorii s`nt surprinz\tor de
bine condu[i – cum numai un actor [tie
s-o fac\, dup\ cum se vede. Cu Mickey
Rourke `n rol de rus malefic [i Scarlett
Johansson `n cel de agent\ secret\
sub acoperire, trilogia realizat\ dup\
celebrele benzi desenate [i-a `mbog\-
]it rezerva]ia. Filmul are consisten]\
datorit\ actorilor [i replicilor, nu din
pricina situa]iilor.

Doar o vorb\ s\-]i mai spun...

Scrisoare de adio e un film indepen-
dent ajuns la noi cam t`rziu (e din 2008).

De fapt, n-ar fi fost o dram\ dac\ nu
mai ajungea deloc pentru c\ e destul
de pasabil. Are subiectul, alura, abor-
darea [i toate defectele unui film in-
dependent, dar, de[i a fost prezentat
la Sundance, n-a rupt nim\nui gura
pe acolo. Wes Bentley (b\iatul din Ame-
rican Beauty) interpreteaz\ rolul u-
nui t`n\r care-[i mascheaz\ traumele
scriind versuri de adio pentru sinuci-
ga[i p`n\ c`nd apare sora unui fost
client care nici ea nu e prea st\p`n\ pe
psihicul ei. Singurul element lumi-
nos `n acest film deprimant [i st\tut

nu din pricina mor]ii, c`t a pove[tii [i
a `ntregului ansamblu e Ray Romano
`n rolul unui dirijor care `[i consum\
ratarea compun`nd muzic\ „de a[tep-
tare“ pentru telefon.

Iron Man – Omul de o]el 2/Iron Man 2, 
de Jon Favreau. Cu: Robert Downey Jr.,
Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow.
Nerecomandat sub 15 ani. 
Pe ecrane din 30 aprilie

Scrisoare de adio/The Last Word, de
Geoff Haley. Cu Wes Bentley, Winona
Ryder, Ray Romano. 
Pe ecrane din 30 aprilie
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Dup\ ce anul trecut a fost premiat la Cannes, filmul
sud-coreeanului Park Chan-wook, Sete/Thirst/Bakjwi,
ajunge [i la noi. E un film frumos [i, cum s\ spun,
tihnit, pentru c\ autorul lui e un cineast care are [i
m`n\, [i cap. Iron Man 2 e [i el de v\zut, de[i vine
sub nivelul lui Sete, dar Jon Favreau reu[e[te, ajutat
de scenariul lui Justin Theroux [i de Robert Downey
Jr. `n rolul principal, s\ fac\ un film cu supereroi
pu]in diferit de ce am mai v\zut.

FILM

Iulia BLAGA

Omul de o]el [i vampirii
care beau de sete

Sete/Thirst/Bakjwi, de Park Chan-wook. Cu: Song Kang-ho, Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun.
Interzis minorilor. Pe ecrane din 30 aprilie


