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Vi[niec: Cruciada
bunelor inten]ii
Doris Mironescu
Ultimul roman al lui Matei Vi[niec
este [i cel mai bun dintre cele
publicate p`n\ acum de autor.
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SCRIITORUL EMIL BRUMARU:

Special:
BERLINALA
2012
Coresponden]\ de Iulia Blaga
Dac\ `ntr-adev\r e real c\ timpul
se scurteaz\ tot mai mult, atunci
senza]ia c\ de la o Berlinal\ la alta
distan]a e tot mai mic\ nu e doar
o impresie. „Fac Berlinul“ din 2003
[i deja m\ simt ca pe[tele `n ap\.
Cel mai greu a fost `n primul an,
dar Leo era deja familiarizat cu
cele mai bune locuri de m`ncat
repede [i ieftin [i cu toate cele pe
care trebuie s\ le [tie un jurnalist
c\zut ca din lun\ `n primul lui
festival interna]ional. (Mi-a luat
`ns\ vreo doi ani ca s\ nu m\ mai
r\t\cesc prin Potsdamer.)
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„~n via]\ nu poate fi
ca `n poezie. Dac\ ar fi,
n-ai mai putea scrie“
Numai `ntr-o discu]ie cu
Emil Brumaru po]i s\ri de
la competi]ii amoroase la
politica zilei, de la z\pezile
din Dolhasca la z\pezile
de azi, de la Nichita
St\nescu la Veronica
Micle, de la Elena Udrea
la vecinele de scar\.
~mbufnarea-i de acum
proverbial\ se poate
transforma `ntr-un fel
foarte aparte de
sf\to[enie.

nemul]ume[te
» „M\
faptul c\ `mb\tr`nesc,
ceea ce se observ\
foarte bine prin
reac]iile pe care le au
femeile fa]\ de mine.
Adic\ nu mai au nici o
reac]ie pur [i simplu.“ –
Emil Brumaru
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editorial
CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Iluzie [i deriziune
Lucian Dan Teodorovici
~n piesa Hen
nric al IV-llea a lui Luigi Pirandello, `n timpul unui carnaval la care particip\ `n costumul `mp\ratului german, un
t`n\r e `mpins de pe cal [i, `n c\dere, se love[te la cap. Se treze[te cu min]ile r\t\cite [i se identific\ apoi cu personajul istoric
ale c\rui haine le poart\. Un om
obi[nuit devine pentru el `nsu[i
([i pentru cei din jur care-i fac
jocul) Henric al IV-lea. Urmeaz\, ca `n toate pove[tile pentru
scen\ ale marelui scriitor italian,
o `n[iruire de jocuri [i iluzii, de
medita]ii la limita dintre ceea ce
este [i ceea ce pare a fi.
Nu fac un comentariu literar. Pur [i simplu, decizia ~naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie din
14 februarie, privind recunoa[terea lui Mircea Grigore Lambrino

(tat\l lui Paul Lambrino, a[a-zisul
„Prin] Paul al României“) ca fiu
al Regelui Carol al II-lea, mi-a
adus aminte de piesa lui Pirandello. Sau, mai bine zis, comportamentul din ultimii ani al domnului Paul Lambrino, `ncununat
acum de o decizie pe care o poate flutura presei, se aseam\n\
aproape `nduio[\tor, p`n\ la un
punct, cu cel al personajului
sus-amintit.
Evident, dac\ urm\rim totul
prin prisma recuper\rii „onoarei familiei“, un concept `n esen]\ at`t de frumos, n-am avea ce
s\ coment\m. Din perspectiva asta, am vedea doar un om care a
luptat `n instan]e pentru a ob]ine [i `n România (dup\ ce justi]ia portughez\ i-o oferise `nc\
din 1955) recunoa[terea demnit\]ii biografice a tat\lui s\u.
~ns\ ar fi greu s\ identific\m

punctul din care lucrurile pot
fi privite doar sub acest unghi.
C\ci, `n realitate, lupta lui „Paul de România“ nu prea pare s\
aib\ leg\tur\ cu istoria, cu recuperarea adev\rului ei, cum nu
prea pare s\ aib\ leg\tur\ nici
cu marile vorbe mai sus folosite,
adic\ onoare, adic\ demnitate. {i nu spun asta referindu-m\
la pozi]ia Casei Regale a României, `ntr-ale c\rei h\]i[uri succesorale e greu s\ te av`n]i, ele
fiind p`n\ la urm\ o chestiune
mai pu]in obiectiv\, „rezolvabil\“ mai degrab\ prin simpatia
sau respectul pe care-l ai (sau
nu) pentru ideea de monarhie
dec`t pe cale strict oficial\.
~ns\ cet\]eanul Paul Lambrino, `nc\ de c`nd a devenit o prezen]\ public\ `n România, a avut un comportament mai degrab\ straniu dec`t demn. Las
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La ]\ranul urban
Radu Pavel Gheo
Zilele trecute primarul municipiului
Ia[i, Gheorghe Nichita, declara nemul]umit c\, din pricina unor consilieri locali care n-aa u vrut s\ sus]in\
un ditamai proiectul de modernizare
a ora[ului, Ia[ul pierde o finan]are
european\. Dac\ stai s\ crezi retorica
specific\ a ultimilor ani, totul pare
clar – [i revolt\tor. Cum s\ pierzi
fonduri europene? Cum s\ pierzi
ocazia de a moderniza un ora[ pe
banii Ioropei?
Dar dac\ afli despre ce este vorba,
lucrurile nu mai par a[a de simple.
Las’ c\ nu era vorba de ni[te fonduri
garantate, ci de un proiect care putea
sau nu s\ fie aprobat; dar proiectul
`nsu[i, proiectul pe care [i l-ar fi luat
`n c`rc\ Ioropa, cu fondurile ei cu tot,
este unul... prost, hai s\-i zicem un
proiect prost, c\ nu putem acuza
edilii urbei c\ vor s\ distrug\ ora[ul
tocmai c`nd ei zic c\-l modernizeaz\.
Numai c\ de fapt tocmai asta se
`nt`mpl\. Proiectul despre care vorbea
primarul era acela de construire a
unei parc\ri subterane pe locul parcului din fa]a Teatrului Na]ional, a
esplanadei dintre teatru [i Mitropolie,

unul din pu]inele locuri mai aerisite
r\mase `n zona central\ a Ia[ului.
Doar c\, la fel ca [i `n Bucure[ti [i `n
ora[ele conduse de edili f\r\ cultur\
urban\, oameni pentru care semnele
urbanit\]ii s`nt ma[inile, blocurile [i
cl\dirile de birouri, iar cele ale civiliza]iei, dalele de gresie [i balustradele
de inox, mai toate proiectele de
„modernizare” `nseamn\ ocuparea
sau m\car limitarea spa]iului public
recrea]ional [i `nlocuirea zonelor verzi
cu construc]ii [i parc\ri.
Distrugerea esplanadei teatrului
din Ia[i, unul din locurile pline de
farmec ale vechiului centru de cultur\, este doar una din nenum\ratele
ac]iuni care au ur`]it România `n ultimele dou\ decenii. Parc\ duhul urbanistic al lui Ceau[escu s-a `ncuibat `n
sufletele noastre [i nu mai putem
vedea spa]iul urban dec`t cu mintea [i
creierul s\u de ]\ran scornice[tean.
Mentalitatea de ]\ran urban, care
domin\ administra]ia unor mari centre urbane din România, e esen]ializat\ frumos `n declara]ia unuia din consilierii locali ce sus]in proiectul. D`nsul
era de p\rere c\ asta, parcarea subteran\ din buricul t`rgului, ar fi un semn
de modernizare: vii cu ma[ina p`n\ `n

Radu Pavel Gheo: „Parc\ duhul urbanistic al lui Ceau[escu s-a
`ncuibat `n sufletele noastre [i nu mai putem vedea spa]iul
urban dec`t cu mintea [i creierul s\u de ]\ran scornice[tean“.

deoparte faptul c\ s-a „`ncumetrit“ cu Traian B\sescu, pre[edintele botez`ndu-i b\iatul, [i
a f\cut din acest gest un act mediatic apropiat de ideea de circ.
Nu m\ opresc nici m\car la repetatele sale re]ineri, ca s\ nu
le numesc altfel, privind ideea
de monarhie – c\ci, m\car p`n\
la a beneficia de decizia justi]iei
române, domnia sa era extrem
de respectuos cu viziunea republican\, [i nu neap\rat de dragul Constitu]iei.
M\ refer `ns\ la ceea ce pare a-[i dori cu adev\rat domnul
Paul Lambrino, anume succesiunea material\, nu at`t cea moral\. Mai exact, cel se se consider\ prin] ([i c\ruia, ca s\ vezi
comedie, tocmai presa ce a dovedit `ntotdeauna o deosebit\
simpatie fa]\ de cum\trul s\u
`i scrie numele precedat de majusculele ASR – Alte]a Sa Regal\) pretinde nici mai mult, nici
mai pu]in dec`t 62,5% din averea Casei Regale a României.
{i s\ nu v\ `nchipui]i cumva c\
din vreun interes mercantil.

&
centru [i de-acolo nu mai faci dec`t
doi pa[i p`n\ la teatru, la filarmonic\,
la Mitropolie, la hotelurile centrale [i
a[a mai departe. Fiindc\, desigur, `n
centrul ora[ului nu se circul\ pe jos,
ca la ]ar\. Lumea bun\ trebuie s\ vin\
cu ma[ina la teatru, la filarmonic\ [i
a[a mai departe, [i atunci va fi nevoie
de vreo dou\, patru, cinci, zece mii
de locuri de parcare.
O astfel de mentalitate, specific\
]\rilor din estul Europei, a distrus [i
distruge `n continuare pu]inul spa]iu
comunitar urban ce s-a creat aici `nainte de venirea comunismului. Occidentul a trecut prin furia aceasta
motorizat\ cu c`teva decenii `naintea
noastr\ [i exist\ destule studii care
arat\ c\ `nmul]irea num\rului de locuri de parcare nu limiteaz\, ci `ncurajeaz\ traficul [i aglomereaz\ [oselele. Iar o parcare construit\ exact `n
centru ([i mai ales sub esplanada
teatrului, `ntr-o zon\ cu trafic `nc`lcit)
are toate [ansele s\ g`tuie traficul de
acolo.
Sigur, p`n\ la urm\ parcarea respectiv\ se va construi. Nu `ntr-un an
sau doi, ci – cum sper s\ am ocazia s\
explic alt\dat\ – `n [apte-opt, c`nd
ora[ul va fi [i mai sufocat de ma[ini.
Fiindc\ edilii Ia[ului, indiferent de culoarea politic\, se selecteaz\ din aceea[i categorie sus-pomenit\. Dar dac\
tot va fi s\ o fac\, m\car s\ o numeasc\ adecvat, spre dreapta pomenire a
`ntreprinderii lor: „La ]\ranul urban”.
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Dimpotriv\, `ntr-o larghe]e populist\, c\ci domnul Paul Lambrino a `nv\]at s\ fie [i politician, a anun]at deja c\ va dona
62,5% din Castelul Pele[ poporului român. Sigur, Castelul
Pele[ nu e al domniei sale, iar ob]inerea lui e iluzorie. Dar chiar
de-ar fi a[a, chiar de l-ar ob]ine,
nu acest castel reprezint\ toat\
averea familiei regale. Celelalte posibile posesiuni incluse `n
procentele redate nu au fost `ns\ subiect de discu]ie, nici de
populism din partea domnului
Paul Lambrino.
Decizia justi]iei române nu
consfin]e[te o recuperare istoric\. Ci pur [i simplu, ca `n piesa
cu a c\rei men]ionare mi-am `nceput textul de fa]\, `ntre]ine o
iluzie care ar putea avea urm\ri
legale dintre cele mai periculoase [i ar putea afecta definitiv,
prin luptele care vor veni, ideea de monarhie `n România.
Revenind la Pirandello, s\ mai
spun c\ r\t\cirea protagonistului e sus]inut\ pentru o vreme at`t de servitorii s\i, c`t [i

de prietenii de alt\dat\. Transfer`nd `nc\ o dat\ piesa `n realitatea româneasc\, `n cazul „Prin]ului Paul“ avem de-a face [i cu
servitori, [i cu prieteni. Cu ghilimelele de rigoare.
Sigur, iluziile difer\. ~n timp
ce la Pirandello personajul se va
trezi la realitate (mim`nd `ns\ `n
continuare iluzia) [i va spune: „Eu
s`nt t\m\duit, pentru c\ eu [tiu
prea bine c\ fac pe nebunul“, `n
cazul nostru „t\m\duirea“ nu e
de dorit, iar iluzia nu e nebunie.
C\ci domnul Paul Lambrino, spre
deosebire de personaj, [i-a c`[tigat vestimenta]ia regal\ [i `n mod
oficial. Cu actele `n m`n\, d`rzul
lupt\tor pentru „dreptatea tat\lui“ va fi de-acum `ncolo nu
ceea ce pare a fi, ci ceea ce este.
Iar noi vom urm\ri un spectacol
mutat pe scena deriziunii.
Anonimiz`ndu-se `n public,
omul care va aplauda cel mai cu
foc reprezenta]ia este `nsu[i regizorul. Nu cred c\ mai e nevoie
s\-l numesc, e vorba despre un
regizor care, `n general, nu-[i
prea trece numele pe afi[e.
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A fost primul an c`nd mi-am dat seama c\ marile festivaluri de
film s`nt, de fapt, un drog. Dac\ te duci o dat\, `n anul urm\tor
nu mai po]i sta acas\. Nimic nu-]i prie[te dac\ nu e[ti [i tu acolo.
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Berlinala 2012: O lung\ scrisoare
pentru o scurt\ desp\r]ire
Dac\ `ntr-adev\r e real c\
timpul se scurteaz\ tot
mai mult, atunci senza]ia
c\ de la o Berlinal\ la alta
distan]a e tot mai mic\ nu
e doar o impresie. „Fac
Berlinul“ din 2003 [i deja
m\ simt ca pe[tele `n ap\.
Cel mai greu a fost `n primul an, dar Leo era deja
familiarizat cu cele mai bune locuri de m`ncat repede [i ieftin, [i cu toate cele
pe care trebuie s\ le [tie
un jurnalist c\zut ca din
lun\ `n primul lui festival
interna]ional. (Mi-a luat
`ns\ vreo doi ani ca s\ nu
m\ mai r\t\cesc prin
Potsdamer.)
Iulia Blaga
„Cine [i-a
ar fi imaginat anul trecut c\ un
derr an
nd Sim
min
n: A Separrafilm ca Nad
tion
n va face at`ta v`lv\?“, spunea la o
coad\ la CinemaxX 7 o jurnalist\ din
SUA. A[teptam – nu mai [tiu la ce film
a[teptam, dar ca la orice proiec]ie de
pres\, u[ile s\lii se deschideau cu o jum\tate de or\ `nainte [i, dac\ vroiai locuri `n general [i locuri bune `n special,
era indicat s\-]i la[i saco[a la coad\ [i
s\ stai [i tu cu ea. Locuri bune `nseamn\ `n principal capetele de r`nd, unde
`]i po]i `ntinde picioarele [i de unde
po]i pleca mai u[or dac\ ai treab\ `n alt\
parte sau te plictise[te filmul. Important

e s\-]i ocupi locul. ~nainte de `nceperea filmului jurnali[tii citesc `n general
revistele care apar zilnic `n timpul festivalului: „Variety“, „Screen Daily“ [i „The
Hollywood Reporter“, dar [i ziare – mai
ales „Der Tagesspiegel“, citit de jurnali[tii germani care s`nt [i foarte numero[i. Cronicile ap\rute `n cele trei reviste s`nt comentate [i `ntoarse pe toate
fe]ele (autorii lor trebuie s\ aib\ mare grij\ ce scriu, pentru c\ aproape
4.000 de jurnali[ti acredita]i `i pot face
franjuri [i t\ie]ei). ~n ziua c`nd scriu
acest text, adic\ la cap\tul celei de-a cincea zi de proiec]ii din competi]ie (din
opt), nu a ap\rut Ursul de Aur. Dar
mai bine s\ o iau c\tinel, cu `nceputul
[i s\ povestesc pe urm\ despre c`teva
filme pe care le-am v\zut.

Un film de epoc\
`n deschidere
Se f\cea c\ `mi cump\ram bilet la Berlin prin Malev, `n ziua minunat\ de
11.XI.2011. Cu c`teva zile `nainte s\ plec,
Malevul d\ faliment. Aeronavele r\m`n la sol, eu s`nt `n aer. Printr-o minune, cu 48 de ore `nainte de ziua c`nd
`ncepea rezervarea la hotel, reu[esc
s\ fac rost de bani pentru un nou bilet.
A fost primul an c`nd mi-am dat seama c\ marile festivaluri de film s`nt,
de fapt, un drog. Dac\ te duci o dat\, `n
anul urm\tor nu mai po]i sta acas\.
Nimic nu-]i prie[te dac\ nu e[ti [i tu
acolo. Chiar dac\ vor fi filme proaste,
m\car s\ le vezi cu ochii t\i. Berlinala
62 s-a deschis cu un film de epoc\, Les
adieux à la reine/Farewell My Queen,
ecranizare f\cut\ de Beno`t Jacquot
dup\ romanul lui Chantal Thomas,
roman distins cu Premiul Femina `n
2002. Distribu]ia e francez\, dar nem]oaica Diane Kruger o joac\ pe Maria
Antoaneta, surprins\ `n preajma Revolu]iei Franceze, cu c`teva zile `naintea

Les adieux à la reine/Farewell My Queen , de Beno`t Jacquot, a deschis festivalul

sf`r[itului. Cum am ajuns `n Berlin dup\ ce filmul a avut proiec]ia de pres\,
nu pot dec`t s\ v\ pasez p\rerile altora.
„Variety“ a scris c\ e un film gen Fata
cu un cercel de perl\, vermeer-ian [i `ngrijit. Primirea a fost `n general bun\,
dar juriul de eminen]e cenu[ii ale criticii interna]ionale adunat, ca `n fiecare an, de revista „Screen Daily“, nu
i-a dat dec`t 2.1 puncte (f\r\ op]iunea
lui Nick James de la „Sight & Sound“
care nu-l v\zuse p`n\ s\ p\r\sesc eu
Berlinul).

e plin de [antajuri sentimentale precum capra Irinuc\i. Prefer s\ v\d un
documentar dec`t un film de fic]iune ce
speculeaz\ emo]ia pe care inevitabil o
provoac\ celebrele fotografii ale oamenilor care cad din WTC (Alejándro Gonzales Iñárritu a f\cut-o mult mai bine
`n sec]iunea sa din 11’09’’01 [i care se
str\duie[te s\ te stoarc\ de lacrimi la
fiecare scen\). Subiectul filmului l-a
`mpins spre nominaliz\rile la Oscar, dar
filmul nu are vreo [ans\ la premiul
suprem.

Extremely Loud &
Incredibly Close , plin de
[antajuri sentimentale
precum capra Irinuc\i

Cel mai neobi[nuit film
de la Berlin

Primul film pe care l-am v\zut `n festival, dup\ ce m-am cazat ca de obicei la
Hotel Relexa de pe Anhalter strasse (unde lucreaz\ de mul]i ani [i o românc\),
a fost un film `n afara competi]iei, dar
a[teptat de jurnali[ti – Extremely Loud
& Incredibly Close. Al patrulea film al
lui Stephen Daldry este nominalizat
la categoria Cel mai bun film la Oscaruri, dar numai dup\ ce-l vezi `n]elegi
[i de ce. Ecraniz`nd romanul lui Jonathan Safran Foer (autorul unui alt bestseller transpus pe ecran, Totul este iluminat), britanicul Daldry semneaz\
primul film american ce se ocup\ de
trauma supravie]uitorilor atacurilor
de la World Trade Center (United 93,
al lui Paul Greengrass, era o reconstituire a zborului United Airlines 93 f\cut\ cu ajutorul [i cu acordul familiilor
victimelor). Diferen]a dintre cele dou\ pelicule e major\. Filmul lui Greengrass aducea un omagiu victimelor reconstituind la milimetru tragedia f\r\
nici un fel de patetisme, pe c`nd Extremely Loud & Incredibly Close, care
se ocup\ de trauma supravie]uitorilor,
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Mult mai interesant – de fapt, a fost cel
mai neobi[nuit film pe care l-am v\zut la Berlin `n acest an – Cesare deve
morire/Caesar Must Die, noul film al
octogenarilor fra]i Taviani. Paolo [i
Vittorio Taviani au avut cu acest film
acela[i noroc chior care le-a ie[it `n `nt`mpinare la Padre padrone. Un prieten i-a trimis la o `nchisoare de l`ng\
Roma, Rebibbia, insist`nd (ei au refuzat ini]ial) s\ vad\ ni[te de]inu]i care
joac\ teatru. Ace[tia jucau Infernul, au
povestit fra]ii Taviani la Berlin, iar `n
interpretarea lor textul lui Dante c\p\ta [i mai mult\ for]\ pentru c\ se impregna cu propria lor via]\. „C`nd vorbeau despre Infern, [tiau ce spun.“
Impresiona]i, au decis s\ filmeze lucrul la o nou\ pies\ [i au stabilit `mpreun\ cu regizorul Fabio Cavalli, care lucra de obicei cu de]inu]ii, ca aceast\
pies\ s\ fie Iulius Cezar. Filmul care a
ie[it e o surpriz\ cu at`t mai pl\cut\
cu c`t `ntr-o durat\ ideal\ de 76 de minute cei doi regizori [i echipa lor fenteaz\ cu [taif capcanele unui astfel de
gen. De regul\, filmele care s-au mai
f\cut p`n\ acum despre piese de teatru
montate cu de]inu]i – [i care s`nt mai

ales documentare – s`nt cam toate la
fel. Fra]ii Taviani, ajuta]i de un monteur foarte bun (Roberto Perpignani),
reu[esc un oarecum fals mockumentary `n care via]a [i arta se `ntrep\trund
[i comunic\ `n permanen]\. Filmul `ncepe `n culori, cu momente din spectacol, [i se duce `n alb-negru pentru c\
intervine un lung flashback despre preg\tirea spectacolului. Acest flashback,
ce debuteaz\ cu o [edin]\ de casting `n
genul celor pe care fra]ii Taviani le fac
de obicei pentru filmele lor, ni-i prezint\ pe cei care vor primi ulterior rolurile
din pies\. To]i vin din zona de maxim\
securitate a `nchisorii pentru leg\turile
lor cu Mafia, crim\ sau trafic de droguri.
Dintre to]i, unul singur – Salvatore Striano – interpreteaz\ [i rolul de de]inut
(nu doar pe Brutus). El a avut mai multe condamn\ri, dar c`nd a fost descoperit de fra]ii Taviani, deja `ncepuse s\
fac\ teatru [i chiar film, debut`nd `n
Gomorra de Matteo Garrone. Cesare
deve morire reinterpreteaz\ piesa lui
Shakespeare, dup\ cum lucreaz\ [i `n
cel\lalt sens – ca mijloc terapeutic, oferindu-le de]inu]ilor [ansa de a se pune
`n gest [i folosind acest r\spuns `n termeni artistici. Farmecul lui st\ mai ales `n felul `n care montajul amestec\
realitatea cu fic]iunea p`n\ la a te face
s\ le confunzi. Interpre]ii s`nt extraordinari, dar nu ai niciodat\ imaginea
volumului de munc\ depus de ei ca s\
ajung\ aici. Materia filmului e un continuum `n care replicile s`nt `nvigorate
de experien]a de via]\ a celor care le rostesc. Lui Shakespeare probabil c\ i-ar fi
pl\cut acest spectacol c\rnos unde via]a
e at`t de adev\rat\, dar [i esen]ializat\
la maximum. E evident de pe ecran,
iar regizorii au confirmat-o la Berlin, c\
filmul a fost f\cut `ntr-o stare de gra]ie (care, de regul\, vine de sus).
Continuare `n paginile 4-5
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Alex Savitescu: „Nu cred c\ domnul Capatos este jurnalist, la
fel cum nu cred lucrul \sta despre Mircea Badea sau despre al]i
b\ie]i «simpatici» din audiovizualul nostru“.

B|IE}I
„SIMPATICI“

Berlinala
2012
Continuare din pagina 3

Barbara , `n topul
preferin]elor criticilor
Dac\ filmul fra]ilor Taviani a stat mult\ vreme pe locul secund `n topul preferin]elor criticilor convoca]i de „Screen
Daily“, locul `nt`i a fost tot mult\ vreme ocupat de Barbara, realizat de Christian Petzold. Av`nd-o pe Nina Hoss `n
rolul principal, filmul se apropie de perioada comunist\ german\ `n alt mod
dec`t o f\cea Das Leben der anderen. ~ntr-un peisaj campestru `nc\lzit de multe

ori de o lumin\ bl`nd\, spre deosebire
de spa]iul constr`ng\tor al spitalului, facem cuno[tin]\ cu doctori]a Barbara.
~nc\ din prima ei zi de munc\, ea e urm\rit\ cu interes de la geamul spitalului de t`n\rul director (Ronald Zehrfeld). Filmul are 105 minute, dar ac]iunea se acumuleaz\ `ncet [i multe lucruri le afl\m din mers. C`nd am vorbit la
un moment dat cu criticul israelian de
origine român\ Dan F\inaru, care scria
la Berlin pentru „Screen Daily“, acesta
a spus c\ nu [i-a dat seama dec`t t`rziu
c\ ac]iunea filmului are loc `n comunism. Se vede c\ a p\r\sit România

devreme. Pentru cineva care a petrecut
anii ’70-’80 `n Est e suficient primul cadru al filmului, cu imaginea autobuzului. Pentru c\ la ]ar\ ai impresia c\
timpul are, nu-i a[a, mai mult\ r\bdare cu oamenii, elementele ac]iunii se adun\ treptat. Doctori]a fusese pedepsit\ [i trimis\ `n provincie pentru c\ f\cuse cerere de emigrare `n RFG ca s\
se m\rite cu iubitul. Ajuns\ `n locul cu
pricina, ea nu vrea la `nceput s\ se amestece cu noii colegi (care spun despre ea c\ e „berlinez\ `n]epat\“), `n
parte [i pentru c\ se teme c\ ace[tia ar
colabora cu STASI, care o are oricum
sub supraveghere. S`mburele de idil\
care cre[te `ntre ea [i directorul spitalului e complicat [i mereu pus sub
semnul `ntreb\rii. Medicul e dr\gu] `n
mod benign sau vrea s\-i c`[tige `ncrederea ca s\ aib\ ce scrie `n raport?
Christian Petzold construie[te o epoc\
din detaliile unui lovestory ca o lung\
domesticire, cu un pericol surd plan`nd
`n permanen]\ asupra eroinei. Filmul
respir\ prin to]i porii, mai ales c\ `n toate exterioarele eroii circul\ prin verdea]\ [i nu e niciodat\ zgomot sau aglomera]ie `n lumea aceea mic\, dar meticulozitatea lui (l\udabil\ mai ales `n
privin]a scenografiei) `l face s\ cad\
spre final `ntr-un soi de conformism,
iar deznod\m`ntul lui s\ nu ]i se mai
par\ la `n\l]ime.

Home for the Weekend,
mult sub nivelul lui Requiem
Un alt film german din competi]ie semnat de un regizor cunoscut, Was bleibt/

Barbara , de Christian Petzold

Cabinetul Buc
Jurnalismul românesc este `n
criz\. El nu se afl\ `ntr-o recesiune economic\, ci `ntr-una
de identitate. Seam\n\ cu
un muribund c\ruia i-au c\zut majoritatea func]iilor vitale, dar care [i-a p\strat deficien]ele comportamentale.
Este ventilat artificial/nu mai
[tie s\ scrie, i-a murit ficatul/nu mai [tie s\ filtreze
informa]ia din noianul de
gogori]e, i se extrag cheaguri de s`nge din stomac/nu
mai [tie s\ se documenteze;
peste toate, `n locul

lumini]ei de la cap\tul tunelului, el vede un fund [i-[i
aminte[te c\ a fost, de la un
moment `ncoace al vie]ii lui
p\m`ntene, un scatofil.
Domnul Capatos este
doar un profanator de jurnali[ti. Sau, cum zic „d`mbovi]enii“ r\sturna]i cu c\ru]a
`n centrul vechi al cafenelelor noi, „este dec`t un...“.
Nu, nu cred c\ domnul Capatos este jurnalist, la fel
cum nu cred lucrul \sta
despre Mircea Badea sau
despre al]i b\ie]i „simpatici”

din audiovizualul nostru.
D`n[ii nici nu se cred a fi „din
meserie“, `ns\, prin tot ceea
ce fac, omoar\ exact meseria. Chestionat de „Evenimentul zilei“ cu privire la
m\g\ria pe care a z\mislit-o
pe Antena 1, a ]inut s\-l
pun\ la punct pe Cristian
Tudor Popescu. Nu asta e
important: pe domnul Popescu mul]i au ]inut s\-l
a[eze la zid, de multe ori,
tocmai pentru c\ d`nsul e
ziarist. „Se [tie“, cum zic
sfertodoc]ii cu aere de
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Home for the Weekend de Hans-Christian Schmid, este cu mult sub nivelul lui
Requiem, premiat `n 2006 la Berlin [i
care `mi pl\cuse mult. ~n spatele r\celii cu care nem]ii `[i fac de regul\ filmele nu po]i surprinde umbre de sentimente, traume sau frustr\ri dec`t dac\ autorii au o anumit\ for]\ de a sonda sub luciul meticulos de la suprafa]\
([i pentru Christian Petzold e valabil).
Stilul `l ajuta `n mod ideal pe Schmid
s\ surprind\ drama fetei din Requiem,
condamnat\ de `ngustimea de spirit a
p\rin]ilor, dar `n Was Bleibt personajelor le s`nt t\iate r\d\cinile psihologice. Coerent\ ca form\, povestea unei
familii din zilele noastre m\cinat\ de
boala nervoas\ a mamei nu are suficient\ consisten]\ [i acuitate psihologic\ `nc`t s\-[i justifice m\car finalul,
s\ nu mai vorbim de emo]iile eroilor de
pe tot parcursul filmului [i care la noi
nu ajung dec`t transpuse `n reac]ii nelalocul lor. E ca [i cum forma ar sufoca
`ntreg con]inutul.

Dictado nu e str\lucit
Dictado/Childish Games, realizat de spaniolul Antonio Chavarrias, e un thriller
psihologic despre un b\rbat t`n\r confruntat cu vinov\]ia pentru o crim\ prin
impruden]\ comis\ `n copil\rie. Peste
ani, el ajunge s\ cread\ c\ feti]a prietenului cu care a comis acea crim\ este re`ncarnarea feti]ei pe care au omor`t-o.
De[i (sau tocmai pentru c\) vine dintr-o
cinematografie care a dat recent mai
multe astfel de thriller-uri care vireaz\
spre horror, Dictado nu e str\lucit chiar

academicieni, c\ oamenii de
pres\ adev\ra]i deranjeaz\; c\
orice p\rere argumentat\ genereaz\ o mic\ implozie `n
c\m\ru]ele mereu aeriste ale
sufletelor lor: s`nt argumente
care provoac\ haos `n sistemul
lor de g`ndire, format dintr-un
Soare cu forme de ]`]\ siliconat\, `n jurul c\reia graviteaz\ trei „pi]i“ [i un „creator“
de mod\. Domnul Capatos
`[i joac\ rolul bine. Rolul vie]ii sale, b\nuiesc. Domnia sa
crede c\ este un estet, dincolo de fese: catalogheaz\
stilul domnului Popescu drept
„scr`[nit“. ~i mul]umesc cioclului de silicoane de la Antena 1
pentru pont: nu m-a[ fi g`ndit niciodat\ c\ jurnalismul
este „un“ ceva scr`[nit.

Barnaby Southcombe, regizorul filmului
I, Anna , `mpreun\ cu mama sa,
Charlotte Rampling

dac\ nu-i lipsesc atmosfera [i suspansul.
C`nd ac]iunea `ncepe s\ se limpezeasc\,
filmul e ca [i terminat, iar c`nd acest
lucru se `nt`mpl\ nu ai sentimentul c\
personajul central ar fi avut vreo consisten]\, [i el fiind p`n\ la urm\ un fel de
fantom\ – cea mai real\ dintre toate.

I, Anna , o declara]ie
de dragoste f\cut\ lui
Charlotte Rampling
Barnaby Southcombe, b\iatul din prima c\s\torie al lui Charlotte Rampling,
a venit la Berlin ca s\-[i prezinte primul
lungmetraj realizat ca regizor, el lucr`nd p`n\ acum `n televiziune – de[i,

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU
Scr`[neala asta este ceea ce
le lipse[te multora dintre cei
care se pretind, ast\zi, „guru“
ai mass media române[ti.
Scr`[neala este media ponderat\ a celor ce-l definesc
pe un jurnalist adev\rat:
discern\m`ntul, inteligen]a,
luciditatea, onestitatea,
bunul-sim]. Da, cuvinte mari,
care, scrise, `i aplic\ autorului
de fa]\ un profil perfect de
cabotin: dac\ a]i „scr`[nit“
c`nd a]i citit enumerarea, `nseamn\ c\ s`nte]i victimele

ultimilor ani de pres\ româneasc\; una care a mimat, `n
bun\ m\sur\, meseria. {i una
pe care n-a]i mai dat (prea
mul]i) bani, pentru c\ nu v-a
oferit aproape nimic altceva
`n afara produselor domnilor
c\p\to[i din presa scris\, din
radio [i din televiziune.
Cristian Tudor Popescu `i
numea „gurnali[ti“ pe ace[ti
domni cu audien]e priapice.
Breaking news: gurnali[tii
[i-au dat arama pe fa]\. Ei
s`nt, de fapt, curnali[ti.
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dup\ cum spun [i el [i mama, a fost mereu un „copil de circ“. Avea trei ani c`nd
mama l-a dus pentru prima oar\ pe un
platou de filmare, la Portar de noapte
(1974). Acum, o mic\ fotografie cu Charlotte Rampling t`n\r\, un b\rbat [i un
bebelu[, e vizibil\ `n I, Anna. Copilul nu
are leg\tur\ cu filmul, ci este chiar Barnaby Southcombe, care din pricina tat\lui neo-zeelandez a f\cut mereu naveta `ntre continente. Iubirea sa pentru
mam\ e mai mult dec`t vizibil\ `n filmul
pe care tot prestigiul mamei l-a f\cut
s\ fie selec]ionat `n Berlinale Special.
I, Anna e inspirat din romanul Elsei
Lewin. Southcombe a mutat ac]iunea
de la New York la Londra, dar nu prea
dovede[te c\ are [i talent de regizor,
`n spatele u[urin]ei de a comunica cu
oamenii – talent pe care mama spune
c\ l-a mo[tenit de la ea. I, Anna e un
omagiu calofil adus genului noir, dar
mai ales o declara]ie de dragoste lui
Charlotte Rampling, filmat\ cu at`ta dragoste `nc`t uneori, pre] de o secund\,
pare incredibil de t`n\r\, dar care altfel e plicticos [i lipsit de via]\. Ce e interesant e c\ Rampling a refuzat prima
oar\ rolul pentru c\ nu i-a pl\cut scenariul. Dac\ ar fi r\mas fidel\ propriilor exigen]e, l-ar fi refuzat [i a doua oar\.

Sister , al doilea film
al Ursulei Meier
L’enfant d’en haut/Sister e al doilea
film al Ursulei Meier, cineast\ care
`ncearc\ s\ aclimatizeze stilul fra]ilor
Dardenne la cur\]enia micii Elve]ii.
Unul dintre simbolurile acesteia e dinamitat de la bun `nceput. ~n debutul
filmului vedem un b\iat fur`nd schiuri [i rucsacuri sus, la teleferic. C`nd
coboar\ pe p\m`nt, vedem c\ lumea lui
real\ e de fapt alta. Un apartament
trist de bloc, o sor\ (Lea Séydoux) care `[i face veacul `n schimbul unor sume mici de bani cu b\rba]i care n-o

Iulia Blaga: „N-am avut un film `n competi]ie (ne-am n\r\vit) [i
n-am mai avut nici un film `n Berlinale Shorts, ceea ce e aproape
un afront, dat fiind c\ de c`]iva ani era o regul\ ca cel pu]in un
scurtmetraj românesc s\ concureze pentru Ursul de Aur“.
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merit\. E drept c\ n-am putut vedea
filmul p`n\ la sf`r[it, dar dac\ nu m-a
prins de la bun `nceput e pentru c\ mi
s-a p\rut c\ e ceva fals `n acest neorealism elve]ian. Plus c\ b\iatul din rolul principal nu e la fel de talentat [i
de fotogenic cu un copil din filmele
fra]ilor Dardenne.

Meryl Streep – Ursul
de Aur pentru `ntreaga
carier\
The Iron Lady, de Phyllida Lloyd, a
fost prezentat `n afara competi]iei cu ocazia Ursului de Aur pentru `ntreaga
carier\ primit de Meryl Streep. Actri]a
american\ are un an foarte bun. (C`nd
n-a avut?) A luat deja un Glob de Aur,
un Premiu BAFTA [i se `ndreapt\ ca o
rachet\ spre un „hat trick“ la Oscaruri (are deja dou\). The Iron Lady nu
se putea face dec`t cu ea. De[i seam\n\
uneori cu Julia Child (la pronun]ie)
[i de cele mai multe ori cu Faye Dunaway (pome]ii), Streep are c`teva momente unde e briliant\ `mpreun\ cu
alte momente unde e foarte bun\ [i
altele unde e a[a [i a[a. Scenariul n-o
prea ajut\ – povestea e pu]in `mb`csit\
[i materialul prea pu]in trimat –, dar
filmul e aproape asumat un „one woman show“. Actri]a aceasta poate juca orice.

...[i românii
Sper ca intertitlul s\ nu sune ca `n piesele de teatru radiofonic unde se spunea (nu [tiu dac\ se mai spune) dup\ ce
se enumera toat\ distribu]ia: „...[i copilul Icsulescu“. Prezen]a româneasc\ a
fost `n acest an mai pu]in ampl\ fa]\
de edi]ia din 2009 sau 2010, de pild\.
N-am avut un film `n competi]ie (ne-am
n\r\vit) [i n-am mai avut nici un film
`n Berlinale Shorts, ceea ce e aproape
un afront, dat fiind c\ de c`]iva ani era

Meryl Streep mul]umind pentru Ursul de Aur acordat pentru `ntreaga carier\

Radu Jude la premier\, `mpreun\ cu o parte echipa filmului Toat\ lumea din familia noastr\

o regul\ ca cel pu]in un scurtmetraj
românesc s\ concureze pentru Ursul
de Aur. ~n dou\ r`nduri l-a [i luat – m\
refer la Un cartu[ de Kent [i un pachet
de cafea (2004) de Cristi Puiu [i la O zi
bun\ de plaj\ (2008) de Bogdan Musta]\. Dac\ România se pare c\ a ie[it
din gra]iile selec]ionerilor de la Berlinale Shorts, nu pu]ini critici c`nt\ prohodul Noului Val românesc, dar se mir\ c\ el mai rezist\. Printre ei [i Neil
Young care `n „The Hollywood Reporter“ a dat de pere]i cu filmul lui Radu
Jude, Toat\ lumea din familia noastr\,
prezentat `n sec]iunea Forum, unde
regizorul român a debutat `n 2009 cu
Cea mai fericit\ fat\ din lume, c`[tig`nd Premiul C.I.C.A.E. Probabil c\ reac]iile la Toat\ lumea din familia noastr\ `l `nc`nt\ pe regizor pentru c\ s`nt
foarte amestecate. Lui Neil Young, c\ruia `n general nu-i plac filmele din
Noul Val Românesc, nu i-a pl\cut dec`t de feti]a Sofia Nicolaescu, despre
care a spus c\ e cel mai `nc`nt\tor copil-actor v\zut `ntr-un film european
`n ultima vreme. ~n rest, Dumnezeu cu
mila. Citez: „Ideea de a face un film
cu mult dialog, claustrofobic despre
un bucure[tean h\r]uit [i ]`fnos care
`ncearc\ s\-[i duc\ copilul la mare – [i
e[u`nd cu consecin]e violente – a fost
exploatat\ cu mai mult succes acum
doi ani de Constantin Popescu `n Principii de via]\, o alt\ premier\ din sec]iunea Forum a Berlinalei. Acum, Jude
[i coscenarista Corina Sab\u amplific\ dialogul [i caftelile – mai ales pe
cele din urm\ – p`n\ la un nivel aproape insuportabil, pierz`nd din verosimilitate [i ajung`nd `ntr-o situa]ie `nt`lnit\ mai mult `n filme dec`t `n via]\“.
Lui Dan F\inaru, care a scris `n „Screen
Daily“, filmul i s-a p\rut a[a [i a[a. Pe
de-o parte are interpret\ri extraordinare [i situa]ii bine construite, pe de
alta `i lipse[te orice structur\. „Noua
dram\ de familie a lui Radu Jude are
toate calit\]ile [i defectele unei fotografii Polaroid. Punct de vedere interesant, sentimente autentice, portrete bine definite ale personajelor,
dar [i nici un pic de ad`ncime, nici un
`nceput [i nici un sf`r[it – doar o fascinant\ [i unic\ imagine. Mi[c`ndu-se
`ntre cald [i rece, `ntre scurte desc\rc\ri comice [i explozii de frustrare,
filmului `i lipsesc o poveste real\ sau
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o structur\, de[i acumuleaz\ mari rezerve refulate de m`nie [i violen]\,
folosind un gen de limbaj pe care nici
o subtitrare nu l-ar putea adapta fidel.“ Jay Weissberg `n „Variety“ a scris
[i el c\ traducerea nu face dec`t s\
aproximeze dialogul (faptul c\ [tie
italiana l-a ajutat s\ mai `n]eleag\ dialogurile), iar cronica e pozitiv\ f\r\ a
fi ultra-elogioas\, remarc`nd mai ales
interpret\rile tuturor actorilor (Sofia
Nicolaescu e o revela]ie). Criticul face un joc de cuvinte [i spune c\ filmul
lui Radu Jude lanseaz\ un nou tip de
dram\, „bathroom-sink drama“ (a[a
cum exist\ „kitchen-sink drama“). Motivul st\ `n dimensiunea scatologic\
dat\ nu doar de dialog, dar [i de comportamentul personajelor. Cea mai
bun\ cronic\ a fost publicat\ de indieWIRE.com, sub semn\tura lui Eric
Kohn. Acesta nume[te filmul „o capodoper\ de umor negru [i suspans“ [i
scrie: „Tensionat p`n\ la epuizare, str\lucitor filmat astfel `nc`t s\ evoce timpul real [i umplut cu cadre lungi [i interpret\ri naturaliste, al treilea film
al lui Jude (dup\ Cea mai fericit\ fat\
din lume [i Film pentru prieteni) face
cronica destr\m\rii unor rela]ii de familie cu un neobosit sim] al inova]iei.
Chiar [i c`nd e onest [i trist s\-]i rup\
inima, tot reu[e[te s\ sus]in\ un `nalt
sim] al ridicolului“. Cum am v\zut filmul deja de dou\ ori, `mi permit s\ inserez [i propria opinie. Prima oar\ l-am
v\zut `n cheie serioas\ (chiar m-a speriat), a doua oar\ mi s-a p\rut foarte
comic. Prima oar\ mi s-a p\rut inegal
`n privin]a tensiunii dramatice, acum
m-am concentrat mai mult pe detalii [i
pe personaje. Poate nu s`nt eu `n stare
s\ citesc un film din prima, dar [i Cea
mai fericit\ fat\ din lume (a c\rui structur\ era tocmai lipsa structurii) se deschide tot mai mult de la o vizionare la
alta. Cred c\ Toat\ lumea din familia
noastr\ ar fi putut fi cu 10 minute mai
scurt, dar chiar [i a[a interpret\rile
actorilor te lovesc `n plex, iar povestea
unei simple vizite care degenereaz\
`ntr-o troac\ de porci are tot pana[ul
pe care-l merit\ `n România de azi.
De la haiku-uri de Kobayashi [i versuri din Vasile Voiculescu p`n\ la emisiuni TV cu „balcoane“ [i „air bag-uri“
care se aud din off, scenari[tii Radu Jude [i Corina Sab\u (ajuta]i de DOP-ul

Andrei Butic\) nu scap\ nici o nuan]\
din aceast\ „circotec\“ pe care `n via]a
real\ poate n-am trata-o cu at`ta aten]ie.
România a mai fost prezent\ la Berlin cu Diaz: Non pulite questo sangue/Diaz: Don’t Clean Up the Blood,
realizat de Daniele Vicari, o coproduc]ie italo-româno-francez\ unde partea român\ e reprezentat\ de Mandragora Movies [i Bobby P\unescu.
L\udabil ca efort de produc]ie pentru
o firm\ nou\ ca Mandragora Movies,
filmul turnat `n mare parte `n România nu a avut o primire critic\ c\lduroas\ la Berlin, unde a fost prezentat
`n sec]iunea Panorama Dokumente.
Jay Weissberg a scris `n „Variety“ c\
„de[i pu]ini oameni inteligen]i ar nega violen]a `ngrozitoare cu care au
fost trata]i protestatarii de la Summit-ul G8 din Genova, Daniele Vicari
exagereaz\ reconstituirea fiec\rei
scene f\c`ndu-l pe spectator mai degrab\ s\ se plictiseasc\ dec`t s\ se revolte“. Nici lui Neal Young de la „The
Hollywood Reporter“ nu i-a pl\cut
filmul, afirm`nd despre el c\ e „o produc]ie de televiziune c\reia marele
ecran `i supradimensioneaz\ toate
defectele“.
La Berlin au mai venit Ana Ularu,
care a f\cut parte din programul
Shooting Stars, [i Ada Solomon, care
nu a fost doar produc\torul lui Radu
Jude, ci [i membru al juriului care le-a
ales pe cele cinci „stele c\z\toare“ din
acest an. ~n sec]iunea Talent Campus
prezen]a româneasc\ a fost consistent\: actri]a Ioana Flora, regizoarele
Mara Trifu, Raluca David [i Floriana
Titz, plus scenarista Ioana Mischie.
Tudor Giurgiu a venit nu doar `n calitate de director al Asocia]iei pentru
Promovarea Filmului Românesc,
principalul organizator al standului
na]ional din Market, dar [i ca produc\tor. El a `ncercat s\ caute un coproduc\tor [i un agent interna]ional de
v`nz\ri pentru filmul pe care vrea s\
`l filmeze la var\ [i pe care tot el `l regizeaz\, Cristian. Cu o parte din ei
am reu[it s\ m\ `nt`lnesc `n timpul
festivalului, pe al]ii i-am ratat p`n\ [i
la petrecerea româneasc\, unde nu
am putut s\ nu-l observ, `n schimb, pe
Ilie N\stase. Alte lucruri despre Berlinal\ `n num\rul urm\tor.
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avanpremier\

Volumul de proz\ scurt\ Via]a ca troleibuz , semnat de Tudor
C\lin Zarojanu, a luat Premiul Uniunii Scriitorilor din România
pentru debut.

Tudor C\lin Zarojanu –
Mass Media Insider
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul Mass Media Insider
de Tudor C\lin Zarojanu,
care va ap\rea `n cur`nd
`n colec]ia „Ego. Proz\“
a Editurii Polirom.
– Fragment –
Chirvase, cel de alt\dat\
• Ce nu [ti]i despre presa Epocii de
Aur • Violul ca strategie editorial\ •
Securitatea `n tipografie • Jos Iliescu!
Bun\ ziua, domnule Zarojanu. Numele meu e {tefan Barack. Inten]ionam
s\ `ncep mai modest aceast\ m\rturisire, dar s\ vede]i ce mi s-a-nt`mplat.
Am aflat c\ un cet\]ean, ziarist [i el –
v-am zis oare c\ s`nt ziarist? –, a r\t\cit o caset\ cu `nregistrarea unui interviu [i, dup\ ce-a c\utat-o [i-n frigider,
i-a spus cu n\duf unui coleg de redac]ie: „~n doisprezece ani de jurnalism

nu mi s-a mai `nt`mplat a[a ceva!“. Tare, nu? Ah!, am uitat s\ precizez: tipul
avea dou\zeci [i [apte de ani.
Nene, atunci e cazul s\-mi amintesc c\ la optsprezece ani am condus
un post de radio! Bine, m\ rog, era al
liceului, [i ce, asta nu se pune? P\i,
nu m-a oprit alalt\ieri administratorul
blocului s\-mi spun\ emo]ionat c\ m\
cite[te [i c-a fost [i el ziarist, c\ a scris
la gazeta de perete a [colii? Foarte
mul]i ziari[ti p-acilea, a]i observat.
Deci. ~ntr-a doi[pea, `mpreun\ cu
G.R.-ul – a nu se confunda cu J.R.-ul –,
am pus m`na pe postul de radio („Atunci i-am spus generalului: Ocupa]i
g\rile!!!“) [i ne-am apucat de f\cut
emisiuni beton, cu versuri de Ana Blandiana [i balade Led Zeppelin. Era Epoca de Aur, v\ da]i seama c\ dup\ ’89
am cerut diplome de disiden]i, da’ cic\
se terminaser\.
La `nceput transmiteam `n recrea]ii,
evident c\ n-asculta nici dracu’ [i oricum nu s-ar fi auzit nimic, c\-n pauze
era HAOS. A[a c\, enerv`ndu-ne, i-am
dat drumul, o dat\, la zece minute dup\ `nceputul orei! A fost demen]ial.
Profii – educa]i c\ tot ceea ce ]ine de
propaganda audiovizual\ e sf`nt – au
t\cut brusc, `n toate clasele, [i i-au l\sat s\ asculte pe colegii no[tri, care se
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troleibuz (proz\ scurt\,
1992; Premiul Uniunii
Scriitorilor din România
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pr\bu[iser\ sub b\nci de r`s. Pe tabl\ –
integrale, desene cu refrac]ia luminii,
formula benzochinoaldehidei de sulfat de cupru [i din difuzoare se scurgea Stairway to Heaven, peste care se
auzea, [optit\, o poezie de semantic\
dublu dubitativ\.
Imediat ne-a chemat Gic\. Gic\ era
Gheorghe Ionescu, directorul adjunct,
o figur\ de roman postmodern. Devenise legendar gra]ie Anuarului liceului,
o chestie care costa 25 de lei [i de care n-avea nevoie nimeni, da’ se tr\gea
`n tiraje de mas\. C`nd era stocul prea
mare („Prin acumul\ri calitative, spre
stocuri supranormative!“), lua c`teva
sub bra] [i intra la WC. Nu s\ citeasc\, frate, ci s\ prind\ elevi fum`nd.
Erau acolo permanent. Ori exmatricularea, ori cump\r\ de bun\voie un
Anuar. Tem\ pentru acas\: ce crede]i
c\ alegeau?
Altfel, un tip super. {tia exact c`t
s\-ntind\ coarda [i ne-nv\]ase [i pe
noi acela[i lucru. De pild\: ploua cu scutiri false. La un moment dat i s-a pus
pata [i a cerut s\ contrasemneze el fiecare scutire, c\ dirigii erau m`n\-n m`n\ cu noi, puteai s\ le aduci adeverin]\ c-ai n\scut sau ai f\cut transplant
de cap (ceea ce, `n unele cazuri, nici n-ar
fi fost r\u). Numai c\ un handicapat
care refolosise scutirea [terg`nd-o `nainte cu Pic nu se g`ndise c\ un director, ori[ic`t, folose[te stiloul, nu pixul.
Gic\ a semnat [i a v\zut c\-i dispare
semn\tura `n urma peni]ei. Din nefericire – altfel cazul s-ar fi soldat doar cu
v`nzarea c`torva Anuare –, s-a-nt`mplat s\ fie pe-acolo directoarea plin\,
care, cum s\ spun eu mai delicat?, era
o vac\ (uite c-am reu[it), `nc`t, nici mai
mult, nici mai pu]in, a chemat Procuratura! Fals `n acte [i uz de fals, m\-n]elegi. {i au venit, neic\, procurorii, District Attorney’s Office, State versus
Pupils, [i ne-au str`ns `n sala de spectacole [i ne-au anun]at c\ vor lua la
verificat, din urm\, toate scutirile din
anul \la, dar n-au apucat s\ termine
ideea, c\ noi ]`[niser\m deja din sal\,
alerg`nd fiecare clas\ spre dirigul/diriga ei, cu care ne-am `ncuiat care pe
unde – noi, de exemplu, `n laboratorul
de chimie, la subsol, pe b\nci de lemn,
`n scunda tavern\ mohor`t\ – [i am `nceput NOI s\ verific\m act cu act. Scotea biata doamn\ Bregovici, Dumnezeu s-o ierte, c`te o scutire [i zicea:
— Valeria, 13-15 iunie, de la Sec]ia
de Pediatrie a Spitalului Panduri...
— Nu! ]ipa Vali. Sec]ia aia s-a desfiin]at de doi ani!
Am avut a[a: sec]ii desfiin]ate sau
niciodat\ `nfiin]ate; un spital dezafectat; trei doctori emigra]i legal [i unul
fugit – toate `nainte de emiterea documentului; plus unsprezece scutiri de

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VIII » NR. 344 » 18 – 24 februarie 2011

la unit\]i sanitare `n func]iune, semnate [i [tampilate de medici `n activitate,
numai c\ f\r\ s\ fi avut vreodat\ `n fa]\ bietul adolescent suferind de varice sau ceva similar. Evident, oamenii
preferau s\ r\m`n\ cu absen]e nemotivate dec`t s\ intre la pu[c\rie.
Bun. Gic\ a [tiut totul (vaca n-a [tiut [i n-a `n]eles nimic, iar ancheta s-a
stins din lips\ de probe). Mai mult, a recuperat de la dirigi toate plastografiile
[i le-a pus bine. ~n ultimele zile de liceu,
c`nd o cam luaser\m razna – veneam
la [coal\ `n costume de teatru, jucam
[otron `n curte, aruncam cu baloane
`n timpul orelor, chestii de-astea –, a chemat la el [efii de clase [i ne-a spus:
— }ine]i-v\ oamenii `n fr`u! Nu
vreau s\ p\]esc ca anul trecut, c`nd a
venit unul `n ultima zi de [coal\ `n pijama, `n tr\sur\!
Genial! Nu [tiam. Ne-au sclipit ochii
de ideea primit\ gratis, dar Gic\ ne-a
curmat entuziasmul:
— Vede]i c\ scutirile alea s`nt la
mine `n fi[et...
Am priceput subtila aluzie [i am c\zut la pace.
M\-ntreb, domnule Zarojanu, dac\
a]i `n]eles subtila mea aluzie la faptul
c\ eram [eful clasei. Pentru cei tineri,
s\ preciz\m c\ `n acele vremuri [eful
clasei era secretarul UTC. O!, nu, nu
`nseamn\ c\ `nv\]am cel mai bine, fereasc\ sf`ntul, [i nici nu eram cel mai
cuminte – asta chiar c\-i tare! – sau
cel mai conform cu normele ideologice. Ci doar c\ fusesem ales de colegi
cu speran]a c\ o s\-i ap\r cel mai bine
tocmai de sus-zisele norme. Ceea ce
eu zic c\ am [i f\cut.
OK, erau ni[te j’ de mii de paranteze.
Ne cheam\ a[adar Gic\ pe G.R.-ul
[i pe mine [i ne ia la refec. Noi – capul
jos, t\cere sfioas\. ~ns\ c`nd ne-a dat
afar\ (Dismissed!), G.R.-ul a `n\l]at
trufa[ capul [i a zis:
— Da’ s\ [ti]i c\ a fost prima emisiune care s-a auzit!
Gic\ a m`r`it [i-at`t. Incidentul n-a
avut nici o urmare dac\ e s\ neglij\m
uralele cu care ne-au `nt`mpinat colegii. Dar v\-ntreb: de ce s\ le neglij\m?
La `nceputul deceniului opt al secolului trecut (este c\ sun\ istoric?), aveam senza]ia c\ s`nt poet, motiv pentru care bombardam cu versuri redac]iile revistelor literare, f\r\ alt rezultat
notabil dec`t acela c\ o dat\ mi-a r\spuns, la „Po[ta redac]iei“, o mare poet\. {i n-a zis s\ m\ apuc de baschet!
Dup\ o vreme, am decis totu[i c\ nu
este cazul s\ insist cu versurile [i am
virat spre proz\. C`nd mi-am v\zut
prima dat\ numele `n Complementul
Literar-Artistic al gazetei tinerei genera]ii presupus comuniste, sub o proz\
mega-scurt\, era s\ le[in. Cu ziarul `n

m`n\ [i lacrimi `n ochi, am ie[it din redac]ie [i, pe la jum\tatea distan]ei p`n\
la picioarele lui Lenin, m-am `ntors,
m-am uitat la mamutul numit Casa Sc`nteii [i am zis cu voce tare: „O s\ te cuceresc io `ntr-o zi!“. L`ng\ statuie era
un mili]ian blond [i nu mult a lipsit
s\-i spun de ce s`nt a[a bucuros. V\ imagina]i scena? Beton. A doua zi, am avut ideea [ugubea]\ s\ relatez, `ntr-un
articola[, ceea ce tocmai tr\isem. Iulian Chirvase, redactorul-[ef al Complementului [i mega-editorialistul de
mai t`rziu, a avut ideea [i mai [ugubea]\ s\-l publice, ba chiar pe prima pagin\. Se numea „Debut la Complement“.
Era primul meu articol.
(Loc de l\crimat nostalgic)
Casa Sc`nteii m\ z\p\cise nu at`t
prin dimensiunea cl\dirii, c`t prin lungimea coridoarelor. M-am g`ndit c\
pe-acolo ar fi mi[to s\ mergi cu patinele cu rotile (nu ap\ruser\ `nc\ nici skateboardurile, nici rolele). Din p\cate,
n-am `nv\]at nici p`n\ azi s\ merg pe
vreun fel de patine, altfel poate c\ a[
fi `ncercat.
No]iunea de redac]ie se reducea, `n
ochii mei de atunci, la dou\ `nc\peri.
~n una dintre ele, biroul lui Chirvase,
am intrat doar de vreo trei-patru ori. De
regul\, b\team la u[\, o deschideam
c`t un lat de palm\, b\gam capul [i `ntrebam: „Bun\ ziua, se poate?“, la care
el, aproape `ngropat `n manuscrise,
r\spundea obosit: „Mai t`rziu...“. Numai c\ eu nu puteam mai t`rziu, eu,
ca s\ ajung acolo, `mi f\ceam bilet de
voie `n interes personal, minutele lipsite se t\iau din salariu, ce [tiu copiii
\[tia... Plecam, reveneam `n alt\ zi.
C`nd s-a pus problema s\ debutez
„oficial“, pe dou\ pagini, cu prezentare, poz\ [i tot tac`mul, am avut cu
Chirvase o discu]ie ceva mai lung\.
Grupajul meu de proze scurte se numea
Via]a la umbr\, iar el mi-a zis:
— ~n]eleg unde ba]i, c\ politica Partidului e un fel de umbr\. Ei, bine, eu
cred c\ e o penumbr\, adic\ ceva mai
bun\.
La care eu am t\cut v`rtos, c\ o [tiam pe aia cu Quod licet Jovi, de[i la
latin\ luasem note din burt\.
Mo[tenind pornirea epistolar\ a tat\lui meu, am scris, de-a lungul anilor, mai multor VIP-uri dup\ care eram
mort. A[a i-am cunoscut pe scriitorul
Raul Costiniu [i pe omul de televiziune Cristian }opescu, pe care urma s\-l
`nt`lnesc abia la vreo optsprezece ani
dup\ `nt`ia misiv\.
I-am scris [i lui Chirvase. Prima dat\ chiar pe c`nd colaboram la Complement. Pentru c\ nu reu[eam neam s\
stau de vorb\ cu el, i-am pus pe h`rtie
toate observa]iile mele despre revist\. Am aflat – pe surse – c\ i-a pl\cut
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ideea. Dar nici atunci nu m-a chemat
s\ discut\m.
A doua oar\ i-am scris dup\ Decembrie 1989, tot despre con]inutul publica]iei, c`nd era director la Rapidul de
noapte. A publicat scrisoarea integral,
f\r\ comentarii. Dar [i f\r\ a ]ine cont
de vreuna dintre observa]iile mele.
A treia [i ultima oar\ i-am scris atunci c`nd, `ntr-un articol, se ar\ta dezam\git de faptul c\ oameni pe care i-a
lansat c`ndva se „iau“ acum de el, nerecunosc\torii. Eram eu `nsumi, oarecum, un „produs Chirvase“ [i i-am
scris c\ recuno[tin]a nu exclude ochiul
critic. Din contr\, `i analizezi mai cu
ap\sare tocmai pe cei la care ]ii, cei de
care `]i pas\ [i care te-au dezam\git
cumva. Nu mi-a r\spuns [i nici n-a pomenit mesajul c`nd drumurile ni s-au
`ncruci[at din nou.
Dup\ ce Andrei {erb\nescu mi-a
r\spuns de c`teva ori la „Po[ta redac]iei“, am ajuns s\ ne cunoa[tem. A r\mas foarte [ocat de v`rsta mea aparent\: „Ia te uit\! Aproape un adolescent!“. Ete, vax! Aveam dou\zeci [i [ase
de ani. Dar, vorba bancului, nu-mi d\deai nici dou\zeci [i cinci.
Andrei fiind un spirit efervescent,
mi-a zis el mai multe. De pild\, c\ ar
trebui dat jos Lenin de pe soclu [i s\
fiu pus eu `n locul lui (s\ fi fost totu[i
o ironie?). Sau c\ se afl\ `ntr-o situa]ie paradoxal\, de fapt, eu ar trebui
s\-l lansez pe el, nu invers. Texte care
pe mine m\ f\ceau praf, desigur.
S-a dezl\n]uit cu adev\rat c`nd
am `ncropit prima carte [i el mi-a dat
br`nci spre o editur\, unde am intrat pe
m`inile Mariei Boteanu, o respectabil\
doamn\. Dup\ o vreme, Andrei m-a-ntrebat ce-am mai f\cut cu editura.
— P\i, ce s\ fac? Am l\sat cartea [i...
— Nu a[a! s-a enervat el. Trebuie s\
insista]i, s\ v\ duce]i peste ea, s\-i duce]i flori... ~ncerca]i s-o viola]i, o s\-i
fac\ o impresie foarte bun\!
Eram tinerel [i ne-nv\]at, a[a c\ nu
eram foarte sigur c\ glume[te.
~ntre timp, Chirvase `mi publica din
c`nd `n c`nd proz\ [i articole – un soi
de eseuri culturale. Urmare a unuia dintre acestea, m-am trezit acas\ cu idolul meu absolut, Mihai Negulescu, c\pitanul textualismului românesc. ~mi
luase adresa din redac]ie [i sunase la
u[\ at`t de energic, c\ a stricat soneria. C`nd i-am deschis, `n timp ce-mi
c\dea fa]a, mi-a zis:
— Am venit s\ m\ conving c\ exi[ti.
S\ spun ce-am sim]it? Nu s`nt at`t
de meseria[...
~n a doua `nc\pere din redac]ia Complementului `n care am intrat se str`ngeau, mai ales spre sear\, cei care scriau `n revist\. Unii erau, cel pu]in pentru
mine, mon[tri sacri. Aveau loc lungi
[i vii discu]ii, din care nu-mi amintesc
nimic, dar [tiu sigur c\ erau sclipitoare.
Mai ales c\ eu, intimidat, cam t\ceam.
Domn’e, era c`t pe-aci s\ spun c\ asta a fost toat\ experien]a mea jurnalistic\ ante-decembrist\. Dar nu! A mai fost
ceva numit Universitatea comunist\,
unde am fost chiar redactor! Revista ap\rea lunar [i, `nainte de a ajunge acolo, nici nu [tiam de existen]a ei. Am
activat vreme de un num\r [i jum\tate.
Am participat [i la prima mea [edin]\
de redac]ie, undeva `n Preoteasa.
Redactor-[ef era Mihu V`rlan, care

Mass Media Insider este povestea presei române[ti
post-decembriste, spus\ de un observator inteligent,
ironic [i onest.

avea s\ devin\ dup\ ’89 cel mai valoros [i mai interna]ional cunoscut dramaturg român `n via]\.
Am o rug\minte: nu s\ri]i cu „Aha!“,
c\ nu-i cum crede]i. Dup\ tentativa e[uat\ de a schimba numele revistei (atunci am aflat c\ nu doar numele, ci
[i aspectul grafic al titlului, pentru toate publica]iile din România, erau aprobate de Cea[c\ personal), a picat bomba: un num\r al revistei a fost dat la
topit, din tipografie, de c\tre Securitate. Ar fi mi[to s\ fi avut vreo contribu]ie, dar n-am avut. Am aflat post
festum de scandal.
Doi colaboratori f\cuser\ un sondaj pe tema „C`t [tiu membrii Asocia]iei Studen]ilor Comuni[ti din statutul
organiza]iei“. ~n majoritatea facult\]ilor nu reu[iser\ s\ g\seasc\ studen]i
care s\ [tie m\car unde este sediul
ASC local sau cine este secretar al organiza]iei, d-ap\i cu ce se ocup\. ~n
fine, la o or\ t`rzie, ajunseser\ la Matematic\, unde aflaser\ c\ nu mai s`nt
`n facultate dec`t studen]ii din anul 5,
an de specializare. Cum majoritatea \stora erau [i membri PCR, exista riscul ca
sondajul s\ fie irelevant, adic\telea –
nu-i a[a? – nivelul cuno[tin]elor s\
fie semnificativ deasupra mediei. Obosi]i, reporterii insistaser\: p-\[tia i-am
prins, p-\[tia-i lu\m! Zis [i f\cut. De
la `nceput, li se spusese subiec]ilor c\
sondajul e anonim, dar, dac\ vor, pot
semna. Rezultatul: nu semnase nimeni –
[i e de `n]eles: c\ci la „drepturi“ [tiau
doar „dreptul de a alege [i a fi ales“,
iar la „`ndatoriri“, obliga]ia de a pl\ti
cotiza]ia.
N-ar fi ie[it poate nebunia care a
urmat dac\ autorii n-ar fi ad\ugat un
paragraf intitulat „~n loc de concluzii“, `n care scria a[a: „~n condi]iile
`n care cei mai buni dintre membrii
unei organiza]ii nu `i cunosc statutul, se
pune `ntrebarea `n ce fel organiza]ia respectiv\ `[i justific\ existen]a [s.m.]“.
Era 1977...
Ca balul s\ fie complet, `n subsolul
paginii (3, cea cu care se deschidea revista!) exista un „Mic `ndreptar pentru
uzul secretarului de organiza]ie“. Din
care citez: „Nu merge pe s\lile facult\]ii nici prea `ncet, nici prea repede.
Nici prea `ncet, `ntruc`t s-ar putea s\ fii
obligat s\ semnezi prea multe cereri
de 2% [burse sociale – n.m.]. Nici prea
repede, `ntruc`t s-ar putea s\ treci pe
l`ng\ tovar\[ul decan f\r\ s\-l salu]i“.
Ultimul punct suna a[a: „Cite[te [i mir\-te cum a ap\rut asta f\r\ [tirea ta“.
{i n-a ap\rut!
Au fost multe, lungi [i `nsp\im`nt\toare discu]ii de culise. Cu greu, V`rlan ob]inuse un exemplar din revist\, cu
care voiau s\ mearg\ p`n\ la prim-secretarul ASC pe Bucure[ti, s\ protesteze. P`n\ la urm\, a trebuit s\ renun]e. Nu [tiu dac\ vreunul a avut ceva de
suferit. Eu, unul, am fost c\utat, peste o vreme, de un individ bizar care,
`ntr-o c\m\ru]\ din Preoteasa, mi-a
propus s\ fac parte din echipa care va
`nvia revista. A `nceput prin a-i critica
(ponderat totu[i) pe cei care provocaser\ scandalul, dar a sf`r[it prin a
r\bufni, spun`nd c\ totul e o t`mpenie
[i nu se mai poate tr\i aici! Am plecat
`n tromb\ [i nu m-am uitat `napoi.
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Mass Media Insider este povestea
unui ziarist [i a nenum\ratelor
redac]ii de ziare, reviste, posturi de
radio [i TV prin care trece din anii
‘90 `ncoace. Este povestea presei
române[ti post-decembriste, spus\
de un observator inteligent, ironic
[i onest. Dup\ cum se spune, orice
asem\nare cu realitatea este
`nt`mpl\toare. Mul]i `ns\ ar putea
recunoa[te `n paginile acestei c\r]i
evenimente [i personaje faimoase
din peisajul politic [i mediatic al
României contemporane.

Decembrie ’89 m-a g\sit programator – v-am spus oare c\ s`nt programator? –, av`nd deja `n spate trei locuri
de munc\, tot at`tea sisteme de operare
[i mai multe limbaje `n care fusesem
obligat s\ m\ descurc. ~n acela[i timp,
visam s\ public o carte. De altfel, Via]a la umbr\, care avea s\ apar\ dup\
opt ani de a[teptare, se afla `n continuare `n editur\. A[tepta pe un raft.
Fat\ cuminte.
La un moment dat, Maria Boteanu
m-a chemat, m-a invitat s\ stau jos, a
luat manuscrisul `n m`n\, s-a uitat curioas\ la mine [i, `n sf`r[it, a spus:
— A]i scris o carte...
Am dat din cap sp\[it: da, am comis chestia asta. Ea `ns\ a continuat:
— O carte care face gol `n jur.
Gol s-a f\cut imediat capul meu.
— Eu personal i-a[ acorda prioritate fa]\ de tot ceea ce avem `n editur\,
dar, din p\cate, planul editorial pe anul
\sta s-a f\cut `n august anul trecut.
Unde a]i fost `n august?
— La mare, am m\rturisit aproape
`n [oapt\.
M-a asigurat c\ o s\ apar\ `n anul
urm\tor. Apoi a ad\ugat:
— Sigur, vor fi c`teva lucruri de modificat... Unele poate de scos...
Mi-am mai venit `n fire. Ie[eam din
fic]iune [i reintram `n Epoca de Aur.
Doi ani mai t`rziu mi-a spus pe [leau
c\ e o problem\ faptul c\ nu s`nt membru de Partid. Eram mort s\ public o
carte, deci am intrat `n Partid. A[adar,
la lunga list\ de explica]ii postdecembriste pe tema „De ce?“, mai ad\uga]i
una: ca s\ publici o carte. Mai exact,
`n cazul meu: de prost. C\ de publicat
tot nu s-a publicat dec`t la trei ani dup\
Evenimente.
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„Poezia se isc\ atunci c`nd iubirea e la o oarecare distan]\, c`nd
t`nje[ti dup\ iubit\, c`nd dore[ti s-o vezi [i atunci ]i-o inventezi
pe h`rtie.“

INTERVIU CU
EMIL BRUMARU

Emil Brumaru: Când e[ti
`ndr\gostit nu-]i mai vine a
scrie. Atunci te ocupi de asta!
Numai `ntr-o discu]ie cu Emil Brumaru po]i
s\ri de la competi]ii amoroase la politica
zilei, de la z\pezile din Dolhasca la z\pezile
de azi, de la Nichita St\nescu la Veronica Micle, de la Elena Udrea la vecinele de scar\. ~mbufnarea-i de acum
proverbial\ se poate transforma
`ntr-un fel foarte aparte de
sf\to[enie. M-am `nt`lnit de
foarte multe ori cu Emil
Brumaru, `n cele mai variate
ipostaze: la lans\ri de carte,
la nun]i, la zile de na[tere,
la Editura Polirom, pe holuri
[i `n birouri felurite.
Niciodat\ nu am avut r\gazul
de a sta de vorb\ pe `ndelete [i
poate c\ nici nu mi-am propus
Interviu realizat
de George Onofrei

Lumea observ\ c\ s`nte]i tot timpul
`mbufnat, ave]i o `mbufnare caracteristic\. Ce v\ nemul]ume[te tot timpul?
~n ultimul timp m\ nemul]ume[te faptul
c\ `mb\tr`nesc, ceea ce se observ\ foarte bine prin reac]iile pe care le au femeile fa]\ de mine. Adic\ nu mai au nici o
reac]ie pur [i simplu, se uit\ ca prin sticl\
pe strad\ la mine! ~]i dai seama, chestia
asta nu poate s\ te binedispun\! Sau ca
maxim semn de tandre]e, m\ duc s\ `mi
cump\r c`te un timbru [i `mi spune: „Lipi]i-v\ dumneavoastr\ timbrul!“. De fapt,
a[a e cutuma... Dar pe mine m-a intrigat,
chiar i-am spus: „Dar ce, dumneavoastr\
nu ave]i limb\?“. Depinde unde m\ prinzi,
adic\ ce, pe strad\ s\ fiu a[a... `ntr-o dulce veselie? Trebuie s\ mergi pe Cuza Vod\ z`mbind?

Nici interviuri nu prea mai da]i...
P\i, am dat c`teva interviuri lungi, cel de
pe Liternet, cu Daniel Cristea-Enache,
care a avut vreo cinci episoade! Pe la al
patrulea deja m\ cam terminasem! Depinde [i de zi, [i de ce se `nt`mpl\, de
contextul politic...

La mine tema „femei“ era abia pe locul 9, a]i `nceput cu ea.
Da, bine... Acum trebuie s\ vorbesc despre
poezie?
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s\ trec peste `mbufnarea sa. L-am l\sat „`n legea lui“,
cum s-ar spune. Emil Brumaru a oferit multe interviuri
de-a lungul timpului, doar c\ cele mai multe `n scris.
La radio sau la televiziune (o [tiu pe pielea mea!) e o
adev\rat\ rulet\ ruseasc\ s\ `l ai invitat, tocmai din
pricina „`mbufn\rii“. Odat\ mi-a tr`ntit-o: „De ce n-ai
zis c\ `mi dau \[tia onorariu, c\ a[a aveam impresia
c\ `]i fac ]ie un favor“. ~n ultimul an mi-a f\cut dou\:
o dat\ ast\ var\, `n curtea de la TVR Ia[i, c`nd am
discutat, f\r\ s\ vrem, mai mult mondenit\]i dec`t
literatur\ (nu `i scap\ nimic, era divor] mare `ntre
Oana [i Pepe), [i acum, pe n\me]ii \[tia, la Tele M,
c`nd am riscat un dialog de un ceas `ntreg [i am
discutat cel mai mult despre Nichita St\nescu. „E 2-0
pentru tine“, m-a aten]ionat vinerea trecut\. Egoist
vorbind, nu [tiu c`t de aproape s-a sim]it publicul de
Emil Brumaru, dar pentru mine a fost o ocazie s\ fiu
eu aproape de „`mbufn\rile“ [i „delicate]urile“ sale.
Care au fost reac]iile atunci c`nd a]i
scris poezii pentru femei? Valeria Seciu a fost at`t de `nc`ntat\, `nc`t v-a
invitat la teatru pentru a o auzi recit`nd pe scen\...
Era, de fapt, un distih pe care i l-am dat
so]ului ei, Octavian Cotescu. A citit dedica]ia [i a `nceput s\ r`d\. Era... „S`nt
sensibil, f\, sensibil/ P`n\ la oribil“. A
venit dup\ aceea Valeria Seciu `n Ia[i cu
un recital [i mi-a dat un telefon s\ m\
invite. Eu eram foarte entuziasmat c\
am dat lovitura [i m-am dus la ea la hotel. Bine`n]eles c\ am vrut s\ intru [i `n
camer\ [i mi-a spus: „Nu, nu, nu, nu,
a[tep]i jos, mergem p`n\ la teatru!“.

Apropo de femei, la un moment dat rememora]i faptul c\ Nichita St\nescu v\ trimitea scrisorile `n acela[i plic
cu ale iubitei sale, Gabriela Melinescu, pentru a ar\ta „cine e [eful“.
Bine, de fapt se [tia clar c\ m-am `nt`lnit
cu Nichita St\nescu acas\ la Gabriela
Melinescu, el st\tea la ea. Era c\s\torit,
dar plecase de mult din c\snicia aceea
a lui... Pe mine m\ enerva foarte mult
Nichita. C`nd am luat Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor `n ’71 pentru
volumul din ’70, m-am dus prima oar\
s\ `l `nt`lnesc, chiar cu tot cu premiul
care se punea `ntr-un tub. El era doar
cu vreo trei ani mai mare ca mine, eram
cam de-un leat, doar c\ eu am debutat
abia la 31 de ani, el era deja celebru.
C`nd m-am dus eu la Dolhasca, prin ’63,

el era deja la debut. I-am prins [i cartea de
debut, culmea, la o libr\rie din F\lticeni,
c\ `n Ia[i nu era. {i am avut atunci [i eu
curajul s\ m\ duc la Nichita St\nescu.

{i ce v\ enerva la el?
Nichita este, a fost [i va fi un mare poet.
Pentru ceilal]i poe]i era foarte important modul `n care el se comporta, pentru c\ era dat ca un exemplu. Dac\ poetul Nichita St\nescu, [i asta m-a scos
pe mine din min]i, apare la televizor [i
spune c\ scriitorii trebuie s\ viziteze
fabricile... {i c\ pentru poezie e important s\ `i vedem noi pe oamenii muncii...
Gargariseli de astea...

Bine, era [i imediat dup\ momentul
Tezelor din iulie. Asta era cutuma!
Pe mine nu m\ interesa cutuma. ~i mai
ap\ruse o carte [i la Editura Militar\,
Ro[u vertical. M-am legat atunci [i de
ce chestia asta. De ce Ro[u vertical? „Ei,
uite a[a c\ `mi place mie, ]ie nu `]i place?“,
mi-a spus. Plus c\ el era cu „necuvintele“,
iar eu `mi doream din toat\ inima s\
scriu cu cuvintele.

{i discu]ia cum s-a desf\[urat?
~n fa]a lui eu am t\cut mai mult, iar Nichita s-a dezl\n]uit. Era absolut cuceritor
c`nd `ncepea s\ vorbeasc\ [i o f\cea ore
`n [ir! A vorbit la nesf`r[it, ceasuri `ntregi
[i a [i b\ut `n timpul \sta. Bine`n]eles
c\ am b\ut [i eu, dar el era [i obi[nuit.

SCRISUL CA JOB

{i cu starea de nervozitate ce s-a mai
`nt`mplat?
Toat\ starea aceea s-a topit, m-a cucerit
[i pe mine, era absolut fascinant. Vorbea
poezie pur [i simplu, era o pl\cere s\
stai cu d`nsul.

Mai ]ine loc poezia de ceva?
De ce s\ ]in\?

De foame!
Eu cred c\ poezia se cite[te oric`nd, dar
s`nt categorii de public, b\nuiesc c\ cei
tineri citesc mai mult. Nu am idee. C`nd
eram eu la Medicin\, colegii mei nu
citeau nimic, habar nu aveau.

Dar avem mul]i poe]i din r`ndul
medicilor!
Da, se pare c\ medicii s`nt mai apropia]i de poezie. Prin forma]ie e[ti mai
aproape de oameni. Dac\ eu a[ fi spus
ca medic s\ fim mai aproape de oameni,
a[ fi fost credibil, dar Nichita, care era
foarte abstract, s\ spun\ c\ poe]ii trebuie s\ fie aproape de muncitori...

Sus]ine presa c\ s`nte]i cel mai cunoscut scriitor din ora[ul Ia[i. V\ sim]i]i ca atare?
Nu, domnule, nici \ia din bloc nu m\
cunosc. S`nt doamne foarte...

Respectabile.
Nu, nu respectabile, foarte dr\gu]e s\
le spun, eu le salut, dar mai ales una
bate recordul. O salut de ani de zile [i
nu `mi r\spunde niciodat\. {i am `ntrebat-o [i pe fiic\-mea ce se `nt`mpl\
[i mi-a spus: „Tu nu o [tii, c\ e cam a[a...“.
Nu c\ o salut a[a de la distan]\, dar ne
pocnim nas `n nas, eu deschid liftul, eu
s\ ies [i ea s\ intre. „Salut!“ [i ea... lemn!

„Nu [tiu vreun poet român care s\ tr\iasc\ din scris. Fiecare are
un serviciu. Un poet nu poate merge pe principiul «anul [i
volumul!», numai Nichita a scris de-a valma c`te dou\ c\r]i pe an.“
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Ospitalierul, se g`ndeau la un om sub]ire, elegant. {i eu eram un tip gr\suliu!
Nu era pe atunci poza autorului pe
copert\.
Nu, poza a ap\rut mai t`rziu. Pozele mele dinspre b\tr`ne]e s`nt mai expresive
dec`t cele din tinere]e. {i dezam\geam
pe to]i, eram o permanent\ dezam\gire vizual\ c`nd m\ z\reau. Nu c\dea
nimeni `n bra]ele mele. Chiar `i invidiam pe cei care aveau succes la femei.
C`nd m-a v\zut Nichita St\nescu prima
dat\ mi-a spus: „B\i, tu e[ti de la ]ar\, trebuie[ti dus la femei! E primul punct!
Cunosc eu o tip\ blond\, prezentabil\,
prezentatoare la TVR de limba german\“. I-a dat telefon, dar nu a r\spuns,
a fost un fiasco.

Dac\ v\ d\ cineva dou\ poezii, una
scris\ de un b\rbat [i una de o femeie, v\ da]i seama care apar]ine
unui poet [i care unei poete?
E drept c\ te a[tep]i ca poetele s\ fie
mai delicate, dar uite, Angela Marinescu este de o duritate blindat\. Sau genera]ia t`n\r\, care scrie o poezie de pivni]\, de gang, despre mizerie, cum e Dan
Sociu cu Fratele p\duche, are o percep]ie a cotidianului extraordinar de puternic\. Ei s`nt prea c\zu]i `n zona asta!

Nu mai are poetul imaginea aceea de
pierde-var\?
Nu-i u[or, trebuie s\ renun]i la foarte multe lucruri! S`nt momente de renun]are.

Po]i tr\i din asta?
Poate C\rt\rescu, dar el nu mai scrie poezie. Nu [tiu vreun poet român care s\
tr\iasc\ din scris. Fiecare are un serviciu.
Un poet nu poate merge pe principiul
„anul [i volumul!“, numai Nichita a
scris de-a valma c`te dou\ c\r]i pe an.

Cum erau iernile la Dolhasca?
Cu b\rba]ii din bloc ave]i o rela]ie
mai bun\?
Da, normal\... Domnule, c`nd salut o
femeie [i aia nu `mi r\spunde, m\ cam...
m`hne[te.

{i totu[i nu sim]i]i nici un pic de
faim\? S\ nu lu\m drept reper unic
blocul dumneavoastr\. C`]i cititori
de poezie pot s\ fie `ntr-un bloc?
Unul?
Are totu[i zece etaje, s-ar putea s\ fie
mai mul]i.

Doi!
Adic\ eu [i cu fiic\-mea. Dinescu spunea:
„Eu s`nt cel mai mare scriitor din Dristor – st\tea pe atunci `n Dristor, cu
Denisa –, iar tu e[ti cel mai mare poet
de pe Cuza Vod\ din blocul «Plomba»!“.
Cam asta e cu cei care m\ cunosc... Era,
s\racul, unul pe acela[i palier cu mine
care [tia c\ scriu, dar [i \la o murit...

Mai pot fi cucerite femeile cu poezii de dragoste?
Da, le cucere[te poezia, dar nu poetul.
Eu am dezam\git pe mult\ lume. Aveam
volumele Detectivul Arthur, Julien

A[a groz\vii ca acum nu am v\zut. ~n
cea mai grea iarn\ pe care am prins-o am
pus m`na pe lopat\ ca s\-mi fac drum
p`n\ la porti]\. Dup\ aia, pe drum se putea merge. Nu erai blocat `n cas\, cu ferestrele acoperite de z\pad\. Noi, medicii, aveam [i o bucurie cam sinistr\:
Salvarea nu mai putea s\ mearg\ de la
F\lticeni la Dolhasca, `ntr-o iarn\ s-a
blocat totu[i drumul. {i [tiam sigur c\
nu mai vine nici un inspector. Problema
urgen]elor o puteam totu[i rezolva la
Dolhasca, dar nu era la fel `n satele din
`mprejurimi.

Era un spital `n toat\ regula!
Da, era un spital cu 30 de paturi [i tot
la Dolhasca mai era [i un dispensar.
Mai era [i un cabinet stomatologic...

O situa]ie mai bun\ ca azi!
Da, voiau s\ fac\ Dolhasca ora[, am
v\zut [i o machet\, c\ aproape de unde locuiam eu trebuia construit\ [i o
piscin\!

V\ propun s\ schimb\m subiectul.
E absolut necesar ca un poet care
scrie poezie erotic\ s\ aib\ [i o via]\ asemenea?

~]i dau un r\spuns foarte clar. Are c`teva
momente `n via]\ care s`nt tumultuoase, cum le spui. Dar dac\ el s-ar ocupa
numai cu chestia asta, n-ar mai scrie nimic. Poezia, de fapt, se isc\ atunci c`nd
iubirea e la o oarecare distan]\, c`nd t`nje[ti dup\ iubit\, c`nd dore[ti s-o vezi
[i atunci ]i-o inventezi pe h`rtie. }i-o
imaginezi, o lauzi... ~n via]\ nu poate fi
ca `n poezie [i dac\ ar fi, te-ar consuma,
n-ai mai putea scrie, n-ai avea timp.
Dac\ tot timpul ai ag\]a c`te o tip\ [i ai
tr\i cu ea [i te-ai zbuciuma [i te-ar `n[ela, ai `n[ela-o, unul ar fugi, s-ar lua
la b\taie dup\ aia... Nu se poate a[a,
trebuie s\ ai o anumit\ lini[te. ~n via]\
s`nt asemenea momente, dar nu scrii.
P\i, c`nd e[ti `ndr\gostit nu-]i mai vine
a scrie. Trebuie s\ fii `ndr\gostit a[a...

la modul nostalgic, ce bine ar fi dac\. C`nd
e[ti chiar `ndr\gostit, te ocupi de asta!

Mai spunea]i c\ un poet scrie [i pentru a dob`ndi un soi de compensa]ie
pentru ce nu i se `nt`mpl\.
Pare bizar c\ `mi permit s\ spun, dar
discutam o dat\ cu C\rt\rescu la telefon, el se l\uda c\ a avut at`t de pu]ine
femei... Zic: „Nu te cred, eu am avut
mai pu]ine“. „P\i, nu te cred!“ {i le-am
luat la num\rat [i am inclus [i so]iile, eu
avusesem deja dou\ [i el tot dou\. {i eu
atingeam o cifr\ destul de..., el ie[ea
mai bine!

Dac\ ne spune]i cifrele iese de-o [tire
pentru ziarele colorate!

Nu v\ spun nici o cifr\! Dar eu m\ uit [i
pe „Cancan“, [i pe „Click!“, au tot felul
de chestii...

Spune]i-mi la final un lucru care v\ enerveaz\ la Ia[i [i unul care v\ place.
S\ spun `nt`i ce `mi place. ~mi place c\
exist\ aici una dintre cele mai mari edituri din România [i cea mai puternic\.
Culmea, eu am tr\it v\z`nd cum se
na[te, cum cre[te. M\ enerveaz\ c\ Teatrul Na]ional e blocat de ani de zile, st\
oblojit `n c`rpe, `n schele. Acum a venit
promisiunea ministrului Culturii c\ `n
mai se termin\ [i vom vedea din nou
teatru. Eu m\ `nt`lnesc cu actori [i le
spun: „O s\ muri]i [i nu o s\ mai juca]i
pe Scena mare!“.
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BUN
CONSTRUCTOR
DE POVE{TI

Doris Mironescu: „~n Dezordinea preventiv\, Matei Vi[niec
dovede[te c\ posed\ abilit\]ile unui bun constructor de pove[ti, ce
ofer\ mereu doar at`ta informa]ie c`t s\ st`rneasc\ curiozitatea“.

Matei Vi[niec: Cruciada
bunelor inten]ii
Ultimul roman al lui Matei Vi[niec este [i cel
mai bun dintre cele publicate p`n\ acum de
autor. E un roman caracterizat prin subtilitate
[i intelectualism, prin lirismul de bun\ calitate
[i elegan]\. Poate pu]in prea mult\ elegan]\,
totu[i. Nu pentru c\ am cere cu orice pre]
senza]ii tari de la un romancier cu voca]ia
Doris Mironescu

Dezorrdin
nea prreven
ntiv\ este un roman
„`n f\r`me“, `n care, leac `mpotriva plictiselii cititorului neatent [i indiferent,
nara]iunea se sparge la c`teva pagini odat\. Istorisirile convergente din acest
roman se `nv`rt `n jurul redac]iei de
radio parizian `n care lucreaz\ t`n\rul
Matthieu, al\turi de al]i c`]iva colegi
intra]i `n rutina producerii de [tiri (`n
studio) [i `n rutina discursului anti-mediatizare (`n pauzele de cafea). Matthieu
este de origine român\ [i a fugit `mpreun\ cu tat\l s\u peste grani]\ c`nd era
copil, `n anii ’80, iar mama sa a fost l\sat\ `n urm\. Faptul a produs o traum\,
suplimentar\ aceleia a pierderii patriei [i limbii materne. Plecat de copil
`n lume, Matthieu este un om nou `ntr-o lume nou\, a[a `nc`t parcursul s\u
va fi, cumva, exemplar. Alegerile pe care le va face aici vor avea o rezonan]\
mai ampl\ dec`t cea personal\. Pus s\
opteze `ntre cinismul ziaristului care
ofer\ publicului [tiri c`t mai s`ngeroase
`n form\ c`t mai crud\ [i compasiunea
vinovat\ a celui care ar vrea s\ livreze
informa]ie `n stare pur\, dar nu are de
ales, dac\ vrea s\ supravie]uiasc\, Matthieu va fi uimit s\ constate c`t de pu]in
conteaz\ informa]ia propriu-zis\ (atunci c`nd, gre[ind, vorbe[te despre treisprezece [i nu trei victime ale unui atac
`n Orientul Mijlociu) [i c`t de puternic\

divaga]iei eseistice [i a construc]iei
distopice, de tip absurd. Tipul de roman
practicat de Vi[niec nu se poate emancipa
de p\catul s\u capital: pentru un autor at`t
de fascinat de rolul [i rostul literaturii, el se
serve[te de o defini]ie mult prea
ne`nc\p\toare a acesteia.

este pozi]ia emi]\torului unui discurs
de autoritate. A[a c\ el va g\si o a treia
cale: din postura de redactor al jurnalelor de noapte, le va relata ascult\torilor non-evenimentele zilei, fapte ignorate de ceilal]i, dar cu o relevan]\ [i un
simbolism oricum mai mari: un grup de
maseuri orbi protesteaz\ `mpotriva unei calomnii televizate; ni[te ]\rani chinezi se ucid pentru gr\mezi de excremente, foarte pre]ioase, se pare, ca `ngr\[\m`nt agricol; Vaticanul admite posibilitatea existen]ei fiin]elor extraterestre; Bolivia comemoreaz\ anual pierderea ie[irii pe care o avea la Oceanul
Pacific `n secolul al XIX-lea. Anarhismul
s\u bl`nd [i suav va trezi interesul unor
ascult\tori, care `l vor integra `n gherila lor urban\ f\cut\ `n numele poeziei
(flash-moburi cu versuri `n locuri publice). Iar o misiune de reporter la un summit european `l va confrunta cu co[marul limbii de lemn contemporane devenit realitate.

O carte-dezbatere
~n Dezordinea preventiv\, Vi[niec dovede[te c\ posed\ abilit\]ile unui bun
constructor de pove[ti, ce ofer\ mereu
doar at`ta informa]ie c`t s\ st`rneasc\
curiozitatea. Tot ceea ce afl\ cititorul `n
prima sut\ de pagini nu `i frustreaz\
capacitatea de `n]elegere, dar nici nu-i
bag\ mur\-n gur\, antren`ndu-l `n

actul lecturii. Noutatea, mai ales la `nceputul c\r]ii, e dat\ de transpunerea
unor forme dramatice `n limbajul romanului. Monologul abund\, toate figurile din carte ap\r`nd mai `nt`i sub forma
unui discurs ce desemneaz\ o anumit\
pozi]ie ideologic\, [i nu de oameni `n
ac]iune. Astfel, s`ntem obliga]i s\ percepem romanul ca pe o carte-dezbatere.
Monologurile sale trimit c\tre anumite discursuri foarte recognoscibile din
spa]iul public de ast\zi. Exist\, de pild\,
un discurs critic cu privire la societatea
hiper-mediatic\ (pe care expansiunea
mijloacelor de informare `n mas\ l-a f\cut actual `nc\ de la `nceputul anilor ’80,
d`ndu-i inclusiv un lustru monden), dar
[i un discurs cinic, al celui care [tie s\
profite de pe urma incertitudinii existen]iale venite din exces de informa]ie
contradictorie, uneori furnizat\ deliberat fals\; [i, al\turi de acestea, vocea
omului „inocent“, naiv, care caut\ valoarea vie]ii sale undeva, `n afara lumii
publice `n care e nevoit s\ se mi[te. Mare parte din miza romanului va fi s\
jongleze cu aceste discursuri a[a `nc`t
„dezlegarea“ reprezentat\ de finalul
c\r]ii s\ nu par\ fals\.
Lumea hipermediatic\ prin care se
mi[c\ personajul lui Vi[niec este o lume apocrif\, construit\ de un demon
malefic, ca o perpetu\ umilire a spiritului ce caut\ `ntr-`nsa un sens. Hidra
presei pare capabil\, la un moment

dat, s\ genereze
realitate, o realitate pervers\ [i corupt\. ~ntr-o zon\ nenumit\ a
globului, dar pe
care onomastica
pare s-o localizeze prin Balcani, izbucne[te un conflict ciudat `ntre
dou\ jum\t\]i ale
unei popula]ii odat\ omogene: `mpu[c\turile `nceteaz\ la ora siestei, c`nd
se dau telenovele, [i seara,
la telejurnal. Rostul conflictului este s\
fie televizat, mediatizat, s\ fac\ [tiri;
dar dup\ o vreme, publicul se plictise[te de el [i r\zboiul continu\, din iner]ie,
cu mor]i [i r\ni]i adev\ra]i, `n a[teptarea nostalgic\ a unui reporter, iar p`n\
atunci combatan]ii vor filma ei `n[i[i
cu telefoanele mobile momentul c`nd
s`nt `mpu[ca]i [i uci[i. Este doar un exemplu al capacit\]ii imaginative pe
care Vi[niec o poate mobiliza cu folos
`n scenariile sale. ~n alt loc, un summit
european despre l\rgirea parteneriatului pentru o lume mai ecologic\ se
transform\ `ntr-un co[mar: parteneriatul se va `ncheia cu adev\rat, dar
`ntre oameni [i [obolani, astfel c\
fiecare om va trebui s\ poarte dup\
sine o cohort\ de [obolani care s\

aib\
grij\ de nimicirea tuturor de[eurilor poluante produse de
el. Imagina]ia lui Vi[niec func]ioneaz\
la parametri pu]in obi[nui]i, voca]ia
sa ini]ial\, de poet, `mplinindu-se, iat\,
[i pe t\r`m romanesc.

Lipsa unei teme cu
adev\rat grave
Cu toate acestea, lui Vi[niec `i lipse[te
o tem\ cu adev\rat grav\, o apocalips\ pe care s\ o poat\ imagina la scar\
mare. Discu]ia despre neajunsurile excesului de informa]ie nu e suficient
de solicitant\, iar multe dintre ini]iativele lirice ale autorului par for]ate.
~n plus, tema puterilor [i func]iilor

SEMNALE
Vladimir Nabokov, Blazon de bastard, traducere din limba englez\ de Anca-Gabriela S`rbu,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Seria de autor «Vladimir Nabokov»“, Editura Polirom, 264 de pagini, 32.95 lei

Primul roman pe care Vladimir Nabokov l-a scris dup\ ce s-a stabilit `n America, fiind [i cel mai
provocator din punct de vedere politic. O carte clasic\ a literaturii moderne.
Blazon de bastard (1947) descrie o lume marcat\ de tirania unei dictaturi politice. Profesorul
Adam Krug, renumit filosof `n ]ara sa, este singurul care refuz\ s\ se supun\ regimului, prelu`nd func]ia de pre[edinte al universit\]ii `n noul an de `nv\]\m`nt, nu at`t principial, c`t din motive legate de via]a sa personal\, `n care are loc o tragedie ce `l face s\ simt\ nevoia de-a se retrage pentru o vreme din societate [i a-[i petrece timpul `mpreun\ cu fiul s\u. Acest lucru este v\zut
ca un afront adus noii linii de g`ndire impuse de dictatorul Paduk (`nt`mpl\tor, fost coleg de [coal\ cu Adam Krug) [i „Partidul Oamenilor Obi[nui]i“, pentru care traiul individual este considerat
periculos, diferen]ele dintre oameni trebuie aplatizate, iar unica surs\ de bun\stare a societ\]ii
este statul. Dictatorul Paduk dispune, a[adar, s\ fie aresta]i to]i apropia]ii filosofului, sper`nd
astfel s\ atrag\ sprijinul lui Krug pentru a valida noul regim [i o nou\ lume birocratic\, sublim\ prin absurditatea ei.
„Povestea unui om liber `ntr-un stat totalitar este o tragedie clasic\ a timpurilor noastre, iar Blazon de bastard abordeaz\ subiectul `ntr-o manier\ original\, remarcabil\.“ („The New Republic“)
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Orhan Pamuk, Romancierul naiv [i sentimental, traducere din limba englez\ [i note de Rebeca Turcu[,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Seria de autor «Orhan
Pamuk»”, Editura Polirom, 184 de pagini, 24.95 lei

Premiul Nobel pentru Literatur\ 2006
Ce se `nt`mpl\ cu noi, [i `n noi, c`nd citim un roman?
Cum se na[te acel „efect de lectur\ a romanului“,
at`t de diferit de ceea ce sim]i c`nd prive[ti un tablou
sau cite[ti o poezie? ~n aceast\ colec]ie de eseuri despre literatur\ [i despre el `nsu[i, Orhan Pamuk ne
arat\ cum se alc\tuiesc cele dou\ lumi – a scrisului
[i a cititului – [i cum ajung ele s\ se uneasc\.
„La sf`r[itul lecturii, afl\m mai multe despre Pamuk `nsu[i dec`t despre cum scrie Pamuk. Afl\m c\
e genial, c\ nu `nceteaz\ s\ se priveasc\ mereu de aproape, c\ nu-l intereseaz\ o teorie coerent\ a romanului, ci o stare a scrisului [i a cititului.“ („Financial
Times“)

www.suplimentuldecultura.ro
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Doris Mironescu: „Ceea ce i se poate repro[a lui Matei Vi[niec este, paradoxal, nu faptul c\ sucomb\ prea repede `n fa]a molohului informa]ional, depun`nd armele scriitorului (chiar dimpotriv\!), ci faptul
c\, lupt`nd pentru drepturile literaturii, nu crede suficient `n ele“.

REPRO{

mass media este una intens ideologic\, fie c\ este v\zut\ ca o form\ de `nrobire informa]ional\ a cet\]eanului,
fie c\ ea `l poate „elibera“, la limit\, dac\ furnizorul de [tiri devine anarhist.
Autorul face mari eforturi s\ `[i suspende propria pozi]ie, am`n`nd-o `ndelung, a[a `nc`t romanul s\u s\ par\ o
aren\ unde aceste moduri de a g`ndi
[i de a vorbi se `nfrunt\ liber, `ntr-o manier\ „dezideologizat\“. Dar e imposibil\ atingerea idealului dezideologiz\rii `ntr-o carte care tocmai despre
ideologie vorbe[te. Montajul punctelor
de vedere divergente (atribuite colegilor de redac]ie ai lui Matthieu: George
[i domnul Cransac, dar nu numai lor)
nu reu[e[te s\ disperseze impresia c\
se urm\re[te sugestionarea cititorului.
Intriga `n care e amestecat Matthieu
se dezleag\ `ntr-un sens mult prea bine
cunoscut: exist\ o salvare de la anomia
mediilor suverane prin poezie, prin anarhism sau prin iubire. Spre exemplu,
jurnalistul recomand\: „Trebuie ca to]i
cei arunca]i pe tu[\, to]i cei care au

pierdut toate trenurile, to]i cei care
n-au fost niciodat\ avansa]i `n grad,
da, to]i ace[ti marginali ar fi bine s\ se
adune [i s\ urineze `mpreun\ pe simbolurile arogan]ei banului [i ale puterii indiferente“. ~n alt loc, cititorii de
romane ample, precum Muntele vr\jit,
s`nt descri[i ca ni[te eroi ai luptei `mpotriva imperialismului mass media,
deoarece timpul lecturii ei `l fur\ din
„timpul de anten\“ necesar imbeciliz\rii universale. E un protest vis\tor [i
f\r\ vlag\ cel care opune simplul gest
cultural (cititul unei c\r]i) molohului
informa]ional, apocalipsei de bi]i, unde radio [i h`rtie de ziar.
Ceea ce i se poate repro[a lui Matei
Vi[niec este, paradoxal, nu faptul c\ sucomb\ prea repede `n fa]a molohului
informa]ional, depun`nd armele scriitorului (chiar dimpotriv\!), ci faptul
c\, lupt`nd pentru drepturile literaturii, nu crede suficient `n ele. Imaginea
literaturii `n romanul s\u este redus\ la
gest, la o simbolistic\ exterioar\. Poezia este ceea ce recit\ pe strad\ oamenii

care poart\ c`te dou\ cravate la g`t.
Literatura este ceea ce `]i ocup\ timpul
pe care ai putea s\-l petreci `n fa]a
televizorului. Iar g`ndirea artistic\ `nseamn\ a spune la radio [tiri bizare, `n
contratimp cu preocup\rile zilei. S`nt
forme de via]\ cultural\ fade `n absen]a unei motiva]ii mai ad`nci, care vor fi
`nvinse `n cruciada lor plin\ de bune
inten]ii `mpotriva lumii „deromantizate“ de pornografia mediatic\. Dar literatura `nseamn\ mai mult dec`t gestul
de a spune o poezie sau de a deschide
o carte. ~n carte, literatura [i arta s`nt
`nlocuite cu ceva ce doar le semnaleaz\ existen]a, dar nu [i cuprinderea, valoarea [i func]iile. Din acest motiv, romanul Dezordinea preventiv\, cu toate
calit\]ile sale de inteligen]\ [i imagina]ie, nu reu[e[te s\ fie apologia consistent\ a actului poetic, a[a cum aveam
tot dreptul s-o a[tept\m de la Matei
Vi[niec.

printre r`nduri

BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU

Matei Vi[niec, Dezordinea preventiv\ ,
colec]ia „Proz\“, Editura Cartea
Româneasc\, 2011

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!
SUPLIMENTUL DE CULTUR|
SE AUDE LA

`n fiecare vineri,
de la 20.00
Cu

Radu }uculescu lanseaz\
Femeile insomniacului la Cluj
Joi, 23 februarie, de la ora
18.00, la Libr\ria Book Corner din Cluj (Str. Eroilor nr.
15) va avea loc lansarea romanului Femeile insomniacului
de Radu }uculescu, ap\rut
recent `n colec]ia „Proz\“ la
Editura Cartea Româneasc\.
Al\turi de autor vor lua cuv`ntul Mihaela Ursa [i {tefan
Manasia. Va modera Valentin
Derevlean.
Se nume[te Septimius Ilarie.
Un b\rbat cu un aspect fizic
comun, aparent f\r\ `nsu[iri.
{i totu[i, cum reu[e[te un
astfel de b\rbat s\ cucereasc\ numeroase femei, de la
adolescente naive p`n\ la

mature trecute prin numeroase experien]e? Cum reu[e[te s\ le satisfac\ at`t dorin]ele suflete[ti, c`t [i pe cele
trupe[ti? La aceste `ntreb\ri
r\spunde romanul Femeile
insomniacului printr-o n\ucitoare cascad\ de `nt`mpl\ri
descrise cu umor (uneori negru), ironie [i sarcasm. La
sf`r[itul lecturii, orice femeie
`[i va dori s\ cunoasc\ un
b\rbat ca Septimius Ilarie [i
orice b\rbat [i-ar dori s\
semene, m\car pu]in, cu
acela[i Septimius Ilarie.
Radu }uculescu este
prozator, dramaturg, publicist [i traduc\tor din limba

german\. A absolvit Conservatorul „Gheorghe Dima“,
sec]ia vioar\. Dintre romanele publicate: Degetele lui
Marsias (1985), Umbra penei
de g`sc\ (1991), Povestirile
mameib\tr`ne (2006), Stalin
cu sapa-nainte (2009). A
publicat volume de proz\
scurt\ [i dou\ volume de
teatru. A fost distins cu Premiul Cartea Anului (1995,
2009), Premiul „Radu Enescu“ (2002) [i alte premii
pentru proz\ [i traduceri.
Este tradus `n Ungaria, Rusia,
Austria, Cehia, Elve]ia,
Fran]a. ~n prezent, este realizator la TVR Cluj.
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George Onofrei

Editura Polirom lanseaz\
seria de autor „Philip Roth“
Editura Polirom lanseaz\ un nou proiect
`n cadrul colec]iei „Biblioteca Polirom“:
seria dedicat\ scriitorului Philip Roth,
unul dintre cei mai importan]i prozatori
americani ai ultimelor decenii.
Seria de autor „Philip Roth“ este cel
de-al dou\zecilea proiect ini]iat `n cadrul
colec]iei „Biblioteca Polirom“, dup\ seriile dedicate scriitorilor Salman Rushdie,
Orhan Pamuk, Vladimir Nabokov, Gunter
Grass, Haruki Murakami, Doris Lessing,
Ernest Hemingway, Jorge Luis Borges,
Jose Saramago, Henry Miller, J.M.G. Le
Clezio, Saul Bellow, John Fowles, Danilo
Kis, Amelie Nothomb, Amin Maalouf,
Pier Paolo Pasolini, David Lodge [i Mika
Waltari.
Primele titluri ale seriei s`nt
cunoscutele romane M-am m\ritat cu un

comunist [i Animal pe moarte. La revedere, Columb! (traducere inedit\ din opera
lui Philip Roth, carte ce va ap\rea `n edi]ie print [i eBOOK), Pastorala american\ ,
Povestea lui Ori[icine , Via]a mea de b\rbat , Opera]iunea Shylock , Complexul lui
Portnoy [i Pata uman\ s`nt c`teva dintre
titlurile cu care va continua proiectul.
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muzic\

„Mustrarea sever\“, acuza]ia de „lips\ de fiabilitate politic\“,
la fel ca [i refuzul pe parcursul `ntregii vie]i de a intra `n
partidul comunist l-au condamnat pe marele tenor sovietic,
dac\ nu la t\cere, la o via]\ chinuit\.

„CHEMARE LA RAMP|“

Arnold Azrikan – istoria [i
patimile unui tenor de excep]ie
~n era `nregistr\rilor de tot felul [i
accesibile pe toate mediile electronice
este greu s\-]i imaginezi c\ nu mai
t`rziu de acum 50-60 de ani a putut
tr\i un c`nt\re] de oper\, comparat de
contemporanii s\i cu Beniamino Gigli
[i Mario del Monaco, dar de la care nu
se p\streaz\ absolut nici o m\rturie
sonor\ a artei sale scenice. Am aflat
despre numele acestui muzician,
Ecouri [i m\rturii numeroase la acel
volum, venite `n special din partea elevilor s\i – `ntre care nu pu]ini din
Chi[in\u – [i, mai ales, o descoperire
o pe
[ocant\ de arhiv\ au determinat-o
autoare s\ aprofundeze cercet\rile.
Iar insisten]a i-a fost cumva r\spl\tit\
[i a devenit acum substan]a unui al doilea volum, tot bilingv, ap\rut `n urm\
cu vreo zece zile, tot `n regie proprie,
la Highland Park, Illinois*.
Gra]ie unei publica]ii a celebrului
Memorial de la Moscova, fiica artistului reg\sea numele tat\lui ei `ntre cele
ale victimelor stalinismului: Azrikan Arnold Grigorievici, aflat la Habarovsk,
era arestat de securitatea sovietic\ la
6 februarie 1933, `nvinuit de `nc\lcarea articolului 58-10 din Codul Penal
al Republicii Socialiste Federale Sovietice Ruse, sentin]a fiind dat\ trei
zile mai t`rziu: „Cazul penal `nchis,
acuzatul eliberat din deten]ie“.

tenorul Arnold Azrikan, n\scut `n
1906, la Odesa, cu cinci ani `n urm\.
Atunci, a[a cum v\ semnalam `n
aceast\ rubric\, `n Statele Unite, copiii
s\i, Dina [i Dmitri, au publicat `n regie
proprie, `ntr-un volum bilingv (`n rus\
[i englez\), rezultatele cercet\rilor
despre via]a [i patimile, a[ spune, ale
lui Arnold Azrikan, `n ]ara stalinismului
[i a brejnevismului.

~ntr-un text-m\rturie emo]ionant, Dina Azrikan poveste[te c\, `n momentul
citirii scurtei informa]ii despre tat\l ei,
„lumea i s-a `ntors complet pe dos, vizualiz`nd, `ntr-un scurt moment, `ntreaga lui via]\, mut\rile la nesf`r[it dintr-un ora[ `n altul, diversele opere, premierele fericite [i triste]ea lu\rilor de
r\mas-bun. Memoria mi-a adus la suprafa]\, `ntr-un flash luminos, fragmente din conversa]iile p\rin]ilor mei,
[oapte, lucrurile spuse pe jum\tate... Am
`n]eles atunci c\ doar o clip\ a stat `ntre mine [i descoperirea unui secret ]inut
[i luat cu ei `n uitare de p\rin]ii no[tri“.
Dosarul securit\]ii sovietice din
Siberia, ob]inut `n 2009, dup\ numeroase insisten]e [i coresponden]\ expediat\ `n Rusia, era mai mult dec`t
l\muritor pentru „p\catul“ ce avusese
s\-l urm\reasc\ pe artist `ntreaga via]\, transform`ndu-l peste decenii `ntr-un
nume aproape anonim al istoriei ofi-

ciale a muzicii sovietice ([i, fie spus,
[i a celei din R. Moldova, unde istoria
Operei din Chi[in\u, publicat\ de
Aurelian D\nil\, abia `n 2008 `l aminte[te `n treac\t!).
Comitetul Securit\]ii statua, „dup\
ce a auzit cazul `mpotriva tovar\[ului
Azrikan, care este acuzat de `ntreruperea la 21 noiembrie 1932 a spectacolului Dezastrul [de V. Femelidi] [i neprezentarea la lucru pentru spectacolul cu
Madama Butterfly, la 28 decembrie
1932: 1. Tovar\[ul Azrikan a comis `n
mod clar o ac]iune de dezorganizare...
O asemenea ac]iune este inacceptabil\...
deoarece comportamentul s\u anarhic
a stimulat posibilitatea unui astfel de
comportament din partea celorlal]i lucr\tori sub un pretext similar, ceea ce
contravine metodei sovietice de combatere a neregularit\]ilor din procesele industriale. 2. Tovar\[ul Azrikan, neprezent`ndu-se la lucru la 28 decembrie,

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL VIII » NR. 344 » 18 – 24 februarie 2011

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

Victor ESKENASY, Praga

a subliniat [i mai mult tendin]ele lui
individualiste. Refuzul lui de a urma
dispozi]iile date de administra]ia teatrului a fost un exemplu de comportament indisciplinat la locul de munc\“.
(Evident, inep]iile redac]iei textului
s`nt redate conform actului Securit\]ii sovietice.)
Printr-o minune s-ar putea spune,
dar era `nainte de declan[area marilor epur\ri staliniste, Arnold Azrikan,
care nu era membru al partidului comunist, sc\pa atunci de pedeapsa teribil\
a `nc\lc\rii art. 58, „agita]ie [i propagand\ antisovietic\“. Sc\pa cu „o mustrare sever\“, inclus\ `ns\ `n cartea sa
de munc\, cu un act de condamnare
expediat tuturor Operelor din Uniunea
Sovietic\ [i cu o decizie de a-i fi cercetat\ „de organele competente“ acuza]ia de „lips\ de fiabilitate politic\“,
dela]iune inclus\ `ntr-o telegram\ trimis\ Securit\]ii de la Habarovsk de Opera din Odesa, unde lucrase anterior.
V\ ve]i `ntreba `n ce a constat „agita]ia antisovietic\“ incriminat\? Arnold Azrikan o explica pe larg `ntr-o
m\rturie pe opt pagini manuscrise, redactat\ la cererea anchetatorilor s\i:
„...`n timpul spectacolului Dezastrul,
temperatura pe scen\ a fost de 4ºC,
iar a c`nta la astfel de temperaturi nu
este posibil. Am c`ntat actul `nt`i, dar
am fost p\truns at`t de tare de frig,

`nc`t nu a mai fost posibil s\-mi controlez coardele vocale...“. Un episod
aproape similar se petrecuse la premiera cu opera lui Puccini unde, de[i
bolnav `n pat, Azrikan fusese for]at
de direc]ia teatrului s\ apar\ `n scen\
la primele patru spectacole, la al cincilea refuz`nd s\ mai c`nte...
„Mustrarea sever\“, acuza]ia de
„lips\ de fiabilitate politic\“, la fel ca
[i refuzul pe parcursul `ntregii vie]i
de a intra `n partidul comunist l-au
condamnat pe marele tenor sovietic,
dac\ nu la t\cere, la o via]\ chinuit\,
cu ve[nice peregrin\ri `n operele republicilor sovietice, umilin]e din partea func]ionarilor de partid, refuzul
de a i se permite s\ c`nte pe marile scene, at`t la Moscova, c`t [i `n str\in\tate, boicotarea oric\rei `nregistr\ri
audio. Tot ce se mai p\streaz\ ast\zi
s`nt... dou\ c`ntece populare ucrainene, pe un disc realizat `n condi]ii primitive, la sf`r[itul anilor ’30 [i un scurt
extras dintr-un film, o arie din Paia]e...
Din nou constatarea Ainsi va l’histoire [i, poate, `ndemnul de a traduce
o asemenea m\rturie [i istorie remarcabil\ din lumea operei, `n rela]ie [i
cu cea din Moldova, scris\ de fiica lui
Arnold Azrikan.
*Dina Azrikan, Arnold Azrikan.
Vozvra[cenie na avans]enu/Curtain Call .
[Highland Park, Illinois], 2012, 108 p.
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VAN HALEN

Dumitru Ungureanu: „Am ascultat cu mare pl\cere noul album Van
Halen – A Different Kind Of Truth. Nimic de repro[at. Compozi]ii
antrenante, muzicalitate tipic\ genului, dinamic\, lirism rugos,
icnete sexoase marca DLR, percu]ie precis\ [i rapid\…“.

Tatuaje vechi,
s`nge proasp\t?
Greu de crezut c\ treaba
din titlu poate fi adeverit\ sau pus\ `n practic\,
altfel dec`t fic]ional. E-n
firea naturii ca pielea t\b\cit\ s\ r\m`n\ cu solzi
[i carnea s\ se fle[c\iasc\, oric`te tratamente
regeneratoare ai aplica.
Nici viagra, nici alte substan]e exotice
[i, neap\rat, „secrete“ nu p\streaz\ vigoarea mai mult dec`t ]ine iluzia unei
nop]i valpurgice. Nici m\car transplantul de plasm\, folosit de unii sportivi, ce
uimesc lumea prin performan]e inimaginabile, nu `ntinere[te s`ngele, nu-l
face mai sub]ire, mai rezistent, mai capabil. Iar `n sport exist\ [i mecanismele antidoping, care transform\ un campion imbatabil `ntr-un escroc oarecare (vezi cazurile din ciclism). Oare `n
rock se `nt`mpl\ altfel?
Probabil, da. Exemple ar fi. Explica]iile n-au rost, nici farmec. ~n fond,
ascult\m muzic\ pentru a ne sim]i bine, pentru a ne transporta `n alt\ stare, pentru a ie[i din clinciul mizeriei
de fiecare zi. {i nu prea conteaz\ cum
au procedat muzicienii, oameni [i ei,
nu zeit\]i, ca s\ ob]in\ o melodie pl\cut\, un solo fulminant, un riff ca o furtun\ ce (ne) r\scole[te arterele. N-ai
de ce blama trucurile de studio, imprim\rile multiple, lucrul intens cu ProTools ori [mecheriile minore de c`[tigat bun\voin]a. Dac\ muzica este, cu
adev\rat, destinat\ ascult\torului, orice artificiu se iart\. Scriu „cu adev\rat“,
fiindc\ nu de pu]ine ori toat\ `ntreprinderea e pus\ pe disc doar pentru
a scoate bani din contul consumatorului. Ale c\rui preferin]e [i deprinderi
au fost atent studiate `n departamentele specializate, [i-n `nt`mpinarea c\rora se lucreaz\ ca la carte. Cartea de
marketing.

Van Halen `n concert la New York, pe 5
ianuarie 2012

ROCKIN’ BY MYSELF
Dumitru UNGUREANU

13 «
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Blues pentru cai verzi
de Leti]ia Ilea a ap\rut
`n francez\
Editura francez\ Le corridor bleu a
publicat volumul de poeme Blues
pentru cai verzi de Leti]ia Ilea
(Cartea Româneasc\, 2010), `n traducerea lui Fanny Chartres.
Fondat\ `n 1997 de c\tre
Charles-Mézence Briseul, Editura Le
corridor bleu este interesat\ – `n
principal – de publicarea c\r]ilor de
poezie contemporan\, francez\ [i
nu numai.
„Mai `nt`i furioas\, apoi deceptiv\ [i la urm\ blazat\, dar `ntotdeauna `ntr-o scriitur\ franc\, de
acut\ autenticitate a st\rilor, zice
Ion Pop (`n prefa]a la O persoan\
serioas\, Limes, 2004) c\ ar fi dialectica pa[ilor f\cu]i de Leti]ia Ilea `n
primele sale trei c\r]i. Ei bine, Blues
pentru cai verzi, de[i nu e o sintez\,
le adun\ pe toate trei [i le sublimeaz\/le comprim\ `ntr-o stare de pustiu existen]ial at`t de concret ha[urat `nc`t contureaz\ una din cele
mai deprimate – [i deprimante –
viziuni din poezia noastr\ actual\.
Dac\ s`nt, azi, poe]i bacovieni,
Leti]ia Ilea e primul dintre ei. {i e

primul pentru c\ ajunge la neantul
existen]ial bacovian f\r\ recurs la intertextualisme. Blues pentru cai verzi
e un exerci]iu de exorcizare a acestui pustiu total, pustiu ce videaz\ nu
doar via]a, ci [i moartea. Nu e o
carte de citit.“ (Al. Cistelecan)
Leti]ia Ilea, poet\ [i traduc\toare,
s-a n\scut la 3 iulie 1967 la Cluj-Napoca, România. Absolvent\ a Facult\]ii de Filologie din Cluj-Napoca,
sec]ia francez\-român\ (1989). De
la debutul s\u cu poezie `n 1984, a
publicat poeme, cronic\ literar\, interviuri [i traduceri `n majoritatea revistelor literare din România. Din 2002
este membr\ a Uniunii Scriitorilor
din România. A participat `n 2005 la
Festivalul Belles Étrangères – Roumanie, precum [i la colocviul L’Invention du Livre organizat de Casa
Scriitorilor [i Traduc\torilor str\ini
din Saint-Nazaire. ~n 2006 a fost invitata Festivalului Francofffonies
(Paris). A primit opt premii literare
`n România pentru poezie [i traduceri [i un premiu de poezie `n Fran]a
(premiul Jean Malrieu, aprilie 2007).

}\rile Române `ntre Imperiul
Otoman [i Europa cre[tin\
se lanseaz\ la Bucure[ti

13 piese dimensionate
a[a `nc`t s\ nu oboseasc\
Toate considera]iile de mai sus v\ s`nt,
cred, cunoscute. Am sim]it nevoia s\ le
respun aici ca minim\ reac]ie de r\spuns la vestea c\ una dintre marile
trupe de heavy-metal – Van Halen – a
editat un album nou, iar ca vocalist a
revenit cel dint`i, David Lee Roth, zis
[i Diamond Dave. Ce poate face iubitorul de rock p\tima[, dec`t s\ trepideze la g`ndul c\ trupa care i-a bucurat zile [i nop]i (la tinere]e) revine?
{i `nc\ `n formula original\? Ei bine,
nu-i chiar formula original\, fiindc\
acum e prezent [i b\iatul lui Eddie,
pe numele s\u Wolfgang! Ale c\rui pasaje de chitar\ nu dezam\gesc, dar...
Nu [tiu de ce, treaba asta mie personal
nu-mi sun\ bine. Una, c\ fiul, pun`ndu-se sub tutela tat\lui, nu prea dovede[te personalitate proprie. Apoi,
c`nd rockul devine un soi de afacere
de familie, parc\ `ncepe s\ miroas\
a... simpl\ afacere, nu a rock. E drept,
totul se situeaz\ la nivel calitativ superior, la maxim de performan]\ tehnic\.
{i? {i at`t. Fiindc\, n-o spun eu primul,
rockul e totu[i altceva, nu virtuozitate,

ci asprime, fie [i chitaristic\. Iar originea `n lumea s\rac\ din suburbii, de[i
nu-i obligatorie, asigur\ doza necesar\ [i natural\ de s`nge proasp\t.
Am ascultat `ns\ cu mare pl\cere
noul album Van Halen – A Different
Kind of Truth, 2012, Interscope. Nimic de repro[at. Compozi]ii antrenante (despre care se vorbe[te c\ s`nt prelucr\rile unor demo-uri dinainte de
primul album oficial VH, de-acum aproape patru decenii), muzicalitate
tipic\ genului, dinamic\, lirism rugos,
icnete sexoase marca DLR, ex-gigolo
de Hollywood, percu]ie precis\ [i rapid\, chit\ri atractive, sunet polizat,
lustruit [i l\cuit, de savurat f\r\ crampe la stomac [i crispare epidermic\,
dar [i f\r\ s\ te dea, cum se zice, pe
spate. 13 piese dimensionate a[a `nc`t
s\ nu oboseasc\ (discul, f\r\ bonusuri, dureaz\ vreo 50 de minute), un
sistem audio decent, c`t s\ pun\ `n eviden]\ plusul de for]\ [i, pe alocuri, de
gra]iozitate, un pahar cu b\utura preferat\, anturajul obi[nuit de prieteni, o
locant\ mijlocie – iat\ componentele
unei seri de relaxare dup\ o s\pt\m`n\ de munc\...
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Editura Polirom, `n parteneriat cu
C\rture[ti Verona (str. Arthur Verona, 13-1
15, sector 1), v\ invit\
miercuri, 22 februarie, de la ora
18.00, la lansarea celui mai recent
volum ap\rut `n colec]ia „Historia“,
}\rile Române `ntre Imperiul Otoman [i Europa cre[tin\, semnat de
Bogdan Murgescu, unul dintre cei
mai importan]i istorici români. Al\turi de autor, vor lua cuv`ntul prof.
dr. Ioan Pânzaru [i dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu. Moderator: Oana
Boca, director imagine Editura Polirom.
Cartea, ap\rut\ [i ca eBook, reprezint\ un bilan] de etap\, reunind
cercet\ri realizate timp de mai bine
de dou\ decenii [i jum\tate cu privire la istoria }\rilor Române la
sf`r[itul Evului Mediu [i `n epoca
modern\ timpurie.
Volumul ofer\ o imagine complex\ a }\rilor Române, de la situa]ia politic\ [i evolu]ia comer]ului
p`n\ la raporturile dintre economie,
finan]e [i activitatea militar\, valorific`nd documente ale vremii [i
avans`nd unele teze incitante privitoare la istoria acestei regiuni la
sf`r[itul Evului Mediu [i `nceputul
epocii moderne.
Secolele XV-XVIII au o importan]\ fundamental\ `n istoria omenirii:
acum se contureaz\ harta lumii
moderne, se definesc mecanismele

economice, sociale [i culturale ale
acesteia [i se afirm\ primatul Europei la scar\ global\. ~n }\rile Române, aceast\ perioad\ este marcat\
de figurile unor mari domnitori [i de
rezisten]a antiotoman\, dar [i de
probleme economice [i sociale.
Bogdan Murgescu, unul dintre
cei mai importan]i istorici români de
la ora actual\, este profesor doctor
la Facultatea de Istorie din cadrul
Universit\]ii din Bucure[ti [i din
2011 pre[edinte al Societ\]ii de {tiin]e Istorice din România.
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Cleopatra poate reprezenta [i azi o culme a excesului, de[i,
ini]ial, `ntregul proiect a fost g`ndit ca o ma[in\ de f\cut bani,
[i nu ca una de tocat bani.

O CULME A
EXCESULUI

O Cleopatra care era s\ scufunde
o parte din Hollywood
Catalogul noilor apari]ii DVD [i Blu-ray
ne `n[tiin]eaz\ c\, pe nesim]ite, iaca, a
trecut jum\tate de secol de la premiera
superproduc]iei Cleopatra, unul dintre
cele mai scumpe, dar [i cele mai
cunoscute filme de istorie, a c\rui
„na[tere grea“ era s\ duc\ finan]ele
studiourilor Fox pe fundul Nilului.

230 titluri
disponibile

Drago[ Cojocaru
Cleopatra a reprezentat apogeul unei perioade `n care
pove[tile epice inspirate de
Antichitate erau la mare mod\. Genul „peplum“ (a[a cum
era cunoscut `n Europa) sau
„spad\ [i sandale“ (`n SUA)
furnizase subiecte cinematografului `nc\ din primii ani de
via]\ ai celei de a [aptea arte,
`ns\ era atotprezent `n deceniile 5 [i 6 c`nd au fost realizate zeci de astfel de produc]ii, de la afaceri cu buget
extrem de redus p`n\ la mari
produc]ii hollywood-iene,
av`nd pe generic „crema“
vedetelor americane.
Nume grele precum Charlton Heston, Yul Brynner,
Richard Burton sau Peter Ustinov `[i f\cuser\ deja „stagiul“
`n peplum-uri. ~n 1956, Richard Burton `l interpretase
pe Iulius Cesar, patru ani mai
t`rziu, Ben Hur , cu Charlton
Heston `n rolul titular, str`ngea 11 premii Oscar [i o avere din `ncas\ri, iar `n 1960,
Stanley Kubrick semna celebrul Spartacus , cu Kirk Douglas [i Laurence Olivier.
Toate aceste produc]ii au
fost costisitoare – Cleopatra
`ns\ i-a dep\[it pe to]i [i poate reprezenta [i azi o culme a
excesului, de[i, ini]ial, `ntregul proiect a fost g`ndit ca o
ma[in\ de f\cut bani, [i nu ca
una de tocat bani.
Asta fiindc\ studiourile
Fox, la sf`r[itul anilor ’50,
num\raser\ c`teva filme extrem de dezam\gitoare ca
`ncas\ri. {efii au cerut imediat
g\sirea `n arhiv\ a unui film
care s\ fie ref\cut [i s\ aduc\
bani. Acesta a fost unul dintre
primele filme dedicate faimoasei regine egiptene, Cleopatra

cu Theda Bara, un mare succes Fox din 1917.
Sc\parea de sub control `n
a[a hal a unei superproduc]ii
nu era un lucru nou, dovad\ c\
nici contabilii Hollywood-ului
nu `nva]\ din gre[eli. Cam la
fel se `nt`mplaser\ lucrurile [i
la realizarea lui Ben Hur , cel
din 1925, care, cu costuri de
3,9 milioane de dolari, r\m`ne probabil cel mai scump
film mut realizat vreodat\. ~n
cazul Cleopatrei , tot ce se
f\cuse prost `n 1925 a c\p\tat noi [i neb\nuite dimensiuni
care au dus studiourile Fox
p`n\ pe buza pr\pastiei financiare. Una peste alta, filmul
r\m`ne una dintre cele mai
costisitoare produc]ii realizate
vreodat\, cost`nd la vremea
respectiv\ 44 de milioane de
dolari – ceea ce ar `nsemna
297 de milioane la valoarea
dolarului din 2007. S-au
aruncat enorm de mul]i bani
pe toate excesele posibile, de
la produc]ie sc\pat\ complet
de sub control la fi]e de star.
Liz Taylor a fost prima vedet\
care a primit, odat\ cu acest
film, suma de 1 milion de dolari pe rol – avea s\ c`[tige `n
cele din urm\ 7, ceea ce ar
`nsemna `n banii de azi aproape 30 de milioane. N-ar
trebui uitat nici faptul c\ angaja]i ai studiourilor Cinecitta
din Roma (unde s-a turnat o
parte din film) au furat obiecte, costume [i elemente de
decor `n valoare de alte c`teva
milioane.

Un film scump,
dar de succes
Dup\ toat\ aceast\ frenezie a
risipei [i `n ciuda majorit\]ii
criticilor, filmul s-a dovedit un
succes: a primit 9 nominali-
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z\ri la Oscar (a c`[tigat 4) [i a
fost unul dintre campionii la
box-office, aduc`nd numai
din SUA 48 de milioane de
dolari. Insuficient pentru Fox,
care din ace[ti bani a v\zut
cam 26 de milioane, adic\
jum\tate din costurile de
produc]ie.
Adev\rul este c\ acest
Cleopatra nu s-a dovedit a fi
dezastrul financiar de care
vorbe[te lumea. El [i-a recuperat banii, mai `ncet, e
drept, din `ncas\rile de peste
hotare. Paguba a fost acoperit\ `n 1973 c`nd Fox au v`ndut pe 5 milioane drepturile
de difuzare TV, dup\ care nu
au mai f\cut publice veniturile generate de film. La nivelul anului ‘63 `ns\, rezultatul friza catastrofa [i studioul
a fost silit s\ ia m\suri drastice de reorganizare a produc]iilor, chiar s\ v`nd\ 300

de acri de teren. Situa]ia financiar\ s-a redresat abia
dup\ un an, dup\ succesele
succesive ale filmelor Ziua cea
mai lung\ [i Sunetul muzicii
(care costase, de exemplu,
numai 8,2 milioane).
Povestea cu Cleopatra a
avut c`teva consecin]e. A atras aten]ia marilor studiouri
asupra pericolelor acestor excese, oblig`ndu-le s\ reconsidere felul `n care trebuie
g`ndit\ o produc]ie. Le-a cam
dezgustat de superproduc]ii,
de[i numai dup\ un an avea
s\ fie lansat C\derea Imperiului
roman. A dat o lovitur\ de gra]ie produc]iei de peplum-uri
din Italia c\ci, `n urma americanilor care au aruncat cu bani
`n timpul realiz\rii Cleopatrei ,
toate costurile de produc]ie
din Italia au crescut uluitor.
Pe un altfel de plan, Liz
Taylor [i Richard Burton au
`nceput celebra lor rela]ie de
dragoste/ur\ care avea s\ alimenteze presa tabloid\ [i legenda marilor vedete.
De asemenea, Cleopatra a
furnizat subiectul unei capodopere a benzii desenate
c\ci, `n acela[i an, Rene
Goscinny [i Albert Uderzo au
realizat albumul Asterix [i
Cleopatra `n care nu au pierdut ocazia s\ ia peste picior
megalomania produc]iei
hollywood-iene, anun]`nd cu
mali]ie c\ este „cea mai mare
istorie desenat\ vreodat\“
pentru care s-au consumat 14
litri de tu[, 30 de pensule, 62
de creioane cu mina moale,
27 de radiere, 366 de halbe
de bere etc.
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Pina
Pe Pina Bausch am v\zut-o `n carne [i oase la
Avignon, `n vara lui
2000, `n minunata curte
interioar\ din sediul
administra]iei
Festivalului de Teatru, la
o conferin]\ de pres\
ulterioar\ reprezenta]iilor cu Sp\l\torul de
geamuri . Pina Bausch se
integra perfect cadrului
pl\cut [i relaxant, cu
vegeta]ie mediteranean\, briz\ lejer\,
abstras zgomotelor [i
agita]iei de pe str\zile
„ora[ului papilor“ `n
perioada estival\. Coregrafa german\ avea un
aer auster, monahal –
brunet\, cu p\rul str`ns
la spate, `n coad\, palid\, filiform\, cu haine
cernite – [i vorbea cu
extraordinar\ simplitate
despre munca [i trupa ei
de la Wuppertal. Degaja
o stare de fragilitate care
venea din constitu]ia
longilin\, din `nf\]i[area
obi[nuit\, chiar tern\;
dar c`nd a `nceput s\
vorbeasc\, nu-]i mai
puteai dezlipi privirea,
iar micul ei discurs te
prindea ca o trans\.
Eram familiarizat\ cu tan
nztheaterr, genul pe care `l mo[ise prin noul limbaj
coregrafic impus, apropiind dansul de
teatru [i practic`nd un gen hibrid, mai
bogat `n sensuri dec`t fiecare dintre genitori. Mi-am amintit aceste lucruri
vizion`nd acum Pina, documentarul
realizat anul trecut de Wim Wenders.
N-a[ zice c\ e chiar un documentar,
g`ndindu-m\ la canoanele genului; e
mai degrab\ un remember pe care cineastul [i colaboratorii apropia]i i-l aduc Pinei. Coarda pe care filmul o atinge e aceea a afectivit\]ii, sacrific`nd-o pe
cea a informa]iilor de carier\. Realizat cu subtilitate (ro[ul care coloreaz\
pe ecran [i afi[ titlul Pina e o trimitere
la petele de ro[u recurente `n spectacole; frunzele uscate amintesc covorul de
scen\ din Barb\-Albastr\ etc.), filmul
utilizeaz\ fragmente din produc]ii reper
(Ritualul prim\verii, Kontakthof, Cafeneaua Müller), solouri ori duete

Olti]a C`ntec: „Pina lui Wenders nu se adreseaz\ marelui public.
Pentru cineva care nu [tie nimic ori aproape nimic despre
coregrafa german\, vizionarea nu reprezint\ dec`t o suit\ de
frumoase momente dansate, `n spectaculoasa tehnic\ 3D“.

DATUL ~N SPECTACOL
Olti]a C~NTEC
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Gherghina din n\me]i

inspirate de carisma Pinei Bausch, flash-uri
cu g`ndurile dansatorilor, secven]e de
la repeti]ii, montajul ref\c`nd caleidoscopic un crochiu al artistei. Pina lui Wenders nu se adreseaz\ marelui public.
Pentru cineva care nu [tie nimic ori aproape nimic despre coregrafa german\, vizionarea nu reprezint\ dec`t o suit\ de frumoase momente dansate, `n
spectaculoasa tehnic\ 3D, dar dup\
cele 100 de minute nu va [ti mai multe
despre cea c\reia `i este dedicat. Pentru speciali[ti `ns\, filmul e o `nc`ntare!
Linia foarte fin\ dintre documentar [i
artistic devine un filtru ce relev\ cu [i
mai mare intensitate impactul pe care
viziunea Pinei Bausch l-a avut nu numai asupra celor de la Tanztheater Wuppertal, ci [i asupra artei spectacolului
din ultima jum\tate de veac `n general.
~n Pina, exact ca `n crea]iile ei, nu unicitatea sensului e important\, ci multisemnificarea; `n film, imaginile [i
dansul „vorbesc“ despre profilul creatoarei titulare. Pentru c\ „f\r\ dans s`ntem pierdu]i“.

Un tribut spiritualdocumentar
Dup\ ce a luat contact cu experimentalismul newyorkez, eleva de la Essen a
lui Kurt Joos s-a `ntors acas\, la Wuppertal, la finele anilor ’60, [i, crea]ie dup\ crea]ie, [i-a conturat amprenta stilistic\. Studioul din micul ora[ industrial
german era dominat de puternica personalitate a Pinei Bausch. Era de fapt
mai degrab\ un mentor pentru to]i cei

din jur, o c\l\uz\, maniera de crea]ie
fiind un soi de improviza]ie controlat\,
`n nici un caz un model fix, prestabilit,
pe care dansatorii trebuiau s\ se plieze.
~n echip\ erau primi]i to]i doritorii, dar
rezistau exclusiv cei cu voca]ia laboratorului, a unui teatru `n care c\utarea
era la fel de important\ precum produsul final. Performerii aveau etnii diferite, proveneau din orizonturi culturale
diverse, infuz`nd spectacolele cu acest
multiculturalism voit `n care comunicarea era esen]ial\. Privind oricare dintre
crea]iile lui Tanztheater Wuppertal, remarci `n primul r`nd metafizica [i energia pe care le degaj\. Noul vocabular
coregrafico-teatral instituit combin\
cuv`ntul cu mi[carea, cu elementele
scenografice, lumina, miz`nd pe for]a
evocativ\ a dansului. Revendic`ndu-se
de la expresionismul german, estetica
Pinei Bausch destructureaz\ dansul clasic, prefer`nd nonlinearul, nondiscursivul, ac]iunile multiple, simultane,
alternan]a echilibrului [i a dezechilibrului, a continuit\]ii [i `ntreruperii.
Niciuna din informa]iile paragrafului de mai sus nu apare `n filmul lui
Wenders. Cineastul nici nu [i-a propus
asta, inten]ia sa `nscriindu-se `ntr-un
amplu proiect personal, derulat pe parcursul a mai multe decenii, de a aduce un tribut spiritual-documentar unor
figuri importante din domeniul culturii. N\d\jduiesc ca Pina lui Wenders
s\ ia Oscarul la categoria documentar
de lungmetraj, iar astfel Oscarul acesta s\ `i parvin\ [i Pinei Bausch. L-ar
merita cu prisosin]\!
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— Tanti Gherghina! Tanti Gherghina, e[ti acolo? Doamnelor [i domnilor, dup\ cum pute]i observa,
situa]ia este critic\ aici, `n gospod\ria lui tanti Gherghina. N\me]ii
au atins `n\l]imi incedibile, au atins
efectiv strea[ina casei. Tocmai de
aceea postul ProTV face eforturi incredibile pentru a o salva pe biata
femeie. S`nt deja opt zile de c`nd
ninge abundent [i nici o ma[in\,
nici m\car ambulan]ele nu au cum
s\ ajung\. Opt zile de c`nd nimeni nu
a v\zut-o la ochi pe tanti. Acum `ncerc\m s\ s\p\m o groap\. Tanti
Gherghinaaaaaa! Nu se vede nici
un lemn `n jurul casei, totul este
acoperit de un strat foarte gros de
z\pad\. Sper\m `ns\ c\ opera]iunea de salvare va fi un succes.
Taaaantiiiiii!
— Cine-i acolo?
— Stima]i telespectatori, iat\,
asist\m cu to]ii la un moment incredibil, aici, la ProTV. Tanti Gherghina
a `nceput s\ strige disperat\ dup\
ajutorul nostru. Noi s`ntem, tanti, de
la ProTV, stai lini[tit\, c\ te salv\m.
Numai pu]in, s\ intr\m [i cu Andreea `n direct, c\ e publicitate.
— Ce vre]i de la mine? Vorbi]i
mai tare, c\ baba-i surd\!
— O secund\, s\ intr\m `n di...
am revenit, stima]i telespectatori,
[i `ncerc\m s\ vedem `n ce situa]ie
se afl\ biata b\tr`n\. Tanti Gherghina, de c`nd n-ai mai m`ncat?
— De la amiaz\, c\ nu pot s\-mi
iau medicamentele pe stomacul gol!
— Dar cum te descurci f\r\
m`ncare, tanti? Stima]i telespectatori, iat\, a[adar, un caz de malnutri]ie grav\ provocat\ de iarn\,
aici, la ProTV.

— Am m`ncare tot inainte, dac\
vre]i pun de-o m\m\ligu]\ [i cobor`]i la tanti, la o ciorb\ cald\!
— Este vorba despre un caz
clar, de delir provocat de frig [i
foame. O s\ avem aici [i un doctor, de `ndat\ ce domnul Arafat ne
va trimite elicopterul. Tanti, c`t e
de frig acolo, la matale? }i-a
`nghe]at apa `n g\leat\?
— Ce zici? A, stai numai s\ m\
uit la termometru. Ochelarii... is
23 de grade, mam\.
— Doamnelor [i domnilor, s`nt
minus 23 de grade `n casa femeii.
— Cu plus, mamaie, cu plus.
C`]i s`nte]i, ca s\ [tiu c`te farfurii
scot.
— S`ntem o ]ar\ `ntreag\, tanti,
o ]ar\ `ntreag\ care se uit\ la televizor [i sper\ c\ te vom scoate cu
bine de acolo.
— Ei, Doamne, iart\-m\, dar nu
am at`tea farfurii, v\ dau direct din
oal\.
— O s\-l rog pe cameraman s\
introduc\ obiectivul camerei de filmat prin aceast\ gaur\, poate a[a
vor putea [i telespectatorii s\ vad\
infernul din casa acestei femei.
Iat\, a[adar, o mas\ veche, pe care
putem distinge doar vreo... cincisprezece buc\]i de pastram\, un
co[ cu ou\, trei borcane de br`nz\... doi saci cu m\lai din care biata femeie [i-ar face c`te o m\m\lig\ dac\ ar avea lemne... aici `n
st`nga pute]i observa o gr\mad\
mare de lemne t\iate, cinci saci cu
gr\un]e [i una, dou\, trei,… [aisprezece g\ini, care cu siguran]\ ar
fi murit de foame [i de frig dac\
nu am fi ajuns noi aici. Stai
lini[tit\, tanti, ProTV e aici!
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EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
Luiza VASILIU

Declara]ii
A venit momentul s\-m
mi declar public [i en]iclopedic iubirea pentru un
blog colectiv despre literatur\. Se nume[te Bookaholic [i e ]inut, ca o cafenea cu perdele portocalii [i vedere
spre mare, de ni[te domni[oare una
[i una. Cochete, atente, z`mbitoare,
pline de bun gust (nu doar literar),
[tiind s\ scrie `n a[a fel `nc`t s\-]i fac\
poft\ de citit, conving`ndu-te cu delicate]e s\ cumperi romanul X, lu`ndu-l
la `ntreb\ri pe autorul Y, alc\tuind liste pre]ioase de cadouri pe care le-ai
putea face, de pild\, unui scriitor (un
tricou ro[u pe care scrie „ai grij\, altfel
o s\ ajungi `n urm\torul meu roman“
sau butoni de c\ma[\ `n form\ de peni]e de stilou), adun`nd experien]e de
lectur\, obiecte gra]ioase, cronici de
evenimente culturale, recenzii [i eseuri,
domni[oarele care fac Bookaholic-ul
m-au c`[tigat `nc\ din primele zile `n
care-au deschis cafeneaua. V\ recomand cu responsabilitate [i c\ldur\
s\ intra]i pe www.bookaholic.ro, care
e, indiscutabil, cel mai elegant [i
smart blog colectiv despre literatur\
de la noi. Tot acolo o s\ g\si]i o serie
de interviuri („Neaveni]ii din Pia]a
Universit\]ii“) cu lumea bun\ care a
ie[it s\ protesteze `n Pia]\ din ianuarie [i p`n\ acum. Despre motive, despre solidaritate, despre a[tept\ri.
P`n\ deschide]i dvs. calculatoarele,
transcriu mai jos r\spunsul pe care i
l-am dat Veronic\i Pl\cintescu la o
anchet\ de 14 februarie, ap\rut\ tot
pe Bookaholic („Cu ce personaj literar a]i fi vrut s\ ave]i o aventur\?“):
Visez la o aventur\ scurt\, dar cuprinz\toare cu Arturo Belano, unul
dintre cei doi reali[ti viscerali din Detectivii s\lbatici ai lui Roberto Bolaño.
Umbl`nd mereu „ca [i cum ar fi `nf\[urat de un nor de praf“, scandalagiu, genial, „un p\un arogant [i
stupid“, nesigur [i nefericit (asta s\
[tiu doar eu), impun\tor [i solar (asta
s\ [tie toat\ lumea), salv`nd prostituatele `n pericol, arunc`nd `n aer lecturile poetice (ale lui Paz mai ales),
provoc`ndu-[i criticii la duel, recit`ndu-mi `nceputuri de poeme `n
timp ce num\r\m stelele de pe cerul
Africii de Vest, c\l\torind `mpreun\
din Mexic p`n\-n Ethiopia [i-apoi `n
Spania (are un prieten care-i proprietarul unui club de echita]ie `n
Castelldefels, mergem des acolo).
Mi-l imaginez ar\t`nd ca Javier Bardem ([i c`nd scriu asta, le[in), ne-am
m\sura puterile o vreme, p`n\ c`nd
eu, obosit\ de-at`ta lupt\, i-a[ spune
„Arturo, iubitule, mai tunde-te [i tu“
[i-a[ pleca la Paris.

Luiza Vasiliu: „V\ recomand cu responsabilitate [i c\ldur\ s\
intra]i pe www.bookaholic.ro, care e, indiscutabil, cel mai
elegant [i smart blog colectiv despre literatur\ de la noi“.

Cu ochelari de cal –
[i dioptrii de cal
FILM
Iulia BLAGA

S`nt la Berlinal\ [i,
sincer\ s\ fiu, nu-mi
pas\ de filmele care
ruleaz\ `n România, dar
pentru c\ s`nt `n urm\
cu rubrica, scuip `n
palme [i `ncep.
Mi-a
a pl\cut mult Warr Horrse/Calul de
lupt\, cel mai recent film al lui Steven Spielberg care e nominalizat la
[ase Oscaruri [i cinci premii BAFTA.
N-are importan]\ dac\ ia ceva sau nu
(av`nd premiera de Cr\ciunul trecut, e
destul de proasp\t sub reflectoare).
Filmul ecranizeaz\ romanul publicat de
britanicul Michael Morpurgo `n 1982.
Cartea e destinat\ copiilor, dar Spielberg face un film pentru toat\ lumea.
De fapt, produc\toarea sa Kathleen Kennedy a descoperit romanul
prin dramatizarea pe care a v\zut-o
la teatru [i [i-a dat seama ce material
extraordinar ar fi pentru Spielberg care, de[i f\cuse p`n\ atunci c`teva filme despre al Doilea R\zboi Mondial,
nu se ocupase niciodat\ de Primul. Nu
trebuie s\ fii iubitor de animale ca s\
te emo]ioneze rela]ia dintre t`n\rul
]\ran din Devon [i calul de curse pe
care `l dreseaz\. Am`ndoi trebuie s\
parcurg\ urgia r\zboiului [i s\ se reg\seasc\ la sf`r[itul acestuia. (Filmul e
un fel de dublu bildungsroman.) Intui]ia lui Kathleen Kennedy a func]ionat – nu degeaba lucreaz\ cu Spielberg de at`ta amar de vreme. Dup\ ce
intrase `n mintea unui extratestru, putea s\-i fie greu s\ spun\ o poveste aproape numai din punctul de vedere
al unui cal?

nu asist\m la un film cu animale, pentru copii. Exist\ un declic `n film care
plaseaz\ `ntreaga poveste pe traiectoria ei real\. Dac\ la `nceput v\zusem un debut de poveste social\, cu o
familie din Devon (mama, tata [i copilul interpreta]i de Emily Watson, Peter Mullan [i Jeremy Irvine) care sufer\ din pricina proprietarului, un boier
infatuat [i nemernic (David Thewlis),
c`nd `ncepe r\zboiul [i tat\l vinde
calul (ca s\ nu piard\ ferma), atunci
`ncepe [i filmul. Atunci suferim [i
prima scutur\tur\. Calul e v`ndut [i noi ne ducem cu el pe
front, nu r\m`nem cu t`n\rul s\u

Eroul filmului nu e
adolescentul cu ochi vii,
ci calul
Nu v\ imagina]i un POV (Point of View)
ca la Adrian Sitaru. Eroul filmului
este chiar calul [i `ntreaga groz\vie a
r\zboiului e v\zut\ prin ochii lui. Imaginea acestuia e [i mai [ocant\ pentru c\ Spielberg, cum numai el [tie, ne
pune ochelarii de cal (sic!) [i ne modific\ percep]ia. Totu[i,
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fost st\p`n. Acesta e momentul c`nd
ne d\m seama c\ eroul filmului nu e
adolescentul cu ochi vii, ci calul, [i c\
oamenii s`nt cantitate neglijabil\ – [i
pentru c\ a[a e `n r\zboi, dar [i pentru c\ a[a e alegerea autorilor. C`nd
Joey `[i pierde [i al doilea st\p`n – ucis
`n prima confruntare la care particip\ (care e una dintre cele mai reu[ite
secven]e din film), avem a doua ezitare, pentru c\ ne d\m seama c\ nu
ne putem „ag\]a“ de personajele
umane. Ele s`nt cu at`t mai fragile cu c`t tr\iesc `n plin r\zboi.
Faptul c\ Joey parcurge `ntreg
filmul trec`nd de la un st\p`n
la altul ([i mai pu]in faptul c\ e
confruntat cu situa]ii-limit\) ne d\ un sentiment de
insecuritate pe care nu
[tiu dac\ Spielberg l-a
pl\nuit sau i-a ie[it din
intui]ie. Oricum, fragilitatea rasei umane [i a
vie]ii `n

genere e mult mai pregnant\ a[a, prin
ochii unui animal.

Momente de mare
cinema
Michael Morpurgo a devenit interesat
de subiect dup\ ce a aflat c\ britanicii
au pierdut `n r\zboi un milion de cai, mai
mult cu cel putin 200.000 fa]\ de militarii britanici care au murit pe front.
Iar num\rul total al cailor mor]i [i de
pe-o parte, [i de pe cealalt\ se ridic\
la 10 milioane! O cifr\ cumplit\. (Am
citit azi o [tire despre faptul c\ doi cai
au fost eutanasia]i dup\ ce s-au r\nit la
film\rile pentru serialul Luck. E oribil s\ sacrifici animale pentru un film,
chiar [i din gre[eal\, dar\mite 10 milioane `ntr-un r\zboi.) Mai e un lucru
care `]i r\m`ne `n minte dup\ ce vezi
War Horse: faptul c\ Joey, la fel ca un
personaj de basm, `nt`lne[te mereu oameni „favorabili“, cum ar spune Gellu
Naum. Oric`t de critic\ ar fi situa]ia,
mereu apare cineva care `l ajut\ [i `i
vorbe[te ca unui prieten. Oric`t de
stereotip ar fi pe alocuri, de incredibil sau de melodramatic, War Horse
are momente demare cinema, dar
risc\ – tocmai
din cauza calului – s\ fie tratat ca o pelicul\ frivol\, infantil\.
Calul de lupt\/War Horse. Regia:
Steven Spielberg. Cu: Jeremy Irvine, Emily
Watson, Peter Mullan, David Thewlis
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