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Legal sau nu, campania electoral` e \n toi. {i, ca mai toate cam-
paniile electorale pentru autoritatea local`, ea se consum` pe as-
falt. Mai precis, pe unele dintre str`zile Bucure[tiului. C~nd e vor-
ba de urbanitate, de cet`]eni [i interesele lor, iese \n fa]`, f`r` va-
ria]ie, aceea[i tem`; catastrofa de pe arterele mari, vreo treizeci la 
num`r dintre cele – s` zicem – 4.000 de str`zi c~te are Bucure[tiul 
metropolitan. Tot acolo se inventariaz` succesele – asfalt`ri, pasa-
je, borduri. Toat` lumea e la curent cu un fel de vocabular tehnic 
– fire de circula]ie, intersec]ie semaforizat`, eventual, semaforiza-
re coordonat`, fluidizare, fir de circula]ie, pasaje denivelate, sub-
traversare. „Haos“ [i „bar` la bar`“ sunt formulele inevitabile, 
c~nd vine vorba de ce se înt~mpl` diminea]a sau în exodul de week-
end, sau c~nd plou`, la fel de abuzate ca „agoniseala de o via]`“,
care se duce c~nd „n`v`lesc puhoaiele apelor dezl`n]uite“. |n reto-
rica viitorilor edili, în visurile automobilistului de r~nd [i în textele 
standardizate de interviu [i talk show, circula]ia auto pe bulevard 
are o dimensiune mitic` – monstrul devorator, tragedia repetat` 
zilnic, sursa tuturor relelor care ne scot din clubul dezvolta]ilor.

A[a a devenit marele bulevard [i traficul pe marele bulevard 
echivalentul pentru modernitate urban`, m`sura performan]ei pri-
marului, locul pierzaniei ale[ilor [i laitmotivul promisiunilor can-
dida]ilor la municipale. Prin deduc]ie, prioritatea priorit`]ilor st` 
în „rezolvarea circula]iei majore“. Duc~nd aceast` judecat` la li-
mit`, Bucure[tuiul va fi un ora[ „modern, european“ c~nd automo-
bilele de toate culorile [i de toate m`rimile o vor duce foarte bine, 
cu bulevarde at~t de late, înc~t s` nu se mai împiedice unul de al-
tul, cu intersec]ii vaste [i coordonate de computere, „autostr`zi ur-
bane“ [i parcaje c~t cuprinde.

Care poate fi, în aceast` logic`, scenariul cel mai optimist cu 
putin]`? S` ne imagin`m c` r`zboiul electoral se încheie cu victo-
ria unor primari, to]i ca unul, destoinici gospodari, harnici, cin-
sti]i, energici. Ei î[i vor alege asisten]ii, consilierii, func]ionarii [i 
tehnicienii cei mai competen]i, însufle]i]i de devotament ne]`rmu-
rit fa]` de binele public [i de urbea Bucure[tilor, to]i cu studii în 
str`in`tate de management urbanistic modern. Conflictul de inte-
rese va fi eradicat, pentru c` nici unul dintre ale[ii municipali nu 
va mai avea contacte [i contracte pe bani publici. Economia va în-
flori, odat` cu ea [i veniturile din taxe. Modernizarea Bucure[tiu-
lui va putea fi finan]at` cu generozitate.

Pentru c` ale[ii cet`]enilor se vor ]ine de cuv~nt, î[i vor înde-
plini promisiunile f`cute în campania electoral`. A[a se va rezolva 
criza traficului, tragedia de pe marile bulevarde va disp`rea. Dar 
deveni-va Bucure[tiul un „ora[ modern european“?

Cred c` nu. Bucure[tiul t~r`[te cu sine o înapoiere istoric`. |n 
planul director din 1934 era descris ca un ora[ care se întinde în 
voia soartei, „fruct r`scopt al indolen]ei“, cu o suprafa]` foarte 
mare care se pierde în mahalale mizere, ora[ de „inerent` insalubri-
tate“. Dac` ne uit`m bine, suntem tot acolo. Mari bulevarde impe-
cabile [i un miez supercentral hightech bine sp`lat nu vor face Bu-
cure[tiul nici mai modern, nici mai european. Cu sau f`r` hightech în 
centru, c~t` vreme modernizarea ora[ului începe [i se termin` pe 
arterele principale, nu avem nici o [ans`. Decalajele tragice, mur-
d`ria endemic`, incuria înp`m~ntenit`, corup]ia mare [i mic` [i 
toate celelalte fructe r`scoapte ale indolen]ei sociale vor avea grij` 
s` ne ]in` mai departe în clasa subdezvolt`rii.

Ce se poate a[tepta, în visuri utopice, de la candida]ii în alege-
rile municipale? Mai ales un discurs în care, în prima propozi]ie, 
s` se vorbeasc` nu de fericirea viitoare a participan]ilor la trafic, 
ci de o dezvoltare urban` integrat`. {i documentele europene la 
care suntem parte, [i mi[c`rile civice au pus pe mas` idei coerente 
în chestiune. Horror-ul din trafic trebuie s` se a[tepte la o revizie 
a dimensiunii sale [i la apari]ia de proiecte inteligente.

MARIANA CELAC

Alegerile
locale [i 
asfaltul

RADU GABREA

IRINA
HOREA

Cinematograful
rom~nesc
trebuie s` 
se diversifice

Nout`]i la 
„Zile [i 

nop]i de 
literatur`“



Nr. 6 (69)2 13 mai

Uniunea Latin` este o organiza]ie 
interna]ional` fondat` în 1954 prin 
Conven]ia de la Madrid cu scopul de a 
pune în valoare [i a difuza mo[tenirea 
cultural` [i identitatea lumii latine.

Prezent` pe patru continente, ea 
reune[te 37 de state membre [i a acor-
dat statutul de observator altor 3 state 
(Sfântul Scaun, Republica Argentina, 
Ordinul Suveran de Malta). Uniunea
Latin` dezvolt` proiecte multilaterale 
care privesc toate statele membre. Pen-
tru a-[i îndeplini misiunea, ea [i-a creat 
o re]ea de reprezentan]e în 20 de ]`ri.

Premiul Interna]ional al Uniunii La-
tine pentru Literaturi Romanice, creat 
în 1990, aduce un omagiu diversit`]ii 
patrimoniului literar latin, consacrând, 
în fiecare an, un romancier de limb` la-
tin`, a c`rui oper` merit` sa fie difu-
zat` pe scar` larg` [i s` fie tradus` în 
celelalte limbi latine. Juriul, indepen-
dent în întregime, este format din scrii-
tori de prestigiu care reprezint` cele 
[ase limbi latine (catalana, franceza, 
italiana, portugheza, româna [i spanio-
la) în marea lor diversitate cultural` [i 
geografic`.

|n acest an, candida]ii sunt:
Alberto Arbasino (Italia), Jaume Ca-

bré (Spania, limba catalan`), Mário de 
Carvalho (Portugalia), Rubem Fonseca 
(Brazilia), Ana María Matute (Spania), 
Patrick Modiano (Fran]a), Aminata Sow 
Fall (Senegal), Paco Ignacio Taibo II 
(Mexic), Dumitru }epeneag (România).

Scriitorii din juriu:
Gabriela Adame[teanu (România), 

José Eduardo Agualusa (Angola), Vin-
cenzo Consolo (Italia), Santiago Gam-
boa (Columbia), Lídia Jorge (Portuga-
lia), Joan Francesc Mira (Spania, limba 
catalan`), Tierno Monénembo (Guine-
ea), Jean-Noël Pancrazi (Fran]a), Fan-
ny Rubio (Spania).

Laurea]ii edi]iilor precedente:
Juan Carlos Onetti (Uruguay), José 

Cardoso Pires (Portugalia), Jean-Marie 
Gustave Le Clézio (Fran]a), Gonzalo 
Torrente Ballester (Spania), Vincenzo 
Consolo (Italia), Alexandru Vona (Ro-
mânia), Lalla Romano (Italia), Agusti-
na Bessa-Luís (Portugalia), Juan Mar-
sé (Spania), Marie-Claire Blais (Qué-
bec), Francisco Dantas (Brazilia), Guil-
lermo Cabrera Infante (Cuba), Henry 
Bauchau (Belgia), António Lobo Antu-
nes (Portugalia), Virgil T`nase (Româ-
nia) [i Juan José Saer (Argentina) ex 
æquo, Frankétienne (Haiti) [i Mia Cou-
to (Mozambic).

Parteneri

Manifestarea se desf`[oar` sub în-
altul patronaj al Pre[edin]iei Republicii 
Italia, în parteneriat cu Pre[edin]ia
Consiliului de Mini[tri, cu Ministerul
Afacerilor Externe, cu Ministerul Edu-
ca]iei Na]ionale [i al Culturii italian. 
Ea beneficiaz` de sus]inerea Institutu-
lui Italo Latino-american, a Ministeru-
lui Culturii din Spania, Ministerului
Culturii din Portugalia, Institutului
Portughez al C`r]ii [i Ambasadei Fran-
]ei în Italia, Academiei Regale Spaniole
la Roma, Institutului Cervantes din Ro-

ma, Institului Cultural Român, libr`rii-
lor Feltrinelli [i Bibli, Cafenelei Lettera-
rio, postului Nessuno TV, Universit`]ii
Sapienza [i liceelor Chateaubriand,
Sacro Cuore Trinità dei Monti [i Virgi-
lio din Roma.

Anun]area c~[tig`torului Premiului 
se va face la 21 mai, într-o conferin]` 
de pres` ce va avea loc la Institutul Cer-
vantes din Roma.

Ceremonia de premiere va avea loc 
în seara aceleia[i zile la Institutul Ita-
lo-latino-american din Roma.

Între 19 [i 20 mai Uniunea Latin`
organizeaz` o serie de întâlniri deschi-
se publicului cu scritorii membri ai ju-
riului, în mai multe locuri literare din 
Ora[ul Etern.

Programul \nt~lnirilor

Luni 19 mai
• ora 18: De la scris la publicat – Întâl-

nire cu Vincenzo Consolo, Santiago 
Gamboa, Tierno Monénembo [i Jean-
Noël Pancrazi (Libreria Feltrinelli In-
ternational, Via V.E. Orlando 84/86).

• ora 18: Femeile care scriu – Întâlni-
re cu Gabriela Adame[teanu, Lídia Jor-
ge [i Fanny Rubio (Libreria – centro 
culturale Bibli, Via dei Fienaroli 28).

Mar]i 20 mai
• ora10: Pe t`r~muri italiene: senti-

mente, note [i vederi – Întâlnire cu Vin-
cenzo Consolo, Santiago Gamboa, Lídia 
Jorge [i Joan Francesc Mira (Liceo Sa-
cro Cuore Trinità dei Monti: Piazza Tri-
nità dei Monti 3).

• ora 10: Copil`rii africane – Întâlni-
re cu Tierno Monénembo [i Jean-Noël 
Pancrazi (Liceo Chateaubriand, Via di 
Villa Patrizi 9).

• ora 15: Literatur` [i istorie recent` \n 
Portugalia – |ntâlnire cu Lídia Jorge 
(Sapienza Università di Roma, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, Villa Mirafiori, 
Via Carlo Fea 2)

• ora 19: Scriitorii despre Europa zile-
lor noasre – Întâlnire cu Gabriela Ada-
me[teanu, Vincenzo Consolo, Lídia Jor-
ge, Joan Francesc Mira, Jean-Noël Pan-
crazi [i Fanny Rubio (Caffè Letterario, 
Via Ostiense 95)

Miercuri 21 mai
• ora 12: Conferin]` de pres`, anun]a-

rea laureatului Premiului Uniunii Latine 
pentru Literaturi Romanice 2008

Istituto Cervantes (Piazza Navona 
91/92)

• ora 18: Ceremonia de decernare a 
Premiului

Istituto Italo-Latino Americano 
(Piazza Benedetto Cairoli 3)

• ora 21: Concert sus]inut de Aeolian 
Dúo (harp`) \n cadrul concertelor Cervan-
tes

Istituto Italo-Latino Americano 
(Piazza Benedetto Cairoli 3)

Informa]ii:
Fran]a – Tel. (331) 45496060; con-

tact: Laure Simoes, laure.dcc@unilat.org
Italia – Tel. (396) 6787606; contact: 

Barbara Ceccarelli, ulroma@mclink.it
www.unilat.org
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Ana Blandiana [i Nina Burton 
la Salonul de poezie 
de la ICR Stockholm 

Salonul de poezie de la ICR Stockholm a continuat, la 15 aprilie, cu o \nt~lnire 
\ntre poetele Ana Blandiana [i Nina Burton. Actri]a Angela Kovács a recitat din 
poemele Anei Blandiana traduse \n limba suedez`, iar violonistul Mihai Cucu a 
sus]inut un scurt program de muzic` clasic`. Moderatorul evenimentului a fost 
scriitorul [i jurnalistul Magnus Florin.

De-a lungul unei cariere de peste 40 de ani, Ana Blandiana s-a mi[cat cu 
elegan]` \ntre diferite stiluri literare, de la poezie la eseistic`, de la romane la 
literatur` pentru copii. Poemele sale au fost traduse \n 16 limbi. |n limba 
suedez` i s-au tradus trei volume de versuri: En kyrka full med fjärilar / O biseric` 
plin` de fluturi (traducere de Ion Milo[, Editura Symposion, 1990), Med läppar 
blåsvarta av ord / Cu buze-nvine]ite de cuvinte (traducere de Dan Shafran [i Cecilia 
Lagerhorn, Editura Hypatia, 1995) [i Ofullbordad helhet / Un \ntreg nedes`v~r[it
(traducere de Ion Milo[, Editura Gondolin, 1997). De asemenea, o parte dintre 
poemele Anei Blandiana au fost incluse \n antologiile bilingve de poezie 
contemporan` rom~n` [i suedez` Coresponden]e lirice [i Noi coresponden]e lirice
(traducere de Dan Shafran, Editura Funda]iei Culturale Rom~ne, 1997 & 2002).

Profilul literar al Ninei Burton este asem`n`tor – a debutat ca poet, dar opera 
ei cuprinde de asemenea studii literare [i eseistic` de \nalt` clas`. A fost de dou` 
ori nominalizat` la Premiul August: \n 2005, la categoria „cea mai bun` carte de 
specialitate“, pentru Noul ora[ al femeilor, [i \n 1994, la categoria „beletristic`“, 
pentru volumul de eseuri Poezia, sora c`l`toriei. |n 2006 i s-a decernat prestigiosul 
Premiu pentru eseistic` Gerard Bonnier. Din 1994 este membru al Academiei De 
Nio.

Salonul de poezie a debutat pe 19 februarie a.c. cu un r`sun`tor succes de 
public [i pres`. Ultima etap` a programului din aceast` prim`var` va avea loc pe 
14 mai [i le va avea ca invitate pe Denisa Com`nescu [i Camilla Hammarström, 
depotriv` poete [i editori literari.

Reuniunea traduc`torilor 
din limba rom~n`

Asocia]ia Traduc`torilor de Literatur` Rom~n` (ATLR) [i Institutul Cultural 
Rom~n din Paris au organizat, \n perioada 21–22 aprilie, \n sediul ICR din Paris, 
prima \nt~lnire dintre 17 traduc`tori din limba rom~n` din 14 ]`ri europene, din 
Statele Unite, Israel [i Rusia cu confra]ii lor francezi.

Cele dou` zile de dezbateri, la care au luat parte de asemenea studen]i care 
\nva]` limba [i literatur` rom~n`, editori [i jurnali[ti interesa]i de fenomenul 
literar rom~nesc, au prilejuit participan]ilor s` prezinte situa]ia traduc`torilor 
din ]`rile lor, s` dezbat` chestiuni lexicale [i literare pe care le implic` literatura 
contemporan`, s` abordeze tema traducerii literare [i a bilingvismului, din 
perspectiva unor experien]e multiple [i dintr-o multitudine de puncte de vedere.

La aceast` manifestare, prezidat` de scriitorul Dumitru }epeneag, au 
participat romancierul rom~n Dan Lungu, reprezentan]i ai asocia]iei 
Confluences Poétiques a poe]ilor str`ini care tr`iesc la Paris, scriitori rom~ni care 
tr`iesc la Paris, precum Matei Vi[niec, Bujor Nedelcovici, Virgil T`nase, Dinu 
Fl`m~nd, Linda Maria Baros, Magda C~rneci etc.

Colocviul Interna]ional „Emil Cioran“ 
|ntre 8–11 mai 2008, la Sibiu [i R`[inari a avut loc edi]ia a XIV-a a 

Colocviului Interna]ional „Emil Cioran“. Colocviul a avut tema general`: Cioran-
Noica. {edin]a de vineri, 9 mai, a fost consacrat` acestei teme. Au participat:
Irina Mavrodin, Sorin Vieru, Ion dur, Sorin Lavric, Laura Pamfil, Nicolas 
Cavailles, Eugene Van Itterbeek, Gabriel Popescu, Dumitra Baron, Simona 
Dr`gan, Joan Manuel Marin Torres, Aurelien Demars, Marin Diaconu. Ziua s-a
\ncheiat cu un spectacol dedicat lui Emil Cioran [i realizat de Genoveva Preda.

S~mb`t`, lucr`rile colocviului s-au desf`[urat la Prim`ria din R`[inari. Au 
participat: Ciprian V`lcan, Dagmara Kraus, Smaranda Vultur, Doina 
Constantinescu. Dup`-amiaz` s-a f`cut o vizit` la P`ltini[, cuprinz~nd [i un 
omagiu la morm~ntul lui Constantin Noica.

Duminic`, 11 mai, a avut loc o slujb` religioas` celebrat` la Biserica Nou` din 
R`[inari.

Premiul Uniunii Latine 
pentru Literaturi 

Romanice,
edi]ia XVIII

Roma, 19–21 mai 2008
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Ap`rarea [i ilustrarea 
lui M. Iv`nescu

|n prezent lector la Facultatea de Li-
tere [i Arte din Sibiu, redactor la revista 
Transilvania [i autor a dou` volume de 
versuri livresc-biografiste, eretice \n ra-
port cu linia plebee, antilivresc` a cole-
gilor s`i de genera]ie „dou`miist`“, t~-
n`rul Radu Vancu debuteaz` \n critic` 
printr-o monografie cu caracter inaugu-
ral. Obiectul sau, m` rog, subiectul s`u 
– Mircea Iv`nescu – e, \n sine, un caz 
suficient de semnificativ ca s` atrag` 
aten]ia asupra demersului: considerat, 
de la optzeci[ti citire, marele precursor 
al postmodernismului autohton, cel mai 
valoros/important poet postbelic rom~n, 
plac` turnant` \n orientarea c`tre un 
model poetic anglo-american, prozastic, 
biografist [i laic, acest „[aizecist“ atipic, 
\nv`luit \n aura unei existen]e retrase 
[i modeste, spirit hipercultivat [i tradu-
c`tor eminent, nu a beneficiat p~n` 
acum de o abordare pe m`sur`. Exist`, 
desigur, micromonografia [i antologia 
comentat` a lui Al. Cistelecan din colec-
]ia „Canon“ a editurii Aula, exist` apoi 
eseurile ample ale lui Matei C`linescu, 
Ion Negoi]escu, Ion Pop, Gh. Grigurcu 
[i, iar`[i, Al. Cistelecan (care semneaz` 
[i „expertiza“ introductiv` a volumului 
de fa]`). Dar mai exist`, vai, [i teza de 
doctorat a sibianului Daniel Deleanu 
(Poezia lui M. Iv`nescu, 2003). Spun „vai“ 
pentru c`, judec\nd dup` mostrele oferi-
te de Radu Vancu, lucrarea – premier` 
monografic` absolut`, dar combina]ie 
prolix`, dizgra]ioas` de inep]ii [i frau-
de... – n-ar fi meritat nicic~nd s` fie vali-
dat`. Dar, la noi, merge [i a[a.

Ea \ns`[i la origine tez` de doctorat, 
Poezia discre]iei absolute se afl`, calitativ 
vorbind, la antipodul celei anterior men-
]ionate. Este, \n acela[i timp, o carte de 
vizit` scris` de pe coordonatele unei re-
la]ii maestru-\nv`]`cel. Nu \ns` \n ma-
niera confesiv-critific]ional` prin care, 
spre exemplu, Simona Popescu [i-l apro-
pria pe Gellu Naum, ci sub forma unei 
savante, pasionate ap`r`ri [i ilustr`ri
critico-hermeneutice. Precum autorul 
lui Mopete, Radu Vancu (\[i) sublimea-
z` \n bibliografie biografia rela]iei sale 
cu via]a [i opera poetului admirat. In-
discret \n privin]a crea]iei, apt s` p`-
trund` \n toate cotloanele acesteia, el 
expediaz` – discret – ciudata via]` a poe-
tului \n strictul necesar al unei... fi[e de 
dic]ionar [i al c~torva considera]ii indis-
pensabile, consider~nd-o probabil irele-
vant`: c`ci biografia lui M. Iv`nescu e 
transmutat` \n bibliografie, iar persoa-
nele din existen]a sa nu conteaz` dec~t 
ca modele pentru diverse ipostaze poeti-
ce... Drept urmare, \n ecua]ia clasic` de 
tip „via]a [i opera“, locul „operei“ va fi 
ocupat de poezie, iar cel al „vie]ii“ – de 
„discre]ia absolut`“, privit` – sub sem-
nul melancoliei livre[ti – ca tem` a auto-
rului [i ca idee-pilot a c`r]ii de fa]`. Pe 
aceast` baz`, M. Iv`nescu este scos de 
sub umbrela „personismului“ radical 
sub care \l plasase, \ntre al]ii, Mircea 
C`rt`rescu \n Postmodernismul rom~nesc;
pe de alt` parte, modestia extrem` a 
discursului iv`nescian va fi deconspi-
rat` ca un camuflaj al „valorilor tari“, 
absolute (moartea, iubirea, c`utarea 
adev`rului existen]ial) urm`rite cu ne-
dezmin]it` consecven]`.

Discursul universitar al lui Vancu e, 
\n mod vizibil, dublat de un discurs \n-
dr`gostit, hermeneutica – de o subtil` 
critic` de identificare, digresiunile teo-
retice – de minu]ioase, scormonitoare 

analize de text. Capitolul despre \ncepu-
turile poetice ale lui M. Iv`nescu consti-
tuie \n acest ultim sens un adev`rat tur 
de for]`, cu c~teva revela]ii de istorie li-
terar`. Afl`m, de pild`, c` poetul a de-
butat nu \n 1958 – cum el \nsu[i \[i adu-
ce „aminte“ –, ci \n 1957, iar analiza poe-
melor sale „naturiste“ din Steaua arat` 
un M. Iv`nescu foarte \n spiritul – \nse-
tat de originar [i de elementar – al cole-
gilor s`i de genera]ie, afin poemelor 
Anei Blandiana... Scos din uitare e [i 
ambiguul Sonet despre Unire, varia]iune 
erotic` pe o tem` istoric` oficial` ([i, a[ 
ad`uga, un corespondent al dimovianu-

lui Litanii pentru Horea). Textul face, de 
fapt, trecerea c`tre adev`ratul, persona-
lul M. Iv`nescu [i \i prilejuie[te lui Van-
cu pagini jubilatorii, prin eviden]ierea 
tehnicilor de sabotare a discursului pro-
pagandistic. Excelente sunt, \n alt plan, 
compara]iile extinse cu Anathomy of Me-
lancholy (1621) a lui Robert Burton [i cu 
americanul John Berrymann, sau – pe 
linia unei „poetici a frigului“ – dezvolt`-
rile unei observa]ii a lui Mihail Petro-
veanu privind apari]ia femeii, \n poezia 
lui M. Iv`nescu, ca o donna gelida, nu 
ca o donna angelicata. T~n`rul exeget 
e, \n mod v`dit, un fan de bun` calitate 
al concitadinului s`u prin adop]ie. Un 
spirit (hiper)cultivat, \nzestrat cu o fru-
moas`, multilateral`, bine asimilat` cul-
tur` umanist`, un prozodist versat, cu 
detent` comparatist` [i spirit de fine]e, 
[i un comentator avizat, deschis spre 
toate azimuturile criticii [i ale poeziei 
de calitate. Vancu scrie bine, „muscu-
los“ [i expresiv, are personalitate inte-
lectual` [i, mai ales, nu prime[te idei 
de-a gata. Natura sa pasional`, cu entu-
ziasme impetuoase, frenezii hermeneu-
tice [i, la nevoie, pathos polemic, iese la 
iveal` mai ales \n ap`rarea lui M. Iv`-
nescu de presupu[ii s`i detractori, de in-
terpret`rile abuzive sau de recuper`rile 
pripite. Secven]ele despre receptarea 
critic` a poetului sunt incitante, una 
dintre cele mai simptomatice evolu]ii \n-
registrate fiind cea a lui Nicolae Mano-
lescu: dac` la debutul din 1968 criticul 
citea, complet inaderent, poezia lui M. 
Iv`nescu \n cheie „simbolist`“, de „mace-
donskianism“ minor, treptat – sub in-
fluen]a „noii sensibilit`]i“ – percep]ia se 
va schimba cu 180 de grade, comentariile 
din deceniul nou` dator~nd mult perspec-
tivei dob~ndite la Cenaclul de Luni.

Autorul nu-[i propune o inventarie-
re liniar`, analitic-descriptiv`, a operei, 
ci decupeaz`, selecteaz` etape, teme, 

simptome creative relevante, apropiin-
du-se frontal de c~te un text, captur~n-
du-l [i dezl`n]uindu-se hermeneutic sau 
survol~nd de sus, cu ochi scrut`tor, re-
lieful derutant, de „viclean` monotonie“
al operei, dubl~nd dezinvolt analiza de 
text cu cea de critica criticii... Identifi-
c~nd \n discre]ie – care, etimologic, mai 
\nseamn` [i discernere, \n]elegere... – fi-
gura spiritului creator iv`nescian, Van-
cu opereaz`, de c~te ori are prilejul, des-
chideri comparatiste incitante spre poe-
zia anglo-saxon` mai veche sau mai 
nou`, spre cea francez` sau german`, 
de la medievali la contemporani, face in-
cursiuni \n teoriile intertextualit`]ii (Ri-
coeur, Jenny, Genette, Riffaterre) [i le 
cupleaz` eficient cu cele despre memorie 
[i melancolie. C`ci, pe urmele lui Harold 
Bloom, cu a sa „anxietate a influen]ei“,
t~n`rul critic define[te intertextualita-
tea \n termenii unei „melancolii a influen-
]ei“ [i a descenden]ei, nu \n termeni de 
lupt` pentru putere discursiv` (cum, pe 
urmele lui Nietzsche [i Foucault, proce-
deaz` de regul` poeticienii occidentali). 
Partea cea mai valoroas` a demersului 
s`u r`m~ne \ns` cea referitoare la me-
lancolia structural` a operei, discutat` 
prin prisma teoriilor „clasice“ ale lui 
Saxl-Panofski-Klibanski, dar mai ales 
prin celebra Melancolie, nostalgie, ironie
de Jean Starobinski.

Intertextual` \n cel mai \nalt grad, 
poezia iv`nescian` \[i „programeaz`“, fi-
re[te, un cititor hipercompetent. Din fe-
ricire, Vancu evit` capcana intelectualis-
t`, atr`g~nd aten]ia c` „dincolo de sofis-
tic`ria inteligent` a aluziilor [i referin-
]elor, textul trebuie s` r`m~n`, chiar [i 
pentru cititorul lene[ sau f`r` putin]a 
ori voin]a verific`rii trimiterilor, poezie.
(...) Altfel, textul nu e dec~t un text..., o 
«f`c`tur`»“. Las altora pl`cerea de a de-
fini, conceptual, poezia. Cunosc`torii [i 
iubitorii ei autentici [tiu despre ce e vor-
ba, iar exegetul iv`nescian \i reconstitu-
ie, conving`tor, substan]a plin` de sub-
tilit`]i nostalgice, crepusculare, evanes-
cente [i, a[a-zic~nd, „thanatofore“. 

Radu Vancu nu face parte din r~n-
dul comentatorilor deci[i s` \n[ele ope-
ra cu módele actualit`]ii, ci, dimpotriv`,
caut` \n palimpsestul ei modéle vechi, 
cu gust – explicabil la un sibian – pen-
tru „medievalit`]i“: de la amorul cur-
tean, s` zicem, la accidia...

Dincolo de pu]inele inexactit`]i (me-
tafora cu piticii moderni de pe umerii 
uria[ilor antici \i apar]ine lui Bernard de 
Chartres, nu lui Bernard de Clairvaux), 
de cele c~teva compara]ii mitologice stri-
dente, inutile \ncord`ri ale mu[chilor 
(ca \n compara]ia lui Bacovia cu un He-
racle agonic) sau de unele ap`r`ri exce-
sive (cum ar fi taxarea – pripit` – a lui 
Doina[ ca „detractor“), punctele litigi-
oase ale c`r]ii lui Vancu sunt dou` la 
num`r. Primul – sesizat prompt de Al. 
Cistelecan – prive[te relativa confuzie 
dintre discre]ie [i reprimare. Corect ar 
fi s` spunem c` mecanismul discre]iei 
(strategie dus` p~n` la excelen]` \n Ba-
roc) func]ioneaz` continuu \n opera lui 
M. Iv`nescu, \n vreme ce reprimarea 
(compresie pulsional`, vecin` reful`rii) 
are un caracter discontinuu, fiind vizi-
bil doar \n poeme cu valoare de climax. 
Bun`oar` \n formidabilul, excelent ana-
lizatul despre moarte ca revedere. Cel de-
al doilea punct este ceva mai important 
[i prive[te recuperarea postmodern` a 
autorului...

Mai \nt~i, faptul c` postmodernis-
mul a[a cum e postulat de Mircea C`rt`-
rescu nu i se potrive[te prea bine lui M. 
Iv`nescu nu \nseamn` c` acesta din 
urm` nu e compatibil cu poetica postmo-
dernismului. N-ar fi fost r`u ca lucruri-
le s` stea altfel, dar m` tem c` argumen-
tele lui Vancu nu infirm`, ci confirm` 
aceast` tez`. Da, biografismul iv`nes-
cian nu e unul personist, „nud“, ca la 
Frank O‘Hara, ci trecut printr-un filtru 
livresc [i fantast. |nseamn` asta c` e 
mai pu]in postmodern? Nu cred. Da, 
poetul nu renun]` la tropi, ci \i „discreti-
zeaz`“. |nseamn` asta c` e un modern 
abstrac]ionist [i purist sau c` postmo-
dernii refuz` obligatoriu tropii? Dar 
C`rt`rescu \nsu[i o infirm`, prin toat` 
poezia lui. Fire[te c` M. Iv`nescu nu e 
„influen]at“ doar de modelul anglo-ame-
rican, c` melancolia sa introspectiv`, so-
litar` e una „proustian`“, c` referin]ele 
[i ecourile din poe]i francezi [i germani 
sunt numeroase. |nseamn` asta c` ele 
sunt decisive [i dominante? Faptul c` 
eul poetic „postmodern“ e realmente laic 
[i contingent (oare nu pentru asta ple-
da M. Iv`nescu \nsu[i, orient~ndu-se 
prioritar c`tre modelul anglo-american 
al lui Eliot, Pound, Berrymann et. Co?), 
\nseamn` oare c` literatura postmoder-
n` va s` fie musai despiritualizat`, in-
apt` structural pentru valorile „tari“,
onto-metafizice, „absolute“? Las` c` 
Vancu \nsu[i constat` „sl`birea“, pierde-
rea de substan]` ontologic` a poetului 
prin melancolie [i intertext. Definind 
cam ingenuu postmodernismul literar 
printr-un pasaj din Postmodernismului ro-
m~nesc [i vr~nd s` demonteze – punct cu 
punct – aser]iunile c`rt`resciene, el nu 
reu[e[te dec~t s` nuan]eze chestiunea 
apartenen]ei postmoderne a poetului. 
Are \n schimb dreptate c~nd afirm` c` 
„anglotropismul nu e obligatoriu post-
modernism“ – \n fond, Eliot [i Pound, 
modele ale lui M. Iv`nescu, sunt, pe teren 
american, mai degrab` moderni, nu-i a[a?

Sigur c` a vedea \n poezia iv`nes-
cian` „o mare poezie \ntr-un registru mi-
nor“, combina]ie de arlechinad` mino-
r`, desen animat, vis`torie de café con-
cert [i confesiune dezl~nat`, f`r` obiect 
este cel pu]in inadecvat. Din p`cate, co-
mentariile optzeci[tilor militan]i despre 
poezia lui M. Iv`nescu z`bovesc cvasi-
exclusiv asupra dimensiunii superficia-
le a textului, asupra a ceea „ce se vede“ 
– dar asta e problema lor. Mai ales c`, 
prin superficialitatea ei deja cli[eizat`, 
o asemenea „\ntrebuin]are“ risc` s` com-
promit`, cu cele mai bune inten]ii, \n-
s`[i percep]ia asupra poeziei iv`nesciene. 
M`car pentru asta, tentativa t~n`rului 
critic de a-l smulge optzecismului post-
modern pe autorul lui Mopete merit` 
salutat`.

Meritul major al c`r]ii de fa]` st` \n 
spectacolul interpretativ prin care au-
torul pune \n scen` nu numai complexi-
tatea, ci [i profunzimea poeziei iv`nes-
ciene, nu numai „sofisticarea“ texturii, 
ci [i fantasmele structurii de ad~ncime. 
Nu \nt~mpl`tor, agudezza baroc` a lui 
Vancu vibreaz` cel mai tare \n fa]a co-
mentariilor lui Lucian Raicu sau Al. 
Cistelecan. |n general, critica lui vibrea-
z` cel mai intens la temperatura \nalt` 
a admira]iei, recomand~ndu-l drept un 
ideal interpret al autorilor/poe]ilor s`i/poe]ilor s`ipoe]ilor s`i 
favori]i. C~nd printre ace[tia se afl` [i 
un mare scriitor, precum M. Iv`nescu, 
rezultatele sunt maxime.

Radu Vancu, Mircea Iv`nescu. Poezia 
discre]iei absolute, prefa]` de Al. 

Cisteleacan, Editura Vinea, Bucure[ti, 
2007, 222 p. 
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A 12-a edi]ie a prestigiosului Premiu
european pentru teatru [i cea de a 10-a 
decernare a premiului Noi realit`]i tea-
trale au avut loc \n acest an din nou la 
Salonic, datorit` generozit`]ii [i \n]elep-
ciunii guvernului Greciei, a municipali-
t`]ii acestui vechi [i frumos ora[ de la 
malul m`rii – Thessaloniki –, ridicat, 
cum spune legenda, pe mult` suferin]`. 
Ca [i rom~nii, grecii au \n]eles c` pot 
deveni importan]i \n Europa prin sus]i-
nerea culturii, a unor evenimente de an-
vergur` continental` [i mondial`, cum 
este [i acest Premiu pentru Teatru, pe 
care nu e greu s`-l vedem legat organic 
de patria lui Aristotel, \n care s-a n`s-
cut tragedia. Momentul con]ine, firesc, 
mult` ceremonie, invocarea fidelit`]ii 
fa]` de idealurile unei civiliza]ii care 
prive[te cu disperare la propria-i degra-
dare. (Chiar \n zilele respective, un 
grup de tineri ecologi[ti protestau \mpo-
triva unor planuri urbanistice aberan-
te, care pun \n pericol faleza.) Dincolo 
de discursuri [i prezen]e oficiale impo-
zante, de la Jack Lang, ex-ministrul 
francez al Culturii, omul care a sprijinit 
[i crearea UTE, acum pre[edinte al Pre-
miului Europa, la Michalis Liapis, mi-
nistrul grec al Culturii, [i p~n` la cona-
]ionalii no[tri George Banu, ca pre[edin-
te de onoare al Asocia]iei Interna]ionale
a Criticilor de Teatru, [i Alexandru Da-
rie, ca pre[edinte al Uniunii Teatrelor 
din Europa, acest forum al profesioni[-
tilor din teatru traseaz` an de an bor-
nele unei traiectorii la care \ncerc`m s` 
privim cu luciditate [i optimism. N-am 
auzit, nici acum, nici alt` dat`, \n acest 
cadru, lamenta]ii despre criza teatrului, 
dimpotriv`, men]iunea special` acor-
dat` Teatrului liber din Bielorusia pro-
beaz` \ncredere \n „armele“ acestei arte 
\n ap`rarea drepturilor omului. Nu \n-
t~mpl`tor mai sus-men]ionatul grup a 
fost propus [i sus]inut de militan]i ilu[-
trii ca Tom Stoppard, Harold Pinter [i 
Vaclav Havel, mecena declarat al tineri-
lor de la Minsk. Cu toate c` prezen]a lor 
a avut un iz cam electoral, mai ales c` 
au fost \nso]i]i pe scen` de pre[edintele
unui partid, mul]i au v`zut aici ecourile 
unui teatru politic angajat de care Eu-
ropa mai are nevoie. Mai pu]in exalta]i, 
noi, ceilal]i, care am trecut prin expe-
rien]a altor revolu]ii teatrale, asem`n`-
toare, am preferat mesajul unor arti[ti 
ca Patrice Chéreau, continuatorul unei 
tradi]ii umaniste de extrac]ie clasic`.

Patrice Chéreau – „Aspir 
spre ceea ce nu sunt \nc`“

Au trecut aproape dou`zeci de ani 
de c~nd, \n micu]a sal` Studio a Teatru-
lui Nottara, Patrice Chéreau se \nt~l-
nea la Bucure[ti cu jurnali[tii rom~ni 
cu ocazia unui splendid gest de solidari-
tate numit Le Printemps de la Liberté.
Am v`zut atunci [i unul dintre renumi-
tele sale spectacole – Dans la solitude des 
champs de coton, de Bernard Marie Col-
tes, autorul s`u favorit. Era celebru pen-
tru grandioasele mont`ri wagneriene 
de la Bayreuth (Ringul, 1976), pentru 
acel Hamlet prezentat la Avignon \n 
1988, pentru experien]ele din Italia, 
Germania, de la Nanterre, dar [i pen-
tru filmele care-l anun]au pe regizorul 
unor pelicule ca Regina Margot (1992) 
sau Gabrielle, cu Isabelle Hupert (2005). 
O carier` construit` cu migal`, \n 
t`cere, de artistul care [i-a p`strat la 

cei 64 de ani proasp`t` curiozitatea, 
atent la mi[carea timpului s`u, fidel 
unor principii l`untrice despre care nu 
s-a ferit s` ne vorbeasc`: „privesc oame-
nii, sunt atent la ceilal]i... am pl`cerea 
s` \nv`] mereu... nu m` plictisesc nicio-
dat`... aspir spre ceea ce nu sunt \nc`... 
am o mare satisfac]ie s` nu fiu persoa-
na care am fost... am pl`cerea intelectua-
l` s` m` schimb... a fii tu \nsu]i \nseam-
n` a te ucide... sunt fericit de a nu m` fi 
interesat \n art` de propriile mele obse-
sii... caut r`spunsuri [i sper ca al]ii s` 
le g`seasc`... sunt suma persoanelor pe 
care le-am \nt~lnit“. Acest filozof al sce-
nei plin de paradoxuri, respectuos cu 
g~ndurile altora, ale autorilor pe care-i 
monteaz`, cu t`cerile rezervate specta-
torului, cu actorii al`turi de care „acu-
muleaz` via]`“, ne-a mai spus ceva me-
morabil: „je veux être grave, pas ci-

nique!“. |ntr-o lume care prefer` sfida-
rea realit`]ii, Chéreau cuteaz` a o privi 
cu gravitate. Paradoxale au fost [i cele 
dou` ipostaze \n care ne-a fost prezen-
tat la Salonic. Pe de o parte, ca regizor al 
uluitoarei mont`ri din 2007 – opera Casa 
mor]ilor de Leo Janacek, sub bagheta lui 
Pierre Boulez, \n proiec]ie cinematogra-
fic` –, pe de alta, ca autor al unor lecturi 
din Marguerite Duras [i Pierre Guyotat 
pe scena de la Vasiliko Theatre, cu o ca-
pacitate de circa 800 de locuri. Pe de o 
parte, m`rturia construc]iilor, a compo-
zi]iilor scenice impresionante prin rigoa-
re [i tensiune (celebrele sale explozii pe 
vertical`) pe care le-a creat \n spectaco-
lul de oper`, pe de alta, intimitatea lec-
turilor, concentrate asupra cuv~ntului. 
Pe de o parte, viermuiala agresiv` a de-
]inu]ilor lui Dostoievski \n decorurile 
elansate ale lui Peduzzi, pe de alta, con-
fesiunea unui depresiv abulic recitat` 
de Chéreau \nsu[i, singur pe o scen` 
imens` [i goal` pe care la un moment 
dat s-a \ntins a lini[te. Patrice Chéreau, 
despre care s-au scris c`r]i (ultima ci-
tat` e de Colette Godard) [i circul` le-
gende, nu [i-a spus \nc` ultimul cuv~nd 
nici \n teatru, nici \n film, nici \n oper`. 
S-ar putea ca evaluarea prilejuit` de 
acest premiu s` fie chiar startul \ntr-o 
alt` etap` a vie]ii [i crea]iei sale.

Krzysztof Warlikowski, 
un liric al scenei moderne

|n mod ciudat, t~n`rul [i faimosul re-
gizor polonez beneficiar al Premiului
Noile realit`]i teatrale nu vorbe[te de-

spre [i nu exprim` nimic din marea tra-
di]ie a [colii poloneze de teatru. I s-au 
[i pus \ntreb`ri \n acest sens. Nici Gro-
towski, nici Cantor n-au fost cita]i \n 
discu]iile pe marginea spectacolelor sa-
le, care con]in o poetic` special`, capa-
bil` s` converteasc` mizeriile vie]ii \n 
frumuse]e. Spectacolul s`u cu Purificare
de Sarah Kane, un emo]ionant poem de-
spre „o lume imposibil`“, compus din lu-
mini [i umbre, sc`ldat \n muzic`, b~n-
tuit de t`ceri ad~nci [i un misterios ba-
let al trupurilor, ne-a f`cut pe mul]i, alt-
fel deloc fanii autoarei, s` tr`im marea 
art` [i s` spunem, fiecare \n parte: Warli-
kowski c’est moi. Sintagma am preluat-o 
de la colaboratorii care l-au evocat, pen-
tru c` spune ceva despre felul \n care ar-
tistul [tie s` induc` intimitate [i lirism, 
subiectivitate \n spa]iile vaste ale sce-
nei pe care le prefer`. Da, Warlikowski 

e un poet al scenei, iar st~lpii teatrului 
s`u, zic cei care-l cunosc bine, sunt: An-
tichitatea, Biblia, Shakespeare [i Holo-
caustul. I-a fost profesor Kristian Lupa, 
de la care a \nv`]at c` „teatrul este un 
laborator al adev`rului, bun pentru a 
discerne ceea ce e necunoscut, insesizabil 
\n via]a oamenilor“ (Piotr Gruszcszyn-
ski). De la oper`, pe care o practic` at~t 
de pasionat, a \nv`]at s` insufle muzica-
litate spectacolelor sale de teatru de o 
spiritualitate aparte. Ar trebui s`-l de-
scriu, st~nd tol`nit \n scaun cu o [ep-
cu]` peste c~rlion]ii s`i rebeli, zg~rcit 
cu vorba, dar ascult~ndu-i plin de inte-
res pe ceilal]i. Au fost [i voci care au g`-
sit formalism [i estetiz`ri vanitoase \n 
crea]ia sa, \n ciuda dorin]ei de a fi au-
tentic a regizorului. Definindu-l ca ro-
mantic al artei moderne, George Banu 
cred c` avea dreptate, chiar dac` Warli-
kowski poate fi considerat [i un provoca-
tor dornic de a stimula imagina]ia pu-
blicului [i de a-i redefini con[tiin]a \n 
rela]ie cu spectacolul. |n Polonia, t~n`-
rul regizor scandalizeaz` Biserica Cato-
lic` prin curajul de a aduce pe scen` 
teme considerate tabu: culpabilitatea 
fa]` de evrei [i Holocaust, identitatea 
sexual` [i homosexualitatea, falsa reli-
giozitate polonez`. Refractar tuturor 
conven]iilor, artistul se vrea el \nsu[i, 
adev`rat mai ales c~nd e vorba de cruzi-
mea vie]ii. Ce-i drept, despre toate as-
tea vorbe[te cu mare talent [i sim]ire.

Tradi]ia german` a teatrului-dans 
ilustrat` exemplar de Pina Baush a fost 
remarcat` \n acest an prin premiul acor-
dat ex-equo Sashei Waltz, la capitolul 
Noi realit`]i teatrale. Artista n-a venit 

la Salonic, deci nu [i-a putut primi ba-
nii, [i nici n-a trimis un spectacol, ceea 
ce pentru sutele de profesioni[ti ai sce-
nei prezen]i acolo a fost o mare pierde-
re. Am v`zut \n schimb un film despre 
biografia [i crea]ia dansatoarei, n`s-
cut` \n 1963 la Karlsruhe, cu studii la 
Amsterdam [i New York. |n 1993 a fon-
dat la Berlin o companie care-i poart` 
numele. Printre crea]iile ei de o origi-
nalitate frapant` se afl` opera coregra-
fic` Dido [i Aeneas, Medeea, simfonia dra-
matic` Romeo [i Julieta, dup` Hector 
Berlioz, la Opera din Paris.

Rimini Protokol sau teatrul 
\n slujba comunit`]ii 

Premiul Europa pentru Noi realit`]i 
teatrale obi[nuie[te s` ne atrag` aten-
]ia [i asupra unor experimente sociale 
care pun teatrul \n slujba unor idealuri 
comunitare. O astfel de experien]` este 
aceea a trupei Rimini Protokol din Elve-
]ia, \nfiin]at` \n anul 2000, creatoare a 
unei dramaturgii specifice situat` \n 
zona gri dintre realitate [i fic]iune. Re-
prezenta]ia adus` la Salonic se nume[-
te Mnemopark. Are un mesaj ecologist [i 
e jucat` de amatori numi]i exper]i. Pa-
tru persoane \n v~rst`, figuri domesti-
ce, [i o t~n`r` manipuleaz` cu dexteri-
tate o instala]ie multimedia extrem de 
complicat`. Noi, spectatorii, urm`rim 
pe un ecran la dimensiuni reale istoria 
unui ]inut elve]ian vestit pentru bog`-
]iile sale naturale, c`utat acum doar ca 
decor pentru filmele indiene. Mnemo-
park p`trunde, spun criticii, cu ajutorul 
camerei miniaturizate \n secretele mis-
terioase ale peisajului, ca \n C`l`uza lui 
Tarkovski, amend~nd starea societ`]ii \n 
era postindustrial`. Rezult` un film 
care se na[te sub ochii no[tri folosind 
decorurile \n miniatur`, expuse pe 
scen` pentru a spori realitatea lor fic-
tiv`. Comentariul e ironic, execu]ia per-
fect`, surpriza maxim`. Cei trei tineri 
care au avut ideea se numesc Helgard 
Haug, Stefan Kaegi [i Daniel Wetzel [i 
fac parte din mi[carea alternativ` nu-
mit` Theater der Zeit.

Retrospective

Cu adev`rat substan]ial e capitolul 
Returns, care aduce \n fiecare an \n ca-
drul evenimentelor prilejuite de Pre-
miul Europa pentru Teatru arti[ti [i 
teatre premiate anterior. |n 2008 ne-am 
re\nt~lnit cu lituanianul Oskaras Kor-
sunovas [i Teatrul Na]ional al Greciei 
de Nord. Am v`zut a[adar Hamlet din 
perspectiva unei genera]ii care trateaz` 
operele clasice drept contemporane, o 
genera]ie care „tr`ie[te \ntr-un soi de 
iluzie erotizat`... dincolo de o perdea 
care-o separ` de realitate“. Korsunovas 
vrea s` distrug` aceast` perdea [i s`-i 
responsabilizeze pe tineri f`c~ndu-i s` 
caute \n fiin]a lor adev`rul, nu \n sloga-
nurile politice. Aceasta e teza spectaco-
lului Hamlet, exprimat` \ntr-o formul` 
esen]ializat`, cu o geometrie a rela]iilor 
aproape paradigmatic`, un joc aspru, 
antisentimental, [i o scenografie deter-
minant`, bazat` pe jocul de oglinzi al 
unor mese pe rotile luminate indepen-
dent. Spectacolul merit`, bine\n]eles, 
un comentariu aparte.

Un spectacol plin de energie, amplu 
ca respira]ie [i desen scenic, Bacantele,
dup` Euripide, \n regia lui Tasos Rat-
zos, ne-a reamintit de originile populare 
ale tragediei. Tensiunile luptei dintre apo-
linic [i dionisiac nu lipsesc nici ele din 
aceast` montare care cucere[te totu[i 
prin specific local. Balcanii au pus ast-
fel o amprent` substan]ial` pe steagul 
cu stelu]e al Uniunii Europene, a c`rei di-
versitate cultural` e consfin]it` [i cu pri-
lejul Premiului Europa pentru Teatru.

teatru

DOINA PAPP

Prix Europa pentru Teatru 
2008

Purificare de Sarah Kane, regia Krzysztof Warlikowski
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Cel mai mare premiu european pen-
tru teatru care se acord` o dat` pe an 
(anul acesta la Salonic) nu poate fi ac-
cesat de c~[tig`tor \n absen]`. Sacha 
Waltz care-l merita cu prisosin]` s-a \m-
boln`vit. L-a trimis pe so]ul ei, dar de-
geaba. Banii s-au \ntors la buget. La noi 
e suficient` doar o scrisoare, dac` se 
poate politicoas`, [i un mesager de su-
flet pentru ca totul s` par` normal. M-am 
\ntors de la Salonic \n acela[i avion cu 
George Banu, care a mers direct de la 
aeroport la ceremonia Galelor, de[i era 
fr~nt de oboseal` fiindc` a condus la Sa-
lonic tot ce se putea conduce \n materie 
de festivit`]i [i colocvii. Promisese. Ein 
mann, ein word! {i-a f`cut datoria [i la 
Bucure[ti. Sigur, nu puteam pretinde 
ca Tompa Gábor s`-[i lase studen]ii de la 
San Diego f`r` profesor vreo zi-dou`,
nici celorlal]i absen]i sacrificii de acest 
fel, cu at~t mai mult cu c~t la noi nomi-
naliza]ii sunt supu[i la tot felul de sur-
prize. Dar ne-ar fi fost drag s`-i vedem pe 
scen` [i Gala ar fi sporit \n prestigiu.

Nu l-am \nt~lnit pe domnul Andrei 
{erban nici la Prix Europa, nici acum, 
nici \n al]i ani, al`turi de colegii s`i de 
celebritate ca Bob Wilson, Robert Lepa-
ge, Lev Dodin, ca s`-i cit`m pe arti[tii 
din aceea[i genera]ie. Nici vreun alt ro-
m~n din galeria somit`]ilor teatrale cu 
care ne l`ud`m n-a p`truns pe listele 
acestui premiu. De ce? Ne-am \ntrebat 
[i ne mai \ntreb`m. Un coleg mi-a dat 
[i o explica]ie. N-avem c`r]i despre ma-
rii arti[ti \n str`in`tate. {i poate nici ei 
concepte care s` fi marcat scena euro-
pean`. Avem doar spectacole. Unele 
mari, geniale, dar... |nc` mai reflectez 

la aceast` ipotez` a colegului meu X.
|n anul 2007, la care s-au referit pre-

miile, am avut, ce-i drept, c~teva spec-
tacole remarcabile. Unele mari. Au fost 
[i premiate \n mod just de juriu. Au fost 
[i c~teva foarte bune [i, ca de obicei, 

mult` maculatur`. La v~rf au montat \n 
Rom~nia celebrit`]i ca Andrei {erban, 
Silviu Purc`rete, Helmuth Sturmer. Cine 
s` mai \ncap` pe l~ng` ei pe podium? {i 
uite a[a a r`mas László Bocsárdi [i de 
ast` dat` nepremiat, de[i a f`cut un 
Don Juan de zile mari. La fel, Sandu Da-
bija. |nghesuial` a fost [i la interpreta-
re masculin`, de unde [i sup`rarea pen-
tru actorii din Pesc`ru[ul [i al]i c~]iva 
din Unchiul Vania. Personal, consider c` 
un mare nedrept`]it a fost Marian R~-
lea. Ironia fin` din discursul s`u nu 
cred c`-l poate vindeca de am`r`ciune 

pe acest actor exemplar, talent special 
care ne-a d`ruit \n 2007, \n rolul Sorin 
din Pesc`ru[ul, nu doar o mare crea]ie 
actoriceasc`, dar [i o fermec`toare solu-
]ie de via]`. Asta dup` ce a ratat, genial 
a[ spune, un Rege Lear, e[ec de care une-
ori marii arti[ti au nevoie. Am regretat 
c` premiul l-a ocolit [i de ast` dat` pe 
Constantin Cojocaru, tot mai bun, rol 
dup` rol, \ntr-o str`lucit` form` a matu-
rit`]ii. M-am bucurat \n schimb pentru 
premiul Danei Dogaru, de care doar Fe-
lix Alexa \[i mai aduce aminte din c~nd 
\n c~nd. Sigur c` marele ei talent se vede 
\n orice spectacol, dar rolurile mari trec 
pe l~ng`, iar crea]iile de tinere]e au fost 
uitate odat` cu dispari]ia lui Dan Micu. 
M-am bucurat enorm pentru Dorina La-
z`r, „actri]a care ne trebuie“, cum o de-
finea Alice Georgescu. Dar numai de 
utilitate s` fie vorba \n cariera ei de ex-
cep]ie? Ce crud` e uneori soarta actori-
lor! Mi-a p`rut r`u c` a disp`rut pre-
miul pentru critic`. Acei colegi ai no[tri 
care i-au semnat decesul au gre[it \n 
fa]a genera]iilor viitoare. Asta \n cazul 
\n care situa]ia r`m~ne a[a. P~n` la ur-
m`, acel premiu consfin]ea un gest de 
reciprocitate fa]` de cei care, iat`, per-
mit ierarhiz`ri valorice [i competi]ii 
precum Gala. Dar vanit`]ile [i orgoliile 
nu vor disp`rea niciodat` din lumea pe 
c~t de generoas` ca sim]ire, pe at~t de 
vulnerabil` ca moralitate a scenei.

Cu farmecul s`u \nc` viu, Ion Cara-
mitru a invitat pe scena Galelor [i de 
ast` dat` sponsorii. Gest flatant, care a 
pus bazele unui dialog cordial \ntre lu-
mea afacerilor [i cea a spiritului. Un dia-
log pragmatic, fire[te, pe care pre[edin-

tele UNITER \l manageriaz` at~t de in-
teligent [i diplomatic. Concuren]a s-a 
extins [i \n r~ndul celor ale[i s`-i pre-
zinte pe scen` pe premian]i [i nu va \n-
t~rzia s` produc` rumoare vis-à-vis de 
preferin]ele pre[edintelui. Dintre ace[-
tia, Radu Penciulescu a fost pentru mine 
prezen]a cea mai consistent` prin lec]ia 
de teatru [i forma degajat` a speech-ului 
s`u despre Sanda Manu. {i-a respectat 
numele [i reputa]ia.

|n fine, despre premii, gale [i teatru 
a vorbit cu greutate, spiritual ca \ntot-
deauna, maestrul Radu Beligan. A fost 
introdus cu vorbele „cel mai longeviv ac-
tor“. Dar oare numai at~t reprezint` 
pentru teatrul rom~nesc Radu Beligan?

Mi-ar fi pl`cut ca Premiul de exce-
len]` care i-a fost acordat s`-i fi fost \n-
m~nat de Andrei {erban, acela[i care 
prin anii ‘90 povestea \n gazete c`-i da-
toreaz` maestrului Beligan, \ntr-un fel, 
decizia sa de a pleca din ]ar`. Asta, bi-
ne\n]eles, dac` marele regizor ar fi ve-
nit s`-[i primeasc` propriul premiu.

Ce am aflat despre tineri la aceste 
gale? C` Ofelia Popii e o actri]` de top, 
[i este; c` debutul Cristinei Casian ne d` 
\ncredere \n teatrul de m~ine; c` Ada 
Milea e preferat` nu doar de Sandu Da-
bija, de[i a avut aerul c` nu prea e sigu-
r` de acest lucru.

Un brand de succes, Galele UNITER
\nseamn`, \ns`, dincolo de orice comen-
tarii, cum bine se spune, cea mai mare 
s`rb`toare a teatrului rom~nesc. |n cu-
r~nd trebuie s`-i invent`m, cred, pe l~n-
g` trofeu, [i o deviz`.

Doina Papp 

Galele UNITER, cronic` aproape monden`

teatru

Recent, la Teatrul „Maria Filotti“ din Br`ila a avut`ila a avutila a avut 
loc premiera spectacolului eMeS, scenariul [i regia Ilinca 
Stihi. Este un spectacol dedicat lui Mihail Sebastian 
[i legat de ora[, de atmosfer`, de casele, detaliile, par-
fumurile, umbrele [i luminile sale, de fluviul [i p`du-
rile acelui loc anume: Br`ila. Ritmul lent, atemporal 
al apei vaste r`zbate \n spa]iul acestui spectacol. Este 
de observat c` t~n`ra autoare Ilinca Stihi \[i asum` 
aici – [i nu este prima dat` c~nd o face – o miz` \nal-
t`, ea nefiind \nclinat` s` aud` glasul sirenelor derizo-
riului ce par a domina moda zilei. Scriptul elaborat 
dup` proze ale lui Mihail Sebastian – anume De dou` 
mii de ani, Cum am devenit huligan, Accidentul [i Ora[ul
cu salc~mi – pune \n scen` c`utarea febril`, angoasat`,
lucid`, nuan]at` a identit`]ii, \ntr-unul dintre cele 
mai problematice momente ale secolului trecut. C`u-
tarea identit`]ii prin glasul special al lui Mihail Se-
bastian, Iosef Hechter, n`scut \ntre evreii br`ileni [i 
apoi t~n`r intelectual de marc` la Bucure[ti – cel ce 
se afla, cum spunea el, \ntr-o „ciudat` situa]ie, care 
merit` s` fie privit` cu luciditate“. Fiindc`, m`rturi-
se[te Sebastian lui Camil Baltazar \ntr-un interviu – 
cuvinte pe care le roste[te \n pies` personajul remar-
cabil interpretat de Marius Capot` – „Am r`mas me-
reu evreu... dar cred c` e posibil, evreu fiind, s` iube[ti 
cultura rom~neasc` [i s` creezi \n cadrul ei“. Ilinca 
Stihi aduce \n scen` o atmosfer` pasionat` a ideilor, 
care este evocatoare at~t pentru momentul interbelic 
\n discu]ie, c~t [i pentru lumea personajelor tinere cu 
care avem a face – iar experien]a de via]` „la cald“, 
prezent` aici \n epur` face imposibil un r`spuns de 
durat`. Ocheanul interoga]iei trebuie mereu ajustat. 
Personajul Mihail Sebastian din eMeS cuprinde mul-
tiple personaje (tr`ind \n iubire, prietenie, con[tiin]`), 
el se define[te nu numai prin apartenen]a la timpul 
psihologic, cultural, intelectual al ]`rii versus aparte-
nen]a sa la minoritatea evreiasc` (tensiunea accen-
tu~ndu-se pe fundalul istoric al vremii, cu striden]ele 
antisemite cunoscute), dar el apare ca un \nsingurat 

[i \n raportarea la propria etnie, fiindc` de fapt nu „se 
integreaz`“ aici pe deplin, personajul nu vrea s` emi-
greze nici \n momente de pericol, nu va fi oricum sio-
nist. {i nu este cu adev`rat recunoscut; negustorul 
ambulant de c`r]i, personaj memorabil, colorat, arhe-
tipal (interpretat de Cornel Cimpoaie) nu accept`,Cornel Cimpoaie) nu accept`, nu accept`, 
printre c`r]ile sale evreie[ti, volumul De dou` mii de 
ani, nefiind „nici m`car \n idi[“. S` observ`m c` piesa 
Ilinc`i Stihi sugereaz` atent opozi]iile acestea cu sub-
diviziuni de nuan]`. Protagonistul \ntrupeaz`, \n plus, 
distan]a, \nsingurarea artistului, a raisonneur-ului, a 
celui care este \n esen]` martorul. Spectacolul are, fi-
re[te, puternice rezonan]e politice (\ncepe cu vocile 
anonime care scandeaz` „Jos jidanii!“), auzim rostite 
de personaje pozi]iile esen]iale [i conflictuale ale epo-
cii. Exist` accente de superbie intelectual` [i o evi-
den]` a fragilit`]ii condi]iei umane. Exist` profunzi-
mea enigmatic` a naturii [i durata lung` pe care o 
poart` negustorul de c`r]i, evreul r`t`citor, Memoria 
– \n juxtapunere cu vulnerabilitatea, imprevizibilita-
tea, friabilitatea omenescului \n clip`: Accidentul – isto-
ric, personal. Sunt planuri care se ilumineaz` reciproc.

Scenografia Imeldei Manu serve[te deosebit de 
bine spectacolul: un ansamblu de cabine, de ni[e, „ghi-
[ee“ cu oglinzi, \n unghiuri schimb`toare, ce reflect`, 
ad~ncesc, multiplic` \ntreb`rile, sunt totodat` supra-
fa]` [i subcon[tient, obiectivitate [i narcisism, t`inui-
re [i revelare, adev`r [i aparen]`.

Este l`udabil` fine]ea exploat`rii tuturor mijloacelor 
scenice pentru a \ntrevedea invizibilul dincolo de vizibil.

Tensiunea dintre nevoia de identificare [i diferen-
]a individual`, dintre \nr`d`cinare [i dezr`d`cinare 
r`m~ne deschis`, ea apare ca insolubil`. Ilinca Stihi 
readuce \n discu]ie aceste \ntreb`ri care vin dintr-un 
trecut de care \nc` nu am vorbit suficient [i rezoneaz` 
\ntr-un prezent \n care de altfel identitatea noastr` 
majoritar` se afl` \n glissando accelerat. Empatia 
fa]` de str`in, personalizarea a ceea ce \nseamn` apar-
tenen]a dubl`, multipl` sunt chestiuni care \ncep s` 

se pun` cu acuitate [i pentru majoritatea rom~neasc` 
din acest spa]iu, care a putut manifesta \n timp un 
anumit daltonism \n perceperea diferen]elor: exist` 
azi multe, multe sute de mii de rom~ni ce r`t`cesc 
prin alte ]`ri, iar drama latent`, cu momente de explo-
zie, a acestei situa]ii, a situa]iilor se vede a fi repetabi-
l` acum \n mod direct [i pentru noi, \n epoca globaliz`-
rii noastre.

IOANA IERONIM

Mihail Sebastian [i Br`ila natal` 
Premiera spectacolului eMeS de Ilinca Stihi

Marius Capot` [i C`t`lina Nedelea \n eMeS

Ion Caramitru, pre[edintele UNITER
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Un spectacol viu, o explozie de nou-
tate \n punerea \n scen` pe care regizo-
rul palermitan Pietro Carriglio o propu-
ne anul acesta cu piesa Regele moare, de 
Eugène Ionesco. De la Palermo, ca pro-
duc]ie a Teatrului Biondo Stabile, piesa 
regizat` de Carriglio, \n excelenta tra-
ducere a lui Edoardo Sanguineti, cu Nel-
lo Mascia [i Alvia Reale \n rolurile prin-
cipale, face \nconjurul Italiei, de la To-
rino [i Genova la Roma [i Bologna, pen-
tru a ajunge, \n perioada imediat urm`-
toare, de la Messina la Milano.

La Roma, trupa de teatru a ajuns, \n 
intervalul 25 martie–6 aprilie a.c., la 
Teatrul Eliseo. „Autor de ni[`“, cum e 
considerat creatorul Scaunelor \n Italia 
[i nu numai, Ionesco e reactualizat de 
Carriglio \n postur` de mare clasic, c`-
ruia i se rezerv` o scen` aproape shakes-
pearian`, conceput` magistral de sceno-
graful Maurizio Balò. O scen` \mp`r]it` 
\n dou` „regate“, \ntre care se insinuea-
z`, transparent` [i u[oar`, [i prin asta 
nu mai pu]in „grea“ de angoasa distan-
]`rii, o pelicul` ca o pânz` de p`ianjen: 
o cortin` filiform`, fragil`, cenu[ie, des-
parte regatul lui Bérenger de lumea din 
afar`, o lume a spectatorului, populat` 
de de[euri, de toat` materia grea de 
care regele este deposedat, cu \ncetul, 
pe scena cealalt`, a propriei mor]i, \n 
care p`trunde ca un Oedip orb, \nso]it 
de regina Marguerite, ini]iatoarea \n 
moarte. |n fond, e vorba de dou` scene: 
prima, sala tronului, spre care pânza de 
p`ianjen transparent` \[i \ntinde plasa, 
cotropind-o: \ntreg regatul lui Béren-
ger, redus la aceast` firav` sal` de tron 
unde cr`p`turile zidului amenin]` s-o \n-
ghit`, este o ]es`tur` enorm` de p`ian-
jen, extins` pe pere]i, pe unica fereas-
tr`, cucerind pân` [i mantia regelui 
sau ve[mintele reginelor. Dincolo de pe-
licul`, scena cealalt`, secund`, e la anti-
podul scenei „clasice“ a tronului: e o 
scen` avangardist`, o aglomerare de de-
[euri, ca o cortin` enorm` [i groas` 
care s-ar fi spart \n mii de buc`]i, z`-
când acum la picioarele scenei [i l`sând 
locul pânzei transparente prin care dra-
ma lui Bérenger se face vizibil`. 

Convins c` avangarda se autoepui-
zeaz` \n momentul \n care faza experi-
mental` nu mai spune nimic, Carriglio 
o exileaz` la marginea scenei. Pentru 
c` aceast` abordare a piesei ionesciene 
poate fi citit` [i metadiscursiv, ca o pa-
rabol` a teatrului care r`mâne imun la 
etichetele efemere, ce \ncadreaz` doar 
formal o dram` \ncapsulat`, prin pânza 
fragil` de p`ianjen, \ntr-o dimensiune 
care ridiculizeaz` estetismele prin sim-
plitatea ei grav`, universal uman`. Cio-
buri [i de[euri sunt toate teoriile voas-
tre, toate vorbele voastre de[arte, pare 
s` spun` Carriglio, la fel cu Bérenger, 
dac` nu [ti]i ce e moartea. 

|n piesa ionescian`, \nso]itoarea \n 
moarte e Marguerite, pe care Alvia Re-
ale o \ntruchipeaz` cu o remarcabil` 
for]` [i rafinament interpretativ. Ea e 
regina vr`jitoare, cea care pe tot parcur-
sul piesei pare a fi personajul negativ: 
Marguerite comploteaz` \mpotriva ce-
leilalte regine, Marie, interpretat` cu 
delicate]e de tân`ra Eva Drammis, care 
prin iubire sper` s`-l conving` pe rege 
s` nu renun]e la via]`. Marguerite ple-
deaz` pentru moarte, ea e cea care-l 
anun]` pe rege c` va muri pân` la sfâr-
[itul spectacolului [i tot ea e cea care \l 

\nso]e[te \n traseul desprinderii de sine 
[i al alunec`rii \n neant. O vedem pe 
Marguerite oficiind asemeni unei preo-
tese ritualul de \nso]ire a regelui \n 

moarte [i de abandon al acestuia \n mo-
mentul revela]iei neantului „prietenos“, 
al vidului plin \n care via]a [i moartea 
nu se mai opun, iar fiin]a se tope[te \n 
nefiin]`. Un exerci]iu al desprinderii de 
materialitatea corpului, cu slabe ecouri 
cre[tine, apropiat mai degrab` de per-
spectiva budist` din Cartea mor]ilor tibe-
tani, Bardo Thödol, care este \n sine o co-
lec]ie de pove]e menite s` ajute mortul 
sau muribundul \n trecerea pragurilor 
bardo-ului (tranzi]ie sau interval sau 
starea intermediar` \ntre moarte [i re-
na[tere). Scenografia spectacolului tin-
de s` accentueze aceast` demateriali-
zare progresiv` care, \ncepând cu Béren-
ger, cuprinde treptat \ntreaga scen`, de-
vorat` de p`ienjeni[ul cenu[iu: celelal-
te personaje, menajera, gardianul, pân` 
[i regina Marie, devin „u[oare“, puterea 
regelui nu le mai atinge, ele sunt tot 
mai departe de el [i \n cele din urm` dis-
par. Ultima care va disp`rea va fi Mar-
guerite, dar acum regele e lini[tit, u[or, 
a[ezat pe un tron imaginar. Regele a 
murit.

Bérenger este un personaj „episodic“ 
\n teatrul ionescian, \n sensul c` el tra-
verseaz`, ca protagonist, mai multe pie-
se, de la Rinocerii la Pietonul aerului, Re-
gele moare sau Uciga[ f`r` simbrie. Béren-
ger e un fel de raisonneur attachant al 
dramaturgului, tipicul idiot ionescian, 
amestec de luciditate devastatoare [i de 
candoare dezarmant`, un idealist incu-
rabil care nu e totu[i str`in de sentimen-
tul tragicului. Pietro Carriglio exploa-
teaz` aceast` latur` de idiot a persona-
jului, pe care o trece \n infantil: Nello 
Mascia \ntrupeaz`, inspirat, un rege-
copil capricios [i mofturos, un Bérenger 
uluit c` nu mai poate comanda norilor 
[i soarelui [i care se raporteaz` candid 
la cele dou` regine mai degrab` ca la 
dou` mame decât ca la dou` so]ii. Un 

fel de a treia mam` a lui Bérenger este 
Juliette, servitoarea, cu care regele \n-
tre]ine o memorabil` conversa]ie „do-
mestic`“, un alt capriciu prin care suve-
ranul copil, convins acum c` va muri, 
sper` m`car c` va putea am`gi timpul.

Regizorul e atent la articula]iile tex-
tului ionescian, nu-i scap` fine]ea unor 
schimb`ri de registru dramatic. E vor-
ba \ndeosebi de sesizarea unui ritm se-
cund, unui al doilea „suflu“, cum \l nu-
mea dramaturgul, al piesei, care coinci-
de cu \nsufle]irea nea[teptat` a regelui, 
preg`tit brusc s` dejoace planul mor]ii 
dezv`luit de regina Marguerite [i de 
doctorul astrolog al regatului. Un ritm 
crescendo care „rupe“ piesa \n dou` [i 
pe care Ionesco \nsu[i pare s`-l fi desco-
perit ulterior, dup` ce va fi scris Regele
moare, \n cele zece zile de boal`, \n anul 
1962, de[i m`rturisea mai apoi c`-i lua-
se zece ani s-o scrie [i toat` via]a s-o joa-
ce apoi pentru sine. „|ntr-un fel, scria 
dramaturgul \n C`utarea intermitent`, \mi 
joc mie \nsumi propria pies`, Regele
moare, \n rolul principal!“.

Pietro Carriglio nu e la prima abor-
dare a unei piese ionesciene. |n 1972, 
pune \n scen` Delir \n doi, pies` reluat`, 
\mpreun` cu Sfâr[it de partid` de Bec-
kett, \n 2002, la aniversarea centenaru-
lui \nfiin]`rii Teatrului Biondo Stabile
din Palermo. Ceea ce \ntâi de toate sin-
gularizeaz` viziunea scenic` a lui Car-
riglio, observa criticul de teatru Andrea 
Bisicchia, este \nclina]ia spre o aborda-
re „pictural`“ a scenei, \n care interpre-
tarea regizoral` se confund` cu cea fi-
gurativ`: multe dintre piesele regizate 
de Pietro Carriglio calchiaz` vizual, la 
nivelul scenografiei, perspective ale unor 
mae[tri ai avangardei, printre care Gus-
tav Klimt, Marcel Duchamp sau Piet 

Mondrian. |n Delir \n doi, Carriglio trans-
form` ceea ce ar fi trebuit s` fie un de-
cor burghez \ntr-o parad` de erudi]ie ar-
tistic`, \n care pare s` combine abstrac-
tismul gen Joan Miró cu puritatea su-
prarealist` a unui Magritte, de pild`: o 
scen` galben`, minimalist`, cu o ca-
mer` decupat` ca o pânz` – iat` un mo-

tiv recurent, subtil reintrodus, cum am 
v`zut, \n Regele moare – peste care atâr-
n` busturi \njum`t`]ite, picioare, mâini, 
pe scurt, o scen` minuscul` \n care per-
sonajele sunt dematerializate, devenite 
umbre. S` fie o \ntâmplare aceea c` 
spectatorul, odat` intrat \n sala unde 
urmeaz` s` se \ntâlneasc` cu Bérenger, 
Regele care moare, adic`, e \ntâmpinat 
de o gr`mad` de obiecte, buc`]i de sta-
tui, mâini [i picioare, unele rupte, par-
c`, de pe pânza invizibil` care acoperea 
scena \n Delir \n doi, numai c` neverosi-
mil de multe?

Greutate [i imponderabilitate: ace[-
tia sunt polii \ntre care se desf`[oar` 
piesa Regele moare \n viziunea lui Pietro 
Carriglio. Dac` \n sala tronului, \mp`-
ienjenindu-se, totul devine imaterial, 
u[or, evanescent, scena a doua, cealal-
t`, a lumii, sau a spectatorilor, e una ar-
taudian`, o scen` a cruzimii, a materiei 
\ngreunate, a resturilor nedigerate ale 
unei lumi consumate. |ntr-un mod origi-
nal s-a gândit Carriglio s` fac` leg`tura 
\ntre cele dou` scene: prin gardianul bi-
zar, singurul personaj care contrasteaz`
strident cu lumea de dincolo de pânza 
de p`ianjen. Zgomotos, el ]ine \n mân` 
un microfon prin care anun]` tot ce se 
petrece: el e vestitorul spectacolului, pri-
mul din suita regal` care asist` la dra-
ma regelui Bérenger ca la un spectacol. 
Pe urm`, pe rând, cu to]ii se vor dovedi 
spectatori ai dramei: Regele moare e o 
lec]ie a singur`t`]ii.

Un comic subtil se insinueaz` \n 
drama care se petrece \n spatele pelicu-
lei \mp`ienjenite. Tragismul piesei pare 
sub]iat \n aceast` sfer` de irealitate 
care \mbrac` sala tronului, impresie ac-
centuat` de infantilismul personajului, 
al acestui Bérenger idiot care nu \n]e-

lege c` trebuie s` moar`. Ceea ce specta-
torul vede dincolo de cortina de p`ian-
jen, transparent`, este o tr`ire despov`-
rat` progresiv de greutatea tragicului: 
Pietro Carriglio cite[te \n textul iones-
cian drama uman` [i \n]elege s-o trans-
pun` pe scen` \n firescul [i simplitatea 
ei maiestuoas`.

IRINA UNGUREANU

Regele a murit, tr`iasc` regele! 
Ionesco pe scena Teatrului Eliseo din Romaonesco pe scena Teatrului Eliseo din Roma

teatru

Alvia Reale [i Nello Mascia

Scen` din spectacol
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La v~rsta de optsprezece-nou`spre-
zece ani, f`r` inten]ia public`rii, f`r` 
ambi]ia gloriei care \i anim` adesea pe 
adolescen]ii talenta]i, \nsufle]it` numai 
de dorin]a imperioas` de a se exprima, 
Henriette Yvonne Stahl scrie un roman 
despre umili]ii [i obidi]ii existen]ei ru-
rale. Voica le va pl`cea foarte mult lui 
N. Iorga, lui G. Ibr`ileanu ori lui Sado-
veanu, uimi]i de luciditatea [i de virtu-
]ile analitice neobi[nuite pentru o fat` 
aflat` la v~rsta iluziilor [i a vis`rii.

C~nd, c~]iva ani mai t~rziu, \n 1924, 
ziarul Diminea]a organizeaz` un concurs 
literar, tat`l Henriettei (destul de cunos-
cutul Henri Stahl, secretar al lui Nico-
lae Iorga, autor al unor importante lu-
cr`ri de stenografie [i, \ntre altele, al 
unui roman SF) depune la redac]ie, \n 
numele fiicei, manuscrisul romanului 
Voica. Nu mult dup` aceea, Sadoveanu, 
care f`cuse parte din juriul de la Dimi-
nea]a, descinde \n casa familiei Stahl 
pentru a o felicita pe foarte t~n`ra scrii-
toare [i pentru a-i m`rturisi c` se afl` \n-
tr-o \ncurc`tur`: cei de la Diminea]a or-
ganizaser` concursul mai mult de for-
m`, cu scopul nedeclarat de a o sprijini 
financiar pe Lucia Mantu; or, romanul 
Henriettei, care merita ne\ndoielnic pre-
miul, dejuca planul caritabil al priete-
nilor celei aflate \n impas. Desigur c` 
generoasa Henriette renun]` la premiu 
\n favoarea romanului Luciei Mantu, 
Cucoana Olimpia. Cu totul altceva, nu 
g~ndul la vreun premiu, o stimulase s` 
a[tearn` pe h~rtie povestea Voic`i, o fe-
meie simpl` [i inimoas` de la ]ar`, fos-
t` slujnic` a familiei, \n casa c`reia t~-
n`ra se refugiase \n vremea r`zboiului.

|n acela[i an, Henriette Yvonne Stahl 
\[i vede tip`rit` aceast` prim` carte, 
mai \nt~i \n foileton, \n Via]a rom~neas-

c`, apoi \n volum (pe cheltuial` proprie), 
la editura Ancora. (Romanul a avut suc-
ces de critic`, dar nu [i succes de libr`-
rie: din cele 5.000 de exemplare impri-
mate s-au v~ndut foarte pu]ine.) Pe la \n-
ceputul anilor ’30 romanul este tradus \n 
francez` [i premiat de revista La Courte 
Paille. Voica va mai cunoa[te dup` al doi-
lea r`zboi trei edit`ri, suferind \ns` une-
le modific`ri conjuncturale.

Voica este, \n varianta sa interbelic`, 
un roman de mic` \ntindere, cu un unic 
fir epic, segmentat \n episoade scurte, \n-
trerupte din timp \n timp de instanta-
nee din via]a rural`. Faptele sunt rela-
tate din perspectiva unui personaj-mar-
tor, instan]` asem`n`toare, cumva, per-
sonajului reflector din proza Hortensiei 
Papadat-Bengescu. Dialogurile – fire[ti, 
verosimile – au o pondere \nsemnat` \n 
economia romanului, construiesc o na-
ra]iune dramatizat`, adecvat` investi-
g`rii unei/unor psihologii feminine.

De ce pl~nge Voica? E \ntrebarea cu 
care \ncepe romanul. R`spunsul Voic`i 
ne plaseaz` deja \n plin` intrig`. Saca-
dat, printre lacrimi, \n felul ei veridic-
incoerent, femeia i se confeseaz` domni-
[oarei de la ora[ pe care o g`zduie[te \n 
casa-i modest`: b`rbatul ei, Dumitru, o 
alung`. Pentru ce motiv? Voica nu mai 
e \n stare s` spun` [i domni[oara tre-
buie s` fac` singur` investiga]ii. Voica 
nu poate avea copii, lucru pe care Dumi-
tru refuz` s`-l \n]eleag`. El vrea s`-i 
aduc` \n cas` un copil ilegitim, conce-
put cu o „]iganc`“ \n timpul r`zboiului. 
Voica se opune cu \ncr~ncenare, tem~n-
du-se c`, dac` b`rbatul moare, p`m~n-
tul \i r`m~ne copilului bastard, ea r`m~-
n~nd prin urmare pe drumuri. Poveste, 
dup` cum se vede, banal`; dar interesul 
ei rezid` \n observa]iile/detaliile prin \n-

sumarea c`rora se configureaz` o at-
mosfer` familial` agitat`. Tensiunea se 
suspend` \n \mprejur`ri dramatice: \n 
timpul inunda]iilor, Voica e tentat` s`-l 
lase pe Ion, copilul nelegitim, s` se \ne-
ce; c~nd \ns` micu]ul, prad` spaimei, o 
strig`, spun~ndu-i „mam`“, un senti-
ment matern se de[teapt` brusc \n ea, 
determin~nd-o s` se r`zg~ndeasc`.

Tema principal` a acestui roman nu 
este condi]ia ]`ranului \n genere, cum 
au putut crede mai to]i comentatorii, ci 
maternitatea ca tr`s`tur` esen]ial` a 
existen]ei feminine \n comunit`]ile tra-
di]ionaliste. Uz~nd de un destul de bine 
pus la punct procedeu al insolit`rii, 
care \i permite accesul la o viziune obiec-
tiv`, distan]at` (de[i nu se poate spune 
c` neimplicat`) asupra faptelor, autoa-
rea, prin intermediul personajului-nara-
tor (cu care seam`n` p~n` la cvasi-iden-
tificare), reconstituie, din cioburi dispa-
rate de oglind`, o realitate sufleteasc` 
[i social` ce pare stranie. Privit` din 
afar` ([i totodat` empatic), condi]ia fe-
meii se \nf`]i[eaz` cu at~t mai veridic 
[i mai impresionant, cu c~t nici o inten-
]ie tenden]ioas` nu tulbur` simplitatea 
[i franche]ea discursului narativ. Hen-
riette Yvonne Stahl nu este, de altfel, 
nici acum, \n anii ’20, [i nici mai t~rziu, 
o feminist`. Cea dint~i carte a sa poate 
fi citit` ca o \ncercare de autodefinire, 
de asumare a unei duble condi]ii: de fe-
meie [i de scriitoare. Obsesia domi-
nant` pare a fi, pentru autoarea roma-
nului Voica, aceea c`, fatalmente, orice 
ontologie a feminit`]ii se leag` de facto-
rul „maternitate“. Privind spre o uma-
nitate feminin` oarecum primar`, fe-
meia educat` \[i reg`se[te, ca \ntr-o 
oglind` deformat`, ceva din precarita-
tea stratului „inferior“ al fiin]ei sale. |n 

fond, dincolo de inerentele diferen]e, 
Voica [i citadina delicat` pe care o g`z-
duie[te sunt unite prin aceea[i fatalita-
te a materit`]ii (im)posibile. C`ci, \na-
inte de a fi efectul unei discrimin`ri so-
ciale, ne las` a \n]elege romanul Henri-
ettei Yvonne Stahl, povara feminit`]ii e 
un dat:

„O clip` r`m~ne ad~nc t`cut`, apoi 
m` \ntreab`, g~nditoare:

– La ora[ tot a[a o fi?
– De, Voic`, cam tot a[a!
– Z`u?... Eu ziceam... Hai s` mer-

gem“.
Cu o bun` intui]ie scriitoriceasc`, 

t~n`ra autoare a sim]it c` acest „Hai s` 
mergem“ laconic, abrupt, care nu las` 
loc nici unei iluzii, este mai eficient la 
nivel artistic dec~t orice teorie femi-
nist`, simplificatoare (\n spa]iul literar) 
prin explicitul ei. Voica este, de fapt, un 
roman al implicitului, al sugestiei sub-
tile, \nv`luite de un u[or, deloc strident 
lirism. „Domni[oara“, naratoarea roma-
nului Voica, definit` de o corporalitate 
difuz`, f`ptur` vaporoas`, foarte pu]in 
implicat` efectiv \n evenimentele pro-
priu-zise, \ns` puternic ata[at` afectiv 
de lumea pe care o percepe cu acuitate 
[i cu luciditate, este, \n stadiu embrio-
nar, nu alta dec~t Ana Stavri („ma-
tern`“ [i sigur` de sine) din |ntre zi [i 
noapte, Pontiful [i Drum de foc.

cronica debuturilor

„{i acum, pe o strad` lini[tit`, \ntr-un col] t`cut al Bucure[tilor, pe sc`ri de castel medieval, urc`m. Mantia de catifea 
neagr`, \ncadrat` de o [uvi]` de blan` alb`, c`zut` lene[ pe umeri, duce g~ndul [`galnic la o stea de ecran sau la o domni]` 
uitat` din vechile cadre str`mo[e[ti. Am ajuns \ntr-o camer` alb`. Totul e alb [i \ndep`rtat. A[tept intimidat s` \nceap` un 

cor de \ngeri, dar, \n loc de melodie, m` pomenesc rup~nd lini[tea, cu o brutal` exclama]ie: Cum, d-ta ai scris Voica?“ (Isaiia 
R`c`ciuni, Facla, anul XII, nr. 391, 12 ian. 1931, p. 3)

BIANCA BUR}A-CERNAT

Din secolul trecut...

Henriette Yvonne Stahl

Arti[tii au celebrat trenul 
Orient Express 

la ICR Budapesta
Cu 125 de ani \n urm`, \n data de 5 iunie 1883, de pe 

peronul G`rii de Est din Paris a pornit spre \ndep`rtatul 
Istanbul un tren compus din vagoane selecte, confortabile 
[i luxoase, care purta numele de Orient Express. {uierul 
prelung al locomotivei, ]`c`nitul metalic al ro]ilor 
semnalau nu doar urnirea de pe loc a unei garnituri de 
tren, ci [i na[terea unei legende fascinante, care 
traverseaz` istoria culturii [i civiliza]iei Europei unite.

Expozi]ia C`l`toria \n forme [i culori. Orient Express 
125, al c`rei vernisaj a avut loc \n 8 aprilie, consolideaz` 
parteneriatul dintre ICR Budapesta ca organizator [i UAP
Timi[oara, autor al conceptului, asociindu-[i ca partener 
special Muzeul Transporturilor din Budapesta.

42 de arti[ti plastici profesioni[ti din Timi[oara, care 
au reflectat c~teva luni la tema propus` pentru a marca 
prin mijloacele specifice ale picturii, graficii, sculpturii [i 
artelor decorative un eveniment major din istoria 
transporturilor [i a culturii universale, s-au prezentat \n 
fa]a iubitorilor de art` din Budapesta cu o expozi]ie de 
grup aniversar`. Ei au fost fascina]i de tema simbolic` a 
c`l`toriei cu Orient Express, supranumit „trenul regilor [i 
regele trenurilor“, care, pe itinerariul s`u interna]ional, a 
parcurs inclusiv teritoriul Ungariei [i al României, 
oprindu-se \n capitalele [i g`rile mari ale celor dou` ]`ri.

|n perioada 15 mai – 9 iunie 2008 va avea loc 
\n Bucure[ti, la Universitatea de Arhitectur` [i 
Urbanism „Ion Mincu“ expozi]ia de arhitectur` 
intitulat` Haralamb H. (Bubi) Georgescu – un 
arhitect rom~n \n Statele Unite, dedicat` 
comemor`rii Centenarului Haralamb H. 
Georgescu, 29 februarie 1908 – 22 noiembrie 
2008.

Expozi]ia dedicat` arhitectului Haralamb H. 
Georgescu, parte a unui program de cercetare 
complex, prezint` pentru prima dat` public opera 
sa, sco]~nd \n eviden]`, \n paralel, cele dou` 
etape ale unei cariere dedicate total [i pasional 
modernismului, relev~nd succesiv [i explicit 
continuitatea unei etici arhitecturale de excep]ie.

Activitatea \n Rom~nia, din 1933 p~n` \n 
1947, s-a desf`[urat \n propriul s`u birou de 
arhitectur`, dar cu prioritate \n colaborare cu 
arhitectul Horia Creang`, contribuind al`turi de 
acesta la elaborarea proiectelor unor cl`diri de 
excep]ie ale arhitecturii rom~ne[ti interbelice: 
imobilul ARO de pe Calea Victoriei, Hotelul ARO 
din Bra[ov, Halele Obor, restaurantul Pesc`ru[,
Fabricile de }evi [i Locomotive ale Uzinelor 
„Malaxa” [.a. Haralamb Georgescu a fost atras \n 
acela[i timp [i de discursul teoretic, fiind cooptat 

\n comitetul de redac]ie al revistei Simetria unde 
va publica o serie de articole care se vor distan]a 
de linia moderat-conservatoare \nc` prezent` [i 
pertinent` \n arhitectura vremii.

Haralamb H. Georgescu avea s` emigreze \n 
1947 \n Statele Unite, fiind la \nceput profesor 
asociat la {coala de Arhitectur` a Universit`]ii
din Nebraska, pentru ca din 1951 s` se mute la 
Los Angeles, unde va \ncepe o sus]inut` [i 
prolific` activitate profesional`, elabor~nd, \ntr-o 
divers` serie de parteneriate sau individual, un 
num`r impresionant de proiecte, p~n` la 
dispari]ia sa fulger`toare \n toamna anului 1977.

Ini]iator [i coordonator al expozi]iei: Prof.
dr.arh. Corneliu Ghenciulescu

Deschiderea: joi, 15 mai 2008, ora 18:30
Loca]ia expozi]iei: s`lile de expozi]ie ale 

Universit`]ii de Arhitectur` [i Urbanism „Ion 
Mincu”

Strada Academiei, nr. 18 – 20, sector 1, 
Bucure[ti

Telefon secretariat U.A.U.I.M: 307.71.59
Fax: 312. 39.54
Program de vizitare: de luni p~n` vineri: \ntre 

orele 10:00 –18:00, intrarea liber`.

Haralamb H. (Bubi) Georgescu – 
un arhitect rom~n \n Statele Unite
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Predilec]ie pentru 
leg`tura dintre destinul 
individual [i istorie

De ce a]i ales s` adapta]i pentru marele 
ecran romanul Coco[ul decapitat al pasto-
rului sas Eginald Schlattner?

Hot`r~rea a avut dou` motive. Pri-
mul este importan]a [i valoarea roma-
nului lui Eginald Schlattner, scriitor 
sas de limb` german`, pe care am in-
tuit-o \nainte ca acesta s` devin` un 
best-seller: roman tradus \n 8 limbi, ul-
tima traducere fiind cea \n spaniol`. Ro-
manul este important at~t datorit` te-
maticii, c~t [i realiz`rii sale. Al doilea 
motiv a fost dorin]a mea de a-mi relua 
activitatea \ntr-o cinematografie \n care 
am tr`it [i am lucrat mai bine de 20 de 
ani. Am fost unul dintre pu]inii regizoriAm fost unul dintre pu]inii regizori 
de film veni]i din Est, care au tr`it [i lu-
crat constant \n cinematografia de adop-
]ie. Am realizat \n Germania filme esen-
]iale ale carierei mele cinematografice, 
\ncep~nd cu Nu te teme, Jacob!, dup` ce-
lebra nuvel` O f`clie de Pa[te a lui I.L. 
Caragiale, apoi Un b`rbat ca Eva, deve-
nit \ntre timp film cult \n Anglia [i 
SUA, unde ruleaz` [i azi, dup` 25 de 
ani de la premiera sa new-yorkez`, 
fiind discutat [i apreciat \n critici elo-
gioase. Apoi, celelalte filme realizate, 
fie ca autor – serialul de televiziune 
Nonni [i Manni pentru ZDF –, fie ca regi-
zor – Ein Unding der Liebe (Ciudatele ur-
m`ri ale dragostei), C`l`torie surpriz`, o co-
produc]ie franco-german` tot pentru 
ZDF, sau Rosenemil, o evocare a Berlinu-
lui din „Belle époque“.

Pastorul Schlattner a v`zut filmul Coco-
[ul decapitat?

Da, [i i-a pl`cut extraordinar. A 
scris c` l-a v`zut printre lacrimi [i c` 
nu ar fi f`cut niciodat` o versiune mai 
bun` ca asta pentru scenariu. Acolo un-
de a fost de fa]` la prezentarea filmu-
lui, la Sibiu, la Bonn, la Graz, la Viena, 

le-a recomandat spectatorilor s` uite 
cartea [i s` vad` filmul, pentru c` repre-
zint` esen]a a ceea ce-i mai bun \n car-
te. El a fost [i este entuziasmat de aceas-
t` filmare.

A]i colaborat cu el la scrierea scenariu-
lui?

Nu, absolut deloc. Niciun moment. 
De fapt, nici nu s-a amestecat. A fost 
foarte domn. A zis: „Domnule, eu nu m` 
bag“ [i a folosit o compara]ie: „Eu nu-i
spun birjarului cum s` conduc` tr`su-
ra“. {i avea dreptate, de fapt.

Ac]iunea din Coco[ul decapitat [i din 
urm`torul dumneavoastr` film, C`l`toria
lui Gruber, se petrece \n anii ’40 ai secolu-
lui trecut. De ce v-a]i aplecat cu insisten]`De ce v-a]i aplecat cu insisten]` 
asupra perioadei celui de-al doilea r`zboi 
mondial?

Una dintre temele de predilec]ie ale 
filmelor mele este leg`tura dintre desti-
nul individual, cu dramele [i complica-
]iile sale, [i istorie; \n ce fel se ciocnesc 
[i, mai ales, ce urm`ri au aceste cioc-
niri. Anii ‘40 au fost \n Rom~nia ani de 
fr`m~nt`ri deosebite, care au marcat 
destinul ]`rii [i al oamenilor de pe aces-
te meleaguri pentru aproape 70 de ani. 
Tocmai aceast` parte a istoriei rom~-
ne[ti este plin` de confuzii, neclarit`]i 
inten]ionate sau reale [i multe, multe 
neadev`ruri. De aceea, cred c` e de da-
toria mea s` \ncerc s` le clarific ast`zi. 
Mai ales c`, printr-unul dintre filmele 
mele, serialul Urm`rirea, am contribuit 
la r`sp~ndirea unor „false mituri“, lu-
cru pentru care m` simt [i ast`zi res-
ponsabil. E adev`rat c` celelalte filme 
ale mele din Rom~nia s-au str`duit s` 
spun` adev`rul, dar au [i pl`tit pentru 
asta: Prea mic pentru un r`zboi at~t de 
mare, film apreciat \n Europa, selec]io-
nat la Quinzaine des Réalisateurs la 
Cannes \n 1971 [i premiat la Locarno, a 
fost substan]ial alterat de cerin]ele au-
torit`]ilor, ca [i Dincolo de nisipuri, oprit 
personal dup` o proiec]ie privat` de fa-
milia Ceau[escu \n 1974, cu o zi \nain-

tea premierei oficiale, scos \n premier` 
cu o band` sonor` mutilat`, selec]ionat 
totu[i la Cannes \n 1974.

|n plus, sunt [i anii copil`riei mele. 
Prima „imagine“ clar` care mi-a r`mas 
este aceea a unei imense cr`p`turi \n ta-
van... Am aflat mai t~rziu c` era vorba 
de cutremurul din 1940, c~nd s-a pr`bu-
[it Carltonul.

Un calcul delicat \ntre 
c~[tiguri [i pierderi artistice

Cum a]i ob]inut banii necesari finan]`-
rii acestui film?

Plec~nd de la tema filmului [i mai 
ales ca urmare a activit`]ii mele \n cine-
matografia german` de mai bine de 20 
de ani, scenariul scris de mine a ajuns 
mai u[or la destinatarii cu posibilit`]i 
de finan]are importante, reu[ind s` 
st~rneasc` interesul televiziunilor ger-
mane (Televiziunea Bavarez`, apoi 
Arte), al ORF – Televiziunea Austriac`,
precum [i al unor produc`tori impor-
tan]i, ca Arno Ortmair – Germania, Die-
ter Pochlatko – Austria sau László Kán-
tor – Ungaria. |n cinematografia ger-n cinematografia ger-cinematografia ger-
man`, contactele mi-au fost mult u[ura-
te. Cu toate acestea, a fost un drum 
lung, intens [i sigur c` a fost implicit le-
gat [i de munca la scenariu, care a avut 
foarte multe versiuni. Principala pro-
blem` a fost aceea de a g`si un compro-
mis \ntre o dramaturgie strict`, accesi-
bil` a unei produc]ii TV [i libert`]ile 
unei produc]ii exclusiv sau primordial 
pentru cinematograf. A fost un calcul 
delicat \ntre c~[tiguri artistice sau pier-
deri, sau renun]area la proiect, pentru 
c`, f`r` televiziuni, filmul n-ar fi putut 
fi finan]at. Bugetul str~ns din 4 ]`ri 
(din care Rom~nia are cam 27% – o con-
tribu]ie important` de 30% a SRTV [i 
60% din partea CNC) este un buget 
mijlociu pentru un film de aceast` cate-
gorie, dar, f`r` sprijinul final al EURI-
MAGES, care a venit doar cu c~teva 
zile \naintea intr`rii \n produc]ie, fil-
mul nu s-ar fi putut realiza.

Actorii din film sunt, \n marea lor ma-
joritate, nume necunoscute cinefililor ro-
m~ni. Cum i-a]i ales?

Cei 4 eroi sunt la v~rsta adolescen]ei 
\n poveste. Ac]iunea se desf`[oar` pe 
un parcurs de 4 ani, v~rstele eroilor por-
nind de la 12 [i termin~ndu-se la 16 
ani. Filmul, povestit \ntr-o retrospecti-
v`, a permis distribuirea \n cele 4 roluri 
principale a unor actori tineri care, cu 
excep]ia Alicjei Bachleda, din rolul Gise-
lei, sunt debutan]i \n film: David Zim-
merschied (Germania) \n rolul lui Felix 
Goldschmidt, Ioana Iacob (Rom~nia) \n 
rolul Alfa Sigrid Binder [i Axel Mousta-
che (Rom~nia) \n rolul Hans Adolf Bedi-
ner.

Pentru toate rolurile secundare [i 
episodice ale celorlalte personaje de v~r-
sta eroilor am f`cut un casting intensiv, 
care s-a \ntins pe aproape 2 ani. Evi-
dent, o contribu]ie deosebit` o au [i ac-
torii profesioni[ti distribui]i, precum 
Dorel Vi[an [i Victoria Cocia[ din par-
tea rom~n`, ca [i Oliver Strizl [i Juer-
gen Brueckner sau Werner Prinz din 
Austria sau Agi Margitai din Ungaria.

Ce ne pute]i spune despre echipa cu 
care a]i lucrat la fim`ri?

A fost o echip` mixt`, din cauz` c` a 
fost un film f`cut de 4 ]`ri. Am avut oa-
meni mul]i din Rom~nia, pentru c` am 
filmat aici, dar am avut [i actori ger-
mani, operatorul [i echipa de la camer` 
au fost austrieci, am avut un coregizor 
austriac, Marijan Vajda, care m-a aju-
tat foarte mult la lucrul pe platou. Tot 
post-sunetul s-a f`cut \n Germania, 
de[i inginerul de sunet a fost Constan-
tin Fleancu, de la noi, care a f`cut o 
treab` excep]ional`. Scenograf a fost 
fratele meu, Florin Gabrea, care, al`-
turi de Svetlana Mih`ilescu, au avut o 
enorm` contribu]ie la felul cum arat` 
vizual filmul, Florin av~nd \n plus avan-
tajul de a fi [i un fel de „ciuca b`t`ilor“, 
pentru c` a fost foarte str~ns la pung`: 
de[i am avut un buget destul de m`ri-
[or, a fost totu[i greu s` ne \ncadr`m \n 
el, din cauza complexit`]ii film`rilor. 
Evident, nu poate fi ignorat` muzica lui 
Thomas Osterhoff, care, dup` p`rerea 
mea, ridic` enorm filmul. Thomas a v`-
zut un „rough cut“ [i a fost at~t de entu-
ziasmat, \nc~t, de[i compozitor cu pal-
mares \n Germania, s-a supus unui exa-
men greu, trimi]~ndu-mi nenum`rate 
„probe“ ale compozi]iilor sale.

De altfel, c~nd am ajuns la Mün-
chen, la ARRI, unde urma s` mixez fil-
mul, am fost \nt~mpinat cu entuziasm 
de cei 8–10 monteuri [i ingineri de su-
net care lucraser` la film [i am aflat 
atunci c` mul]i o f`cuser` aproape vo-
luntar, at~t de mult le pl`cuse filmul.

Unde a]i filmat?
Am filmat la F`g`ra[, Sibiu, Media[, 

Agnita, pe malul Cibinului, la T`lma-
ciu, unde am f`cut [trandul [i plaja, la 
C~r]a, unde este un bac de aproape de 
100 de ani.

A]i \nt~mpinat greut`]i la filmare?
|n mod normal, \ntotdeauna sunt 

multe peripe]ii. De exemplu, \n materie 
de vreme, c~nd filmam copiii cu barca 
pe Olt, o secven]` grea, s-a iscat un 
v~nt dintr-o dat`, \n contra Oltului, [i 
au ap`rut pe Olt ni[te valuri ca la mare, 
despre care mi-au spus dup` aceea lo-
calnicii c` nu mai ]ineau minte de c~nd 
nu mai v`zuser` a[a ceva. Exact c~nd 
am \nceput filmarea au ap`rut valurile 
[i c~nd am terminat s-a oprit [i v~ntul. 
Deci, a fost un ajutor de undeva de sus.

Ce ecouri a]i primit, din partea criticii 

RADU GABREA

Cinematograful
rom~nesc

trebuie s` se 
diversifice
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[i a juriilor de la festivaluri?
Cronicile \n Viena [i \n Rom~nia, 

unde filmul a avut premiera p~n` 
acum, sunt foarte bune. Cred c` exist` \n 
Rom~nia pentru acest film un interes 
foarte ridicat din partea televiziunilor 
[i a presei scrise. Criticii de prestigiu, 
ale c`ror opinii le apreciez, ca de exem-
plu Alex. Leo {erban, au scris foarte 
bine. |n rest, sunt acum \n mijlocul unei 
caravane cu care prezint filmul \n ]ar`. 
Ecourile [i r`spunsul publicului sunt 
extraordinare. @sta e pentru mine cel 
mai important lucru. Despre aceast` ca-
ravan` vom face un film documentar, 
care va ilustra impactul filmului asu-
pra publicului din Rom~nia. |n Austria 
au fost cronici excelente, apoi filmul a 
rulat la mai multe festivaluri [i a ob]i-
nut [i Men]iunea special` a juriului la 
Festivalul Filmului Istoric de la Roma/
Alatri, a rulat \n competi]ie [i \n SUA 
la Tiburon, apoi la Ierusalim, la Mons. 
Efectul [i rezonan]a au fost extraordi-
nare. La Ierusalim, de pild`, unde m-am 
dus cu o oarecare str~ngere de inim`, a 

fost o primire entuziast`, mai ales din 
partea tinerilor de 18–22 de ani. Aici s-au 
f`cut asem`n`ri \ntre dispari]ia sa[ilor 
[i cea a evreilor din Rom~nia, [i unii, [i 
al]ii „v~ndu]i“ de Ceau[escu cu bucata. 
La Mons, \n Belgia, prezen]a lui Claude 
Lelouch personal, proiect~ndu-[i ulti-
mul film \n sala al`turat`, nu a influen-
]at c~tu[i de pu]in num`rul de spec-
tatori ai Coco[ului... Sala \n care rula 
filmul nostru a fost arhiplin`, viziona-
rea termin~ndu-se cu aplauze [i apre-
cieri de tipul „superb“, „magnifique“ etc.

M-am adaptat mai greu 
la \ntoarcerea \n Rom~nia 
dec~t la plecarea \n Germania

A]i emigrat \n Germania \n 1974. V-a]i 
\nt~lnit acolo cu sa[i care au plecat din Ro-
m~nia?

Destul de pu]in. Nu am fost \n medii-
le \n care au circulat sa[ii. Am r`mas \n 
mediile cinematografice germane. Si-
gur, m-am \nt~lnit cu unii care au ple-
cat din Rom~nia, cum ar fi, de exemplu, 
c~nt`re]ul Peter Maffay, care este n`s-
cut \n Banat, sau, bine\n]eles, cu fo[ti 
prieteni ai mei, cum ar fi actorii Nicolae 
Woltz [i Emmerich Schäffer, care la vre-

mea respectiv` mai tr`ia, Ovidiu Schu-
macher, care a jucat de altfel \n Coco[ul
decapitat, \ntr-o reluare spectaculoas` a 
carierei.

Cum a fost c~nd v-a]i \ntors din Germa-
nia?

N-a fost u[or. Am venit din Germa-
nia \nt~i [i-nt~i \nt~mpl`tor, pentru c` 
nu voiam s` vin deloc. Dup` aceea am 
venit cu afaceri, cu ni[te americani care 
voiau s` fac` posturi de radio. A fost 
foarte complicat, \n 1994–’95. Atunci 
era foarte mare v~nzoleal` \n media, se 
d`deau licen]ele pe c~rna]i, pe bere [i 
pe alte treburi. De[i am avut o echip` 
foarte bun`, n-am putut s` iau dec~t 
cinci licen]e nesemnificative, \mpr`[tia-
te prin ]ar`, mici, de FM, a[a c` ameri-
canii au plecat. Dup` aceea, m-a rugat 
Ion Caramitru s` fac o Lege a cinemato-
grafiei, care a ap`rut \n 1997. Bazele ei 
func]ioneaz` [i ast`zi [i \i ajut` pe ti-
neri s` fac` film, ceea ce m` bucur` 
foarte mult. De atunci am r`mas \n 
]ar` mai mult. Nu a fost u[or, trebuie 
s` spun. Nu m-au primit to]i cu bra]ele 

deschise. M-am adaptat mai greu la \n-
toarcerea \n Rom~nia dec~t la plecarea 
\n Germania. Ostilitatea cu care m-au 
primit unii dintre ei a fost mai mare 
dec~t ceea ce am sim]it eu c~nd m-am 
dus \n Germania prima dat`.

Filmele nu se finan]eaz` 
din bugetul de stat

Dac` ar fi s` ini]ia]i acum Legea cine-
matografiei, ce a]i schimba fa]` de varian-
ta din 1997?

Legea se perfec]ioneaz` [i acum \n 
materie de detalii. Detaliile sunt perfec-
tibile, sunt discutabile, s-au schimbat 
pe parcurs, dup` interesele mai mult 
sau mai pu]in ale fiec`ruia. Grupurile 
au avut diverse interese. E foarte greu 
s` pui sub p`l`rie interese care sunt ex-
trem de divergente. Tinerii au interese 
total opuse fa]` de cele ale b`tr~nilor [i 
s-a \ncercat s` se g`seasc` o solu]ie. 
Partea de aplicabilitate, mai ales regula-
mentul, nu mai apar]in legii. A[ face 
exact la fel elementele fundamentalela fel elementele fundamentaleelementele fundamentale 
ale legii. De cur~nd a fost aici o delega-
]ie din Bavaria, care are un sistem de 
subven]ionare foarte vechi [i serios, 
foarte mare ca sum`. Au fost fascina]i 

de prevederile legii noastre [i mai ales 
de faptul c` legea nu apeleaz` \n nici 
un fel la bugetul de stat. Fondul cinema-
tografic, care a fost \nfiin]at atunci, \n 
1997, se alimenteaz` exclusiv de la 
clien]ii care folosesc filmul \ntr-un fel 
sau altul, adic` de la Coca-Cola, Tuborg
[.a.m.d., prin intermediul advertisin-
gului. Deci nu sunt filme din banii no[-
tri, nu sunt bani publici, nu sunt din bu-
getul de stat, ci sunt bani priva]i, care 
sunt introdu[i \n cinematografie prin 
aceast` cotiza]ie, impus` de Legea cine-
matografiei.

A]i realizat \n ultima vreme [i docu-
mentare. Cum e trecerea de la acest gen la 

filmul artistic [i invers?
{i un gen, [i cel`lalt sunt tot filme. 

Nu cred c` e o diferen]`, dec~t \n modul 
concret de lucru, o diferen]` mai de-
grab` tehnic`, a[ zice. |n ultimul timp zice. |n ultimul timp. |n ultimul timp 
am avut mari satisfac]ii cu filmele docu-
mentare. De aceea am hot`r~t s` ies pe 
pia]` cu un spectacol coupé, din dou` fil-
me de 52 minute, Mo[tenirea lui Goldfa-
den [i Rumenye! Rumenye!, sub titlul 
Dou` filme cu muzic`. Sunt foarte curios 
cum o s` mearg` acest experiment la 
publicul nostru.

Cum vede]i evolu]ia cinematografului 

Radu Gabrea s-a n`scut \n 1937, la Bucure[ti.
• Ph.D. \n Comunica]ii Sociale la Universitatea din Louvain-la-Neuve,

Belgia. Lucrarea sa de doctorat, Werner Herzog and the German Medieval 
Misticism, a fost publicat` de editura L’Age d’homme din Lausanne. „Aceast`
carte este, f`r` \ndoial`, una dintre cele mai frumoase c`r]i de cinema scrise 
vreodat`.“ (Henri Agel – Positif);

• 1972–1974 – Profesor asociat la ATF;
• 1997–1999 – Pre[edintele CNC, unul dintre ini]iatorii Legii 67/1997,

care reprezint` baza pentru legisla]ia na]ional` din domeniul cinematografiei.
• 1969 – Debuteaz` cu filmul artistic Prea mic pentru un r`zboi at~t de mare,

dup` un scenariu de D.R. Popescu (film premiat la Locarno – 1970, prezentat 
la Avignon, Manheim, Quinzane des Realizateurs – 1971; „Un mare talent de 
cinema“ – Journal de Genève);

• 1970 – Urm`rirea, primul serial TV din Rom~nia (7 episoade a c~te 52 de 
minute), v~ndut \n Suedia, Germania, Canada;

• 1973 – Filmul Dincolo de nisipuri a fost interzis de Ceau[escu personal. A 
fost foarte alterat, \n special sunetul. Dup` conflictul cu [eful statului, 
regizorul decide s` se mute \n Germania, ]ara de origine a mamei sale;

• 1974 – Dincolo de nisipuri este prezentat la Cannes la Quinzane des 
Réalizateurs („Cel mai important film rom~nesc al anilor ‘70“ – Mira and 
Antoin Liehm, UCLA Press, Los Angeles);

• 1981 – Realizeaz`, \n calitate de regizor, coscenarist [i coproduc`tor, 
filmul artistic Nu te teme, Jacob!, adaptare dup` O f`clie de Pa[te de I.L. 
Caragiale. |mpreun` cu filmul Mephisto al lui István Szabó, Nu te teme, Jacob!
este considerat „cel mai bun film german vizionat \n Berlin“ (Louis Marcorelles 
– Le Monde). Filmul este prezentat la mai multe festivaluri europene [i la 
Telluride, SUA. Timp de opt ani a fost prezentat \n deschiderea festivalurilor 
de film pentru evrei din America;

• 1984 – Este regizor [i coscenarist al filmului Un b`rbat ca Eva. Conceput ca 
un tribut adus marelui regizor german R.W. Fassbinder, filmul a fost 
considerat „o capodoper` care strig` s` fie v`zut`“ (Sunday Telegraph – Londra), 
„un omagiu care-]i \nghea]` s~ngele \n vene“ (Vincent Canby – New York Times).
Filmul a fost prezentat la Londra, New York, San Francisco [i pe alte ecrane 
timp de s`pt`m~ni \ntregi, fiind considerat chiar [i ast`zi unul dintre cele mai 
importante filme pentru fanii Fassbinder din SUA, Anglia sau Germania. 
Actri]a Eva Mattes c~[tig` Premiul Festivalului European de Film pentru cea 
mai bun` interpretare; 

• 1985–1986 – Coscenarist pentru serialul TV Nonni, realizat pentru ZDF
(13 episoade);

• 1986 – Regizeaz` Straniul obiect al iubirii, film de televiziune, \n 2 p`r]i a 
c~te 132 minute. Rating 20% la ZDF pentru ambele p`r]i;

• 1987 – Coscenarist [i regizor al filmului de televiziune Dup`-amiaza
suprizelor, realizat pentru ZDF;

• 1989 – Regizor [i produc`tor al filmului artistic Secretul pe[terii de ghea]`;
• 1993 – Scenarist, regizor [i produc`tor al filmului artistic Rosenemil;
• 1994 – Coproduc`tor al filmului artistic Sub semnul iubirii, realizat 

\mpreun` cu SATEL FILM, Viena;
• 1994 – Scenarist [i regizor al filmului de televiziune Summit Conference,

TVR 1;
• 2000 – Regizor al documentarului Struma (2 episoade a c~te 45 minute), cu 

un scenariu de Stelian T`nase;
• 2000 – Regizor [i coscenarist, \mpreun` cu R`svan Popescu, al filmului 

artistic Noro;
• 1994–2004 – A pus \n scen` Maria Callas – la divina, dup` piesa celebr` 

Master Class de Terrence Mc Nally. Piesa s-a bucurat de un succes deosebit, cu 
Victoria Cocia[ \n rolul principal, la Washington, New York, Sydney, 
Canberra, Melbourne, Tampere [i Helsinki;

• 2004 – Regizor al documentarului Mo[tenirea lui Goldfaden;
• 2005 – Regizor al documentarului Itzik Manger, povestit de Arie Laish;
• 2006 – Regizor [i scenarist al documentarului Rumenye! Rumenye! (partea 

I);
• 2006 – Regizor, scenarist [i produc`tor al serialului TV 1.000 de fe]e \n 7 

decenii;
• 2007 – Regizor, scenarist [i produc`tor al filmului Coco[ul decapitat;
• 2008 – Regizor [i produc`tor al filmului C`l`toria lui Gruber, dup` un 

scenariu de R`zvan R`dulescu, Radu Gabrea [i Eugen Uricaru; 
• |n preg`tire: partea a II-a a documentarului Rumenye! Rumenye! (regizor, 

scenarist, produc`tor) [i Concert la Biserica Neagr` (regizor, scenarist, 
produc`tor).

• 2001 – Struma – Premiul Special la Festivalul Interna]ional de Film de la 
Ierusalim;

• 2004 – Premiul de carte de cinema – Werner Herzog [i mistica renan`,
versiunea \n limba rom~n`;

• 2005 – Premiul UARF pentru regia filmului documentar Mo[tenirea lui 
Goldfaden.

(Continuare \n pag. 10)

Secven]` din Coco[ul decapitat

film
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rom~nesc, at~t ca subiecte abordate, c~t [i 
ca num`r de filme, \n ultimii ani?

Cinematograful rom~nesc, \n evi-
dent` ascensiune pe plan interna]ional 
[i, mai nou, [i pe pia]a intern`, trebuie 
s` \nceap` s` se diversifice. Filmele de 
gen sunt absolut necesare. Numai cu 
ele se creeaz` o industrie cinematogra-
fic` stabil` [i de succes. René Clair spu-
nea despre cinematograf: „acesta este 
automobil [i poem \n acela[i timp...“. Pa-
rafraz~ndu-l, a[ putea spune: „cu poe-
zia st`m extraordinar, dar n-avem nici 
m`car o Dacie veche“. Deci...

C`utarea este motorul 
unei nara]iuni

Ce ne pute]i spune despre urm`torul 
dumneavoastr` film, C`l`toria lui Gru-
ber?

A fost g~ndit ini]ial ca o povestire in-
spirat` din romanul Kaputt al scriito-
rului italian Curzio Malaparte, \ntr-o 
versiune a scenariului scris` de Eugen 
Uricaru. Cercet`rile mai ad~nci \n jurul 
evenimentelor petrecute la Ia[i, reali-
zate de R`zvan R`dulescu, au dus la un 
scenariu excep]ional, scris de acesta \m-
preun` cu Alexandru Baciu. Povestea \l 
are pe Malaparte \n centrul ac]iunii, 
dar se refer` la alte aspecte inedite sau, 
\n orice caz, aproape necunoscute p~n` 
acum ale realit`]ii, duc~nd la un film 

de mare for]`, „zguduitor“, dup` cum 
spunea ziaristul [i regizorul new-yor-
kez Moshe Yassur, \ntr-o avancronic` a 
filmului ap`rut` \n ziarul Realitatea
Evreiasc`.

La sugestia lui R`zvan R`dulescu, 
m-am \ndep`rtat de roman. PovesteaPovestea
este aproximativ aceasta: Malaparte,Malaparte,
bolnav, ajunge la Ia[i [i caut` un doctor 
evreu numit Gruber. |n c`utarea aces-
tui doctor descoper` ni[te lucruri \ngro-
zitoare. Filmul are un dialog [i scene. Filmul are un dialog [i scene Filmul are un dialog [i scene 
foarte puternice [i beneficiaz` de clasi-ficiaz` de clasi-de clasi-
ca [i extrem de eficienta dramaturgie 
filmic`: c`utarea, care este motorulutarea, care este motorul 
unei nara]iuni. Malaparte \l caut` pe 
Gruber. {i vor vedea spectatorii cum g`-
sirea lui Gruber este foarte complicat`, 
plin` de surprize. {i acest film, aflat \n 
faza finaliz`rii, va avea premiera \n 
acest an.

La ce alte proiecte lucra]i acum?
Am mai multe proiecte: printre ele, 

un film dup` cartea lui Schlattner, M`-
nu[ile ro[ii; preg`tesc un scenariu dup` 
cartea Gabrielei Adame[teanu, |nt~lni-
rea, un roman excep]ional, care m` in-
tereseaz` foarte mult [i sper s` ias` un 
film foarte bun c~nd va fi gata. Sper s` 
reu[esc s` lucrez \mpreun` cu autoarea 
la scenariu.

Interviu realizat de 
R`zvan Br`ileanu

N`ravuri rom~ne[ti – texte de atitudine (Editura Poli-
rom, 2007) nu este doar cel mai recent volum „solo“ 
(la nivel de analiz` de mentalitate) al Ruxandrei Cese-
reanu, ci [i acela care surprinde din plin „obsesia“ asu-
mat` a autoarei pentru Rom~nia în diferitele sale 
ipostaze. Volumul cuprinde o serie de articole – eseuri 
de mentalitate, comentarii [i lu`ri de pozi]ie ale Ru-
xandrei Cesereanu publicate între anii 2003–2006 în 
revistele 22, Cuv~ntul, dar [i în Suplimentul de cultur`
sau în cotidianele Rom~nia liber` [i Cotidianul. Dintre 
acestea, dou` au fost incluse în volumele colective de-
dicate Rom~niei postcomuniste, semnate Ruxandra 
Cesereanu & Co. Un alt text amplu, despre Securita-
te, a ap`rut în Gulagul în con[tiin]a rom~neasc`. Memo-
rialistica [i literatura închisorilor [i lag`relor comuniste
(Editura Polirom, 2005) [i a fost reluat de autoare 
„pentru a rediscuta chestiunea exploziv` a Securit`]ii 
în contextul necesit`]ii legii lustra]iei [i a afacerii Do-
sariada“, dup` cum îns`[i m`rturise[te în nota intro-
ductiv` a N`ravurilor.

Despre Securitate [i al]i demoni

 Av~nd ca puncte de reper starea actual` politic`, 
social`, istoric` [i „mental`“ a Rom~niei, Ruxandra 
Cesereanu abordeaz` în N`ravuri rom~ne[ti o palet` 
tematic` foarte variat`. Prima parte a c`r]ii, intitu-
lat` Afacerea Dosariada [i alte chestiuni, reune[te arti-
cole care puncteaz` probleme precum legea lustra]iei 
– istoricul ei, necesitatea ei [i posibilele formule în 
care s-ar putea aplica eficient [i benefic la nivel na]io-
nal pentru eliberarea de tentaculele securiste. Scrii-
toarea clujean` trateaz` apoi momentul Pia]a Univer-
sit`]ii [i semnifica]ia lui, necesitatea modelelor etice 
pentru genera]ia t~n`r`, tarele principale ale poporu-
lui rom~n, starea Bisericii Ortodoxe din Rom~nia,
una de complicitate (culpabil`) cu sistemul politic (tre-
cut [i prezent) a majorit`]ii ierarhiei, dar [i excep]iile 
care „salveaz`“ dimensiunea religioas` a neamului. 
Aici, ca fenomen, este ilustrativ` rezisten]a martiric` 
a Bisericii Unite Greco-Catolice, dar [i cazuri din isto-

ria BOR, cum ar fi mi[carea Rugul Aprins sau aceea a 
m`icu]elor de la M`n`stirea Vladimire[ti. Un capitol 
important este dedicat revolu]iei, unde Ruxandra Ce-
sereanu dovede[te profunzime [i luciditate în desci-
frarea [i interpretarea evenimentelor din decembrie 

1989, a caracterului lor [i a muta]iilor pe care le-au 
produs în societatea rom~neasc`.

Unul dintre textele cele mai savuroase este De 4 
ori escu, în care avem o excelent` portretizare [i clasifi-
care a pre[edin]ilor rom~ni de la Ceau[escu la B`ses-
cu, folosind tehnici stilistice surprinz`toare în caracte-
rizare. Cel care o contrariaz` [i o provoac` pe autoare 
pare s` fie B`sescu (în 2004), un personaj cu un an-
samblu de tr`s`turi divergente.

Pre[edintele nu a dorit ini]ial s` se implice în rea-
lizarea unui proces al comunismului („Pre[edintele
Traian B`sescu ar trebui s` ias` din iritarea sau, poa-
te, din ataraxia sa [i s` se implice în sanc]ionarea ofi-
cial` a comunismului. Dar, fire[te, acest lucru depin-
de numai [i numai de con[tiin]a sa“), ca ulterior (în 

2006) acesta s` fac`, totu[i, pasul decisiv înspre reve-
nirea la normalul istoric, adic` s` puncteze ruperea 
de trecutul comunist printr-un act oficial. De altfel, 
scriitoarea a dedicat evenimentului pomenit, la care a 
participat „live“, un alt text publicat în N`ravuri, anu-
me Certificatul de deces al comunismului.

Rom~nia în oglind`

Condeiul descriptiv al Ruxandrei Cesereanu se do-
vede[te „forte“ [i în sec]iunea Din fauna [i flora Rom~-
niei postcomuniste – portrete de insectar. Aici g`sim para-
da categoriilor nefaste ale poporului, botezate suges-
tiv „licheaua“, „ling`ul“, „furunculul“, „impostorul“.
Pe urm`, în partea a treia, Etic` [i memorie, acestor ti-
pologii psiho-sociale bolnave din „fauna“ rom~neasc`, 
autoarea le contrapune c~teva figuri luminoase [i s`-
n`toase de eroi pu]in mediatiza]i ai rezisten]ei antico-
muniste [i antiimbecilizare, cum ar fi sindicalistul 
Vasile Paraschiv sau psihologul Nicolae M`rgineanu 
[i al]i intelectuali persecuta]i în perioada comunist`. 
Ultima parte, Rom~niile, cuprinde o serie de texte de 
analiz` [i observa]ii pe marginea realit`]ilor ap`s`-
toare ale ]`rii, care ar putea fi sintetizate prin feno-
mentul de „mahalagizare“ na]ional`.

Spre deosebire de al]i autori „obseda]i“ de Rom~-
nia, care depl~ng o patrie care nu (mai) e, proiectat` 
ca t`r~m ideal, ori, dimpotriv`, care penalizeaz` pre-
zentul cenu[iu al ]`rii în accente fataliste, Ruxandra 
Cesereanu este mai interesat` de Rom~nia a[a cum 
e, cu bubele, hibele [i n`ravurile tributare în mare 
parte trecutului totalitarist. Scriitoarea are energia 
s`-[i priveasc` patria în fa]`, sub lupa analistului, a 
specialistului care [tie s` citeasc` simptomele, în-
cearc` s` pun` diagnosticul [i, de ce nu?, s` intervin` 
cu solu]ii de vindecare, undele radicale, chirurgicale. 
„Pentru mine, patriot este mai cu seam` cel care vede 
viciile ]`rii sale [i încearc` s` le corecteze cu scalpelul 
unui chirurg etic“, spune autoarea într-unul dintre 
textele din volum dedicate tocmai termenului [i sem-
nifica]iei de patriot, patriotism, demonetizate în exce-
sul demagogic.

Totu[i, mai mult dec~t chirurg, Ruxandrei Cese-
reanu i s-ar potrivi rolul de psihiatru/psihanalist al 
na]iunii sau chiar de homeopat care încearc` s` tra-
teze r`ul de la r`d`cin`, din cauz`. Oricum, autoarea 
nu se las` cople[it` de imaginea agonizant` a unei Ro-
m~nii zdren]uite [i muribunde, ci se arat` mai de-
grab` optimist` în [ansele ei de recuperare.

LETI}IA CÂMPAN

Cu na]ia la psihiatru

Ruxandra Cese-
reanu, N`ravuri 

rom~ne[ti – texte de 
atitudine Editura

Polirom, 2007

Cinematograful rom~nesc 
trebuie s` se diversifice

Regizorul Radu Gabrea la film`ri

(Urmare din pag. 9)

film



11Nr. 6 (69) 13 maiarte vizuale
DARIA GHIU

Provoc`ri \n arta contemporan`

Fecioara de fier, celebr` \n Evul Me-
diu, era o construc]ie antropomorf`, cu 
forme feminine, \n care acuza]ii erau \n-
chi[i de c`tre Inchizi]ie, prev`zut pe 
din`untru cu un sistem de cuie plasate 
\n a[a fel \nc~t s` str`pung` corpul con-
damnatului, dar s`-l men]in` c~t mai 
mult timp \n via]`, \n chinuri. Sunt cu-
noscute diferitele reprezent`ri ale Fe-
cioarei de fier [i \n general ale ingenioa-
selor dispozitive de tortur` – din mu-
zee, documentare sau gravuri. Gravura, 
al doilea cuv~nt-cheie al acestui articol, 
e \n mentalul colectiv un cuv~nt vechi 
care te poart` \n trecut [i r`m~ne cum-
va fixat acolo. Asemeni Fecioarei de fier 
– curiozitate medieval` [i at~t.

Galeria Simeza: 
Grupul 56,5 – Fecioara de fier

Pe afi[ul expozi]iei de la Simeza, nu-
mele arti[tilor, Florin Ciubotaru, Nis-
tor Coita, Napoleon Tiron [i Aurel Vlad, 
sunt \nchise cu lan]ul \ntr-un obiect de 
tortur` de fier [i \nconjurate de ]epi. 
Grupul celor patru e Grupul 56,5 – me-
dia lor de v~rst`. Tortur` \n secolul 
XXI? De ce tocmai arti[tii pe pozi]ia de 
condamna]i? Cine e pe post de c`l`u? 
De ce media de v~rst` d` numele grupu-
lui? Arti[ti deja consacra]i, vin \n expo-
zi]ie cu sculptur`, pictur`, instala]ii [i 
colaje. O nuan]` de umor [i ironie se re-
simte chiar la vederea afi[ului. |[i afi-
[eaz` v~rsta, apartenen]a la aceea[i ge-
nera]ie, propun o tem` comun` [i se su-
pun torturii.

Arti[tii „au glosat pe marginea Fe-
cioarei de fier“, ne spune la vernisaj Pavel 
{u[ar`, lucr`rile lor vorbesc despre „me-
tafizica suferin]ei“. S` vedem de aproa-

pe despre ce este vorba. Nistor Coita aco-
per` un perete cu picturi (le pune una 
l~ng` alta, ca \ntr-un muzeu de secol 
XIX, dubleaz` peretele galeriei) [i d` 
impresia unei singure p~nze de mari di-
mensiuni. El imagineaz` un personaj \n 
alb-negru, cu m~ini, picioare, cap (dar 
f`r` expresie a fe]ei), carcas` de g~n-
dac, aripi-frac – fiin]` imaginar`, hi-
brid, tip de creatur` cu care artistul ne-a 
familiarizat \n alte lucr`ri ale sale. Con-
torsionat, cu capul \n jos, r`sucit, pe un 
fundal rece, gri-albastru – metamorfoz` 
kafkian`; reprezentare a Fecioarei de 
fier, asumat` deja. Secolul \n care tr`im 
nu mai folose[te instrumentele torturii, 
sunt interzise, expresie a cruzimii. Dar 
secolul XXI nici nu mai are nevoie de in-

strumentele torturii, ele exist` sub o 
alt` form`, a invizibilului, se insinueaz`
[i macin`, exact ca \n p~nzele lui Coita. 
L~ng` ele, pe un laptop, ruleaz` \n bu-
cl` un joc video autonom, cu acela[i per-
sonaj ale c`rui mi[c`ri duc inevitabil 
spre extinc]ie.

Florin Ciubotaru concepe dou` insta-
la]ii din dou` p`r]i. |ntr-un col] el 
a[az` colajul de \n`l]imea unui om – 
pare o carte imens` deschis`, pe care se 
suprapun desene indescifrabile uneori 
(alteori ghice[ti un cap fioros de c~ine, 
fe]e [i profiluri hidoase de oameni). Prin-
tre desene, sunt pres`rate t`ieturi din 
reviste – fotografii, benzi desenate, frag-
mente de text. Cea de-a doua parte re-
constituie carcasa unei Fecioare de fier, 
cu cap [i cu diferite instrumente de tor-
tur`-gr`din`rit, c`ci, pe jos, artistul a 
pus un petic de iarb` verde, men]inut` 
proasp`t`, care contrasteaz` cu masiva 
[i frusta bucat` de fier. S` aduci pu]in` 
iarb` \n galerie, s-o \nchizi par]ial \n in-
teriorul „Fecioarei de fier“, s-o tortureze 
– iat` un mod discret de a atrage din 
nou aten]ia asupra Bucure[tiului din 
care spa]iile verzi lipsesc sau sunt elimi-
nate pentru a face loc cl`dirilor mon-
struoase. Semnul unei societ`]i c`reia \i 
lipsesc adev`ratele lec]ii de urbanism. 
Instala]ia lui Florin Ciubotaru se al`-
tur` – nu declarat, dar perfect vizibil – 
unui proiect din toamna trecut`, cel al 
arhitectului {erban Sturdza, de salvare 
a unei livezi de cire[i ucise (undeva pe 
Drumul Jilavei, pentru a construi un hi-
permarket) – prin muzeificarea ei [i 
prin for]area autorit`]ilor s` dea Bucu-
re[tiului, la schimb, un nou parc viu.

|n cealalt` sal` a Simezei, Napoleon 
Tiron folose[te din plin ironia [i reduce 
Fecioara de fier la ideea de tortur` men-

tal` a sufletului, a inimii – carcasa \n 
care tor]ionarul \l \nchide pe condam-
nat are aspectul unei case circulare, din 
carton, pe care Tiron aplic` mesaje de 
dragoste, scrise de m~n`. Ele con]in cu-
vintele-tip care se spun \n declara]iile 
de iubire, dar [i cuvintele pe care nu i le 
spui iubitei, legate de fricile tale, de 
teama s` nu o pierzi, de ra]ionalizarea 
rela]iei voastre: dor, \mbr`]i[eaz`-m`,
te doresc, g~ndire, team`, speran]`, nu
pleca. Acoperi[ul simulat este \mbr`cat 
\n tipice fotografii de nunt`. Surpriza 
artistului const` \n plasarea casei-car-
cas` cu spatele la noi [i intrarea la pe-
rete. |n a[a fel, \nc~t abia mai t~rziu o 
descoperi. |n`untru, acolo unde trebuie 
s` intre acuzatul, e un scaun pe care 

sunt lipite meticulos cioburi de oglind` 
triunghiulare cu v~rful \n sus – aluzie 
la o alt` tortur` medieval`, cea a scau-
nului prev`zut cu sute de ace, folosit 
mai ales pentru femeile vr`jitoare sau 
care comiseser` adulter. C~teva cioburi 
sunt \ns~ngerate [i vopseaua ro[ie se 
prelinge de acolo pe \ntregul scaun. |n 
fa]a lui, cinic, Tiron a creat pe perete, \n 

ro[u, iluzia perspectivei [i ad~ncimii \n 
spa]iu [i a scris: „Magazinul «obsesiile 
b`rba]ilor» s-a mutat 200 m mai \ncolo“.
Casa, c`s`toria – obsesii ale b`rba]ilor, 
pe care Tiron le asociaz` cu tortura Fe-
cioarei de fier, care nu \nt~mpl`tor este 
de sex feminin [i virginal`.

Dac` pentru Coita reprezentarea Fe-
cioarei de fier se face \n absen]a ei, dar 
cu ajutorul unui corp convulsionat, ima-
gine a omului contemporan, pentru Ciu-
botaru ea e uciderea spa]iului viu [i, im-
plicit, din nou torturarea [i moartea \n-
cet-\ncet a noastr`; pentru Tiron, ea e 
torturarea contemporan` a b`rbatului.
La Aurel Vlad ea ia alte \nf`]i[`ri spec-
taculoase [i face referire at~t la mitolo-
gie, c~t [i la reprezent`ri din Biblie, 
cum este cazul Marii prostituate. Sculp-
turile sale miniaturale sunt fragile [i \n 
acela[i timp au un aspect frust, par \n-
c` situate \ntr-un stadiu intermediar. 
Mai \nt~i sunt cele {apte studii pentru Fe-
cioara de fier: cu m~inile \ntinse, cu o 
aur` de sf~nt` [i cu expresia extazului 
pe fa]`, fecioara \[i \nchide [i ucide vic-
tima \n trupul ei castrator prev`zut cu 
zeci de cuie ascu]ite. Apoi, e incredibila 
serie Dansul dragostei. Cele dou`sprezece 
perechi sunt de fiecare dat` pe cale de-a 
se \mbr`]i[a, \ntind m~inile, \[i apleac`
trunchiurile, dar ceva \i opre[te, atinge-
rea e imposibil`. Aurel Vlad pare c` ia \
n calcul o re]ea invizibil` de cuie care \n 
momentul \mbr`]i[`rii ar str`punge
trupurile [i ar r`ni letal – m~inile larg 
deschise, corpul primitor, exact ca \n 
reprezentarea Fecioarei de fier.

Centrul Cultural 
Palatele Br~ncovene[ti: 
Bienala Interna]ional` de 
Gravur` Experimental`

P~n` pe 27 aprilie, \n Duminica Mare, 
pute]i merge la Mogo[oaia s` vede]i lu-
cr`rile celor 72 de arti[ti din 28 de ]`ri. 

Aceste r~nduri a[ vrea s` se constituie \n-
tr-un apel adus cititorilor de a vizita bi-
enala, de a vizita \ntreg complexul Mo-
go[oaia [i de a \ncerca prim`vara aceas-
ta s` pun` pe harta lor Palatul Br~nco-
venesc. La cea de-a treia edi]ie, bienala 
se constituie ca un eveniment deosebit 
de consistent, num`rul lucr`rilor expu-
se este cople[itor [i foarte multe \]i re-
]in aten]ia. De altfel, premiul I, acordat 
artistului mexican Miguel Angel Padil-
la Gómez, ready-made-ul print pe p~n-
z`, Siete de un golpe, cele [apte „plesni-
turi“, ar fi putut fi luat cu succes [i de 
alte c~teva lucr`ri: precum cea a Lisei 
Driver, What the cat brought back, scana-
rea [i apoi imprimarea pe lemn a ani-
m`lu]elor aduse de pisica artistei cana-
diene drept ofrand` pe verand` [i, deci, 
reconstituirea imaginii [i punerea pe 
acela[i plan a unor elemente din mo-
mente temporale diferite, men]iunea po-
lonezei Magdalena Uchman, The gift,
cele trei cutii de carton imprimate, in-
stala]ia Atenei Elena Simionescu, actu-
ala decan` a Facult`]ii de Arte Plastice
din Ia[i, Coffetintta, lucr`rile interactive 
precum cele ale portoricanilor Elsa Me-
lendez [i Haydeé Landing – aceasta din 
urm`, numit` Construction-Deconstruction,
analizeaz`, printr-o instala]ie care \mi 
permite s` m` joc cu triunghiuri [i s` le 
mut a[a cum vreau pe o suprafa]` 
plan`, rela]ia dintre tehnica de printa-
re 3D [i fotografie. De asemenea, sunt 
printurile digitale ale lui Ines Matije-
vic, din Croa]ia – premiul special al ju-
riului, [i tripticul-print digital al Sybil-
lei Skaluba, Come to me, what you see.

E complicat s` vorbe[ti despre bie-
nala de gravur` de la Mogo[oaia. Posibi-
lit`]ile pe care ea le ofer` sunt de neima-
ginat. Arti[tii experimenteaz` la maxi-
mum, folosesc orice mediu, orice mate-
rial le iese \n cale, inventeaz` noi teh-
nici. Dup` vizitarea expozi]iei realizezi 
c` gravura e poate arta \n care po]i ex-
perimenta cel mai mult. E locul \n care 
trebuie s` fii deopotriv` creativ [i inge-
nios – acest lucru ]i-l transmit arti[tii 
selecta]i, precum [i workshop-ul pe 
care artistul rom~n Ion Ti]oiu l-a ]inut 
\n cadrul bienalei. Cu acest scop, el [i-a 
reconstituit la fa]a locului atelierul s`u 
de-acas`, din Constan]a. De asemenea, 
expozi]ia de print experimental este [i 
ea foarte dens`. Lucr`rile arti[tilor co-
munic` excelent cu pere]ii [i spa]iul de 
expunere al palatului (subsolul) [i par 
concepute in situ, asemenea Orizontului
lui Marian Zidaru sau discursului xilo-
grafic obiectual Light-Dark al Suzanei 
F~nt~nariu sau linogravura lui Ciprian 
Chirileanu.

La Galeria Simeza, un grup de patru 
arti[ti extrem de cunoscu]i face o expo-
zi]ie pe care o intituleaz` Fecioara de 
fier; la Centrul Cultural Palatele Br~nco-
vene[ti are loc \n aceast` perioad` cea 
de-a treia edi]ie a Bienalei Interna]iona-
le de Gravur` Experimental` (condus` 
de Ciprian Ciuclea [i curatoriat` de Oli-
via Nitis [i Mihai Zgondoiu) [i ea aduce 
la un loc un num`r impresionant de ar-
ti[ti din \ntreaga lume. Atunci c~nd 
dou` expozi]ii de art` contemporan` 
pun pe afi[ dou` situa]ii care ]i se p`-
reau lipsite de contemporaneitate, te 
g~nde[ti automat la provocare, curaj [i 
curiozitatea \]i este st~rnit`. Ambele 
proiecte reprezint` un experiment [i un 
pariu. Ele alimenteaz` curiozitatea pri-
vitorului [i dovedesc c` au c~[tigat pa-
riul cu arta contemporan`.

Grupul 56,5 – Fecioara de fier, lucrarea lui Nistor Coita

Aurel Vlad, Studiu pentru 
Fecioara de fier
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Se apropie Festivalul, de acum tradi]io-
nal, Zile [i nop]i de literatur`. S` facem un 
mic istoric al lui: de la ideea [i inten]ia cu 
care a pornit, p~n` la consolidarea lui de 
azi, care a trecut de la o conducere la alta 
a Uniunii Scriitorilor.

Nu [tiu dac` \n 2002, c~nd se preg`-
tea prima edi]ie a Festivalului Interna-
]ional [i Colocviului „Zile [i nop]i de lite-
ratur`“, ini]iatorul s`u, domnul Eugen 
Uricaru, pre[edinte la acea dat` al USR,
avea certitudinea c` manifestarea va 
deveni un eveniment anual. Cu sigu-
ran]` \ns` a dorit acest lucru. {i \n mod 
cert, cadrul pe care-l oferea \nt~lnirii \n-
tre creatori, cunoa[terii reciproce, rela-
]iilor cu editori, traduc`tori, jurnali[ti, 
dezbaterile de idei – cu at~t mai mult 
cu c~t scriitorii veneau din col]uri diver-
se ale lumii [i \nf`]i[au probleme [i pre-
ocup`ri ale spa]iilor lor literare, variate 
[i totu[i nu foarte deosebite unele de al-
tele –, lecturile de poezie [i, nu \n ulti-
mul r~nd, discu]iile informale (uneori 
mult mai prielnice colabor`rilor ulteri-
oare) promiteau s` contribuie la a[eza-
rea festivalului \n peisajul literar româ-
nesc [i, de ce nu, european. Festivalul 
aducea un element – cred eu – nou \n 
structura festivalurilor literare, cu care 
poate erau obi[nui]i scriitorii români: 
colocviul pe o tem` literar` aleas` [i 
anun]at` din vreme. De asemenea, se 
acordau premii unor scriitori str`ini, 
pentru „valoarea operei [i contribu]ia la 
afirmarea libert`]ii de expresie [i tole-
ran]ei interetnice“ [i „contribu]ia la l`r-
girea frontierelor literare“. |n 2002, „Zi-
lele [i nop]ile de literatur`“ s-au desf`-
[urat \n septembrie, la Neptun [i Man-
galia, av~nd ca participan]i peste o sut` 
de scriitori din ]ar` [i din str`in`tate. 
Organizatorii au fost felicita]i, au avut 
parte de critici. S-au analizat minusuri-

le [i plusurile. S-au primit scrisori cu 
mul]umiri [i repro[uri, cu sugestii, de 
la participan]ii str`ini cu o experien]` 
mult mai bogat` \n ceea ce prive[te fes-
tivalurile interna]ionale. Tr`g~nd linia, 
bilele albe au fost mai numeroase, ceea 
ce a \ncurajat continuarea proiectului. 
Fiecare nou` edi]ie reprezenta o nou` 
provocare, din pricina fie a finan]`rii, 
fie a unor aspecte organizatorice, fie din 
cauz` c` num`rul celor care, din varii 
motive, nu puteau lua parte era prea 
mare, fie, brusc, aveam mai mul]i parti-
cipan]i dec~t planificasem (aici intr~nd 
\n calcul banii, locurile de cazare, mijloa-
cele de deplasare, chiar timpul avut la 
dispozi]ie pentru contribu]iile la coloc-
viu [i lecturile de poezie). Ca \n ultima 
clip` s` te pomene[ti c` tocmai unii din-
tre cei pe care contai mai mult nu mai 
pot s` vin`... Da, nici una dintre edi]iile 
de p~n` acum nu a fost lipsit` de emo-
]ii. {i nici una nu a fost perfect`. Slav` 
Domnului!, pentru c` asta \nseamn` c` 
exist` \ntotdeauna loc de mai bine. 
Ceea ce s-a [i \ncercat, de la an la an.

|n 2005, la conducerea Uniunii Scrii-
torilor a fost ales d-l Nicolae Manolescu. 
|n luna iulie, organizarea edi]iei a IV-a 
se apropia cu pa[i repezi de ultima tur-
nant`. Imediat dup` \ncheierea festiva-
lului, comitetul de organizare a decis in-
troducerea unor schimb`ri \n structura 
acestuia. Iar tema aleas` pentru coloc-
viu a impus o „selec]ie“ mai riguroas` a 
scriitorilor invita]i. Reducerea num`ru-
lui scriitorilor români [i str`ini [i alege-
rea participan]ilor \n func]ie mai ales 
de tema propus` spre dezbatere s-au do-
vedit schimb`ri benefice, cel pu]in \n 
ceea ce prive[te implicarea mai activ` a 
celor prezen]i at~t \n cadrul colocviului, 
c~t [i al lecturilor de poezie. {i este loc 
[i pentru dezbateri, controverse, replici 

[i analize. Constructive toate.
A fost o vreme \n septembrie, acum s-a 

mutat \n iunie. Este o mutare calendaris-Este o mutare calendaris-
tic` definitiv`? De ce? 

Nu pot s` spun dac` este o mutare 
definitiv`. De bun` seam` c` n-o s` 
jongl`m cu lunile [i anotimpurile, doar 
de dragul experimentului. Din anumite 
puncte de vedere, \nceputul toamnei [i 
al verii au avantajul unor costuri mai 
reduse la servicii [i cazare, iar clima 
este pl`cut` – poate c` doar am avut no-
roc p~n` acum de vreme bun`, dar, dac` 
e vorba de noroc, sper`m s` ne \nso]eas-
c` [i la edi]ia din acest an. Avantajul \n-
ceputului de iunie este acela c` sta]iu-
nile de pe litoral \ncep s` se anime, se-
zonul bate la u[`, iar v~ntul nu mai 
sufl` \n pustiu, ca s` zic a[a. Oferta de 
hoteluri – \n cazul \n care este nevoie 
de op]iuni de cazare ori de spa]iu pen-
tru desf`[urarea lecturilor de poezie [i 
colocviului – [i de facilit`]i este, desi-
gur, mai mare. Altfel, marea este fru-
moas` \n orice anotimp, pentru cine o 
iube[te. E adev`rat c` invita]ii care 
sunt lega]i de \nceputul sau sf\r[itul 
anului universitar au uneori probleme, 
dar cei care au ]inut s` fie prezen]i au 
reu[it s` \[i fac` loc \n program pentru 
a ni se al`tura.

Acum doi ani, la propunerea pre[edin-
telui Manolescu a fost instituit premiul de 
traducere [i premiul pentru o editur` care 
sprijin` literatura rom~n`. Ce premii se 
vor da anul acesta?

Acum doi ani, pe l~ng` premiile Fes-
tivalului – Marele Premiu „Ovidius“ [i 
Premiul Festivalului –, s-au acordat un 
premiu pentru traduceri din literatura 
român` [i unul pentru o editur` str`in` 
care public` literatur` român` \n tradu-
cere. Acum un an, dou` premii pentru 
traduc`tori [i unul pentru o editur` 
str`in`. Astfel, au fost laurea]i Alain 
Paruit, Editura Gallimard, Marco Cug-
no, Joaquín Garrigós, Editura Suhr-
kamp. Premiile au fost acordate de In-
stitutul Cultural Român, care are un 
program bine constituit de traduceri 
din literatura român` [i de sprijinire a 
traduc`torilor str`ini [i care se num`r` 
printre coorganizatorii tradi]ionali ai 
USR \n organizarea manifest`rii. Anul 
acesta – la edi]ia a VII-a –, se vor acor-
da numai Marele Premiu „Ovidius“ [i 
Premiul Festivalului. Acestea sunt acor-
date – ca [i \n anii preceden]i – de Mi-
nisterul Culturii [i Cultelor [i, respec-
tiv, de Prim`ria Mangalia – al]i doi par-
teneri tradi]ionali ai USR \n organiza-
rea festivalului. S` nu fiu \n]eleas` gre-
[it – exist` mul]i traduc`tori str`ini 
care se dedic` traducerii literaturii ro-
mâne clasice [i contemporane, cum 
exist`, desigur, [i edituri care public` 
aceste traduceri. Merit` \ntreaga noas-
tr` apreciere. {i nu este exclus ca la o 

edi]ie ulterioar`, poate chiar anul vii-
tor, s` avem \nc` doi sau trei laurea]i ai 
acestor premii pentru traduceri [i spriji-
nire a r`sp~ndirii literaturii române \n 
lume.

Cum se decid premiile? Exist` jurii? 
Sunt fixe? |ntr-o vreme, premian]ii erau 
anun]a]i doar \n momentul c~nd luau pre-
miile. Va fi la fel [i acum?

Marele Premiu „Ovidius“ se acord` 
„unei mari personalit`]i din literatura 
lumii“. Acesta este criteriul unic. Pre-
miul Festivalului s-a acordat anul tre-
cut unui poet. Anul acesta, unui scriitor 
aflat la \nceputul carierei. Care s-a im-
pus aten]iei criticii [i cititorilor prin de-
but. {i s-ar putea s` fie acordat [i la edi-
]iile ulterioare scriitorilor debutan]i. 
Genera]iile se schimb`, lucru ce nu poa-
te fi ignorat. Faima se cl`de[te \n timp. 
Tinerii trebuie lua]i \n seam` [i \ncura-
ja]i. {i prin premii. Exist` un juriu. 
Exist` nominaliz`ri. Exist` o decizie fi-
nal`. {i exist` o condi]ie pentru acorda-
rea premiilor – acestea se \nm~neaz` 
personal laurea]ilor, prin urmare ei tre-
buie s` fie prezen]i.

Uniunea Scriitorilor are circa 2.000 de 
membri, din c~te [tiu, dar nu pot fi invita]i 
dec~t un num`r limitat. Sunt invita]i [i ne-
membri ai Uniunii?

Da. Num`rul este limitat, ca la orice 
eveniment, \n fond, \n afara festivaluri-
lor \n aer liber [i la loc deschis, unde ac-
cesul este teoretic nelimitat, at~ta vre-
me c~t cei prezen]i nu ]in cu tot dinadin-
sul s` fie to]i \n primul r~nd. Apoi, tre-
buie avut \n vedere [i un echilibru \ntre 
participan]ii str`ini [i cei români (in-
clusiv cei din diaspora) – festivalul este 
interna]ional. Trebuie ]inut cont [i de 
v~rst`. Nu e vorba de „political correct-
ness“, cum ar putea b`nui unii, ci de un 
echilibru, repet, \ntre participan]i – 
poe]i-prozatori-esei[ti, str`ini-români, 
v~rste. {i cum tinerii scriitori din Româ-
nia nu sunt neap`rat membri ai USR,
de bun` seam` c` trimitem invita]ii [i 
acestei categorii de scriitori. Nemembri 
sunt [i scriitori mai \n v~rst`, consa-
cra]i – [i ei au loc pe listele noastre. 
Acuma, dac` ei accept` sau nu invita]ia 
noastr`, este alt` poveste. Nici scriito-
rii-membri ai Uniunii, care sunt invi-
ta]i, nu pot to]i s` onoreze invita]ia. De 
aceea, lista care se \ntocme[te trebuie 
s` fie mai generoas` dec~t num`rul efec-
tiv de locuri.

A existat [i ideea invit`rii nu doar a edi-
torilor str`ini, dar [i a celor rom~ni, ca [i 
ideea unui t~rg de carte organizat chiar 
atunci. Cum va fi anul acesta? 

{i anul acesta vor fi editori str`ini [i 
români. Tocmai pentru c` este un cadru 
\n care se pot \nt~lni scriitori români [i 
str`ini. Iau parte la lecturile de poezie, 
la dezbaterile colocviului... Fiec`rui in-
vitat i se va da o bro[ur` care cuprinde 

interviu
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secretar al Uniunii Scriitorilor din Rom~nia cu Evenimente/Rela]ii Externe 
(din 2005)
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Bailey, George Soros, William Golding, Norman Mailer, John Irving, J.R.R. 
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IRINA HOREA

Nout`]i la 

„Zile [i nop]i 

de literatur`“



13Nr. 6 (69) 13 mai

biobibliografiile participan]ilor (\n en-
glez` sau francez`), prin urmare pot s` 
se informeze asupra titlurilor pulblica-
te de scriitori. Cine [tie dac` nu stabi-
lesc posibile contracte de traducere, de 
colaborare. Acesta este [i unul dintre 
rosturile invit`rii lor, iar un festival re-
prezint` o ocazie bun` pentru aseme-
nea contacte. Apoi, fiind printre invita]i 
[i editori de publica]ii literare, ace[tia 
pot realiza interviuri. A[a s-a \nt~mplat 
[i la edi]iile precedente.

C~t despre T~rgul de carte de la Con-
stan]a, el nu a fost organizat de USR, ci 
de Universitatea Ovidius. P~n` \n 2006, 
c~nd festivalul avea loc \n septembrie, 
unii dintre participan]ii rom~ni [i-au 
lansat ultimele apari]ii editoriale \n ca-
drul acestui t~rg. Au fost [i c~teva lan-
s`ri de traduceri din autorii str`ini par-
ticipan]i la festival. Dar, pe de o parte, 
mut~nd festivalul anul trecut \n iunie, 
organizarea t~rgului \n str~ns` leg`-
tur` cu festivalul nu a mai fost posibil`, 
poate [i din cauza T~rgului Bookfest de 
la Bucure[ti, care s-a suprapus cu festi-
valul nostru – a[a a fost s` fie! Pe de 
alt` parte, lans`rile, c~nd au avut loc, 
i-au cam l`sat deoparte pe participan]ii 
str`ini, pentru c` ace[tia nu \n]eleg lim-
ba român`, iar traducerea simultan` 
nu poate fi realizat` \n spa]iul respec-
tiv.

Trebuie totu[i s` spun c` anul aces-
ta am ales o alternativ` care satisface 
[i c~teva edituri din România, [i festiva-
lul. Manifestarea noastr` \ncepe s~mb`-
t`, pe 7 iunie, la Neptun – cu o zi mai 
t~rziu dec~t \n anii preceden]i, anume 
pentru a permite unora dintre scriitorii 
str`ini s` soseasc` \n ]ar` cu dou` zile 
mai devreme [i s` participe la T~rgul
Interna]ional de carte Bookfest din Bu-
cure[ti, care \[i deschide por]ile mier-
curi, 4 iunie . Am stabilit astfel un con-
tract de parteneriat cu aceste edituri, 

ele \i vor avea pe scriitori \n zilele t~rgu-
lui, noi \i prelu`m dup` lans`ri. C~t de-
spre scriitorii români care \[i lanseaz` 
volumele la t~rg, au r`gaz trei zile pen-
tru aceste evenimente, nu vor mai fi 
nevoi]i s` aleag` \ntre a merge la Book-
fest ori a veni la festival (a[a cum s-a \n-
t~mplat anul trecut). Este o solu]ie pe 
care sper`m s-o „perfect`m“ la edi]iile 
viitoare, \n colaborare cu editurile [i 
Asocia]ia Editorilor.

Lucra]i de la \nceputul anului, cel 
pu]in, la organizarea acestui festival. Cum 
se decid invita]ii? Ce va fi nou \n 2008, \n 
afar` de tema care sun` foarte incitant? 

La edi]ia din acest an am \nceput lu-
crul \nc` din septembrie, c~nd am \ntoc-
mit listele cu scriitorii din str`in`tate 
[i am trimis invita]iile. |n decembrie 
trebuia s` [tim deja aproximativ pe 
cine cont`m din str`in`tate. Multe de-
pind de acest lucru – vorbeam de „echi-
libru“ la un moment dat. |n ianuarie 
am trimis invita]ii scriitorilor români. 
{i tot atunci am intrat \ntr-un fel de li-
nie dreapt`, pentru c` trebuia s` lu`m 
o serie \ntreag` de hot`r~ri, s` stabilim 
detalii, logistic`, necesar, costuri, s` fa-
cem rezerv`ri la hoteluri – \n func]ie de 
posibilit`]ile noastre (financiare, \n pri-
mul r~nd), dar [i de r`spunsurile pe 
care le primeam de la participan]i. Adi-
c`, prima etap` e cea \n care ace[tia ne 
r`spund „Da, mul]umesc de invita]ie, 
voi veni“. Dup` care noi \i rug`m s` ne 
spun` ziua [i ora la care sosesc [i la 
care pleac`. Iar ei fie \[i p`streaz` inten-
]ia de a veni [i se mobilizeaz`, \[i iau 
biletele de avion etc., fie \[i dau seama 
c` nu mai pot veni (ceea ce implic` ale-
gerea altor nume de pe lista \ntocmit` 
de cu toamn` [i trimiterea altor invita-
]ii, a[teptarea r`spunsului...), ori ne 
am~n` cu r`spunsul din varii pricini. 
Ne trezim [i cu abandonuri \n prag de 
festival – ceea ce ne cam \ncurc` socote-

lile.
Vorbind de list`, aceasta cuprinde \n 

fiecare an un num`r de scriitori care au 
mai fost, c`rora li se adaug` nume noi, 
propuse de membri ai uniunii, editori, 
institute culturale str`ine \n România 
ori chiar solicit`ri venite din str`in`ta-
te. Lista participan]ilor români se \ntoc-
me[te pe baza propunerilor venite din 
partea unui comitet mai larg [i este 
aprobat` de d-l Nicolae Manolescu. Spu-
nea domnia sa odat` c` nu vor veni la 
festival dec~t „cei care nu [tiu s` \noa-
te“. Repet [i eu aceast` glum`, pentru 
c` [i d~nsul o repet`, iar t~lcul ei este 
c` nu facem turism cultural, nu oferim 
c~teva zile gratuite de vacan]` la mare, 
ci invit`m cu rost [i cu adres`. Adic`, 
alegem scriitori care sunt invita]i s` ia 
cuv~ntul la colocviu sau la dezbateri, 
care citesc din crea]iile lor, care stabi-
lesc rela]ii, colabor`ri. {i care cunosc 
m`car o limb` de circula]ie interna]io-
nal`, pentru a putea intra \n dialog cu 
scriitorii str`ini.

Anul acesta public`m un volum cu-
prinz~nd poemele ce urmeaz` a fi citite 
la serile de poezie. Ele sunt publicate \n 
limbile originale, \n traducere englez` 
sau francez` (cele dou` limbi de circu-
la]ie folosite \n cadrul festivalului/co-
locviului, pe lâng` limba român`) [i \n 
român`. Poe]ii vor citi \n limbile lor ma-
terne, iar traducerile \n român` sau \n-
tr-una din limbile de circula]ie vor fi 
proiectate pe un ecran. Exemplarele 
acestui volum vor fi \mp`r]ite gratuit 
participan]ilor.

Care sunt dificult`]ile cu care v` con-
frunta]i, cele pe care le-a]i putut surmon-
ta?

Dificult`]i? E suficient s` repet c` fie-
care edi]ie ne pare prima. La care se 
adaug` tot felul de probleme legate de 
finan]`ri, caz`ri, transport intern [i in-
terna]ional, program, s`li [i, nu \n ulti-

mul r~nd, personalitatea fiec`rui parti-
cipant. P~n` acum, am surmontat greu-
t`]ile, dar, cum nimic nu e perfect, \n-
totdeauna r`m~ne loc de mai bine. C~t 
despre provoc`rile ce apar \n fiecare an, 
nu ducem lips`. 

C~ndva, singurele rela]ii ale scriitorilor 
cu colegi de breasl` [i asocia]ii literare 
str`ine (foarte triate, foarte supravegheate 
de altfel) se f`ceau prin Uniunea Scriitori-
lor. O parte dintre uniunile partenere au 
falimentat de atunci p~n` acum. Ce a]i pu-
tut reface din rela]iile externe ale Uniunii, 
ce proiecte ave]i?

Nu [tiu cum a fost \nainte de 1989, 
nici m`car cum a fost \nainte de 2005, 
an \n care am fost numit` \n func]ia de 
secretar cu evenimente/rela]ii externe. 
Eu \ns` mi-am propus s` \ncerc c` creez 
o „re]ea“ de cooper`ri cu organiza]ii ase-
m`n`toare. Pe l~ng` rela]iile tradi]iona-
le (cu uniunile din Vietnam [i China), 
am trimis scrisori de inten]ie c`tre orga-
niza]ii din Europa [i am primit r`spun-
suri pozitive sau de tatonare. Inten]io-
n`m s` realiz`m schimburi culturale cu 
aceste organiza]ii. Am contactat festi-
valuri interna]ionale, \n acela[i scop. 
R`spunsuri asem`n`toare. Folosim re-
la]ia pe care o avem cu Centrul pentru 
Scriitori [i Traduc`tori din Rhodos,
unde putem trimite scriitori pentru se-
jururi de crea]ie. Nu e u[or s` treze[ti 
interesul ori s` inspiri \ncredere. Dar 
am prins curaj c~nd am v`zut r`spunsu-
rile. O asemenea re]ea de colaborare se 
creeaz` \n timp [i trebuie \ntre]inut` 
cu seriozitate. Trag n`dejde c` viitorii 
secretari cu evenimente/rela]ii externe 
vor continua s` \mbog`]easc` aceste re-
la]ii, \n folosul scriitorilor [i al contac-
telor literare cu str`in`tatea.

Interviu realizat de 

Gabriela Adame[teanu

interviu
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Oric~t ar p`rea de ciudat, for]~nd le-
gile consecu]iei (crono)logice, titlul aces-
tei cronici \mi pare adecvat pentru ro-
manul Tache de catifea al lui {tefan Ago-
pian. Un altul posibil, [i mai explicit, ar 
fi fost Amintiri din viitor, care ar fi depla-
sat \ns` discu]ia spre zona science-ficti-
on. Apari]ie cu totul insolit` \n peisajul 
literar al anilor ’80, pe un teren prozas-
tic altfel deschis experimentelor livre[ti, 
Tache de catifea a luat prin surprindere 
critica de \nt~mpinare, repliat` abia 
dup` verdictul h~r[itului degust`tor 
Paul Georgescu.

Romanul – se vede mai bine ast`zi – 
[ocheaz` deopotriv` prin structur`, 
perspectiv` [i scriitur`. Prima este mo-
bil`, deschis`, complex` [i derutant` ca 
la mae[trii modernismului epic (Faulk-
ner e primul nume la care m` g~ndesc), 
dar r`sucit`, \n punctele-cheie, \ntr-o 
postmodern` band` a lui Möbius. De-
spre perspectiva auctorial` ar fi reduc-
tiv s` spun c` este r`sturnat`. E mai de-
grab` un joc deconcertant, \ns` extrem 
de bine controlat, de perspective. {te-
fan Agopian \[i construie[te [i decon-
struie[te fic]iunea interfer~nd planuri-
le temporale [i f`c~nd personajele s` 
tr`iasc` vie]i c`rora le cunosc deja fina-
lul [i traiectoria. Toate aceste subtilit`]i 
de compozi]ie [i nexuri vizionare, puse \n 
ecua]ia unei filozofii a de[ert`ciunii, de 
Ecclesiast, sunt absorbite \ntr-un limbaj 
artistic de mare rafinament, mix~nd co-
durile lingvistice [i istorice. Cu \nt~m-
pl`ri \nc` ne\nt~mplate, dar bine [tiu-
te, [i cu un modernism manierist exha-
l~nd parfumul [i otrava vechilor cro-
nici, Tache de catifea e un poligon al dis-
loc`rilor, rupturilor [i reinser]iilor, o 
sum` de contradic]ii integrate la un ni-
vel superior.

Eroul titular, boierna[ul de ]ar` \m-
br`cat \ntr-un costum de catifea [i cu o 
e[arf` de m`tase verde la g~t, ce-i d` 
un aer tineresc, a trecut prin multe. Ta-
t`l \i r~nje[te \nc`, \n memorie, din pa-
rul \n care i-a fost \nfipt capul, desp`r]it 
de trup de ni[te insisten]i pasvangii, la 
1803. Mama, o aventurier` dup` toate 
probabilit`]ile, a murit [i ea de m~na 
unui uciga[, a[a zic~nd, individual, un 
serial killer mai \nsp`im~nt`tor dec~t 
cei din filmele americane: Mamona cel 
T~n`r. Dar, \nainte de acest sf~r[it vio-
lent, figura matern` nu se coloreaz` \n 
tradi]ionalele nuan]e trandafirii. Fi-
indc`, dup` moartea so]ului, aventurie-
ra [i-a continuat aventurile matrimonia-
le: s-a \nso]it cu Mamona cel B`tr~n, 
apoi cu Vaucher Fran]uzul, care, \n cola-
borare cu Mamona cel T~n`r, l-a stran-
gulat pe tat`l acestuia. Seria de omo-
ruri en famille se lunge[te monstruos 
precum \n istoriile cu regl`ri de conturi 
ereditare de la v~rful Imperiului Oto-
man, patul mor]ii devenind parte a al-
covului. Dup` ce Mamona cel T~n`r, 
contraponderea demonic` a lui Tache 
Vl`descu, \l face s` dispar` [i pe „gu-
vernorul“ Vaucher, vine r~ndul matroa-
nei mereu disponibile. Odat` lichidat` 
[i aceasta, Tache de catifea se poate pre-
g`ti s` ilustreze condi]ia victimei.

Asemenea \nl`n]uiri de fapte s~nge-
roase intr` \n regula epocii, nefiind un 
semn al patologiilor criminale, ci un aer 
al timpului. Invaziile, pogromurile, tor-
tura, omorul de zi [i de noapte, ciuma [i 
alte blestem`]ii survin periodic, ba 
chiar frecvent, sistematic. M`lura, mo-

[ia lui Tache ocupat` succesiv de tot fe-
lul de st`p~nitori (cu at~t mai tempera-
mentali cu c~t sunt mai vremelnici), 
este o Valahie \n mic, siluit` alternativ 
ori concomitent de turci, ru[i, austrieci. 
{i, nu \n ultimul r~nd, de c`tre domni-
torii ei... Autorul nu [i-a propus s` fac` 
o cronic` istoric` literaturizat`, \n ma-
niera inegalabil` a lui Sadoveanu. El 
vrea s` re]in`, din acest context convul-
sionat [i violent, sensul \n care curg des-
tinele individuale [i atmosfera domi-
nant`. S-a vorbit p~n` la sa]ietate des-

pre abulia eroilor lui {tefan Agopian, 
despre nep`sarea, indiferen]a, melan-
colia [i triste]ea lor. Dar acestea sunt 
mai mult contextuale dec~t structurale; 
determinate, provocate, nu apriorice. 
Sila de a ac]iona, am~narea la nesf~r[it 
a gestului ini]iator, grea]a de eveni-
ment se datoreaz` tocmai acestei supra-
aglomer`ri de evenimente tragice. Su-
focate de trepida]ia infernal` a timpu-
lui istoric, personajele se retrag \n spa-
]ii \nchise, ocrotitoare (p~n` la proba 
contrarie), \n conversa]ii prelungite ar-
tificial, \n somn [i \n visare. Pre[tiin]a
lor nu le aduce nici o bucurie, devenind 
de-a dreptul insuportabil`. S` vedem 
un fragment edificator: „Intr~nd \n casa 
noastr` \n anul 1812, \ntr-o joi, Vau-
cher a \nceput prin a-l bate pe Mamona 
cel T~n`r sub privirile mele [i ale ma-
mei mele nep`s`toare [i a sf~r[it \n 
anul 1821, \n ziua sf~ntului apostol Si-
mon Zilotul [i a cuviosului Ischie, omo-
r~t fiind de c`tre Mamona cel T~n`r, 
ucenicul s`u necredincios. Numai c` 
toate astea sunt departe [i \nc` de ne\n-
chipuit. Dar nu at~t de ne\nchipuit \n-
c~t, ie[ind din b`ltoaca lui [i apropiin-
du-se de Mamona cel T~n`r pentru a-l
lovi, s` nu-mi \nchipui c` peste pu]in` 
vreme m` va lovi [i pe mine [i atunci, \n-
chiz~nd ochii, ap`s~ndu-mi pleoapele 
peste privirea din ei, frica [i nep`sarea 
m-au cuprins, precum [i g~ndul c` \ntr-o
zi cineva \l va omor\ pe Vaucher [i [ti-
ind c` nu eu o voi face, am [tiut [i cine. 
{i poate c` st~nd \n b`ltoaca lui, Vau-
cher a [tiut [i el, ar`ta \n orice caz ca 
unul care [tie, dar sper~nd c` totul va fi 

altfel p~n` la urm`. Fiindc` nimeni nu 
poate s` cread` c` tot ce face, chiar [i 
cel mai m`runt gest, \l va duce p~n` la 
urm` la groap`. (...) mama [i cu Vau-
cher, [tiind, sperau s` nu se \nt~mple \n-
tocmai. Fiindc` at~t mama, c~t [i Vau-
cher sperau ca eu [i cu boier L`pai [i cu 
Piticul, \n orice caz, eu [i de abia pe 
urm` ceilal]i doi, s`-l omor~m pe Ma-
mona cel T~n`r. Nu numai c` nu l-am
omor~t, dar, \n afar` de mine, este ulti-
mul dintre noi care mai tr`ie[te. {i 
acum d` t~rcoale casei mele, chiar \n 
noaptea asta c~nd scriu aceste r~nduri, 
el [i cu oamenii lui au fost aici sau nu-
mai oamenii trimi[i de el s` m` omoare. 
I-am h`ituit [i i-am prins [i acum este 
iar lini[te [i iarn` [i noapte.“ (p. 158).

Momentul de respiro, al redact`rii, 
va trece repede. S-a consumat, de fapt, 
de o bun` bucat` de timp, fiindc`, \n in-
troducerea romanului, Tache de catifea 
e „mort [i \ngropat [i uitat de mult` vre-
me, de atunci, de c~nd, \ntr-o zi oareca-
re din vara anului 1848, Mamona cel 
T~n`r m` va omor\“ (p. 23). Alternan]a 
timpurilor verbale este uluitoare, for-
]~nd gramatica pentru a integra, \ntr-o 
aceea[i structur` narativ`, ceea ce s-a \n-
t~mplat m~ine, ceea ce se va \nt~mpla 
ieri. Viitorul a fost deja parcurs, trecu-
tul va fi proiectat \n scene vii [i f`cut 
relativ impredictibil, iar prezentul este 
\n Tache de catifea o func]ie a actuali-
z`rii, mai pu]in o iluzie realist`. Capito-
lele romanului sunt \ntr-adev`r secven-
]e ale unei istorii integratoare, numai 
c` distribu]ia lor nu e serial-cronologic`,
urm`rind [i marc~nd cauzalitatea. {te-
fan Agopian le amestec` bine, ca pe un 
pachet de c`r]i de joc, \mp`r]indu-le 
apoi cititorilor, cu „explica]ii“ \n avans 
[i \n abunden]` care deruteaz` [i mai 
mult. La a doua lectur` \ns`, realiz`m 
c` jocurile sunt f`cute, c` toate aceste 
figuri avansate [i retrase printr-un fel 
de prestidigita]ie epic` au un num`r fi-
nit, c~teva culori, valori diferite, dar 
bine precizate \n conven]ia-cadru.

Simptomatic, revolu]iile nu schimb` 
nimic din mecanica aceasta implacabil` 
a existen]ei omene[ti. Mi[carea lui Tu-
dor Vladimirescu sf~r[e[te \n derizoriul 

unor cete de panduri „cheflii [i batjoco-
ritori“, iar revolu]ia de la 1848 reprezin-
t` o nou` ocazie pentru ca Uciga[ul s` 
tran[eze partida cu Victima. Surprizele 
frumoase fiind excluse, miza personaje-
lor neispitite de partea \ntunecat` a lu-
mii este de a stoarce pl`cerea de unde 
se poate. |n primul r~nd, din am~narea 
faptelor care – o [tiu prea bine – intr` \n 
dinamica duc~nd la deznod`m~nt.

Tache de catifea e astfel un roman me-
morabil al suspensiei ce substituie sus-
pense-ul, al parantezelor [i digresiuni-
lor, tratativelor [i pertract`rilor infini-
te. C~nd nu vorbesc alandala, fiecare cu 
g~ndul la ale lui, precum eroii caragia-
lieni, st`p~nii [i servitorii M`lurei, ca 
[i prietenii din trio-ul tragicomic Ta-
che-L`pai-Piticul, se aga]` de orice pri-
lej pentru a prelungi c~t mai mult „co-
municarea“, colocviile. Acestea nu tre-
buie s` duc` nic`ieri, ci, dimpotriv`, s` 
suspende, s` fractureze, s` perturbe 
vectorul cauzal. Aventurile celor trei 
personaje (grup dominat, nu \nt~mpl`-
tor, de un Pitic ceva mai \ntreprinz`tor) 
au aceea[i structur` oximoronic` [i 
abstrus`. Ar fi picare[ti, dac` persona-
jele ar binevoi s` treac` la ac]iune, s` 
participe efectiv la momentele prezen-
tului, influen]~ndu-le pe acestea prin-
tr-o conduit` a deciziei. Dar, la ce bun? 
„Mirosea a \ncins [i a praf, a[a cum mi-
roase pe un drum pe care n-ai plecat \nc`,
[i e zi [i e cald [i ]i-ai ridicat piciorul, 
dar nu l-ai a[ezat \nc`, te afli \ntr-o mi[-
care supl` [i vesel` [i nu [tii c`, atunci 
c~nd \l vei a[eza, totul va \ncepe \ntr-o
urnire continu` [i nesf~r[it`. {i \ntr-o
parte albind, zidurile casei tale [i zgo-
motele lini[titoare pe care le [tii acolo [i 
u[or dep`rtate [i triste. Se g~ndi la toa-
te acestea, dar ca [i cum pasul acela, 
primul, ar fi fost ultimul“ (p. 171).

|n finalul romanului, melancolicul 
Tache de catifea, \ndrept~nd pistolul 
spre unul dintre r`uf`c`tori, „\ncet [i ne-
contenit \ncepu s` apese pe tr`gaci“. O 
carte excep]ional` se rotunje[te [i se \n-
cheie – fiindc` istoria \ns`[i s-a \nche-
iat deja – \nainte ca glon]ul s` porneas-
c` pe ]eav`.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Ønt~mpl`ri de m~ine

* {tefan Agopian, Tache de catifea,
roman, edi]ie definitiv`, prefa]` de 

Eugen Negrici, colec]ia „Fiction Ltd“,
Editura Polirom, Ia[i, 2004, 296 p.

O carte excep]ional` \n colec]ia Scriitori rom~ni de la Corint:

Urcarea muntelui
de Ileana M`l`ncioiu

De cur~nd a ap`rut la editura Corint, \n condi]ii 
grafice excep]ionale [i \n cadrul unei colec]ii deja 
consacrate pe pia]a rom~neasc` de carte, Scriitori
rom~ni, antologia de poezie Urcarea muntelui a Ilenei 
M`l`ncioiu.

Volumul, substan]ial, cuprinde peste 300 dintre 
cele mai frumoase poezii, selectate din volume 
pentru care Ileana M`l`ncioiu a primit, de mai 
multe ori de-a lungul timpului, premiul Uniunii
Scriitorilor: Pas`rea t`iat`, C`tre Ieronim, Inima
reginei, Crini pentru domni[oara mireas`, Ardere de tot,
Peste zona interzis`, Sora mea de dincolo, Linia vie]ii,
Urcarea muntelui.

Aceste titluri sunt cele care au f`cut din Ileana 
M`l`ncioiu unul dintre cei mai aprecia]i scriitori 
rom~ni postbelici.

Volumul de poezie ap`rut la editura Corint este prefa]at de Eugen Negrici [i 
beneficiaz` de ilustra]iile excep]ionale ale artistului grafic Mircea Dumitrescu.

De[i ap`rut` de pu]in timp, antologia de poezie a Ilenei M`l`ncioiu este deja 
un succes \n libr`riile rom~ne[ti.

noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i  •  noi  apar i ] i i
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Epistolele lui Alexandru Mu[ina sunt postmoder-
ne din cel pu]in un motiv: ele e[ueaz` [i reu[esc \n 
acela[i timp. Deschid drumuri tot at~t c~t deraiaz`, 
dintr-un motiv simplu: atunci c~nd devin serioase, 
cad repede \n derizoriu, iar atunci c~nd, derizorii fiind 
\n raport cu tema propus` – prin insisten]a \ndelun-
gat` pe personaje –, devin exerci]ii de stil, scriere per-
sonal` sc`ldat` \n umori [i trecut` prin melancolie. 
Se rup brusc de contingentul spiritului auctorial [i 
arunc` \n scen` mize epistemice. Nu sunt nici Provin-
cialele lui Pascal, nici pamfletele lui Céline, dar nici 
eseuri de studii culturale [i nici un simplu jurnal de 
idei. Caracterul lor eteroclit subliniaz` \ns` magistral 
– acesta e cuv~ntul – paradoxul cultural românesc: 
esen]a literaro-centric` a culturii noastre de idei [i, si-
multan [i reciproc, aparen]a de belles-lettres a ideilor 
culturale pe care le formuleaz` scriitorul român.

Pe amatorul de literatur` \l va interesa desigur di-
mensiunea stilistic` a acestor scrisori redactate la \n-
ceputul anilor 2000 de un foarte inteligent [i destul 
de suferind (de marginalitate, de izolare [i de vinov`-
]ie) profesor universitar, scriitor \n „timpul liber“ – 
dup` ce at~]ia ani fusese \n primul r~nd scriitor. Nu 
m` aventurez \n decript`ri [i descrieri caracteriale, 
dar b`nuiesc dominanta melancolic` a lui Alexandru 
Mu[ina. Textele lui sunt ciclotimice, acum triste, roa-
se de lehamite [i de o vedere apocaliptic-\ndep`rtat`, 
acum impetuoase, sc`pate de sub controlul civilit`]ii 
[i pierdute-n naivitatea sincerit`]ii celei mai dezinhi-
bate. Lectura devine astfel un fel de c`l`torie pe ma-
re, unde ceea ce face monotonia drumului (nimic roma-
nesc \n aceste texte) este compensat de capricii clima-
tice care alung` plictiseala. La o abordare ceva mai 
distant`, recunoa[tem \n comentariile lui Mu[ina la 
adresa unei cohorte de scriitori români \n via]` ges-
turi de alint [i victimiz`ri \n urma c`rora naratorul 
iese bine, \mp`cat, cu vinile vindecate [i cu adev`rul 
spus. Putem interpreta toate adres`rile c`tre confra]i 
– dintre care Nicolae Manolescu este cel mai citat, dar 
[i Marius Ianu[, fra]ii Vakulovski, colegii de la Lite-
rele bra[ovene, colegii de la Vatra t~rgu-mure[ean`, 
I.B. Lefter [i Simona Popescu, Adrian L`c`tu[, Gheor-
ghe Cr`ciun, C`rt`rescu, Buduca, H.-R. Patapievici, 
Liiceanu, Noica – ca pe ni[te „atacuri la persoan`“ 
(vezi [i volumul de poezii Personae, Aula, 2001, frag-
ment de „caractere“ labruyère-iane). Sincer, nu m` in-
tereseaz` aceste [arje adesea gratuite, cu toate c` in-
cit` la o lectur` cu cheie, trivial` [i la z~mbete mali-
]ioase de intelectuali care ascult` pe ascuns manele. 
De pild`, de ce trebuia s` adauge parafraza de latrin` 
a titlului lui Gheorghe Cr`ciun Frumoasa f`r` corp, [i 
anume „Frumoasa f`r` p...“ (bun, e drept c` aici avem 
un bip \n loc de cuv~ntul cu pricina)? A[adar, la lectu-
ra din perspectiv` literar`, valoroase r`m~n pasajele 
pansive, crepusculare, despre nimicnicia omenescului 
\n general [i a celui mu[inian \n special. Contrabalan-
sate, ce-i drept, de aprecieri autovalorizante, f`cute \
ns` discret, dar, oricum, niciodat` ratate. Ca orice 
melancolic, Mu[ina este de fapt un ironist romantic, 
un nostalgic al Virilit`]ii creatoare de comunitate es-
tetic`, loc de investitur` fantasmatic`, acum disp`rut 
\n favoarea asepticelor spa]ii „postmoderne“, regula-
te, comode, dar at~t de asem`n`toare [i previzibile.

Nu-i de mirare, a[adar, c` motto-ul c`r]ii este ales 
din Peter Sloterdijk, un scriitor cu care Mu[ina are \n 
comun verva, tenta]ia transgresiunii [i, desigur, viziu-
nea. Iat`-l pe Mu[ina m`rturisind: „Recunosc, m` am-
balez. Dar detest aceast` lume cultural` (doar româ-
neasc`?) impersonal`, aluziv`, \n care to]i oficiaz` 
(chiar [i cei care fac pe clovnii)“. O psihocritic` a aces-
tor scrisori ar putea porni de la un fragment aflat la o 
pagin` distan]` de citatul anterior: „Avantajul unei 
scrisori, chiar una «public`» (\ntocmai femeilor de ace-
la[i tip), este c` are – totu[i – un adrisant [i, mai ales, 
c`-]i permite s`-]i dai cu p`rerea; nu are rigorile unui 
studiu, eseu [.a.m.d.“. Desigur, opiniile dintr-o scri-
soare, adresat` nu oricui, ci prietenilor, se formuleaz` 
\ntr-un cadru mult mai securizant: po]i fi iertat, deci 
po]i la fel de bine, chiar trebuie s` faci boac`ne, pen-
tru a-]i cere apoi iertare. Observa]i v` rog de c~te 

am~n`ri sintactice are nevoie propozi]ia principal` 
din fraza citat`. C~t` aten]ie \i solicit` cititorului con-
statarea, pe jum`tate amuzat`, pe jum`tate vinovat`, 
cum c` scrisoarea nu cere bibliografie, ci numai liber-
tate de opinie.

Dar Alexandru Mu[ina – ca ironist romantic ce se 
afl` – \[i refuz` expansiunea stilistic` sans rivages.
Refuz` s` scrie o autofic]iune – sau critific]iune sau 
cum se va mai fi numind ceva sub\ntins de inten]ie li-
terar` mai degrab` dec~t epistemic`. El nu scrie un 
poem-[antier aidoma Lucr`rilor \n verde ale Simonei 
Popescu, printre altele pentru c` luciditatea lui are 
nevoie de obiectivare. Pozi]ia din care scrie Alexan-
dru Mu[ina nu este definit` nici prin cuv~ntul „ese-
ist“, nici prin „poet“, nici prin „profesor“. La toate aces-
tea se adaug` acea utopie – ast`zi recunoscut` ca ata-
re – a filozofului, \n sens francez, savant [i spiridu[ \n 
acela[i timp, geniu care are dreptul de a dezam`gi pe 

care i-l d` sinceritatea [i \ndoiala \n privin]a puterii 
de autocontrol, dar [i calitatea de a surprinde printr-o 
piruet` a spiritului motivat` de visul aplauzelor care 
vor urma.

Alexandru Mu[ina este un excelent om de idei – de 
nivelul unui Sorin Antohi, de pild`. El reu[e[te s` in-
venteze trasee de g~ndire inedite dintr-o febrilitate in-
telectual` explicat` de acela[i caracter melancolic \n 
care str~ngerea de inim` a sf~r[itului are puterea s` 
apar` uneori ca diastol` a unui alt \nceput, \ntr-o di-
namic` agonic`, deci totu[i vie. De pild`: „Filosofia nu 
se poate dezvolta dec~t \ntr-un mediu (\ntr-o mentali-
tate de tip) negustoresc. E o propozi]ie fundamental` 
care – repet – mi-a trecut mie prin cap, aici. Dar ce fo-
los? Fie a mai fost zis` (scris`), fie va fi zis` (scris`) [i 
\nregistrat` sub numele-i (marc` \nregistrat` – alt 
concept-cheie \n contemporaneitate: nu conteaz` cine 
face o inven]ie, ci cine o breveteaz` [i, mai ales, o 
exploateaz`) de un altul, din Centru (unde exist` 
OSIM-uri intelectuale)“. Dincolo de lamenta]ie, obser-
va]ia, ale c`rei consecin]e sunt trase de autor p~n` la 
un punct, este \ntr-adev`r inedit`, pentru simplul mo-
tiv c` scoate filosofia din cercul de fier al metafizicii 
germane, al interpret`rii germane date filosofiei gre-
ce[ti [i o repune \n contextul de origine. Pentru cine a 
v`zut Atena [i Heidelbergul, este foarte clar c` prag-
matica aceluia[i enun] filozofic f`cut \n cele dou` ora-
[e are dou` descrieri, nu una. C` filozofia ca act, ca 
orice fapt al prezen]ei omene[ti, nu este – sau cel pu-
]in nu era – un obiect pe care-l po]i muta de colo-colo. 
Exist`, altfel spus, o interpretare filozofic` a metafizi-
cii [i una metafizic` a filozofiei. La fel de adev`rat es-
te, apoi, c` aceast` idee trebuie brevetat` [i exploa-
tat` pentru a i se recunoa[te proprietarul [i c` soarta 

ideilor formulate \n aceste scrisori va fi aceea a regis-
trului de limbaj [i a stilului care-l exprim` pe autor. 
|ngropate vor fi ele printre „buruienile“ care cresc din 
solul discursiv mu[inian [i pe care, din modestie, de 
team`, de lene sau din disperare, Alexandru Mu[ina 
le cultiv` [i nu se \ndur`, la o rescriere, s` le rup`.

Ideile bune nu se opresc aici. Despre literaro-cen-
trismul culturii române vorbe[te autorul mai bine, \n-
dr`znesc s` o spun, dec~t o fac al]i esei[ti români con-
sacra]i. Capitolul Opinia public` particular` constituie, 
al`turi de Despre centrul-re]ea, care-l preced`, partea 
de rezisten]` a c`r]ii. Fiind vorba despre ni[te scrisori 
publicate „\n timp real“, autorul lor noteaz` [i reac]ii-
le suscitate de cele anterioare momentului \n care 
scrie. Constat` cum e judecat, pentru ce spune \n scri-
sori despre diferi]i confra]i, ca „impertinent“ tocmai 
pentru c` „nu e cineva“: or, „nu e[ti Cineva f`r` s` fi 
fost «hirotonisit» de Altcineva“, \ntr-un lan] a c`rui 
prim` verig` o reg`se[te la Nae Ionescu. Care „conti-
nu` s` b~ntuie printre noi. La fel ca spectrele lui 
Marx, Lenin, Stalin \n scrierile «filosofilor de profesie» 
de la «{tefan Gheorghiu» (...) converti]i la democra]ie 
[i la discursuri politic corecte“. Autorul constat` cum 
adev`ra]ii disiden]i români – „Goma, Dorin Tudoran, 
Doina Cornea, Dan Petrescu etc. – continu` [i azi s` 
fie ni[te marginali (...)“.

De aceea, concluzia autorului – la fel de lucid` ca 
imaginea b`tr~nului care vei fi pe care o vezi atunci 
c~nd \nt~mpl`tor te ui]i ad~nc \n oglind` – este c` 
„scrisorile mele sunt, cel mult, subiect de b~rf`, nu de 
dezbateri intelectuale“. Fraza aceasta roste[te cel mai 
bine adev`rul, dac` exist` a[a ceva, al celui care scrie 
„teorie“, al „metascriitorului“. Scriitorul, de obicei, fie 
se m`rgine[te s` fie „filozof“ [i se ab]ine s` vorbeasc` 
despre el – vezi un filozof ca Foucault sau un poet ca 
Mallarmé – fie face literatur` [i se ab]ine s` „filozofe-
ze“ cu-adev`rat despre ceea ce face, ca [i Mircea C`r-
t`rescu de pild`. Or, Alexandru Mu[ina le vrea – [i le 
submineaz` – pe am~ndou`. Pentru c` epistolele lui 
pot fi subiect de b~rf` minus fraza \n care el recunoa[-
te asta, dar pot fi [i subiect de dezbatere intelectual` 
minus divaga]iile neobosite de diarist.

Tac anume despre mai bine – poate – de jum`tate 
dintre aceste texte, fie pentru c` ele vorbesc foarte 
mult despre Nicolae Manolescu, pe care Mu[ina l-a 
editat la editura sa, Aula, fie despre Marius Ianu[ [i 
caracterul moale al scriitorului român, fie despre 
aventura sa editorial` cu fra]ii Vakulovski. Desigur, 
e vorba despre ni[te scrisori, [i \nc` despre cele ale 
unui „fazan“, ale cuiva care, a[adar, prefer` s` se \njo-
seasc` el pentru a-[i da [ansa s` fie ridicat de ceilal]i. 
Las la o parte comentariile despre literaro-centrism (\n-
tr-o disput` cu Ioan Buduca care depl~nge aceast` 
tr`s`tur` a culturii române), dar atrag aten]ia asu-
pra unei idei iar excep]ionale: noi n-am ajuns \nc` la 
epuizarea paradigmei culturale a literaturii pentru a 
putea pretinde la altceva. {i nu po]i \ncepe altceva 
din neterminarea „ceva“-ului la care lucrezi. Autorul 
putea s` adauge [i alte exemple de „non sequitur“ (ca 
s` citez un atribut folosit de Patapievici \n Despre idei 
[i blocaje) \n cultura român`: de pild` sistarea discu-
]iei despre postmodernism \n momentul c~nd no]iu-
nea amenin]a s` poat` fi \n fine clarificat`. Acesta 
este, \ntr-adev`r, un subiect de dezbatere: poate o cul-
tur` mic` s`-[i lase timp pentru a se maturiza \n ca-
drul etapei pe care o parcurge, atunci c~nd vede c` 
„afar`“ s-a trecut la altceva, sau condi]ia ei este aceea 
a unei permanente introduceri \ntr-o materie pe care 
nu o poate aprofunda niciodat`?

Revin \n \ncheiere la scriitura acestor scrisori: ele 
apar]in \ntr-adev`r unui „fazan“, foarte inteligent, 
dar prea agnostic, prea lucid pentru a-i l`sa pe al]ii 
s`-l \njure, prea grijuliu \n a anticipa predominan]a 
unei anumite lecturi: de unde ne\ntrerupta indecizie 
de registru, dorin]a de a \ncuraja c~nd un tip de lec-
tur`, c~nd un altul – marc` \nregistrat` „Alexandru 
Mu[ina“ p~n` la urm`. Dec~t fazan, eu a[ spune: [i 
cal, [i m`gar, dar niciunul p~n` la cap`t. Cred, deci, 
c` scrisorile mu[iniene merit` [i b~rf`, [i dezbateri in-
telectuale.

ALEXANDRU MATEI

Lettres philosophiques: 
alt secol, alt` moral`

* Alexandru Mu[ina, Scrisorile unui fazan,
Editura Cartier, 2006
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S`tui de [tirile de la orele 17 pe care 
le puteau asculta numai la radioul cu 
baterii [i care, a[a traser` concluzia, 
uneori min]eau, oamenii din Petrícica 
se hot`r~r` s` pun` m~n` de la m~n` 
[i s` cumpere un televizor pe care s`-l 
a[eze la c~rciuma La coco[ul galic, aco-
lo unde se dezb`teau evenimentele so-
ciale ale satului. Bandito se oferi s` 
mearg` el s` cumpere de la ora[ televi-
zorul, îns` lumea cam str~mb` din nas 
a neîncredere, lucru care p~n` la urm` 
îi conveni c~nd î[i d`du seama c` trebu-
ia s` care singur ditamai televizorul. 
Dup` îndelungi împ`r]eli care toate 
d`deau cu virgul`, ]`ranii aflar` c` fie-
care familie trebuie s` dea suma de 500 
de mii de lei pentru a se putea achizi]io-
na m~ndre]ea de televizor, marc` japo-
nez` ultimul r`cnet. |[i acordar` un 
r`gaz de trei luni pentru ca întreaga 
sum` s` poat` fi str~ns`, apoi, dup` 
trei luni, se hot`rî c` la ora[ vor merge 
dup` televizor Tru]u Felie, pentru c` 
era priceput la cump`r`turi, [i Ilie Ca[-
caval, pentru c` avea c`ru]` cu m`gar.

Pornir` dis-de-diminea]` spre Man-
galia, cu toate c` mul]i propuser` s` se 
mearg` la Constan]a, dar, cum cu m`-
garul lui Ca[caval niciodat` nu se [tia 
prea bine, deciser` c` mult mai în sigu-
ran]` se aflau la Mangalia. Ini]ial, m`-
garul nici nu avu de g~nd s` se mi[te, 
dar, c~nd Ca[caval scoase o scrumbie 
afumat`, bietul dobitoc se puse pe mers 
[i merse el ce merse cu scrumbia ag`-
]at` în fa]a ochilor, p~n` se opri. Atunci 
coborî Ca[caval din c`ru]` [i d`du 
scrumbia m`garului, care se puse iar 
pe mers. Lui Ca[caval ora[ul i se p`rea 
Parisul însu[i, cu vitrinele lui aliniate 
la strad` [i cu pia]a mare [i bogat`, 
cam înghesuit`, e drept, dar plin` de de 
toate, inclusiv de lucruri care nu-[i ima-
gina c` exist`. De exemplu, nu v`zuse 
portocale în via]a lui [i nici piersici f`r` 
p`r, a[a cum nici andive nu v`zuse, ce 
s` mai vorbim de fenicul. Aproape c` 
uit` Ca[caval de ce venise la ora[, c~nd, 
cobor~nd din c`ru]` s` intre în magazi-
nul cu televizoare, v`zu o fat` cu o fust` 
ceva mai lung` dec~t o curea. Tot uit~n-
du-se la picioarele fetei, lu` bordura în 
picioare, apoi se lovi cu capul de un 
st~lp, dup` care Felie îl trase de m~-
nec` [i intrar`, în sf~r[it, în magazin, 
unde instantaneu îi lu` ochii o ma[in` 
de sp`lat pe care î[i puse în cap ca într-o 
zi s` [i-o cumpere, noroc c` Felie îi 
aminti c` nu ar avea ce face cu ea, din 
moment ce la el în cas` nu exista curent 
electric.

Se plimbar` cei doi petricieni înde-
lung printre rafturile cu televizoare [i 
p~n` la urm` aleser` unul cu diagonala 
de 72 de cm, cu nume japonez. Îl pl`tir` 
[i constatar` c` le mai r`m`seser` 200 
de mii de lei, cu care merser` la o teras`

[i b`ur` c~te o bere, apoi cump`rar` 
c~te un [uberek, care lui Ca[caval îi 
z`p`ci definitiv papilele gustative, [i le 
mai ajunse [i de c~te o sticl` de Fanta, 
de care omul se îndr`gosti subit, drept 
care o p`str` s` aib` pentru acas`. Apoi 
se suir` în c`ru]` cu televizorul [i por-
nir`, cu scrumbia ag`]at` în fa]a ochi-
lor m`garului, înapoi spre sat.

Spre sear` ajunser` fr~n]i de obosea-
l` [i mor]i de foame, Ca[caval ame]it 
de miraculosul ora[, se oprir` la La co-
co[ul galic, unde oamenii îi a[teptau 
înc` de diminea]`, de la plecare, [i des-
c`rcar` televizorul pe care-l puser` pe 
tejgheaua barului. Bandito, mai iute de 
minte, tr`sese deja dou` fire de la st~l-
pii de curent electric [i toat` lumea î[i 
]inu r`suflarea de team` ca Bandito s` 
nu pun` cumva firele invers. P~n` [i 
popa din satul vecin fu chemat la inau-
gurare [i oamenii abia de mai r`suflau 
c~nd tot Bandito ap`s` primul pe buto-
nul de deschidere al televizorului. Mai 
înt~i ap`rur` ni[te purici [i ni[te dungi, 
chestie care ]inu pre] de vreo cinci mi-
nute. Apoi ap`rur` ni[te dungi mai late 
[i, nervos, Bandito se a[ez` pe un scaun 
cer~nd lini[te deplin` [i se apuc` s` 
apese pe toate butoanele la r~nd. „Ah!“, 
se auzi la un moment dat un suspin pe 
care în]eleapta Maria Luiza nu [i-l pu-
tu reprima de emo]ie, exact atunci c~nd 
ecranul se umplu de purici colora]i. 
„Ah! Ah!“, f`cu [i Despletita, din prici-
na acelora[i emo]ii. Timpul trecea [i 
tensiunea ajunsese la maximum, oame-
nii d`deau semne de ner`bdare, se f`cu-
se miezul nop]ii [i tuturor le era somn. 
Maria Perdita î[i sprijini frumosul cap 
pe mas` [i, conform legilor gravita]iei, 
p`rul ei ca mierea curgea r~uri, r~uri 
spre podea, casta Leti]ia î[i a[ezase pi-
cioarele pe scaunul de l~ng` ea [i ador-
mi, în timp ce Dovlecel st`tea cu ochii 
priponi]i la bluza din p~nz` topit` prin 
care se întrez`reau mugurii s~nilor c`u-
t~ndu-[i forma, iar b`tr~na Consuela 
b~]~ia nervos din picior în a[teptarea 
imaginilor din televizorul cel nou. La 
un moment dat, în lini[tea monumen-
tal` din La coco[ul galic se auzi un p~-
r~it urmat de un trosnet [i to]i, f`r` ex-
cep]ie, crezur` c` venise, în sf~r[it, ima-
ginea, dar era doar scaunul [ubred pe 
care st`tea Covrig cu burta lui imens`.

– Da’ ne mai ]ii mult, Bandito, cu pu-
ricii `[tia la televizor?, întreb` Nem`r-
ginitul pierz~ndu-[i r`bdarea.

Popa se închina c~nd [i c~nd [i mai 
spunea cu voce mic` o rug`ciune.

– Da’ ce vin` am eu c` a]i cump`rat 
televizor [uchiu?, r`spunse nervos Ban-
dito care sf~r[i prin a da un pumn în te-
levizor, av~nd grij` s` nu loveasc` ta-
man în ecran. Ca prin minune, televizo-
rul prinse a merge [i iar`[i î[i ]inur` cu 
to]ii respira]ia, de data asta de înc~n-

tare. Dar tot se vedea prost, ceea ce era 
mult mai bine dec~t înainte, c~nd nu se 
vedea nimic. Iste]ei Emcaterina îi trecu 
prin cap s` fac` repede cineva un cerc 
de s~rm` în loc de parabolic`, moment 
în care oamenii o privir` straniu, c` ni-
meni nu pricepea ce e aia parabolic`, 
a[a c` fata puse m~na pe prima s~rm` 
mai lung` ce-i ie[i în cale, o f`cu colac 
[i o leg` de televizor [i, cu s~rma colac 
în m~n`, prinse a se plimba peste tot 
p~n` ce oamenii strigar` cu to]ii în cor:

– Stai a[a!, clip` în care fata amu]i 
pe pozi]ie.

Bandito lu` telecomanda [i sonorul 
televizorului umplu spa]iul [i oamenii 
se declarar` satisf`cu]i. Dup` c~teva 
minute de privit f`r` respira]ie, în]e-
leapta Maria Luiza, despre care umbla 
vorba c` în tinere]e prinsese un nisetru 
de 120 de kg, strig`:

– Ce dracu’, Doamne iart`-m`, a]i 
adus spurc`ciunea asta în sat?, asta 
pentru c` tocmai se d`dea un film cu bu-
lin` ro[ie în care scria cu negru num`-
rul 18, dar în afar` de femei nimeni nu 
o auzi, pentru c` b`rba]ii erau prea 
aten]i la ac]iune ca s` mai aud` altce-
va. În]eleapta Maria Luiza se duse la 
Emcaterina [i-i lu` din m~n` s~rma 
f`cut` colac, pe care o smulse din tele-
vizor strig~nd:

– Mie s`-mi da]i banii înapoi chiar 
acum c` nu degeaba m-am chinuit trei 
luni de zile s`-i str~ng, ca s` ave]i voi 
ce vedea la porc`rii de genul `sta, spu-
se cu n`duf îndoind s~rma, dar imediat 
î[i atrase oprobriul public masculin.

– Da’ stai, femeie, c` o s` dea [i [tiri, 
ai r`bdare [i pune naibii antena la loc 
c`-i p`cat de Dumnezeu la c~t ne-am 
chinuit cu to]ii s` avem televizor japo-
nez, spuse Fane }ambal la r~ndul lui, 
încep~nd s` alerge dup` Maria Luiza 
care nu voia s` dea antena din m~n`.

– Atunci eu vreau parte din bani îna-
poi, c` nu vreau s` v`d dec~t [tiri, [i nu 
porc`riile astea, neru[ina]ilor. M~ine 
vreau jum`tate din bani înapoi [i n-ave]i 
dec~t s` v` poci]i min]ile cu spurc`-
ciuni. {i tu, popo, ce ai de spus?, întreb` 

ea ]~fnoas`.
– P`i, ce a[ putea spune, Mario Lui-

za, r`spunse popa în timp ce tr`gea cu 
ochiul la televizor în a[teptarea resta-
bilirii imaginii, eu cred c` nu e cre[ti-
ne[te cum procedezi, to]i a]i f`cut eco-
nomii pentru televizorul acesta care v` 
aduce mai mult` cunoa[tere...

– Da, cunoa[tere de porc`rii, popo, 
nu ]i-e fric` de Dumnezeu? Care cunoa[-
tere, nu vezi ce dau `[tia?

– Dar sunt [i multe emisiuni educa-
tive, Mario, continu` popa, nu te gr`bi 
s` tragi concluzii gre[ite, o s` vezi c` în 
cur~nd n-o s` te mai dezlipe[ti de 
ecran, sunt [i filme seriale mexicane cu 
pove[ti frumoase de iubire, [i desene 
pentru copii, ia s` vezi ce bine o s` 
prind` satului toate astea.

Maria Luiza, care v`zuse multe la 
via]a ei, trebui s` recunoasc` în g~nd 
c` problemele legate de televizor [i de 
emisiunile lui o dep`[esc, a[a c` se ho-
t`rî s` mai a[tepte o zi ca s` se pun` la 
punct cu noile informa]ii. Numai c` de 
a doua zi începu un vacarm greu de ima-
ginat. Fiecare voia s` vad` altceva. B`r-
ba]ii – filmele cu bulin` ro[ie de noapte, 
meciurile de fotbal [i [tirile, femeile – 
filmele mexicane cu b`rba]i frumo[i [i 
musculo[i [i [tirile, copiii – desenele 
animate, a[a c`, în cele din urm`, se 
afi[` o list` pe u[a Coco[ului galic ca s` 
[tie fiecare c~nd s` vin` la televizor. De 
c~nd cu televizorul, toate treburile se 
smintir` în sat, lucru care ]inu vreme 
de dou` luni, moment în care oamenii 
primir` amend` de la stat pentru furtul 
de curent electric, iar televizorul confis-
cat ajunse în casa primarului din satul 
vecin. {i, cum în planurile guvernului 
nu intra [i aducerea curentului electric 
în casele din satul Petrícica, oamenii se 
reîntoarser` la [tirile de la orele 17, 
care, chiar dac` uneori min]eau, tot erau 
mai bune dec~t nimic.

Alte proze din seria Pove[tile
Petrícic`i pute]i citi pe situl LiterNet.ro, 
la http://atelier.liternet.ro/arhivarubri-

cii/48/2004/Povestile-Petrícicai.html.
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