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Filmele
anului
2013
La fel ca 2012, anul 2013 aduce
mai ales continu\ri ale unor
mega-succese, majoritatea titlurilor din topurile celor mai
a[teptate filme fiind francize.
Printre acestea se num\r\: Fast
and Furious 6, Star Trek Into
Darkness, The Wolverine , Thor:
The Dark World , The Hunger
Games: Catching Fire , The Hobbit: The Desolation of Smaug
[i The Hangover: Part 3.
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Scriitoarea Corina Sab\u a lansat Dragostea, chiar ea

„Mul]i dintre prozatorii
contemporani nu mai s`nt dispu[i
s\ investeasc\ `n personajele lor“

Cronic\ de
carte

C\l\tor prin
Berlinul nazist
Florin Irimia
Hans Fallada, pseudonimul lui Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen, e
un caz aparte `n istoria literaturii
germane, at`t de aparte, `nc`t ar
merita s\ se scrie un roman despre el. Dup\ r\zboi, scrie `n doar
dou\zeci [i patru de zile Singur `n
Berlin (`n original, Jeder stirbt für
sich allein Fiecare moare singur),
actualmente probabil cel mai cunoscut al s\u.
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Datul `n spectacol

Pu]in\ statistic\
Olti]a C`ntec
Cam de mult\ vreme unii zic c\
de peste 20 de ani, al]ii merg mai
departe, sus]in`nd c\ de 40 ,
teatrele din România, de fapt
institu]iile de spectacole de la
noi, nu au mai ajuns sub lupa
analizelor sociologice.
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Avanpremier\

Gabriel
Andreescu –
„C\rturari,
opozan]i [i
documente.
Manipularea
Arhivei Securit\]ii“
Dac\ cite[ti Dragostea, chiar ea cu cheia romantismului `n m`n\, derutat poate de titlu, mari dezam\giri vei tr\i.
Corina Sab\u este ironic\ p`n\ `n v`rfurile unghiilor, iubirea, pasional\ [i necesar\, este pus\ sub lup\ [i, desigur, detaliile s`nt caraghioase [i de tot r`sul, iar personajele, chiar dac\ poate ne recunoa[tem `n sl\biciunile lor
c\ de calit\]i nu prea poate fi vorba , ne inspir\ mai degrab\ la dezicere dec`t la compasiune.

Suplimentul de cultur\ public\
`n avanpremier\ un fragment din
volumul C\rturari, opozan]i [i documente. Manipularea Arhivei Securit\]ii, de Gabriel Andreescu,
care va ap\rea `n cur`nd la Editura Polirom, `n colec]ia Plural M .

Citi]i un interviu de Elena Vl\d\reanu `n » paginile 8-9
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Filmele anului 2013

Dintre sute de francize care
las\ malurile, c`te oare le vor
sparge v`nturile, valurile...
„Glad The great Gatsby isn’t on this list. Overrated book,
surely it will be an overrated film“ („M\ bucur c\ Marele
Gatsby nu e pe list\. Cartea e supraapreciat\, cu siguran]\
[i filmul e la fel“) sun\ un comentariu la una din listele cu
filmele anului 2013 de pe imdb.com. Semnatarul (dup\
poza de pe Facebook, un adolescent de culoare cu p\l\rie
roz) e foarte curios, `n schimb, s\ vad\ Man of Steel, reboot-ul lui Zack Snyder la seria Superman. P`n\ `n 14 iunie,
c`nd filmul cu Henry Cavill va avea premiera mondial\, sau
p`n\ `n 10 mai, c`nd iese filmul lui Baz Luhrmann (trailerul a
ajuns deja `n s\li), va mai curge ap\ pe D`mbovi]a.

Iulia Blaga
Numai `n primul trimestru am
num\rat vreo 15 filme care ar merita, de[i `ntreaga list\ a premierelor are un pronun]at aer de
déjà-vu. Ne referim mai jos mai
ales la filmele programate `n România p`n\ `n martie, conform
datelor furnizate de cinemagia.ro, dar [i la c`teva dintre cele
mai a[teptate filme ale anului

cum era de a[teptat, aproape exclusiv francize.

Judd Apatow ne poveste[te
cum e la 40 de ani
~n 11 ianuarie ne `nt`lnim cu Elita gangsterilor/Gangster Squad,
de Ruben Fleischer, a c\rui premier\ mondial\ a fost am`nat\ din
pricina carnagiului din Aurora,
a[a c\ din 7 septembrie 2012 a s\rit direct `n 11 ianuarie 2013. Josh
Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn,
Nick Nolte, Emma Stone, dar [i
al]i actori cunoscu]i apar `n aceast\ violent\ cronic\ a conflictelor dintre LAPD [i mafie `n perioada 1940-1950. Din trailer nu po]i
spune dac\ filmul e doar o `n[iruire de confrunt\ri s`ngeroase sau
are [i o poveste inteligent\ care le
leag\, dar numele din distribu]ie
s`nt un atu. Imaginea e semnat\ de
australianul Dion Beebe, care a fost
studentul lui Iosif Demian la {coala Na]ional\ de Film din Sydney.
~n aceea[i zi are premiera local\
[i noua comedie regizat\ de Judd
Apatow A[a-i la 40 de ani!/This Is
40, care e, de fapt, spin off-ul comediei Un pic `ns\rcinat\/Knocked
Up (adic\ o reluare a unui element
dintr-un film deja existent). ~n afar\ de faptul c\ actri]a principal\,
Leslie Mann, e `n realitate so]ia lui
Apatow, iar cei doi copii ai cuplului format pe ecran cu Paul Rudd
s`nt copiii pe care ea `i are cu Apatow, totul e fic]iune mai ales ceea ce face din film o viziune brutal
de onest\, dar amuzant\ a c\s\toriei , dup\ cum sun\ titlul unei
cronici americane.

Tarantino `l dezl\n]uie
pe Django
~n 18 ianuarie intr\ `n s\lile române[ti mult a[teptatul Django dezl\n]uit/Django Unchained, care se
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spune c\ ar face parte dintr-o trilogie pe care o pl\nuie[te Quentin
Tarantino [i care ar fi `nceput cu
Tic\lo[i f\r\ glorie/Inglourious
Basterds. Elementul comun al celor dou\ filme nu e doar actorul
Christoph Waltz, ci poate mai ales tema drept\]ii [i a r\zbun\rii.
Av`ndu-i `n rolurile principale pe
Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio [i Kerry Washington, filmul
e [i dramedie, [i western spaghetti,
[i love story plasat `n Sudul Statelor Unite, nar`nd odiseea unui negru eliberat (Jamie Foxx) care `n
anul de gra]ie 1859 pleac\ s\-[i salveze iubita (Kerry Washington) din
m`inile unui mo[ier & st\p`n de
sclavi de o infinit\ r\utate (Leonardo DiCaprio). Filmul a ie[it `n SUA
de Cr\ciun [i a fost `nt`mpinat cu
cronici foarte bune, criticii savur`ndu-i calitatea narcotic\ .
Filmul lui Tarantino nu are un
concurent `n Vizita regelui la Hyde
Park on Hudson/Hyde Park on
Hudson, care intr\ tot `n 18 ianuarie. Pelicula britanic\ semnat\ de
Roger Michell (Notting Hill) se ocup\ de idila dintre pre[edintele
Franklin D. Roosevelt (Bill Murray)
[i veri[oara sa Margaret Suckley
(Laura Linney), prin intermediul
weekendului istoric pe care Regele George al VI-lea [i so]ia acestuia
l-au petrecut `n iunie 1939 `n SUA,
`n cursul primei vizite a unui monarh britanic peste Ocean. Filmul
a ie[it `n s\lile americane `n 7 decembrie, suscit`nd critici amestecate [i discu]ii despre acurate]ea
lui istoric\, dar lui Bill Murray i-a
adus o nominalizare la Globul de
Aur.

Mizerabilii lui Hooper
aspir\ la un Glob de aur
~n 25 ianuarie intr\ un alt film
a[teptat, Les Misérables, `n care
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dosar « 3
britanicul Tom Hooper (Discursul
regelui/The King s Speech) pune
pe ecran musicalul realizat la `nceputul anilor 80 de compozitorul
Claude-Michel Schönberg [i libreti[tii Alain Boublil [i Jean-Marc
Natel, distribuind actori unul [i
unul, dintre care cea mai bun\ este spun cei care au v\zut filmul
Anne Hathaway (`n rolul lui Fantine). Hugh Jackman e Jean Valjean,
Russell Crowe Javert, Amanda
Seyfried Cosette, iar Eddie Redmayne Marius. Filmul a avut premiera londonez\ `n 7 decembrie,
iar americanii `l v\d din 11 ianuarie de[i e deja nominalizat la
premiile sezonului, printre altele la
Globurile de Aur (pentru Cel mai
bun musical/comedie, actor, actri]\, melodie). ~n 13 ianuarie vom afla [i dac\ a luat vreun Glob.

Spielberg `l readuce pe
Lincoln la ramp\
Daniel Day-Lewis se num\r\ [i el
printre favori]ii la Globurile de
Aur, Oscar [.a. pentru rolul principal din Lincoln, film care intr\ la
noi `n 1 februarie. Steven Spielberg
ecranizeaz\ biografia Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln, scris\ de Doris Kearns
Goodwin, ocup`ndu-se de ultimele
patru luni din via]a celui mai cunoscut pre[edinte american, inclusiv de abrogarea (din decembrie 1865) a Amendamentului 13 care a abolit sclavia `n toate statele
americane. Lincoln va rula din 1 februarie um\r la um\r cu Amour,
cel mai accesibil film al lui Michael
Haneke [i cel care, foarte posibil, `i
va aduce regizorului nu doar un nou
Glob de Aur (dup\ Panglica alb\/
Das weisse Band), ci [i Oscarul
pentru film str\in. Distins cu La
Palme d Or `n 2012 la Cannes, Amour e love story-ul unui cuplu de
so]i (interpreta]i de Jean-Louis
Trintignant [i Emmanuelle Riva)
care `nt`mpin\ b\tr`ne]ea, boala [i
moartea `n mod simplu [i demn.
Succesul imens al filmului pe oriunde trece se datoreaz\ universalit\]ii subiectului, dar [i naturale]ii cu care e tratat.

Hopkins `l explic\ pe
Hitchcock
Cui `i era dor de Anthony Hopkins
abia `l va recunoa[te, sub masc\
prostetic\, `n Hitchcock, de Sacha
Gervasi, film ce reface rela]ia pentru mul]i necunoscut\
dintre
cineast [i so]ia sa, Alma Reville
(Helen Mirren), ocup`ndu-se doar
de realizarea lui Psycho. Devenit\
Hitchcock dup\ The Lodger (1925),
film mut regizat de Hitchcock unde fusese regizor secund, Alma Reville a avut o influen]\ puternic\
asupra so]ului ei. Filmul lui Sacha
Gervasi s-a bucurat de o primire
bun\, printre l\ud\tori num\r`ndu-se [i The Huffington Post , care
opina c\ e at`t de bine f\cut [i are
at`t de mult suspans, respectiv

umor, `nc`t l-ar fi f\cut pe Hitchcock m`ndru . Premiera lui româneasc\ e pe 8 februarie.
Dup\ ce a fost premiat exact
cu un an `n urm\ la Berlin cu Ursul de Argint [i Premiul de regie,
Barbara de Christian Petzold ar
trebui s\ fac\ o bun\ impresie `n
România (unde intr\ `n 15 februarie), publicul est-european av`nd
receptaculi speciali pentru pove[tile din comunism (afi[ul pare copiat dup\ un celebru cadru din 4
luni, 3 s\pt\m`ni [i 2 zile). Nina Hoss,
una dintre vedetele cinematografului german, interpreteaz\ rolul
unei doctori]e trimise la ]ar\ dup\
ce a f\cut cerere s\ plece din RDG-ul
`nceputului anilor 80. Scris de
Petzold `mpreun\ cu Harun Farocki (cel care a realizat `mpreun\ cu Andrei Ujic\ Videograme dintr-o revolu]ie), filmul ne aduce sub
ochi o poveste cu care rezon\m
u[or, recre`nd o epoc\ din detalii
[i reu[ind s\ rememoreze o anume
curgere a timpului pe care epoca
de azi a pierdut-o.

precum [i pelicula de ac]iune The
Flight, regizat\ de Robert Zemeckis,
unde Denzel Washington este un
pilot de linie dependent de droguri
care are un accident aviatic dup\
o noapte pierdut\ `n compania unei stewardese (scopul filmului fiind [i unul moralizator).

Gus Van Sant ne invit\
pe T\r`mul f\g\duin]ei

Cum a devenit vr\jitor
Vr\jitorul din Oz

Tot `n 15 februarie intr\ la noi [i T\r`mul f\g\duin]ei/Promised Land,
cel mai recent film al lui Gus Van
Sant, care a fost lansat `n s\lile americane `n 4 ianuarie. Filmul e
co-scris [i coprodus de Matt Damon,
care ar fi trebuit s\ [i regizeze. P`n\ la urm\, Damon a renun]at la
creditul de regizor, p\str`ndu-[i [i
postura de interpret principal. ~mpreun\ cu Frances McDormand,
el joac\ rolul unui agent de v`nz\ri care `ncearc\ s\ conving\ locuitorii unui or\[el de provincie
s\ le v`nd\ drepturile de forare.

Mai a[teptat e Grozavul [i puternicul Oz/Oz: The Great and Powerful, care la noi intr\ `n 8 martie (aceasta e [i premiera mondial\). Sam
Raimi pleac\ de la cartea lui Frank
Baum, dar nu face un remake al celebrului Vr\jitorul din Oz (1939),
plas`ndu-[i ac]iunea `naintea celei
din filmul regizat de Victor Fleming
(deci [i `naintea ac]iunii din roman). Povestea se `nv`rte `n jurul
magicianului Oscar (James Franco), a c\rui concep]ie despre via]\
se schimb\ c`nd ajunge `n Oz, unde
le `nt`lne[te pe vr\jitoarele Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel
Weisz) [i Glinda (Michelle Williams).
Ajutat de acestea, Oscar va `nv\]a
s\ deosebeasc\ gr`ul de neghin\ [i
adev\rul de iluzie, devenind `ntr-un
final Vr\jitorul din Oz. ~n 2013 se
lanseaz\ (nu e stabilit\ `nc\ luna)
[i o anima]ie dup\ Frank Baum,
Dorothy of Oz, semnat\ de Dan St.
Pierre [i Will Finn.

Bruce Willis nu mai
obose[te s\ moar\ greu
Luna februarie aduce [i dou\ filme mai frivole revenirea lui Bruce
Willis `n seria Die Hard cu A Good
Day to Die Hard, turnat de John
Moore anul trecut `n Ungaria (premiera româneasc\ e pe 15 februarie),

Un alt an al
francizelor
De fapt, la fel ca
2012, anul 2013
aduce mai ales
continu\ri ale unor
mega-succese, majoritatea titlurilor
din topurile celor
mai a[teptate filme
fiind francize.
Printre acestea se
num\r\:
- Fast and Furious 6, care are premiera mondial\

[i româneasc\ `n 24 mai,
Justin Lin fiind regizorul
din umbra protagonistului Vin Diesel.
- Star Trek Into Darkness, realizat de J.J. Abrams cu majoritatea echipei de la precedentul
Star Trek din 2009, lansarea mondial\ [i româneasc\ fiind `n 17 mai.
- The Wolverine de
James Mangold, cu Hugh
Jackman, lansarea mondial\ [i româneasc\ `n 26
iulie.
- Thor: The Dark World
lansare mondial\ `n 8 noiembrie; nu mai regizeaz\
Kenneth Branagh, ci Alan
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Bryan Singer ne re]ine `n universul fantastic cu Jack [i uria[ii/Jack
the Giant Slayer, care se lanseaz\
la noi `n 22 martie [i care e, de
fapt, primul film pe care `l regizeaz\ de la Valkyrie (2008) `ncoace. Filmul adapteaz\ basmul Jack the
Giant Killer, iar Bryan Singer spune
c\ interesul s\u pentru acest proiect ]ine de felul cum basmele reflect\, de fapt, realit\]ile vremurilor
`n care au fost create. Distribu]ia `i
num\r\ pe Nicholas Hoult, Eleanor
Tomlinson [i Stanley Tucci, iar premiera american\ a filmului e pe 1
martie.

Park Chan-wook `[i
exerseaz\ engleza `n Stoker
Mult mai interesant se anun]\
Stoker, primul film `n englez\ al
lui Park Chan-wook, a c\rui premier\ american\ e tot pe 1 martie
[i care la noi ajunge `n 22 martie.
Filmul e un horror psihologic despre rela]ia ambigu\ dintre o t`n\r\
[i unchiul care vine s\ locuiasc\ cu
ea [i cu mama ei, dup\ moartea tat\lui. Mia Wasikowska, Matthew
Goode [i Nicole Kidman de]in rolurile principale. Filmul este coprodus de Ridley Scott [i de regretatul
frate al acestuia, Tony Scott.
~n 29 martie are loc premiera
mondial\ [i româneasc\ a lui G.I.
Joe: Retaliation, continuarea lui G.I.
Joe: The Rise of Cobra. Distribu]ia

Taylor, dar Chris Hemsworth [i Natalie Portman
`[i reiau rolurile.
- The Hunger Games:
Catching Fire din 22 noiembrie [i la americani, [i
la noi; Jennifer Lawrence
revine `n rolul lui Katniss,
dar s-a schimbat regizorul Francis Lawrence.
- The Hobbit: The Desolation of Smaug intr\
`n SUA [i, probabil, [i la
noi, `n 13 decembrie.
- The Hangover: Part 3
`i are pe acela[i Todd Phillips la c`rm\ [i pe aceia[i
Bradley Cooper, Ed Helms
[i Zach Galifianakis ca interpre]i. Partea a treia ar

acestui film de ac]iune semnat de Jon
M. Chu num\r\ vedete mai vechi
sau mai noi, dar unite `n cuget [i
sim]iri: Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson.
Dac\ p`n\ `n martie am mers
cronologic, se pare c\ cele mai a[teptate filme ale lui 2013 au premiera mondial\ de-abia dup\ luna mai.
Cel mai fierbinte este Iron Man 3, programat s\ ias\ `n 3 mai. Acesta nu
mai e regizat de Jon Favreau, ci de
Shane Black, care a mai f\cut Kiss
Kiss Bang Bang (`n 2005, tot cu Robert Downey, Jr.). Pe l`ng\ Robert
Downey, Jr., Gwyneth Paltrow [i
Don Cheadle, Marvel Studios `i scoate la atac [i pe Guy Pearce, Ben Kingsley [i Rebecca Hall. Bugetul de 200
milioane de dolari oblig\ la `ncas\ri pe m\sur\.

trebui conform tradi]iei
s\ fie mai bun\ dec`t a
doua [i mai slab\ dec`t prima. Se lanseaz\ mondial
`n 24 mai.
- Pacific Rim, SF-ul lui
Guillermo del Toro care
se lanseaz\ `n 12 iulie, nu e
`nc\ o franciz\, dar poate
deveni. Filmul e un SF despre robo]i uria[i pilota]i
de oameni [i e v\zut de
autorul s\u ca un frumos
poem adus unor mon[tri
gigan]i . {i abia ne [terseser\m Transformers din
memorie
O surpriz\ pl\cut\ ar putea fi westernul The Lone

Ranger regizat de Gore
Verbinski, cu Johnny
Depp [i Armie Hammer,
care se lanseaz\ `n 3 iulie.
Verbinski [i Depp au lucrat mult `mpreun\, de la
seria Pira]ii din Caraibe
p`n\ la excelentul Rango.
Acestea fiind zise, declar\m deschis anul cinematografic 2013. Ce s\ v\
dorim? Ce ne dorim [i nou\: c`t mai mul]i neuroni,
pentru c\ aceast\ avalan[\ care amestec\ tot mai
multe filme, motive, subiecte mai vechi face ca
memoria noastr\ s\ devin\ treptat ca o past\.
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Ce inaugureaz\
domnul Marga `n
regiunile istorice?
{i totu[i, ce se `nt`mpl\ cu
Institutul Cultural Român? ~n
ciuda unei p\ci politice [i chiar
mediatice a[teptate pentru
`nceputul acestui an, junele
2013 a fost marcat de un nou
scandal care `i are `n centru
pe Andrei Marga [i proasp\ta
sa echip\ instalat\.
Un concurs pentru desemnarea de
referen]i `n Institutele Culturale Române din str\in\tate a st`rnit indignarea multora dintre participan]i,
precum [i protestele presei, care `l

Idei pe contrasens
George Onofrei
acuz\ pe Marga c\ `[i promoveaz\
`n diverse posturi apropia]i cu care a lucrat `n r\stimpul `n care a fost
rector al Universit\]ii clujene.
Practic, de la preluarea [efiei
ICR, Andrei Marga s-a rezumat la
a comunica aproape exclusiv prin
intermediul site-ului institu]iei.
Nici o conferin]\ de pres\ nu a fost
organizat\ la sediu, fiind preferate

misivele electronice. La `ntreb\ri
punctuale legate de persoane, jurii sau proceduri s-a r\spuns prin
conform legii sau conform procedurilor `n vigoare .
Mai presus de revoc\ri de directori de institute mul]i dintre
cei elibera]i din func]ie au anun]at deja, de altfel, c\ vor ac]iona
ICR-ul `n judecat\ [i pe pre[edintele
Marga sau de schimb\ri de referen]i sau de anun]area unor proiecte bombastice cum ar fi seria
Comori ale Carpa]ilor , un caz
aparte de analizat `l reprezint\
`nfiin]area unor ICR-uri interne,
`n capitalele provinciilor istorice
[i nu numai.
Faptul c\ cei mai mul]i dintre
oamenii ale[i s\ le conduc\ provin din r`ndul [efilor de filiale ale
Uniunii Scriitorilor din România
a alimentat suspiciunea c\ Horia
Gârbea, unul dintre vicepre[edin]ii ICR [i pre[edinte al ASR Bucure[ti, urm\re[te s\ `[i consolideze pozi]ia `n interiorul Uniunii.
Astfel, prin eventuala promovare
a fidelilor din USR `n programele
de traduceri sau prin asigurarea
unor drumuri `n str\in\tate, [i-ar

putea securiza votul `n eventualitatea unei candidaturi la [efia Uniunii Scriitorilor.
P`n\ la finalul anului trecut, statutul USR prevedea c\ un pre[edinte are dreptul la dou\ mandate consecutive, fapt ce nu `i mai permitea la data numirii lui Gârbea la
ICR actualului pre[edinte, Nicolae Manolescu, s\ mai candideze,
netezind astfel calea c\tre un nou
pre[edinte. Poate chiar Gârbea.
Membri importan]i ai USR neag\ `ns\ c\ scenariul este valabil,
c`t timp, f\r\ a se face prea mult\
v`lv\ `n jurul acestui subiect, la
mijlocul lunii decembrie a fost
modificat cu vot unanim statutul
USR, elimin`ndu-se prevederea
privind un num\r fix de mandate
pentru pre[edintele Uniunii. Astfel, Manolescu se poate `nscrie din
nou `n curs\.
De altfel, conform unor surse,
scriitorul Cassian Maria Spiridon,
pre[edintele ASR Ia[i, a fost doar
una dintre variantele pentru func]ia de director al ICR Moldova Ia[i,
cel pu]in alte dou\ personalit\]i ale
lumii culturale ie[ene fiind ofertate mai `nainte, dar au refuzat
s\ preia fr`iele noii institu]ii.
Interesante s`nt [i motivele pentru care l-au refuzat pe Andrei Marga. ~n primul r`nd, ICR Bucure[ti
nu a putut da nici un detaliu la
momentul propunerii `n leg\tur\
cu statutul juridic pe care `l vor avea filialele, ce buget vor avea, care va fi structura de personal. ~n
comunicatele ICR s-a accentuat
permanent c\ noile institute vor
fi parteneriate public-public `ntre
centrala de la Bucure[ti [i autorit\]ile locale.
Doar c\ dialogul nu a fost at`t de
fructuos pe c`t las\ s\ se `n]eleag\ mul]umirile domnului Marga
de pe acela[i site. Anul trecut, ICR
a trimis o scrisoare de dou\ pagini
adresat\ primarilor [i [efilor de
CJ prin care se anun]\ noua componen]\ a conducerii Institutului,

Fals tratat de impoten]\ social\
Boala psihic\ a secolului
nostru pare a fi incapacitatea de a distinge `ntre om [i
personaj. Efectele sale acute
se manifest\ prin revolt\ [i
indigestie mental\. Urm\rile cronice s`nt mult mai
profunde: acestea se reg\sesc
`n degradarea continu\ a sim]urilor, confuzia perpetu\ dintre valoare [i non-valoare, negarea constant\ a realit\]ii,
apelul permanent la cli[ee.
S\ `ncepem cu efectele
acute.
Revolta men]ionat\ merit\ o nuan]are. {i asta pentru
c\ nu scriu despre revolta
propriu-zis\, despre starea
de r\zvr\tire sau despre indignare. Un r\zvr\tit se ener-

veaz\ programat : `[i vede,
constant, puse `n genunchi
valorile `n care a fost educat
[i cele `n care crede cu toat\
t\ria; acumuleaz\ frustr\ri
ce s`nt `n dezacord cu lumea `nconjur\toare dorit\
[i, la un moment dat, pocne[te ca un balon ieftin luat la
ofert\ din supermarket. Revolta cu ghilimele, pe care `ncerc s-o a[ez `n matca potrivit\, echivaleaz\ cu ]`fna; cu
starea primar\ de oftic\ pe
care o vezi `n ochii unei m`]e, c\reia nu i-ai dat suficient\ aten]ie la un moment dat.
E o stare fireasc\ pentru cimpanzei, nu pentru oameni cu
con[tiin]\ [i capacitate de
comunicare rafinat\.

Indigestia mental\ e o inven]ie a autorului: nu te stric\ la ma]e , cum se spune popular; dar te stric\ la creier.
A te uita prea mult la televizor e totuna cu a bea prea
rece [i prea mult\ ap\ atunci
c`nd te-ai `nc\lzit. Un bun
prieten `mi spune constant,
atunci c`nd vine vorba despre consumul de media, c\
informa]ia `i t`mpe[te pe
unii oameni . Dac\ deschizi
televizorul, iar sinapsele tale au plecat la un team-building f\r\ s\ te fi anun]at,
`ncepi s\ crezi c\ toate cadrele pe secund\ de acolo
s`nt lumea `n care tr\ie[ti.
S\ continu\m cu efectele cronice.
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Degradarea continu\ a
sim]urilor are, a[a cum explic\ fizica newtonian\, un
moment t0 . Poate fi secunda `n care ]i-ai spus c\
b\iatul de la parter nu a
vrut s\-]i dea una `n moac\
pentru c\ tu ai fost nesim]it, ci doar pentru c\ p\rin]ii lui nu l-au educat . Poate
s\ fie [i momentul `n care,
dup\ ce un profesor sau un
[ef nu-]i d\ not\ de trecere
sau `[i ofer\ larghe]ea u[ii
biroului s\u, nu pentru c\
nu ai fi fost tu incapabil, ci
pentru c\ are ceva cu tine. De ce nu, poate fi clipa
`n care crezi c\ totul ]i se
cuvine, f\r\ a avea nici m\car un str\veziu argument

se comunic\ hot\r`rea privind `nfiin]area ICR-urilor regionale [i se
cere suportul pentru ca autorit\]ile s\ g\seasc\ un sediu. Aceasta se
`ncheie astfel: R\m`nem deschi[i
oric\rei propuneri [i a[tept\m
cu mult interes `nt`lnirea cu
Dvs., spre a reflecta `mpreun\ asupra unor ac]iuni benefice pentru
regiunea Dvs. [i pentru ]ara
noastr\ .
~n acela[i document, ICR mai
precizeaz\ c\ odat\ sediul fiind
asigurat, Institutul Cultural Român se va `ngriji de alocarea de
personal, conform prevederilor legale. Echipa care va prelua filialele va avea r\spunderea conceperii [i implement\rii de programe .
Din nou, totul se face conform
prevederilor legale . R\m`n de clarificat tocmai o sumedenie de chestiuni ce ]in de legalitate. De exemplu: noile ICR-uri, necuprinse
`n Legea de func]ionare a ICR [i
neaprobate deocamdat\ printr-o
Hot\r`re de Guvern, vor fi simple
puncte de lucru? Vor avea personalitate juridic\? ~n condi]iile `n care
la nivelul aparatului bugetar posturile s`nt blocate, cum vor putea
fi angaja]i directorii [i directorii
adjunc]i, ca s\ nu mai vorbim de
referen]i. Tot site-ul ICR anun]\ c\
personalul acestor ICR-uri locale,
`n afara celor dou\ func]ii de conducere, va fi asigurat din... resurse
extrabugetare. Care vor fi acestea,
e din nou un mister al vremurilor
noastre.
{i, poate cea mai important\ `ntrebare: ce inaugureaz\, de fapt, Andrei Marga? Institute care au [efi
`ncadra]i `n personalul ICR doar
pe baza comunicatelor de pres\ (nu
au contracte de munc\), f\r\ personal, f\r\ [tampil\ etc.?
Or, f\r\ [tampil\, chitan]ier [i
facturier, nici resurse extrabugetare nu prea pot fi atrase, nici parteneriate semnate, nici apa mineral\ de la lans\ri decontat\.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

pentru asta. Sau poate fi suma momentelor `n care tu
te-ai sim]it prost, dar ceilal]i
te-au f\cut s\ te crezi de[tept.
De aici `ncepe confuzia dintre valoare [i non-valoare,
c\ci [i ]ie ]i-a dat, m\car o
dat\ `n via]\, cu minus.
~ncepi s\ negi realitatea, mediul `nconjur\tor, `i vezi pe
to]i ostili ]ie [i-]i creezi un
univers paralel, pe care `l
]ii `n via]\, ca pe un mort
legat de aparate, cu cli[ee.
***
~n ultimele zile, am primit
c`teva mailuri, telefoane [i

priviri, prin intermediul
c\rora am fost anun]at c\
am comis un sacrilegiu .
Am `ndr\znit s\ scriu despre maestrul Nicolaescu.
A[ fi profitat de moartea lui
ca s\-l umplu de scuipat. A[
fi f\cut vrute [i nevrute cu
memoria sa.
Un ziarist nu scrie `n acord cu oamenii care-l citesc. El are o poveste pe care o poate spune cu sau
f\r\ talent auditoriului, dar
trebuie s\ argumenteze `ntotdeauna cele scrise. Eu am
argumente. A[tept o f\r`m\
de luciditate!

www.suplimentuldecultura.ro
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Anul Caragiale
Anul 2012 a fost sortit s\ fie
Anul Caragiale. S-au `mplinit o
sut\ de ani de la moartea
marelui scriitor, devenit `ntre
secole un fel de cronicarcaracterolog oficial al
României eterne.
Perechea nepl\cut de lucid\ a lui
Mihai Eminescu, Caragiale ne-a
descris a[a cum ne-a v\zut el, cu
ochiul s\u cel vizionar [i r\u, a[a
cum Eminescu, `n exaltatele sale
poeme patriotice, a descris românii
a[a cum [i i-ar fi dorit, cu ochiul
s\u cel vizionar [i bun. De aceea,
poate, Eminescu e mai prosl\vit
dec`t Caragiale: ne-a pl\cut mai
mult `nfl\c\rata sa Românie fic]ional\ [i am r`s acru, cu jum\tate de gur\, la meschina Românie
real\ din textele afurisitului de
grec. Iar acum idealul na]ional romantic al lui Eminescu a r\mas
acolo unde `i era locul, `n secolul
al XIX-lea, `n vreme ce realitatea
meschin\ a României caragiale[ti
pare s\ se fi perpetuat, cu [anse
mari de a fi nemuritoare. S\ fi prins
autorul Scrisorii pierdute `ns\[i
esen]a ridicolului ce anim\ na]ia
noastr\ mic\, dar viteaz\?

surprinderea mea,
» Spre
p`n\ [i revolu]ionarii cu
patalama, care [i-au
revendicat dreptul la
poman\ de la statul
român de azi, au un
venerabil str\mo[ `n
nenea Ni]\ al lui
Caragiale, din Jertfe
patriotice.

Biblioteca din Petrila

Românii e de[tep]i:
Radu Pavel Gheo
Anul Eminescu (o sut\ de ani de
la moartea poetului) a fost celebrat
`n 1989 cu surle [i tr`mbi]e. ~n toat\ ]ara se desf\[urau colocvii [i
`nt`lniri Eminescu , se recita Eminescu, la examene se d\deau subiecte cu Eminescu [i nu era revist\ literar\ care s\ nu publice m\car un material despre Eminescu. Acum, la centenarul Caragiale,
n-a mai fost cazul.
Va fi fost de vin\ [i del\sarea
noastr\ balcanic\. Vor fi jucat vreun
rol [i criza, lipsa de bani, constr`ngerile bugetare. Dar cred c\ pe undeva a contat [i jena pe care o sim]im c`nd ne apropiem de opera lui
ca de o oglind\ veche, nemiloas\
[i r\ut\cioas\: români de ieri, români de azi. Iar `ntr-un an de fervoare patriotico-na]ionalist\ cum
a fost acesta, `ntr-un an de tulbur\ri politice precum cele din
2012, apelul la Caragiale ar fi fost
devastator, cel pu]in pentru cei care au c`t de c`t sim]ul ridicolului.
Mai bine nu.
Paradoxal `ns\, cel ignorat nu
vrea s\ se lase ignorat. Caragiale,
mort acum o sut\ de ani, e nemuritor a[a cum [i-ar dori s\ fie nemuritor orice scriitor: lumea lui tr\ie[te [i prosper\ `n continuare, la
fel de ur`t\, murdar\ [i meschin\
ca [i acum un veac [i mai bine. Cu
alte ve[minte, cu un alt limbaj, `ntr-un alt decor, cu o alt\ recuzit\.
Asta a fost România anului 2012:
anul Caragiale la scar\ na]ional\.
~ntreaga ]ar\ a fost o scen\, iar oamenii politici, ziari[tii, func]ionarii
mai mari sau mai m\run]i, ]a]ele

de mahala (acum [i la TV) [i-au jucat rolurile magnific, fiindc\ ele
s`nt via]a lor. Astfel, Caragiale a
fost s\rb\torit prin r\sturn\ri de
guverne, printr-un referendum,
prin propagand\ de[\n]at\ pro [i
contra puterii sau a opozi]iei, prin
dramolete de mahala, prin discursuri jalnice [i figuri ridicole,
smulse din Scrisoarea pierdut\ [i
din Momentele marelui autor, prin
tr\d\ri [i retract\ri, prin tot ce
poate acoperi de ridicol fiin]a uman\ [i o [i acoper\.
{tiu c\ [i textul de fa]\ sun\ a
cli[eu (par]ial, [i este, fiindc\ lucrurile s`nt un pic mai complicate),
dar `nainte de a-l scrie, am r\sfoit Scrisoarea pierdut\ [i volumul
de Momente, citate mai sus. V\
aminti]i de unanimitatea lui Trahanache, azi pe cale s\ se `mplineasc\, curat constitu]ional, `n Parlamentul României? Cum v\ sun\
citatul acesta: S`ntem `n epoca
reformelor; spiritul public se agit\ asupra at`tor [i at`tor chestiuni, toate «vitale...» ?. E de azi sau
de ieri? Ce s\ mai zic de Telegramele, devenite azi scrisori, trimise
ieri din provincie la prim-ministru, azi din provincia România la
Bruxelles cele `n care Cost\chel
Gudur\u reclam\ via]a onorul nesigure , bandi]ii regimului acest
secol lumin\ bagiucurind constitu]ia ce a]i giurat voit ucidi , ca apoi
s\ se ajung\ la at`t de cunoscutul
pupat to]i pia]a endependen]i ?
C`nd vine, m\-n]elegi, un guvern de bandi]i, fiindc\ n-are cine
s\-l opreasc\ de a lovi `n tot ce e
mai scump... asta nu e Antena 1,
ci Atmosfer\ `nc\rcat\. Este o
criz\, m\-n]elegi, care po]i pentru
ca s\ zici c\ nu se poate mai oribil\. Spre surprinderea mea,
p`n\ [i revolu]ionarii cu patalama,
care [i-au revendicat dreptul la poman\ de la statul român de azi,
au un venerabil str\mo[ `n nenea
Ni]\ al lui Caragiale, din Jertfe
patriotice.
Caragiale 1912-2012. A[a am s\rb\torit noi Anul Caragiale: la nivel `nalt. Inclusiv cu plastografii.
Dar, vorba maestrului, vom vedea!... S`nt judec\tori la Berlin! .
Azi, la Bruxelles.
M\ `ntreb: dac\ ar fi tr\it ast\zi, Caragiale s-ar fi bucurat de
oferta de material proasp\t sau s-ar
fi `ngrozit de vitalitatea personajelor lui? De un lucru s`nt `ns\ sigur: ar fi emigrat iar\[i la Berlin
[i nu s-ar mai fi `ntors niciodat\.
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De vorb\ cu pianista Raluca {tirb\]:

Rockin’ by myself

Salva]i casa lui Enescu
Portretul artistei din Mih\ileni!
Dumitru Ungureanu

Cine-[i mai aduce aminte azi, f\r\
doza necesar\ de ironie, [ampanie
sau regret, de am\nuntele [i suculen]a vremii c`nd hair-metalul era
la mod\? Nume ca Warrant, Bang
Tango, BulletBoys, Quiet Riot, Dangerous Toys, LA Guns, Faster Pussycat, Jetboy, Great White, Lynch
Mob, Love/Hate, Cinderella, Night
Ranger, Saigon Kick, White Lion,
Ratt, Enuff Z nuff, Winger, Loverboy sau Alcatrazz mai spun ceva
cuiva? Poate doar celor cu obi[nuin]ele neschimbate din anii c`nd
erau tineri [i nemuritori, [i nu conta cum [i ce urma s\ le ofere via]a! Unora, ce-i drept, le-a revenit
prea pu]in sau deloc, destui fiind
azi nume uitate pe-o cruce. {i nu
vorbesc de muzican]ii aronda]i
genului, ci de ascult\tori disipa]i
`n toat\ lumea, din California, de
unde provenea distrac]ia, p`n\ `n
Japonia, trec`nd prin partea noastr\ de glob Europa unit\ p\relnic.
Nici vedetelor ce-au definit stilul,
[i care au c\p\tat binemeritata
stea pe bulevardul celebrit\]ilor
de rangul doi, nu le-a fost rezervat\ o doz\ prea mare de bucurie.
Poate doar cine a [tiut ori a avut
noroc s\ treac\ peste `ncorsetarea
impus\ contractual, amestec`nd `n
gua[ele personale vopseaua altor
subgenuri, s\ r\m`n\ reper singular, titularul unui album complet,
nu al hitului antologat pe-un Best
of... Poate Guns N Roses, Bon
Jovi, Motley Crue, Twisted Sister, Whitesnake, Def Leppard s\
defineasc\, prin contaminare, [i
genul acesta pl\cut urechii [i ochiului. Fire[te, cu men]ionarea
precursorilor (unii, contemporani [i parteneri de turnee, mai
longevivi dec`t urma[ii ): Heart,
Rainbow, Van Halen, Alice Cooper, Aerosmith. Pentru mine,
l\s`nd deoparte componenta sentimental\, importan]a curentului hair-metal, c`t\ e, vine din faptul c\ aproape to]i participan]ii

la petrecere au men]inut `n agita]ie spiritul rockeresc, `ntr-o perioad\ c`nd agresiunea comercialului
devenise greu de evitat (ulterior
de ne`nl\turat). Va fi fost muzica
hair-metal surogat al calit\]ii, manifestare `ndoielnic\, bubble-gum
ce strica dantura [i fursec la mondenit\]i televizuale; peste ani ([i
iat\, au trecut aproape 30...) `i putem aprecia, pertinent, partea bun\. Genera]ia trezit\ de g`dil\tura pletelor (naturale sau peruci) a
crescut consum`nd sunetul chit\rii electrice, ritmul tobelor [i
burzuluiala basului orchestrate
cinstit s\ plac\. N-a `ngurgitat
l(e[in)\turi pop, l\l\ieli soul, `nfumurate (o)rock\ieli [i-alte pref\c\torii gre]oase.
C`nd spui hair-metal, sub pleoape `]i vine imaginea p\rului blond,
a blugilor jerpeli]i, a gecii de piele. Adic\ simbolurile rock dintotdeauna. Filosoful dilematic se duce cu g`ndul, firesc, la o femeie.
{i cine e mai potrivit\ s\ `ntruchipeze superlativ genul dec`t Lita
Ford? Ea este emblema, f\r\ `ndoial\. S-ar crede c\ a [i beneficiat de recunoa[tere deplin\, de
carier\ suitoare, de tratament corect. Da de unde! Lita Ford este
ilustrarea perfect\ a fragilit\]ii
artistului `n lumea brutal\ ghidat\ de regula profitului imediat.
Victima mentalit\]ii macho, dominant\ `n show-biz, Lita n-a ezitat
s\-[i men]in\ viziunea proprie asupra muzicii, iar c`nd n-a reu[it
s\ c`nte, s\ imprime ce-i place, a
lucrat ca v`nz\toare de magazin.
Ca orice femeie, a dorit s\ fie mam\ [i are doi b\ie]i. Cum via]a
nu-i u[oar\ c`nd vrei s\ fii tu `nsu]i, Lita a primit `n plin [i am\r\ciunea de-a fi `mpins\ la coad\
`n planurile caselor de discuri, [i
nefericirea c\sniciei cu b\rba]i
ce-o considerau, probabil, sub nivelul lor (ei figur`nd ca rockeri),
[i drama de-a fi desp\r]it\ de copii;
mai mult, tr\ie[te tragedia de a[i vedea b\ie]ii `ntor[i contra
ei (subiectul piesei Mother de pe
albumul Living Like A Runaway, 2012, SPV/Steamhammer).
(Piesa-titlu e simpl\, str\lucitoare, dureros nostalgic\!) Ura in(ter)uman\, ipocrizia social\, mizeria, divor]ul fac substan]a altor
piese. Discul readuce `n lumin\
un suflet matur [i sensibil, ce na pierdut nimic din vivacitate [i
for]\. Nu e simpl\ realizare discografic\, e document exemplar al
unei consecven]e admirabile.)

Stilul , atitudinea vin relu`nd
spusele lui Lucian Boia din ni[te
sensibile complexe de inferioritate/superioritate, muiate `ntr-un sos
de na]ionalism [i izola]ionism autohton p\gubos. Toate explic\ de ce
timp de decenii s-a vorbit de solidaritatea polonezilor sau a ungurilor
`n contrast cu totala lips\ de unitate a românilor. De aici [i o idee a
p\catului originar atribuit românului exilat, emigrat sau plecat din ]ar\, dublat\ de un a[a-zis imperativ al r\scump\r\rii p\catului .
~n cazul muzicienilor tr\ind `n afara României, `n obliga]ia r\scump\r\rii p\catului s`nt incluse adesea cererea de a sta la dispozi]ie
oric`nd [i `n orice condi]ii oficialit\]ilor vie]ii culturale sau politice
române[ti, tratarea lor drept un soi
de cet\]eni de clasa a doua (cu totul
diferit\ de tratamentul acordat arti[tilor str\ini, c`nd vine vorba de
contracte [i tantieme), judecarea
patriotismului lor `n func]ie de
m\sura `n care se pliaz\ [i de viteza lor de reac]ie la imperativele
politice, financiare sau, pur [i simplu, la sensibilit\]ile diverselor
sisteme de curte feudal\ , de la agen]ia oficial\ de impresariat, la
conducerile filarmonicilor [i p`n\
la societ\]ile de radio sau televiziune [.a.m.d. Desigur, nu se poate generaliza, personalitatea, ca [i ponderea fiec\rui artist `n lumea interna]ional\ `l fac s\ fie tratat cu o nuan]\ de diferen]\, dar, `n mare,
aceasta este tendin]a.
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy, Praga
FOTO: Raluca {tirb\]

la maturitate

O cas\ a lui George Enescu
este l\sat\ s\ se pr\bu[easc\, este pe moarte... Martor la ceea ce un prieten
numea pe bun\ dreptate
„delirul funerar“ `n media
[i de pe Internet, m\ g`ndeam cum s-ar fi vorbit
ast\zi despre dispari]ia
unui George Enescu. Mai
mult dec`t probabil s-ar fi
g\sit unii s\ scrie c\ Enescu, `n calitate de „român
plecat din ]ar\“, a fost „incapabil s\ r\m`n\ obiectiv
fa]\ de lucrurile bune ce se
petrec `n România“. Cam acesta a fost timp de decenii „stilul“ de repro[uri instilat de Securitate la adresa celor ajun[i `n Diaspor\.
Iar „stilul“ a r\mas acela[i
la unii mai tineri intelectuali, de[i ast\zi influen]a
agen]ilor Securit\]ii e cam
greu s\ mai fie invocat\.

S-ar putea scrie mult pe acest subiect, dac\ muzicienii români ar avea capacitatea de a lua atitudine,
a[a cum au manifestat-o, `n 2012,
cei ru[i, condamn`nd mojicia retrograd\ a unui dirijor sau la[itatea unui pianist odinioar\ remarcabil, `ntre timp ajuns o umbr\.
Dar se ia atitudine serios [i `n mas\ `n România, `n public, fie [i pe o
nec\jit\ pagin\ de Facebook, fa]\
de vreun fapt reprobabil, fa]\ de favoritisme gratuite, de vreo distorsionare a adev\rului, de corup]ia
din lumea muzical\? Eu unul mare lucru nu am v\zut.
Nu am v\zut nici o reac]ie fa]\ de
postarea pe Internet a fotografiei
unei case a familiei Enescu, pe cale de a se pr\bu[i, la Mih\ileni, jud.
Boto[ani. Semnalarea distrugerii
iminente a `nc\ unui monument de
patrimoniu cultural `i revine pianistei Raluca {tirb\], care tr\ie[te
la Viena, unde a `nfiin]at Societatea
Interna]ional\ George Enescu [i
este pe cale s\-[i `ncheie documentarea la o lucrare de doctorat pe tema crea]iei enesciene pentru pian
[i a `mprejur\rilor istorice [i estetice `n care s-a materializat ea. La
doar c`teva zile dup\ ce a realizat
`n capitala Austriei imprim\rile
pentru un nou CD ce va cuprinde
capodopere ale repertoriului pianistic universal, precum [i dou\
premiere, gesturi recuperatoare
de valoare [i interes din crea]ia
muzical\ româneasc\ , Raluca a binevoit s\ r\spund\ c`torva `ntreb\ri
despre povestea acestei case istorice [i semnifica]ia ei pentru Enescu.
B\dia Jorj s-a n\scut la Liveni-Dorohoi, dar a petrecut la Mih\ileni ceasuri multe [i fericite ale copil\riei, adolescen]ei [i chiar
maturit\]ii sale. O atest\ documentele biografice [i bogata coresponden]\ cu mama sa [i cu m\tu[a «favorit\», m`ndra Tinca (sora lui Costache Enescu, ale c\rei portrete
fotografii dezv\luie o izbitoare asem\nare cu nepotul George, extrem

de dotat\ muzical [i care a r\mas
al\turi de mama compozitorului,
`ngrijind-o). Enescu nu pregeta `n a
b\t\tori an de an drumurile lungi
[i obositoare p`n\ la Mih\ilenii din
nordul Moldovei (`n vremurile acelea ve]i z`mbi mult mai accesibil
dec`t ast\zi, c`nd apare ca un c\tun
r\t\cit [i nec\jit, umbr\ palid\ a acelui t`rgu[or cochet [i `nfloritor de
odinioar\, punct vamal [i comercial).
Aici, pe malul Molni]ei, s-a n\scut `n 1839 mama compozitorului,
fiic\ a preotului Ioan Cosmovici [i
a Zenoviei, n\scut\ Vogoride. Dup\
plecarea lui Jorjac la Viena, dup\
boala [i opera]ia salvatoare f\cut\
`n capitala Imperiului, dup\ desp\r]irea de so]ul s\u [i `ncercarea dramatic\ de a se retrage la M\n\stirea
V\ratec, Maria Enescu se `ntorcea
la casa p\rinteasc\, unde s-a [i stins
`n martie 1909. Aflat la Paris [i anun]at telegrafic, Enescu nu a putut ajunge la timp pentru a o `nso]i pe
ultimul drum. A revenit `ns\ an de
an, p`n\ la plecarea lui din ]ar\ `n
1946, pentru a face slujbe de pomenire mamei [i bunicilor s\i (`nmorm`nta]i `n cimitirul vechii biserici
a satului), petrec`nd c`teva ceasuri
`ntre zidurile copil\riei sale, unde
a c`ntat [i a compus. Printre altele, la Mih\ileni a definitivat `n noiembrie 1901, la c\p\t`iul mamei
sale atunci suferind\, Simfonia concertant\ pentru violoncel [i orchestr\ op. 8.
Toate acestea ar trebui s\ fie
mai mult dec`t de-ajuns pentru un
efort de salvgardare a acestei case
[i transformarea ei `ntr-un muzeu,
posibil\ etap\ de pelerinaj enescian pe un traseu cultural-turistic
`n Moldova de Nord (Liveni, Cracalia,
Dorohoi, Mih\ileni, Tescani, Ia[i).
Este nevoie `ns\ de un curent
de opinie, de o voin]\ politic\, de
interes din partea autorit\]ilor
culturale ale jude]ului Boto[ani
[i de o ac]iune de conservare/restaurare f\r\ `nt`rziere, coordonat\
de la Bucure[ti!!

www.suplimentuldecultura.ro

teatru « 7

Pu]in\
statistic\

1990 2009

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
Cam de mult\ vreme – unii zic c\ de peste 20 de ani, al]ii
merg mai departe, sus]in`nd c\ de 40 –, teatrele din
România, de fapt institu]iile de spectacole de la noi, nu au
mai ajuns sub lupa analizelor sociologice. S-au f\cut c`teva
sondaje privind pia]a cultural\, oferta [i consumul `n
ansamblu, institu]iile de gen intr`nd `n aten]ie `mpreun\
cu alte categorii, dar o scanare statistic\ exclusiv\ nu s-a
realizat. Artele spectacolului au o specificitate a lor, care
vine `n primul r`nd din faptul c\ s`nt arte vii, care presupun
prezen]a imediat\ a publicului, `n absen]a c\ruia s`nt
lipsite de destinatar, de finalitate.
Au fost, `n anii din urm\, [i multe
ini]iative institu]ionale const`nd
`n chestionare elaborate de departamentele de marketing ori de PR
ale unor teatre ori festivaluri, datele centralizate oferind o baz\ de
analiz\ util\, dar primar\, empiric\, oarecum la limita [tiin]ificului.
{tiin]ificul e garantat de rapoarte
elaborate de organisme specializate, lucrate pe e[antioane considerate reprezentative, cu itemi relevan]i,
cu marje de eroare comunicate [i
asumate etc., adic\ cu tot tac`mul
asociat. Explica]ia inexisten]ei unor asemenea cercet\ri nu ]ine

de dezinteres, ci de o condi]ionare
pecuniar\: lipsa banilor pentru comandarea lor. Ele cost\. {i nu pu]in, presupun`nd o munc\ dificil\,
de c`teva luni de zile, a unei echipe numeroase care parcurge o mul]ime de etape, pe scurt, colecteaz\
date, le prelucreaz\, coreleaz\, clasific\. Efectuarea unui sondaj profesionist devine, la anumite intervale,
mai mult dec`t necesar\, oferind o
imagine obiectiv\ a impactului pe
care orice institu]ie public\ ori privat\ `l are asupra comunit\]ii `n
[i pentru care func]ioneaz\. Cu toate vulnerabilit\]ile asumate, c\ci

p`n\ [i cifrele ne p\c\lesc uneori.
O glum\ vorbe[te de la sine: dac\
eu am m`ncat doi pui, iar tu nu ai
m`ncat deloc, din punct de vedere
statistic, am`ndoi ne-am saturat pe
cinste cu c`te un pui! Doar c\ `n
realitate eu m-am ghiftuit, iar tu
e[ti lihnit!

Ce zic cifrele
L\s`nd gluma la o parte, str\dania
Teatrului Nottara , prin noul
s\u manager, teatrologul Marinela }epu[, de a g\si resurse financiare [i a comanda un sondaj care
s\ arate, la nivel na]ional [i de Capital\, unde se afl\ din punct de
vedere artistic a[ez\m`ntul de pe
Magheru este bine-venit\. Evident, a st`rnit rapid curiozitatea.
Licita]ia a c`[tigat-o IMAS, iar primele rezultate au fost anun]ate `n
decembrie, `n cadrul Zilelor Teatrului de pe bulevard. Chiar prin
vocea lui Alin Teodorescu.
Pentru oricine cunoa[te c`t de
c`t teatrul autohton, e evident c\ lucrurile `n domeniu nu s-au schimbat at`t c`t ar fi fost necesar. Iner]ia na]ional\ fa]\ de transformare

s-a manifestat [i `n jurul scenei,
doar teatrul e, nu-i a[a?, oglinda
vremurilor sale. ~n România, sistemul institu]ional l-a conservat cu
mici excep]ii pe cel antedecembrist. Majoritar de stat, la nivelul
fiec\rei mari unit\]i administrative, deocamdat\ jude], func]ioneaz\ de regul\ un teatru pentru cei
mari, unul pentru cei mici; c`te o
oper\ [i o filarmonic\, la nivel de
regiune. Nu pentru c\ a[a ar fi necesar, poate o fi, ci pentru c\ atunci c`nd a fost creat\ re]eaua de
institu]ii de spectacole g`ndite ca
instrumente ale propagandei comuniste, `n anii 50, aceasta era
formula ideal\.
Ce zic cifrele? ~n 1990, existau
144 de institu]ii de spectacole [i
concerte (50 de teatre dramatice,
25 de teatre pentru copii, 6 opere, 15
teatre muzicale [i de estrad\ sau
de operet\, 16 filarmonici, 23 de orchestre populare, 8 ansambluri artistice [i un circ). ~n 2009, anul final de referin]\ din sondaj, num\rul lor ajunsese la 161 (62 de teatre
dramatice, 25 de p\pu[i [i marionete, 8 opere, 8 teatre muzicale [i
de estrad\ sau de operet\, 17 filarmonici, 6 orchestre populare, 34
de ansambluri artistice, inclusiv
centre culturale, [i un circ). Dup\
90, autorit\]ile locale au `nfiin]at
12 teatre dramatice (la T`rgovi[te,
Turda, Tg. Jiu, Deva, R`mnicu V`lcea etc.), consider`ndu-le necesare
pentru comunitatea local\, asum`ndu-[i finan]area din bugetul propriu. ~n acest mini-tablou configurat de IMAS nu apar companiile
private, ce-i drept, cele mai multe
meteorice, multe disp\rute, unele
intrate `ntre timp `n sistemul de
stat . Precum bucure[tenele Masca [i Act, fondate ca independente,
dar beneficiind de sezoane bune de
stipendie de la prim\riile de sector.

Publicul de oper\ s-a
dublat fa]\ de 1990
Merge lumea la spectacole? Imediat dup\ 90, c`nd, dup\ decenii de
interdic]ii, alte tenta]ii erau mai
puternice, institu]iile de spectacole au fost abandonate de o parte
din cei care p`n\ atunci intrau des
`n teatru, oper\ ori filarmonic\ dintr-o solidaritate a rezisten]ei prin
cultura esopic\. Dac\ `n 1990,
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6.938.000 de privitori au vizionataudiat cele 20.212 spectacole [i concerte din oferta real\, un an mai
t`rziu, num\rul acestora sc\dea
la 4.737.000. Cel mai slab an, din
acest punct de vedere, a fost 1994,
cu numai 3.534.000 de spectatori.
Revenirea s-a produs `ncep`nd cu
1999 5.092.000, de pild\, pentru
ca `n 2009 s\ fie `nregistra]i
6.489.000. Adic\ aproximativ tot
at`]ia c`]i `n 1990!
Cea mai spectaculoas\ cre[tere
a `nregistrat-o publicul de oper\,
al c\rui cuantum s-a dublat fa]\
de 1990. Imediat dup\ Revolu]ie,
iubitori ai operei erau 238.000; `n
2009, s-au `nregistrat 410.000! Amatori de muzic\ clasic\ erau, `n
1990, 428.000; `n 2009, s-a ajuns la
561.000. De[i `n cifre absolute nu
pare, e o cre[tere semnificativ\, `ntruc`t genul e unul elitist, presupune o minim\ cultur\ de specialitate [i experien]a ascult\rii. La teatru, la cele dramatice, au fost, `n
1990, 1.708.000 de oameni; `n 2009,
1.623.000. Teatrele pentru copii par
s\-[i fi pierdut simpatizan]ii, printr-o `njum\t\]ire a num\rului de
bilete v`ndute: `n 1990 1.107.000;
`n 2009, 616.000! Cea mai dramatic\ sc\dere, de aproape [apte ori,
apare la spectacolul de circ: de la
729.000, `n 1990, la 170.000, `n 2009!

Urmeaz\ interpretarea
final\ a studiului
Cine merge la teatru? Pe categorii de v`rste, tinerii [i seniorii.
Adic\ cei care au mai mult timp
liber, pe care profesiunea nu-i
confisc\ precum pe cei din genera]ia de mijloc, ocupa]i de plata
facturilor [i subzisten]a familiei.
Mersul la un spectacol e `n
prezent o form\ de socializare, de
ie[ire `n ora[, de `nt`lnire cu prieteni, semeni de aceea[i v`rst\ [i
interese spirituale, de discu]ii.
Ceea ce am primit `n decembrie din cercetarea IMAS privind
oferta-consumul teatral a fost
doar un e[antion al studiului. Un
aperitiv ! La finalul lui ianuarie, va fi dat\ publicit\]ii configura]ia complet\ a sondajului.
De-abia a[tept!

www.suplimentuldecultura.ro

8 » interviu

Corina Sab\u:

„Mul]i dintre prozatorii
contemporani nu mai s`nt
dispu[i s\ investeasc\ `n
personajele lor“
~nainte de a face acest
interviu am citit, nu mai
[tiu pe unde, c\
Dragostea, chiar ea, a
doua carte semnat\ de
Corina Sab\u (dup\ Blocul
29, apartamentul 1 din
2009), ar fi o carte mai
mult pentru femei.
Trec`nd peste prejudecata
c\ femeile s`nt mai toante
de la natur\ [i aplecate
automat spre romantism,
ajung de fapt la cartea `n
cauz\, care mie numai
romantic\ nu mi s-a p\rut.
Dac\ cite[ti Dragostea,
chiar ea cu cheia
romantismului `n m`n\,
derutat poate de titlu,
mari dezam\giri vei tr\i.
Corina Sab\u este ironic\
p`n\ `n v`rfurile unghiilor,
iubirea, pasional\ [i
necesar\, este pus\ sub
lup\ [i, desigur, detaliile
s`nt caraghioase [i de tot
r`sul, iar personajele, chiar
dac\ poate ne
recunoa[tem `n
sl\biciunile lor – c\ de
calit\]i nu prea poate fi
vorba –, ne inspir\ mai
degrab\ la dezicere dec`t
la compasiune. Am citit
r\spunsurile Corinei Sab\u –
pe care le vede]i mai jos –
[i am fost de-a dreptul
bulversat\. Cheia ironiei [i
a trimiterilor livre[ti prin
care am citit eu
Dragostea, chiar ea se
pare c\ nu e chiar cea mai
bun\. Nu-mi r\m`ne dec`t
s\ „mai trag o dat\“.
Altfel, citi]i cartea, ironic\
sau romantic\ sau cum o
fi, este pasiona(n)t\.

Interviu realizat
de Elena Vl\d\reanu

De ce te-ai legat tocmai de iubire?
Cum a[ putea s\ m\ leg de iubire,
Elena, c`nd `mi este at`t de necesar\? Eu doar am vrut s\ v\d unde ajung un b\rbat [i o femeie care cred
c\, `n sf`r[it, [i-au `nt`lnit sufletul
pereche. {i am fost foarte generoas\, le-am oferit toate condi]iile pentru a-[i tr\i adulterul `n lini[te. Le-am
pus `n gur\ vorbe frumoase, uneori
chiar versuri nemuritoare, i-am l\sat s\ se iubeasc\ pe acorduri de

Gardel, s\ se r\sfe]e cu vinuri [i br`nzeturi scumpe, i-am dedat la gesturi
[i declara]ii pasionale, le-am f\cut
chiar hat`rul, dup\ un scandal de
pomin\, de a-i lega prin sf`nta tain\ a c\s\toriei. Nu cred c\ e pu]in
lucru pentru doi in[i destul de banali, care s-au `nt`lnit `n holul Ministerului Agriculturii. Or, dup\ toate astea, merit oare s\-mi spui c\
m-am legat de iubire? Nu pot fi acuzat\ de nimic, am f\cut tot posibilul
pentru a `ntre]ine aceast\ pasiune,
ce s\ fac dac\ personajele mele n-au
fost capabile s-o transforme `ntr-o
iubire durabil\, de-o via]\?
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Descrieri detaliate deja remarcate [i apreciate de cititorii profesioni[ti ale vie]ii de cuplu,
ale infidelit\]ii [i vinov\]iei, ale
b\tr`ne]ii-`mpreun\-`n-casade-la-]ar\ (o fantezie pe care pot
s\ [i-o revendice majoritatea
cuplurilor urbane de azi), ale flirtului [i curtoaziei moderne [i, `n
general, detalii, dar toate aflate
sub o lup\ ironic\. Nici m\car
dragostea fa]\ de copii `nc\ un
subiect tabu al literaturii nu
scap\ de ironie. De ce, de unde
[i p`n\ unde at`ta ironie?

N-am dorit nici un moment s\ ironizez dragostea fa]\ de copii, la
fel cum n-am dorit s\ ironizez adev\rata dragoste, care `ncepe abia
dup\ ce trece pasiunea. Dar apropo de copii, da, am observat c\ la
apari]ia lor chiar scriitori foarte
buni `[i schimb\ dintr-odat\ tonul, se maimu]\resc a[a cum se comport\ c\l\torii care circul\ cu
RATB-ul. Foarte pu]ini au curajul
de a-i ar\ta pe copii `ntr-o lumin\
mai pu]in edulcorat\, `mi vin acum
`n minte doar Milan Kundera [i
Elfriede Jelinek. Exist\ o scen\ `n
Insuportabila u[ur\tate a fiin]ei `n
care Tereza g\se[te o st\ncu]\ pe
jum\tate `ngropat\ `n p\m`nt de
ni[te copii. ~n momentul acela o cuprinde o a[a sil\ fa]\ de oameni,
`nc`t `n]elege refuzul lui Tomas de
a avea copii. Revenind la ironie,
mi-am dorit s\ fiu ironic\ `n cartea
asta, dar nu numai ironic\, pentru
c\ m-am legat de personajele mele
[i am ajuns s\ le `n]eleg, a[a c\ uneori mi se pare c\ s`nt de-a dreptul sentimental\. Cum s\ nu fiu al\turi de Teo c`nd hoin\re[te prin viscol, disperat c\ [i-a pierdut copiii,
sau al\turi de Mia, care pare blocat\ `ntre iubirile ei [i t`nje[te dup\
lini[tea pe care i-o oferise fostul so]?

Se mai poate literatur\ despre
dragoste ast\zi [i `n afara acestei abord\ri?
Da, bine`n]eles c\ se poate. Amos
Oz sau Alessandro Baricco, scriitori care-mi plac mult, scriu despre iubire f\r\ s-o ia peste picior [i
le reu[e[te de minune.

scriu, nu e o crim\.
» C\
Dar c`nd m\ g`ndesc c\
m\ `ncumet s\ public,
prin urmare, c\ fac
ni[te demersuri astfel
`nc`t cartea mea s\
ajung\ la oameni, nu
pot ocoli `ntrebarea
dac\ nu cumva m-a
p\r\sit bunul-sim] sau
bruma de luciditate.
www.suplimentuldecultura.ro

interviu « 9
Am observat c\ [i atunci c`nd
trebuie s\ vorbe[ti despre tine [i
despre literatur\, preferi s\ apelezi tot la ironie, respectiv autoironie (da, am o obsesie ast\zi cu
ironia, ironizeaz\-m\!), c\ uneori aproape `mi vine s\ spun
c\ nu te iei `n serios. P`n\ [i apari]iile tale pe Facebook s`nt
ironice, [i `nc\ cum! De ce te
protejeaz\ ironia?

`ntrebarea dac\ nu cumva m-a
p\r\sit bunul-sim] sau bruma de
luciditate.

~]i dai seama ce caraghioas\ a[ fi
s\ `ncerc o psihanaliz\. Cred c\
explica]ia e simpl\. Nu s`nt o mare
g`nditoare, capabil\ s\ ad`ncesc
lucrurile, [i `mi place foarte mult s\
r`d. Uneori mi se pare c\ tr\iesc `n
C`nt\rea]a cheal\; am senza]ia c\
ne tot repet\m, [i `n cuvinte, [i `n
gesturi, [i `n sentimente. {i atunci
cum s\ nu-mi vin\ s\ r`d auzindu-m\
vorbind?

Nu mi se potrive[te deloc cuv`ntul
perfec]ionist\ . Nu am un program strict de scris sau de lectur\. I-am citit Norei Iuga c`teva fragmente din Blocul 29, apartamentul 1 [i ea m-a `ncurajat. Cum am
`ncredere `n gustul ei [i cartea nu
mi s-a p\rut prea rea, m-am g`ndit
s\ `ncerc s-o public.

At`t `n Dragostea, chiar ea, c`t
[i `n Blocul 29, apartamentul 1,
romanul t\u de debut, personajele s`nt toate ni[te fiin]e detestabile. Bun, poate detestabil e un
cuv`nt prea dur, atunci s\ spunem greu de simpatizat. ~mi amintesc c\, `n prima ta carte, un
singur personaj r\m`nea net\v\lit p`n\ la final, `n Dragostea,
chiar ea nu l-am g\sit `nc\. Ce
s`nt personajele pentru tine?
Eu n-a[ spune detestabile , a[ spune mai degrab\ cu defecte omene[ti.
S\ [tii c\ nu de pu]ine ori m-am
comportat la fel de detestabil ca
ele, asta ca s\ vezi cu cine ai de-a
face... Se descurc\ [i ele cum pot.
Dup\ ce hot\r\[te c\ nu se c\s\tore[te cu Ganea [i arunc\ banii de
la Rogojin `n foc, Nastasia Filippovna pleac\ `mpreun\ cu el [i cu
ga[ca lui, f\r\ s\-i pese ce se va
mai `nt`mpla de acum `ncolo cu via]a ei. Cred c\ este o dorin]\ ame]itoare de a c\dea, de a sim]i voluptatea dec\derii. Uneori, aceast\ be]ie
a sl\biciunii m\ apuc\ [i pe mine,
dar cum `n via]a real\ nu mi-o pot
satisface, o exersez `n scris, pe bietele mele personaje.

Teo `i mai scap\ Miei c`te un
vers-dou\. De unde citeaz\ Teo
c`nd citeaz\?
Din c`te `mi amintesc, e vorba de unul sau dou\ haiku-uri [i de o poezie care le ilustreaz\ perfect amorul
pasional, din lirica trubadurilor.

Care este povestea ta cu literatura? C`nd ai `nceput [i de ce?
Probabil c\ istoria asta n-ar fi `nceput niciodat\ dac\ n-a[ fi r\mas f\r\ apartamentul `n care am copil\rit. Mi-a fost at`t de dor s\ m\ `ntorc
acolo, `nc`t am scris o poveste care
s\ se petreac\ `n spa]iul respectiv.
Nu m-a[ fi imaginat niciodat\ scriitoare. C\ scriu, nu e o crim\. Dar
c`nd m\ g`ndesc c\ m\ `ncumet s\
public, prin urmare, c\ fac ni[te
demersuri astfel `nc`t cartea mea
s\ ajung\ la oameni, nu pot ocoli

Literatura ta m\ face s\ v\d `n
tine o perfec]ionist\. Presupun
c\ ai ezitat `ndelung `nainte s\
debutezi. C`nd ]i-a fost clar c\
nu mai exist\ cale de `ntoarcere
[i c\ Blocul 29, apartamentul 1
trebuie s\ apar\?

Ai debutat `n 2009, a doua carte
]i-a ap\rut la sf`r[itul lui 2012.
Cum scrii? Ai deja `n minte o
nou\ carte?
~n zilele mai bune mi se pare c\
am, `n zilele mai proaste mi se pare c\ pove[tile la care m-am g`ndit
nu se leag\. ~n ultima perioad\,
fiind presat\ s\-mi termin cartea,
mi se p\rea c\-mi place mult mai
mult s\ citesc dec`t s\ scriu. Acum,
c`nd `nc\ nu m-am reapucat de
scris, `mi lipse[te activitatea asta, care m\ umple de complexe [i
m\ nevrozeaz\.

Acum, dup\ a doua carte, ce po]i
spune, care este cel mai bun/frumos lucru pe care ]i l-a adus literatura?
M-a sc\pat de inevitabilele `ntreb\ri care li se adreseaz\ `n România tuturor femeilor de v`rsta mea:
c`nd ai de g`nd s\ te m\ri]i [i s\
faci copii?

Ai colaborat cu Radu Jude la scenariul filmului Toat\ lumea din
familia noastr\. Te g`ndise[i vreodat\ c\ vei ajunge s\ lucrezi `n aceast\ industrie? O s\ mai faci
ceva?
Niciodat\, m-am bucurat foarte
mult c\ Radu mi-a propus aceast\ colaborare. Deocamdat\ n-am
nimic `n plan.

Am v\zut c\, atunci c`nd vine
vorba de literatura citit\, referin]ele tale se reg\sesc mai degrab\ printre clasici. Am citit
[i c\ Ingmar Bergman este regizorul t\u preferat. Ce g\se[ti
`n arta canonic\ [i nu g\se[ti
`n artele contemporane?
Da, prefera]ii mei r\m`n clasicii
[i pe ei `i citesc [i-i recitesc, r\m`n`nd mereu `n urm\ cu literatura contemporan\. Ca s\ dau c`teva exemple, n-am `nt`lnit p`n\ acum pe nimeni care s\ m\ fac\ s\
r`d cum reu[e[c, `n aproape fiecare paragraf, Gogol, Flaubert,
Kafka. Vorbind tot despre clasici,
`mi vine uneori s\ recitesc fragmente din Idiotul [i sf`r[esc prin

a-l citi `n `ntregime, [i mi se pare
extraordinar cum Dostoievski,
cu tot sentimentalismul lui, nu se
demodeaz\. La fel p\]esc [i cu Muntele vr\jit, am chef s\ recitesc
scena carnavalului, `n care Hans
`i m\rturise[te Clavdiei iubirea
lui [i-i omagiaz\ fiecare detaliu anatomic, inclusiv rotula sau omopla]ii, sau cea `n care personajul
principal r\t\ce[te pe culmile
mun]ilor, speriat c\ s-a pierdut,
[i-mi dau seama c\ vreau s\ recitesc toat\ cartea. M\ fascineaz\
construc]ia complex\ a acestor
c\r]i, m\ fascineaz\ descrierile minu]ioase, care `n urm\ cu c`]iva
ani m\ plictiseau [i care acum
mi se pare c\ recupereaz\ efemerul. Dac\ ar fi s\ rezum, complexitatea firii omene[ti, asta e ceea
ce g\sesc `n c\r]ile clasicilor [i
nu `nt`lnesc la autorii contemporani. ~mi spuneai c\ personajele
mele `]i par detestabile. ~n c\r]ile
clasicilor, personajele dispuneau
de at`ta aten]ie din partea autorilor lor, `nc`t treceau printr-o mul]ime de st\ri [i atitudini. {i atunci,
chiar dac\ Julien Sorel se poart\
uneori detestabil, p`n\ la urm\ `l
`n]elegi. Un personaj pe care l-am
descoperit `n ultima vreme [i de
care m-am `ndr\gostit este Charles
Bovary. Uite, `n proza contemporan\ nu prea mai g\sesc personaje de care s\ m\ `ndr\gostesc sau
care s\-mi r\sar\ `n minte din
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c`nd `n c`nd, a[a cum se `nt`mpl\
cu eroii clasicilor. C\ tot vorbir\m de dragoste, Charles este unul
care [tie ce `nseamn\ asta. M\ `nduio[eaz\ foarte tare [i mi se pare
c\, `n cazul lui, Flaubert manifest\ o indulgen]\ care nu-i st\ `n fire.
Pentru mine, un prozator adev\rat
este cel dispus s\ observe ce se `nt`mpl\ `n jurul s\u. Or, mul]i dintre prozatorii contemporani nu
numai c\ nu s`nt dispu[i s\ investeasc\ `n personajele lor, dar n-au
nici m\car curiozitatea de a privi
`n jur, [i scriu `n ne[tire despre ei,
ca [i c`nd orice flecu[te] care li s-ar
`nt`mpla ar avea o importan]\ capital\. Foarte amuzant mi se pare
c\, dup\ ce umplu o sut\ de pagini
cu astfel de istorioare, afirm\ c\
Tolstoi este demodat.

Ministerul Agriculturii este metafora mumific\rii [i muzeific\rii `n romanul t\u. De c`te ori ai
fost la Ministerul Agriculturii?
Am fost de vreo dou\ ori [i m-am
`nv`rtit prin hol, cu sentimentul
pl\cut c\ fac un lucru interzis.
Iar pentru a le `mp\r]i personajelor mele diferite func]ii, m-am
uitat pe organigrama institu]iei,
pe care am g\sit-o pe Internet. Fire[te c\ m-au atras compartimente gen bovine, ovine, caprine [i
ecvide sau direc]ia cre[terea,
reproducerea [i bun\starea .

ultima perioad\,
» ~nfiind
presat\ s\-mi
termin cartea, mi se
p\rea c\-mi place mult
mai mult s\ citesc dec`t
s\ scriu. Acum, c`nd
`nc\ nu m-am reapucat
de scris, `mi lipse[te
activitatea asta, care
m\ umple de complexe
[i m\ nevrozeaz\.
Nu pot s\ scap de un nume din
cartea ta, Carmela, o coleg\ a
Miei `n ministerul pomenit mai
sus. De unde aceast\ Carmela?
Generoas\ cum s`nt, m-am g`ndit
s\ n-o las singuric\ pe Mia printre
at`]ia slujba[i antipatici. I-am oferit o prieten\ cu care s\ se `nt`lneasc\ la etajul opt al ministerului [i
s\ vorbeasc\ despre ce o pasioneaz\ cel mai tare: sufletul pereche.

Cum arat\ ziua perfect\?
O zi `n care s\ r`d. Sau o zi `n care
s\ vorbesc cu un prieten. Sau o zi
`n care s\ redescop\r c`]i oameni
buni am `n jur. O zi `n care s\ nu
ridic tonul. O zi `n care s\ nu m\
`nvinov\]esc pentru diferite fleacuri sau s\ regret c\ nu s`nt mai
de[teapt\ sau mai `n]eleapt\. O
zi `n care s\-mi amintesc c`t s`nt
de norocoas\.
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C\l\tor prin Berlinul nazist
Hans Fallada, pseudonimul lui Rudolf Wilhelm Friedrich
Ditzen, e un caz aparte `n istoria literaturii germane,
at`t de aparte, `nc`t ar merita s\ se scrie un roman
despre el. Victima unui accident oribil, `n copil\rie,
dependent de morfin\ la maturitate, client fidel al
ospiciilor nem]e[ti at`t `nainte, c`t [i dup\ venirea
nazi[tilor la putere, depresiv, b`ntuit de impulsuri
sinuciga[e, av`nd pe con[tiin]\ [i moartea unui prieten
`n tinere]e, Hans Fallada `[i g\se[te timp s\ mai [i scrie.
Florin Irimia
~n 1932, dup\ alte dou\ romane
publicate, cunoa[te succesul cu
Kleiner Mann was nun?, tradus
`n englez\ drept Little Man, What
Now?, roman care devine bestseller `n Marea Britanie [i Statele
Unite, unde ajunge s\ fie chiar ecranizat. Urmeaz\ alte romane, traduse [i ele `n englez\, dar [i probleme din ce `n ce mai serioase cu
regimul nazist.
Drama sa const\ `n imposibilitatea de a p\r\si Germania, ]ar\
pe care o iube[te mai presus de
ideologie [i de care nu vrea s\ se
despart\ sub nici o form\. ~n 1938,
este pe punctul de a o face (editorul s\u britanic se ocupase de
toate formalit\]ile, trimi]`ndu-i chiar
o ambarca]iune privat\ care urma
s\-l scoat\ din ]ar\), dar `n ultima
clip\ se r\zg`nde[te. Bagajele erau
f\cute, Fallada [i cu so]ia se preg\teau s\ se urce `ntr-o ma[in\ [i s\
plece, c`nd scriitorul `i spune so]iei
c\ vrea s\ mai arunce o ultim\
privire `n apartament, s\ se asigure c\ n-au uitat ceva. Dar nu se mai

`ntoarce la ma[in\, iar c`nd femeia,
nedumerit\, se duce dup\ el, g\se[te un Fallada resemnat care `i spune c\ poate s\ despacheteze. ~n felul acesta va r\m`ne `n Germania
pe toat\ durata r\zboiului, ajung`nd s\ fie anchetat de Gestapo, iar
la un moment dat trimis `ntr-un ospiciu unde probabil ar fi murit dac\ n-ar fi promis c\ va scrie o carte antisemit\ pe care Goebbels i-o
ceruse de mult. N-o va scrie, se va
preface doar, rezultatul fiind romanul Der Trinker (Be]ivul), care
i se va publica postum.

Un Berlin `n miniatur\ `n
vremuri de teroare
Dup\ r\zboi, `n 1946, av`nd acces,
prin intermediul unui prieten, la
arhivele Gestapoului, scrie `n doar
dou\zeci [i patru de zile romanul
Singur `n Berlin (`n original, Jeder stirbt für sich allein Fiecare
moare singur), actualmente probabil cel mai cunoscut al s\u. Este
vorba despre o reconstituire fic]ionalizat\ a ultimilor trei ani din
via]a lui Otto [i Elise Hampel, el

muncitor, ea casnic\. Dup\ ce femeia afl\ c\ fratele ei a murit `n
r\zboi, se hot\r\sc s\ `nceap\ o ac]iune de subminare a celui de-al
Treilea Reich, prin scrierea [i distribuirea de c\r]i po[tale cu mesaje anti-Hitler, antir\zboi [i antinaziste. Pare pu]in, pare simbolic,
dar pentru vremurile acelea de teroare [i suspiciune generalizat\,
c`nd puteai fi arestat [i numai pentru simpla b\nuial\ de a fi complotat `mpotriva regimului, gestul
celor doi este extrem de curajos
[i din start condamnat la e[ec. ~n
roman, cei doi so]i s`nt numi]i
Otto [i Anna Quangel, iar cel ce
moare `n r\zboi e fiul lor.
Practic, ce face Fallada este s\
g\seasc\ o strad\ `n Berlin, Jablonskistrasse, [i un imobil `n care
locuiesc nu doar so]ii Quangel, ci
[i familia Persicke, Eva [i Enno Kluge, Emil Barkhausen cu so]ia Otti
[i numero[ii lor copii, judec\torul
pensionat Fromm, dar [i familia de
evrei Rosenthal. E Berlinul `n miniatur\, dac\ vre]i. So]ii Quangel
s`nt oameni mode[ti, nu prea comunicativi (nici chiar `ntre ei) [i
foarte economi. Nu au avut niciodat\ afinit\]i naziste, dar p`n\ acum nici nu le-a trecut prin cap
s\ conteste ceva. Au aprobat tacit
regimul, accept`ndu-l ca atare [i nepun`ndu-[i prea multe `ntreb\ri.
La polul opus st\ familia Persicke.
Nazist `nfocat, b\tr`nul Persicke
[i-a f\cut to]i fiii cadre SS, dintre
care cel mai t`n\r, Baldur, a absolvit chiar o [coal\, Napola, un fel de
liceu nazist folosit pentru recrutarea viitoarelor cadre. El `ntruchipeaz\ viitorul str\lucit al Germaniei, dar [i noul ei caracter: crud,
egoist, inuman (va da ordin ca
propriul tat\ s\ fie omor`t). Rosenthal-ii, cum spuneam, s`nt evrei. Au
avut o afacere destul de prosper\
`nainte, dar nu erau oameni lacomi.
B\rbatul, Siegfried, deja a fost s\ltat de-acas\, averea familiei a
fost confiscat\, iar apartamentul
unde a r\mas Frau Rosenthal este
jefuit `n mod repetat chiar de c\tre
vecini. Ei se numesc c`nd Persicke,
c`nd Enno Kluge [i Emil Barkhausen,

ultimii un amestec gre]os de
tr`nd\veal\ [i ho]ie care sf`r[esc
mai tot timpul b\tu]i, fie de propriii copii, fie de oamenii Gestapoului. Judec\torul Fromm, ca ultim
reprezentant al Republicii de la
Weimar, e un b\rbat respectabil,
cultivat, un gentleman care a `n]eles de mult tirania sistemului aflat
la putere, dar nu poate face nimic
ca s-o opreasc\. Ce mai poate face, `n schimb, e s\ dea o m`n\ de
ajutor celor afla]i la ananghie
lui Frau Rosenthal, iar so]ilor
Quangel ceva mai t`rziu.

C`te un traseu al mor]ii
pentru fiecare
Un alt personaj important al romanului este comisarul Escherich,
cel c\ruia i se d\ spre solu]ionare
cazul Omule]ul, cum `l va numi el,
pentru c\ ini]ial comisarul crede
c\ un singur b\rbat este responsabil pentru scrierea [i distribuirea
c\r]ilor po[tale. Comisarul Escherich este angajatul Gestapoului,
dar nu folose[te metodele naziste
de intimidare. Nu r\cne[te, nu love[te `n dreapta [i-n st`nga, nu `njur\, nu `ncearc\ s\-[i terorizeze
suspec]ii, s\-i fac\ s\ m\rturiseasc\ orice numai ca s\ scape de tortur\. Proced`nd `n felul acesta, folosindu-se de r\bdare ca de cea mai
eficient\ metod\ de investigare, a[tept`ndu-[i victimele s\ fac\ ele
prima gre[eal\, de cele mai multe
ori sf`r[e[te prin a-[i enerva superiorii, care `i cer rezultate concrete `ntr-un timp scurt. Din cauza asta, va ajunge la `nchisoare `naintea
Omule]ului, dar fiind totu[i ofi]er
Gestapo, nu va r\m`ne foarte mult
acolo. Se va `ntoarce la munc\, dar
se va `ntoarce umilit, iar c`nd, `n cele din urm\, `l va prinde pe Omule]
(avusese dreptate s\ dea dovad\ de
mult\ r\bdare) [i se va confrunta
cu demnitatea lui ne[tirbit\, un
lucru aproape absurd `n context,
`[i va pune cap\t zilelor, cople[it
de ru[ine [i vinov\]ie.
Poate c\ dac\ Escherich nu s-ar
fi sinucis, so]ii Quangel ar fi avut
parte de o alt\ soart\, una mai bl`nd\.

A[a `ns\, au parte de cele mai rele
tratamente. S`nt b\tu]i, batjocori]i, tortura]i, apoi vine ziua procesului [i a condamn\rii la moarte.
~n realitate, so]ii Hampel au fost
ghilotina]i, ghilotina, al\turi de
sp`nzur\toare, fiind cea mai `ntrebuin]at\ metod\ de asasinare folosit\ `n `nchisorile naziste. ~n roman,
Fallada alege un traseu al mor]ii
pu]in diferit pentru cele dou\ personaje, dar nu le cru]\ via]a. De
altfel, moartea este at`t de prezent\ `n romanul germanului, `nc`t
aproape c\ devine ea `ns\[i personaj. Scris `ntr-o frenezie a inspira]iei, Singur `n Berlin sufer\ pe
alocuri de lipsa unei revizuiri ulterioare, dar compenseaz\ prin acuitatea cu care surprinde atmosfera
generalizat\ de teroare [i paranoia
din Berlinul anilor 1940, c`nd toat\
lumea p\rea c\ se toarn\ reciproc
[i `n acest fel jum\tate din popula]ie o `nchide[a] pe cealalt\ . Este o
atmosfer\ care nu ar trebui s\ ne fie
deloc str\in\, fiind experimentat\
[i de foarte mul]i dintre noi, nu `n
Berlin, ci aici, acas\, de-a lungul
celor patruzeci [i ceva de ani de
totalitarism.
Hans Fallada, Singur `n Berlin, traducere
din limba german\ [i note de Gabriela
Eftimie, colec]ia „Biblioteca Polirom.
Proz\ XX“, Editura Polirom, 2012

SEMNALE
André Breton, Nadja, traducere din limba francez\, postfa]\,
note [i `ngrijire de edi]ie de Bogdan Ghiu, colec]ia „Biblioteca
Polirom. Clasicii modernit\]ii“, Editura Polirom, 192 de pagini,
24.95 lei

Nadja nu e doar povestea unui t`n\r care vede pe o
strad\ din Paris o femeie [i se `ndr\goste[te de ea. ~ncepe prin a fi o astfel de poveste, simpl\ [i surprinz\toare, dar se transform\ `n istoria, pluristratificat\ [i
mereu sub semnul hazardului, a unei st\ri mentale, un
état d esprit ce va deveni semnul definitoriu al curentului suprarealist. Construind o prezen]\, un mod de a
fi al spiritului dincolo de ra]ional, romanul ne face s\
abandon\m, p`n\ la urm\, `ntrebarea banal\: Dar exist\ oare cu adev\rat a[a ceva? .
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Octavian Paler, Calomnii mitologice, colec]ia „Seria de autor «Octavian
Paler»“, 320 de pagini, 39.95 lei, carte publicat\ [i `n edi]ie digital\

Calomnii mittologice este cel din urm\ volum semnat de scriitorul [i publicistul Octavian Paler.
O `ntrebare pe care [i-o punea mereu Octavian Paler,
`nc\ din tinere]e, era legat\ de faptul c\ lumea modern\ nu
mai poate crea mituri. Singurele mituri oarecum «moderne»
care pot fi puse al\turi de miturile anticilor au toate aceea[i
caracteristic\: s`nt produse de o capodoper\ literar\. E vorba de Don Juan, de Don Quijote, de Faust [i de Hamlet. Octavian Paler imagineaz\ ni[te «conferin]e nerostite» pornind
de la aceste mituri [i vorbe[te despre dragoste, b\tr`ne]e [i
moarte. (Georgeta Naidin-Dimisianu)
www.suplimentuldecultura.ro
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Prietenul Sebastian
Mihai Iov\nel e dintre cei
mai buni critici literari ai
ultimilor ani. Tu[a sa aparte
]ine de lectura foarte atent\, uneori pare c\ d\ textul
cu `ncetinitorul, alterneaz\
limbaj colocvial cu manier\
old school de investigare
critic\, verdictele fiind de o
acurate]e deranjant\ pentru
autori sau pentru cititori
prea entuzia[ti. Maniera
asta i-a [i adus, de altfel,
invective f\r\ sens, dar nu
mai pu]in violente, din
partea establishmentului
literar de pe aici. Genera]ia
lui Iov\nel e la stadiul public\rii tezelor de doctorat
(Terian, Goldi[ au f\cut-o `n
anii trecu]i). Evreul improbabil. Mihail Sebastian: o
monografie ideologic\ este
una dintre cele mai bune
c\r]i ale lui 2012 ([i nu
vorbesc aici pe categorii
enervante precum
„debutant“, „t`n\r“ etc.).
C. Rogozanu
Mihail Sebastian a fost servit
drept nara]iune convenabil\, drept
martor perfect al genera]iei Eliade-Noica-Cioran. Apari]ia Jurnalului `n 1996 a produs un fream\t
real [i pentru c\ erau pentru prima
dat\ atinse piedestalurile unor grei
interbelici cu aprobarea discipolilor

[i autoproclamatei genera]ii neointerbelice de dup\ 1990 (texte critice foarte bune despre tinere]ile fanatizate s-au scris `nc\ din primele luni dup\ Revolu]ie). Tr\irismul,
spiritualismul unei genera]ii interbelice care avea s\ capete aur\
din ce `n ce mai puternic\ `n anii
70- 80 `n România, tolerat\ interesat [i de regim, trebuia smuls din
contextul incomod antisemitism,
extremism de dreapta la vedere,
texte jenante ale unor Noica, Eliade, Cioran, Nae Ionescu [i mul]i al]ii [i trebuia expus `ntr-o form\
acceptabil\. Mihail Sebastian a fost
vehiculul. Setea de informa]ie [i
document din 90 nu a venit ca o explozie, ci uneori a sem\nat cu un al
doilea val neointerbelic, de data
asta arhivistic, arheologic, dup\ un
demers consistent de recuperare
sub semnul patriotismului `nceput sub Ceau[escu. Un val de sentimente dubioase `[i primea `n sf`r[it [i documentele.

„Cazul“ r\m`ne deschis
doar acolo unde merit\
Este [i explica]ia pentru care Mihai Iov\nel `i dedic\ o monografie
ideologic\ lui Sebastian. Aici g\sim efectul straniu al unui text at`t
de bine documentat dedicat unui
scriitor pe care criticul `l a[az\ ferm
`n raftul doi. Nu mai e o chestiune
de estetic\, Sebastian e un caz ,
deci s\ nu ne mai pierdem `n cocktailuri pr\fuite de etic [i estetic.
Aerul de laborator, de experiment
al c\r]ii a [i trezit deja fioruri unor
recenzen]i care resimt r\ceala de
autopsier a lui Iov\nel. De unde
vine r\ceala ? Din `ncerc\rile `n

bun\ parte reu[ite de taxare ferm\
a derapajelor din receptare. Paginile dedicate Martei Petreu, care
vedea `n Sebastian extremistul moderat , s`nt relevante, la fel demontarea teoriilor conspira]iei `n ce prive[te moartea scriitorului; la fel se
`nt`mpl\ [i cu judecarea pozi]iei
fragile `n spa]iul public a lui Sebastian. Iov\nel vrea s\ lase deschis
cazul doar acolo unde merit\.
Mihai Iov\nel a citit cu aten]ie
[i, mai mult, a selectat [i altceva
dec`t re]ine critica `n mod curent,
doar text literaturizant sau ideologic compromi]\tor. Un pasaj foarte
reu[it este acela despre [omajul intelectual din anii 30. ~n[i[i oamenii
vremii percepeau acest fapt cu maxim\ acurate]e (Pompiliu Constantinescu). Interesant\ era polemica
st`nga-dreapta, Zaharia Stancu sau
Alexandru Sahia acuz`nd genera]ia lui Eliade, care se tot `mp\una
spiritualist c\ e o adun\tur\ de oportuni[ti (cu exemplele cunoscute: Comarnescu [i Vulc\nescu, oameni
cu func]ii ); Eliade `i d\ [i un r\spuns lui Stancu, de-a dreptul amuzant, `n care enumer\ bugetele tinerilor savan]i din alte ]\ri.

Iov\nel tempereaz\
concluziile pripite
Mai e apoi r\ceala tabloidal\. Sebastian [i femeile. Ipoteza homosexualit\]ii este o mostr\ de analiz\ cu toate argumentele smulse
de la subiectul supus investiga]iei
sau din b`rfele vremii (de la atacurile st`ngii , la notele de jurnal
ale lui Pandrea). Iov\nel tempereaz\ `ns\ [i concluziile pripite ale altora care au suprainterpretat pasaje de neputin]\ sexual\ din Jurnal, subliniaz\ [i pasajele unde e
pomenit\ o traum\ din adolescen]\ care ar putea indica o homosexualitate reprimat\, noteaz\ [i contextul literar al vremii (personajele unor Proust sau Zweig).
Analiza literar\ nu e ocolit\.
Acolo unde e cazul, textul (dramaturgic, literar sau publicistic) este interpretat cu aten]ie. Obsesia
lui Sebastian pentru retragere din
urban, pentru insul\ , pentru vacan]\ . Aici e secretul pauza burghez\ aspira]ional\ , vacan]a ca
mic\ insul\ `n care juc\m piesa
rentierului at`t c`t ne ]in baierele pungii, toate astea nu scap\ monografiei. Plecarea `n vacan]\ a
fost apoi interpretat\ ideologic, ca
o form\ de evazionism dintr-un
real prea dur [i prea complicat. Iov\nel noteaz\: Tema evad\rii din
realitate a fost exploatat\ de critica
realist-socialist\ de dup\ 1948, care astfel i-a construit autorului o
pozi]ie de excelen]\ canonic\, cu
rezervele ideologice de rigoare `n
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cazul unui autor care f\cuse drumul doar p`n\ la jum\tate, neajung`nd la resortul luptei de clas\
de[i un critic social direct Sebastian nu este dec`t `n Ultima or\,
scriere mai pu]in caracteristic\,
inspirat\ din lumea, asem\n\toare cu aceea din Gorila lui Liviu Rebreanu, a ziari[tilor pescuitori `n
ape tulburi, a[tept`nd lovitura [i
neezit`nd s-o provoace prin [antaj . Ce nu trebuie uitat `ns\ este
apetitul lui Sebastian pentru monden, e [i asta o cheie important\
`n care scrie literatur\ vezi Accidentul [i eroina care este o replic\
f\r\ echivoc a actri]ei Leny Caler.
Repro[ul de lips\ de r\d\cini a personajelor din Accidentul adus de
Streinu e de aceea nepotrivit mondenul [i b`rfa alc\tuiesc astfel de combina]ii stranii de tragic [i plat.

Un studiu esen]ial pentru
bibliografia Sebastian
Cum `l descoper\ retrospectiv Eliade pe Sebastian, aici e cheia de lectur\ [i pentru ce s-a `nt`mplat `n
90, odat\ cu publicarea integral\
a jurnalului lui Sebastian. Eliade
`l tot redescoper\ pe Sebastian, pe
m\sur\ ce simpatiile fasciste de tinere]e devin o povar\ din ce `n ce
mai greu de purtat pe drumurile
academice de mai t`rziu. O expunere brusc\ a acelui trecut i-ar fi putut fi fatal\ carierei. {i aici intervine Sebastian, aproape ignorat
`n timpul vie]ii [i `n nota]iile de
jurnal: ~n etapa elabor\rii Memoriilor, scrie Iov\nel, rela]ia retrospectiv\ a lui Eliade cu Sebastian dep\[ise [i mai decis regimul
privat-reflexiv pentru a se stabili
`n cel narativ-strategic. Importan]a
pe care i-o acord\ Eliade `n Memorii (inclusiv `n num\rul de pagini
alocat) dep\[e[te sensibil importan]a real\ a lui Sebastian (at`t `n
contextul epocii, c`t [i `n sentimentele lui Eliade, at`t c`t pot fi ele inferate din context). Sebastian a devenit important retrospectiv, pentru c\ Sebastian a devenit Evreul
mai mult, Prietenul Meu Evreu .
~n anii 1990, c`nd discipolii lui Noica [i, `n general, neointerbelici de
diverse culori nu acceptau deschis
rediscutarea orient\rilor de tinere]e ale mae[trilor, Sebastian a venit ca filtru perfect evreul critic,
dar prieten [i afin spiritual...
Alte pagini de referin]\ le s`nt dedicate recept\rii lui Sebastian de c\tre Noica sau G. C\linescu, primul
interesant-estetizant, intrigat de
faptul c\ De dou\ mii de ani a fost
smuls\ din conven]ia fic]iunii [i
propus\ ca dezbatere politic\. Cu
G. C\linescu rela]ia lui Sebastian
e una spinoas\ polemici m\runte [i meschine adunate prin reviste

Iov\nel a citit cu
» Mihai
aten]ie [i, mai mult, a
selectat [i altceva dec`t
re]ine critica `n mod curent, doar text literaturizant sau ideologic compromi]\tor. Un pasaj
foarte reu[it este acela
despre [omajul intelectual din anii ’30. ~n[i[i
oamenii vremii percepeau acest fapt cu maxim\ acurate]e (Pompiliu
Constantinescu).
[i terminate cu acel verdict din Istorie care avea s\-i dea co[maruri
lui Sebastian. Subiectul carierismului sau oportunismului lui
Sebastian apare `n schimburile de
replici cu G. C\linescu care vedea
`n Sebastian un exponent al unei
genera]ii care folose[te recenzia ca
moned\ de cump\rare a favorurilor [i de consolidare a unui grup:
este zdrobitor de clar\ lista alc\tuit\ de critic cu recenzii amabile
schimbate de Sebastian [i prietenii
s\i. Tema oportunismului apare
expus\ mult mai dur `n schimbul de
replici cu mult mai pu]in [tiutul I.
Ludo, care `l taxa drept servil cu patronul pentru faptul c\ Sebastian
`l l\uda pe Nae Ionescu `n timp ce
acesta se afla la `nchisoare.
Studiul lui Mihai Iov\nel devine esen]ial pentru bibliografia
Sebastian. Poate va urma [i o analiz\ dedicat\ recept\rii nou\zeciste (pentru cei interesa]i, utile
s`nt culegerile cu diverse reac]ii
de dup\ publicarea Jurnalului f\cute de Geo {erban sau Iordan Chimet). De[i, poate tocmai asta s\ fi
[i fost ideea, un Sebastian foarte
clar prezentat [i dezambiguizat, care s\ dea indirect [i explica]ia exploziei canonice de dup\ 1996.
Mihai Iov\nel, Evreul improbabil. Mihail
Sebastian: o monografie ideologic\,
Cartea româneasc\, 2012
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Gabriel Andreescu – C\rturari, opozan]i [i
documente. Manipularea Arhivei Securit\]ii
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\ un
fragment din volumul
C\rturari, opozan]i [i
documente. Manipularea
Arhivei Securit\]ii, de
Gabriel Andreescu, care va
ap\rea `n cur`nd la Editura
Polirom, `n colec]ia „Plural
M“. Volumul va fi disponibil
[i `n edi]ie digital\.
– Fragment –
II. Constantin Noica `n arhive. Ata[amentul victimei fa]\ de tor]ionari
Imaginea lui Constantin Noica datoreaz\ semnificativ `nt`mpl\rii de
a fi devenit eroul Jurnalului de la
P\ltini[, personajul-cheie al unei
nara]iuni, dovada a c`t de concret
seduc]ia pove[tilor grefeaz\ cultura1. Jurnalul lui Gabriel Liiceanu
a ap\rut `ntr-un moment c`nd se sim]ea intensa nevoie a evad\rii din
real. Cititorii s-au `nt`lnit cu ceva ce
era permis atunci, o utopie nonumanist\ [i nondemocratic\, dar suplinind foamea aspira]iilor individualizate. Este interesant felul `n care
Constantin Noica `nsu[i a fost sedus
de propria-i poveste. Cu insa]iabila
ei poft\ de a arhiva evenimente, Securitatea ne face martori la schimb\rile din via]a filosofului la nivel
de detaliu, dezv\luind modul `n care
i s-au transformat acestuia autoreprezentarea [i comportamentul `ncep`nd cu anul 1983, c`nd a fost publicat\ cartea.
Din ce spun documentele, p`n\ la
apari]ia Jurnalului de la P\ltini[,
rela]ia lui Noica cu tinerii fusese o
tem\ de via]\ printre altele. ~nteme-

ierea unei {coli filosofice nu era
prima pe list\ sau, oricum, nu reprezenta un proiect actual. Avea de
dus, `nt`i [i-nt`i, b\t\lia pentru propria afirmare intelectual\. Chiar `naintea experien]ei carcerale, se adresase autorit\]ilor ca unor posibili
parteneri ai unui proiect cultural
na]ional. La 28 octombrie 1958 a
transmis ministrului ~nv\]\m`ntului solicitarea unei audien]e pentru
a prezenta contribu]ia `n m\sur\ s\
o aduc\ la efortul cultural ce se `ntreprinde `n RPR 2. Nu reiese `n
acel moment preocuparea pentru o
{coal\ `n sens practic3.
Dup\ ie[irea din `nchisoare, `n
1964, Noica a reluat leg\turile cu
fo[tii colegi de genera]ie [i aspira]ii.
Este v\zut de cei din jur ca un continuator al unei anumite tradi]ii din
cultura na]ional\, iar el `nsu[i pare
s\ se perceap\ la fel4. ~n intervalul
1964 sf`r[itul anilor 60, Noica devine din ce `n ce mai prezent `n pres\, este invitat la conferin]e, preg\te[te traduceri [i volume personale.
Pare st\p`nit de via [i exclusiva dorin]\ de a face ceea ce nu au f\cut `nainta[ii no[tri `n cultura româneasc\, `n materie de filosofie: studii clasice ad`ncite, studii orientalistice,
studii de istorie veche româneasc\ 5.
Notele ofi]erilor indic\ `n anii 70
polarizarea, `n jurul lui Noica, a
unor tineri cercet\tori `n filosofie,
Sorin Vieru, Alexandru Surdu, Gabriel Liiceanu, Vasile Zamfirescu,
Anca Gheorghe [i al]ii care `mp\rt\[esc concep]ii idealiste `n filosofie [i evit\ s\ se angajeze `n elaborarea unor teme ale filosofiei
materialiste, socotindu-se discipoli
ai lui Noica Constantin 6. Pentru ace[ti discipoli, el devine `n timp un
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reper de identitate. Conform arhivelor, reciproca nu era valabil\ `n
anii 60- 70.
Printre cei mai importan]i parteneri de dialog pentru filosof se afla
Edgar Papu7. Lui i-a propus un club
de discu]ii cu `nt`lniri lunare din care s\ fac\ parte cei «de forma]ie
veche»: Pappu, {ora, Sorescu, Paul
Anghel 8. Printre apropia]ii lui Noica din acea perioad\ `l g\sim [i pe
Paul Anghel, atunci redactor-[ef la
revista Tribuna României , c\ruia
`i [i face declara]ii: {tii bine c`t `mi
e[ti de drag . Afec]iunea este reciproc\. O not\-raport din 22 noiembrie
1977 `nregistreaz\ telefonul solidar
al lui Paul Anghel, care este indignat de oprirea lui Noica la grani]\,
unde i se luase pa[aportul9. Lui Anghel `i dest\inuie Noica dorin]a de
a sta de vorb\ cu cineva din conducerea de partid, pentru a se putea
pleca cu o orientare precis\, cu o
viziune exact\ a necesit\]ilor reclamate de prezen]a sa `n str\in\tate 10. Cornel Burtic\ `i va oferi lui Noica o audien]\ pentru a aborda mai
multe probleme privind cultura .
Filosoful era apropiat de protocroni[ti. R\m`ne deschis\ `ntrebarea Alexandrei Tomi]\: c`t vorbim
`n cazul lui despre anexare, c`t despre adeziune11? Avea contacte cu Virgil Cândea [i Dan Zamfirescu12. C\uta compania celor de v`rsta lui, cu
ideologia lui sau cu putere de decizie `n via]a cultural\13. Documentele din Arhiva Securit\]ii s`nt clare `n
identificarea afinit\]ilor lui Constantin Noica p`n\ la `nceputul anilor 80. O arat\ [i urm\toarea discu]ie cu unul dintre discipoli, din anul
1977, un scurt schimb de cuvinte despre confruntarea Nicolae Manolescu Edgar Papu care atr\sese aten]ia public\ `n acel moment, sintetiz`nd [i situarea lui Noica fa]\ de
genera]ii, [i sensibilit\]ile sale culturale, [i intensitatea op]iunilor
subiective.
Discipolul venise s\-l anun]e: ~n
alt\ ordine de idei, a]i v\zut c\ Manolescu s-a dat [i la Papu .
R\spunsul lui Noica: Da, [i cu o
r\utate pentru care nu-l iert, mai ales chestia Caragiale, dar o pl\te[te
s\racul, e un om pentru mine sf`r[it,
a `nv\]at prost [i are o vrednicie,
de[i are calitate, cite[te mult, dar
cite[te prost .
Discipolul: Da, e de necrezut! .
Noica: Da, n-are orizont de cultur\, s-a dus la Heideger [sic!] [i a
luat c\r]i cu autograf, dar nu [tie
destul\ german\, nu-[i face treaba, nu mai pot miza pe el .
Discipolul: A]i v\zut c\ Paul Anghel a `ncercat s\-l pun\ la punct .
Noica: Da, sigur, are [i Papu
naivit\]ile lui. […] O s\-]i ar\t ce-a
scris [Manolescu], trei c\rticele de
opinii despre Maiorescu, despre
Sadoveanu, a[a un Odobescu, toate
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sl\bu]e. Da , `n sf`r[it, e de[tept [i are
efect. Da e pierdut pentru mine 14.
Asemenea detalii din via]a filosofului arat\ c`t de mult Jurnalul de
la P\ltini[ a deturnat cazul Noica
de la vecin\tatea protocronist\, transform`ndu-l `n simbolul unei [coli originale. Documentele de arhiv\ `nt\resc adev\rul c\ realitatea este
mai surprinz\toare dec`t ne `nchipuim. Ofi]erii care-l controlau pe
filosof s`nt primii care vorbesc (`n
documente) despre `ntemeierea unei
[coli de g`ndire , observ`nd activa
`ncurajare a tinerilor care gravitau
`n jurul lui. Noica `i comunic\ leg\turii sale, `n anul 1980, o list\ cu nume de scriitori [i filosofi tineri, de
35-40 de ani , care ar trebui ajuta]i
s\-[i perfec]ioneze studiile `n str\in\tate. Ofi]erul `i iese `n `nt`mpinare:
I-am spus c\ este bine c\ formeaz\ o [coal\ de g`ndire, c-o s\-l ajut\m. S\ ne prezinte mai multe despre ei [i `n nici un caz s\ nu fie aventurieri, s\ fie lega]i ca [i el de ]ara
noastr\ 15.
Dup\ apari]ia Jurnalului de la
P\ltini[ `n 1983, Noica se va identifica deplin cu rolul pe care i-l atribuise autorul volumului16.
Ofi]erii g\siser\ un excelent pretext de a-[i u[ura [i perfec]iona munca pun`ndu-l pe Noica s\ fac\ inventarul oamenilor care gravitau
`n jurul lui. Dup\ 1983, [i Securitatea [i-a `nsu[it descrierea f\cut\ de
cartea lui Liiceanu. ~n luna februarie 1984, la mai pu]in de un an de
la apari]ia Jurnalului , un plan de
m\suri de luare `n lucru a numitului N\st\sescu (real, Noica Constantin) anun]\ c\ filosoful de orientare idealist\ inten]ioneaz\ s\ selecteze intelectuali, `n special tineri,
pentru a-i `ndoctrina `n cadrul unei
«[coli filosofice» pe care inten]ioneaz\ s\ o organizeze la P\ltini[-Sibiu 17. Nu am g\sit `nainte de anul
1983 referiri `n arhive la [coala
filosofic\ de la P\ltini[ . ~ntr-un raport din anul 1986, portretul sintetic f\cut lui Noica de ofi]erul care
se ocupa de caz cuprinde acelea[i
atribute: Filosof idealist adept al
filosofiei clasice germane cu preocup\ri pe linia cre\rii unei [coli
filosofice `n sta]iunea P\ltini[
[subl.n.] 18.
Noica `n perioada `nchisorii
~n momentul exproprierii mo[ierilor, Constantin Noica a fost g\sit
pe domeniul lui [i re]inut. I s-a comandat domiciliu obligatoriu la C`mpulung. Aici a `nfiin]at un cenaclu
literar, `n casa lui Radu Rosetti, pe
care Securitatea l-a pus sub supraveghere `n anul 1954, c`nd fusese semnalat de unii agen]i din proprie ini]iativ\ av`nd un comportament suspect 19. La 5 aprilie 1958, dosarul de
verificare deschis pe numele s\u va fi
preschimbat `n dosar de ac]iune

informativ\, motiv`ndu-se contactele
lui Noica cu Gabriela Buc[an, func]ionar\ la Lega]ia Francez\ din Bucure[ti, coresponden]a cu Emil Cioran [i redactarea lucr\rii Povestiri
din Hegel, calificat\ cu con]inut
idealist reac]ionar , pe care inten]iona s\ o publice `n str\in\tate.
Securitatea afl\ abia dup\ c`]iva
ani de la punerea lui Noica sub supraveghere despre scrierile sale legionare. Nici nu fusese ajutat\ de
acesta, c\ci `n declara]iile luate la
interogatorii, precum cea din 17 august 1955, filosoful afirma: Nu am
f\cut nici un fel de politic\... 20. Urm\rind atitudinea mai general\ a lui
Noica, era probabil sincer `n interpretarea lui. Posibil, participarea la
confruntarea ideologic\ de la sf`r[itul anilor 30 nu avea, pentru el,
o natur\ politic\.
Dup\ descoperirea filia]iei, manifest\rile lui Noica vor fi citite de
Securitate prin asociere cu eticheta
legionar\. Lucrarea sa Anti-Goethe,
scriu ofi]erii, ar fi `n]esat\ de teorii
reac]ionare, sus]in`nd teza legionar\ a cultului mor]ii. ~n Povestiri din
Hegel, Noica `l interpreteaz\ pe filosoful german `n direc]ia tr\irismului legionar [i `n acela[i timp
introduce teze fasciste [i revizioniste 21. Noica ar avea acelea[i convingeri cu legionarii Eliade Mircea
[i Cioran Emil, pu[i `n slujba serviciilor de spionaj imperialiste 22.
C\pitanul Mircea Onea a hot\r`t
trimiterea `n judecat\ a grupului de
elemente contrarevolu]ionare care
sub conducerea lui Noica Constantin [i Pillat Constantin au desf\[urat
vreme `ndelungat\ o intens\ activitate `mpotriva puterii populare 23.
La 11 decembrie 1958, maiorul Constandache aprob\ referatul de arestare a lui Noica. Va fi `ncarcerat `n
aceea[i zi. La 1 martie 1960, Tribunalul militar al Regiunii a II-a Militare l-a condamnat la 25 de ani
munc\ silnic\, 10 ani degradare civic\ [i confiscarea `ntregii averi
personale pentru crima de uneltire
`mpotriva or`nduirii sociale. ~ntruc`t
fusese judecat [i condamnat, Securitatea a propus clasarea dosarului
s\u de urm\rire informativ\, cu men]inerea `n eviden]a operativ\ sub
eticheta organizator al grupului
contrarevolu]ionar care a fost judecat `n cadrul aceleia[i cauze: Vetra
Gheorghe, Noica Iacob, Dinu Sighireanu, Lambrino Ion, Rosetti Scarlat, Rosetti Radu, Noica Iacovache,
Noica Andrei, Georgescu Constantin, Donici Ion, Noica Vlad .
Ca oricine aflat `n situa]ia lui,
Constantin Noica a fost supus la interogatorii: `n perioada domiciliului
obligatoriu, `n perioada arest\rii,
`n anii c`nd a stat `n `nchisoare, dup\ condamnare. Documentele sugereaz\ un comportament submisiv
indiferent de perioad\. Noica a spus
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avanpremier\ « 13
[i scris ce i se cerea, asum`nd calific\rile anchetatorilor care-i dictau ce s\ pun\ pe h`rtie.
~n procesul-verbal al interogatoriului din 12 decembrie 1948, citim:
Emil Cioran [...] se ocup\ cu diferite scrieri du[m\noase la adresa
regimului 24. La `nceputul domiciliului obligatoriu, `ntrebat despre
Marietta Sadova, declara]ia sa con]ine cuvinte aspre: Marietta Sadova
a mai adus [i de la al]i fugari români c\r]i cu caracter du[m\nos
regimului 25.
Nu ne afl\m `n fa]a unor `nflorituri, c\ci pasajul face parte din Procesul-verbal de interogatoriu din 13
decembrie 1948 (la Pite[ti) [i este
semnat. Noica se acuz\ [i pe el, cu
acela[i limbaj: Paralel cu primirea
de material cu caracter du[m\nos
primit pe c\i ilegale, enun]ate mai
sus, eu am trimis tot pe c\i ilegale
o serie de materiale de acela[i gen
[...] 26; `n luna septembrie 1957, am
citit `n gazeta literar\ un articol al
lui Radu Popescu asupra scrisorii
numitului Cioran, ap\rut\ `n revista francez\ sus-men]ionat\ [„Nouvelle Revue Française ]. ~ntruc`t Radu
Popescu a scris `n articolul s\u c\
numitul Cioran Emil se adreseaz\
unui prieten imaginar, i-am scris
`ndat\ o scrisoare, de[i nu-l cuno[team, prin care-i f\ceam cunoscut
c\ scrisoarea lui Cioran Emil `mi
este adresat\ `n parte mie [...] 27. Un
ultim exemplu, extras dintr-un alt
Proces-verbal de interogatoriu, din
29 decembrie 1958: [...] mi-am permis
odat\ de fa]\ cu diver[i cunoscu]i,
de care `n prezent nu-mi amintesc,
s-o numesc genera]ia stalinist\, afirm`nd c\ au nevoie de pu]ine libert\]i
pentru dezvoltarea lor cultural\ 28.
Ar fi aici de reamintit c\ textul
interogatoriilor era dictat de c\tre
anchetatori `n func]ie de informa]iile primite la `ntreb\ri [i propriile
inten]ii. A nu scrie [i a nu semna ce
]i se cerea, `n anii stalinismului,
presupuneau o lupt\ [i un risc.
Anul 1962 va fi decisiv pentru
rela]ia filosofului cu opresorii.

Securitatea `[i propune apropierea
[i utilizarea lui Noica. Pa[ii s`nt
pruden]i. Noica a fost contactat
la 22 mai 1962 pentru a vedea pe
ce pozi]ie se situeaz\ . Ofi]erul responsabil descoper\ c\ sus-numitul
`[i recunoa[te vinov\]ia [i consider\ just\ pedeapsa primit\ 29. ~n
timpul discu]iilor, de]inutul a exprimat dorin]a de a primi ni[te
c\r]i, dar [i publica]ii reflect`nd
actualitatea din punct de vedere politic [i social 30. Le prime[te. Colonelul Rusu, responsabilul de caz, a
dat ordin s\ i se aduc\ Cercet\ri filosofice, Probleme de filosofie nr. 2,
1962, ziarul Contemporanul din 26
mai. A r\mas `nc`ntat de faptul c\
i-am dus aceste scrieri. Are `ns\ nevoie de ochelari, c\ci altfel nu poate citi. I-am promis c\ `i vom rezolva [i aceast\ problem\ , noteaz\ un
c\pitan cu semn\tur\ indescifrabil\31. I se vor aduce ochelarii, lucr\rile lui Lenin Materialism [i
empiriocriticism, Tezele din Aprilie, Imperialismul, stadiul cel mai
`nalt al Capitalismului, Contemporanul din 18 mai, 2 iunie [i 8 iunie. Ofi]erul [i captivul s\u au purtat discu]ii referitoare la sl\birea
lag\rului imperialist [i eliberarea
unei serii de colonii, primul i-a adus [i un pachet de ]ig\ri M\r\[e[ti,
dup\ care s-a vorbit despre ce va
trebui s\ fac\ el `n viitor 32. Noica
dore[te h`rtie [i creion; i s-au eliberat de la Dir. a VIII-a, precum [i o
sum\ de 100 de lei pentru `mbun\t\]irea hranei. I s-a pus la dispozi]ie o celul\ mai luminoas\. Ba chiar
2 pr\jituri care au costat 5 lei . I se
cump\r\ pulover, ciorapi, past\,
s\pun de fa]\ [i rufe33.
Opera de captatio benevolentiae
decurge ca la carte. Noica este vizitat `n luna iulie de `nsu[i [eful opera]iei, colonelul Rusu. De]inutul `i
va preda acestuia 79 de pagini de
autobiografie [i patru pagini din
prefa]a unei lucr\ri pe care inten]ioneaz\ s\ o scrie. Solicit\ repararea unui bocanc, 100 coli de h`rtie

NOTE:
1 {tiin]ele empirice ne asigur\ [i ele ast\zi c\ pove[tile, individuale sau culturale, s`nt chiar materialul prin care
`n]elegem lumea. O probeaz\ [i recenta carte a lui
Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human, Houghton Mifflin Harcourt, 2012.
2 Arhiva CNSAS, dosar I nr. 3718, vol. 2, f. 430.
3 Ne referim exclusiv la dimensiunea practic\ pe care o putea
lua proiectul unei {coli Filosofice. La Noica, tema {colii
este desigur constant\, cum o spune el `nsu[i `n Jurnal
filosofic relativ la „cele dou\ mituri proprii: mitul {colii [i
mitul Fratelui” (Sorin Vieru, „Pagina disp\rut\”, Idei `n
dialog, nr. 12, 2007, p. 40).
4 „Tocmai fiindc\ este convins c\ are de `ndeplinit o «misiune de a asigura continuitatea valorilor culturii
na]ionale», Noica a spus c\ «n-am plecat `n Anglia, unde
am un fiu». Prefer\ s\ r\m`n\ aici pentru a contribui la
«afirmarea culturii na]ionale»“ (Din nota informativ\ a
sursei „{erban”, predat\ lt.-col. Anculia Mioc la 24 februarie 1967: Arhiva CNSAS, dosar I nr. 15156, vol. 3, ff.
248-249).
5 Arhiva CNSAS, dosar I nr. 15156, vol. 3, f. 234.
6 Nota-sintez\ din 6 august 1973, Arhiva CNSAS, dosar I nr.
15156, vol. 1, f. 12.
7 ~n documente, apare c`nd „Pappu”, c`nd „Papu” (Arhiva
CNSAS, dosar I nr. 15156, vol. 11, f. 160).
8 Nota din 7 iunie 1977, Arhiva CNSAS, dosar I nr. 15156,
vol. 1, ff. 136-137.
9 Nota-raport din 22 noiembrie 1977, Arhiva CNSAS, dosar
I nr. 15156, vol. 1, f. 7. Nu exist\ `n dosarul de urm\rire
informativ\ vreun document care s\ motiveze,
preg\teasc\, descrie [i s\ trag\ concluzii cu privire la
oprirea lui Constantin Noica la grani]\ [i ridicarea

[i alte c\r]i. C\pitanul de leg\tur\
revine cu cele cerute, adaug\ ni[te
teni[i, prime[te `n schimb 80 de pagini din prezentarea autobiografic\.
Arhiva ne introduce `n cele mai
mici detalii ale strategiei de influen]are [i atragere. Lui Noica i se
opre[te o perioad\ alimenta]ia `mbun\t\]it\. La prima `nt`lnire cu
ofi]erul se pl`nge de schimbare, iar
acesta `i promite c\ se va ocupa de
repararea situa]iei. Plusul de hran\ revine. Fusese retras evident pentru a spori recuno[tin]a lui Noica.
Filosoful se d\, naiv, pe m`na securi[tilor . C\pitanul merge la de]inut, iar acesta `n cadrul discu]iilor a scos `n eviden]\ faptul c\ ar
dori s\ continue a scrie lucr\ri, `ns\ ar dori s\ cunoasc\ `n ce m\sur\
corespund timpului cele trei lucr\ri
predate organelor noastre [i dac\ `n
general activitatea lui pe aceast\
linie este util\ societ\]ii. L-am asigurat c\ cele 3 lucr\ri predate c\tre
organele noastre s`nt `n aten]ia tovar\[ului colonel Rusu 34.
R\m`nea de v\zut dac\ ce scrie
Noica poate fi util. Se va apela la
serviciile agentului {erban , filosof, o perioad\ evaluator al materialelor provenite de la de]inut.
Despre prima lucrare, Timpul logic,
specialistul afirm\ nu doar c\
nu este marxist\, dar dovede[te c\
autorul nu cunoa[te marxismul. [...]
El `ncearc\ s\ justifice o atitudine
de «`n]elegere» fa]\ de socialism,
cu argumente luate din filosofia idealist\ a lui Hegel. Tocmai datorit\
acestui lucru, scrierea lui Noica ar
putea st`rni oarecare interes `n str\in\tate [i ar putea convinge unele
cercuri de fugari c\ `n ]ar\ nu se
siluesc con[tiin]ele oamenilor 35.
{erban conchide: Prima parte, ref\cut\, s-ar putea folosi pentru str\in\tate [...] Dac\ exist\ vreun
motiv de ordin politic ca lucrarea
s\ se publice [i Constantin Noica s\
fie folosit `n propaganda noastr\
pentru str\in\tate, atunci textul
v\zut de noi ar putea constitui o

pa[aportului. De vreme ce hot\r`rea unei m\suri cu o
asemenea vizibilitate, de un asemenea impact, lipse[te
din dosarul de urm\rire informativ\, este cel mai probabil ca Securitatea s\ fi ac]ionat pentru a sugera opiniei
publice existen]a unei tensiuni `ntre ea [i filosof. Asupra
acestui eveniment vom reveni.
10 Arhiva CNSAS, dosar I nr. 15156, vol. 1, f. 7.
11 Vezi Alexandra Tomi]\, O istorie „glorioas\”. Dosarul protocronismului românesc, Cartea româneasc\, Bucure[ti,
2007. Cercet\toarea prefer\ s\ trimit\ la fapte [i la disputele pe tem\, `n particular, la lu\rile de pozi]ie ale lui
Mircea Martin [i Adrian Marino, pentru a concluziona:
„~n ce-l prive[te pe Noica, lucrurile par [i mai complicate” (p. 236).
12 Nota din 24 aprilie 1974, Arhiva CNSAS, dosar I nr.
15156, vol. 2, f. 315. ~ntr-o sintez\ a convorbirilor telefonice din 1978, „`n frunte” se aflau Paul Anghel, Alecu
Paleologu, Petru Cre]ia, Edgar Papu, Octavian Nistor,
Gabriel Liiceanu, Alexandru Dragomir, familia Usc\tescu, George Munteanu, Alexandru Surdu, Radu Boroianu,
Relu Cioran, Nicolae Carandino, Athanase Joja, Catinca
Rosetti, Barbu Brezeanu, Iordan Chimet, Nicu Steinhardt, Sorel Vieru, P\rintele Galeriu, pictorul Spiru Vergulescu, U[er Morgenstern, Vasile Zamfirescu, Mihai
{ora („care a f\cut o treab\ splendid\ la ESPLA”), Idel
Segall, Adrian Anghelescu, Costache L\z\rescu, Marin
Sorescu, Nicu Wald, Petre Ghelmez, Radu Bogdan, Stela
Covaci [i str\ini precum Paul Miron, Stolojan etc.
Discu]ii lungi `ntre]ine [i cu Liviu Petrina, care `n cadrul
Ministerului de Externe se ocup\ de elaborarea de articole pentru str\in\tate [i `i solicit\ lui Noica colaborarea
(dosar I nr. 15156, vol. 12, ff. 49-49v).
13 Vezi nota semnat\ de [eful Securit\]ii Jude]ene Sibiu, lt.col. M\ce[anu Constantin: „Pentru a-[i spori [ansele de
reu[it\, preconizeaz\ s\ angreneze `n sus]inerea ideilor
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CARTEA
O categorie p`n\ la urm\
marginal\ `n sistemul de
control al statului totalitar,
informatorii Securit\]ii au
ajuns s\ poarte `n ochii multora principala vin\ pentru
abuzurile comise `n cei 45 de
ani de comunism românesc.
Mai mult, autorii unor ac]iuni condamnabile par s\
trezeasc\ un interes minor,
`n timp ce acuza]iile se `ndreapt\, paradoxal, spre unele dintre victimele aparatului represiv. ~n urma studiului a sute de dosare din Arhivele Securit\]ii, Gabriel
Andreescu `ncearc\ s\ arate
c`t adev\r [i c`t\ manipulare s`nt `n acuza]iile aduse unor binecunoscu]i oameni de cultur\ români, ale c\ror cazuri au constituit de multe ori subiect de polemic\ aprins\. Volumul s\u ofer\
cititorului asaltat de informa]ii contradictorii, care discrediteaz\
procesul deconspir\rii, o cheie de interpretare a unor personaje
[i situa]ii controversate.

baz\ pentru o nou\ lucrare. [...] ~ns\ publicarea lucr\rii `n ]ar\ ar fi
contraproductiv\, c\ci ar constitui un izvor de confuzii ideologice
[i politice. [...] ~ntruc`t numele autorului este cunoscut `n cercurile
legionare din str\in\tate, aderarea lui public\ ar putea fi util\. Lucrarea de fa]\ constituie un punct
de plecare 36.
Deducem din cele spicuite anterior c\ folosirea lui Constantin
Noica pentru intoxicarea exilului
românesc din Occident este ideea
unui plan pus la punct `n anul 1962.
Concluzia se verific\ de cele enun]ate la un moment dat chiar de Securitate: ~ncep`nd cu anul 1962,
sus-numitul este contactat periodic de c\tre organele noastre, `n scopul influen]\rii lui pozitive [i atragerii la activit\]i utile statului
nostru 37. Aceea[i ac]iune operativ\ i se aplica simultan lui Radu Gyr.

sale [i o personalitate `n prezent controversat\ a vie]ii culturale române[ti [P\unescu]] miz`nd pe factori subiectivi
de influen]\” (Arhiva CNSAS, dosar I nr. 15156, vol. 12,
f. 118).
14 Arhiva CNSAS, dosar I nr. 15156, vol. 12, f. 160.
15 {i continuarea: „C. Noica a promis c\ ne ofer\ date mai
complete despre ace[ti cercet\tori, scriitori etc. I-am
sugerat s\ se g`ndeasc\ la ce universit\]i vrea s\-i propun\
[i cum vede oare ob]inerea unei burse pentru ei [text
subliniat]” (Arhiva CNSAS, dosar SIE nr. 4862, vol. 1, ff.
255-256).
16 Inclusiv `n a-[i reevalua cuno[tin]ele [i preferin]ele.
Primul care s-a declarat public „discipol al lui Constantin
Noica” a fost logicianul Sorin Vieru, printr-un articol `n
«Cronica», nr. 6-7, 1968 (Arhiva CNSAS, dosar I nr.
15156, vol. 3, f. 240). Pentru tema mai general\ a
rela]iilor lui Noica cu tinerii intelectuali, vezi Vasile Dem.
Zamfirescu, ~n c\utarea sinelui, Cartea româneasc\, Bucure[ti, 1994.
17 Arhiva CNSAS, dosar SIE nr. 2172, rola 2, f. 1.
18 Raport cu privire la luarea `n lucru prin dosar de urm\rire
informativ\ a lui Noica Constantin, Arhiva CNSAS, dosar
SIE nr. 2172, rola 1, f. 1.
19 Arhiva CNSAS, dosar I nr. 3718, vol. 1, f. 45.
20 Arhiva CNSAS, dosar I nr. 3718, vol. 6, f. 3.
21 Arhiva CNSAS, dosar I nr. 3718, vol. 4, f. 14.
22 Ibidem, f. 15.
23 Ibidem, f. 12.
24 Arhiva CNSAS, dosar P nr. 000777, vol. 1, f. 282.
25 {i `n continuare: „Concret, cunosc c\ de la fugarul Mircea
Eliade a adus `n ]ar\ cartea «P\durea interzis\», scris\ de
c\tre acesta, av`nd un con]inut du[m\nos regimului

Comportamentul celor doi va fi
fost influen]at, din 1962 [i p`n\ la
moarte, de colonelul Rusu.
Neobi[nuit\ la Noica este stilistica punerii la dispozi]ie. Dup\ ce
ofi]erul de leg\tur\ `i va fi transmis
observa]iile agentului {erban ,
Noica se pred\ cu totul: Ca atare,
[i `ntruc`t nu m\ socotesc `n m\sur\ s\ dau lucr\rilor [cele trei] o
form\ marxist\ satisf\c\toare, le
ofer spre refacere [i reformulare oric\rui cercet\tor filosofic autorizat
[i interesat la aceasta, subsemnatul
fiind total de acord ca s\ semnez lucr\rile 38. Chiar [i propune un g`nditor marxist pentru interven]ie:
Henri Wald39. Nota-raport din 25
februarie 1964 `i `nregistreaz\
afirma]ia: Ru[inea lui este c\
p`n\ `n anul 1944 nu a putut lua
contact cu lucr\ri marxiste pentru c\ ar fi v\zut lumea mai bine
dec`t o concepea ca idealist 40.

democrat-popular din RPR.“ (Arhiva CNSAS, dosar P nr.
000777, vol. 1, f. 289).
26 Ibidem, f. 290.
27 Ibidem, ff. 300-301.
28 Ibidem, f. 306.
29 Nota-raport din 23 mai 1962, Arhiva CNSAS, dosar SIE
nr. 4862, vol. 1, f. 8.
30 Ibidem.
31 Nota din 30 mai 1962 (ibidem, f. 9).
32 Nota din 8 iunie 1962.
33 Notele din 19, 23 [i 25 iunie (ibidem, ff. 11-13).
34 Colonelul Rusu „`n cur`nd va face discu]ii cu d`nsul pe
aceast\ tem\. ~n general `n cadrul discu]iilor [Noica] a
c\utat s\ scoat\ `n relief dorin]a ca chiar `n situa]ia `n care
se afl\ s\ poat\ lucra mai mult `n orice domeniu `n care
posed\ cuno[tin]e” (Raportul din 28.09.1963; ibidem, f.
23).
35 Ibidem, f. 27.
36 Ibidem, ff. 27, 28, 38.
37 Arhiva CNSAS, dosar SIE nr. 4862, vol. 1, f. 48.
38 Arhiva CNSAS, dosar SIE nr. 4862, vol. 1, f. 41.
39 ROPHIDAS, o baz\ de date privind filosofii români, `l
prezint\ pe Henri Wald (1920-2002) drept unul dintre
filosofii one[ti din perioada comunismului. G`ndirea lui
ar fi reprezentat o mixtur\ `ntre structuralismul francez [i
marxism. Este cunoscut [i pentru volumul Introducere `n
logica dialectic\, Editura Academiei Republicii Populare
Române, 1959, http://www.rophidas.ro/page.php?url=
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_philosophy.
40 Arhiva CNSAS, dosar SIE nr. 4862, vol. 1, f. 44.
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Afacerea Depardieu, de
la Obélix la Rasputin
„Dac\, `n 2012, lumea vorbe[te despre Gérard
Depardieu, o face numai din cauza deciziei
sale de a se instala `n Belgia“, scrie „Première“.
Detractorii, `n frunte cu guvernul Ayrault, `i repro[eaz\
faptul c\ se exileaz\ numai
din ra]iuni fiscale. Averea
lui Depardieu a fost estimat\ `n 2012, de c\tre «The Wall
Street Journal», la suma de
120 milioane de dolari. ~n

momentul `n care guvernul cere tuturor francezilor
un efort, acest exil este mai
degrab\ r\u v\zut de c\tre
francezi, mai ales c\ gestul
vine din partea unui actor
cu un salariu de 3 milioane
de euro pe an. Dar lui Gérard

nu-i este fric\ de polemici.
Accidentul de scuter, consumul excesiv de alcool, gestul s\u din avion [i acum
exilul s\u fiscal astfel de
peripe]ii jaloneaz\ parcursul
din ultima perioad\ al Gérard-ului nostru na]ional.
Ob]inerea `ntr-un timp record a cet\]eniei ruse printr-un decret semnat de Vladimir Putin n-a mai amuzat
`ns\, ci a rev\rsat asupra actorului o avalan[\ de reac]ii
`n Fran]a natal\, un amestec
de consternare [i sarcasm.
Presa de st`nga, `n frunte
cu Libération , nu a g\sit
suficiente cuvinte grele pentru a taxa povestea, `n vreme
ce de partea publica]iilor de
dreapta, precum Le Figaro , s-a resim]it o jen\ puternic\. S-a v\zut `ns\ repede, noteaz\ CNN.com , c\
Depardieu este tratat altfel
dec`t al]i cona]ionali care
s-au exilat, precum Johnny
Hallyday sau Alain Delon,
[i despre care s-a vorbit considerabil mai pu]in. Asta
fiindc\ , `ncearc\ o explica]ie cei de la CNN, Depardieu
reprezint\ cel mai bine, `n
ochii francezilor, spiritul galic: pasionat, sensibil, teatral
[i grandios, dar [i ambiguu .
C`nd Depardieu [i-a
`nceput disputa fiscal\ cu
guvernul francez, media sa distrat compar`ndu-l cu
Obélix lupt`nd cu romanii.

Acum, c`nd a devenit cet\]ean rus, ultimul s\u rol, cel
al c\lug\rului nebun Rasputin, a fost evocat pentru
a lipi o imagine cinematografic\ pe aceast\ bizar\
dram\ ce a devenit o afacere de stat , este de p\rere prof.
Matthew Fraser, lector la
Institut d Etudes Politiques
de Paris, `ntr-un articol pentru CNN.com .
Acordarea cet\]eniei `n
timp record a fost justificat\
de Kremlin drept o recompens\ pentru contribu]ia
sa la cultura [i cinematografia rus\, inclusiv rolul
recent al lui Rasputin. De
fapt, `n Rusia, nimeni n-a
v\zut acest film TV francez
`n care un Depardieu gras (istoria [i-l aminte[te pe Rasputin ca fiind slab [i osos) `i
d\ replica unei Fanny Ardant cu zece ani mai `n v`rst\ dec`t ]arina Alexandra,
pe care o interpreteaz\ , scrie
ziarul Libération . Altfel,
apari]iile «ruse» ale lui Depardieu se limiteaz\ de ani
buni la reclame pentru ketchup, buc\t\rii [i b\nci.
Afacerea cu cet\]enia este o opera]ie de comunicare
`n cel mai pur stil sovietic ,
este de p\rere jurnalistul
Viktor Cenderovici, `ntr-un
comentariu satiric pentru
postul de radio Ecoul Moscovei . Dar, l\s`nd gluma la
o parte , spune Cenderovici,

Depardieu a devenit cet\]ean rus `n schimbul a trei
milioane de concet\]eni deai no[tri care [i-au f\cut valiza, dezgusta]i [i deprima]i
de Rusia lui Putin... .
De asemenea, Libération
aminte[te c\ actorul care a
declarat Rusia lui Putin o
mare democra]ie nu a ezitat s\-[i frece coatele cu lideri tiranici caucazieni sau
centrasiatici. ~n octombrie

a mers la Grozn`i, la aniversarea lui Ramzan Kad`rov,
autoritarul pre[edinte cecen, acuzat periodic de c\tre
ap\r\torii drepturilor omului. De asemenea, Gérard Depardieu ar fi acceptat deja s\
apar\ `ntr-un film al\turi de
Gulnara Karimova, fiica despoticului pre[edinte al Uzbekistanului, `n compania c\reia a `nregistrat, la gr\mad\, un duet muzical .

C`t de rentabile s`nt filmele franceze?
Apriga disput\ pe tema impozitelor
`ntre Gérard Depardieu [i statul
francez a provocat aproape imediat,
`n Fran]a, o polemic\ asupra salariului vedetelor de cinema, mai ales
dup\ dezv\luirile-bomb\ f\cute de
produc\torul Vincent Maraval `n
Le Monde .
~ntr-un editorial calificat drept incendiary , Maraval a afirmat c\ vedetele franceze s`nt mult prea bine
pl\tite fa]\ de `ncas\rile aduse. Anul care a trecut a fost un dezastru
pentru cinemaul francez , a afirmat
Maraval. Toate filmele importante
au e[uat, au dus la pierderi de milioane de euro , a spus produc\torul, subliniind faptul, deseori trecut sub t\cere, c\ cinemaul francez beneficiaz\
`ntr-o mare m\sur\ de banii statului,

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL IX » NR. 382 » 12 – 18 ianuarie 2013

primi]i de la CNC-ul francez. Afirma]iile lui Maraval au pus pe jar lumea filmului francez. Mul]i au ie[it
la ramp\ pentru a vorbi despre aceste salarii, reale sau nu, iar media
a scos la iveal\ alte date financiare.
Publica]ia financiar\ BFM Business a `ncercat s\ afle rentabilitatea

celor 124 de pelicule ce au avut premiera `n Fran]a `n 2012. Rezultatul:
numai 14% dintre filmele franceze
au fost rentabile.
Cea mai mare catastrof\ financiar\ o reprezint\ anima]ia Cendrillon au
Far West, care a c`[tigat doar 1 euro la
100 de euro investi]i. La fel de dezastruoase au fost [i La Traversée, Comme un homme, Confession d un enfant du siècle cu Charlotte Gainsbourg,
Dans la tourmente cu Yvan Attal,
L Homme qui rit cu Gérard Depardieu [i David et Madame Hansen cu
Isabelle Adjani.
Cele mai rentabile filme franceze au
fost comedia Les Kaïra (foto), adaptarea Le prénom, cu Patrick Bruel, comedia Adieu Berthe [i anima]ia Kirikou.
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Va fi 2016 anul
Mein Kampf ?
Ce precau]ii trebuie luate
dac\ vom reedita textul
fondator al proiectului lui
Hitler, `n care au fost
enun]ate toate crimele
viitoare ale nazismului?,
se `ntreab\ „L’Express“.
„Chestiunea devine
presant\: pe 1 ianuarie
2016, acest breviar rasist
[i antisemit intr\ `n
domeniul public. Iar la 70
de ani de la moartea
autorului s\u, orice editor
va putea publica volumul
f\r\ s\ mai pl\teasc\
drepturi de autor. Pentru
a contracara eventualele
derive, mai mul]i editori
au anun]at c\ vor scoate
cartea pe pia]\, `nso]it\
de un aparat critic
redactat de istorici.“
L Express scrie c\ Mein Kampf
va fi publicat\ `n 2016 `n Germania, unde cartea a fost interzis\
din 1945. Landul Bavaria, care
de]ine drepturile de autor, a `ns\rcinat cu aceast\ reeditare Institutul de istorie contemporan\
din München. Scopul nostru este s\ `nso]im fiecare dintre cele

800 de pagini originale cu comentarii [i explica]ii care s\ ajute
cititorul s\ `n]eleag\ contextul `n
care a fost scris\ cartea , explic\
Magnus Brechtken, directorul adjunct al institutului. Acest text,
delirant [i abscons, nu mai trebuie
perceput drept un tabu, ci ca un
obiect istoric. F\c`ndu-l public, legenda lui neagr\ va disp\rea.
~n Fran]a, unde cartea lui Hitler nu este interzis\, editura Fayard preg\te[te o edi]ie [tiin]ific\ , cu o nou\ traducere [i un
comitet de istorici care vor analiza con]inutul, contextul, sensul [i
impactul c\r]ii asupra istoriei. Trebuie s\ spulber\m fascina]ia tulbure care `nconjoar\ aceast\ carte
f\c`nd-o accesibil\ , spune Fabrice d Almeida, director de colec]ie la editura Fayard.
Mein Kampf a fost publicat\ `n
timpul regimului nazist, `ntr-un

C\r]ile tip\rite: o c\dere
`ncetinit\
V`nzarea de c\r]i tip\rite
a `nregistrat o nou\ c\dere
`n 2012, `ns\ c\derea a fost
`ncetinit\, `n ciuda recesiunii [i a cre[terii interesului
pentru e-books , scrie The
Guardian .
Conform analizei Nielsen
BookScan, sc\derea v`nz\rilor `n Marea Britanie a fost
mai redus\ fa]\ de anul
2011, de[i valoarea v`nz\rilor este `nc\ la cel mai sc\zut nivel din 2003 `ncoace.
Declinul a fost mai pu]in sever datorit\ fenomenului
Fifty Shades, a noului val de
literatur\ erotic\, a trilogiei

Jocurile foamei, a noii c\r]i
a lui J.K. Rowling, cuplate cu
succesul c\r]ilor lui Hilary
Mantel [i Jamie Oliver.
~n contextul unei economii stagnante [i al preferin]ei tot mai mari a publicului pentru e-books, pia]a
de carte tip\rit\ dovede[te
o mare rezisten]\ , a comentat Ann Betts, director comercial la Nielsen BookScan.
~n acest timp, `n Fran]a,
mai mul]i autori au reu[it
s\ pulverizeze recordurile
de v`nz\ri, noteaz\ Lire .
Cum era de a[teptat, britanica E.L. James a v`ndut peste 420.000 de exemplare din
Fifty Shades of Gray, dar
exist\ [i al]i autori de succes, precum elve]ianul Joël
Dicker cu La Vérité sur l affaire Harry Québert, Lorànt
Deutsch cu Métronome sau
Jérôme Ferrari cu Le Sermon sur la chute de Rome.

Un bedist refuz\ Legiunea de onoare
Celebrul autor francez de benzi desenate Jacques Tardi a refuzat s\ primeasc\ din partea statului francez Legiunea de
onoare pentru opera sa. Autorul `n v`rst\ de 66 de ani a declarat pentru AFP c\ a aflat c\ va primi prestigioasa distinc]ie
pe 1 ianuarie, prin intermediul mass-mediei, f\r\ a fi fost informat `n prealabil . Fiind s\lbatic legat de libertatea mea de
g`ndire [i crea]ie, nu vreau s\ primesc nimic, nici din partea
puterii actuale, nici din partea oric\rei alte puteri politice.
Prin urmare, refuz aceast\ medalie cu cea mai mare fermitate
a declarat Jacques Tardi
nu s`nt interesat de a[a ceva, nu cer nimic [i n-am cerut niciodat\ nimic. Nu e[ti niciodat\ fericit c`nd vezi c\ e[ti apreciat de oameni pe care nu-i
stimezi! .
Tardi este foarte cunoscut pentru volumele sale despre ororile celor dou\ r\zboaie mondiale, pentru care a fost recompensat cu dou\ premii Eisner. De asemenea, este apreciat pentru adapt\rile dup\ romanele lui Léo Mallet [i pentru seria
Adèle Blanc-Sec, ecranizat\ recent de Luc Besson.

text, delirant
» „Acest
[i abscons, nu mai
trebuie perceput
drept un tabu, ci ca un
obiect istoric. F\c`ndu-l
public, legenda lui
neagr\ va disp\rea.“ –
Magnus Brechtken,
director adjunct al
Institutului de istorie
contemporan\ din
München

peste 400
de titluri
disponibile

tiraj de 12,45 milioane de exemplare, iar `n lume, p`n\ acum, a fost
difuzat\ `n 70 de milioane de exemplare
scrie L Express
cel
pu]in pe h`rtie... pe Internet `ns\
o g\se[ti din numai trei click-uri,
f\r\ avertisment critic sau garan]ii de autenticitate .

Sindicatul regizorilor
nu-ll place pe Tarantino
Realizatorul lui Django Unchained este marele absent de pe lista nominaliz\rilor la premiul pentru cel mai bun regizor din 2012 oferit
de Directors Guild of America.
Sindicatul regizorilor americani, scrie Le
Figaro , i-a preferat pe Ben Affleck (Argo),
Steven Spielberg (Lincoln), Kathryn Bigelow
(Zero Dark Thirty), Tom Hooper (Les Misérables) [i pe Ang Lee (Via]a lui Pi). C`[tig\torul
acestui premiu care, deseori, coincide cu laureatul Oscarului pentru cea mai bun\ regie
va fi anun]at la Los Angeles pe 2 februarie. De
ce a fost evitat Tarantino, al c\rui ultim film
are succes `n s\li [i la critici?, se `ntreab\ Le
Figaro . Nu a fost anun]at oficial nici un motiv, `ns\ la originea acestei ne-nominaliz\ri
ar putea sta violen]a excesiv\ a filmului [i
controversa iscat\ `n jurul felului `n care Tarantino a prezentat regimul sclavagist sudist.
Din acest punct de vedere, Django Unchained
a provocat controverse `nc\ de la premier\. Regizorul Spike Lee a fost primul care a st`rnit
scandalul anun]`nd pe Twitter c\ sclavia american\ nu este un western spaghetti de Sergio
Leone! .
Pagini realizate de Drago[ Cojocaru
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EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
Luiza Vasiliu

Urooj
Khan
Dac\ l-ar fi `ntrebat cineva ce-i place mai mult la Chicago, Urooj ar fi
spus f`nt`na Buckingham , [i asta
nu din cauza nu [tiu c\rei nostalgii
pentru gloria imperiului britanic,
ci pentru c\ f`nt`na era f\cut\ din
marmur\ roz de Georgia, pentru c\
noaptea era colorat\ [i c`nta, pentru c\ Urooj citise `ntr-un pliant turistic pe care-l g\sise `ntr-o zi aruncat pe-un trotuar c\ era construit\
dup\ modelul unei f`nt`ni de la Versailles, pentru c\ era una dintre cele mai mari din lume, pentru c\ `i
aducea aminte de f`nt`na din parcul
Lumbini, `n Hyderabad, unde mergea s`mb\ta sear\ cu Ansari ca s\
se uite la lumini [i s\ se mai bucure [i ei. Plecaser\ din Hyderabad de
mult, Urooj deschisese c`teva cur\]\torii `n Chicago, era un om bun,
dar, ca fiecare om bun, le avea [i el
pe ale lui. Promisese c\ se las\ de
pariuri dup\ ce face un pelerinaj `n
Arabia Saudit\. Doar c\ n-a mai apucat. ~ntr-o zi de var\ din 2012, a
intrat `ntr-un magazin ca s\-[i cumpere o periu]\ de din]i (sau poate o
crem\ de pantofi, sau ni[te [ireturi,
sau super glue, cine [tie), [i a ie[it
cu dou\ lozuri. Unul din ele era c`[tig\tor. Foarte c`[tig\tor: un milion
de dolari, din care `i mai r\m`neau,
dup\ ce sc\deai impozitele [i taxele,
vreo 400 [i ceva de mii de dolari. O
parte voia s-o investeasc\ `n lan]ul
de cur\]\torii, alt\ parte voia s-o doneze spitalului de copii din Chicago. Pe Internet apare o singur\ poz\
cu el, multiplicat\ de sute de ori:
Urooj fericit ca un pe[te de ap\ dulce, cu c\ma[\ neagr\ [i vest\ `n carouri, ]in`nd `n m`na dreapt\ lozul
c`[tig\tor. Cecul cu banii a fost eliberat pe 19 iulie, cu o zi `nainte ca
Urooj s\ moar\. La `nceput, nimeni
n-a b\nuit nimic, banii urmau s\ fie
`mp\r]i]i `ntre so]ia lui [i fiica din
prima c\s\torie. Doar c\ ni[te rude
(probabil fratele [i sora lui Urooj)
au cerut investigarea cauzelor mor]ii [i au descoperit c\ Urooj fusese
otr\vit cu cianur\ ( Otr\virea cu
cianur\ e ceva foarte neobi[nuit.
Din cele 4.500 de autopsii pe care
le-am f\cut p`n\ acum, am avut doar
unul sau dou\ astfel de cazuri , a declarat Stephen Cina, medic `n Cook
County). M\ simt oarecum vinovat\.
Vara trecut\, am scris `n En]iclopedie o re]et\ de ou\-ochiuri cu cianur\
de potasiu pentru dou\ persoane. M\
tem c\ uciga[ul a citit Suplimentul , a zis Vai, ce idee bun\! , dup\
care l-a otr\vit pe Urooj. Stimat\
redac]ie, ce s\ fac? S\ m\ predau?

Re]ete de la bunica
Film
Iulia Blaga

Elita gangsterilor/Gangster
Squad, noul film `n not\
clasic\ despre mafio]i [i
poli]i[ti, am`nat s\ ias\ la
ramp\ din septembrie 2012
pentru ianuarie 2013 din pricina masacrului din Aurora
(avea o scen\ de `mpu[c\turi
`ntr-un cinema pe care a
refilmat-o), are ceva care
te `mpiedic\ [i s\ te plictise[ti, [i s\ te enervezi –
de[i nimic din ce vezi pe
ecran nu e nou.
ñDe fapt, `]i aminte[te la tot pasul
de Incoruptibilii/The Untouchables, filmul lui Brian De Palma din
1987 ca [i de alte filme de gen mai
vechi , cu deosebirea, printre altele, c\ perioada prohibi]iei e
`nlocuit\ cu cea de dup\ al Doilea
R\zboi Mondial. Nu c\ ne-ar deranja asta; mai bine o replic\ bine
lucrat\ la Incoruptibilii dec`t una
la Transformers, la fel de `ngrozitoare ca originalul.
Dar, dac\ hot\r\[ti s\ intri la
Elita gangsterilor, a[teapt\-te s\
vezi un film de divertisment, nu o
cronic\ a epocii. Directorul de imagine Dion Beebe, care i-a fost student lui Iosif Demian `n Australia
([i care a luat Oscarul pentru Memoriile unei ghei[e), folose[te
c`teva ralantiuri care tr\deaz\ (dac\ mai erau dubii) abordarea spectacular\ a confrunt\rilor dintre
LAPD [i gruparea lui Mickey
Cohen (Sean Penn). E adev\rat,

ramele s`nt vizibile, iar personajele scoase din context de c`teva ori,
astfel `nc`t s\ n-avem dubii asupra
tipologiei lor. Dar, comparat cu
alte filme de gen, Elita gangsterilor c`[tig\ mai ales prin scenariu.
Will Beall adapteaz\ cartea Tales
from the Gangster Squad de Paul
Lieberman (dup\ un caz real), imagin`nd replici inteligente [i vii care hr\nesc personajele [i prepar`nd
un sos de umor care `nmoaie bine
ac]iunea. Iar monteurul [tie cum
s\ lipeasc\ dou\ cadre diferite astfel `nc`t s\ [i comenteze pu]in pe
marginea pove[tii. Cu alte cuvinte, un fel de poanta-i veche, prostu -i nou , dar `n coordonatele unui
produs agreabil.

C`nd poli]i[tii one[ti
apeleaz\ la metodele
mafio]ilor
Altfel, etapele s`nt cele pe care le
[ti]i: un poli]ist onest [i ne`nfricat pe nume John O Mara (Josh
Brolin) e pus de comisarul-[ef al
poli]iei din Los Angeles (Nick Nolte)
s\ alc\tuiasc\ o trup\ de gheril\
care s\-l arunce afar\ din ora[ pe
Mickey Cohen, mafiotul care a f\cut bani din prostitu]ie [i jocuri
de noroc [i care are la degetul mic
poli]i[ti [i judec\tori din posturi
`nalte. Pentru succesul opera]iunii,
membrii acestei trupe `[i las\ insignele acas\ [i ac]ioneaz\ ca ni[te mafio]i. Totul e secret. Momentul c`nd facem cuno[tin]\ cu fiecare e printre cele mai a[teptate `n
toate filmele de gen, dar aici re]eta e sabotat\ de so]ia lui O Mara
(Mireille Enos), care, de[i gravid\
[i `ngrijorat\, e destul de inteligent\
ca s\ [tie cum s\-[i sus]in\ so]ul.
Prin urmare, ea alege membrii echipei, folosindu-[i intui]ia feminin\.

Culinar\
Mai vrei cafea?
Numai o guri]\, c\ deja `mi v`j`ie capul. Tu e[ti
bine?
Ei, [tii cum e, bine nebine, n-am ce s\ fac. Stai numai pu]in, c\ tre s\ toc usturoiul.
Auzi, da boia nu pui?
Cum s\ pun boia, doar
nu e ciorb\!
M\ g`ndeam c\ vrei
s\ ias\ mai rumenit.
Se rumene[te [i a[a.
Dac\ vrei, `]i dau re]eta.
Degeaba, c\ oricum
nu-mi iese ca la tine. Plus c\
nu am cuptor at`t de mare.
Nici o problem\, dac\ e cazul, vii [i coci `n

cuptorul meu. Mare noroc
am de el. {i c`nd m\ g`ndesc c`t m-am rugat de Nelu s\ mi-l fac\. I-am zis: Nelu]ule, vreau [i eu un cuptor mare, s\-mi `ncap\ 24
de cozonaci odat\, c\ la s\rb\tori vin [i copiii [i tre
s\ le dau [i lor, nu?
P\i, nu puteai s\-i
cumperi din Carrefour?
Nu, c\ nu am `ncredere,
prea multe e-uri. M\ aju]i s\
scot pu]in tava? }ine de aici.
Vai, dar ce frumos se
face! L-ai ]inut la bai]?
Da, trei zile, cu vin,
o]et [i mirodenii. Ia, sim]i
mirosul de dafin?
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Spre norocul spectatoarelor, pentru c\ `n c`te filme `i po]i vedea la
un loc pe Ryan Gosling, Josh Brolin, Sean Penn [i Michael Peña? Ar
mai fi [i Nick Nolte, dar el e inten]ionat mai hodorogit (ceea ce nu-i
altereaz\ farmecul), plus Giovanni Ribisi, unul dintre pu]inii actori de la Hollywood care `[i alege
cu aten]ie rolurile aici e singurul
membru al trupei ales pentru mintea sa, [i nu pentru cum trage cu
pistolul.

Un cocktail de
adrenalin\ [i glamour
Regizorul Ruben Fleischer [tie s\
speculeze aceast\ veche atrac]ie a
publicului pentru filmele `n care
o m`n\ de eroi dau de p\m`nt cu
r\uf\c\torii, dar el reu[e[te s\ echilibreze ace[ti b\rba]i cu caractere puternice prin dou\ personaje

Hmmfff, aha, dafinul
\sta `i d\ tot farmecul.
Stai s\ vezi c`nd adaug
usturoiul! Nelu]ule, Nelu]ule, c`nd `]i spuneam s\ nu
mai bei, cum nu m-ai ascultat! Toat\ ziua `n cr`[m\!
Ce s\-i faci, a[a-s b\rba]ii, al meu e beat `ntruna
de doi[pe ani `ncoace. Cu p\rintele cum te-ai `n]eles?
S-a sup\rat, `]i dai seama. C\ de unde prostia asta, c\ nu se face a[a, c\ e
p\cat. I-am zis c\ asta e dorin]a b\rbatului meu [i gata. I s-a pus pata de la televizor [i a[a a ]inut-o `ntruna, c\ el vrea ca Sergiu
Nicolaescu. Ei, dac\ asta
vrei, asta facem! Lemne
avem, cuptor avem.
Bun, dar cum l-ai b\gat `n\untru de una singur\? Vasile al meu are

feminine la fel de pregnante: so]ia
lui O Mara, respectiv amanta lui
Cohen, Grace (Emma Stone), care
se `ndr\goste[te periculos de poli]istul Jerry Wooters (Ryan Gosling).
Filmul echilibreaz\ astfel partea
de adrenalin\ cu glamour-ul, trimi]`nd cu ghilimelele de rigoare
la filmele de alt\dat\ [i reu[ind s\
dribleze kitsch-ul. P\cat c\, dintr-o
distribu]ie de actori care dau impresia c\ s-au sim]it bine `n costumele personajelor, cel mai strident
e Sean Penn, care, nu se [tie de ce,
`l `ngroa[\ pe Cohen p`n\ la grimas\. Chiar [i a[a, filmul se ]ine
p`n\ la sf`r[it. Chestie ciudat\, aripioarele de pui pe care le-am ron]\it ca de obicei `n timpul proiec]iei mi s-au p\rut mai multe.
Elita gangsterilor/Gangster Squad.
Regia: Ruben Fleischer. Cu: Josh
Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn,
Emma Stone

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
osut\pai[pe kile, nici m\car nu-l pot rostogoli.
S-a b\gat singur, acum patru zile, c\ sim]ea
c\ i se apropie. Mare ho]oman, se pref\cea mort ca s\
torn pe el vinul pentru bai],
apoi `[i scotea hainele [i
le storcea `n gur\. ~i ziceam:
Las\, Nelule, vinul, c\ strici
re]eta! {i el r`dea de mine [i c`nta [i `i venea s\
joace, dar nu putea, c\ s`nt
prea str`m]i pere]ii. {i deodat\ a t\cut pe veci.
At`t i-a fost.
Cred c\ trebuie s\ mai
bag dou\ lemne, s\ se fac\

[i `n partea din spate. Nu
[tiu ce naiba are cuptorul
\sta, nu coace uniform.
Odat\ era s\-mi r\m`n\
p`inea crud\. Ia uite, e
aproape gata, deja face
crust\ rumen\.
Da, arat\ excelent.
Fato, ce-i al t\u e al t\u,
`n buc\t\rie nu te `ntrece
nimeni.
Totu[i, dac\ incinerezi
pe cineva, nu `nseamn\ c\
trebuie s\-l arzi p`n\ se face scrum?
Teoretic da, dar
cum s\ fac a[a ceva? Da
ce, am ars eu vreodat\
m`ncarea?
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