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Pu]ine sunt abord`rile contemporane ale fenomenului 
cul tural care s` nu pun` \n discu]ie autonomia sistemelor 
sim bolice fa]` de context – social, politic, istoric. Complexi-
tatea rela]iei dintre cultur` [i societate necesit`, desigur, 
per spective de „lectur`“ pe c~t de diferite, pe at~t de semni-
ficative pentru interesul suscitat de o astfel de tem`. 

Chiar dac` suntem \nc` tributari viziunii romantice, 
care a impus opozi]ia dintre artist [i lume ca definitorie 
pen  tru profilul creatorului ([i, prin extensie, al omului de 
cul tur`), tot romantismul a consacrat [i prototipul poetului 
an gajat, implicat trup [i suflet \n construc]ia societ`]ii \n 
care tr`ie[te. Dar at~t imaginea „turnului de filde[“, c~t [i 
cea a artistului insurgent care, prin for]a verbului s`u, de-
clan [eaz` energiile latente ale societ`]ii se dovedesc, la o 
pri vire mai atent`, insuficiente pentru \n]elegerea modului 
\n care fenomenul cultural [i, \n ultim` instan]`, cel politi-
co-social se determin` [i se \ntrep`trund. Autonomia cultu-
rii \n raport cu factorul politic [i cu cel social nu este sino-
nim` cu ignorarea realit`]ii imediate. Pentru cineva cu mi-
nime cuno[tin]e de istorie a artelor este evident c`, de-a 
lun gul secolelor, societatea [i cultura nu au fost niciodat` 
structuri paralele, ci au evoluat \mpreun`, determin~ndu-se 
reciproc. Mai mult dec~t at~t, factorul politic a fost, con-
stant, extrem de important pentru configurarea unor co-
duri culturale specifice fiec`rei epoci [i fiec`rei societ`]i \n 
parte.

Dar, dac` fenomenul cultural [i cel politic nu pot fi dec~t 
\n mod arbitrar disociate [i „citite“ separat, modul \n care 
cei direct implica]i \n cultur` (la nivel institu]ional) – ar ti[-
tii, scriitorii, intelectualii etc. – se raporteaz`, individual, 
la politic ([i, \n general, la structurile sociale ale momentu-
lui), \n calitatea lor de persoane [i nu de personae, poate pu-
ne sub semnul \ntreb`rii autonomia despre care vorbim. 
Am \n vedere, strict, comportamentul individual al celor 
care, oameni de cultur` fiind, se subordoneaz` de bun`voie, 
\n condi]ii de deplin` libertate a cuv~ntului, puterii politi-
ce, suspend~ndu-[i nu doar spiritul critic, ci [i indepen den-
]a de g~ndire. Ar fi absurd s` li se cear` intelectualilor s` 
nu se implice \n via]a social` [i politic`, s` fie, cu alte cuvin-
te, doar spectatori la un spectacol \n care actorii [i regizorii 
sunt politicienii. Nu e un secret pentru nimeni c` doar 
societ`]ile totalitare au descurajat sistematic participarea 
intelectualilor la via]a cet`]ii, reu[ind, astfel, s` distrug` 
spiritul civic [i, implicit, capacitatea de reac]ie a societ`]ii 
la opresiune. Privi]i ca „g~ng`nii periculoase“ de c`tre \nal-
]ii diriguitori ai regimurilor totalitare, oamenii de cultur` 
au fost mereu considera]i o amenin]are la adresa ordinii im-
puse [i men]inute prin for]`, tocmai pentru c` \[i permi-
teau s` pun` sub semnul \ntreb`rii modul \n care func ]io-
neaz` puterea politic`, revendic~ndu-[i dreptul de a g~ndi 
pe cont propriu [i de a-[i afirma dezacordul fa]` de ac]iu-
nile politicienilor. 

Or, a renun]a s` ceri puternicilor zilei socoteal` pentru 
com portamentul [i pentru erorile lor, a g`si invariabil scu-
ze pentru derapajele [i inconsisten]a lor, a deveni partiza-
nul unui partid sau al unui personaj politic, invoc~nd ca 
unic argument \n favoarea acestei op]iuni doar p`rerea c` 
„altul mai bun nu exist`“, \nseamn`, de fapt, a te pune din 
proprie ini]iativ` \n pozi]ia „slab`“ a celui care ac]ioneaz` 
[i g~nde[te circumstan]ial, pe termen scurt, ceea ce are con-
secin]e imediate asupra propriei credibilit`]i. C`ci, vrem, 
nu vrem, personajele politice – [i m` refer exclusiv la cele 
care populeaz`, de optsprezece ani \ncoace scena noastr` 
po litic` – trec f`r` s` lase urme consistente \n memoria [i 
cu at~t mai pu]in \n istoria noastr`. 

CARMEN MU{AT

Partizanat [i 
credibilitate
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Pavilionul Rom~niei la cea de-a 11-a 
Expozi]ie Interna]ional` de Arhitectur` 
– Bienala de la Vene]ia, 2008, 
desf`[urat` \n perioada 14 septembrie–
23 noiembrie, cu participarea a peste 
58 de state, prezint` proiectul BOLT.

Curatorul Bienalei de Arhitectur` de 
la Vene]ia din acest an, Aaron Betsky, 
a propus drept tem` a expozi]iei 
conceptul de Out There: Architecture 
Beyond Building (Dincolo: Arhitectura 

dincolo de construc]ie), potrivit c`ruia 
arhitectura este un mod de 
reprezentare, g~ndire, modelare [i/sau 
creare a unor peisaje [i spa]ii 
alternative la mediul construit de om.

Intitulat` BOLT, instala]ia propus` 
de echipa c~[tig`toare a concursului 
pentru amenajarea Pavilionului 
Rom~niei la Bienala de la Vene]ia 2008 
sugereaz` o puternic` leg`tur` 
conceptual` \ntre arhitectura 

contemporan` [i un „out 
there“ regional. 
Instala]ia are o dubl` 
dimensiune: o expozi]ie 
perimetral` de 
macrofotografie de 
arhitectur` [i un element 
central construit din 
obiecte – interpret`ri ale 
scaunului tripodic pe care 
\l fac rudarii din nordul 
Olteniei.

BOLT, cuv~nt 
polisemantic \n limba 
englez`, \[i propune 
construc]ia unei rela]ii 
\ntre arhitectura 
contemporan` [i un out
there particular, al 
Rom~niei actuale, o 
scurt`tur` valabil` c`tre 
elementele stabile, 
perene [i valabile ale 
globalit`]ii. BOLT
prezint` exemple ce 
ilustreaz` „în[urubarea“ 
\n sol [i \n forma]iile 
geografice ale solului, 
articularea construc]iei 
la coaja terestr` care o 
suport`, c`ile 
arhitecturale de 
p`trundere ale lui out there \n 
construc]ie, „\n[urubarea“ ei \n v`zduh, 
rela]ia cu lumina natural`, vegeta]ia.

Instala]ia poart` semn`tura echipei 
curatoriale alc`tuite din arhitec]ii 
Klaus Birthler, {tefan Bortnowski, 
Mariana Celac, Sebastian Ionescu, 
{erban Sturdza, Iulian Ungureanu [i 
invita]ii lor – Amur Busuioc, Virgil 
Scripcariu [i Marian Zidaru. Comisarii 

expozi]iei BOLT sunt arhitectul Marius 
Marcu-L`p`dat [i criticul de art` 
Mirela Duculescu.

Pavilionul Rom~niei la Bienala de 
Arhitectur` 2008 este amenajat de 
Uniunea Arhitec]ilor din Rom~nia, cu 
finan]area Ministerului Culturii [i 
Cultelor [i sprijinul Institutului Rom~n 
de Cultur` [i Cercetare Umanistic` din 
Vene]ia [i al partenerilor Carpat
Cement [i Fame Factory.
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Bucure[tiul \n lume

Rom~ni la T~rgul de Carte 
Bok & Bibliotek de la Göteborg

|n acest an, Rom~nia va participa pentru prima dat` ca expozant la T~rgul de 
Carte Bok & Bibliotek, organizat \n ora[ul suedez Göteborg \n perioada 25–28 
septembrie. Bok & Bibliotek este cel mai mare t~rg de carte din Scandinavia, cu o 
cifr` anual` de peste 100.000 de vizitatori. Participarea rom~neasc`, ce se va 
desf`[ura sub titulatura Voci din Rom~nia, este conceput` [i organizat` de 
Institutul Cultural Rom~n Stockholm.

T~rgul se adreseaz` publicului larg [i are dou` componente principale – 
prezentarea [i v~nzarea de carte, \n special \n limba suedez`, [i un amplu 
program de seminarii [i discu]ii pe teme literare, sociale [i politice, care fac din 
acest eveniment un important forum de dezbateri pentru publicul european. 
Participarea ICR Stockholm const` \ntr-un stand cu traduceri din literatura 
rom~n` \n limba suedez` [i \n limbi de circula]ie interna]ional`, lansarea celor 
mai recente apari]ii de titluri rom~ne[ti \n limba 
suedez`, lecturi de poezie, o expozi]ie foto cu 
portrete de scriitori rom~ni [i un catalog al 
expozi]iei. De asemenea, ICR Stockholm a ob]inut 
privilegiul de a organiza [apte seminarii pe subiecte 
de actualitate, av~nd drept invita]i personalit`]i ale 
societ`]ii civile din Rom~nia, Suedia, Letonia [i 
Marea Britanie, cum ar fi scriitorii [i jurnali[tii 
suedezi Göran Rosenberg [i Richard Swartz, fostul 
pre[edinte al Letoniei Vaira Vîíe-Freiberga, 
scriitoarea britanic` de origine s~rb` Vesna 
Goldsworthy [i mul]i al]ii. Sigla Voci din Rom~nia a 
fost conceput` de artistul Dan Perjovschi.

„Este o mare onoare pentru noi s` putem participa la acest t~rg de prestigiu cu 
o contribu]ie at~t de \nsemnat`. De la \nfiin]area sa \n 1985, t~rgul a fost vizitat 
de nume r`sun`toare ale literaturii mondiale, printre care Joseph Brodsky, 
Nadine Gordimer, Seamus Heaney, Günter Grass, José Saramago, Dario Fo, 
Orhan Pamuk [i Doris Lessing. Sper`m ca prin aceast` participare s` sporim 
interesul publicului suedez pentru cultura rom~n` [i s` nuan]`m imaginea 
acestuia despre Rom~nia, dar mai ales s` determin`m editurile suedeze s` 
publice noi titluri din literatura rom~n`, \n special din cea contemporan`“, a 
declarat Dan Shafran, director al ICR Stockholm.

Printre scriitorii rom~ni invita]i se num`r` at~t nume deja consacrate \n 
Suedia, precum Mircea C`rt`rescu [i Herta Müller, c~t [i reprezentan]i ai 
literaturii tinere, cum sunt Adela Greceanu, Claudiu Komartin, Dan Sociu sau 
Elena Vl`d`reanu. Pe l~ng` lecturi [i \nt~lniri cu cititorii, ace[tia vor participa la 
diverse seminarii \n care vor avea drept interlocutori scriitori [i jurnali[ti suedezi 
buni cunosc`tori ai literaturii rom~ne. 

ICR Stockholm organizeaz` pe perioada t~rgului [i o expozi]ie cu portrete de 
scriitori rom~ni realizate de doi cunoscu]i fotografi suedezi, Cato Lein [i Lüfti 
Özkök. Expozi]ia cuprinde fotografii realizate \ntre 1962 [i 2008 la Bucure[ti, 
Stockholm [i \n diverse alte ora[e din Europa, reprezent~nd 25 de personalit`]i 
literare rom~ne[ti, printre care Gabriela Adame[teanu, Nina Cassian, Mircea 
C`rt`rescu, Paul Celan, Emil Cioran, Denisa Com`nescu, Filip Florian, Eugène 
Ionesco, Nora Iuga, Gabriela Melinescu, Ioan Es Pop, Marin Sorescu, Nichita 
St`nescu, Grete Tartler [i Tristan Tzara.

Bienala de Arhitectur` de la Vene]ia
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Dup` publicarea, în 1994 [i 1996, a 
ro manului Quo vadis, Domine?, Mihai 
Sin – unul dintre prozatorii semnifica-
tivi afirma]i la noi în anii ‘70 – a devenit 
un fel de oaie neagr`. Motivul? A[a-zisa 
apo logie a Securit`]ii ceau[iste, pe fon-
dul unei nara]iuni considerate rudimen-
ta re. |n ce m`sur` realizarea [i ideile 
respectivului roman justific` un aseme-
nea tratament e de meditat. Oricum, 
Quo vadis... s-a reeditat de cur~nd în ver-
siu ne complet` la Nemira, iar criticii au 
înt~rziat s`-l comenteze. Probabil din 
alte motive dec~t atunci. N-o voi face 
nici eu înainte de a discuta incitantul 
s`u volum eseistic – Marea miz` – „reîn-
c`r cat“ la aceea[i editur`. O prim` ver-
siune a c`r]ii a v`zut lumina tiparului 
în 2003 la Editura Universit`]ii de Art` 
Teatral` din T~rgu Mure[ (unde auto-
rul este cadru didactic), iar printre pu]i-
nii care au scris, cu p`trundere, despre 
ea a fost Ion Simu]. La drept vorbind, 
fos tul redactor al Vetrei nu se afl` la pri-
ma „abatere“ pe teritoriul analizei roma-
nului. Este suficient s` ne amintim de 
vo lumul Chestiuni secundare–chestiuni 
prin cipale, ap`rut în 1983 la Editura
Emi nescu. {i de at~tea alte interven]ii 
din presa cultural` a anilor ’70–2000...

Ideile avansate în Marea miz` sunt, 
f`r` îndoial`, urgente: din p`cate, pen-
tru mul]i dintre „postmodernii“ autoh-
toni, dar mai ales pentru ucenicii lor, 
ma ximalismul, anvergura construc]iei 
[i exemplaritatea problematicii, angaja-
rea social-istoric`, etic` [i existen]ial-
me tafizic` a prozatorului, viziunea ge-
neral-umanului (dincolo de „mica isto-
rie personal`“), un anume patriotism lu-
mi nat [.a. continu` s` fie privite ca se-
chele ale totalitarismului – de parc` sin-
gura alternativ` „reformist`“ la trium-
falismul realist-socialist sau p`[unist 
ar fi minimalismul – sau, dup` caz, ca 
sem ne de rudimentaritate desuet`, ex-
plicabil` în ceau[ism prin nevoia roma-
nului de a înlocui discipline proscrise ca 
politologia, sociologia, filozofia. Autorul 
ne aduce aminte un adev`r de bun-
sim]: nonfic]ionalul, extraliterarul sunt 
ma terii prime din asimilarea c`rora pro-
za, romanul în particular, are numai de 
c~[ tigat, cu condi]ia integr`rii [i transfi-
gu r`rii lor corespunz`toare. Epurat`, 
au tonomizat` excesiv, fic]iunea se debi-
lizeaz` [i se sufoc`.

Sigur, avem de-a face cu eseul unui 
pro zator [i cu „mizele“ sale subiective. 
Ele sunt sus]inute îns` cu puterea de 
con vingere a unor argumente socio-cul-
turale [i estetice demne de un critic re-
dutabil, sprijinite, în plus, pe o bibliogra-
fie critic` [i teoretic` relevant`, u[or os-
ten tativ`. E adev`rat, unele consi de ra-
]ii laterale despre complicitatea dintre 
scriitori [i putere în anii Epocii de Aur 
pot s` ridice suspiciuni. Nu cumva, ca 
„bun“ na]ionalist ardelean, Mihai Sin 
tinde s` justifice convergen]a dintre pa-
triotismul unor intelectuali/scriitori [i 
„na]ionalismul“ ceau[ist, explic~nd lip-
sa lor de reac]ie prin teama de pericolul 
sovietic (de ce nu [i de iredentismul ma-
ghiar, alibi al at~tor colabora]ioni[ti?) 
sau prin lipsa de interes a Occidentului, 
dup` reprimarea rezisten]ei din mun]i? 
S` recunoa[tem, argumentul s`u ]ine 
doar psihologic, nu [i etic. Oare ungu-
rii, cehii sau polonezii au ie[it în strad` 

din calcul oportunist, cont~nd pe vreo 
plas` de siguran]`? {i oare nu cumva 
sl` biciunea noastr` etic` e responsabil` 
„pe undeva“ de caren]a „marilor mize“ 
is torice în literatura acelor ani? Legat 
de suspiciunile men]ionate: critica dras-
ti c` a actualit`]ii sincronismului literar 
[i a minoratului în care acesta a împins 
proza ultimelor decenii i-ar putea face 
pe unii comentatori s`-l acuze (pripit) 
de simpatii protocroniste mascate. Mai 
ales c` – dincolo de criticile aspre – Sin 
g` se[te circumstan]e atenuante Z`pe zi-
lor de-acum un veac (vastul roman istoric 
al corifeului Paul Anghel) sau marilor 
am bi]ii din romanele lui Ion L`ncr`n-
jan. Nu e cazul. Reevalu`rile acestor 
c`r]i, apropiate pe alocuri de cele ale lui 
Anton Cosma din Romanul rom~nesc con-
temporan sau ale lui Eugen Negrici din
Literatura rom~n` sub comunism, merit` 
aten]ie; cu at~t mai mult cu c~t anumi]i 
autori, deveni]i dintr-un motiv sau al-
tul nefrecventabili pentru „lumea 
bu n`“, au ajuns s` fie condamna]i lite-
rar pe necitite. C` nu avem de-a face cu 
un exclusivism al autorului se vede lim-
pede din luciditatea cu care acesta se-
par` reu[itele autentice de necrozele 
din opera unor figuri de prim-plan ale li-
te raturii noastre postbelice (Marin Pre-
da, D.R. Popescu, Nicolae Breban, Au-
gustin Buzura, Alexandru Ivasiuc, Paul 
Goma) [i din analizele – adeseori admi-
rabile – aplicate „[anselor ratate“. Fa]` 
de experimentalisme [i postmodernism, 
Mihai Sin se pronun]`, într-adev`r, dis-
pre ]uitor, la modul general [i din v~rful 
buzelor, atitudinea lui în aceast` pri-
vin]` apropiindu-se întruc~tva de aceea 
a lui I.D. S\rbu (în treac`t fie spus, nici 
despre Sîrbu nu se spune mare lucru). 
Evi dent, dintr-un unghi strict estetic, 
autorul nu are dreptate, îns` din per-
spectiva care intereseaz` aici – m` tem 
c` da. Faptul l-a f`cut pe Ion Simu] s` 
aver tizeze asupra unei condamn`ri în 
bloc a romanului modern [i postmodern 
sau asupra riscului ca respingerea „ac-
tua lit`]ii sincronismului“ s` dea ap` la 
moar` unei perspective ideologice [i es-
tetice tradi]ionaliste, izola]ionist-autoh-
to niste. Se prea poate s` aib` dreptate. 
Nu am avut totu[i senza]ia unei atitu-
dini antioccidentale, anacronice sau izo-
la ]ioniste parcurg~nd eseul pe alocuri 
excesiv, dar deloc nenuan]at al lui Mi-
hai Sin, exasperat de „ceea ce ne lipse[-
te“ [i de ceea ce „ne prisose[te“. Citi]i, de 
pild`, considera]iile admirative despre 
Marin Preda, Mircea Eliade, Radu Pe-
trescu sau Paul Goma, scriitorii postbe-
lici care s-au apropiat cel mai mult – în 
opinia sa – de reu[ita major`. Citi]i, 
apoi, paginile (f`r` drept de apel) des-
pre evolu]ia trist` a recept`rii lui Paul 
Goma [i despre ceea ce-l face s` rateze 
– uneori penibil – pe scriitorul [i disi-
dentul rom~n prin compara]ie cu Solje-
ni ]în, autor cu o perspectiv` înalt`, „tol-
stoian`“ asupra umanului. Sau demon-
tarea ca la carte a „imposturilor“ din ca-
riera albanezului Ismail Kadare. Sau 
inserturile memorialistice [i portretis-
tice despre acela[i Goma, despre istori-
cul David Prodan [i, mai ales, despre 
fostul prieten Ivasiuc, reconsiderat din-
tr-un unghi inedit. Prezen]a lui Radu 
Petrescu într-o asemenea companie ar 
putea, desigur, s` nedumereasc`. Nu e 

ca zul. C`ci estetismul absolutist al aces-
tui „anahoret al scrisului“ recuperat pri-
pit de c`tre postmoderni, dar „prea er-
metic [i prea sofisticat pentru a spera 
într-o mai larg` receptare“ s-a forjat ca 
un refuz etic radical, de[i tacit, al totali-
ta rismului [i ca o imens` devo]iune 
pentru marea literatur` [i pentru lim-
ba rom~n`. Multe [i vibrante pagini 
sunt dedicate romanului Noaptea de S~n-
ziene al lui Eliade, un mare model neur-
mat, din p`cate, de prozatorii rom~ni ai 
anilor ’60–‘80, prea oportuni[ti sau prea 
doritori s` se alinieze ultimelor mode li-
terare. C~t despre Morome]ii lui Preda – 
acesta e considerat „aproape o capodo-
per`“ din cauza „caren]elor sale de uni-
versalitate“. Dar – ne putem întreba – 

ce în]elege Mihai Sin prin asta? |n con-
cep ]ia lui, patru au fost scriitorii ro-
m~ni majori ce au rezistat complexului 
sincroniz`rii, afirm~ndu-[i – prin în-
treaga lor oper` – „mari mize“ specific 
au tohtone: Eminescu, Caragiale, Sado-
veanu [i Rebreanu. Cu to]ii – autori de 
viziuni personale puternice [i memora-
bile asupra lumii rom~ne[ti. Dar în ce 
sens sunt ei universalizabili prin com-
pa ra]ie cu un Preda? E de discutat. De-
spre primii trei clasici Mihai Sin nu ne 
spune, de altfel, mare lucru, prefer~nd 
– din ra]iuni subiective – o discu]ie pe 
larg despre cazul lui Liviu Rebreanu. O 
face îns` într-un mod pasionant [i con-
vin g`tor, sprijinit pe solide argumente 
critice [i istorico-literare. C`ci, de[i ad-
versar al subordon`rii artei unor sco-
puri ideologice, autorul P`durii sp~nzu ra-
]ilor [i-a expus concep]iile despre scris 
din interiorul unui ethos centrat pe con-
struc]ia epic` major`, cultul muncii, vi-
ziunea metafizic` [i un anume „eticism
ardelenist“, neexclusivist [i deloc loca-
list.

Ar fi, în tot cazul, nedrept s`-i impu-
t`m prea mult lui Sin faptul c` vorbe[te 
numai despre X [i nu spune nimic sau 
aproape nimic despre egal-îndrept`]i]ii 
Y sau Z. Autorul nu-[i propune s` fie ex-
haustiv, ci s` ridice [i s` dezvolte o Pro-
blem` acut` privind-o din varii un-
ghiuri. Iar aceast` Problem` intr`, cum 
spu neam, în coliziune frontal` cu „actu-
alitatea sincronismului“. Polemica pur-
tat` pe tot parcursul c`r]ii cu E. Lovi-
nescu [i cu posteritatea sa critic` este 
curajoas`, ambi]ioas` [i, m` gr`besc s` 

adaug, binevenit`, cu toate sim pli fi c`-
rile sale. |ntr-adev`r, cultura/literatura 
rom~n` modern` [i postmodern` tr`-
ie[te înc` – uneori fraudulos [i iner]ial 
– dintr-o „mare nara]iune“ a eman ci p`-
rii prin sincronizare occidentalist`. 
Aceast` mare nara]iune, istorice[te mo-
ti vat`, merit` examinat` critic, dar 
nuan ]at [i f`r` impulsuri antiocciden-
tale. Regret c` Mihai Sin nu recunoa[te 
c~t ar trebui meritele sincronismelor in-
terbelice (unele involuntare sau à ou-
trance, dar inevitabile [i productive). 
Sau, cel pu]in, a[a tinde s` lase impre-
sia, întruc~t autorul Marii mize nu re-
fuz` nici Occidentul, nici modernitatea, 
ci doar mimetismul [i minoratul, inclu-
siv minoratul dorin]ei de a fi, cu orice 
pre], la mod`. Oare Dinicu Golescu nu 
observa acela[i lucru ironiz~nd la boie-
roaicele noastre împopo]onarea provin-
cial`, demonstrativ`, nejustificat` de 
avere, prin compara]ie cu firescul [i mo-
destia vestimentar` a bogatelor aristo-
crate vieneze? {i oare Lovinescu însu[i 
nu vorbea despre „diferen]iere“ [i de-
spre „stimularea fondului prin simula-
rea prealabil` a formelor“?

Un capitol special este dedicat unei 
dezbateri (par]ial ratate) din revista 
Vatra despre faimosul [i controversatul 
text al lui Ioan Petru Culianu cu privire 
la „inexisten]a culturii rom~ne“ sub co-
munism. Interven]iile participan]ilor 
sunt expuse pe larg [i comentate subtil, 
cu accent asupra interven]iei percutan-
te a Mariei Luiza Cristescu. Depl~n-
g~nd, pe bun` dreptate, lipsa de efici-
en]` a unor astfel de dezbateri, Mihai 
Sin spune tot ce e de spus despre con si-
dera]iile lui Culianu (care vorbe[te din 
afara literaturii rom~ne contemporane 
cu el [i nu pare a o cunoa[te prea bine), 
dar le subliniaz` ori de c~te ori este ca-
zul miza real`, încerc~nd s` relanseze, 
cu alte argumente, o discu]ie împotmo-
lit` înainte de a începe cu adev`rat.

C` Mihai Sin e un adversar al exce-
sului de mimetism formalist, nu al ma-
rilor modele moderne europene, stau 
m`r turie [i considera]iile sale finale, 
ames tecate într-un soi de noti]e-colaj, 
de spre înv`]`turile unor „mae[tri“ ca 
Tol stoi, Dostoievski, Thomas Mann, Vir-
gi nia Woolf, Malraux, Hesse, Dino Bu-
zatti, Llosa, Giraudoux, Borges sau ar-
gentinianul Martinez Estrada, cu ale 
c`rui idei din Radiografia pampei autorul 
se înt~lne[te emo]ionat. C` interesul 
pen tru form` nu-i e deloc indiferent se 
vede limpede din acuitatea analizelor 
de text. Exist` [i alte aspecte asupra c`-
rora nu pot st`rui îndeajuns. Potrivit 
lui Sin, unul dintre handicapurile ma-
jore ale scriitorilor autohtoni st` în de-
pen den]a lor excesiv` de coterii, de 
„gura lumii“ [i în promiscuitatea mes-
chin` a vie]ii noastre literare. Se adau-
 g` lipsa curajului „biografic“ de a r` m~-
ne ei în[i[i, dar [i... multe altele.

Incomod, controversat, c~teodat` re-
dundant, de multe ori pasionant, Marea
miz` ar putea deveni, al`turi de Iluziile
literaturii rom~ne de Eugen Negrici sau 
Despre idei [i blocaje de H.-R. Patapie-
vici, un eseu de referin]` al ultimilor 
ani, de natur` s` stimuleze o dezbatere 
cul tural` a[teptat` [i stringent`. Pen-
tru aceasta îns` ar trebui înainte de toa-
te citit.

PAUL CERNAT

Proza rom~neasc` 
fa]` cu marile mize

Mihai Sin, Marea miz`, Editura
Nemira, Bucure[ti, 2007, 256 p. 
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Pentru cei care \l cunosc pe Alexan-
dru Matei numai din articolele [i eseu-
rile pe care le-a publicat, apari]ia volu-
mului (de debut) Ultimele zile din via]a li-
teraturii. Enorm [i insignifiant \n literatura 
francez` contemporan` (Cartea Ro m~-
neasc`, 2008) a fost o surpriz`. Alexan-
dru Matei abordase p~n` acum subiecte 
din cele mai variate: literare, culturale, 
sociologice, politice, fiind prezent \n fie-
care s`pt`m~n` \ntr-unul sau altul din-
tre periodicele cele mai citite din Capi-
tal` (mai ales \n 22, Observatorul Cultu-
ral, Idei \n dialog – precum [i, dup` cum 
aflu din coperta interioar` a c`r]ii, \n 
Vatra, din Tg. Mure[); cei mai mul]i citi-
tori nu au [tiut c` autorul este, de fapt, 
specialist \n literatura francez` con-
temporan`.

Dincolo de cultura sa filozofic` (con-
di ]ie sine qua non a oric`rui eseist, 
dup` Alex. Paleologu – principalele re fe-
rin]e ale lui Alexandru Matei fiind fe-
nomenologia, Heidegger, Foucault, Slo-
terdijk), autorul Ultimelor zile... are o 
mar cat` voca]ie teoretic`, care \ns` nu-l 
face s` piard` sim]ul concretului, f`r` 
de care critica [i istoria literar` nu sunt 
po sibile.

Alexandru Matei se distinge printr-o 
erudi]ie ie[it` din comun: mul]imea re-
fe rin]elor sale te impresioneaz`.

Alex. Matei respinge ideea autarhiei
literaturii, ve[teje[te ignorarea rapor-
tului literaturii cu realitatea din afara 
ei: „Men]inerea unei rela]ii puternice cu 
realitatea... mi se pare salutar` \n \ncer-
carea de a deturna arta de la drumul 
propriei ei distrugeri“. Este vorba de o 
reabilitare a dimensiunii eteronome a 
literaturii [i artei \n genere1.

Adaptarea de c`tre postmodernism 
a unui concept al literaturii ca „o entita-
te distinct` de lume“ este vinovat`, 
dup` Alex. Matei, de „agonia“ literatu-
rii franceze; acela[i concept a dat na[ te-
re teoriei literaturii, formalist` prin 
esen ]`. Foarte \n vog` \n Fran]a \n anii 
’60–’70, ea este ast`zi (2008), dup` 
p`rerea lui Alex. Matei, defunct`.

Concep]ia general` a lui Alex. Matei 
a fost exprimat` de el [i prin interme-
diul elogiului adus lui Michel Houelle-
becq, „singurul scriitor francez mondial 
din ultimele decenii“, mai pu]in cunos-
cut de publicul rom~nesc, dec~t autori 
de mai mic` \nsemn`tate ca Pascal 
Bruck ner sau Frédéric Beigbeder, din 
cauza orient`rii editurilor rom~ne[ti 
spre traducerea cu prioritate a acesto-
ra. „Houellebecq – scrie Alex. Matei – 
este un adept patetic de sincer al iubirii, 
al solidarit`]ii, al umanismului.“ „(La
Houellebecq) dimensiunea etic` este 
esen ]ial`.“

Alexandru Matei propune \n Ultimele
zile... puncte de vedere inedite, dintre 
care men]ionez:

1) abordarea literaturii \n cadrul 
unui discurs cultural, pentru care lite-
ratura nu este principala instan]` cultu-
ra l`, ci o practic` cultural` oarecare, 
ega l` cu oricare alta, de exemplu, cu 
gas tronomia;

2) nu exist` o defini]ie transcultu-
ral` (universal`, acceptat` de toate cul-
turile) a unui „instrument cultural“ (de 
exemplu, a unor termeni ca roman, om, 

personaj, postmodernism). |n schimb, 
Alex. Matei afirm` necesitatea unui de-
mers intercultural, a compara]iei \ntre 
culturi. El este singurul autor rom~n 
care a privit postmodernismul dintr-un 
asemenea punct de vedere, compar~nd 
viziunea francez` a acestuia cu cea 
american`.

3) Alex. Matei distinge, ca [i quasi-
totalitatea autorilor, literatura „pur`“
(„\nalt`“, autentic artistic` etc.) de lite-
ratura de consum, dar, spre deosebire 
de ceilal]i autori, nu d` un sens axiolo-
gic acestei distinc]ii (literatura „pur`“ 
nu este superioar` literaturii de con-
sum), ci o define[te ca reprezent~nd 
„dou` sfere de vizibilitate“ a literaturii. 
Pentru exemplificare, el ia o compara]ie 
din domeniul muzicii: Schönberg versus 
Jimmy Hendrix.

Alex. Matei distinge \n cadrul litera-
turii franceze contemporane dou` „mari
paradigme de stil“. Minimalismul, pro-
movat de editura Minuit [i care „explo-
reaz` microscopic ceea ce altfel pare in-
signifiant“; el ar proveni din practica 
flaubertian` a stilului, ca privire neu-

tr`, „absolutizant`“, liberat` de afecti-
vitate (ceea ce \nainte era numit „impa-
sibilitate“, „r`ceal`“). Autofic]iunea, o 
for m` a literaturii scrise la persoana \n -
t~i, revendic` autenticitatea, procla-
m~nd c` „valoarea expresiei nu depinde 
de form`“.

Autorul Ultimelor zile... consider` au to-
fic]iunea un gen minor, din cauza mizei 
sale mici. El cere de fapt re\ntoarcerea la 
concepte tradi]ionale: mesaj, func]ie mo-
 ral`, sem nifica]ie uman`. Alex. Matei 
apare ast fel din punct de vedere estetic 
ca „reac]ionar“, ca [i Houellebecq, un 
„reac ]io nar“ de st~nga (dup` cum Radu 
Cosa [u este „un extremist de centru“).

Substan]iale sunt cele dou` para-
grafe consacrate autofic]iunii (valoarea 
„excursului“ despre autofic]iune a fost 
relevat`, pe drept, de Paul Cernat, au-
torul – al`turi de Adina Dini]oiu – a pri-
mei cronici, excelente, consacrate c`r]ii 
lui Alexandru Matei – \n Observatorul
Cultural nr. 177, din 7–13 august 2008*. 
Au tofic]iunea (o nara]iune \n care nu-
mele autorului este identic cu numele 
per sonajului din nara]iune) este defi-
nit` de Alexandru Matei astfel: „Auto fic-
]iu nea \ncepe ca o autobiografie [i conti-
nu` ca un roman la persoana \nt~i“.
Scrii torul recurge la aceast` strategie, 
a trecerii la limbajul simbolic al fic]iunii, 
pentru a men]ine interesul cititorului 
[i totodat` propria credibilitate, fic]iu-
nea fiind supus` la mai pu]ine con str~n-
geri dec~t autobiografia: autobiografiei 
citi torul \i cere s` i se relateze fapte rea-
le, \n timp ce \n fic]iune nu se mai pune 
pro blema veracit`]ii.

Domina]ia temei sexului, alt`dat` 
ta buizat, \n literatura francez` contem-
poran` – de la realistul Houellebecq la 
autofic]ionarele trash Catherine Millet 
(Via]a sexual` a Catherinei M, tradus` [i 
la noi) sau Virginie Despentes (Baise-
moi, titlu tradus \n rom~ne[te prin Tra-
ge-mi-o) – este asociat` de Alex. Matei 
cu reprezentarea omului ca fiin]` natu-
ral`, or, „actul natural cu imaginea cea 
mai eficace este cel sexual“.

Alex. Matei \[i \nsu[e[te teza lui Ho-
uellebecq privind „esen]a animalic` (bio-
logic`) a omului“ ca ceva „irefutabil“.
De[i omul este ne\ndoielnic o fiin]` na-
tural`, cred c` nu ar trebui absolutizat` 

esen]a animalic` a omului [i nici opus` 
esen]ei lui sociale.

Am putea crede c` minimalismul se 
des calific`, precum autofic]iunea, prin-
tr-o miz` prea mic`, dar nu este a[a.

Aceast` literatur` este, dup` Ale-
xandru Matei, „un nou umanism“; ea 
dezv`luie capacit`]ile individului, „cu
c~t mai ascunse, cu at~t mai puternice“.
Citarea de c`tre Alex. Matei a apostolu-
lui Pavel este revelatorie: „Dumnezeu a 
ales lucrurile slabe ale lumii, ca s` fac` 
de ru[ine pe cele tari“.

Aplecarea spre lucrurile mici („le
choix du petit“) ne aduce aminte de dis-
cursul micrologic al lui Walter Benja-
min (autor amintit [i de Alex. Matei): 
„bunul Dumnezeu locuie[te \n deta-
liu“… „eternitatea este mai degrab` vo-
l` na[ul unei rochii dec~t o idee“ (citat 
de Adorno \n Prismen, 1955).

|n numeroasele micromonografii 
care ocup` cea mai mare parte din Ulti-
mele zile..., Alexandru Matei, „ca [i“ cri-
tic, st` sub semnul teoriei (\n m`sura \n 
care scriitorii/scriitoarele sunt privi]i 
de el mai ales din perspectiva orient`rii 
\n care sunt \ncadra]i), dar [i al ironiei: 
el r`m~ne un eseist.

Totu[i, Alexandru Matei individuali-
zeaz` scriitorii, instituie o scar` de va-
lori \n`untrul orient`rii date: autofic]io-
na ra Anne F. Garréta (Sphinx, 1986) 
este evident o scriitoare important`, 
mult mai valoroas` dec~t scriitoarele 
trash Virginie Despentes sau Catherine 
Millet.

Stilul lui Alexandru Matei este \n Ul-
ti mele zile... alert, antrenant, imagé, une-
ori familiar („s` spele putina“ sau „s`
schimbe placa“), spre deosebire de cel, 
mai sobru, din articolele publicate \n 
pre s`: autorul [tie c` aici se angajeaz` \n -
tr-o curs` lung` [i c` trebuie s` tre-
zeasc` interesul cititorului pentru ca 
acesta s`-l \nso]easc` p~n` la cap`t; pig-
men tat cu aluzii intertextuale pe care 
numai cititorul umblat le poate deslu[i 
(„degrab` v`rs`tor de sperm`“, „a[a se 
c`le[te mitul“, „Sein zum Sex“ sau 
(quasi)paradoxale: „Laz`r \ncearc` \n 
zadar s` \nvie f`r` a muri...“. Oricum, 
stilul lui Alexandru Matei este tot ce 
poate fi mai departe de „gradul zero al 
scriiturii“, de stilul „alb“.

PETRU VAIDA

Literatura francez` \n pericol?

1. Alex. Matei nu este singur \ntr-o asemenea luare de atitudine. |n articolul Heteronomia
esteticului. Studiu de caz: licheaua, publicat \n 22 nr. 29 din 15–21 iulie 2008, Alex. Matei 
invoc` pledoaria lui Vlad Mure[an (Heteronomia esteticului, \n Verso nr. 33, 1–15 martie 
2008) [i, independent de el, a lui Paul Cernat (cu acela[i titlu, r`spuns la o anchet` 
ini]iat` de Mihai Iov`nel, \n Cultura din 15 mai 2008) \n favoarea eteronomiei artei. De 
altfel, Mircea Martin adopt` \nc` din 1986 o atitudine asem`n`toare: critica nu mai poate 
fi „doar intraliterar` [i pur estetic`“, arta trebuind s`-[i reafirme solidaritatea cu celelalte 
valori, func]ia ei social` [i moral` (Singura critic`, idee reluat` [i mai recent, \n prefa]a la 
Canonul occidental de Harold Bloom, Art, 2007).

* Afirma]ia f`cut` la un moment dat de Alex. Matei, dup` care literatura rom~n` ar 
trebui s` fie o materie op]ional`, este \ntr-adev`r [ocant`. Nu cred c` exist` ast`zi \n lume 
]ar` \n care s` nu se studieze la [coal` literatura proprie. |n aceast` privin]` \i dau 
dreptate lui Paul Cernat. Numai argumentarea domniei sale mi se pare discutabil`. Dup` 
Paul Cernat, nu po]i avea acces la o alt` cultur` [i nu po]i situa corect operele acesteia 
„dac` nu ai mai \nt~i acces la tradi]ia [i istoricitatea propriei comunit`]i lingvistice“.
Aceast` aser]iune aminte[te de teza devenit` axiom` \n anii 1965–1989 dup` care nu po]i 
accede la universal dec~t prin na]ional. Alex. Matei men]ioneaz` aceast` tez` (la pag. 315) 
[i o contest`.

Alexandru Matei, Ultimele zile din 
via]a literaturii, Editura Cartea 

Rom~neasc`, 2008

Simion Liftinicul de Petru Cimpoe[u 
va fi tradus \n suedez` [i italian`

Romanul Simion liftnicul de Petru Cimpoe[u va fi tradus în limba suedez` la 
editura Bokförlaget Perenn [i în limba italian` de c`tre Castel Vecchi Editore.
Versiunea suedez` va ap`rea în anul 2010, iar versiunea italian` va fi publicat` 
în 2009.

Romanul a ap`rut la Editura Polirom, în colec]ia „Fiction Ltd“, în anul 2007 
[i a primit Premiul revistei „Cuv~ntul“ [i Premiul pentru proz` al Uniunii 
Scriitorilor din România.

Mircea Iorgulescu spune c` „romanul Simion liftnicul de Petru Cimpoe[u 
aduce în proza rom~neasc` de dup` 1989 o prospe]ime aproape neverosimil` de 
ton [i viziune“, iar Daniel Cristea-Enache remarc` faptul c` scriitorul „face din 
cele mai mici schimburi de replici ori gesturi ale moldovenilor s`i tot at~tea fire 
[i noduri caracterizante, persistente în memoria cititorului“.

Petru Cimpoe[u este primul scriitor str`in recompensat cu cel mai mare 
premiu literar care se acord` în Cehia – Magnesia Litera – pentru acest roman.

„Simion liftnicul a fost reeditat la c~teva luni dup` prima edi]ie ap`rut` în 
Cehia, a primit unul din cele mai importante premii [i a fost declarat cartea 
anului într-o ]ar` care i-a dat pe Hasek, Kundera, Hrabal sau Havel... Am fost 
în competi]ie cu to]i scriitori cehi, fiindc` Magnesia Litera nu e un premiu
interna]ional, în mod normal el se acord` unui autor ceh. S-a f`cut o derogare
de la regul`, de dragul lui Simion liftnicul, sau al celui care l-a tradus cu mult` 
pricepere, Jiri Nasinec – care declara într-un interviu c` ar fi dorit s` fi scris el 
cartea asta. Este elogiul cel mai mare pe care l-am primit vreodat`“,
m`rturise[te Petru Cimpoe[u.

cronic` de carte
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C~nd Ioan Es. Pop a debutat cu ieu-
dul f`r` ie[ire (1994), cititorii pro fe sio na-
li za]i care sunt criticii au sesizat imediat 
ponderea unui autor ce se prezenta, la 
treizeci [i [ase de ani, pe deplin maturi-
zat artistic. Taton`rile anterioare ale 
poetului maramure[ean descoperit de 
Lau ren]iu Ulici ar putea fi redescoperi-
te, la r~ndul lor, îns` numai printr-o de-
tec tivistic` minu]ioas`. Discretul „nou`-
ze cist“ [i le-a ascuns bine [i nu d` sem-
ne c` ar vrea s` le recupereze [i s` le ex-
pu n` public, a[a cum fac mul]i litera-
tori convin[i c` absolut tot ce au scris 
este important.

Au urmat, într-un interval de gra]ie 
li ric`, dou` volume de aceea[i for]` vi-
zionar` [i alb` expresivitate: porcec
(1996) [i pantelimon 113 bis (1999), re-
compensate cu alte premii na]ionale. 
Pe baza acestei serii editoriale ce confi-
gureaz`, prin omogenitate tematic` [i 
coe ren]` simbolic`, un triptic, Ioan Es. 
Pop a fost plasat, prin unanimitate de 
vo turi critice, pe prima pozi]ie a liricii 
„nou`zeciste“. De[i, în literatur`, ase-
menea clasamente sunt minate de o 
structural` imperfec]iune (fiindc` se 
alege dintre forme artistice, în fapt, in-
comparabile), comentatorii aviza]i s-au 
pus de acord c` autorul ieudului f`r` 
ie[ire este cel mai important poet ap`rut 
la noi dup` 1989; dup` cum tragicul 
Cristian Popescu, care a debutat, cum-
ne cum, înainte de Revolu]ie, e liderul 
ge nera]iei ‘90.

Dup` acest înt~i val de receptare, 
am impresia c` [i poezia lui Ioan Es. 
Pop, [i critica pe marginea ei au intrat 
în impas. Superlativele au fost consu-
mate, elogiile [i-au pierdut for]a carac-
terizant`, devenind stereotipe [i înscri-
indu-se într-o iner]ie evaluativ`. Am ci-
tit, în ultima vreme, o foarte bun` tez` 
de licen]` consacrat` lui Ioan Es. Pop 
(de autoarea ei, Iulia Iarca, se va mai 
auzi), dar relativ pu]ine comentarii 
care s` exceleze prin noutate interpreta-
tiv`. Expresionism, vizionarism, poète
maudit... Dar ce tip de expresionism? 
Sub ce auspicii [i în ce cadre sunt tur-
nate viziunile? Cum se densific`, pen-
tru a nu fi o poz`, postura de poet bles-
temat, damnat? Pe de alt` parte, opera 
pe care ar trebui s` se exercite [i s` se 
moduleze discursul critic este ea îns`[i 
în recul. pe trecere de pietoni (2003) [i sec-
]iu nea lui Ioan Es. Pop din volumul 
scris împreun` cu Lucian Vasilescu, con-
fort doi îmbun`t`]it (2004), con]in destule 
fragmente puternice [i rezolv`ri ingeni-
oase (pu]in cam ingenioase pentru gus-
tul meu în materie de poezie). Totu[i, 
di feren]a fa]` de primele trei volume e 
vi zibil`. E greu s` convie]uie[ti cu pro-
pria glorie; iar s`-i supravie]uie[ti este 
de-a dreptul dramatic...

În via]`, dramele lovesc [i distrug 
omul, acoper` ca un lin]oliu familiile, 
afecteaz` o (micro)comunitate [i desti-
nele individuale. De drame [i tragedii, 
oa menii r`m~n marca]i p~n` la sf~r [i-
tul zilelor. În literatur` îns` – [i în ex-
presia concentrat`, tensionat` a aceste-
ia care este poezia modern` –, drama e 
un climat al eului, un registru retoric 
adecvat [i o posibilitate artistic` uneori 
împlinit`. Bucuria, fericirea, senin` ta-
tea nu prea fac cas` bun` cu lirica. 
Sunt mai degrab` excep]ii sau reprize, 
pauze de respira]ie grea, st`ri de con-
trast. |n ele, scriitorul nu se reg`se[te 
[i nu se comunic` profund, la nivelele 

de ad~ncime ale fiin]ei, în acele extre-
me moral-afective de maxim` portan]` 
cog nitiv`. E motivul pentru care im pre-
sioni[tii gra]io[i nu ne mai spun, literar 
vorbind, mare lucru (dec~t ca procedee 
[i tehnici utilizate), în timp ce crepus-
cularul Bacovia pare c` trage o d~r` 
prin întreaga poezie rom~neasc`.

Ioan Es. Pop a în]eles, pe cont pro-
priu, c` raportul dintre bine [i r`u, în 
plan existen]ial, poate [i trebuie s` fie 
r`sturnat în planul crea]iei. Convena-
bil vs. neconvenabil, ba chiar minunat 
vs. mizerabil: v`zu]i de aproape [i tre-
cu]i prin mai multe ape, ace[ti termeni 
se prezint` [i se justific` în chip diferit. 
Ceea ce realiz`m în via]`, împlinirea 

noastr` d` r`u pe h~rtie. {i invers: ex-
pe rien]ele-limit`, spaimele convulsive, 
suferin]ele atroce, teroarea ad~nc` trec 
în carte cu semn schimbat. Evident, am 
simplificat pu]in aceast` transla]ie, 
care este adesea contaminat` de elemen-
te opuse, de nuan]e ale împotrivirii [i 
pro testului, de impulsuri contrare ale 
eului diurn. Dar nu din nebunie de om 
îndestulat c`uta Tolstoi s`-[i provoace 
suferin]` ([i îl invidia pe Dostoievski 
pentru ale sale!), ci anume pentru a 
cunoa[te infernul uman [i a scrie de-
spre el pagini mai-pu]in-luminoase. Mi-
zeriile vie]ii [i „r`ul gras [i gros“, „ne-
muritor“, suport` o transmuta]ie în 
acest spa]iu al artei în care forma, fon-
dul [i sensul se întrep`trund. Ele devin 
altceva.

Lui Ioan Es. Pop, suferin]a cunoa[-
terii [i cunoa[terea suferin]ei îi vin ca o 
m`nu[`. O m`nu[` rupt`, prin care se 
v`d pielea [i oasele, carnea „religioas`“
[i lumea întreag`, în fotograme spec-
trale, „sub dogoarea unei luni înghe ]a-
te“. Jocurile de cuvinte practicate în vo-
lumul petrecere de pietoni (titluri ca [la-
g`re de concentrare, sacrul [i peticul, groa-
pa cu alei) sunt de aceea stridente. Re-
gistrul de combustie [i performan]` po-
etic` al autorului „nou`zecist“ este cel 
grav, funebru, macabru-morbid, care se 
impune deodat`, cople[itor, mult în afa-
ra ariei de acoperire a glumi]elor lexi-
cale. S` compar`m, pentru o rapid` edi-
ficare, trei strofe din groapa cu alei:
„musca de sicriu nu poate fi prea zglo-
bie./ locul str~mt o oblig` s` fie discipli-
na t` ca un soldat./ dar c~t de ademeni-
tor [i ferice poate fi acest loc/ unde se 
desfat` marile mirosuri/ [i de unde cerul 

nu se vede niciodat`.// îmb`tat` de aro-
me, are vreme acum/ s` cerceteze pe-n   de -
lete sinele locatarului,/ n`ucitor în mias -
me [i inegalabil în descompuneri,/ f`r` 
grija c` va fi descoperit` vreodat`.// 
«un degust`tor rafinat, dar [i un sihas-
tru»,/ ai zice despre ea atunci c~nd 
adulmec` peste/ piftia zoaielor dulci [i 
l`cr`moase din p~ntece,/ peste mu ce-
gaiul diafan de pe falange [i gur`./ iar 
c~nd odihne[te în bojdeuca de clei din 
ureche,/ ai zice c` filosofeaz` [i as-
cult`/ eternitatea cum vuie[te chiar 
aici, în aceste/ delicatese care înc` fer-
menteaz`.“, cu trei strofe din pan telimon 
113 bis: „via]a mea a mers prost, dar nu 
m` cred/ un om pedepsit, ci mai de-
grab`/ doar nepedepsit îndeajuns./ [i 
cred c` n-am r~vnit prea mult c~nd am 
visat/ c` voi îmbr`ca o sutan` [i voi 
face sub ea/ tot r`ul din lume.// un soi 
de pop` în p~ntecele c`ruia/ dospesc al-
cooluri vr`jma[e,/ pop` cu un ochi de 
bou, mare [i alunecos,/ care se scurge 
dup` femeia altuia,/ [i în timp ce pre-
dic` suduie de mama focului,// iar 
apoi se întoarce acas` sub pod,/ î[i îm-
brac` zdren]ele de toat` s`pt`m~na,/ 
cade în genunchi [i hohote[te,/ [tiind 
c` nimeni nu poate fi iertat.“.

Primul text e v`dit f`cut, bricolat 
din imagini manevrate ironic, cu rezul-
tate îndoielnice [i, lucrul cel mai impor-
tant, cu ardere scurt`. Al doilea e în 
schimb amprentat, marcat de vizionaris-
mul lui Ioan Es. Pop, care str`punge 
ma terialul biografic [i trece în partea 
cea lalt` a fiin]ei. Lirica nu sconteaz` pe 
efecte imediate, etalate demonstrativ, 
ci mizeaz` pe un efect de ansamblu: o 
r` t`cire moral` [i o halucinare prin 
care se întrez`resc marile [i cumplitele 
ade v`ruri. groapa cu alei e, practic, sin-
gura pagin` neconving`toare din anto-
logia no exit [i a[ putea fi acuzat de sa-
dism c` o aleg dintre toate [i citez toc-
mai din ea. Îns`, dincolo de valoarea re-
cunoscut` a at~tor poeme de aici, m` 
intereseaz` resursele lirismului [i mo-
dalitatea prin care autorul reu[e[te s` 
se desprind`, simultan, de predecesori 
[i de colegii s`i de genera]ie. Talentul
r`m~ne un cuv~nt important în aceast` 
discu]ie, dar nu [i suficient. Talent au 

mul]i (rom~nul fiind n`scut poet); [i ta-
lentul este, tot a[a, de multe feluri. 
Ceea ce impresioneaz` la Ioan Es. Pop 
este sensul convergent al unei imagi na-
]ii poetice care traverseaz` lumea [i abi-
su rile, v`zutele [i nev`zutele, c`p`t~nd 
totodat` corp [i form`, organiz~ndu-se 
[i disciplin~ndu-se într-un sistem. Nu 
par curgem antologia unui poet talentat 
în accep]ia comun` a termenului. Ima-
ginile lui nu sunt, a[a zic~nd, norocoa-
se, ob]inute cu u[urin]`, în jeturi de in-
spi ra]ie ce-[i g`se[te imediat suportul. 
Ioan Es. Pop nu compune versuri (cum, 
sin gur`, groapa cu alei ne-ar dovedi-o). 
El scrie poezie.

O poezie cu majuscul`, de[i pus` în 
vo lume cu litere mici, ca [i cum autorul 
ar vrea s` ne semnalizeze inclusiv gra-
matical c` lucrurile nu vin, predictibil, 
în categorii distincte. Nu sunt majore 
sau minore, centrale sau marginale, im-
por tante sau periferice. Dac` insignifi-
antul Porcec e dat cu liter` mare, a nu-
melui propriu, atotputernicul Dumne-
zeu apare frecvent cu liter` mic`. Din-
coace de ireveren]a metafizic`, descope-
rim îns` o religiozitate tulbure, ru-
seasc`, f`c~nd s` tremure m~inile [i pi-
cioarele def`im`torului: „la treizeci [i 
[ase, am înv`]at s` m` rog. am f`cut 
rost cu chiu cu vai/ de un dumnezeu al 
meu, o p`pu[` din gum`, ferfeni]it`,/ 
cu buzele groase, cu o m~n` s`rit` din 
um`r,/ cu cauciucul de pe p~ntece t`iat. 
p~n` la urm`,/ numai at~ta dumnezei-
re mi-a fost dat mie s` aflu/ [i nu-i, poa-
te, p`pu[a asta din gum` cel mai pu]in 
dumnezeu/ ce i s-a dat unui om.// de 
asta, în camera unde stau, l-am pus la 
loc de cinste, pe mas`./ la dumnezeul 
meu, acesta, nu îmi e ru[ine s` m` rog/ 
nici c~nd m` întorc acas` pe patru c`-
r`ri, abia reu[ind s` îi arunc/ dou`-trei 
vorbe de[ucheate înainte s` m` pr` bu-
[esc/ cu capul pe mas` [i cu m~na peste 
be regata lui.// (...) m` rog cum pot: 
uneori t`v`lit pe du[umea, alteori/ 
[u ier~ndu-i în urechea teaf`r` un c~n-
tec deocheat,/ el oricum n-aude, dar cu 
el e mai pu]in` team`,/ mai pu]in` sin-
gu r`tate-n casa asta.// poate doar 
moar tea îmi va fi la fel de nemiloas`/ 
ca moartea pe care dumnezeul celorlal]i 
o preg`te[te/ pentru fiecare dintre ai lui 
în parte./ pe dumnezeul meu eu îns`-l 
pot ierta [i pentru asta,/ el n-are habar, 
doarme c`zut într-o r~n` pe mas`,/ 
c~nd m` rog nu urlu, el oricum n-au-
de,/ abia l`l`i un c~ntec de[ucheat, m` 
clatin spre el, îi caut g~tlejul,/ m`-m  ple-
ti cesc [i-ngenunchi“.

În plin` c`dere [i degradare uman`, 
poezia lui Ioan Es. Pop se prezint`, 
iat`, într-o form` excep]ional`.

canon

Ioan Es. Pop, no exit, antologie [i 
prefa]` de Dan C. Mih`ilescu, colec]ia 

„Scriitori rom~ni“, Editura Corint,
Bucure[ti, 2007, 192 p.

Mircea C`rt`rescu la festivalul 
de literatur` Festivaletteratura, Mantova

|ntre 3 [i 7 septembrie 2008 ora[ul Mantova a g`zduit unul dintre cele mai 
importante festivaluri de literatur` din Italia, ajuns la cea de-a XII-a edi]ie. 
Al`turi de scriitori din 70 de ]`ri [i de importan]i autori italieni, literatura 
rom~n` a fost reprezentat` de Mircea C`rt`rescu, a c`rui oper` Orbitor
(Abbaccinante) a fost recent publicat` \n traducere italian` de editura Voland.

Programul festivalului a cuprins o prelegere ]inut` de scriitorul rom~n la 
Biblioteca civic` „Baratta“, cu titlul La farfalla come paradigma del mondo
(Fluturele ca paradigm` a lumii). A urmat un dialog despre literatur` cu scriitorul 
rom~n Mircea Mihai Butcovan, autorul romanului Allunaggio di un immigrato 
innamorato (Aselenizarea unui imigrant \ndr`gostit).

Publicul italian [i nu numai a re\nv`]at al`turi de scriitorul rom~n Mircea 
C`rt`rescu [i de scriitorul german Joseph Zoderer sensurile cuv~ntului „soart`“ 
[i ale cuv~ntului „patrie“, \n contextul mai larg al unei ini]iative coordonate de 
bine cunoscutul lingvist italian Giuseppe Antonelli. Aceasta \[i propune 
recuperarea sensului [i a nuan]elor cuvintelor \n cadrul unui nou vocabular 
european care caut` bog`]ia prin diversitate, [i nu s`r`cirea prin uniformizare. 
Dialogul s-a desf`[urat la biserica Santa Maria della Vittoria. 

Festivalul s-a aflat sub patronajul Prim`riei [i Provinciei din Mantova, 
precum [i a regiunii Lombardia [i a Reprezentan]ei \n Italia a Comisiei
Europene. Accademia di Romania din Roma l-a avut oaspete \n repetate 
r~nduri pe Mircea C`rt`rescu [i este onorat` \n a sus]ine prezen]a cultural` 
rom~neasc` la acest important eveniment prin scrierile [i cuvintele acestui 
scriitor.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

R`ul nemuritor (I)
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Anul acesta Festivalul „Anonimul“ a 
in clus o reu[it` sec]iune \n care filmele 
proiectate, scurtmetraje [i lungmetraje 
deopotriv`, apar]in unor actori deveni]i 
re gizori. A trece din fa]a camerei \n spa-
te le ei nu este un fapt nemaipomenit, 
a[a cum se \nt~mpl` adesea [i invers, 
spre exemplu Kusturica a jucat nea[tep-
tat de bine un rol important \ntr-un film 
cu Daniel Auteuil [i Juliette Binoche, re-
gizat de Patrice Leconte, La veuve de 
Saint Pierre (2000), [i din c~nd \n c~nd 
chiar regizori mari \[i bag` nasul sau 
coada pre] de c~teva secunde \n filmul 
lor sau intr` cu totul, ca Woody Allen. 
Nou tatea nu vine de aici, frontiera din-
tre actor [i regizor este una permeabil`, 
ci din viziunea regizoral` a actorului 
atras din spa]iul ultravizibil al scenei \n 
cel discret, invizibil, dar mult mai com-
plicat din spatele camerei. S`-i lu`m pe 
r~nd. Gwyneth Paltrow regizeaz` al`-
turi de Mary Wigmore un scurtmetraj, 
Dealbreaker (12 minute, 2005), alc`tuit 
din momente hilare din via]a amoroas` 
a unei femei, \ntr-un crescendo ironic ce 
deruleaz` confesiunea [i acumuleaz` 
ver tiginos e[ecurile amoroase, \n ciuda 
optimismului „victimei“. De fiecare 
dat`, ghinionista Fran \nregistreaz` 
prompt defectul capital al partenerului, 
de la clasica ruinare a momentului ro-
mantic, la anticlimaxuri grote[ti, nepo-
triviri de caracter exponen]iale, un fel 
de Totul despre sex \n 12 minute, f`r` plic -
tisitoarele b`[ini erotice marca Cosmo 
ale „junelor“ din serialul plus filmul 
amin  tit, ceea ce reprezint` o mic` per-
forman]`. Ce deosebe[te \n mod benefic 
filmule]ul lui Paltrow de veneficul hilar 
al compendiului sexual mai sus amintit 
este ironia pe care o presar` \n dezvol-
tarea spre abnorm a detaliului infa-
mant, exagerarea lui p~n` la grotesc. 
Fil mul ia propor]iile unui co[mar \n 
care instantaneele rizibile ale aventuri-
lor au ceva carnavalesc. |n schimb, Jen-
nifer Aniston a ales registrul „serios“. 
Filmul ei, Room 10 (18 minute, 2007), 
pune \n contact o asistent` medical`, 
exasperat` de rela]ia cu so]ul ei, cu o 
alt` fa]et` a rela]iilor conjugale, sub ari-
pa mor]ii, \ns` departe de inefabilele 
lovestory-urilor romeojuliete[ti, f`r` 
pic de melodram`. So]ul \[i petrece ulti-
mele momente la capul patului so]iei 
sale internate \n spital la camera 10, 
sub \ngrijirea acestei asistente exaspe-
rate de via]a de cuplu. |n scurtul r`s-
timp dintre via]` [i moarte, asistenta 
ascult` o poveste simpl` despre dragos-
te nu a[a cum ar trebui s` fie, ci a[a 
cum este, un test de rezisten]` \n care 
principala virtute care une[te este ace-
ea de a nu p`r`si camera, de a r`m~ne 
pe loc al`turi de cel`lalt. Resentimen-
tul, ne\ncrederea, dificult`]ile financia-
re, momentele de criz` ale cuplului trec 
proba timpului prin aceast` \nc`p` ]~ na-
re de a r`m~ne la post, ca o santinel`. 
Ie[irea din spital prin u[i care se des-
chid repetat, \n timp ce chipul asisten-
tei se relaxeaz`, se \nc`lze[te, este mi-
cul moment cathartic al filmului [i fina-
lul s`u. Cu scurtmetrajul s`u, Green
Porno (10 minute, 2008), Isabella Ros-
sellini plonjeaz` \n alt regn, pentru a 
explora sexualitatea \nc`rcat` de pro-
miscuitate a viermilor, musculi]elor, 
mel cilor, mantis religiosa etc. Scena se-
xua lit`]ii, oric~t de primitiv` ar fi, in-
clude ictusurile ironice [i voca]ia pen-
tru bizar a actri]ei, care transport` ro-
lul de femme fatale din Blue Velvet \n 

alte regnuri, unde rela]iile de cuplu se 
pot termina cu o cin` delicioas` av~n-
du-l ca unic fel pe partenerul conjugal. 
Folosind o recuzit` de teatru de p`pu[i 
cu care pove[tile „libidinoase“ aflate cu 
c~teva clase mai jos pe scara Darwin 
con trasteaz` violent, Isabella Rossellini 
se joac` imaginativ de-a mama [i de-a 
tata. Scurtmetrajul actorului britanic 
Joseph Fiennes, The Spirit (2007), are 
ceva din tensiunea maladiv` a filmelor 
lui Zvyagnitsev, regizorul reu[ind o pas-
ti[` cu note tarkovskiene a atmosferei 
pe care o degaj` filmul rusesc pe acest 
portativ de sensibilitate. Din p`cate, in-
triga [i restul sunt un pretext, avem un 
film exerci]iu de prestidigita]ie cinema-
tografic` [i nimic mai mult.

Intr`m \n zona lungmetrajelor cu 
filmul lui Ben Affleck, Disp`rut` f`r` 
urm` (Gone Baby Gone, 2007), corect, pre-
vi zibil p~n` la un punct, \ns` cu subti li-
t`]i \ntr-o propor]ie care face filmul in-
teresant. Dispari]ia unei feti]e a c`rei 
mam` cocainoman` tr`ie[te o via]` fri-
vol` \ntr-un anturaj dubios antreneaz` 
existen]a a doi detectivi particulari, un 
cuplu, pe panta unei tragedii a erorilor. 
|n timpul investiga]iei, perspectiva asu-
pra r`pirii se schimb` cu viteza unui in-
stru ment de percu]ie, nimic nu este ce 
pare a fi, \ns` nu aflarea adev`rului con-
stituie cea mai dificil` problem`, ci ges-
tionarea lui. Tinerii se afl` \n fa]a unei 
dileme morale [i opteaz` diferit, op]iu-
ne care-i va separa definitiv, iar regizo-
rul sugereaz` prin final c` alegerea pe 
care o face t~n`rul detectiv este una per-
dant` [i c` rolul s`u de-abia \ncepe. 
F`r` a fi at~t de radical ca F`g`duiala
(The Pledge, 2001) al lui Sean Penn, 
Gone Baby Gone ridic` la fileu \ntreb`ri 
in comode, le izbe[te cu putere [i ur m`-
re[te un timp o traiectorie aleatorie pen-
tru care nu exist` un final stabilit. Mor-
gan Freeman face un rol de excep]ie \n 
rolul unui poli]ist care d` o alt` traiec-
torie crimei, \ncerc~nd s` \ndrepte tra-
seul destinal c`tre ceea ce el consider` 
o repara]ie, o \ndreptare a jocului de ha-
zard al sor]ii, \ns` Casey Affleck joac` \n 
acela[i registru „sonor“, cu acelea[i ges-
turi [i aceea[i oboseal` \n[el`toare de 

nar coman din Asasinarea lui Jesse James 
de c`tre la[ul Robert Ford (The Assassination 
of Jesse James by the Coward Robert Ford,
2007) al lui Andrew Dominik, impresie 
ne pl`cut` de déjà vu. Ed Harris este 
acolo unde trebuie \n rolul unui poli]ist 
dur f`r` prea multe scrupule, debit~nd 
ocazional moralit`]i, prins [i el \ntr-un 
joc funest. Nimeni nu rezist` acestui 
dictat al Moirei, dar, pentru o clip`, 
r`m~i cu senza]ia c` totul se afl` \n 
m~na acestui t~n`r detectiv de cartier, 
[colit \n cartier, dornic s` fac` dreptate, 
dar mult prea t~n`r pentru ceea ce i se 
\nt~mpl`.

Cu adev`rat interesant este filmul 
lui Gael García Bernal, Deficit (2007), \n 
ciu da unei perspective lestate ideologic 

a luptei de „clas`“ p`str~nd un s~mbure 
telenovelistic pe o partitur` gen „om bo-
gat-om s`rac“. Povestea este aparent 
simpl`. Cristobal, fiul de 20 de ani al 
unei familii mexicane corupte, poseso-
rul unei sore zv`p`iat-frivole, Elisa, \n 
v~rst` de 17 ani, d` o petrecere hip-
hop-ist` la o cas` de vacan]` a familiei. 
Ziua se \ncarc` electric c~nd fiul servi-
torilor casei, de aceea[i v~rst` cu Cris-
tobal, afl` c` a fost primit s` studieze la 
Harvard, \n timp ce o alt` scrisoare ofi-
cial` \l anun]` pe Cristobal c` a pierdut 

aceast` oportunitate. Este primul act al 
unei lungi serii de \nfr~ngeri, toate \n -
tr-o zi mai lung` dec~t veacul, care pre-
figureaz` spectrul rat`rii. E[ecului pro-
fesional care schimb` raportul social de 
for]e i se adaug` cel sentimental, c~nd 
idila \ncropit` cu o frumoas` invitat` 
este pulverizat` de apari]ia prietenei 
lui Cristobal. |n fa]a fiului risipitor se 
afl` culpabilitatea familiei din care pro-
vine pe cale de a sucomba financiar [i 
sora aflat` \n criz` \n urma unei over-
doze de exctasy. Petrecerea se sparge 
ur~t, cu o acuza]ie nefondat` \mpotriva 
b` iatului servitorilor [i \ntr-o disperare 
care nu-[i g`se[te alinarea. García Ber-
nal a reu[it s` creeze o tensiune din 
aproape nimic, a[a cum \i iese lui Julio 
Cortazar \n povestirile sale, unde tensi-
unea se instaleaz` pe nesim]ite \n mij-
locul unui dialog aparent banal. Or, 
asta avem \n Deficit, o agita]ie petrec`-
rea ]`, f`r` noim`, pu]in isteric`, o ve-
selie \ncordat` cu nonsensuri adolescen-
tine, aparteuri care ]es leg`turi friabile, 
priviri, bruioane dialogale, replici arun-
cate peste um`r, \ncurc`turi [i ie[iri ne-
vrotice, zgomot, mult zgomot [i hip-hop. 
|n acest tumult g`l`gios pare s`-[i fac` 
loc atrac]ia lui Cristobal pentru o fat` 
frumoas` c`reia \i face curte, de[i prie-
tena lui r`t`ce[te undeva \n apropiere \n -
cerc~nd s` descopere hacienda unde are 
loc petrecerea. Este un joc cu focul pros-
tesc, inutil, adolescentin al unui t~n`r 
care simte c` a pierdut, iar un soi de su-
nete stranii brizeaz` aerul petrecerii ca 
ni[te b`t`i de gong. Bernal reu[e[te s` 
transfere subtil aceast` stare de confu-
zie anxios-delectabil` din registrul ba-
nalului \ntr-unul grav, care acumulea z` 
cu fiecare cacofonie petrec`rea]` o sar-
cin` malefic`. Chiar dup` ce e[ecurile 

anun]ate prin lovituri de gong s-au con-
sumat penibil, r`m~i cu sentimentul c` 
mai urmeaz` ceva, poate mult mai r`u, 
pentru care aceast` petrecere nu repre-
zint` dec~t \nceputul. Dac` facem ab-
strac ]ie de partitura sociologizant` 
iden tificabil` prin cli[eu, filmul lui Ber-
nal se construie[te cu o intensitate aproa -
pe nevrotic` \n abis. {i de data aceasta, 
Festivalul „Anonimul“ a oferit un regal 
al filmului \ntr-un peisaj care-i spore[te 
atrac]ia, oferind propria camer` de rezo-
nan]`.

ANGELO MITCHIEVICI

Actori \n spatele camerei

Gone Baby Gone, regia Ben Affleck 

Deficit, regia Gael García Bernal
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Tr`im \ntr-un secol mult mai gr`bit, 
mai ner`bd`tor, care ne prinde \n iu re-
[ul lui pe to]i, indiferent de vârst`, care 
ne oblig` s` ne adapt`m din mers cursu-
lui firesc al vie]ii, s` fim tributari teh-
nologiilor de vârf care nu mai sunt ne-
cunoscute de nerezolvat nici pentru co-
piii no[tri. Prin]ii [i prin]esele, fe]ii-fru-
mo[i, zmeii cei fioro[i par desue]i, chiar 
anacronici. Canalele TV difuzeaz` din 
ce \n ce mai rar desene animate cu [ori-
cei, pisicu]e, r`]oi sau cu eroi din po-
ve[ti bine cunoscute celor mici. Lor le-au 
luat locul personaje ale viitorului, cu 
for]e supranaturale, robotizate, lipsite 
de candoare, de ging`[ie, puse \n slujba 
binelui ori \n cea a r`ului, c`rora le fac 
fa]` copii superdota]i, familiariza]i cu 
cele mai noi descoperiri [tiin]ifice. De-
senul pe calculator sau anima]ia pe 
com puter este un lucru obi[nuit acum 
pentru orice pu[ti. De aceea, joaca unor 
adul]i cu marionete [i p`pu[i \ntr-o 
sal` de teatru, pe o scen` luminat` slab 
de un reflector [i unde tehnica digital` 
de abia \ncepe s` se fac` sim]it` poate p`  -
rea desuet`, acoperit` de colbul amin ti-
rilor copil`riei p`rin]ilor [i a bunicilor.

 |n România anului 2008, m`cinat` 
de probleme reale, unde zilnic „via]a 
bate filmul“, \n care toate formele artei 
spec taculare au \mbr`cat un puternic 
ca racter de lupt` social`, de promovare 
a urâtului, a grotescului [i \n care pân` 
[i Caragiale pare mic copil, teatrul de 
p`pu[i este privit drept o Cenu[`reas`. 
Sigur c` aceast` fraz` este atât de des 
uzitat` \ncât face parc` parte din voca-
bularul uzual. Dar a[a este! Parc` pe ni-
meni nu mai interesesaz` educa]ia aces-
tor copii atât de tehnici, aten]ia tutu-
ror, pres` sau oficialit`]i, este \ndrep-
tat` spre alte coordonate, spre scandal, 
spre crearea unor eroi sau modele efe-
mere, lipsite de valoare [i care cu sigu-
ran]` vor disp`rea ca un fum \n negura 
vremurilor ce vin. Acolo, pe scena mic` 
a teatrului de p`pu[i, se duce o lupt` 
grea cu vremurile, dar se spun \nc` po-
ve[ti [i se creeaz` o lume diferit` de cea 
de afar`. Pentru mul]i, din sistem sau 
din afara lui, aceast` activitate poate 
p`rea nu tocmai serioas`, \ns` ce poate 
fi mai serios decât grija [i responsabili-
tatea pentru educa]ia unei noi gene ra-
]ii? Teatrul de anima]ie, spre deosebire 
de teatrele dramatice care au \n reperto-
riu [i spectacole pentru copii, preg`te[te 
publicul altora. Teatrul de p`pu[i \i cul-
tiv` copilului valorile morale, sim]ul es-
te tic, \i ofer` prima \ntâlnire cu specta-
colul, cu conven]ia artistic`, cu lumea 
ma gic`, fascinant` a pove[tilor, \l \n -
va]` s` urm`reasc`, s` se concentreze, 
s` participe pe viu la o ac]iune sau alta. 
Unii au pierdut din vedere aceast` func-

]ie educativ` a teatrului. „Ruda s`rac`“ 
a teatrului dramatic are o istorie veche, 
edilii locali s-au obi[nuit \ns` ca p`pu-
[arii s` se descurce cu bani pu]ini [i s` 
lucreze spectacole doar din câteva cârpe 
[i sfori, f`r` s` se gândeasc` la cât efort 
fizic [i de imagina]ie presupune o or` 
de reprezenta]ie jucat` \ntr-o sal` afla-
 t` sub asediul câtorva sute de copii.

|n 1929, România era una dintre 
]`rile fondatoare UNIMA (Uniunea In-
ter na]ional` a Arti[tilor Marioneti[ti),
semn c` aici avea loc o mi[care artistic` 
interesat` de arta marionetei, cu toate 
c` nu exista nici un teatru de profil. Pri-
mul se constituie \n 1939, sub conduce-
rea actri]ei Lucia Calomeri, [i va fi nu-
cleul Teatrului }`nd`ric`, fondat \n 
1945 [i devenit \n 1949 \ntâiul teatru 
de p`pu[i [i marionete de stat din ]ar` 
[i, poate, cel mai titrat [i cunoscut \n 
lume. Dup` 1949 a fost o perioad` \n 
care arta mânuirii p`pu[ilor a prins te-
ren, a câ[tigat de partea sa tineri ab sol-
ven]i ai [colilor de arte sau tineri f`r` o 
preg`tire artistic` anume (nu exista 
nici o [coal` de p`pu[erie), dar care au \n -
v`]at tehnicile de mânuire [i de con-

struc ]ie de la cei pentru care aceast` 
art` reprezenta o mo[tenire de familie.

Ast`zi avem 19 teatre de p`pu[i [i 
ma rionete, trupe particulare cu via]` 
mai lung` sau mai scurt`, câteva festi-
valuri de profil, dou` [coli de arta acto-
rului mânuitor. Teatrul de anima]ie 
este o zon` \nc` neexploatat`, cu multi-
ple valen]e [i care a evoluat enorm. De 
la forme de expresie obi[nuite ast`zi, ce 
fac parte din bagajul oric`rui p`pu[ar 
pro fesionist, s-a trecut la teatrul obiec-
telor animate, cutia neagr`, diverse teh-
nici de mânuire (pe mân`, wayang, bi-
babo, pe fire), la aducerea simultan` pe 
scen` a p`pu[ilor mici [i a celor uria[e, 
la folosirea m`[tilor [i la crearea p`pu-
[ilor bi- [i tridimensionale, la folosirea 
teh nicii black light (cuar]), a anima]iei 
digitale, la apari]ia pe scen`, la vedere, 
a artistului mânuitor. Acest ultim aspect, 
tot mai pregnant, duce u[or-u[or la pier-
derea specificului, a undei de mister pe 
care o degaja p`pu[a [i la asem`narea 
unui spectacol de marionete cu unul al 
unui teatru de copii [i tineret. Salvarea 
ar putea depinde de modul \n care arta 
teatrului de p`pu[i [i marionete ar re-
considera mijloacele tradi]ionale de ex-
presie \ntr-o formul` adaptat` la noile 
teh nici ale anima]iei. Dar „salvatorii“ 
sunt din p`cate tot mai pu]ini: dintre 
cei admi[i la facult`]ile de profil doar o 
parte termin` studiile, unii trec la sec-
]iile dramatice, schimb` domeniul de ac-
ti vitate, se dedic` televiziunii, reclame-
lor, iar o alt` parte, [i mai mic`, se de-
cide s` practice \n continuare aceast` 

me serie; existen]a unei [coli care s` pre-
g` teasc` regizori pentru teatrul de ani-
ma]ie ar putea ajuta la revigorarea tea-
trului de anima]ie. Unii dintre absol-
ven ]ii sec]iilor de regie de teatru p`-
trund \n universul p`pu[ilor. Se poate \n -
tâmpla s` se \ndr`gosteasc` de el [i s` 
continue o via]`, cum fac Cristian Pepi-
no, Mona Chiril` sau Oana Leahu. Cei-
lal]i sunt actori m~nuitori care devin 
regizori cu mai mult sau mai pu]in suc-
ces. Sau mai exist` cazul unor regizori 
care au \ncercat [i la p`pu[i [i le-a reu-
[it: Silviu Purc`rete, Aureliu Manea, 
Victor Ioan Frunz` sau chiar actorul 
Ion Caramitru. Critica de specialitate 
este „surd`“ uneori la strig`tul teatre-
lor de anima]ie care au nevoie de spriji-
nul ei, de comentariile care s` analizeze 
obiectiv tendin]ele, ce este bun [i ce 
este r`u.

O alt` problem` care afecteaz` serios 
activitatea, mai ales a teatrelor din 
]ar`, este cauzat` de retrocedarea sedii-
lor, de neg`sirea unui spa]iu propice 
aces tei activit`]i, de permanenta m` ci-
nare a nervilor, de grija zilei de mâine, 
de apari]ia \ntreb`rii „mai avem sau nu 
loc de munc`?“, de adaptarea spectacole-
lor pentru a fi jucate \n spa]ii mici, im-
proprii, f`cându-se uneori rabat de la 
calitate, la interminabile deplas`ri „\n 
ju de]“, la schimbarea titulaturii („tea-
tru pentru copii [i tineret“), fapt care 
duce la pierderea identit`]ii, la dificul-
tatea prezent`rii la un festival. Am 
atins [i o alt` „bub`“. Exist` câteva fes-
tivaluri de tradi]ie – la Cluj-Napoca, 
Gala]i, Bucure[ti [i mai nou la Alba Iu-

lia – la care particip` cam acelea[i tru-
pe. Un festival presupune dialog, 
schimb de experien]`, „socializare“ \n -
tre colegi [i genera]ii. De multe ori nu 
se prea \ntâmpl` a[a, pentru c` lipsa de 
fonduri sau de interes pentru asemenea 
festivaluri face ca, de cele mai multe 
ori, trupele s` vin`, s` joace [i s` plece. 
E adev`rat c` artistului \i [ade bine cu 

drumul, dar de multe ori se simte nevo-
ia unui dialog viu \ntre directori, actori 
[i chiar spectatori [i, de ce nu, [i factori 
de r`spundere de la nivel local.

Dar aspectele semnalate [i foarte pu-
]in cunoscute, greut`]ile reale cu care 
se confrunt` teatrele de p`pu[i [i mari-
onete sunt biruite de cele mai multe ori. 
Sunt teatre care nu se las` [i care con-
tinu` s` aduc` la ramp` pove[ti nemu-
ritoare cu coco[i [i pungu]e fermecate, 
cu motani \nc`l]a]i, cu fe]i de \mp`rat 
[i zmei fioro[i, cu personaje care \nving 
r`ul. Copiii vin cu [coala sau cu p`rin]ii 
[i bunicii, iar atmosfera de la un spec-
tacol de p`pu[i nu se poate compara cu 
nimic. Cei mai aprigi critici sunt copiii, 
dac` le place trop`ie de fericire, bat din 
palme zgomotos [i sacadat, cânt` sau 
dau sfaturi celor de pe scen`, dac` nu le 
place se agit`, alearg` prin sal`. Lupta 
cu calculatorul [i cu jocurile electronice 
este aprig`, dar m`rturisesc din experi-
en]` c` teatrul de anima]ie câ[tig` b`-
t`lie dup` b`t`lie. Trebuie s`-i „\nar-
m`m“ pe copiii no[tri cu valori morale, 
s` le cultiv`m gustul pentru frumos, s` 
le oferim modele de urmat, s`-i \nv`]`m 
s` ia ce este bun din via]`. {i toate aces-
tea se pot face prin teatru.

Teatrul, \n general, dar cel de p`pu[i 
\n special este un ambasador mai bun 
decât to]i guvernan]ii no[tri la un loc. 
Modalit`]ile lui de expresie sunt u[or 
traductibile [i pot duce mesajul propus 
pân` \n cele mai \ndep`rtate col]uri ale 
lumii. Teatrul românesc de anima]ie, 
care are o veche tradi]ie, este apreciat 
[i premiat la festivalurile interna]ionale 

[i pentru c` vine dintr-un sistem de va-
lori, de educa]ie [i de organizare diferit 
de cel din Vest.

Concluzia ar fi c`, indiferent de se-
colul \n care tr`im, avem nevoie de tea-
tru, c` genera]iei de copii crescu]i cu 
calculator [i mobil din leag`n \i trebuie 
s` viseze la prin]i [i prin]ese care \ncale-
 c` pe o [a [i spun povestea a[a cum e ea.

RALUCA TULBURE

Teatrul de anima]ie 
[i rolul de Cenu[`reas`

Alb` ca z`pada

Cenu[`reasa

Candid
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V-a[ \ntreba, pentru \nceput, cum vi se 
pare [coala rom~neasc` de teatru din zile-
le noastre? Pu]in` lume [tie c` preda]i la 
UNATC un curs de jurnalism radio.

Teatrul e, dup` cum se [tie, o profe-
sie voca]ional`, iar [coala teatral` se 
face cu pasiune de o parte [i de alta a 
catedrei. De altfel, nici nu [tiu s` existe 
\n UNATC catedre \n sensul propriu al 
cu v~ntului, adic` masa aceea a[ezat` 
pe un postament, de unde profesorul 
dic teaz` atoate[tiutor. Cursurile sunt 
un fel de repeti]ii, de preg`tiri, iar exa-
menul – un spectacol. Indiferent de ma-
terie. Am s` dau exemplu nu cursurile 
de regie sau de actorie, ci cursul meu de 
Jurnalism radio, pe care am fost invi-
tat s`-l sus]in la anul II de Teatrologie 
de doamna Ludmila Patlanjoglu. |n tim-
pul cursurilor, am vorbit despre genuri-
le jurnalistice, despre istoricul [i speci-
ficul jurnalismului radio, apoi am pro-
pus un subiect jurnalistic, inspirat din-
tr-o capodoper` a teatrului, drept o [ti-
re bomb`: „Polonius, cancelarul Dane-
marcei, a fost ucis \n dormitorul regi-
nei“. Studen]ii urmau s` fac` relat`ri, 
re portaje, anchete, interviuri cu perso-
najele din piesa lui Shakespeare, ese-
uri. Poate cea mai curioas` provocare a 
fost aceea c~nd le-am cerut ca r`spun su-
ri le personajelor s` fie \ntocmai replici-
le din textul shakespearian. M`iestria 
jur nalistic` consta, de exemplu, \n a 
g`si cea mai bun` \ntrebare de interviu 
pentru r`spunsul lui Hamlet: „A fi sau 
a nu fi...“. V-a]i g~ndit la c~te \ntreb`ri 
se poate r`spunde cu acest monolog? 
Apoi, examenul: am intrat \ntr-un stu-
dio [i am simulat realizarea \n direct a 
unei emisiuni de [tiri [i muzic`. Stu den-
]ii erau reporterii radio care transmi-
teau de la fa]a locului, de la Elsinore, 
din regatul Danemarcei.

Spuneam despre pasiune? Mai e ceva, 
bucuria jocului. Apoi, carisma. |n  tr-o 
astfel de [coal` nu se poate s` nu-]i iu-
be[ti profesorii, a[a cum to]i cei din 
anul meu am fost cuceri]i de farmecul 
lui Tudor M`r`scu, Mihai Manolescu, 
C`t`lina Buzoianu, Alexa Visarion, Gina 
Ionescu, Ileana Berlogea, Ludmila Pat-
lanjoglu, Michaela Tonitza, Elisabeta 
Munteanu, Gheorghe Ceau[u.

Pentru c` i-a]i amintit pe profesorii 
dvs., a]i vrea s` spune]i c~teva lucruri de-
spre debutul regizoral? Se pare c`, \n timp, 
a]i r`mas cu o atrac]ie special` pentru 

spectacolul Tango de S awomir Mrožek.
Cu mai mult de zece ani \naintea pre-

mierei de la Gala]i (1995), am v`zut 
versiunea scenic` a piesei, regizat` de 
stu dentul anului IV (pe atunci), Tompa 
Gábor. A fost un spectacol excep]ional. 
Am fost at~t de puternic marcat de fru-
mu se]ea acelui spectacol, \nc~t mi-am 
spus c`, de se va \nt~mpla vreodat` s` 
ajung regizor, voi \ncerca s` povestesc 
[i eu, \n felul meu, Tangoul lui Mrožek. 
Ei bine, a venit [i r~ndul meu, eram tot 
\n anul IV la Regie [i m-am \ntors \n 
ora [ul copil`riei pentru a oferi prieteni-
lor darul bucuriei [i al \mplinirii mele. 
Pen tru acest lucru \i r`m~n recu nos c`-
tor regretatului regizor Adrian Lupu, 
pe atunci directorul Teatrului Drama-
tic din Gala]i.

La Mrožek am revenit dup` al]i zece 
ani, cu o nou` versiune a piesei Tango,
mon tat` la Teatrul „Mihai Eminescu“
din Boto[ani, [i cu o premier` absolut` 
\n Rom~nia, Priveli[te minunat`, la Tea-
trul „George Bacovia“ din Bac`u. Un alt 
Tango? Cine [tie, poate \n 2015.

A]i realizat p~n` acum peste 20 de spec-
ta cole la Teatrul Na]ional Radiofonic. A]i 
luat [i un premiu UNITER \n 2007 pentru 
Cel mai bun spectacol radiofonic, adus 
de piesa Portretul Doamnei T de Ana- 
Ma ria Bamberger, cu Olga Tudorache [i 
Ma rius Bodochi.

La radio, am debutat cu Dumnezeu
binecuv~nteaz` America de Petre Barbu, 
o pies` care tocmai ob]inuse premiul I 
la Concursul de dramaturgie, organizat 
de Ministerul Culturii. Era prima mea \n -
cercare \n domeniul teatrului radiofo-
nic... Iar acest prim spectacol a primit 
pre miul Asocia]iei Interna]ionale a Cri-
ticilor de Teatru – Sec]ia rom~n`, pentru 
Cel mai bun spectacol radiofonic al anu-
lui. Am \nceput cu dreptul. Au urmat 
ni[ te ani \n care nu am mai regizat tea-
tru la microfon pentru c` nu mi s-a mai 
pro pus acest lucru. Apoi, sporadic, aveam 
s` mai montez c~]iva autori excep]io-
nali, unul dintre ei fiind Ana-Maria 
Bam berger cu piesa Portretul Doam nei T,
\n al c`rei titlu ini]iala T nu este o coin-
ciden]`, T vine de la Tudorache, Olga 
Tudorache. V` da]i seama ce emo]ie: s` 
mon tezi o pies` cu, despre [i, evident, 
dedicat` doamnei Olga Tudorache? 

De c~nd sunte]i redactor-[ef al Re dac-
]iei Teatru, ce proiecte importante s-au rea-
lizat [i ce se afl` \n derulare? 

Spunea]i mai devreme c` am regizat 
mai mult de 20 de spectacole radiofoni-
ce. E foarte pu]in! Unul dintre motive 
este [i faptul c`, iat`, de patru ani sunt 
[eful Redac]iei Teatru a Radiodifuziu-
nii Rom~ne. Colegii mei de redac]ie [i 
cu mine avem dou` mari proiecte, care 
se afl` \n continu` desf`[urare: primul 
este acela de a men]ine statutul teatru-
lui na]ional radiofonic printr-o strate-
gie repertorial` solid`, divers`, cu un 
pro gram complex, cu o anumit` con-
stan]`, ritmicitate de produc]ie [i difu-
zare, iar al doilea este cel de creare sau 
participare la cele mai importante eve-
nimente teatrale ale ]`rii. 

Au fost montate \n premier` abso-
lut` scenarii radiofonice dup` proza lui 
Mi hail Sebastian (Jurnal [i De dou` mii 
de ani...), piese ale lui Mircea Eliade (Oa-
meni [i pietre, 1241), un scenariu dup` 
Jurnalul portughez al lui Eliade, scris de 
Sorin Alexandrescu (spectacolul, regi-
zat de Cezarina Udrescu, a fost prezen-
tat, \ntr-o form` neconven]ional` pen-
tru radio, pe scena \n aer liber din fa]a 
Ate neului Rom~n), scenarii dup` po ve[-
ti le lui Creang`; am revenit la Caragia-
le cu noi distribu]ii...

Dramaturgia, dar [i proza contem-
poran` se afl` \n aten]ia noastr`. Un 
exemplu: Cristian Popescu. Un tramvai 
nu mit Popescu a devenit mai \nt~i spec-
tacol radiofonic, apoi Gavriil Pinte a 
avut inspira]ia de a-l transforma \ntr-un 
spectacol unicat \n peisajul teatral ro-
m~ nesc, \n celebrul tramvai care str` b`-
tea str`zile Bucure[tiului, apoi ale Sibi-
ului [i ale altor ora[e din ]ar`. Sunt [i 
al]i autori: Dumitru Solomon, Matei 
Vi[niec, Alina Nelega, Petre Barbu, Du-
mitru Crudu, Mihai Ignat, Ana- Maria 
Bamberger, Corneliu Mimi Br`nescu. 
C`t`lina Buzoianu a realizat un specta-
col radiofonic dup` romanul Gabrielei 
Adame[teanu, |nt~lnirea.

A fost dezvoltat un proiect, \n parte-
neriat cu Atelierul European de Tradu-
ceri/Scène Nationale d’Orléans, Teatrul
Na]ional Timi[oara [i Editura Omo nia,
de traducere [i montare a nu me ro[i dra-
ma turgi str`ini contemporani.

Fire[te, am completat bogata fono-
tec` a radioului cu versiuni ale pieselor 
lui Shakespeare. Mihai Lungeanu a 
mon tat pentru prima oar` la radio Ti-
mon din Atena [i \nc` au mai r`mas, din 
cele 38 de titluri shakespeariene, dou`, 

care \[i a[teapt` versiunile radiofonice: 
Titus Andronicus [i Eduard al III-lea.
Dup` aceea, a fost Ibsen, al c`rui Brand
a fost regizat de Ilinca Stihi \n versiune 
radiofonic` [i dezvoltat apoi \ntr-un 
spectacol care s-a jucat la Biserica Lu-
theran` [i care a participat la Festiva-
lul Interna]ional de Teatru de la Oslo.
Se pare c` versiunea rom~neasc` a aces-
tei piese i-a inspirat [i pe norvegieni, 
pen tru c`, la mai pu]in de un an, pe afi-
[ele Teatrului Na]ional din Oslo, reve-
nise acest titlu de spectacol, at~t de rar 
montat \n lume. Desigur, nu putem l`sa 
deoparte dramaturgi ca Molière, von 
Kleist sau Beckett.

Anul acesta am lansat un proiect, 
dedicat anivers`rii a 80 de ani ai radiou-
lui public, intitulat A fost odat` ca nicio-
dat` – Mircea Albulescu v` spune o poveste 
la Radio Rom~nia Cultural. Este un „re-
make“ de la \nceputurile radio-ului, 
c~nd un actor citea, mai exact spunea o 
po veste pentru copii, un tur de for]` al 
scenaristei Sanda Socoliuc [i desigur al 
marelui actor Mircea Albulescu: mai 
mult de 150 de pove[ti de c~te 10 minu-
te spuse zilnic micilor ([i marilor) as cul-
t` tori de radio.

Costin Tuchil` a lansat acum c~]iva 
ani proiectul care continu`, Cinci perso-
naje \n interpretarea unui actor, unde \i 
putem reg`si \n recitaluri (regizate 
p~n` de cur~nd de regretatul Cristian 
Munteanu) pe Hora]iu M`l`ele, Dan 
Con durache, Dorina Laz`r, Adriana 
Tran dafir, Virginia Mirea, Mircea Al-
bulescu, Delia Nartea [i Cristian Iacob. 
|n septembrie, va fi lansat` premiera 
care \l va avea protagonist pe Alexan-
dru Repan. 

Un specific aparte \l au documenta-
rele artistice, scenariile teatrale inspi-
rate de biografiile sau memoriile mari-
lor personalit`]i culturale. |n cadrul aces  -
tui proiect, coordonat de Magda Du]u, 
au fost realizate serii dedicate lui Vlad 
Mugur, Valeriu Moisescu (cu CD-uri 
lansate la Festivalul de la Craiova sau \n 
cadrul Festivalului Na]ional de Teatru 
de la Bucure[ti). Marile figuri ale re zis-
ten ]ei anticomuniste (Elisabeta Rizea, 
p`rintele Zosim Oancea, Ion Gavril` 
Ogoranu), intelectuali de seam` margi-
na liza]i \n deceniile trecute (Constantin 
Noica, Lena Constante, Alice Voinescu) 
au devenit subiectul acestui tip special 
de crea]ie radiofonic`. Este tot un pro-

S-a n`scut pe data de 5 iulie 1960, \n O]elu Ro[u, jude]ul Cara[ Severin. În 
1996 a absolvit Facultatea de Teatru, Sec]ia Regie, din cadrul ATF, la clasa 
Tudor M`r`scu, Mihai Manolescu. Din acela[i an lucreaz` la Radio Rom~nia în 
calitate de realizator-coordonator, apoi editor al postului Radio Rom~nia 
Cultural.

În prezent, modereaz`, al`turi de Ema Stere, emisiunea Vorba de cultur`. Din 
2004, este redactorul-[ef al Redac]iei Teatru. În aceast` calitate, anul acesta a 
lansat [i coordoneaz` amplul proiect „Ionesco“, dedicat apropiatului centenar al 
na[terii marelui dramaturg. 

Este profesor asociat al UNATC, mai înt~i la Catedra de Regie Teatru, iar în 
prezent la Teatrologie, unde  pred` un curs de Jurnalism radio.

A ob]inut Premiul AICT, Sec]ia rom~n`, pentru Cel mai bun spectacol 
radiofonic al anului 1997 [i Premiul UNITER  pentru Cel mai bun spectacol 
radiofonic al anului 2006.

ATTILA VIZAUER

„Cultura face 
parte din 

via]a noastr` 
de zi cu zi“
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iect \n desf`[urare.
{i ceea ce a]i spus p~n` acum nu e tot... 

Redac]ia Teatru a lansat recent un proiect 
de amploare, conceput s` atrag` aten]ia 
asu pra unui dramaturg extraordinar: Eu-
gène Ionesco. V` rog s` detalia]i.

Doamna C`t`lina Buzoianu, direc-
tor de onoare al Teatrului Na]ional Ra-
diofonic p~n` \n 2005, \[i dorea foarte 
mult s` ini]ieze realizarea integralei 
ope relor lui Eugène Ionesco. A lansat 
aceast` idee c~nd \n fonoteca radioului 
nu exista dec~t Lec]ia, \n regia lui Luci-
an Giurchescu, spectacol realizat \n 
1968. Primul pas a fost realizat \n 2004, 
c~nd tot Lucian Giurchescu a fost invi-
tat pentru a monta versiunea radiofo-
nic` a celebrului spectacol Rinocerii, pus 
\n scen` la Teatrul de Comedie \n 1964. 
A urmat apoi Uciga[ f`r` simbrie, \n re-
gia aceluia[i Lucian Giurchescu. 

Anul trecut, am hot`r~t s` con ti-
nu`m proiectul, s`-l dezvolt`m. Doam-
na Gabriela Adame[teanu ne-a \ncura-
jat [i ne-a sus]inut foarte mult \n reali-
zarea acestuia. Colegii mei regizori au 
ales c~te un titlu, apoi am ob]inut, prin 
deo sebita amabilitate a doamnei Marie-
France Ionesco, drepturile de autor [i 
am pornit la treab`. |n iulie anul acesta 
au fost deja lansate [i difuzate dou` pre-
miere: Victimele datoriei – regia artistic`: 
Cezarina Udrescu (actori: Marian R~-
lea, Emilia Popescu, Marius St`nescu, 
Mircea Rusu, Violeta Berbiuc) [i Noul 
locatar – regia artistic`: Mihai Lungeanu 
(actori: Marcel Iure[, Sanda Toma, Flo-
rin Anton, Ionu] Kivu, Mihai Dinvale).

Sunt deja programate \nc` dou` 
spectacole: Jurnal \n f`r~me (11 septem-
brie) – adaptarea [i regia artistic`: Ilin-
ca Stihi (cu: Irina Petrescu, Gheorghe 
Visu, Anca Sigart`u, Marius Capot`, 
Ni co lae C`lug`ri]a) [i C~nt`rea]a cheal`
(9 octombrie) – regia artistic`: Gavriil 
Pinte (cu: Dan Condurache, Mircea Con-
stantinescu, Rodica Mandache, Emilia 
Po pescu, Antoaneta Zaharia, Gabriela 
Popescu).

Urmeaz`, \n noiembrie, premiera 
Delir \n doi (montat` de mine), av~ndu-i 
protagoni[ti pe Hora]iu M`l`ele [i Ro-
dica Mandache [i versiunea radiofo-
nic`, regizat` de Alexandru Dabija, a 
spec tacolului de la Teatrul Odeon, Cinci
piese scurte. Toate spectacolele sunt rea-
lizate dup` piesele traduse de Vlad 
Russo, Vlad Zografi [i Irina B`descu [i 
toate premierele vor fi difuzate la Ra-
dio Rom~nia Cultural. Dup` cum [ti]i, 
\n anul 2009 este Centenarul Ionesco [i 
sper s` mai reu[im [i atunci \nc` un 
pas la fel de curajos.

Dac` ar fi s` face]i o scurt` prezentare 
a activit`]ii dvs. la Radio Rom~nia Cultu-
ral, ce a]i spune?

Lucrez la Radio Rom~nia din 1996. 
Mai \nt~i, 8 ani la postul Cultural, ca 
rea lizator coordonator, apoi editor. |mi 
aduc aminte cu mare pl`cere perioada \n 
care moderam, \n direct, emisiunea de 
actualitate Tenta]ii culturale; era o emi-
siune de succes care \[i avea p~n` [i 
propriul club al ascult`torilor. Formam, 
al`turi de Nicoleta Dandu, Carmen S`n-
du lescu, R`zvan Dolea, Cristian Bleotu, 
Ema Stere, o echip` foarte bun`.

Dar acum? Se [tie c` emisiunea Vorba
de cultur`, pe care o realiza]i zilnic \m -
preu n` cu Ema Stere, s-a impus cu succes.

Vorba de cultur` a ap`rut mult mai 
t~rziu, \n vara anului 2006. Doamna Ol-
tea {erban P~r~u, redactor-[ef la Radio
Rom~nia Cultural, ne-a propus realiza-
rea unui talk show cu personalit`]i ale 
culturii rom~ne, \ntr-o formul` inedit`: 
\ntr-o s`pt`m~n`, un singur invitat [i 
diferite teme de discu]ii \ntr-o abordare 
neacademic`; \n definitiv, cultura face 
parte din via]a noastr` de zi cu zi, nu 
tre buie pus` \ntr-un insectar [i anali-
zat` cu un aer doctoral. Ema Stere [i Ol-
tea {erban P~r~u erau \ncrez`toare, eu 
m-am speriat pu]in: ce teme s` abor-
d`m f`r` s` ne repet`m, f`r` s` fim plic-
ti sitori? Cine vine la radio, \n direct, 
cinci zile la r~nd, la ora pr~nzului? Cine 
ascult` radioul \n miezul zilei? Ei bine, 

ele au avut dreptate pentru c`, \n toam-
na acelui an, Vorba de cultur` devenise 
emisiunea postului cu cea mai mare au-
dien]` pe Bucure[ti. |nt~lnirile noastre 
de pr~nz erau veritabile s`rb`tori ale 
prieteniei. Au existat invita]i care \n 
pri ma zi, luni, ne \ntrebau: „{i ce mai 
discut`m \nc` patru zile?“, apoi, \n ulti-
ma zi, vineri, spuneau: „P`cat c` nu 
mai ave]i [i s~mb`t` emisiune, ar mai 
fi de vorbit, \mi ve]i lipsi“. Formula 
aceasta a \nt~lnirilor zilnice transfor-
mase emisiunea \ntr-un ritual al con-
struirii \mpreun`. |n doi ani, Vorba de 
cul tur` a fost nominalizat` de trei ori la 
premii pentru cel mai bun talk show 
cultural sau radiofonic. N-am c~[tigat 
premiile niciodat`, dar c~[tigul \nt~l ni-
ri lor noastre cu aceste celebrit`]i ale 
cul turii a fost imens.

Ce fel de adresabilitate trebuie s` aib` 
un post de radio cultural?

Exemplul emisiunii Vorba de cultur`
dovede[te c` adresabilitatea emisiuni-
lor culturale nu trebuie s` fie neap`rat 
eli tist`. {i nu e numai cazul acestei emi-
siuni. Oltea {erban P~r~u a [tiut s` 
cea r` [i altor realizatori abord`ri noi, 
des chise, f`r` scor]o[enii, f`r` pre]iozi-
t`]i semidocte. De altfel, reu[ita acestei 
formule se vede [i \n faptul c` \n ultimii 
ani audien]a postului Radio Rom~nia 
Cultural s-a triplat. 

Teatrul radiofonic mai este interesant 
pentru societatea consumist`? 

Ei bine, spa]iul de difuzare pentru 
teatru \n grila postului Cultural a cres-
cut [i el, \n ace[ti ani, de trei ori. P`cat 
c` nu acela[i lucru se \nt~mpl` la Ra-
dio Rom~nia Actualit`]i, unde, \n ace-
ea[i perioad`, spa]iul de difuzare pen-
tru teatru radiofonic a sc`zut la ju m`-
tate. Eu cred c`, indiferent de adresabi-
litatea emisiunilor, fie ea [i \n societa-
tea „consumist`“, cum o numi]i, printre 
produsele de unic` folosin]`, bijuteriile 
teatrale au un mare atu: fac parte din 
categoria spectacol. Teatrul pentru co-
pii de duminic` diminea]a aducea, la 

Ra dio Rom~nia Actualit`]i, peste 
700.000 de ascult`tori. Mai mult, piesa 
radiofonic` de s~mb`t` seara avea pes-
te 200.000 de ascult`tori. C~te reprezen-
ta ]ii trebuie s` aib` un spectacol la un 
teatru cu o sal` de 400 de locuri pentru 
a egala aceast` performan]`? Calculul 
este simplu: 500 de reprezenta]ii. Ast-
fel, pot s` spun c` teatrul radiofonic 
este forma de teatru cu cea mai larg` 
adre sabilitate. 

|n afara activit`]ii din cadrul radioului, 
v` preocup` teatrul (pe sc~ndur`) pentru 
copii. De unde aceast` apropiere?

Probabil c`, \n mine, exist` undeva 
o voca]ie de p`rinte, de bunic, nu [tiu. 
Important este s` poveste[ti copiilor, 
care sunt cei mai sinceri spectatori din 
lume (dac` le place, particip` la specta-
col cu tot sufletul, dac` nu, se foiesc, se 
plimb` prin sal`, nu au f`]`rnicii), f`r` 
s` te str~mbi, f`r` s` te proste[ti. Aud 
de multe ori expresia „s` te cobori la 
mintea lor“. Este o prejudecat` stupid`. 
Copiii sunt de[tep]i [i de multe ori in-
terpret`rile lor sunt str`lucitoare, mai 
bogate \n imagina]ie, mai fanteziste 
dec~t ale unui un adult.

Pentru a \ncheia \ntr-o not` a inocen]ei, 
v` rog s` ne spune]i la ce spectacole pen-
tru copii montate de dvs. s` mergem. 

|n concediu, am lucrat la dou` spec-
tacole: C~nd juc`riile spun pa de S~n zia-
na Popescu, la Teatrul „Ion Creang`“
(textul a c~[tigat concursul de drama-
turgie pentru copii, organizat \n edi]ia 
de anul trecut a Festivalului „100, 
1.000, 1.000.000 de pove[ti“), iar \n toam-
 n`, va avea premiera \ntr-o formul` de 
musical, sper eu, foarte atractiv`. Ce l`-
lalt spectacol este unul de anima]ie, re-
alizat la Teatrul „Gulliver“ din Gala]i. 
Este o adaptare dup` o legend` preco-
lumbian`, din Popol Vuh, Cartea Sacr` 
a vechilor maya[i, cu premiera tot \n 
aceas t` toamn`.

Interviu realizat de 

Alina Boboc

institu]ii bucure[tene
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Aflat la a treia edi]ie, Festivalul Zile 
[i nop]i de teatru european de la Br`ila 
[i-a conturat un profil exprimat \n sloga-
nul subiacent: Europa Via Balcani. Nu 
doar pentru c`, volens-nolens, Br`ila e \n 
Bal cani mai ap`sat dec~t Rom~nia \n -
s`[i, ci [i pentru c` e \nrudit` prin tra di-
]ii culturale [i istorie cu ]`ri ca Bulga-
ria, Grecia, av~nd \n multietnia ei struc-
tu ral  ̀popula]ie din aceste ]`ri, ba chiar [i 
din altele precum Turcia, Ucrai na, Is-
rael.

Sigur c` elementele specifice sunt 
con  ferite zonei balcanice mai cu seam` 
de ]`rile din Balcanii de Vest, mai mult 
de c~t de c`tre partea rom~neasc`, \n 
care ortodoxismul coabiteaz` cu latinita-
tea \ntr-o ciudat` mezalian]`. „Butoiul
cu pulbere“ al Europei, cum e adesea ca-
ta logat` regiunea balcanic`, e a[adar, 
ceva mai la st~nga, spre vest, \n fosta 
Iu goslavie, f`r`mi]at` acum \n state in-
dependente ca Serbia, Croa]ia, Bosnia-
Her ]egovina, Muntenegru, Macedonia, 
care-[i disput` geografic teritorii cu ve-
cinii pe criteriul dreptului la autodeter-
minare. O istorie complicat` a adus [i \n 
tr`s`turile psihologice caracteriale alte-
r`ri intense, particulariz~nd comporta-
mentul popula]iei din Balcani prin ac-
cente de violen]`, impulsivitate, m~n-
drie nem`surat` e[u~nd \n excese care 
ob nubileaz` uneori percep]ia real`. Sunt 
multe paradoxuri care trezesc inte resul 
pentru zona balcanic`, iar interesul cul-
tural major care ne anim` e legat de ar-
gumentele de ordin istoric viz~nd \nce-
puturile civiliza]iei [i vie]ii spirituale 
pe aceste meleaguri, cu mii de ani \na-
ninte de propov`duitorii cre[tini. Gre-
cia antic`, dar [i Iliria (locul \n care s-au 
format albanezii) sau Traco-Dacia [i-au 
trimis prin timp o marc` de spirituali-
tate, ca leag`n de civiliza]ie [i cultur` 
uma nist` al \ntregii Europe.

Cum se pozi]ioneaz` ast`zi aceast` 
parte a continentului \n perspectiva 
unei Uniuni Europene extinse, ce des-

tin au ]`rile ce-[i spun balcanice [i ce 
vii tor caracterul peiorativ al acestui cu-
v~nt sunt doar c~teva \ntreb`ri la care 
o reuniune de tipul celei la care ne refe-
rim \ncearc` s` r`spund`.

Teatrele invitate \n festivalul de la 
Br`ila vor aduce, pe c~t posibil, prin 
spec  tacole reprezentative pentru drama-
turgia, dar [i arta teatral` din ]`rile aces -
tea, argumente pentru un dialog al uni-
t`]ii \n diversitate, netezind drumul 
spre un mesaj comun, al culturii, al per-

for man]ei, pentru care teatrul contem-
poran poate fi un bun aliat.

Pentru acest scop pledeaz` spectaco-
le precum acela de la Teatrul Dramatic 
din Belgrad, un spectacol pe m`sura fai-
mei europene a teatrului din aceast` 
]ar`: Mic` trilogie a mor]ii de Elfride Je-
linek, cunoscuta scriitoare austriac`, 
lau reat` a Premiului Nobel pentru lite-
ratur`. La fel, prezen]a prestigiosului 
Teatru Na]ional de Nord din Salonic, 
membru al Uniunii Teatrelor din Euro-
pa, un alt punct de referin]` al progra-

mului european la care aspir` cultura 
din aceste ]`ri, a c`ror marc` individua-
 l` nu mai e pentru nimeni o surpriz`. 
Piesele de teatru menite s` pun` pe ta-
pet problematica balcanilor, jucate fie 
de rom~ni (Teatrul din Bra[ov cu Buto-
iul de pulbere de Dejan Dukovski), fie de 
str`ini (Teatrul Na]ional din Tirana cu
Allegretto Albania de Stefan Çapaliku), 
vor contribui, sper`m, la cunoa[terea [i 
autocunoa[terea acestei lumi at~t de 
speciale. Ca [i la noi, \n celelate ]`ri bal-

ca nice perspectiva cioranian` autore fe-
ren ]ial` a analizei limitelor e produc-
tiv` \n dramaturgie, ca [i mesajul unei 
anumite revolte fa]` de condi]ia margi-
nalului, care au f`cut din autori ca Bil-
jana Srbljanovi , Dejan Dukovski, Hris-
to Boicev leaderi de opinie politico-socia-
 l` pentru ]`rile pe care le reprezint`.

Foarte interesant`, vibr~nd de via]` 
cu tensiunile [i dramele ei, dramatur-
gia balcanic` face [i obiectul unui de-
mers editorial, respectiv antologia de 
tea tru din Balcani, preg`tit` la editura 

Funda]iei Camil Petrescu. Cartea se va 
lansa \n festivalul de la Br`ila, unde 
vor mai fi [i alte prilejuri de a dialoga 
pe aceast` tem`, ca, de pild`, colocviul 
Bal canii \ntre pitoresc [i realitate.

La urma urmelor, a fi \n Balcani nu 
e nici mai bine, nici mai r`u dec~t \n 
alt` parte a lumii, cu condi]ia s` prac-
tici autodeterminarea, s` [tii, cu alte cu-
vinte, ce decurge din acest statut din 
per spectiva unei viziuni a deschiderii, 
pro prie omului modern. Izola]ionismul, 
r` bufnirile na]ionaliste nu-[i mai au lo-
cul \ntr-o lume a cooper`rii [i dialogu-
lui, preocupat` s` fac` s` circule nu 
at~t \nsemnele personale, c~t ideile folo-
si toare, creativitatea benefic` pentru 
ca litatea vie]ii prezente.

Organiz~nd un festival al teatrului 
din Balcani, Teatrul „Maria Filotti“ din
Br`ila, r`sf`]at de istorie prin aceea c` 
a mo[tenit unul dintre cele mai impo-
zante edificii din Europa, monument de 
arhitectur`, se face mesagerul unui dis-
curs european care nu uniformizeaz` 
vo cile specifice, dar nici nu le las` s` de-
p` [easc` disonant tonul ansamblului.

C~nd a \nfiin]at Uniunea Teatrelor 
din Europa, \n 1992, la scurt timp de la 
semnarea Tratatului de la Maastricht,
Giorgio Strehler proclama, cit~ndu-l pe 
Goethe: „Europa, nu la unison, dar \n 
ar monie!“.

Pe urmele acestui mare vizionar, 
teatrul [i-a consolidat voca]ia de liant, 
favoriz~nd comunicarea [i decel~nd te-
mele acute ale prezentului, pentru care 
schimbul de replici e constant necesar.

|n Anul European al Dialogului In-
tercultural, cum a fost declarat anul 
2008 de c`tre Consiliul Europei, festiva-
lul de la Br`ila este o manifestare de an-
ver gur`, care merita mai mult` aten]ie 
dec~t i-a fost acordat` din partea insti-
tu ]iilor na ]io nale decizionale.

|n vreme ce unora li se permite s` 
plimbe prin Bucure[ti autobuze fistichii 
aduse de prin nu [tiu ce str`in`t`]i pe ba -
nii rom~nilor, subiecte importante ale con -
temporaneit`]ii, precum cele abor  da te de 
un eveniment ca acesta, r`m~n la bun`-
voin]a [i \n]elegerea local`. Sla  v` dom-
nului c` aceast` \n]elegere a fost total`. 

Vrem s` spunem c` fondurile cele 
mai importante pentru festivalul de la 
Br`ila au fost alocate de Prim`ria Mu-
nicipilului [i Consiliul jude]ean, gest 
pen  tru care merit` toat` lauda. 

DOINA PAPP

Festival de teatru 
balcanic

• 7 septembrie
18.30: Teatrul „Maria Filotti“, Br`ila – Omul pern`

de M. McDonagh, regia Radu Afrim (Sala Mare)
20.30: Teatrul Na]ional Bucure[ti – Jocul ielelor de 

C. Petrescu, regia Claudiu Goga (Sala Centrul Cultu-
ral pentru tineret)

22.00: Recital Cornel Cristei [i Wanessa Radu
(Clubul Festivalului)

• 8 septembrie
18.30: Teatrul Na]ional „Mihai Eminescu“,

Chi[in`u – Ultima or` de M. Sebastian, regia Alexan-
dru Cozub (Sala Mare – Sec]iunea Sebastian)

19.00: Teatrul German de Stat, Timi[oara – Jude-
cata de B. Collins, regia Alexander Hausvater (Sala
Studio)

20.30: Teatrul NiluferArt, Turcia – Tr`darea de H. 
Pinter, regia Mehmet Ergen (Sala Centrul Cultural 
pentru tineret)

• 9 septembrie
18.30: Teatrul Metropolis, Bucure[ti – |n rolul victi-

mei de V. [i O. Presniakov, regia Felix Alexa (Sala 
Mare)

19.00: Teatrul Act, Bucure[ti – Amalia respir` ad~nc
de A. Nelega, regia Mariana C`m`r`[an (Sala Stu-
dio)

20.30: Teatrul Tineretului, Piatra Neam] – Povesti-
ri despre nebunia (noastr`) cea de toate zilele de P. Ze-
lenka, regia Radu Afrim (Sala Centrul Cultural pen-

tru tineret)
22.00: Iubirile lui Sebastian cu Marius Manole [i Ro-

dica Mandache (Clubul Festivalului – Sec]iunea Se-
bastian)

• 10 septembrie
18.30: Teatrul Dramatic [i de P`pu[i, Bulgaria – 

C`l`ul Sanson de H. Hartomacidis, regia Stefan Stai-
cev (Sala Mare)

19.00: Recital Tineri Laurea]i ai Galei Hop, Man-
galia 2008 

20.30: Teatrul Mic, Bucure[ti – Jacques sau supune-
rea de E. Ionesco, regia Florin F`tulescu (Sala Cen-
trul Cultural pentru tineret)

• 11 septembrie
12.00: Hotel Europa de Goran Stefanovski, regia 

Radu Nichifor, traducere de Ioana Ieronim, spectacol 
lectur` (Sala de conferin]e)

18.30: Teatrul Dramatic, Serbia – Mica trilogie a 
mor]ii de E. Jelinek, regia Nebosa Bradic (Sala Mare)

19.00: Universitatea Hyperion, Bucure[ti – Femei,
femei, femei dup` M. Sebastian, regia Eusebiu 
{tef`nescu [i Rodica Mandache (Sala Studio – 
Sec]iunea Sebastian)

20.30: Teatrul „Sic` Alexandrescu“, Bra[ov – Bu-
toiul cu pulbere de D. Dukovski, regia Cristi Juncu 
(Sala Centrul Cultural pentru tineret)

• 12 septembrie
18.30: Teatrul Caravan, Croa]ia – Marlene Dietrich

de A. T. Dolen i , I. L. Lemo, V. Broz, regia Ivan Leo 
Lemo (Sala Mare)

19.00: Teatrul Na]ional de Nord, Grecia – De ce 
Madonna [i nu eu de M. Kokkoris, regia Lefteris Gio-
vanidis (Sala Studio)

19.30: Teatrul Municipal, Baia Mare – Portugalia
de Z. Egressy, regia Victor Ioan Frunz` (Gr`dina de 
var`)

• 13 septembrie
18.30: Teatrul Metropolis, Bucure[ti – No One de 

C. Vioreanu, regia Carmen Vioreanu (Sala Mare)
19.00: Teatrul „Maria Filotti“, Br`ila – eMeS sce-

nariul [i regia Ilinca Stihi (Sala Studio – Sec]iunea 
Sebastian)

20.30: Teatrul „Fani Tardini“, Gala]i – Femeia ca 
un câmp de lupt` de M. Vi[niec, regia Eugen F`t (Sala 
Centrul Cultural pentru tineret)

22.00: Teatrul Karov, Israel – C`derea de A. Ca-
mus, regia Nico Nitai (Clubul Festivalului)

• 14 septembrie
18.30: Teatrul Odeon, Bucure[ti – Camera de hotel

de B. Gifford, regia Alexandru Dabija (Sala Mare)
19.00: Teatrul Karov, Israel – Shalom, domnule pro-

fesor dup` M. Sebastian, regia Nico Nitai (Sala Studio 
– Sec]iunea Sebastian)

22.00: Recital Maria R`ducanu (voce) [i Krister
Jonsson (chitar` electric`, Suedia) (Clubul Festivalu-
lui)

Programul Festivalului Zile [i nop]i de teatru european la Br`ila, 7-14 septembrie 2008

Europa via Balcani

Mic` trilogie a mor]ii de Elfride Jelinek
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Scriu cele ce urmeaz` \n urma lectu-
rii unor piese de teatru contemporane 
din Balcani (Bulgaria, Macedonia, Ser-
bia [i Albania), care s-au bucurat de suc-
ces interna]ional. Texte din zona veci n`-
t` ]ii noastre imediate, pe care nu o prea 
[tim, cu toat` proximitatea ei. Numele 
de Balcani, turcesc, desemna ini]ial zo-
na european` a Imperiului Otoman; a 
r` mas apoi aria imprecis definit`, cu ho-
ta rele mereu schimb`toare, din care 
noi, rom~nii, ba facem parte, ba nu fa-
cem, dup` mod` [i punct de vedere.

Fie c` este revalorizat` pentru culoa-
rea ei ori blamat` pentru violen]a ei, lu-
mea Balcanilor r`m~ne de o mare diver-
si tate, de[i \ndelungata vie]uire \n [i pe 
l~ng` Imperiul Otoman, ca [i cel ]arist, 
austriac, austro-ungar, apoi sovietic a 
oferit o vast` experien]` comun`. |n seg-
men tul recent al istoriei, c~nd aceste 
]`ri au f`cut parte din lag`rul socialist, 
au existat deosebiri evidente \ntre forme -
le lor de totalitarism. Teatrul, art` apro -
piat` politicului, a avut [i el o soar  t` di-
ferit`, cu consecin]e vizibile \nc` [i azi.

Situa]ia
dramaturgilor albanezi 

|n Albania, regimul comunist cel 
mai represiv din zon`, teatrul a avut o 
soar t` sumbr`. „N-am gre[i prea mult 
dac` am spune c`, \nainte de 1990, to]i 
scriitorii albanezi care [i-au \ncercat ta-
lentul \n dramaturgie, cu foarte mici ex-
cep ]ii, au trecut prin \nchisoare“, notea-
 z` Ardian-Christian Kuciuk, scriitor \n 
albanez` [i rom~n`, dramaturg [i el, in-
te lectual cu o con[tiin]` rafinat` a bal-
canismului. Autorii interbelici „au fost 
exe cuta]i de regimul comunist sau au 
mu rit la \nchisoare. Operele lor au fost 
arse \n public, piesele lor au fost «defini-
tiv» interzise...“. Teatrele, deschise dup` 
moda blocului de Est, func]ionau doar 
pentru a impune ideologia oficial`. Sub 
ten siunea istoriei, r`zboaie, s`r`cie, 
moar  te „demitizat` prin at~tea co[ma-
ruri“ [i \n prezen]a unui public contro-
lat [i „vl`guit de cotidian, \ntr-un fel de 
ti ranie existen]ial`“, teatrul nu a putut 
fi punctul forte \n cultura Albaniei. 

|n 1992, Dominique Dolmieu regiza, 
la Paris, teatru de Kasem Trebeshina, 
di sidentul albanez trecut prin pu[c`rii 
politice. Tot el a pus \n scen` al]i drama-
turgi de limb` albanez`. Acest entuziast 
[i neobosit regizor francez a contribuit 
esen]ial la promovarea teatrului est-eu-
ropean, inclusiv rom~nesc, \n Fran]a, 
prin spectacole, dezbateri (sunt faimoa-
se programele sale de la Maison d’Eu-
rope et d’Orient din Paris), publicarea 
tex telor la editura L’Espace d’un in-
stant.

Lucrurile se schimb` rapid \n ulti-
mii ani, un Stefan Çapaliku, om de tea-
tru din genera]ia recentei deschideri, a 
studiat nu numai \n Albania, dar [i \n 
str`in`tate. Piesele lui s-au jucat \n 
mai multe alte ]`ri, iar el contribuie \n 
pro pria ]ar` la crearea unui curent de 
atitudine [i de ini]iativ` promi]`tor. 
Autori de limb` albanez` din fosta Iugo-
slavie cap`t` o mai larg` vizibilitate in-
ter na]ional`. Exist` f`r` \ndoial` o la-
tur` politic`, o mecanic` zonal` a lan s`-
rii \n cadrul unor programe europene 
etc., dar profesionalismul unor aseme-
nea prezen]e este indiscutabil. Jeton 
Ne ziraj, t~n`r dramaturg de la Pristi-

na, \ntemeietor al Centrului Multime-
dia [i acum director artistic al Teatru-
lui Na]ional din Kosovo, \ncearc` s` 
creeze pun]i \ntr-o lume traumatizat` 
de conflict. 

Libert`]ile teatrului 
\n fosta Iugoslavie

La polul opus \n ceea ce prive[te sta-
rea societ`]ii [i teatrului sub comu-
nism, se afl` fosta Iugoslavie. Regimul 
ti toist, cel mai relaxat din \ntregul la-
g`r, a permis libera circula]ie inter na-
]io nal` [i o relativ` libertate de expre-
sie, iar statul sus]inea cultura, \n stilul 

caracteristic societ`]ii comuniste. Tea-
trul din Iugoslavia a avut astfel bune 
condi]ii de dezvoltare. 

Anul trecut, Festivalul Interna]ional 
de Teatru de la Belgrad, BITEF, s`r b`-
to rea 40 de ani de existen]`. Deschis 
pro gramatic fenomenelor noi \n teatru, 
BITEF a devenit un important reper 
interna]ional, unde s-au perindat \n 
timp toate marile nume ale teatrului 
con temporan, inclusiv cele din Ro m~-
nia. Debutul BITEF a coincis cu na[te-
rea, la mijlocul anilor 1960, a unui pu-
ternic moment de avangard` \n teatrul 
mon dial. Se instaura lunga experien]` 
a postmodernismului. La New York se 
forma Off-Broadway, apoi Off-off Broad-
way, ca spa]iu experimental. BITEF [i-a 
avut sursa \n teatrul Atelje 212, inau-
gurat la Belgrad de legendara Mira 
Trailovi  \n 1956. Dedicat avangardei 
mo mentului, Atelje 212 a produs din pri-
mul an de existen]` A[tept~ndu-l pe Go-
dot, pentru prima oar` \n Estul Euro-
pei. Dup` Beckett au urmat Sartre, Io-
nesco, Pinter, Kopit, Genet... Aici au 
fost descoperi]i [i unii dintre cei mai 
pro eminen]i dramaturgi ai Iugoslaviei.

Cum ar`tau lucrurile in illo tempore
evoc` Goran Stefanovski (Pove[ti din Es-
tul S`lbatic). „Noi am crescut cu BITEF. 
The Living Theatre a venit \n Iugo-
slavia \n 1968, c~nd \nc` nu auzise mai 
nimeni de el \n afara New York-ului. 
Gro towski, Brook, Bob Wilson au fost 
oaspe]ii obi[nui]i ai Iugoslaviei. Erau 
apropia]ii no[tri. Aveam impresia c`
noi eram cei care-i trimiteau pe ei \n Oc-
cident. C` ei veneau mai \nt~i la noi s` 
se confirme [i abia dup` aceea se ar`tau 
\n alte locuri. Eram plini de noi [i aro-
gan]i...“ G~ndind la cele ce au urmat, 
autorul continu`: „poate tocmai pentru 
c` experien]a iugoslav` a fost de aseme-
nea sofisticare s-a ajuns la un sf~r[it 

at~t de ru[inos [i violent. Fiindc` Bel-
gradul nu [i-a \nsu[it niciodat` cu ade-
v` rat nout`]ile festivalului s`u BITEF.
A privit, a v`zut, dar a absorbit pu]in. 
Sub lustrul europenismului, [i-a p`strat 
in tact` nara]iunea bizantin`“.

Chiar dac` este a[a \n alte planuri, \n 
crea]ia teatral` efectul acelei deschideri 
a fost profund [i durabil. Aceia care g~n-
deau [i practicau teatrul al`turi de cele 
mai \ndr`zne]e energii creatoare ale 
tim pului, liberi s` circule [i av~nd infor-
ma ]ia, au stabilit un standard profesio-
nal solid \n arta teatral`. Unii dintre ei 
au devenit mae[trii tinerelor genera]ii 
suc cesive, \n [colile de teatru din varia-
tele ora[e. Dramaturgii s~rbi tineri Bi-
ljana Srbljanovi , Milena Markovi , cei 
din genera]iile care le-au urmat sunt 
mai to]i absolven]ii Facult`]ii de Art` 
Dra matic` de la Belgrad, av~nd ca pro-
fesori pe unii dintre cei mai importan]i 
dra maturgi ai ]`rii. Acum Biljana Srblja -
novi  pred` [i ea aici. Goran Stefanov-
ski, absolvent de studii teatrale la Bel-
grad [i format \n Macedonia, \ntemeia \n 
1986 cursul de dramaturgie la Univer-
sitatea din Skopje, av~nd ca discipoli 
nume acum lansate interna]ional, pre-
cum Dejan Dukovski [i Zanina Mircev-
ska. Autorul piesei Butoi cu praf de pu[-
 c`, emblematic` pentru noul teatru, De-
jan Dukoski, duce [i el mai departe [ta-
feta, ca maestru al celor ce vin din ur-
 m`. Este [tafeta unei riguroase preg`-
tiri profesionale – [i chiar personale, 
psihologice, pentru arta scrisului dra-

matic (incluz~nd, de exemplu, formarea 
unui tip de aten]ie a scriitorului, cum 
re iese din manualul Little Book of Traps
al lui G. Stefanovski). Cu toate rupturi-
le geografice [i de genera]ii, se observ`, 
p~n` la cei mai tineri autori, un stan-
dard al libert`]ii creatoare responsabile 
[i f`r` jum`t`]i de m`sur`, o [tiin]` a 
formei, [coala lucrului bine f`cut.

Cunoscutul teatrolog s~rb Dragan 
Klai , stabilit \n Olanda, noteaz` c` \n 
anii 1970–1980 teatrul din Iugoslavia 
in terpreta [i chiar anticipa „contra dic-
]iile socialismului de marc` iugoslav`, 
e[e curile, conflictele acumulate: traume-
le colective ale trecutului, care se vedeau 
dincolo de tabuuri“. Unii dramaturgi 
au reu[it s` sugereze – \n manier` obli-
 c` – „dezintegrarea [i catastrofa care a 
ur mat“.

|n 1994, pe c~nd r`zboiul din Saraje-
vo nu lipsea nic`ieri \n lume de pe mici-
le ecrane, la Washington D.C. s-a orga-
nizat un spectacol urmat de o conferin ]` 

cu piesa Radovan III de Dusan Kovace-
vi , pentru un public de politicieni [i 
teo reticieni politici, membri ai Congre-
sului, diploma]i. Aceast` comedie nea-
gr` se jucase f`r` \ntrerupere la Bel-
grad din 1973, cu un enorm succes de 
pu blic. Radovan, un na]ionalist feroce, 
de biteaz` replici de o violen]` absurd` 
[i improbabil` \n timp de pace (stil Ro-
m~ nia Mare), dar \n anii 1990 vorbele 
tra duceau exact co[marul live, la firul ier -
bii \ns~ngerate. A fost dezb`tut` atunci 
ideea de a include arta, teatrul \n spe-
cial, printre sursele de analiz` politic`, 
fiindc` arti[tii, cu antenele lor, cap-
teaz` de timpuriu semnalele de alarm` 
din societate. Kovacevi  avertizase – [i 
nu numai el –, dar catastrofa nu a fost 
pre venit`. 

Dintre alte avertismente de acest 
gen care vor fi fost, voi men]iona piesa 
Gaura neagr` a lui Goran Stefanovski, \n 
care sentimentul de fals` mi[care din 
fos tul regim („zborul pe loc“), acel ennui
socialist, este proiectat peste imaginea 
de carusel tragicomic al schimb`rilor po-
li tice impuse. Conform mecanicii ei \n 
aceste locuri, istoria trece peste to]i [i 
toate cu un sur~s cinic [i nivelator. Este 
o pies` excep]ional`, care las` s` se \n -
tre vad` „semn`tura haosului“. O me di-
ta ]ie asupra condi]iei umane \n [i din-
colo de contingent, care aducea \n sce-
 n`, la mijlocul anilor 1980, premoni]ia 
sf~r[itului catastrofal ce avea s` vin`.

R`zboiul

„Teatrul nu poate opri r`zboiul [i nu 
poate repara nedrept`]ile“, noteaz` tot 
Dra gan Klai , „dar ne poate ar`ta cum 
pu terea \[i pierde terenul moral, cum 
fantezia omnipoten]ei ne orbe[te. {i cum 
sunt \nfr~n]i presupu[ii \nving`tori.“
Pri vind refugiatele din Kosovo, el a 
[tiut c` le mai v`zuse – erau Troienele
lui Andrei {erban. R`zboiul de aici a in-
spirat \n acei ani dramaturgi str`ini de 
loc, Matei Vi[niec, Lisa D’Amour, dar [i 
pe unii din teritoriul acum atomizat: Sa-
ra jevo al lui Goran Stefanovski. Blast,
pie sa care a adus-o pe Sarah Kane \n 
prim-plan, se consider` c` s-a hr`nit 
din imaginile terorizante ale Bosniei. 

|n r`zboi muzele tac, totu[i via]a 
teatral` nu a murit nici \n condi]iile 
cele mai grele. „Cum s` r`m~i uman \n 
con di]ii inumane?“, era \ntrebarea. Re-
gi   zo rul Haris Pasovi  a contribuit la 
men  ]i nerea unui sens oarecare de nor-
malitate prin teatru la Sarajevo (peste 
100 de spectacole \ntre 1992–1995). 

Pe de alt` parte, cultura a fost sursa 
prin cipal` a na]ionalismului \n zon`. 
„In toleran]a r`sp~ndit` prin mass-me-
dia, ura, ideea purit`]ii etnice au fost de-
ri vate din tradi]ii, icoane [i imagini cul-
tu rale [i sus]inute cu produc]ii cultura-
le na]ionaliste. O cultur` alimentat` de 
o idee despre sine fixat` \n trecut [i pro-
iectat` na]ionalist \n viitor.“ (Dragan 
Klai ) A fost vremea c~nd atitudinea 
mo  derat` nu mai era tolerat` \n pro-
pria ]ar`, c~nd mul]i intelectuali [i ar-
ti[ti au luat calea exilului. „Pentru c` 
am continuat s` cred \ntr-un limbaj co-
mun, am devenit un fel de om preistoric, 
care tr`ia de fapt \ntr-o istorie ce nu 
mai exist` [i \ntr-un timp despre care 
to]i spun c` nu mai este“, scria bel gr`-
dea nul David Albahari, stabilit \n Ca-
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nada. Tema exilului, deruta identit`]ii 
apar, firesc, [i \n teatru.

Trauma [i post-trauma primului r`z-
boi mondial duceau la na[terea dadais-
mului, art` a decompozi]iei, mi[care mon-
dial` a unei genera]ii care a asistat (par -
ticipat) la dezmembrarea unui imperiu 
[i, concret, la dezmembrarea unor can ti-
t`]i cutremur`toare de corpuri umane. 

|n anii 1990 explodeaz` pe scena lu-
mii noul teatru ofensiv [i radical, un 
tea  tru al violen]ei, numit de britanici 
„in-yer-face theater“. Debutul Sarei Kane, 
cu Blasted, \n 1995 la Royal Court Thea-
ter din Londra (teatru c`ruia crea]ia 
dramatic` a acestui moment \n lume \i 
datoreaz` at~t de mult!), r`spundea 
unui Zeitgeist. Cu un an mai devreme 
avu sese loc premiera lui Dejan Dukovski 

cu Butoiul cu praf de pu[c`, articul~nd
pentru spectatorii fostei Iugoslavii sen-
timentul uria[ului e[ec. Piesa [i-a \nce-
put \ndat` cariera mondial`, fiind per-
ceput` [i ea ca un port-drapel al noului 
teatru.

Noul teatru ca fenomen global 
[i abandonarea iluziilor 

Este un teatru care \[i asum` vio len-
]a ca pe un fapt natural, o constant` a 
omului. Hannah Arendt vorbise despre 
banalitatea r`ului. Acum, violen]a [i 
cru zimea de propor]ii explodau \n apa-
rent stabila pax europaea. Reac]ia \n 
teatru, „s~nge, sudoare [i sperm`“. R`z-
boi, moarte, sex. Acest teatru al celor 
care s-au trezit dezmo[teni]i, \ntr-o lu-
me devalorizat`, \l agreseaz` pe specta-
tor, \ncearc` s`-l scoat` din starea de 
pa sivitate, \l sile[te s`-[i priveasc` de-
monii \n fa]`. Lumea este oricum mai 
dur` dec~t orice se poate vedea vreo-
dat` pe scen`. Dac` a existat un spa]iu 
european \n care s` g`sim o motivare 
direct` a noii scriituri teatrale, acesta 
este, desigur, fosta Iugoslavie.

„Este o genera]ie de tineri autori, de 
la Los Angeles la Vladivostok, de la 
Oslo la Teheran, care s-a trezit, f`r` con-
tac te personale directe, \ntr-o lume bul-
versat`. Aceast` genera]ie, r`sp~ndit` 
peste tot, a evoluat precum siturile de pe 
Internet“, rezum` Milos Lazin, regizor 
din fosta Iugoslavie stabilit \n Fran]a, 
mo mentul teatral actual, f`r` prece-
dent ca \ntindere interna]ional`. „Scrii-
torul a revenit pe scenele europene“ spu-
ne el. {i, „fapt unic \n istoria dramatur-
giei moderne, nu exist` un lider“. Feno-
menul se leag` de falimentul ideologiei 
[i de sf~r[itul ideii iluministe despre 
pro gresul ineluctabil al omenirii (\nt`-
rit de [ocul r`zboiului din Balcani). 

|n fosta Iugoslavie Lazin distinge 
chiar dou` etape. Au fost „«pionierii»
noului teatru european, care au reac ]io-
nat de manier` epidermic` la ororile 
r`z boiului“ (Dukovski Sbrljanovi ); du-
 p` anul 2000 sunt „succesorii“ lor, inspi-
ra]i de Sarah Kane, Martin Crimp, de 
„teatrul post-dramatic“ [i defini]i prin 
pesimism social. Clasificarea este, evi-
dent, relativ`, fiindc` autorii sunt \n pli-
 n` evolu]ie. 

Anei Vuianovi , teatrolog din Ser-
bia, nume[te crea]ia ultimilor c~]iva 
ani „dramaturgia f`r` scen`“. La auto-
rii din primul val, consider` ea, se vede 
re flexul opozi]iei fa]` de un „tablou
mare“ (Serbia lui Milosevi , sau Impe-
riul Global), care dob~nde[te relevan]` 
prin \nsu[i faptul de a fi contestat. Mai 
tinerii dramaturgi „exclud orice urm` 
de metafizic`, utopie, necesitate istoric` 
ori critic` pozitivist`...“. Materia lor nu 
mai poate fi proiectat`/verificat` prin 
nici un metadiscurs. Fiindc` orice ase-
menea discurs s-a pr`bu[it definitiv. 
Identit`]ile, argumenteaz` A. Vuiano-
vi , se formeaz` [i se distrug \n fiecare 
zi \ntr-o Serbie aflat` \n tranzi]ie, care 
mai are \nc` nevoie de aparen]a de sta-
bilitate a unui metadiscurs, pentru a 
men ]ine „iluzia c` pove[tile poporului 
s~rb, mitologia, istoria, tradi]ia, religia 
ortodox` (...) exist`, complementare cu 
mizeria vie]ii cotidiene“. Subversiunea 
radical` a celor mai tineri autori ar face 
ca ei s` nu fie accepta]i [i juca]i aici – 
de unde titlul eseului, „dramaturgia
f`r` scen`“.

Dac` teatrul astfel descris ne semna-
li zeaz` c` r`m~nem sau am [i r`mas or-
fani de orice metadiscurs – asta r`m~ne 
de v`zut. Piesele acestor foarte tineri 
sunt gr`itoare \n ce prive[te orizontul 
de a[teptare al tinerilor. Ambian]a deri-
zo rie las` loc unei verticale a suferin]ei 
[i emo]iei. Disperarea con]inut` a unei 
lumi trunchiate nu exclude speran]a 
(care nu mai are nimic \n comun cu dis-
cursurile secolului trecut: Milos Lazin). 
O speran]` ce reiese din \nsu[i efortul 
creator de a face lumea (pierdut` \n jo-
cul ei secund, mediat, mediatic) vizibil` 
ei \nse[i. 

Iar virtualul [i realul devin ni[te 
vase comunicante. „Counter Strike nu
este doar un joc de computer. Este un 
mod de via]`, \n care trebuie s` p~nde[ti 
mereu dac` nu te atac` cineva pe la spa-
te.“ (Jum`tate-via]`, Filip Vujosevi )

|n spa]iul ex-iugoslav se \nmul]esc 
ini]iativele de reconectare a vie]ii tea-
trale. |n 2005, la Novi Sad, au fost s`r-
b` tori]i 50 de ani de la fondarea festi-
valului na]ional (al fostei Iugoslavii), 
Sterijino Pozorje. Exemple se pot da \n 

toate statele fostei federa]ii. Mul]i din-
tre arti[tii stabili]i \n str`in`tate parti-
cip` la momente ale vie]ii teatrale de 
aici [i construiesc relee active \n globali-
za rea teatrului.

Dramaturgi bulgari

Bulgaria \nainte de 1989 s-a situat \n -
tre duritatea din Albania [i destinderea 
fos tei Iugoslavii. Teatrul era, asemenea 
]`rii noastre, locul unde oamenii se du-
ceau s` aud` [i s` decodeze lucruri pe 
care \ntre ei nu aveau curajul s` le spu-

 n`. Un teatru profund politic. |n 1991, 
publicul francez avea ocazia s` vad` 
alegoriile teatrale ale lui Stanislas Stra-
tiev, \n care aluzia umoristic` la absur-
di t`]ile regimului totalitar abund`. La 
Avignon venea \n 1999 o pies` exempla-
 r` a timpurilor noi, Colonelul Pas`re de 
Hristo Boicev. Cel mai important tea-
tru alternativ, atelierul de antropologie 
teatral` Sfumato, a fost fondat de Mar-
garita Mladenova [i Ivan Dobcev \n plin 
context stanislavskian (1989). Atelierul 
a perseverat \n studiul teatral pe linia 
Eu genio Barba – Grotowski, iar acum 
este un punct de referin]` [i pentru 
unii dintre tinerii dramaturgi bulgari. 

Dar la \nceputul anilor 1990, spune 
Ka lina Stefanova, teatrolog cu o carier` 
mondial`, teatrul s-a mutat \n strad`. 
Tot atunci au fost pu[i \n scen` marii 
autori ai teatrului absurdului, de care 
sce na bulgar` nu avusese parte. |n timp, 
teatrul a devenit apolitic [i chiar bule-
vardier. Studen]ii la teatru din Sofia, 
spu ne Stefanova, asociaz` automat pre-
zen ]a problematicii sociale ori politice \n 
dramaturgie cu epoca totalitar`: „aha, o 
pies` veche“. Hristo Boicev, jucat \n 30 
de ]`ri, acas` la el este mai pu]in cunos-
cut.

|ntre via]` [i teatru

Piesele la care m` refer aici \n mod 
par ticular sunt Pove[tile de familie de 
Biljana Srbljanovi , {ine de Milena 
Markovi , Butoiul cu praf de pu[c` al lui 
Dejan Dukovski, Orchestra Titanic de 
Hris to Boicev, Hotel Europa de Goran 
Ste fanovski [i Allegretto Albania de Stefan 
Çapaliku. Scrise \n intervalul 1994–
2007, ele se refer` la violen]a r`z bo iului 
[i, dincolo de r`zboi, la rela]ia dintre te-
ritoriul m`rgina[ al Balcanilor [i Euro-
pa, la soarta [i sortarea tradi]iei \n im-
pactul cu lumea nou`. Piesele sunt foar-
te di ferite, dar un spirit recognoscibil al 
lo  cului le apropie.

Autorul cel mai bine cunoscut publi-
cului din Rom~nia este bulgarul Hristo 

Boicev, prin Colonelul Pas`re (\n inter-
pretarea lui Victor Rebengiuc), o pies`-
surpriz` de mare succes la noi, ca [i \n 
alte ]`ri. O oglind` \n care ne-am putut 
recunoa[te. Orchestra Titanic este o alt` 
parabol` admirabil` a autorului, cu ae-
rul ei rarefiat, fantast, absurd, din fami-
lia Ionesco–Beckett. Aici, personajele 
a[ teapt` ve[nic trenul, \ntr-o gar` de-
crepit`, undeva... \n Estul Europei. 

Un loc la fel de imprecis, de imperso-
nal g`sim la Goran Stefanovski. Hotel
Europa este un fel de hotel d`r`p`nat 
de gar` (scenariul presupune desf`[u ra-
rea spectacolului \ntr-o cl`dire dezafec-
tat`). Aici se \ngr`m`de[te lumea pes-
tri]` a emigran]ilor, oameni r`t`ci]i „\n -
tre pl`cile tectonice care \mpart Euro-
pa“, cum spune autorul, amintind „atin-
gerea rece, claustrarea \ntre pere]ii unui 
hotel, singur`tatea metafizic`“. Este 
spa   ]iul anonim al provizoratului, al 
tran zitului, al suspensiei. 

Pove[tile de familie ale Biljanei Srblja-
novi  se petrec \n „cartier“, spatele blocu-
lui – topos universal \n cul tu ra urban` 
a zilei. Terenul de joac` prin  tre ghenele 
de gunoi din spatele mi ze relor blocuri 
socialiste, a[a cum prea bine le [tim. 

O mai mare mobilitate, dar care ne 
p`streaz` \n acela[i orizont vag, de spa-
]ii inter[anjabile, g`sim \n piesele {ine
[i Butoiul cu praf de pu[c`. |n piesa Mile-
nei Markovi  vedem maluri de r~u, po-
duri, spa]ii mizere neprecizate prin 
care personajele se perind` \ntr-un arc 
tem poral care \ncepe \nainte de r`zboi 
[i se termin` dup`. Indica]iile de loc ale 
lui Dejan Dukovski, pentru scenele sale 
concatenate, av~nd succesiv \n comun 
c~te un personaj, sunt: „o bodeg`, un 
com partiment de tren... Ultimul autocar 
spre… O mas`, O celul` de \nchisoa-
re...“. Spa]ii neidentificabile. 

Zona este at~t de vag` [i fluid` \nc~t 
[i limita dintre lumea celor vii [i a mor-
]i lor devine permeabil`. Timpul domi-
nant este al provizoratului. Personajele 
sunt tipuri generice, repliate \n sine 
p~n` la autism, sau dominate de o vio-
len]` devenit` automatism, imperso-
nal` [i ea.

Umorul de toate nuan]ele, p~n` la 
cel mai negru, a r`mas marca peren` a 
lo cului. Ochiul dramaturgului prinde, 
spon tan [i caricatural, incongruen]ele 
unei lumi neacordate cu sine, distan]a 
din tre mizeria imediat` [i aburii mitu-
rilor de glorie istoric`. Este cheia tragi-
comic` a timpurilor [i locurilor de tran-
zi ]ie. Sunt preluate pe alocuri elemente 
de mit [i folclor care nu dateaz` mate-
ria teatral`, ci dimpotriv`. Poezia este 
o prezen]` sistematic`, o poezie du r` [i 
naiv`, kitsch sau de profunzime, absor-
bit` \n textura dramatic`. Zanina Mir-
cevska m`rturisea c`, pun~nd pe h~rtie 
materia unei farse gro te[ti, sin gurul 
mod \n care a putut „s` \ngurgiteze 
oroarea“ a fost prin limbajul po-
eziei, prin ac ceptarea incanta-
]iei interioare de contrast.

Hristo Boicev

Milena Markovi

Biljana Srbljanovi

Teatrul balcanic azi
(Urmare din pag. 11)

Goran Stefanovski

Bucure[tiul \n lume
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Pove[tile de familie ale Bilja-
nei Srblja no vi  se apropie poate 
cel mai mult de un r`spuns la \n -
trebarea: cum a fost posibil 

r`zboiul? Ideea de a face ca actori ma-
turi s` joace rolurile unor copii care se 
joac` de-a oamenii mari a devenit \n 
pies` un instrument de o eficien]` \n -
sp`i  m~nt`toare. Autoarea de monteaz` 
mecanica prejudec`]ilor oa me nilor mari, 
infantiliza]i de fapt \n pro  pria lor via]`. 
Este pus` \n scen` cru zi mea mimetic` 
a copilului, sinistru-ino cent` (un copil 
nu are imagina]ia sufe rin ]ei celuilalt). 
Dar copilul [i omul mare sunt \nv~rti]i 
aici dup` cheia artei naive de o pro-
fund` ambiguitate. Jocul devine ade-
v`r, acest joc de-a teroarea [i uciderea \n  -
tre ziduri decrepite [i gunoaie „de la 
spa tele blocului“ care de finesc o lume al-
c`  tuit` arbitrar [i dup` reguli brutale.

Cum treci prin r`zboi, fiind, circum-
stan]` agravant`, femeie \ntr-o societa-
te dominat` de un tradi]ional spirit ma-
cho, despre asta poveste[te, cu o inten-
 s` poezie dramatic`, Milena Marcovi  \n 
{inele. O singur` actri]` joac` ipostaze 
dintre cele mai diferite ale femeii (de la 
fata simpl` la prostituat` sau psiholog) 
[i \n fiecare dintre ipostaze ea este su-
pus` dispre]ului, agresiunii, anihil`rii 
fizice. Piesa, care are \n fundal un r`z-
boi fratricid, las` \n urm` reverbera]ia 
\ntreb`rii: cum se va putea convie]ui 

dup` tot r`ul f`cut? Cum se va tr`i cu 
trau ma indicibil` pe care r`zboiul o 
las` \n urm` \n rela]ia dintre oameni, \n 
rela]ia dintre b`rba]i [i femei? Cum va 
mai fi posibil` iubirea? 

Butoiul cu praf de pu[c` al lui Dejan 
Du kovski (\n repertoriul actual al tea-
trului din Bra[ov) pune \n mi[care o 
ade v`rat` „spiral` a violen]ei“, consti-
tuit` din episoade independente, care 
au \n comun doar c~te un personaj. 
Struc  tura este de natur` s` figureze 
ubi cuitatea violen]ei. Fiecare \l terori-
zeaz` pe aproapele s`u. Prin tradi]ie. 
|n strania sa oroare [i poezie, aceast` 
pies` dedicat` dinamicii ome ne[ti a vio-
len]ei nu se las` decodat` uni voc. |n pri-
mul [i ultimul episod acelea[i dou` per-
sonaje, agresorul/tor]ionarul [i victima, 
stau de vorb` \ntr-o bodeg`. Rever be ra-
]ia fatum-ului \ncheie cercul, f`r` a-l 
opri: „– M` mai ]ii minte?/ – Nu ]in 
minte nimic. Am visat ceva. Am uitat 
tot c~nd m-am trezit. Eram transpirat.
(...) Nu-i a[a c` \nainte s` mori toa t` 
via]a \]i trece prin fa]a ochilor? Mie nu 
mi-a trecut nimic. Gol. Totul, de geaba. 
Ca la \nceput. Dar ce era la \nceput?“.

|n „comedia trist`“ Orchestra Titanic
a lui Hristo Boicev, personajele, ni[te 
va gabonzi cu identitatea pierdut`, tr`-
iesc \ntr-o gar`, din resturile care li se 
arunc` din trenuri. E o gar` uitat`, tre-
nurile nu opresc niciodat` [i neputin-

cioasele personaje \nva]` c` „iluzia este 
unul dintre lucrurile cele mai puternice 
pe care le posed` omul, \n care el \[i 
g`se[te t`ria de a supravie]ui“. Materia 
comic-amar` a \ndelungatei tranzi]ii post-
 socialiste las` loc magiei povestitorului, 
care ne conduce la punctul unde iluzia 
[i realitatea se confund`, frontiera \n  tre 
via]` [i moarte nu se mai poate distin-
ge. C~nd un tren \i va lua, \ntr-un t~r-
ziu, pe ace[ti dez mo[teni]i, pierdu]i \n 
aburii alcoolului [i iluziilor, trenul este 
un vehicul an goa sant, f`r` al]i pasageri 
[i f`r` mecanic... destina]ia ultim`. 

Hotel Europa de Goran Stefanovski 
este o construc]ie de amploare, cu epi-
soade care se desf`[oar` \ntr-un cadru 
prestabilit, av~nd ca scene camerele 
„ho telului“ – \ntre care se merge \ntr-o 
or dine aleatorie. |n anul 2000, specta-
colul a fost jucat la Viena, Bonn, Avig-
non, Stockholm, Bologna, cu o echip` 
multina ]io na l` itinerant`. Diversitatea 
vocilor este transcris` cu adev`rat` vir-
tuozitate stilistic`, de la profan la poe-
tic, de la noua limb` de lemn a euro bi ro-
cra]iei la verbul neao[, de la „europere-
ta“ kitsch la o suav` art` nonfigurativ` 
a cuvintelor venite din regnuri sub con-
[tiente [i cer nute peste praguri de timp. 
Sunt oameni ai Estului european, gas-
tarbeiter, mafio]i [i nostalgici, dezmo[-
te ni]i [i pro fitori, porni]i spre „adev` ra-
ta Europ`“. Magma uman` \n trecere, 

din care se na[te o nou` lume. 
|n Allegretto Albania, Stefan Çapali-

ku poveste[te despre situa]ia unei fami-
lii supuse riscului de crim` prin legea 
ka nun-ului. Dac` avem impresia c` 
tema este azi doar o chestiune de exo-
tism: acum vreo trei ani, directorul tea-
trului din Shkodra s-a \n  chis \n cas`, fi-
indc`, dup` tradi]ie, era de semnat ca 
ur m` toa rea victim` de s~n  ge. Acela[i 
motiv face ca, \n piesa lui Çapaliku, fa-
milia \n  trea g` a unui critic muzical (el, 
so]ia [i doi fii) s` fie blocat` \n cas`. |n 
ca mera de zi se face lectura legii str` bu-
ne, stufoas` [i neclar`. Tot aici televizo-
rul adu ce [tiri din lume [i fiii vorbesc cu 
anglicisme [i au gusturile cool ale ori c`-
ror ti neri de azi. Reductio ad absurdum
merge mai de parte: un serviciu uma nitar
le aduce lucrurile necesare traiului zil nic 
[i le in staleaz` serviciu Intranet cu fa-
milia advers`. Cel ce urma s` aplice pe -
deap   sa ancestral` apare pe micul ecran 
la [tiri, printre solda]ii din trupele de men  -
]i nerea p`cii care se \ntorc din Irak. 

Sunt piese care vin dintr-un terito-
riu al nuan]ei [i culorii, al for]ei poetice 
[i vizionare, al contrastelor crude, al 
cru zimii care poate coexista cu ino cen-
]a. Aici absurdul este la el acas` [i oa-
menii au \nv`]at multe specii de umor, 
pentru a supravie]ui \ntr-o lume unde 
rareori le-a fost dat s`-[i decid` singuri 
soarta.

Proiect vanitos al unui regizor indian, 
cu o actri]`-copil rom~nc`, un exerci]iu 
vizual [i o emo]ionant` poveste despre 
imagina]ie.

Feti]a unor imigran]i rom~ni are un 
ac cident [i e internat` \ntr-un spital 
din America anilor 1920. Cu m~na \n 
gips, Alexandria (Catinca Untaru) se 
plic  tise[te de moarte, a[a c` se stre-
coar` pe holurile spitalului, printre doc-
tori preocupa]i, infirmiere m`moase [i 
pa cien]i de toate v~rstele. La un mo-
ment dat, este atras`, \ntr-un salon, de 
dis cu]ia dintre un t~n`r paralizat [i un 
om cu un picior de lemn. Imagina]ia 
Ale xandriei intr` \n joc [i \[i \nchipuie 
c` omul cu picior de lemn e un pirat. 
B`r batul paralizat, Roy (Lee Pace), in-

tr` \n jocul feti]ei [i \ntre ei se creeaz` o 
le g`tur` aproape paternal` – tat`l feti-
]ei fusese oricum ucis de ni[te r`uf` c`-
tori, fapt ce a l`sat urme ad~nci \n su-

fletul Alexandriei. Roy, care era un cas-
cador ce a r`mas paralizat \n urma unui 
accident, \ncepe s`-i spun` o poveste de-
spre aventurile a cinci eroi – un african, 
un indian, un italian, un englez [i c`pe-
te nia lor, Banditul Mascat – care lupt` 
\m potriva unui tiran odios. Pe m`sur` 
ce Roy poveste[te, filmul preia imagini-
le create \n mintea feti]ei, a c`rei ima gi-
na ]ie se \mplete[te cu lumea real`. Ast-
fel, cei cinci eroi de poveste iau chipuri-
le unor personaje din spital sau ale 
unor cuno[tin]e ale Alexandriei. Numai 
c` Roy, care \n aventura imaginat` de 
Ale xandria luase chipul Banditului 
Mas cat, \i cere feti]ei ca, \n schimbul po-
ve[ tii, s`-i aduc` de la infirmerie mor-
fin`, la \nceput pentru a-i calma dureri-
le, apoi pentru a-[i pune cap`t zilelor. 

|n situa]ia dramatic` astfel creat`, gra-
ni ]a dintre poveste [i realitate este tot 
mai fragil` \n mintea feti]ei, care devi-
ne parte a pove[tii [i \ncearc` s`-l sal-

veze pe Roy.
Tarsem Singh este la al doilea 

lungme traj al s`u, dup` The Cell (Cone-
xiune invers`, 2000). Regizorul s-a n`s-
cut \n India, a studiat arte [i design \n 
Sta tele Unite ale Americii, unde a in-
trat \n show business f`c~nd reclame [i 
videoclipuri muzicale. Dup` succesul re-
la tiv cu The Cell, Tarsem Singh a lucrat 
6 ani la urm`torul film. The Fall, o adap-
ta re dup` Yo Ho Ho, un film bulg`resc 
din anii 1980, este proiectul personal al 
regizorului, care [i-a pus la b`taie mili-
oanele de dolari c~[tiga]i din reclame 
ca s` filmeze, timp de 4 ani, \n 18 ]`ri, o 
fan tezie cum rar se vede \n cinematogra-
fia de azi.

Ca [i \n The Cell, imaginea este punc-
tul forte al filmului. Pretinz~nd c` nu a 
fo losit niciun efect special creat pe com-
puter, Tarsem Singh ofer` un spectacol 
de culori, \n cadre atent c`utate. Sec ven-
]a cu care se deschide The Fall, filmat` \n 
alb-negru [i cu \ncetinitorul, ne arat` 
cum, de pe un viaduct pe care sta]io-
nea z` un tren, un cal este ridicat din 
r~ul care curge pe dedesubt. Scena are 
o \nc`rc`tur` vizual` deosebit`, mai 
ales c` nu [tim ce s-a \nt~mplat – afl`m, 
ulterior, c` era vorba despre accidentul 
pe care \l suferise Roy, \ncerc~nd s` 
fac` o cascadorie nemaiv`zut` ca s`-[i 
im presioneze iubita. Mul]i i-au repro[at 
lui Tarsem Singh c` folose[te prea mult 
tehnicile de filmare caracteristice mai 
de grab` videoclipurilor. Acest lucru nu 
poate fi negat; \ns`, \n cazul de fa]`, 
efec tul este benefic [i ajut` la crearea 
atmosferei de ireal din imagina]ia Ale-
xandriei. De la cavalcade printr-un de-
[ert de un alb orbitor, la insule aride 
pro iectate pe un cer de un albastru pu-
]in probabil, totul lucreaz` \n slujba po-
ve[ tii ce se \nfirip` \n mintea feti]ei.

|ns` marele plus al filmului vine de 
la Catinca Untaru, actri]a rom~nc` \n 
v~rst` de 6 ani \n timpul film`rilor. 

Alea  s` \n urma unui casting la care au 
participat sute de copii, Catinca ofer` 
una dintre cele mai sincere imagini ale 
unei feti]e normale, cu exuberan]a, cu-
riozitatea [i inocen]a caracteristice v~r s -
tei. Total necunoscut` \n Rom~nia, Ca-
tinca Untaru a adunat aprecierile criti-
cilor din lumea \ntreag` pentru rolul 
Alexandriei.

Singura vulnerabilitate a filmului 
este \n scenariu – pu]in dezl~nat, cu 
unele p`r]i inconsistente. |n materie de 
film despre refugiul \n imagina]ie atunci 
c~nd realitatea e prea crud`, Labirintul
lui Pan al lui Guillermo del Toro r`m~ne 
referin]a de la care se vor revendica al-
te pelicule. |ns` [i The Fall este, pe alo-
curi, o \nc~ntare cinefil`. S` sper`m c` 
va fi distribuit [i \n Rom~nia c~ndva, \n 
aceast` toamn`, a[a cum umbla un 
zvon...

RåZVAN BRåILEANU

Culorile imagina]iei
The Fall

SUA, 2006
Regia: Tarsem Singh
Cu: Catinca Untaru, Lee Pace, 
Justine Waddell
Pe ecranele rom~ne[ti din 
toamna lui 2008 (?)

film
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}`rmul e \nalt, despicat [i surpat. 
Poart` \nsemnele na[terii [i distrugerii 
tectonice, pietrele stau s` se pr` bu-
[eas c` \n h`ul m`rii, iar valurile 
schim b` malul st~ncos \n fiecare zi, 
mu[  c~nd mai tare din pietre, acoperin-
du-le sau l`s~nd s` se vad` neb`nuite 
insule, r`s`rind ca [i cum ar fi fost \n  tot-
deau na sp`late de lumina zilei. M~ine 
vor fi acoperite din nou de valuri. Mici 
insule cu via]` de c~teva ore, pe care 
sur  ghiunita mam` Leto ar fi putut s`-i 
dea na[tere zeului, a[a cum a fost pe 
insu  la mitic`, plutind pe mare [i acope-
rit` de mi[carea permanent` a aripilor 
p` s`rilor, \ntr-un bruiaj pentru priviri-
le amenin]`toare.

Templul1 e ridicat \n fa]a acestui 
mi[ c`tor peisaj – o iluzie sau o perma-
nent` amintire a legendei despre insula 
con sacrat` na[terii zeului2 sau o evoca-
re marin` a multiplelor fe]e ale celui nu-
mit cu peste dou` sute de nume. Foarte 
aproape de mare, fostele ziduri ale tem-
plului se suprapun coloanelor naturale 
de calcar ale falezei, ni[te \nt`rituri uria -
[e, albe, str`lucitoare, \n lumina soa relui,
form~nd un halou orbitor, ca un prim 
parapet \n calea celor ce se apropiau pe 
mare, p~n` \n rada micului port, c`ci 
primul nume care vine \n minte pe 
aceast` coast` inundat` de lumin` este 
Phoebus, Phoibos, cel pur, cel str`lu ci-
tor, venerat mai t~rziu ca soare, „c`l-
c~nd solemn, cu pasul mare, lumin`-n 
ju rul s`u revars`; / v`p`i \mpr`[tie pi-
ciorul [i minunata lui tunic`“3.

Micul port [i golful nu mai exist`, 
aco perite de st~nci c`zute, de mare, iar 
sin gurul drum c`tre Templu e pe uscat. 
P~n` [i aici, pe drumeagul ce iese din 
calea principal`, s`l`[luie[te zeul, vene-
rat \n epoca veche ca protector al dru-
murilor [i c`minelor, Agyieus. Drumul 
de azi nu s-a schimbat cu mult fa]` de 
cel parcurs de redescoperitorii moderni 
ai Templului, de c`ut`torii de comori: 
„Urm~nd r`m`[i]ele unui apeduct la 
nord de Curion, continu~nd prin tufi [u-
rile dese, din care se ridic` stoluri de 
pot~rnichi [i fazani, am ajuns la ruine-
le Templului lui Apollo Hylates, a[e za-
rea fiind numit` azi de locuitorii din sa-
tele dimprejur Apellon. Numele str`-
vechi a fost Hyle [i de aici se trage atri-

butul Hylates. Gr`mada mare de pietre 
n`ruite pe jos arat` c` templul trebuie 
s` fi fost un edificiu magnific. Era ridi-
cat cu fa]a la mare, de care se afl` la dis-
tan]` de numai o mie de pa[i, [i era cu 
totul [i cu totul \nconjurat de p`duri (...) 
Coloanele de marmur` alb` [i granit 
alb`striu sunt rostogolite \n toate di rec -
]ii le (...) C~teva s`pt`m~ni, am s`pat 
de-a lungul funda]iei r`s`ritene, dar n-am 
dat de sculpturi, doar de c~]iva lupt`-
tori de ceramic`, cu casc` [i scut, cio-
buri \nscrise cu litere grece[ti, cu o de di-
ca ]ie lui Apollo Hylates (...) Am g`sit 
frag mente de inscrip]ii, \ntr-una ap`-
r~nd numele lui Ptolemeu Philadelphus 

[i al Cleopatrei (...)“4.
Misiunile de descoperire a Templu-

lui au \nt~rziat, succed~ndu-se la dece-
nii una dup` alta, timp \n care locul a 
fost pr`dat de nenum`rate ori. C`ut~nd 
ves tigiile descrise \n am`nun]ime de 
Ces nola [i care nu las` loc \ndoielii c` 
s-ar fi aflat altundeva, au ap`rut la su-
prafa]` dou` construc]ii suprapuse sau 
mai cur~nd continu~ndu-se una \ntr-al-
ta, pietrele vechi fiind refolosite [i rea-
[e zate dup` un nou plan. Al doilea tem-
plu ar putea data din anii 65–66 d. 
Chr., din perioada lui Nero, \n perioada 
c` ruia coasta cipriot` a fost moderni-
zat`, [i dat` fiind fascina]ia acestuia 
pentru Apollo, pentru muzica lui. De 
alt   fel, acesta e numele zeului cel mai 
cunoscut, e imaginat dirij~nd muzele, 
Apollo Musagetes, av~nd la \ndem~n` 
lira d`ruit` de Hermes, „Harf` de aur a 
lui Apollo [i a vioriu buclatelor / Muze 
le giuit` avu]ie! |n a lor st`p~nire tu 
e[ti; de tine ascult` / Ritmicul pas din-
t~i la sfinte s`rb`tori! / C`ci semnelor 
tale se \ncredin]eaz` c~nt`re]ii, / C~nd 
tu preludiile din fruntea horei / Cutre-
murul coardelor \l arunci / {i fulgerul 
aprig – ve[nicul izvor de foc – \l do mo-
le[ti“5.

Dar e prea lini[te azi peste ruinele 
Templului, ca [i cum zeul ar fi plecat6 \n 
c`l`toria lui ciclic`, \n }ara Hyperbore-
enilor, retras s` lase loc iernii – imagi-
nare, bl~nde, mediteraneene. Poate c` 
mai trece prin p`durea sacr` de pin, ca 
Apollo Aphetoros sau Argurotoxos, tr`-
g~nd cu arcul de argint s`ge]ile miste-
rioase, care aduceau sf~r[itul lin, f`r` 
du rere, l`s~ndu-i pe muritori cu z~m be-
tul pe buze. Ca s` ajungi la sanctuar, 
intri dinspre drumul de ]ar`, treci pe o 
c`rare cu rozmarin, pe l~ng` un rodiu, 

l` s~nd \n st~nga Casa Preo]ilor [i Pala-
estra, din care au r`mas funda]ii pu]in 
ridicate, [i urm`re[ti aleea spre Tem-
plu, f`r` aproape s` bagi de seam` ve-
chiul altar, perfect rotund, care r`m~ne 
[i acum, ca [i \n trecut, cunoscut doar 
ini ]ia]ilor. Era de neatins, spune Stra-
bo7, iar cei ce cutezau s`-l p~ng`reasc` 
erau arunca]i de la \n`l]ime, \n marea 
tumultoas` [i necru]`toare. Pe el erau 
a[ezate figurine [i vase de ceramic` [i 
se aduceau sacrificii, iezi [i miei, \ntr-un 
ritual mai cur~nd oriental. Erau vene-
ra]i copacii sacri, planta]i \n jurul alta-
rului, \nconjurat la r~ndul s`u de podi-
umuri pentru dansurile rituale [i flan-
cat de baetyls – menhire sacre, uneori 
c`zute din cer \n form` de meteori]i sau 
\nsufle]ite de spiritul divin.

Forma celui de-al doilea Templu nu 
este sugerat` dec~t de c~teva ziduri [i 
co loane ridicate pe jum`tate. Arhitectu-
ra sanctuarului dedicat cu prec`dere 
aces tui zeu ar fi trebuit s` \nsemne, 
mai mult dec~t oriunde, ordine, echili-
bru [i armonie, epitete consacrate ca 
apo linice, [i, totu[i, „r`m`[i]ele in situ 
ale Templului lui Apollo Hylates con-
verg \n linii mari, dar nu se suprapun 
peste principiile de baz` ale lui Vitru-
vius“8, \nc`lc~nd tocmai normele clasi-
ce, iar pe m`sur` ce m`sur`torile au 
avan sat, reconstruc]ia virtual` a dus la 
o nou` posibil` form`, de templu naba-
tean, ca cele t`iate direct \n peretele 
st~ncos la Petra [i Hegra, \nc~lcind [i 
mai mult calea spre imaginea pur` a al-
tarului zeului9.

Dar cine este acest Apollo Hylates [i 
peste care dintre cele dou` sute de 
nume se suprapune divinitatea din Tem -
plu? E greu de construit peste aceste 
rui ne o defini]ie clar`. Numele, care i-a 
fost dat \n perioada elenistic`, ar \nsem-
na: lemn, p`dure, materie primordial`, 
a[a cum s-a desprins din haos, sub-
stan]`, dar, cu toate acestea, cultul ci-
priot e pus \n leg`tur` cu un alt atribut 
al zeului, de purificator [i de t`m` dui-
tor, la fel ca Apollo Akesios, Iatros sau 
Acestor, venerat de romani ca Apollo 
Me dicus. E zeul a c`rui descenden]` a 
fost sl`vit` cu la fel de mult` fervoare: 
fiul s`u, Asklepios, divinizat la Roma 
ca Aesculapius, fiind at~t de iscusit \n -
c~t a reu[it s` redea via]a trupului ne\n -
sufle]it al lui Hyppolitos, fapt` pl`tit` 
cu moartea de c`tre chiar olimpianul 
Zeus, pentru c` a \ndr`znit s` \ncalce 
legile firii.

Dar, totodat`, Apollo e zeul care 
aduce molima la fel cum o [i vindec`. 
Aceste contraste se reg`sesc [i \n contra-
dictoria arhitectur` a Templului cipriot, 
poate chiar \n paralelismul cu templele 
nabateene din de[ert, pentru c` mul]i 
cred c` numele zeului descinde din cel 
al unei vechi divinit`]i hitite, Aplu, evo-
cat [i el \n timpul anilor ciumei.

Astfel, c`l`toria zeului, cu cele dou` 
sute de nume, dinspre trecut p~n` \n 
ziua de azi, e marcat` pe ruinele Tem-
plului, de la menhire [i misteriosul al-
tar circular, la templul grecesc care cu-
prinde \ntreaga arhitectur` a peisaju-
lui, chiar [i derdelu[ul abrupt al falezei, 
p~n` la construc]iile monumentale ro-
mane. Iar cultul pentru zeul vraci se in-
sinueaz` \n via]a de zi cu zi, arborii [i 
pietrele fiind \nc` sfinte pentru ]`rani, 
care aduc ofrande figurine de cear`, la 
fel ca \n trecut statuetele de teracot`...

ANDREEA PåSTÅRNAC

Arheologie lini[tit` 

1. Sanctuarul lui Apollo Hylates se afl` pe coasta de sud-vest a Ciprului, str`juind 
Golful Episkopi de azi. A fost excavat \n ultimii 120 ani, g`sindu-se numeroase obiecte [i 
fiind scoase la iveal` multe cl`diri care fac parte din ansamblul templului. „|n ceea ce 
prive[te datarea templului, norocul nu ne sur~de [i nu avem nici o dovad` direct`“, scria \n 
1967, \nsum~nd descoperirile celorlalte dou` expedi]ii arheologice, Robert Scranton, 
conduc`tor al noii misiuni arheologice. Au fost descoperite dou` construc]ii, prima din 
perioada arhaic`, a doua din cea elenistic`. R`m~ne cert c` templul a fost complet distrus 
de un cutremur, \n ziua de 21 iulie, 365 A.D.

2. Insula plutitoare Asteria, legat` mai t~rziu de p`m~ntul ferm [i devenind cunoscut` 
ca insula Delos.

3. Imnul c`tre Apollo Pythianicul.
4. Luigi Palma di Cesnola, numit consul al Statelor Unite \n Cipru (1865–1875), a f`cut 

numeroase s`p`turi arheologice, \ncerc~nd s` rivalizeze cu H. Schliemann [i adun~nd o 
colec]ie de o bog`]ie ie[it` din comun, care a constituit nucleul colec]iei de la Metropolitan
Museum of Art din New York. Printre lucr`rile sale, se num`r` [i Cipru, vechile lui ora[e, 
morminte [i temple (1877).

5. Pindar, Pythicele 1,1.
6. „La Delfi, Delos [i \n ale locuri de cult, se credea c` o bun` parte a anului Apollo 

r`m~ne \n dep`rtare. Odat` cu venirea iernii dispare, spre a ap`rea la \nceputul 
prim`verii, \nt~mpinat de c~ntece sfinte. La Delos domnea credin]a c` lunile de iarn` [i le 
petrecea \n Lycia, iar mitologia de la Delfi pomene[te ca loc de re[edin]` a lui Apollo 
fabuloasa ]ar` a hyperboreenilor“, Walter F. Otto, Zeii Greciei, Humanitas, 1995.

7. Strabo, 14,6,3.
8. David Soren, Sanctuarul lui Apollo Hylates la Kurium, Cipru, The University of Arizona 

Press, 1987, p. 212.
9. „|n f`ptura lui Apollo, poetul cinste[te noble]ea senin`t`]ii [i libert`]ii, str`lucirea 

solar` care scoate la lumin` nu secretele fericirii, ci cunoa[terea plin` de ac]iune, 
b`rb`teasc`, a vie]ii [i faptele pline de demnitate“, Walter F. Otto, Zeii Greciei, Humanitas,
1995.

Ruinele templului lui Apollo Hylates
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A[teptau autobuzul de trei ore. De obi-
cei venea, dar acum era Cr`ciun [i [oferul 
era [i el om. Avea cu siguran]` o familie 
[i cump`r`turi de f`cut. |l \n]elegeau, dar 
nu mai cu condi]ia s` vin`, \ntr-un sf~r[it. 
|n sta]ie lumea era mult` [i ploua. Erau 
toate categoriile sociale [i de v~rst`. A[-
tep tau autobuzul. Nu aveau nici o certitu-
dine c` avea s` vin`, dar faptul c` to]i st`-
teau [i nu plecau \i \mb`rb`ta. V~nz`torul 
de la Gogo[erie f`cuse v~nz`ri record. 
Toa t` lumea din sta]ie m~nca c~te o go-
goa[`, ca s` treac` timpul. {i cum timpul 
nu trecea, mai m~ncau c~te o gogoa[`. La 
un moment dat, gogo[arul a \nchis, m~-
nios, c`ci un str`in cu locul [i cu obiceiuri le 
locului a refuzat s` \i dea bac[i[. Lumea 
m~nioas` a alungat str`inul. Din cauza 
lui, nu mai puteau m~nca gogo[i, ca s` 
trea c` timpul. Timpul nu mai trecea. Tre-
ceau \n schimb alte autobuze, care mer-
geau \n alt` parte. Lumea le recuno[tea 
de departe [i nu se \mbulzea: acestea erau 
verzi [i cu ni[te kiwi pe ele. Erau ajutoare 
de la guvernul neozeelandez. Autobuzul 
pe care \l a[tepta lumea trebuia s` fie ro[u. 
Era ajutor de la guvernul uruguayan.

Un om c`zut \ntr-un canal, nu foarte 
de parte de sta]ie, striga [i el dup` ajutor. 
Dar nimeni nu-l ajuta. Oamenii erau buni, 
\n parte, dar la c~te canale descoperite 
sunt [i la c~]i oameni cad \n ele, dac` i-am 
salva pe to]i, am pierde toate autobuzele, 
ne-ar fl`m~nzi to]i copiii, ar divor]a de 
noi toate nevestele [i ne-ar da afar` din 
toa te serviciile. Ajut`-te singur, \i strigau 
ei, dar omul le r`spundea c` nu poate: 
avea un picior rupt. Vinde-]i piciorul, dac` 
tot s-a rupt, \i spuse cineva. Ai putea lua 
pe el o gr`mad` de bani, cu care ai putea 
s` chemi salvarea, s` te scoat` de-acolo. 
Nu pot, ]ipa omul. |mi c~[tig traiul cu pi-
cioarele. Atunci de ce ]i-ai b`gat picioare-
le \n canal?, \l \ntreb` un subinginer. E[ti 
fotbalist, nene?, \l \ntreb` [i un pu[ti, cu 
ochi alba[tri [i vis`tori [i plini de spe-
ran]` [i cu un pokemon \n m~n`, ]in~nd 
de m~na cealalt` un domn cu o pu[c`. |mi 
dai [i mie un autograf? Nu pot, spuse 
omul, sunt prea ad~nc \nfipt \n canal. {i, 
pe deasupra, nu sunt fotbalist. Sunt munci-
tor necalificat, dar cinstit. Cum spuneam, 
muncesc cu picioarele. La o \ntreprindere 
de fabricare a vinului. Stau \ntr-un teasc 
[i strivesc cu picioarele. F`r` picioare, 
sunt mort. Curaj, zise unul. Exist` [i po[-
ta[i f`r` un picior. Am citit eu \ntr-un 
ziar. Cu voin]` se poate reu[i. Era ziarul 
Anormal de s`pt`m~na trecut`, zise al-
tul. Ce voin]`, domnule!

Omul muncitor necalificat din canal 
scoase un geam`t [i \ncet` s` mai cear` 
aju tor. Dumnezeu s`-l ajute, spuse o b`-
tr~ n` evlavioas`, f`c~ndu-[i semnul crucii. 
{i pe noi s` ne ajute, s` vin` un autobuz, 
zise un seminarist, care-[i ascundea cum 
pu tea compasiunea pentru omul din canal. 
{i Duhului t`u... r`spunse \n cor lumea.

Autobuzul nu mai venea, dar oamenii 
nu pierdeau n`dejdea. Fiecare privea cu 
spe ran]` restul de lume, spun~ndu-[i c` 
dac` toat` omenirea asta st`tea, e pentru 

c` [tia c` vine autobuzul.
De unde a]i luat gogoa[a?, \ntreb` o 

doam n` pe un copil.
Nu am luat-o, mi-a dat-o mama, r`s-

pun se. Vin cu ea de acas`.
V~nd gogo[i la suprapre] cu 100.000, 

in terveni un ]igan.

|n cele din urm`, autobuzul veni. Era 
plin, dar prin el se mai puteau vedea de 
par tea cealalt` prin geamuri buc`]i de 
cer \ntunecat [i murdar, deci mai era loc. 
Hai, copii!, strig` victorioas` o b`tr~n`, \m -
ping~nd cu m~inile, saco[ele, fundul [i 
s~nii pe cei din fa]a ei, ca s` se apropie. 
Unul c`zu, se lovi cu capul de trotuar [i 
muri pe loc. C~inii se repezir` la hoit [i \n -
ce pur` s` \nfulece din el buc`]i de carne.

C~]iva mai slabi de inim`, v`z~nd c~t 
de plin e autobuzul, se \nfrico[aser` [i ple-
ca ser` pe jos. Unii din ei murir` singuri 
[i \n noapte, c~teva ore mai t~rziu. Al]ii 
luar` taxiul. Al]ii intrar` \n c~te o cr~[m` 
[i b`ur` pe ner`suflate, pe s`turate.

Dar majoritatea lumii \ncerc` s` se ca-
]e re \n autovehicul. Nu mai e loc, se auzi o 
voce de duduie din`untru. Ba mai e loc, 
r`s  punse r`stit un ]`ran, ar]`gos [i revol-
tat. Oameni buni, s` nu fim egoi[ti, ad`u  g` 
o voce fin` de epigramist, \ndrept~ndu-se 
spre u[a din spate. Eu vreau s` cobor, 
sc~nci un t~n`r adolescent, de la jum` ta-
tea autobuzului. Acum e prea t~rziu, r`s-
pun ser` mai multe voci severe. Ce-ai c`u-
tat s` te bagi acolo la mijloc, ca un bou? 
Aici se [tie c` e o sta]ie unde toat` lumea 
urc`, nu coboar`.

Dac` se d` jos, se face un loc, observ` 
cu spirit logic un profesor de matematic`, 
ce lucra acum ca v~nz`tor \ntr-o con sig na-
]ie. A[a e! A[a e!, strig` lumea bucuroas`. 
Pe mine n-o s` m` deranjeze, bodog`ni un 
mo[ cu cojoc. Ca s` \i fac loc s` coboare, 
trebuie s` m` dau jos. Ce,’s prost? De-abia 
am reu[it s` m` urc, acum dou` sta]ii.

Domne, \nt~rzii la c`s`toria civil`. C`-
s` toria mea!, strig` adolescentul, rug`tor. 
D`-i drumu’, domne, la b`iat, s` treac`, 
]ip` o mam`. Las`-l s` se c`s`toreasc`. 
S` fac` \ntr-o zi copil, copii, c` nu mai poa-
te s` tr`iasc` lumea de voi, bo[orogilor.

A[a ]ipase femeia, m~nioas`, [i c~teva 
voci i se al`turaser`.

Vezi cum vorbe[ti, zise b`tr~nul. |n ti-
ne re]e am fost profesor de logic`, \nainte 
s` fiu pensionar. {i apoi, minte. Am s` v` 
demonstrez. C`s`torii civile nu se fac la 
ora 17:00, s~mb`t` seara. Uno, e prim`ria 
\n chis`, conform articolului 17 din regula-
mentul interior al administra]iilor cu pu-
blicul. {i secundo, \nainte de Cr`ciun, pri-
marul e [i el acas`, ca tot omul, s` taie 
porcu’.

Crez~ndu-se \n[elat`, lumea \ncepu s` 
hui duie. Sta]i a[a, strig` t~n`rul. Nu mint! 
Am dat [pag` la primar, m` c`s`tore[te! 
C~t i-oi fi dat tu, m`?, zise un mitocan, cu 
dispre]. S` \l faci s` vin` la prim`rie, de 
Cr` ciun... O fi el cumsecade, da’ \nainte 
de s`rb`tori... e [i el om, s`racu’. Tocmai, 
se ap`r` t~n`rul. I-am dat 10.000 de pa-

chete de ]ig`ri.
Un murmur de admira]ie str`b`tu 

mul ]imea. {i dac` e[ti a[a barosan, ce cau]i 
\n autobuz, neic`, unde ]i-e mer]anu?, 
stri g` ]iganul cu gogo[ile. |ns` r`spunsul 
nu mai veni. Se auzise un foc de arm`. B`-
tr~nul care nu \l l`sase pe adolescent s` 
coboare fusese \mpu[cat \n cap. Creierii \m -
pro[caser` permanentul unei doamne, 
care d`du un icnet de sc~rb`: Dezgus t`-
tor! Tocmai vin de la coafor. Omul cu cos-
tum [i cravat` care tr`sese focul de arm` 
zise cu voce autoritar`: b`iatul e cu mine. 
A f`cut pana prostului cu mercedesul, 
d’aia a luat autobuzul. Oamenii omului 
cu pistol extraser` cadavrul omului din 
au tobuz, cu greutate. |[i f`cur` cu greu 
loc prin mul]ime. Circula]i, circula]i! Nu 
in comoda]i accesul, zise un poli]ist de la 
cir cula]ie, care f`cea parte din cei care vo-
iau s` suie \n autobuz. Corpul \n cojoc al 
b`tr~nului mort fu aruncat la ni[te hiene 
care, ap`rute de dup` un d~mb de gunoa-
ie de pe l~ng` un mini-supermarket, chico-
teau de bucurie. S` tr`ie[ti, n`[icule! stri-
 g` adolescentul bucuros, cobor~nd din au-
to buz [ifonat, \n costum de ginere.

S-au f`cut dou` locuri, observ` cu ma-
li ]ie profesorul de matematic`, acum v~n-
z` tor \ntr-o consigna]ie.

Lumea se \ndesa [i spa]iul liber din au-
to buz se mic[ora.

Las`-m` s` stau jos, d`-mi locul!, stri-
 g` o femeie b`tr~n` gravid`, c`tre una t~-
n` r` [i gravid`, care ocupa locul rezervat. 
Cum aceasta \ns` nu se putea mi[ca, se 
a[e zar` una \n bra]ele alteia.

Autobuzul din construc]ie nu pleac` 
cu u[ile deschise, zise [oferul cu ton infor-
mativ, m~nc~nd praz. Era mai bine \na-
inte, se pl~nse o bab`. Autobuzele din con-
struc]ie plecau cu u[ile deschise! Intra 
mai mult` lume, [i-n`untru, [i-nafar`. 
Era tot r`u, dar avea grij` de popor.

Un om din autobuz, \mpins din toate 
p`r ]ile, pieri strivit, \ns` nu era grav, c`ci 
autobuzul nu f`cea dec~t o jum`tate de 
or` p~n` la cap`t [i nu avea timp s` 
prin d` s` miroas`. Un pudel \ncepu s` 
adul mece bucuros urechea domnului mort. 
Oricum, coment` un microbist, e mai bine 
pentru el. I se terminase ajutorul de [o -
maj. Un contabil de la o firm` privat` cu 
un calculator portabil de la ajutoare p`-
r`si coada la una din sc`rile autobuzului 
[i \ncepu s` se joace cu calculatorul, pe 
sc` rile unui bloc. }i-oi trage o conexiune 
in ternet pirat de la gogo[erie, dac` m-oi 
l`sa s`-mi citesc [i eu meilu, \i zise un t~-
n`r cu co[uri [i ochelari.

F`-mi loc!, se auzi un ]ip`t, la u[a 
din fa]`. Unde s`-]i fac?, zise [oferul. 
`sta e locul meu. Am [i eu carnet de 
conducere!, sosi r`spunsul. „Da, dar 
categoria B.“ Cu voin]`, se pot face 
multe, zise o bab` (alta dec~t cele de 
mai \nainte). Cel care se r`s ti se la 
[ofer spuse: Haide, a[tep]i o invi ta-
]ie? D`-mi locul mai repede. Sunt 
Avo cat.

M` pi[ pe tine, zise [oferul, 

m~ nios, cu ochii injecta]i de b`utur`. Ai 
insultat un Avocat, zise poli]istul de la cir -
cu la]ie. Totul se pl`te[te, c~nd e vorba de 
domnii avoca]i spre exemplu. Pentru una 
ca asta o s` iei 8 ani de p~rnaie. |nfri co-
[at, [oferul se trezi din buim`ceala alcoo-
lic`, arun  c` prazul, deschise fereastra, 
s`ri pe ea [i disp`ru \n noapte. Avocatul 
lu` locul [oferului.

Era mai bine \nainte, zise o b`tr~nic` 
pro tejat` de o copaie, pe care se a[ezaser` 
ni[te studen]i [i jucau c`r]i cum puteau.

Era mai bine \nainte de \nainte, zise o 
doamn`, care ]inea \n bra]e un vl`jgan. 
P`i se poate, \nainte de \nainte un avocat 
nu ar fi fost silit, \n pofida respectului im-
pus de diploma lui, s` se suie la volan!

Era mai bine \nainte de \nainte de \na-
inte, zise o doamn` foarte b`tr~n`, cu o 
p` l`rie cu pene de fazan, pe care le ciufu-
lea lumea \nghesuit` care luase loc \n bra-
]ele ei [i peste care se pr`v`leau ceilal]i. 
Des gueux partout, fi! En ‘907, j’étais de 
l’autre côté, du bon côté, moi, monsieur! 
Et pan! dans le tas (]], b`d`rani c~t cu-
prinde! |n ‘907, eram de partea cealalt`, 
de partea cea bun`, domnule! [i pac! \n 
gr` mad` – fr.).

E mai bine acum, zise subinginerul, jo-
vial. Uite, suntem a[a de \nghesui]i, c` ]i  ga-
nul nu ne poate fura din buzunare. N-are 
loc, ha ha ha!

}iganul era con[tient de adev`rul spu-
selor subinginerului [i de aceea se apuca-
se s` cer[easc`, \ntinz~nd m~na [i ar`-
t~nd la toat` lumea care putea s` vad` o 
bub` ur~t` pe care o avea. O persoan` 
mai miloas` \i d`du ]iganului o bancnot`, 
c`ci, chiar dac` era ]igan, buba sa era, \n -
tr-adev`r, ur~t`.

Da, e mai bine acum, \n \nghesuial`, 
ex hibi]ioni[tii nu mai au loc s` arate ni-
mic [i obseda]ii nu mai pot s` te pip`ie, 
nu se pot mi[ca, zise o doamn` doctori]` 
sto matolog.

Da, \ns` pe mine \nghesuiala m-a sur-
prins \n timp ce un nenorocit \mi b`gase 
m~na sub fust`. Degeaba i-am dat palme, 
acum n-o mai poate scoate, zise o t~n`r`. 
Trebuie s` recunoa[te]i c` e jenant. Ce-ai 
cu mine, domni[oar`?, se pl~nse nenoroci-
tul. De ce nu-]i plac? Sunt destul de ar`-
tos [i nici tu nu mai e[ti a[a tineric`... Ti-
nerele din ziua de ast`zi sunt mofturoase 
[i nici nu mai are grij` de b`rba]i, zise o 
b`tr~nic`, alta dec~t toate cele de mai 
sus. {i, pe deasupra, nu sunt chiar de le-
p` dat, \nt`ri nenorocitul. Am o sor` \n 
Suedia. S-ar putea s`-mi fac` invita]ie. 
D`-mi [i mie telefonul, dup` Cr`ciun pu-
tem s` ne vedem, te scot \n discotec`. Dom-
ni[oara ezit`: \]i dau num`rul de mobil, 
c` dac` suni pe fix s-ar putea s` r`spund` 
taic`-miu. {i e b`nuitor.
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