MOARTEA UNUI
SUPEREROU
Stan Lee, unul dintre
părinții celor mai
populari supereroi și
fondator al imperiului
Marvel, a încetat din viață
la vârsta de 95 de ani.
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LUMEA CA O CASĂ
Cartea lui Simone Weil,
Înrădăcinarea. Preludiu la o
declarație a datoriilor față de
ﬁința umană, apărută în
colecția Plural M a Editurii
Polirom, este stranie la o
primă lectură și poate ﬁ citită
în multe feluri.
PAGINA 10
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După trei decenii,
clasicul Moromeții își
găsește continuarea

STERE GULEA:

„AM O MARE
AFECȚIUNE
PENTRU ILIE
MOROMETE“
PAGINILE 8-9

GAUDEAMUS A AJUNS LA CEA
DE A 25-A EDIȚIE

PAGINA 3
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OANA BUJGOI GIURGIU, PRODUCĂTOR MOROMEȚII 2:

„A fost în primul rând
un efort extraordinar
pentru echipa de
scenograﬁe“
IULIA BLAGA

Ce făceai în 1988, când a ieșit
Moromeții?

Eram în clasa a VIIIa și probabil
că lam văzut la cinematograf, nu
am însă o amintire precisă.
Ce a implicat Moromeții 2 ca
efort de producție? Film de epocă, turnat în mai multe locuri, cu
aproape 70 de actori, scene cu
multă figurație – una chiar cu
300 de figuranți.

A fost în primul rând un efort ex
traordinar pentru echipa de sce
nografie condusă de Cristian
Niculescu – el a coordonat alege
rea locurilor. Luni întregi colegul
nostru Andrei Stehan a răscolit
toate satele din proximitatea Bu
cureștiului. Apoi a trebuit să des
cindem în comună, la Talpa. Co
legul nostru Vlad Gliga a devenit
un om al satului. El a fost și cel pe
umerii căruia a căzut organizarea
filmărilor cu animale, lucru ex
trem de complicat, dar mai avu
sese o experiență similară la
Aferim!ul lui Radu Jude, așa că
volensnolens a devenit expert.

Moromeții 2
Scenariul și regia:
Stere Gulea
Imaginea: Vivi Drăgan Vasile
Montajul: Alexandra Gulea,
Dana Bunescu
Cu: Horațiu Mălăele, Dana
Dogaru, Iosif Paștina, Răzvan
Vasilescu, George Mihăiță,
Andi Vasluianu, Oana Pellea,
Ion Caramitru, Gheorghe
Visu, Florin Zamfirescu,
Marian Râlea, Paul Ipate,
Cuzin Toma, Liviu Pintileasa,
Dorina Chiriac
Film produs de Libra Film
Production

Căutarea elementelor de decor și
a recuzitei a fost de asemenea un
proces îndelungat, coordonat cu
minuțiozitate de Andreea Popa.
La realizarea costumelor Dana
Păpăruz a început cu o lungă eta
pă de documentare, apoi au ur
mat căutarea sau confecționarea
costumelor specifice zonei. De
fapt, totul – construcția de decor,
recuzita, costumele, machiajul,
coafura – a necesitat în primul
rând multă cercetare, fără de care
orice detaliu scăpat ar fi fisurat
întreg eșafodajul.
Alți eroi din umbră sunt regi
zorul secund Paul Cioran și toată
echipa lui de asistenți de regie și
meteorologi de ocazie. Un număr
atât de mare de locuri de filmare,
de decoruri care trebuiau pregă
tite, de actori cu un program în
cărcat sunt elemente cu care un
regizor secund trebuie să jongleze
astfel încât să nu scape nici un de
taliu atunci când stabilește un
program de filmare. Acest pro
gram de filmare trebuie să se în
scrie în posibilitățile financiare
ale filmului și, cum noi nu aveam
lejeritatea unui buget mare, mun
ca noastră, a echipei de producție,
a fost esențială.
Echipa de producție nu e pri
vită ca un departament creativ,
însă vă garantez că fără creativi
tatea Smarandei Sterian, a lui Cri
stian Hordilă sau a Adrianei
Răcășan nu sar fi putut întâmpla
multe lucruri așa cum sau întâm
plat. Nu explic acum tot genericul,
deși fiecare om din echipă ar me
rita săi fie spusă povestea și ce
contribuție a avut la reușita aces
tui film, însă vreau să fie clar că
dacă un om, o rotiță din acest an
grenaj, nu e dăruit, nu e profesio
nist sau nu pune suflet în ce face,
se va vedea în film, oricât de ar
tiști ar fi toți artiștii. Iar noi am
fost o echipă de oameni faini care
au iubit mult acest film.

Oana Giurgiu și oficialităţile din Talpa

Cum de au rămas decorurile
din primul film în picioare?

Pur și simplu casa nu a mai fost
locuită. Bătrâna sa mutat în casa
nouă a fiicei, unde avea condiții
mai bune, iar casa veche a rămas
nelocuită vreme de ani buni. Ve
getației nui trebuie mult să își facă
de cap. Am găsito cu structura
șubredă, crăpată și neam mobili
zat înainte de iarna lui 20162017
so refacem, ca să nu fie probleme
cu zăpada. Apoi din primăvara lui
2017 a început lucrul efectiv la casă
și la grădină, sau construit și restul
structurilor din curte – grajduri,
cotețe, am construit chiar și un po
rumbar și sa plantat o grădină de
legume și una de flori. Încetîncet,
a devenit o gospodărie.
Multe case din satele româ
nești sunt părăsite oarecum, adi
că ele aparțin desigur cuiva, însă
nu mai sunt de mulți ani locuite,
pentru că oamenii au plecat la
oraș. Dar depopularea asta are și
o parte bună, acele case sau con
servat întro formă autentică și
nau fost stricate în timp, adică
modernizate cu elemente de proas
tă calitate sau prost gust.
Cristian Niculescu la decoruri,
Dana Păpăruz la costume, Dana
Roșeanu la machiaj, firește Vivi
Drăgan Vasile din nou la imagine –
profesioniști la toate nivelurile.
Adăugăm regizorul, galeria de
actori și prestigiul primului film
și obținem o garanție pentru un
succes sigur de public?

Eu aș începe altfel: succesul pri
mului film atrage curiozitatea pu
blicului. Pe asta am mizat atunci
când am organizat avanpremie
rele prin țară. Că oamenii vor veni
pentru că au iubit primul film și
sunt curioși să vadă ce se întâm
plă mai departe și cum e Horațiu
Mălăele în rolul lui Ilie Moromete.
Pariul, însă, a fost să le oferim un
film la înălțimea așteptărilor lor

și pentru asta a contat faptul că
echipa a fost formată din pro
fesioniști și că în film joacă foarte
mulți actori buni din România.
Noi credem am câștigat pariul și
că cei care au văzut filmul îl vor re
comanda mai departe.
A fost o decizie grea să filmați
pe digital?

Din păcate, finanțarea filmelor
românești e departe de posibilita
tea de a mai filma pe peliculă.
Dacă un film românesc ar fi meri
tat acest lucru, Moromeții 2 ar fi
fost acela. Dar era absolut impo
sibil. A fost greu pentru Vivi Dră
gan Vasile să filmeze pe digital,
chiar el glumea și îi spunea regi
zorului secund, Paul Cioran, să nu
mai strige: „Atenție, se filmează!“,
ci: „Atenție, se înregistrează digi
tal!“. Și tot Vivi a zis la începutul
filmului: „La acest film, scenogra
fia e atât de importantă, încât o să
încerc să țin cât mai redus buge
tul de imagine, pentru ca depar
tamentul de scenografie să poată
face mai mult“.
Ca regizor de documentar, nu ți
s-ar părea interesant un film despre această comună implicată

trup și suflet în producția celor
două filme?

La începutul filmărilor Stere Gu
lea mia sugerat că ar fi fost bine să
fi făcut un documentar pe parcur
sul filmărilor. Nu știu dacă îmi pro
punea mie asta, dar eu așa mam
gândit... și a început sămi zboare
imaginația. Era, întradevăr, o idee
bună; am visat o noapte la ea, apoi
miam dat seama că era atât de
grea producția filmului, că nu mă
puteam împărți. Nu aveam putere.
Există, totuși, un making of al fil
mului făcut de Mihai Dragolea și
filmat de Adrian Drăgan Hasu.
Filmul e lansat într-un moment
când devine tot mai clar că ne
paște o nouă dictatură. Plănuiți
să arătați filmul la țară, acelor
oameni care nu se duc la cinema
și care votează PSD-ul?

Tocmai am avut o proiecție a fil
mului în comuna în care am filmat.
Doar că eu nu cred că oamenii ju
decă imediat filmul dintro per
spectivă politică. E o cărămidă care
se așază în cultura fiecăruia. Cu o
floare nu se face primăvară și nu
toți trandafirii sunt flori cu spini.
Întrun pământ sănătos, și tranda
firii cresc frumos. SDC
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Târgul de carte Gaudeamus,
la cea de a 25-a ediție
Așa cum îmi spunea un vizitator prezent în aceste
zile în Pavilionul Central Romexpo, luna noiembrie
este asociată printre iubitorii de literatură cu Gaudeamusul. Un fel de Moș Crăciun al cărților, care
pregătește tacticos, pe rafturi, sute de mii de volume și de noutăți editoriale pentru toate vârstele.

ANDRA PETRARIU

Prima ediție a Târgului Interna
țional Gaudeamus – Carte de
învățătură a avut loc în 1994, la
sfârșitul lui octombrie, când a
reușit să adune la un loc 11.000 de
cititori. De atunci sau desfășurat
la București 25 de ediții, iar pri
mele 24 au reunit în total peste 2
milioane de vizitatori, 6.500 de
expozanți și 9.700 de evenimente
editoriale și profesionale. „Gau
deamus înglobează ca instituție
tot ceea ce este seducător, incitant
și pragmatic, întrun cuvânt: tâ
năr în slova românească de azi“,
spunea în urmă cu 24 de ani Mir
cea Sântimbreanu, primul preșe
dinte de onoare al târgului.
„Vin de atât de mulți ani la
acest târg, încât maș putea plim
ba pe aici cu ochii închiși“, îmi
mărturisea un participant la Gau
deamus. Deși decorul sa mai
schimbat dea lungul anilor, târ
gul a rămas la fel de incitant și de
seducător pentru cei mai mulți
dintre cititori. Începând cu pri
mele ore de după deschiderea ofi
cială de miercuri, aceștia încep să
hoinărească printre standuri. Cei
drept, în primele zile ei sunt mai
puțini, dar pe unde treci, oricâte
ture ai face printre culoarele
spațiului expozițional, nai cum
să nu observi câte un om cu o
carte (sau mai multe) în mâini,
analizândui coperta și răsfoin
dui paginile chiorâș, cu atenție
sau cu un zâmbet în colțul buze
lor. Din loc în loc se aud discuții
despre scriitorii preferați, iar cei
deja prezenți la târg sunt abordați
de fani emoționați pentru un au
tograf și o fotografie.
Deși, ca în fiecare an, vizitato
rii șiau pregătit o listă de lectură,

în primele zile multe dintre apa
rițiile editoriale anunțate încă
sunt așteptate să vină din tipogra
fie. Vizitatorii sunt răbdători însă
și spun că vor veni și următoarele
zile. Cu toate că forfota a lipsit în
mare până acum, în acest week
end se anunță ca de obicei o ava
lanșă de cititori pregătiți ași
umple geamantanele cu cărți și
pentru a avea ocazia să stea față în
față, chiar și pentru câteva mi
nute, cu scriitorii preferați.
25 DE EDIȚII, UN NUMĂR
RECORD DE EVENIMENTE
Programul celei dea 25 ediții a
Târgului de carte Gaudeamus in
clude un număr record de eveni
mente editoriale și profesionale
organizate de cei 300 de expo
zanți prezenți la Romexpo. Vor
bim de aproximativ 900 de în
tâlniri cu cele mai de seamă per
sonalități culturale ale României,
conferințe, dezbateri, mese ro
tunde, ateliere pentru copii și se
siuni de autografe. Ediția din
acest an este una aniversară, fiind
dedicată Centenarului Marii
Uniri și împlinirii a 90 de ani de la
prima transmisiune a Radio Ro
mânia, inițiatorul și organizatorul
târgului. Este așadar o ediție cu
un amestec de nou și vechi, trecut
și viitor, cititori experimentați și
mai mulți cititori tineri, la început
de drum.
„România este anul acesta ve
deta târgului. Pentru că 100 de
ani de cultură, 100 de ani de uni
tate, în contextul celor 90 de ani
de emisie creează toate condițiile
pentru ca în acest an să ne con
centrăm pe ideea de România
Centenar, România culturală“, a
declarat Georgică Severin, preșe
dintele director general al Socie
tății Române de Radiodifuziune,

la deschiderea oficială a târgului.
De celebrarea Centenarului Marii
Unirii în cadrul unui astfel de eve
niment a amintit și George Ivașcu,
ministrul Culturii. „Sa vorbit
mult în ultima perioadă despre
serbarea Centenarului. Stau, as
tăzi, în mijlocul dumneavoastră și
vă întreb cum am putea sărbători
mai frumos și mai demn faptele de
poveste ale înaintașilor noștri
decât prin celebrarea limbii și li
teraturii române, cum am putea
reafirma libertatea noastră mai
clar decât prin accesul rapid și ne
îngrădit la ideile și preocupările
celorlalte conștiințe vii ale plane
tei și mă refer aici la traducerea
autorilor de pretutindeni?“
Președintele de onoare al
ediției din acest a Târgului de
carte Gaudeamus este academi
cianul IoanAurel Pop, președin
tele Academiei Române. El a pus
accentul în discursul său de des
chidere asupra rolului pe care îl
au cărțile în viața noastră și asu
pra importanței lor prin organiza
rea unui astfel de târg. „Cele
brând cartea ne celebrăm pe noi și
ne amintim de valorile spirituale
ale acestui pământ“, crede acesta.
„Ar trebui să încep cu expresia
«excelența voastră» și să vă spun
că această excelență este pentru
noi în aceste zile cartea, cartea din
toate timpurile, de când sa scris
prima oară, în urmă cu mii de ani
și până la cartea digitală de astăzi.
De la invenția tiparului mobil au
trecut peste 550 de ani, dar de
când sa tipărit prima carte pe pă

mânt românesc au trecut 510 ani.
Ceea ce ne arată că avem o tradiție
excepțională și la nivel european
în legătură cu cartea“, a amintit
președintele Academiei Române.
„Să ajungem la ediția 1.000!“, a in
sistat acesta, cu optimism.
STANDUL „ROMÂNIA
CENTENAR“,
CONTROVERSE
PRINTRE PARTICIPANȚI
Spre deosebire de edițiile prece
dente, anul acesta Târgul Interna
țional Gaudeamus – Carte de
învățătură nu are un invitat spe
cial, ci o temă centrală. Este vorba
despre România Centenar, ilus
trată prin intermediul unui stand
amenajat în cadrul Pavilionului
Central Romexpo, la intrarea
principală. Standul ocupă o su
prafață de aproximativ 200 de mp
din cei 14.000 dedicați întregului
spațiu expozițional și este impo
sibil să îl ratezi, fiind marcat cu
însemnele oficiale ale celebrării
celor 100 de ani de Românie Mare.
Potrivit lui Ioan Cristescu, direc
torul general al Muzeului Na
țional al Literaturii Române,
standul a fost construit la începu
tul acestui an și a fost prezent la
Târgul de carte de la Leipzig, unde
România a fost țară invitată de
onoare. Acesta găzduiește la Gau
deamus o colecție de aproximativ
600 de volume dedicate Centena
rului Marii Uniri și totodată peste
50 de evenimente care au în cen
tru această temă.

„Cred că el, așa cum este con
struit, e în spiritul Centenarului, e
un stand de expunere, un loc de
lansări de carte, dezbateri, lecturi
publice și proiecții de film, nu este
un loc de comerț, ci o expoziție de
carte dedicată centenarului, ca
noanelor literaturii române și
cărților de istorie fundamentale
pe care leam editat dea lungul
timpului“, a menționat el.
Cu toate astea, prezența unui
astfel de stand în cadrul târgului,
precum și lipsa unei țări partici
pante ca invitat de onoare au stâr
nit rumoare printre editorii, agenții
literari și scriitorii români, aceștia
menționând că orice îndrumare a
unui târg de carte întro zonă care
nu ține strict de carte este o gre
șeală, un asemenea stand ocupând
de asemenea prea mult din spațiul
de expunere al editurilor.
În ceea ce privește subiectele
abordate în cadrul întâlnirilor
care au avut loc până acum la
acest stand, unele voci au opinat
că în această „cușcă“ simți că iei
mașina timpului, având posibili
tatea să ajungi în plin secol al
XIXlea. Deși recunosc faptul că
nu au răsfoit foarte multe dintre
cărțile expuse pe rafturile standu
lui, cei mai mulți dintre vizitatorii
prezenți la târg sunt de părere că
celebrarea Centenarului Marii
Uniri în cadrul unui astfel de eve
niment este una necesară și asta
pentru că „e multă lume care
habar nu are ce e cu acest cente
nar“, având acum ocazia să afle
mai despre asta. SDC
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Scrisoare către Jack Kerouac
Cartea Pe drum (traducere din
limba engleză și note de Cristina
Felea) a fost publicată la editura
Polirom în 2012.
Domnule Kerouac, am un prieten
care nu pleacă în nici o călătorie
fără un volum dintrun dramaturg
din țara noastră. Numele dra
maturgului acela este Caragiale,
cred că lați fi îndrăgit, un domn din
secolul al XIXlea care sa dus săși
trăiască viața și sfârșitul la Berlin.
Și mai am un prieten care nu pleacă
niciodată la drum fără Biblie, deși a
fost o vreme când Biblii găseai
peste tot în noptierele din camerele
de hotel, chiar și în cele mai sordide.
A fost și o vreme când nu ple
cam în nici o călătorie fără Pe
drum. Am purtat multe cărți cu
mine colindând pământul înspre
Beijing și înspre Astana, înspre
Santiago de Chile și înspre Hel
sinki. Pe drum mă însoțea, dar ade
vărul e că am citit din ea mereu
puțin, ca și cum nu miaș fi dorit să
se încheie vreodată.

Sunt din nou pe drum, călă
toresc înspre München și mai de
parte înspre Pisa și Strasbourg,
înapoi în Italia, în Palermo, Sici
lia, apoi înspre Amsterdam, Nij
megen și, în cele din urmă, poate,
New York, New York. Nu port car
tea dumneavoastră cu mine și mă
simt gol.
Adevărul e că abia acum de
curând – la mulți, mulți ani – de
când vam purtat cu mine ca pe un
talisman vam terminat cartea.
Cred că a durat un deceniu, ceea ce
ar trebui să mă pună pe gânduri.
Am știut de la început de ce
romanul dumneavoastră a fost
unul cult, că iau zis și Biblia ge
nerației beat, dacă nu greșesc, ba
chiar și dacă greșesc.
Înțeleg pofta aceasta de drum
a americanilor care pleacă înspre
Vest, fără să știe ce îi așteaptă aco
lo sau dacă îi așteaptă ceva acolo,
vagabondând orbitor, cucerind fe
mei pentru o noapte, despărținduse
de prietenii întâlniți în cale cu tră
dări scurte și explicabile. Dar nu

asta ma fermecat la drumul dum
neavoastră. Ritmul.
Ritmul călătoriei, grăbit chiar
și în orele de așteptare. Ritmul
acesta e ritmul în care bat inimile
tinere. Ați scris o carte care e pen
tru totdeauna ca o inimă tânără.
Am fost fermecat de bruștele ei
explozii de frumusețe, ca niște
poeme ascunse între moteluri

jegoase și camioane și parteneri
de călătorie cu nume ciudate.
Clipe. Clipe ca aceea când nu
mai știi cine ești, pur și simplu nu
mai știi cine ești – un călător fără
istorie, fără trecut și fără viitor.
Un călător devorat de prezentul
continuu. Oftatul unei chelnerițe
mexicane frumoase când spune
că nu își poate părăsi bărbatul
nici măcar pentru o aventură cu
un necunoscut și Big Slim Hazard
devenind vagabond fiindcă de
mult, în copilăria lui, o văzuse pe
mama lui dăruindui o plăcintă
unui vagabond. Și, desigur, Dean.
Am călătorit mult cu Dean
Moriarty gândindumă la cuvin
tele pe care lear fi scris despre
mine, cum mar fi expediat în două
propoziții scurte, ca de ziar, pier
zândumă în marea oamenilor de
pe drum, cum mar fi descris și
cum nu mar fi uitat, deși nu sar
mai fi gândit niciodată la mine.
Domnule Kerouac, mam gân
dit mult în acest deceniu în care
am umblat tot pământul cine a

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
fost Deanul întâlnit de mine pe
drum. Poate acel chinez care făcea
ocolul pământului pe bicicletă,
peste care am dat întro zi de vară
fără nori în Sohoul londonez, el
pedala spre Rio de Janeiro, sau
poate că acel african peste care am
dat întro seară de toamnă în Du
blin – era beat și voia să meargă
pe asfalt în picioarele goale, ploua
și eram toți tineri.
Uneori, înnebunesc și caut o
oglindă și mi se pare că Dean sunt
chiar eu, apoi îmi amintesc că eu
nam văzut niciodată America
decât citinduvă din când în când,
niciodată mai mult de două pa
gini prin aeroporturile lumii.
Domnule Kerouac, miați făcut,
deseori, viața îndurabilă. Și poate că
nu e tocmai foarte puțin. SDC

Dublu standard și o etajeră

Și tot așa crește patria noas
tră în care nimeni nuși aplică
sieși regulile pe care se așteaptă
să le respecte ceilalți.

1.
Există un nene la televizor care
face emisiuni economice și pro
fețește Apocalipsa României în
fiecare seară, în caz de creștere a
salariului minim, cică nu e suste
nabil să plătești un om cu 240 de
euro pe lună, că oameni ăia sigur
sigur nu produc atât de mult.

2.
Am făcut o etajeră dintro scândură
de brad pe un perete din bucătărie,
cam lângă ușa frigiderului. Am cal
culat să nu fie nici prea sus, nici
prea jos, aliniată, accesibilă etc. Dar,
atenție, miam spus, să nu dau cu
capul de ea când deschid frigiderul!
Am verificat, nici o problemă. Nu
mai că atunci când am verificat
distanța eram conștient de exis
tența etajerei și a pericolului. După
ce sa integrat în peisaj, am început
să uit și să dau cu capul de ea.
Mă bătea gândul să o scot,
până când am observat că, după
ce am dat de vreo 20 de ori cu
capul de ea, nu mai uit. Acum,
chiar și când mă trezesc la 3 noap
tea și mă duc mormăind ca ursul
la frigider, brusc se leagă niște fire
în creier și o voce interioară îmi
șoptește încă din pragul bucătă
riei: atenție mare la etajeră! SDC

Nici nu pun în discuție cum e cu
creșterea salariului minim – habar
nam cum o fi bine sau rău –, ci
doar mă irită patima de jihadist cu
care vorbește. Mor de curiozitate
săi aflu salariul și explicațiile le
gate de profitul adus de el canalului
tv, din subpunctul ăla de audiență
pe care (nu) o produce. Ceea ce mă
face să mă gândesc, pe sărite, la ur
mătoarele situații din România:
Un biciclist înjură mașinile
parcate pe pista de biciclete, dar
unul și același biciclist nare nici

o problemă să nu se oprească la
roșu sau să străbată în viteză tre
cerea de pietoni.
Un pieton îl urăște pe șofer și
pe biciclist că nu respectă nici o
regulă de circulație, dar unul și
același pieton nare nici o pro
blemă să traverseze pe unde îl
taie capul sau pe roșu.
Un șofer îi dă cu flash celui
care merge prea încet pe singura
bandă a drumului, dar unul și
același șofer nu are nici o pro
blemă să meargă cu zece kilo
metri la oră când vorbește el la
mobil sau să blocheze o bandă de
mers, oprind fix la chioșcul unde
are treabă.
Un angajat din privat îl înjură
pe bugetar, pentru că trăiește pe
spatele lui, dar unul și același an
gajat din privat nare nici o pro
blemă că firma la care lucrează el
face afaceri numai cu Statul.

Un bugetar îl urăște pe munci
torul din privat că are salariul mai
mare, dar unul și același bugetar nu
are nici o problemă că el muncește
pe jumătate cât cel de la privat.
Un preot e mâhnit când bine
credinciosul se lăcomește și nu
ține cont de învățăturile lui Iisus,
dar unul și același preot nare nici
o problemă săși cumpere Merce
des și să meargă cu el la slujbă.
Un binecredincios se ener
vează când preotul îi cere bani
pentru munca lui, dar unul și
același binecredincios nare nici
o problemă ca el să ceară bani
pentru orice face el.
Un părinte e supărat că odra
sla lui nu învață nimic la școală,
dar unul și același părinte nu are
nici o problemă că din școală nu a
mai învățat nimic.
Un român se irită când un
sloven nu știe nimic despre țara

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
lui, dar unul și același român nu
știe nimic despre Slovenia.
Un cetățean e supărat pe po
litician că nu face ce trebuie pen
tru țară, dar unul și același ce
tățean nare nici o problemă că el
nu face nimic pentru țară.
Un politician e mânios pe ce
tățean că nul respectă, dar unul și
același politician nu are nici o pro
blemă că el nu respectă cetățeanul.
Stânga este extrem de indig
nată de ceea ce face dreapta. Dar
una și aceeași stângă nu are nici o
problemă când face ce face dreap
ta. Și invers.

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Centenar 2047 – scurtă argumentație
Când mam gândit la un centenar
al României întârziat cu vreo trei
zeci de ani – adică la posibilul
centenar din 2047 –, nam vrut
decât să zdruncin niște clișee
mentale colective, nici măcar
foarte vechi. Instituirea zilei de 1
Decembrie ca zi națională a Româ
niei – de unde și centenarul din
2018 – e urmarea unei hotărâri
oficiale de dată relativ recentă, din
august 1990. Așa sa considerat
atunci: că România de azi își are
începutul simbolic în acel mo
ment auroral, cu care identificăm
de obicei Marea Unire.
Numai că, la o judecată obiectivă – și,
recunosc, un pic cinică –, sar putea
să descoperim că nu e așa. România
Mare din perioada interbelică e de
acum istorie – cu o oarecare conti
nuitate, desigur, dar nici viața tran
silvănenilor după 1918 nu a fost prea
perturbată de actul Unirii. Ca să nu
mai vorbim de viața românilor din
regatul mic, moldovalah, care, în

linii mari, sa desfășurat la fel ca și
înainte de Unire. România sa mărit,
sa dezvoltat, sa modernizat, dar nu
sa transformat radical, nu a devenit o
altă țară, așa cum a devenit Rusia
odată cu instaurarea puterii bolșevice.
Aici și voiam să ajung: la actul
istoric similar al instaurării pute
rii comuniste în România. Adică la
30 decembrie 1947, data care mar
chează oficial crearea României
actuale, cea în care trăim de peste
șaptezeci de ani și cea mai longe
vivă Românie în granițele sale
recunoscute. De dragul simbolis
mului istoric, sigur că putem săr
bători centenarul acum, în 2018,
alegând drept moment întemeie
tor al României ziua de 1 decem
brie 1918, așa cum putem opta și
pentru momentul întemeierii Re
gatului României, al uniunii efe
mere realizate de Mihai Viteazul
sau, de ce nu, momentul întemeie
rii „regatului“ nebulos al regelui
Burebista (cu sloganul cunoscut
„Suntem aici de două mii și ceva

de ani“). Dar România noastră, Ro
mânia contemporană, acolo își are
sorgintea, în proclamarea republi
cii din 1947, la fel cum – păstrând
nuanțele – Cuba contemporană
își începe istoria odată cu răstur
narea regimului lui Fulgencio Ba
tista și instalarea puterii comu
niste, iar Franța modernă se naște
odată cu Căderea Bastiliei și mo
mentul revoluționar din 1789.
Nu e vorba doar de existența
statului român în niște granițe sta
bile și recunoscute internațional, ci
de o realitate mai concretă. În toată
istoria statului român, fie el mai mic
sau mai mare (ba chiar și în istoria
Principatelor Române), nu a existat
niciodată o ruptură atât de radicală
ca în momentul instaurării puterii
comuniste. Comuniștii, un grup ete
rogen de indivizi, nici măcar uniți
printro credință comună (căci opor
tuniștii au reprezentat rapid majori
tatea în PCR), au demantelat cu viteză
tot ce însemna România interbelică,
de la administrația centrală până la

De ce s-a întors PSD
cu spatele la Europa
FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Mulți lau acuzat pe Ion Iliescu de
faptul că este la originea tuturor
relelor din țara asta. Da, Iliescu se
face vinovat de multe (mineria
dele, tolerarea baronatelor PSD,
întârzierea reformelor etc.), însă
meritul său este acela de a fi ac
ceptat, în timpul guvernării Năs
tase, că Uniunea Europeană este
singura variantă pentru România.
Ce spunea Ion Iliescu în 2004? „A
nu intra în Uniunea Europeană în
2007 nu înseamnă, cum vrem noi,
2010. Poate să însemne 2020. Adică
să nu ne jucăm cu asemenea che

stiuni, să ne angajăm cu toții în pro
iectul și programul pe care îl avem.
Să facem în 2004 ceea ce trebuie și
să asigurăm integrarea în 2007.“
Da, este un citat din Ion Iliescu.
Luați declarațiile din ultimele zile
ale fruntașilor PSD și veți vedea o
diferență uriașă de viziune. „Comu
nistul“ hulit zdravăn în anii 1990
pare azi un democrat veritabil în
raport cu Liviu Dragnea, Viorica
Dăncilă, Florin Iordache, Șerban
Nicolae sau Codrin Ștefănescu.
Nici Mircea Geoană (un proatlan
tist apreciat în statele civilizate),
nici măcar Victor Ponta naveau
tupeul ăstora deacum.
Ce sa întâmplat între timp cu
PSD? Unde sunt jurămintele de
altădată ale liderilor socialde
mocrați față de Europa? Este in
credibilă schimbarea la 180 de
grade în discursul șefilor PSD.
Explicația e simplă. Oamenii
care conduc azi acest partid nu ac
ceptă valorile europene, pentru că
nu cred în ele și nici nu le aduc

vreun folos. Uniunea Europeană
lea stricat obiceiurile, lea adus
teamă, iar ei nu pot accepta așa ceva.
Degeaba ai puterea, dacă nu poți
face ce vrei. Cum să organizezi tu,
mare ștab local, o licitație fără vreun
comision? Cum să numești oameni
în funcții prin teritoriu pe bază de
competență, când tu ai de mulțumit
prieteni, neamuri și amante? Pen
tru ce să mai câștigi alegeri? Menta
litatea asta există la toate partidele
vechi, dar mai ales la PSD. La partid
te duci pentru că știi că ai șansa să
promovezi, indiferent dacă ești ca
pabil sau nu. Sau dacă ai o afacere și
te lipești de baronul local, poți câș
tiga un contract cu administrația lo
cală sau județeană.
În fond ce vrea Europa asta?
Cum adică reguli la noi acasă? Ia
să ne mai lase în pace, că neam
săturat de condiții și de MCVuri.
Nici banii europeni pentru infras
tructură nu ne mai trebuie, că
OLAF e cu ochii pe contracte. Ei
bine, în țările europene nu poți fura.

traiul omului de rând din târgulețe
și sate. Nu au eliminat – adesea la
propriu – doar elitele politice, ci și
specialiști de vârf, instruiți la școli
de prestigiu, din toate domeniile.
Armata a fost restructurată, iar ma
joritatea ofițerilor de rang înalt au
fost arestați, destituiți sau degradați.
Învățământul a fost și el reformat
conform principiilor comuniste, iar
mulți dintre profesorii universitari
de top au fost trecuți pe linie moar
tă. Economia a fost remodelată pe
baze noi, cu o sălbăticie greu de des
cris: proprietarilor de fabrici, între
prinderi, magazine, restaurante
leau fost confiscate averile și aface
rile, iar comerțul a intrat sub con
trolul statului. Nimic na scăpat. În
scurt timp până și micile proprietăți
țărănești au fost preluate de stat,
sub masca așanumitelor coopera
tive agricole de producție. Practic,
întreaga țară a fost demolată, parțial
distrusă și apoi reconstruită strâmb,
doctrinar, în folosul unei noi elite,
apărute din neant, care a preluat cu

totul controlul asupra României. Un
român din secolul al XIXlea sar fi
adaptat (și sar fi potrivit) foarte
ușor în România Mare din 1930, dar
nar fi priceput mai nimic din Ro
mânia anilor 1950 și nici nu sar fi
regăsit în ea. Și, oricum, ar fi avut
mari șanse să moară în închisoare.
Așadar, de acolo începe (și așa se
și termină, cred) statul român: nu de
la Unirea Principatelor, nici de la
Marea Unire din 1918, ci de la Repu
blica Populară Română și lumea
nouă pe care a creato ea. E singura
Românie pe care neo putem asuma
și revendica. Iar dacă nu ne place, a
cui o fi vina? SDC

Sau poți, dar ești aspru pedepsit.
Sigur că există corupție și în statele
dezvoltate, sigur că și acolo există
nereguli, dar nu la nivelul nostru.
Liderii PSD sau depărtat de
Europa când șiau dat seama că
șmecheria de la noi nu se potrivește
cu ceea ce se vrea și se cere de la
Bruxelles. Iar ceea ce îi enervează cel
mai tare pe politicieni este Justiția.
Aici sa rupt filmul. Libertatea lor e
mai importantă decât orice altceva.
Iar Uniunea Europeană chiar nu
mai are nici o relevanță pentru po
liticianul român învățat cu binele
obținut fără reguli.
Suntem întrun moment cru
cial, pentru că va trebui să decidem
drumul pe care îl apucăm. Ori accep
tăm jocul democratic, valorile euro
pene și tot ce înseamnă stat de drept,
ori ne facem bagajul și rămânem pe
cont propriu. Adică de izbeliște.
La declarațiile pe care leam
văzut imediat după publicarea ra
portului MCV și după adoptarea
rezoluției din Parlamentul Euro
pean, nu cred că puterii de la
București ia venit mintea la cap.
Aș spune că dimpotrivă.
Întrebarea e dacă există masă
critică în această țară pentru a con
tinua parcursul european. Dacă te
uiți la sondaje ai zice că da, însă
dacă analizezi atmosfera din jur nus
prea multe motive de optimism.

Ce este de făcut? Guvernul nu
poate fi dat jos decât în două va
riante: demisie sau moțiune de cen
zură. Prima variantă este aproape
imposibilă, a doua puțin probabilă.
PSD și ALDE dețin o majoritate con
fortabilă în Parlament și e greu de
crezut că zeci de parlamentari pot fi
dislocați dintro parte în alta. Există
întradevăr o nemulțumire în PSD,
dar deocamdată nu asistăm la un
război al principiilor, ci la o bătălie
surdă pentru funcții. Cu cine să faci
un nou guvern? Cu Paul Stănescu,
Țuțuianu și Firea? Păi unul dintre
reproșurile la Dragnea era tocmai
întârzierea emiterii OUG referitoare
la amnistie și grațiere.
Se discută și despre varianta
unei garanții pe care Iohannis ar
dao PSD pentru păstrarea guver
nării. Dar care este gruparea ono
rabilă din PSD cu care să discuți?
Este Dragnea singurul om din
PSD speriat de dosare? Există si
guranța că o altă conducere a PSD
nar fi la fel de agresivă în lupta
pentru demolarea Justiției? Pe de
altă parte, nici Klaus Iohannis nuși
permite să intre în negocieri subte
rane cu grupări din PSD, cu un an
înainte de scrutinul prezidențial.
Ecuația e complicată, iar soluții
pe termen scurt nu se întrevăd.
Ceva însă trebuie făcut acum, peste
doi ani va fi mult prea târziu. SDC
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O INCURSIUNE ÎN LUMEA LUI ARTUR SCHNABEL (II)

„Europa, hélas, este un spectacol dureros.
Un vulcan mirosind rău. Lava minciunilor“
Mărturisesc că sunt în continuare sub farmecul
gândurilor omului și pianistului Artur Schnabel,
formulate în scrisorile trimise mai tinerei sale
prietene din Statele Unite, Mary Virginia Foreman.
Corespondența a fost publicată în extrasele ei cele
mai semniﬁcative (așa ni se spune, cel puțin) la
editura Volke, în Germania, de un grup de editori,
între care unul din biograﬁi artistului, Werner
Este anul în care, pentru prima
oară, apare o opinie despre Wil
helm Furtwängler, care refuza
oferta de a prelua conducerea Or
chestrei Filarmonice newyorkeze și
a se desprinde astfel de Germania
nazistă: „Sunt acum rece și lipsit de
interes față de isprava lui Furtwän
gler. Ducăse! Dragostea și muzica
există și vor exista, comportamen
tele scandaloase grețoase există și
ele și vor exista; ce minunat este să
aparții teritoriilor pure; nu trebuie
să ne poluăm învățândui pe alții
ce este decența“.
În martie 1936, ajuns la Seattle,
la începutul unui turneu american,
Schnabel îi vorbea prietenei sale
despre dilema în care se află „în
această minunată tânără țară“
unde „muzica nu este încă o «stea».
«Starurile» sunt muzicienii“. „Mă
găsesc întro situație imposibilă.
Publicul este doritor, curios, recep
tiv chiar, dar nu în întregime ino
cent sau neinițiat. Beethoven nu
este un pionier în sensul de a în
cepe jos, întro vale, să construiești,
folosind târnăcopul și roabele, un
drum prin deșert și coline sălba
tice, nu este un laborator în sensul
de a face experiențe de încrucișări

cu ființe inferioare; punctul de ple
care pentru o relație cu el se află
deja la un nivel destul de înalt...
Întrun cuvânt: o anumită maturi
tate de dezvoltare este indispensa
bilă. [...] Dar am venit prea devre
me. Condițiile, exceptând câteva
locuri, sunt imature. Fiind imature,
ele devin – neintenționat – ostile.
În asemenea companie, la care se
adaugă un instrument încăpățânat
primitiv, trec prin torturi. [...] Cu
Beethoven mă simt întotdeauna fe
ricit, singur, neînlănțuit, între cei
patru pereți ai mei.“
Câteva zile mai târziu, la Los An
geles, se bucura de revederea „vechi
lor prieteni“ emigrați din Europa,
„Schoenberg, Klemperer, Korngold,
Buhlig“, chiar dacă „cu greu mai ră
mâne timp de dormit, de îmbrăcat și
de mâncat. Dar mă simt bine“.
Întors la reședința sa din Italia,
la Tremezzo, Schnabel continua săi
vorbească prietenei sale despre Be
ethoven și interpretarea muzicii
sale: „Știu deja de multă vreme că
notația espressivo din lucrările mu
zicale, nu trebuie interpretată ca una
de tristețe, melancolie, emoție senti
mentală. O asemenea interpretare,
din păcate, este dominantă încă
(prin Wagner) și, chiar știind cât este
de greșită și în esență falsă, a trebuit
să lupt timp de decenii în propria ac
tivitate muzicală împotriva aberației
moștenite, împotriva asocierii fără
sens și a identificării «expresivității»
cu plângerea și nefericirea. În ultimii
câțiva ani [...] am trăit experiența că
natura artei, idealul pe care îl repre
zintă, conduce și năzuiește spre
înălțimi, deasupra egoului, la o sin
teză, la o condensare, la o entitate. [...]
Cu cât mai adecvate sunt punctul de
plecare și cel de aterizare, cu atât mai
aproape de perfecțiune ajunge arta.
Arta este o scădere și o adunare la Na
tură. Nu este o experiență pe care o

Grünzweig. O corespondență redactată sub
impulsul dragostei, o îndeletnicire spre care Schnabel
se grăbește mereu, numind-o „o bucurie: aceea de
a-ți scrie“ și în care domină opiniile sale despre
muzică și viața muzicală, pe fundalul unor pertinente și adesea impresionante observații despre
situația politică din Europa. Anul 1936 este, în
această perspectivă, unul dintre cele mai interesante.
trăim, ci una despre care povestim.
Povestindo, o trăim din nou, dar în
mod diferit“.
Relatările despre muzică se
întrețes cu cele despre evenimen
tele politice. În august 1936, Schna
bel, aflat în Franța, se deplasa cu
mașina la frontiera cu Spania, „la
jumătate de km de câmpurile de
luptă, întrun peisaj adorabil. Mii
de oameni (mașini) se înghesuie
acolo, echipați cu binocluri, nerăb
dători să audă tunurile, să vadă
fumul sau incendiul, veseli și cu su
perioritate în siguranța lor, în a
privi ceva la modă; câtă demență,
cât de deprimant, lipsă de rușine,
de sensibilitate, de respect de sine!
Dar și această «guerilă» din Spania,
ce nebunie completă. Fără nici o
motivare, dacă nu cea a bolii – fără
dragoste, fără idee sau ideal, fără
rațiune: nimic uman!“. Revenit la
Tremezzo, la 2 septembrie, Artur
Schnabel îi scria lui Mary Foreman
că „în această Europă menită decă
derii, în această anarhie generală,
resemnare și egoism“, în Franța i se
părea încă să existe „toleranță, se
ninătate, respect reciproc, [...] o at
mosferă de echilibru între pasiune
și rațiune, instinct și gust“. „Cât
timp, însă?“ – se întreba retoric
Schnabel. „Această boală conta
gioasă a împărțirii oamenilor în
roșu și alb ar putea infecta și acest
unic refugiu de decență.“
„Toamna este adorabilă, plină
de forță și plină de satisfacții“ – îi
scria Schnabel Virginiei Foreman
la 12 septembrie de la Tremezzo,
dar „Europa, hélas, este un specta
col dureros. Un vulcan mirosind
rău. Iritant, deprimant, dezgustător
și amenințător. Lava minciunilor“.
Ajuns la Londra în turneu, în
octombrie 1936, pianistul îi trimitea
prietenei sale un alt „buletin de să
nătate“ al Europei: „peste tot la fel,

o odoare de spital, închisoare și
câmp de luptă. Majoritatea lumii
pare să devină, cu o viteză înspăi
mântătoare, mai primitivă, mai ig
norantă, mai puțin sinceră; cei mai
buni, mai sensibili și mai inteli
genți se resemnează, par obosiți,
cedează, ba chiar arată paralizați,
fără viitor, așteptând cu pasivitate
o explozie. Nu există nici un dig îm
potriva inundației de minciuni, a
egoismului și a brutalității. Europa
este bolnavă, serios. Oamenii sunt
deja orbi la culori, văd fie roșu, fie
alb. Fiecare este înfuriat de culoa
rea celuilalt. Drumurile drepte
sunt goale. Stânga sau dreapta. Par
să funcționeze numai extremitățile.
Inima, creierul, digestia, nu! Reacția
celor mai buni față de muzică și
artă este semnificativă. Nu ca în
Statele Unite sau Rusia, de încura
jare, eliberare de ambiție și ener
gie, stimulare de a produce; nu, aici
este o consolare, confort, refugiu.
Beethoven – schimbarea ce mai

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

remarcabilă – nu mai este un lup
tător și un rebel, a devenit acum un
izvor de frumusețe, pace, armonie
(ceea ce este înțelegerea lui adevă
rată), dar frumusețea este primită
ca un balsam, nu așa cum ar trebui
să fie, hrană pentru mișcare. Mă
simt nu prea tânăr (nu bătrân) și
îmi e teamă de aceasta“.
La sfârșit de noiembrie 1936, de
la Bruxelles, Artur Schnabel enunța:
„Spiritul Europei este deja întratât
de redus, slăbit și resemnat că toată
lumea așteaptă un război ca pe o ca
tastrofă inevitabilă. Nici un semn de
răzvrătire împotriva oribilei idei.
Pasivitate generală, toți sub pre
siune, urmărinduși mecanic plăce
rile obișnuite, substitutele, adăpos
tul, refugiul, un fel de indolență,
obișnuință la minciuni, cruzimi, pri
mejdii. Cât de mult aștept plecarea
în Statele Unite!“.
Din corespondența lui Artur
Schnabel cu Mary Virginia Foreman,
o carte pe care vă îndemn să o citiți! SDC
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La centenarul nașterii
lui Ingmar Bergman
Unul dintre paradoxurile, perfect explicabile, ce îl privesc pe Ingmar Bergman
este că, deși iubea mai degrabă teatrul, iar spectacolele i-au premers ﬁlmele,
celebritatea mondială i-a adus-o marele ecran. E limpede de ce. Firea lui
creativă s-a manifestat timpuriu, debutând în anii copilăriei în arta teatrului
de păpuși, în producții în care îi implica pe cei din preajmă și care erau
prezentate în fața unei audiențe alcătuite majoritar din rude.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
A continuat cu trupe de amatori în
perioada liceului, apoi, în cursul
carierei, a activat în domeniul sce
nic ca director de instituție, drama
turg, regizor de teatru în toate
formele sale – scenic, radiofonic,
pentru televiziune.
În paginile autobiografice (Lan
terna magică) a subliniat mereu că
activitatea teatrală și cea cinemato
grafică sau încrucișat creator, și
una, și cealaltă foarte strâns legate
de viața personală. Care a fost la fel
de intensă și de spectaculoasă: a
avut cinci soții și opt copii! Creația
artistică ajunsese o pasiune obse
sivă: erau sezoane când monta șase
șapte spectacole și făcea douătrei
filme; a regizat Strindberg de 30 de
ori; în perioada cât a fost director la
Teatrul Regal Dramatic, programul
său de lucru începea la 7.45 și se în
cheia la ora 23!
REPLICILE CONȚIN
CONCEPȚIILE LUI BERGMAN
DESPRE ARTA SCENICĂ
În anul centenarului nașterii sale,
Editura Polirom a scos un volum
aniversar cu două dintre piesele
sale (Scene dintro căsnicie și După
repetiție), tom prefațat de Carmen
Vioreanu, care a făcut și traducerile.
După repetiție a fost inițial un
text pentru televiziune (1984), cu
Lena Olin și Erland Josephson, cu
numeroase elemente de poetică tea
trală, enunțate de cele două perso
naje, plasate întrun teatru vechi,
încărcat cu o teatralitate rezultată
din însumarea nenumăratelor fic
țiuni născute și stinse seară de seară

între aprinderea și stingerea reflec
toarelor. Ibsen, unul dintre autorii
interesanți pentru Bergman, și
Strindberg, admirat în egală mă
sură, sunt evocați ades, căci perso
najele sunt un regizor „aproape
împăiat“, Henrik Vogler și tânăra
actriță Anna Egerman. Formula e de
teatru în teatru, cei doi aflânduse în
procesul de lucru la Un joc al visu
lui. Dialogurile purtate ating su
biecte de poetică teatrală, vorbesc
despre meserie, despre vechi și nou
în artă, relațiile de putere creatoare
dintre regizor și actori, viața privată
și viața scenică, diferențele dintre
teatru, care îngăduie regia ca rein
terpretare, adică „frământatul tex
tului“, și muzica clasică, artă care le
exclude structural. Firește, replicile
conțin concepțiile lui Bergman des
pre arta scenică. „Eu mă folosesc de
toate mijloacele ca să vă fac pe voi să
funcționați. Asta e meseria mea. Și,
în plus, singura mea bucurie adevă
rată“, îi spune bătrânul Vogler tine
rei actrițe Anna. Pentru Bergman,
teatrul înseamnă trei lucruri și le
enumeră și aici: „Cuvântul, actorul,
spectatorul. E tot ce trebuie […] pen
tru ca minunea să aibă efect“.
Scene dintro căsnicie a înce
put, în 1973, ca un serial TV în șase
episoade, cât era bugetul (cu Liv Ull
mann și Erland Josephson), iar acest
scenariu despre „analfabeți emo
țional“ a devenit rapid un mega
succes, transformat apoi și întrun
lung metraj de aproape 3 ore. Sce
nariul întoarce pe toate fețele
relația cuplului Marianne și Johan,
după un deceniu de conviețuire și
doi copii, două fiice, iar derularea
debutează cu o scenăinterviu pen
tru presă despre minunata lor căs
nicie. În următoarele cinci tablouri,
cu personaje și situații care se me
tamorfozează continuu, surprinse
prin replici inteligente, pline de
miez analitic, relația de cuplu este
portretizată în cele mai tainice un
ghere ale ei, de unde nu se mai vede
chiar atât de idealizată, iar funda
mentele aparent solide ale unei

căsătorii structurate pe „așa trebuie“
își dezvăluie fisurile și șubrezenia.
ABUNDĂ ELEMENTE
DE AUTOBIOGRAFIE
Textul devine o analiză psihologic
terapeutică a dragostei în general, a
dragostei de mariaj care devine o
rutină sau o obligație statuată prin
trun contract și reguli, care presu
pune o foarte bună cunoaștere a
celuilalt – în principiu, un atu al
unui asemenea parteneriat pe ter
men lung, dar în practică un solid
motiv de plictis, întrun traseu satu
rat „de rezerve și interdicții“, în care
implicații realizează că „adevărul
near fi pulverizat căsnicia“ și că sin
gurele care au funcționat o vreme
au fost „adevărurile corectate“. Mai
intervin în acest algoritm uman atât
de complex conveniențele sociale,
complacerea în aparențe, opiniile și
așteptările părinților, ale propriilor
copii, previzibilitatea, realizările/
frustrările profesionale, dar final
mente nevoia de altceva duce, în
piesă, la un divorț. Și, cum căile iu
birii de cursă lungă sunt atât de bi
zare, separarea legală, ca punct
terminus, devine aici începutul unei
furtunoase și neașteptate aventuri
a celor doi „foști“.
Ca în toate creațiile bergma
niene, abundă elemente de autobio
grafie, căci „fanteziile mele puteau fi
despărțite cu greu de ceea ce era de
fapt real“, scria regizorul în Lan
terna magică. Unele episoade sunt
chiar „transcrieri“ ale unor secvențe
din propriile experiențe maritale. Și,
desigur, apar și nelipsitele referințe
la arta teatrului, Ibsen și Strindberg
în mod explicit.
Ediția aniversară Ingmar Ber
gman de la Polirom ne conduce pri
virile spre una dintre cele mai
atrăgătoare din punct de vedere es
tetic figuri ale teatrului și filmului
recente, întro necesară reverență
editorială, salutată nu doar de
profesioniști, ci și de fanii scenei și
ai ecranului. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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DUPĂ TREI DECENII, CLASICUL MOROMEȚII ÎȘI GĂSEȘTE CONTINUAREA

© Libra Film Production

Stere Gulea: „Am o mare
afecțiune pentru Ilie Moromete“

V-ați așteptat ca Moromeții 2
să aibă așa mare succes?

Nu. Omul rămâne cu ideea că, dacă
ai atins un nivel, e foarte greu săl
repeți sau să te apropii de el. Bine,
asta poate fi și una dintre cauzele
curiozității stârnite de film. E clar
că oamenii sunt și curioși să vadă
noua distribuție. După Moromeții
am avut un fel de dâră, de remi
niscență și ma bătut gândul unei
continuări, dar miam dat repede
seama că nu era cazul. Era o pe
rioadă istorică complicată, șiașa
avusesem mari probleme cu un
mic moment cu legionarii din Mo
romeții. Cred că nici nar fi fost
bine să continui atunci filmul.
Cât de greu a fost să-l găsiți
pe Ilie Moromete 2?

Victor a semnat contractul, dar până
la urmă a spus pas. Am avut aici, la se
diul Transilvania Film, prima repetiție
cu el și cu Iosif Paștina (n.red.: inter
pretul lui Niculae Moromete), dar în
dimineața următoare Victor ma
sunat și mia spus că nu poate. „Stere,
nu e o toană. Mam gândit foarte bine.
Nu pot săl fac și nici nu e bine.“ Era o
diferență foarte mare de vârstă între
el și Paștina, care avea 18 ani.
Nu se putea întineri din machiaj?

Oricât de bine sar ține Victor la
84 de ani – că fizic se ține bine, iar

intelectual foarte bine –, a simțit că
nu poate. Și eu simțeam că no să
vrea, dar când iam spus lui Tudor
(n.red.: Tudor Giurgiu, producător
al filmului împreună cu Oana Buj
goi Giurgiu) că trebuie să ne gân
dim la altă variantă, nici na vrut să
conceapă. E greu săl înlocuiești pe
Victor, dar aveam a doua distribuție
pregătită, cu Horațiu pe primul loc.
Era un plan în care credeam.
Deci pe Iosif Paștina l-ați găsit
devreme.

Da, în jurul lui voiam să fac dis
tribuția. Prima dată am primit o
fotografie dea lui care era destul
de neconcludentă, dar când a venit
la casting și am stat de vorbă, mau
atras deschiderea lui, inocența și
sinceritatea. Mia fost simpatic și
miam spus: „Dom’ne, dacă mie mie
drag, asta va simți și spectatorul“.
E băiatul lui Ovidiu Bose
Paștina, nu?

Da. Seamănă foarte mult și la tră
sături, dar mai ales la mers. Când

La 30 de ani după premiera filmului Moromeţii,
devenit un clasic al
cinematografiei române,
Stere Gulea scoate în
această toamnă pe
ecrane o continuare în
care, cu excepţia lui
Florin Zamfirescu, toată
distribuţia e nouă. O provocare și pentru cineast,
și pentru publicul care îl
identifica pe Ilie Moromete cu Victor Rebengiuc. În interviul de mai
jos cineastul mărturisește
că Horaţiu Mălăele a fost

îl vezi din spate, îl vezi pe Bose. Mă
bucur foarte mult pentru el.
Când ați început să scrieți scenariul, știați că va fi un film despre un sfârșit de lume?

Da, finalul lam avut de la început.
Ce nu știam era cum voi face un
scenariu, pentru că am luat din
mai multe părți. Ezitările mele
legate de a face o continuare
veneau din raportul meu cu volu
mul doi, care nu se ridică la nive
lul primului volum. Are și niște
capcane pe care Preda na putut
să le treacă din cauza cenzurii.
Totuși, povestea aia cu Niculae ac
tivist de partid nu mă atrăgea,
aveam sentimentul că acela a fost
prețul pe care Preda la plătit ca să
scrie un roman despre drama
țărănească. Acuma, problema era
dacă am dreptul să schimb desti
nul unui personaj literar. A fost o
problemă de conștiință, din care
am ieșit când miam adus aminte
că Preda a spus de mai multe ori că
Niculae e el. Asta mia dat voie să

Eu cred că acest Moromete era
atât de deștept, încât trăia de fapt prin
puterea minţii și voia să înţeleagă tot
timpul ce se întâmplă. Și anticipa.

elimin acele lucruri. A doua pro
blemă a fost că mam oprit la anul
1945 pentru că mi sa părut o pe
rioadă extrem de interesantă a Ro
mâniei, poate și a estului Europei.
Era o placă turnantă.

Absolut, un an crucial. Se termi
nase războiul și era clar că nică
ieri în lume lucrurile nu mai
puteau rămâne ca înainte.
Dar sunt câteva momente când te
gândești că poate se mai puteau
întoarce din drum – de pildă,
scena când țăranii refuză să dea
grâul sau manifestația de la
8 noiembrie, care pe mine m-a
emoționat cel mai mult.

Se puteau întoarce lucrurile, dar
de fapt nu se putea. Sovieticii erau
aici. Toate poveștile despre cum sa
negociat la Yalta au un dram de
adevăr. Am citit destul despre pe
rioada asta, am încercat să mă do
cumentez cât mai bine, inclusiv din
jurnale. Din jurnalul reprezentan
tului american în comisia aliată, un
ofițer care participa la toate deciziile,
reiese clar că în nici o clipă america
nii și englezii nu au decis. Înțelegerea
între cei mari era deja făcută. Când
acest C.V.R. Schuyler a făcut o călă
torie în SUA, sa dus la Departamen
tul de Stat ca să vadă cum e gândit
raportul cu Estul și cu România după

planul B și că a apelat la
el când Victor Rebengiuc
a refuzat până la urmă
rolul. Lansat în mod atipic,
cu avanpremiere în ţară
înaintea premierei de la
București (care și ea a
fost prefaţată de mai
multe premiere), Moromeţii 2, din 16 noiembrie pe ecrane,
adaptează fragmentar
Moromeţii 2 și Viaţa ca o
pradă, de Marin Preda.
Toată lumea vorbește
despre el.
IULIA BLAGA
ce se termină războiul și a scris pe
urmă: „Am fost surprins să văd că
naveau nici un plan, nui interesa“.
Noi aveam impresia că Roosevelt,
Churchill și Stalin se înțelegeau, dar
de fapt Roosevelt era hipnotizat de
Stalin și mergea pe mâna lui în detri
mentul lui Churchill.
Scriind scenariul nu v-ați gândit
că ar putea fi citit și într-o cheie
actuală?

Îmi plăcea ideea și sigur că mă gân
deam la ea, dar una e să te gândești
ca autor și alta să vezi dacă func
ționează. Sunt rezervat în privința
asta, dar am impulsuri de la spec
tatori că e așa. Vin oameni și îmi
spun: „Nu e vorba numai despre ce
au trăit oamenii ăia, e și despre ce
trăim noi azi“. Evident, un film
poate fi o bună reconstituire, dar să
te facă să rămâi oarecum neutru
față de el. În momentul în care să
zicem că ce e acolo are reverberații
în sufletele unor oameni de aproa
pe 80 de ani, sigur că e altceva.
Fără să am 80 de ani, mi se pare
că trăim un moment oarecum
similar. Și acum suntem pe o
placă turnantă. Manifestația de
la 8 noiembrie 1945 avea același
scenariu cu cea de la 10 august
2018. Cred că și asta v-au spus
spectatorii.
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E adevărat. Scena aceasta am fil
mato înainte de 10 august 2018 și
nu doar că am filmato înainte, dar
am respectat în amănunt tot ce sa
întâmplat, din mărturiile partici
panților. A fost o reconstituire toc
mai pentru că am vrut să nu se
spună că am interpretat lucrurile.
Regele era atunci singura speranță,
singurul om pe care sovieticii și
comuniștii de la noi nul puteau
ataca pentru că se bucura de o mare
popularitate. Când sau asigurat că
au fost, chipurile, alegeri libere
(deși nau fost și americanii au în
chis ochii), lau „făcut“ și pe Rege,
cum se spune în limbajul de azi.
Care a fost cel mai greu lucru
în realizarea acestui film?

Devizul a fost foarte mic și am fil
mat întrun ritm extrem de alert,
pentru că nu puteai săți permiți
să pierzi o zi de filmare. Filmam
două, uneori trei secvențe pe zi,
ceea ce era infernal, pentru că
naveai timp să repeți, să faci mi
zanscena, să vezi cât de bine
funcționează dialogul și relațiile în
cadru. Uneori am fost în situația în
care întrebam: „Ce scenă filmăm?“.

A face film e o mare șansă. Inventezi
o lume, pleci de la nimic și creezi o lume
care poate să fie vie și să trăiască și
oamenii să dorească s-o vadă.
De ce ați folosit vocea lui Andrei
Pleșu pentru pasajele literare
scrise de Niculae Moromete?

Inițial am înregistrat vocea lui
Marius Manole, dar vocea lui e tâ
nără, seamănă cu vocea lui Iosif
Paștina. Voiam de fapt ca vocea să
dea sentimentul trecerii timpului.
Dar poate și al unui alter ego al
dumneavoastră. De ce nu ați citit chiar dumneavoastră?

E și un alter ego, dar nu maș fi
simțit confortabil să citesc eu. Pe
Andrei îl știu de 50 de ani și lam
auzit de multe ori pe audiobookuri.
Mi se pare savuros felul cum citește
și vocea lui are un timbru plăcut,
grav. El a fost și primul care ma în
trebat de manifestație. Venise să în
registreze și iam arătat ultimul act.
A văzut, a stat câteva minute și a
spus: „Da, mă faci curios săl văd“.

Aveați și figurație multă.

Da, și figuranții nu știau ce e aia fil
mare. Am filmat fără o zi de repetiție
pentru o scenă cu figurație care are
în film vreo patru minute. Dacă do
ream o zi de pregătire, pierdeam o zi
de filmare. Nu erau bani, nu că Tudor
sau oamenii lui nu ar fi dorito. Șiașa
Tudor pornise la drum cu ideea că
filmăm și pe urmă mai vedem.
Cum a fost să regăsiți comuna
Talpa din Teleorman, unde ați
filmat și data trecută?

Contradictoriu. Mai fusesem acolo
și în 2002 cu echipa – cu Victor, cu
Luminița (n.red.: Luminița Gheor
ghiu), cu băiatul care îl interpreta
pe Niculae mic (Marius Badea) și
fusese destul de emoționant. Am re
venit cu Vivi (n.red.: directorul de
imagine Vivi Drăgan Vasile) când
am decis căl facem. Nu intrasem în
producție, neam urcat cu Vivi în
mașina mea și am zis: „Hai să vedem
ce mai e acolo!“. Ce se întâmplă, la
primul film sătenii nu știau mare
lucru despre ce e ăla cinema, nu
știau nici ce era acela regizor – îmi
spuneau „revizor“, dar între timp au
mai auzit, unii au văzut filmul la te
levizor și am devenit oricum între
timp unul deal lor, un fiu al satului
care se reîntoarce după mulți ani.
Asta a fost emoționant. Partea tris
tă e că satul sa depopulat. Mergi pe
ulițe și sunt porțiuni întregi cu case
căzute ori pe punctul de a se dă
râma, invadate de natură.

L-a văzut?

E plecat din țară. Dar de manifes
tație ma întrebat dacă am filmato
după 10 august. De fapt, o filmasem
prin luna mai. „Formidabil“, zice.
„Andrei, până la urmă e vorba de un
pattern. Asta neau adus sovieticii.“
Apropo de pattern, vă gândiți să
arătați filmul și la țară, marii
majorități a votanților PSD?

Să vedem, mâine îl arătăm la Talpa.
Să vedem cum îl primesc oamenii.
Eu sunt prudent, nu vreau să mă
lansez în anticipări. Am fost și la
Salonic, la festivalul de acolo, unde
a fost selecționat în secțiunea Balkan
Survey. Am zis că mă duc pentru că
a fost selecționerul drăguț și la luat
după ce făcuse deja selecția, dar
eram curios și să văd reacțiile. Am
avut două proiecții foarte intere
sante. Majoritatea spectatorilor erau
greci și spuneau: „Nu e o poveste
doar românească, și noi am trăit pe
rioada aia“. În fine, nu mă gândesc
prea mult la asta, până la urmă sen
timentul că ai îndrăznit, cu riscurile
pe care le presupunea, și că ai ieșit cu
fața curată e singura mulțumire.
Cum ați lucrat din nou cu Vivi
Drăgan Vasile? A fost o reîntâlnire și cu el, deși de la Moromeții
încoace ați mai făcut Stare de
fapt și Sunt o babă comunistă.

Ce se întâmplă, cu Vivi discutăm
mult înainte. El a fost și primul

căruia iam spus de intenția de a
face Moromeții 2. Inițial a fost temă
tor în fața responsabilității, a mizei.
Suntem oameni care au căpătat în
credere unul în altul, orice mă gân
desc îi spun lui Vivi și mă verific. Nu
întotdeauna părerile noastre coin
cid, dar discutăm în avans cum fil
măm secvențele. Sigur, la fața lo
cului apar lucruri care trebuie
schimbate, dar în general știm ce
avem de făcut. A existat totuși pro
blema asta: stilistic, cei 32 de ani ci
nematografic se regăsesc sau nu în
filmare? (n.red.: filmul a fost turnat
acum 32 de ani și a avut premiera în
1987). E vorba dacă faci mai multă
mișcare de cameră, din câte cadre,
dacă filmezi plansecvență sau nu,
și așa mai departe.
Ați folosit drone?

Nu, macara. Stilul îl impune poves
tea. E o lume cu modul ei de viață, cu
raporturile și ritualul ei în existență.
Am înțeles că nu pot veni cu o nebu
nie din asta mișcată și atunci am în
cercat acolo unde era nevoie de
mișcare, să facem mișcare. Drama
turgic vorbind, filmul e șiașa destul
de mozaicat, în primul rând că are
cele două linii de poveste – linia lui
Ilie Moromete și linia lui Niculae –,
care presupun multe secvențe,
multe personaje, așa că dacă se
adună – bine, dacă nu – ai sfeclito.
În primul film aveai un bloc, aveai
familia Moromete cu șapte perso
naje, aici ieșeai din familie.
La fiecare cadru simți că e filmul
unui sfârșit de lume. Iar după ce
Niculae se întoarce de la București, e clar că totul e kaputt.
Până atunci scenele din sat nu
aveau foarte multă acțiune (te și
întrebai de ce), dar după ce Niculae se duce la București se
adună filmul.

Da, da, da, și Moromete cam antici
pează ce urmează să se întâmple.
După ce are discuția cu Fica (Oana
Pellea), zice: „Miam învrăjbit familia
din cauza lor și lam oprit și pe ăsta
micu’ să meargă la școală“, iar ea îi
spune: „Lasăl să se ducă la școală, de
ce să porți păcatul?“. Avea frământa
rea asta și discuția îi dă șvungul.
Șia dat seama ce vine și atunci a făcut
ce nu concepea să facă vreodată: săși
dea pământul, săl împartă la copii. A
împărțit pentru că așa era normal ca

părinte, să nu lași în urmă dezbi
nare, dar important e că ia dat lui
Niculae posibilitatea să meargă la
școală. Ăsta e un lucru care nu există
în Preda, oricât ai căuta.
De ce era important pentru
dumneavoastră acest lucru?

Pentru Moromete era important.
Eu cred că acest om era atât de
deștept, încât trăia de fapt prin pu
terea minții și voia să înțeleagă tot
timpul, fie la nivelul raporturilor
de familie sau mai departe, în lume,
să înțeleagă ce se întâmplă. Și anti
cipa, adică insistând, scormonind,
anticipa și spunea: „Dom’ne, până
la urmă aiștialalți atâta merită, nu
pot mai mult, ăsta măcar să se sal
veze“. E și în Moromeții un moment
când vine el (fusese, tot așa, plecat
să vândă grâul) și îl găsește pe ăla
micu’ plângând pentru că ceilalți îi
aruncaseră cartea în bălegar. Frații
făceau bășcălie, iar el îi spune lui Pa
raschiv: „Scoate cartea de acolo! Cu
limba so ștergi, boule!“.
Miza lui Moromete pentru in
teligență, pentru carte – eu am con
siderat întotdeauna că există, că e
acolo și am vrut să cred că poate șiar
fi dorit, în alte condiții, să fi făcut și el
carte. Au fost mulți oameni așa. Știu
de la tatăl meu că marele lui of a fost
că începuse liceul comercial și că
na mai putut săl termine la Salonic,
pentru căi murise tatăl. În fine, mulți
oameni nau avut această posibili
tate, dar în ei exista, știau ce e lumina.
Asta luminează finalul, nu?

Da. Am o mare afecțiune pentru
Ilie Moromete. De fapt, pentru tatăl
lui Marin Preda, Tudor Călărașu.
Fascinația pe care ia stârnito tatăl
lui la făcut să inventeze această
lume. Din mai multe surse înțelegi
că fascinația aia a fost – surpriza
permanentă pe care o descoperea
copil crescând lângă el, că era unic.
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Ilie era, de fapt, un singuratic în
Moromeții. Un om singur.
Cum vă simțiți la mai bine de 30
de ani după cel mai mare succes
din carieră, făcând un film care
promite să aibă un succes similar?

Precaritatea istoriei noastre re
cente, de după război, căreia ia lip
sit adevărul, a fost unul dintre
motivele interioare pentru care am
făcut filmul. Am primit de la școală
și din cărți o imagine falsă, de aceea
am dorit să rămână o mărturie fă
cută cu bună intenție și pe cât posi
bil corectă față de momentul istoric.
Deci, dacă rămâne un document în
timp nu doar despre ce a însemnat
perioada aceea, dar și despre o iden
titate – pentru că țărănimea și rura
lismul sunt o identitate care ne
definește –, sunt mulțumit. Vin de
acolo, știu ce a însemnat lumea asta
cu valorile și limitele ei, dar trebuie
să recunosc că filmul aduce puțin și
cu un testament.
Va fi ultimul dumneavoastră film?

Nu știu, deocamdată nu am altceva
în plan. Am spus să mă ajute Dum
nezeu săl termin pe ăsta și mai văd.
La 75 de ani ai altă optică asupra vii
torului. Dacă ne ajută Dumnezeu,
dacă suntem inspirați... Eu fug de
pripeală. Numi place să iau decizii
la cald. Am o prudență, pentru că îmi
dau seama că toate deciziile luate
când ești febril, turmentat, sunt
proaste. Nu ai distanță, nu îți vin or
ganic, ci întâmplător și necopt. O de
cizie trebuie să fie așezată în tine, să
simți că vrei să faci lucrul acela.
Ține și de responsabilitate?

Da, a face film e o mare șansă. In
ventezi o lume, pleci de la nimic și
creezi o lume care poate să fie vie
și să trăiască și oamenii să do
rească so vadă. Ce să vrei mai mult?
Ești un miniDumnezeu. SDC
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Lumea ca o casă
Cartea lui Simone Weil, Înrădăcinarea. Preludiu la o declarație a
datoriilor față de ﬁința umană,
apărută în colecția Plural M a
Editurii Polirom, este stranie la o
primă lectură. Ea poate ﬁ citită în
multe feluri: ca un apel către
mișcarea de rezistență franceză
despre destinul unei mari națiuni
IOAN ALEXANDRU TOFAN

Redactată în 1943, cu câteva luni
înainte de moartea autoarei, car
tea va fi publicată, neterminată,
șase ani mai târziu de către Albert
Camus la Gallimard.
Este greu de găsit, între toate
aceste lecturi posibile, una privi
legiată. De altfel, poate că ea ar
trebui să plece de altundeva, de la
o scrisoare către părintele Joseph
Marie Perrin, O.P., din mai 1942, în
care Simone Weil spune: „Dar sen
timentul de a fi pentru Christos ca
un smochin neroditor îmi sfâșie
inima“ ([Ultimele gânduri], în Si
mone Weil, Autobiografie spiri
tuală, Humanitas, București, 2004,
p. 65). Natura neputincioasă, înșe
lătoare și opacă în necesitatea ei
absolută este luminată irezistibil
de o iubire transcendentă care se
revarsă fără preț și măsură.
Răspunsul pe care omul îl dă
acestei iubiri îi articulează în
treaga viață și îi dă consistență,
miez și direcție: bucuria în fața
frumuseții, speranța și încrederea
care sfarmă orice nenorocire, cre
dința în absolutul neverosimil al
cerurilor, afirmată sub apăsarea
țărânei. Greutatea materiei devine
astfel vehicul al zborului, iar ne
norocirea, care este o „pulverizare
a sufletului prin brutalitatea me
canică a împrejurărilor“ ([Iubirea
lui Dumnezeu și nenorocirea], în
ibidem, p. 109), este o poartă prin
care intră în lume harul.
PRIMA PARTE A CĂRȚII ESTE
UN PORTRET MIRACULOS
AL OMULUI ÎNTREG
Din interiorul acestei înțelegeri a
creștinismului pot fi citite și pagi
nile Înrădăcinării. Este vorba aici
despre nevoia sufletului de a face

aﬂate în cumpănă, dar și ca unul
către întreaga umanitate, privind,
în esență, felul împlinit de a ﬁ în
lume; ca o cercetare asupra felului în care harul luminează ceața
alegerilor și a faptelor noastre, dar
și ca foame teribilă de sens, resimțită cu durere și fantastică
bucurie la ultimul prag al vieții.

parte dintro lume care are un
sens, făcând astfel suportabilă ne
cesitatea (naturală, istorică) care îl
determină: „înrădăcinarea este
probabil nevoia cea mai impor
tantă și cea mai puțin cunoscută a
sufletului omenesc. Una dintre cele
mai greu de definit. O ființă umană
are o rădăcină prin participarea ei
reală, activă și naturală la existența
unei colectivități care păstrează vii
anumite comori ale trecutului și
anumite presimțiri despre viitor“
(Înrădăcinarea, p. 45). Aproape fie
care cuvânt din această „definiție“
are țesută în el întreaga temelie a
gândirii lui Simone Weil.
Astfel, întrun mod neaștep
tat, nevoia sufletului nu poate fi
înțeleasă doar din punctul de ve
dere al necesității, deși este de
obicei gândită în analogie cu ea.
Întrun ecou kantian, nevoia su
fletului este cea care îl așază sub
semnul unui „destin etern“ și îi
recunoaște, în adâncul său, oglin
direa cerurilor. Intră aici, de exem
plu, nevoia de ordine, de libertate,
de adevăr, dar și – neașteptat – de
supunere sau de responsabilitate.
Asta pentru că supunerea în
seamnă consimțământ acordat
unei ierarhii construite „spre un
țel ale cărui valoare și chiar mă
reție să fie simțite de toți, de la vâr
ful piramidei până la baza ei“ (p.
18), iar responsabilitatea derivă
din sentimentul de a fi indispensa
bil, de folos celorlalți și, la limită,
ocrotitor al vieții în întregul ei.
La fel sunt, pentru Simone
Weil, nevoia de ierarhie, de onoa
re și de pedeapsă, derivând toate
din sentimentul ordinii și al pro
videnței active în lume. Prima
parte a cărții este un portret mi
raculos al omului întreg, împlinit
de relația sa cu ceilalți și cu rostul
său. Nevoile sufletului, atât de di
verse, sunt supuse logicii superioare

a datoriilor, nu a drepturilor, după
cum în mod obișnuit sar putea
considera. Altfel spus, acestea sunt
absolute, nu circumstanțiale; pri
vesc condițiile de posibilitate ale
vieții în sine, nu manifestările ei
particulare, recunoașteri istorice
sau configurații politice. Spus sim
plu: „un om, dacă ar fi singur în uni
vers, nu ar avea nici un drept, dar ar
avea, în schimb, datorii“ (p. 7).
ÎN ABSENȚA
TRANSCENDENȚEI, ISTORIA
DEVINE DE NEÎNDURAT
Înrădăcinarea, ca nevoie funda
mentală a sufletului supusă unei
datorii absolute, este greu de de
finit, urmare a caracterului ei ori
ginar. Iar cartea lui Simone Weil
face, în părțile a doua și a treia, o fe
nomenologie a vieții înrădăcinate
și, deopotrivă, dezrădăcinate. Fapte
istorice, cărți, sisteme economice și
reflecții despre viața cotidiană
devin în această analiză repere,
probleme, întrebări care însoțesc
drumul spre căutarea locului din
care își găsesc rădăcinile. Fragmen
tul pe care lam citat mai sus vor
bește despre două coordonate ale
acestui loc – temelia trecutului și
direcția viitorului –, dar și o con
diție necesară a lui: colectivitatea,
viața dusă împreună cu ceilalți.
Simone Weil face o minuți
oasă analiză a celor trei elemente,
plecând de la o grilă de lectură în
care Marx este invocat frecvent:
situația muncitorilor, înstrăina
rea, trecerea de la economia
agrară la cea industrială par a fi
reperele ultime ale lumii la care
se referă. Dar dincolo de această
descriere a suprafeței istorice, so
ciale și economic, momentele
cheie îmi par a fi acelea când eve
nimentele ies din ele însele, se
sparg și se găsesc brusc luminate

de transcendență, de harul care
convertește greutatea insuporta
bilă a necesității în supunere li
beră: „măreția reală este rodul
bun ce crește în pomul cel bun,
iar pomul cel bun înseamnă o
stare a sufletului apropiată de
sfințenie. Celelalte pretinse măre
ții trebuie examinate cu răceală,
așa cum examinezi niște ciudă
țenii ale naturii“ (p. 224).
Dintre multele lecturi care –
spuneam – sar putea face cărții,
o aleg pe aceasta, unde autentici
tatea rădăcinii, găsirea sensului și
plenitudinea vieții sunt esențial
legate de momentul descoperirii
sursei lor transcendente. Trecu
tul, de exemplu, nu este defilarea
triumfală a învingătorilor. Aceș
tia, prin însuși faptul că sunt în
vingători, că au cucerit și șiau
înscris numele în piatră, sunt
dezrădăcinați și produc, la rândul
lor, dezrădăcinare, cruzime, moarte.
Din contră, trecutul blând, dis
cret, dar viu, înscris în melanco
liile și admirațiile prezentului
este locul în care omul poate
prinde rădăcini. Eneida este „infi
nit mai puțin valoroasă“ decât
Iliada, pentru că este scrisă în
preajma împăratului Augustus,

Cântarea fratelui soare a Sfântului
Francisc este mai înaltă decât
„toată opera lui Victor Hugo“. Tra
gediile antice, acele poeme ale ne
norocirii străbătute de fiorul divin
sunt, la fel, fragmente ale unui tre
cut care vorbește intim sufletului
aflat în căutarea unei lumi în care
să strălucească blând consolarea
unui sens. Mai mult, în istoria cea
laltă, „cea mare“, cuvintele lui Si
mone Weil sună tăios: „ca să
iubești Franța, trebuie să simți că
are un trecut, dar nu trebuie să
iubești învelișul istoric al acestui
trecut. Trebuie să iubești partea
mută, anonimă, dispărută“ (p. 219).
Convingerea că în absența
transcendenței istoria devine de
neîndurat este, întro anumită lec
tură a Înrădăcinării, gândul ultim
al autoarei. Doar lumina caldă și
discretă care se coboară din cer
poate sparge opacitatea lucrurilor,
le poate șlefui suprafața până le
face transparente, deschise. Iar
această dăruire bogată și neaș
teptată cere din partea omului un
răspuns, ca o nobilă și neclintită
datorie: aceea de a transforma
lumea întro casă, de ai locui,
prețui și cânta sensul, fiind astfel
„smochin roditor“. SDC
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O luptă de câștigat
Fiecare lucru mare
pe care l-am făcut
vreodată a pornit de
la un sâmbure de
adevăr descoperit în
fracțiuni scurte de
lumină. Și de ﬁecare
dată, fără excepție,
prima reacție a celor
din jur a fost „nu ai să
poți face asta
niciodată“.
DESIRÉE HALASEH

Stai aici cuminte și conformeazăte
limitelor impuse de tine și accep
tate de noi. Un pact ieftin unde
răsplata ești tu, în cea mai simplă
varianta a ta. Ușoară, conforta
bilă, aliniată. Apoi a căzut un zid,
și altul, încă unul și o întreagă
construcție. Construcția imaginii
unui om care a fost educat să
creadă că „atât poate“. Cum poți
să urci un munte fără antrena
ment? Cum poți să pleci în lume
fără un job? Cum poți să faci sport
fără să mănânci carne? Cum poți
să mergi singură în Africa sau
India? Cum poți să faci un film
fără școala de regie? Cum poți să
alergi zece km peste o lună când
azi alergi numai cinci? Cum poți
să te vindeci fără să te hrănești cu
antibiotice? Cum poți privi un in
fractor în ochi?

Pot. Pentru că în fiecare zi am
de câștigat o luptă. Pentru că lupta
mea nu e împotriva lumii, ci e ală
turi de ea. Pentru că mă trezesc în
fiecare zi și îmi spun: îmi place
viața și mă bucur de fiecare se
cundă de luciditate în care pot să
mi demonstrez mie că sunt tot
ceea ce pot fi și mai mult decât atât.
Azi e ziua zero. Să spun că mă
simt pregătită e ca și cum aș începe
școala din nou cu alfabetul deja
învățat. Buchisesc pe litere, dar nu
am fluență. Mă opresc să trag aer,
dar cuvintele se rup la jumătate.
O PORȚIE SĂNĂTOASĂ
DE ENDORFINE
În vară, prin iulie, în lipsă de călă
torii majore am descoperit ceva
de care nu mă credeam vreodată
în stare: punând un picior în fața
celuilalt nu pot doar să leg punctul
A de punctul B ci, bunăoară, pot
ajunge destul de rapid de la A la B
și, dacă îmi trag sufletul un pic, mă
pot urni, relativ ușor, și către C
până la, să nu exagerăm, un T.
Alergatul pentru mine a fost
dintotdeauna o problemă, un
semn de neîncredere și disociere
relativă încă de pe vremea gimna
ziului, atunci când să faci sport
însemna să te situezi undeva între
Nadia Comăneci și Gică Hagi.
Orice nu era gimnastică pură sau
rezistență olimpică nu conta; cei
care nu excelau se trezeau sub
linia admișilor în viața reală, iar
eu eram mereu ultima pe lista
respinșilor.
Cel puțin așa socoteam, de
vreme ce probele de sprint, arun
catul mingii de oină (ce solicită

abilități sportive complexe, ală
turi de o viteză bună de alergare,
reflexe rapide în mișcările de apă
rare de minge, precizie în arunca
rea și lovirea ei cu o bâtă) sau
turele de alergare contra crono
metru mă lăsau întro stare de
semiconștiență, neștiind ce ma
lovit și încotro mă trimite. Spiri
tul profesorilor mei de sport a ri
dicat primul zid între ceea ce
puteam fi și ceea ce mi se spunea
deja că sunt. Cu litere mari de o
șchioapă lipite pe frunte: NU EȘTI
ÎN STARE. Astfel încât miam luat
eticheta, am împăturito frumos
și am depozitato în colțul cel mai
ascuns al convingerii că nu pot,
nu îmi place și nu mă voi mai
atinge vreodată de nimic ce pre
supune efort fizic.
Pe repede înainte: au trecut
douăzeci de ani. Iulie, 2018. După
o tură de anduranță cu bicicleta
prin Vișani și Bârnova, offroad la
deal, 40 km, cu mușchii încordați
la maximum, dar un rânjet cât mie
fața de mare, mia trecut prin cap
că vreau mai mult. O porție sănă
toasă de endorfine, opiumul uman,
asezonată cu un strop de curaj și
pe alocuri nebunie. Acest cocktail
mai poartă și numele de extazul
alergătorului, care acționează ca
un stimul de euforie, lozul câș
tigător al sportivilor de cursă
lungă. Astfel vei putea simți ceea
ce îl anima și pe străstrăstrăbu
nul tău atunci când supraviețui
rea lui depindea de vânătoare. El
era motivat de foame, tu de victo
rie, dar endorfinele produse de
efortul fizic solicitant te fac să nu
mai simți nici un pic de durere,
extenuare, așchii și beșici în talpă,
frig sau ploaie.
FĂRĂ GÂNDURI, FĂRĂ CEAS,
DOAR CU MINTEA
Am început să alerg. Mai întâi
câte o tură de 400 m, cu pauză de
respiro, apoi fără pauză, apoi ture
de 800m, 1.200m, 2.000m. Fără
pauză, fără respiro, fără gânduri,
fără ceas, doar cu mintea.
Mike Fanelli, alergător de
cursă lungă, care a reprezentat
Samoa Americană la proba de ma
raton din 1988 la Jocurile Olimpice
de Vară din Seul, Coreea de Sud, cu
un record de 2:25:35 ore, spune că
maratoanele se împart în trei etape:

în prima parte alergi cu mintea, în
a doua cu personalitatea și ultima
parte se aleargă cu inima.
Pentru a recupera ce am pier
dut în anii de școală alerg cât mai
des cu putință. La început număram
kilometrii, acum număr minutele.
Distanțele devin mai puțin impor
tante în fața hotărârii de a mă pre
zenta pe terenul de sport. Timp de 3
luni am alergat cu mintea. După 3
luni mam înscris la Maratonul
Internațional Iași, proba de cros 10
km. Voiam mai mult, un obiectiv
care să mă motiveze și sămi de
monstreze că pot urca mai sus.
În dimineața probei am uitat
de ce mam mai înscris, de ce fac
asta și pentru cine. Dar știam bine
că nu mai aveam răbdare. Cu muș
chii încă în refacere din pricina

antrenamentelor solicitante pe
care le făcusem în ultimele zile,
mam prezentat la punctul 0 al
orașului Iași, în fața statuii ecves
tre a lui Ștefan cel Mare.
E ora 8 dimineață, afară sunt
vreo 10 grade Celsius și câteva
sute de participanți în șorturi și
tricouri sar și sprintează în jurul
Palatului, muzica e la maximum,
se împart banane și apă, susți
nătorii regretă că nu sau înscris
și ei la cursă și eu ard de nerăb
dare să aud: 10, 9, 8… 3, 2, START.
Ziua 0: sunt aici, nimic de ieri
nu mă mai definește azi, totul de
pinde de inima și de picioarele
mele și DA, sunt în stare să alerg
10 km în mai puțin de o oră jumă
tate. Pentru că e o nouă zi și o
nouă luptă de câștigat. SDC
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Gheorghe Crăciun –
Pulsul prozei
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Pulsul prozei, de Gheorghe Crăciun, care va apărea în curând
în Seria de autor „Gheorghe Crăciun“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –

„Cred că literatura mileniului trei
va reuși să depășească obsesia im
prezentabilului și a incapacității
de a fixa în scris procesualitatea
existenței, de care suferim noi, cei
de azi. Dacă arta va ajunge să se con
funde cu viața până la transforma
rea vieții întro formă de artă, atunci
omul secolului XX – cel care a des
coperit absurdul, criza comunicării
și lagărele de exterminare în masă,
dar și rolul enorm al factorului es
tetic în existența individuală – va fi
izbăvit șiși va găsi locul meritat în
ceea ce numim încă astăzi «isto
rie».“ (2001)
„Timp de două sute de ani (de
când există ea cu adevărat), litera
tura noastră a cunoscut o evoluție
sinuoasă, plină de contradicții,
elanuri, frustrări și destul de
puține împliniri estetice. De altfel,
după cum se știe, esteticul na
constituit niciodată pentru con
știința culturală autohtonă o miză
de calibru. Literaturii române îi
lipsește cu alte cuvinte gratuita
tea. Rătăcită printre baricadele
politice ale pașoptismului bonju
rist, prin țarinile sărace ale sămă
nătorismului și poporanismului,
împinsă de gândiriști printre cea
sloave și decoruri apocaliptice, li
teratura noastră a reușit săși
rămână sieși datoare ca formă
asumată de discurs chiar și la
sfârșitul secolului al XIXlea.
Or, pe atunci în Europa lipsa de

pudibonderie era de multă vreme
un fenomen depășit. Europa lui
Balzac, Dickens, Thackeray, Flau
bert era deja o lume de orașe, o
lume cu o altă morală și cu alte mo
ravuri decât cele rurale. Când în
cepe la noi literatura urbană, când
se face cunoscută la noi o altă men
talitate socială decât cea țărăneas
că? Între cele două războaie mon
diale. Obsesia principală e acum
conștiința. Psihologia e mai impor
tantă decât amorul, iar amorul im
plică întro oarecare măsură și
sexul. Era însă nevoie și de un alt
limbaj. Ceva în sensul acesta încer
case Hasdeu prin Duduca Mamuca.
Știm de scandalul care a însoțit pu
blicarea acestui text. Și ce mare
lucru se întâmpla acolo?
Literatura fără perdea nu e o
literatură primitivă, elementară.
Dimpotrivă. Ca să poți scrie o ast
fel de literatură trebuie să ai ce
perdea să ridici și să existe o lume
ascunsă, pe care să o aduci în lu
mină. Pudibonderia exprimă la noi
nu atât un tip de comportament,
cât o formă de înapoiere la nivelul
dezvoltării sociale. Pudibonderia
vine din educație și complexitate.
Mahalaua din schițele lui Caragiale
e lipsită de jenă și rușine, e o lume
cu adevărat obscenă, în sensul lui
Baudrillard. În literatura noastră,
pentru care grija de a ascunde rea
litatea na fost niciodată o pro
blemă, putem vorbi cel mult despre
o pudibonderie de factură țără
nească, deși tocmai Creangă ar
putea fi acela care să ne contrazică

CARTEA
Pulsul prozei este al optulea titlu din Seria de autor „Gheorghe Crăciun“,
începută în anul 2014, sub îngrijirea criticului literar Carmen Mușat și a
fiicei autorului, Oana Crăciun. Volumul actual este alcătuit din texte
apărute de-a lungul a mai bine de douăzeci de ani în presa culturală,
înainte și după 1989, și dezvăluie o viziune organică asupra prozei, fiind
simultan o teorie și o istorie sui generis a prozei românești contemporane, iar prin raportarea sistematică a acesteia la literatura lumii – un
studiu de literatură comparată. Și de această dată, la fel ca în toate
eseurile și în studiile sale de teorie, precum și în critica pe marginea unora dintre cărţile congenerilor săi, se distinge preocuparea autorului de
a realiza genealogii literare autohtone, concepute în sens invers, dinspre Generaţia ’80 înspre literatura secolelor al XIX-lea și XX. SDC

imediat. Apoi, vorbirea țărăneas
că e plină de subînțelesuri, aluzii,
complicități. Există și romane ță
rănești în care înjurăturile sunt
spuse pe șleau, dar asta nu schimbă
datele problemei. La români, înju
rătura e benignă și ea nu demons
trează o vocație a licențiosului.
Ce sa întâmplat după cel
deal Doilea Război Mondial se
știe. Sub comunism temele, lim
bajul, subiectele erau trecute mai
întâi prin filtrul controlului ideo
logic. Nici na fost chiar așa de
greu ca scriitorii să accepte așa
ceva. Eroizarea e un stereotip al
prozei noastre. Haiducii, bandiții
și oamenii drepți și răzbunători
au fost tot timpul niște personaje
fascinante, vezi proza lui Ion
Ghica, Sadoveanu, Slavici, Eugen
Barbu, Fănuș Neagu ș.a. De ce nu
atunci și eroizarea muncitorului,
țăranului, activistului de partid?
În literatura noastră nu prea
există viață intimă, nu prea există
hedonism, loisir, savoarea vieții,
cozerie, sporovăială și risipirea în
nimicuri. Ceva din toate acestea
găsim la Hortensia PapadatBen
gescu, dar în forme destul de cris
pate, obsesive, patologice. Lumea
literaturii române e sumbră, plină
de suferință, responsabilități, du
reri înăbușite, zădărnicie, chin
psihic, lupta pentru supraviețui
re. În literatura română nu prea
există plăcere. Există cel mult acel
oțiu patriarhal visat de toată
lumea, de la slugă la boier. Sau
elanuri cosmicizante, edenice,
eminesciene în esență, necredita
bile, artificiale și prea impregnate
de o filozofie nebuloasă, de joasă
speță, după gustul meu. Cred pe
de altă parte că noi, românii,
avem o problemă cu sexul, care e
tratat la modul pitoresc, simplist,
pasager, ca și cum nar face parte
din obișnuitul vieții.
Toate acestea sunt niște date
constitutive, aici e problema. Nu
ne place să vorbim despre ceea ce
pare de la sine înțeles (actul ru
șinos prin care se fac copiii și tot
ceea cel înconjoară), dar nici nu

prea avem despre ce să vorbim.
Suntem duplicitari, dar ne lip
sește și tradiția discursului trans
parent. Mai mult ca sigur că acest
discurs nare nici în momentul de
față un obiect determinat. Am în
vedere, firește, obiectul erotic.
Odată cu decembrie 1989 nu
sa prăbușit doar un sistem ideo
logic constrângător, ci și o întreagă
morală publică bazată funda
mental pe duplicitate. De aici ex
plozia de care vorbiți. E vorba însă,
din păcate, de o explozie care doar
decopertează un relief cu mari
înălțimi, dar și cu prăpăstii care
dau vertijuri. Unii autori mai noi
par să fi descoperit America și
scriu despre eros și sex de parcă ar
dori să se arunce imediat în prăpa
stie. Nu cred că e conduita cea mai
indicată. În literatura fără perdea
e nevoie de studiu și asumare, nu
doar de curajul de a folosi cuvinte
până nu demult interzise. Or, în
momentul de față, pe acest culoar,
competitorii de calibru sunt destul
de puțini. E drept că și maeștrii au
tohtoni cam lipsesc. Pentru unele
zone ale vieții trebuie din când în
când să inventăm limbaje, per
spective, strategii de abordare, tac
tici deontologice. Ne aflăm în acest
punct.“ (2005) SDC

GHEORGHE CRĂCIUN s-a
născut pe 8 mai 1950 în comuna Tohanu Vechi, judeţul
Brașov, și s-a stins din viaţă
pe 30 ianuarie 2007. Personalitate marcantă a culturii
românești, romancier, teoretician și critic literar, a fost profesor universitar de Teoria literaturii la Facultatea de Litere a
Universităţii din Brașov. A publicat romane, studii teoretice, numeroase articole și eseuri, a
contribuit la alcătuirea unor
lucrări colective cu caracter didactic pentru învăţământul preuniversitar. În anul 1990, împreună cu un grup de profesori
și intelectuali brașoveni, ia
iniţiativa înfiinţării unui departament de studii umaniste în
cadrul Universităţii Transilvania,
devenit ulterior Facultatea de
Litere. Din anul 2014, Editura
Polirom a iniţiat publicarea integralei operei sale atât apărute
deja, cât și a volumelor inedite,
rămase în manuscris în arhiva
personală. SDC
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Kilogramul se schimbă, greutatea rămâne
Kilogramul nu mai este cum
îl știm noi. Până săptămâna
aceasta, kilogramultată, cel
după care se calibrau și măsurau
toate kilogramele noastre, era o
bucată de metal așezată întrun
seif undeva în Franța. Sute de
oameni de știință sau pus de
acord să schimbe eșalonul kilo
gramului, legândul de un
număr constant al Universului,
nu de un obiect fizic.
De mai bine de o sută de ani, ome
nirea măsoară la fel kilogramul.
Pe baza unui cilindru de platină
și iridium, făurit în anul 1879. El
este reprezentarea fizică a con
sensului științific de definire a ki
logramului, respectiv greutatea
unui litru de apă. Numele cilin
drului este „Le Grand K“ și există
clone ale lui peste tot în lume. O
dată la câteva zeci de ani, clonele
sunt trimise în Franța pentru a fi
comparate cu obiectul original și
recalibrate. Atunci când cilindrii
fizici sunt contaminați cu atomi
din aer, ei devin practic un pic
mai grei. De fiecare dată când
sunt puși întro balanță, cilindrii
își pierd câțiva atomi de metal,

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
devenind mai ușori. Diferența de
greutate dintre „Le Grande K“ și
copiile sale a ajuns la aproape a
cincea parte dintrun milion.
Aceste fluctuații de greutate, in
signifiante pentru cineva care se
urcă pe un cântar ca să vadă cât
de eficientă a fost noua sa dietă pe
bază de sucuri de plante, sunt ex
trem de importante pentru indus
trie și lumea științifică.
Un fizician american inter
vievat de „The Guardian“ a încer
cat să își închipuie cum ar de
curge o întâlnire cu extratereștrii
în care noi ar trebui să explicăm
ce înseamnă kilogramul. „Despre
ce altceva am vorbi cu ei, dacă nu
despre fizică. Iar dacă vorbim des
pre fizică, trebuie să ne punem de

acord asupra unor unități. Dar
dacă le spunem că unitatea noas
tră de măsură se bazează pe o bu
cată de metal din Paris, ajungem
subiect de banc în tot Universul.“
Cu alte cuvinte, era necesară
ca valoarea kilogramului să aibă
la bază nu un obiect fizic, ci o con
stantă universală. Constantele
sunt valabile inclusiv pentru ex
tratereștri. Ba mai mult, nu va mai
fi necesar accesul fizic la cilindrul
din Paris, calibrarea putânduse
obține oriunde pe planetă. Discu
țiile despre redefinire se poartă de
mulți ani de zile, consensul a apă
rut undeva în jurul anului 2015.
Astfel, pe 16 noiembrie sa votat
asupra redefinirii greutății în
funcție de constanta Planck, cea
care face legătura dintre energia
și frecvența unei particule. Și, pen
tru că E = mc2, constanta Planck
poate fi folosită în definirea masei.
Un proces asemănător a avut
loc și pentru metru. Inițial, acesta
a fost definit ca a zece milioana
parte dintre Polul Nord și ecuator.
Dar, ca și în cazul kilogramului,
sa dorit realizarea fizică a unui
obiect care să reprezinte eșalonul
metrului. Astfel, metrul oficial a

fost, mult timp, o bară de metal.
Cu timpul, sa făcut legătura din
tre metru și o altă constantă uni
versală, respectiv viteza luminii.
Bara de metal este acum exponat
muzeal. Aceasta va fi probabil și
soarta lui Le Grand K, după vot.

în oraș. Totuși, nu ține să aibă o
carieră de muzician, ci face o
foarte doctă și aplicată universi
tate de biochimie, în Bristol, după
care obține o slujbă în labora
toarele Universității din Lund,
Suedia. Abia acolo, ca distracție,
formează un fel de trupă rock, îm
preună cu doi suedezi.
La întoarcere în Anglia, după
întâlnirea cu toboșarul amator Jet
Black, pune pe drumurile ce du
ceau la glorie (citește: Hollywood,
deși ei, clasic, spuneau că duc la
Roma!) strangulatorii cam bătrâ
iori, dar nu mai puțin dornici de
scandal, bețivi autentici din clasa
muncitoare.

A părăsit cărările bătătorite
și fără perspective artistice noi,
pentru poteca proprie, croită nu
foarte adânc în ținuturi necunos
cute. F(r)aza asta traduce obser
vația că muzica discurilor solo –
23 de titluri: originale, colaborări,
concerte, antologii etc. – seamănă
destul de mult cu muzica Stran
glers din anii 1980. Evident, după
un succes precum Golden Brown,
a compune altceva ține de vocație
și creativitate, de curaj și nepă
sare față de sistemul showbiz.
Cornwell are și ambiție, și bagajul
necesar de talent, însă la promo
vare stă mediocru. Și poate că el
nici nu vrea să facă orice compro
mis, necesar stridentei vizibilități.
Este cumva de așteptat din partea
unui spirit lucid, ironic, lipsit de
acea doză infamă de monomanie
și ego(t)ism, prezentă în felul de a
fi al vedetelor, ca să nu mai pome
nim de al superstarurilor.
Cornwell are structură de
poet, nu de rocker, el chiar spune
ceva prin textele cântate, nu zbia
ră sloganuri sau fraze gata rume
gate pentru o turmă de capete
amețite. Ca mai toți autorii de

Poetul
strangulator
Discul se cheamă Monster, a ieșit
la vânzare pe 5 octombrie 2018
(Sony Music) și na spart nici un
top, necum vreo ureche nepregă
tită săl primească. De fapt, nici
unul dintre cântece na fost con
ceput să spargă, la propriu sau la
figurat. Cel care lea compus, ti
tularul discului, este Hugh Corn
well, chitarist, vocalist, autor nu
doar de versuri, ci și de romane
(două).
În autobiografia A Multitude of
Sins: Golden Brown, The Stran
glers and Strange Little Girls,
Harper/ Collins, 2004, el este pri
mul dintre punkerii englezi care
îndrăznește să descrie tot ce a
trăit (sau ceși mai amintește că a
trăit) în perioada nebună și dez
mățată dintre 19761985. Nici în

cariera solo, nici în The Stran
glers, Hugh na scris cântece al
căror impact putea să devasteze
mulțimile. De ce? Un răspuns cât
de cât limpezitor este că și cu
trupa, și solo, englezul cu alură de
poet proletar a vrut doar să cânte
despre una sau alta, nu să salveze
omenirea, nici să o facă mai bună.
Anul nașterii, 1949, îl pla
sează alături de nume grele și
foarte grele ale rockului, intrate
în conștiința publică începând
cam de prin 19651966, când a fi
catalogat drept rocker începe să
devină un statut social apreciat în
funcție de veniturile bănești.
Adolescent, Hugh Cornwell
cântă la chitară acustică prin clu
buri și restaurante, muzică la ce
rerea publicului cu oarecare timp
liber și suficienți bani ca să ia cina

Din păcate, schimbările nu
vor modifica valoarea efectivă a
kilogramului, doar eșalonul lui.
Cântarul va arăta aceeași greutate
și nici un vot al oamenilor de
știință de la Paris nu o va putea
modifica. SDC

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
acest fel, de la Bob Dylan la Tom
Waits, Cornwell povestește cu
vocea și chitara. Dacă subiectele
și melodiile sale nau prins în
aceeași măsură cu a celorlalți, e
o problemă de receptare, nu de
valorizare.
Monster nu este un album
fioros, cu toate că vorbește despre
„eroi și ticăloși“ care au trăit în se
colul trecut (și chiar mai trăiesc:
Robert Mugabe, de pildă). Atmos
fera e calmă și meditativă, liris
mul nu lipsește, pare ceva intrin
sec lui Cornwell, ritmul este lent
în cea mai mare parte a celor zece
melodii, armoniile fastuoase nu
pierd nimic din frumusețe, acidu
late cu note punk. Un album de
admirat sau de ignorat, în funcție
de gusturi. SDC
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Moartea
unui
supererou
Stan Lee, unul dintre părinții celor mai populari
supereroi și fondator al imperiului Marvel,
a încetat din viață la vârsta de 95 de ani.
E ca și cum ar fi murit Disney sau
P.T. Barnum. A dispărut omul că
ruia i se datorează una dintre cele
mai importante mitologii cultu
rale ale erei noastre, cel căruia i se
atribuie paternitatea celor mai
populari eroi din ultimul secol.
Anunțat de massmedia că
Stan Lee a murit, marele public șia
adus aminte, probabil, că acesta
este moșul simpatic care apărea

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

în toate filmele cu supereroi, cele
care au invadat până la refuz cul
tura populară a ultimilor ani.
Între mascotă a unui imperiu cor
porate atotputernic și figură mi
tologică creatoare de mitologii
moderne, legenda lui Stan Lee este
ceva mai complexă, la fel ca supe
reroii săi. Fanii știu de ce.
Despre Lee se știe că a inventat
din 1961 încoace o parte considerabilă

a celor mai populari supereroi
americani, transformând în ace
lași timp Marvel Comics dintro în
treprindere pe buza prăpastiei
financiare întruna dintre cele
mai importante edituri de gen.
Cei 4 Fantastici, Hulk, Omulpă
ianjen, Thor, Iron Man, XMen,
Black Panther – Stan Lee este cel
care ia creat și cel care lea scris
primele aventuri.
Nu a fost singurul lor părinte,
așa cum i sa reproșat și i se re
proșează chiar și acum, la mo
mentul articolelor comemorative.
Lee a făcut echipă, la început, cu
doi dintre cei mai creativi și mai
talentați desenatori de comics a
mericani, Jack Kirby și Steve
Dikto, care din păcate nu sau bu
curat de aceleași recompense fi
nanciare ca Lee și nici de aceeași
glorie. Dar Lee a fost făcut să stea
în lumina reflectoarelor, Dikto și
Kirby mai puțin.
Când era mic, mama lui (Lee
sa născut pe 22 decembrie 1922
din părinți evrei emigrați din Ro
mânia) îi spunea că va ajunge pre
ședintele Statelor Unite, iar micul
Stanley o credea pe cuvânt. A cres
cut în America zguduită de criză
economică, dar nu șia pierdut în
crederea în sine insuflată de
mama sa.
Când a intrat în industria co
micsurilor, la 18 ani, când a fost
angajat la Timely Comics de către
Martin Goodman, soțul verișoarei
lui, industria de gen era cu totul
altfel decât își poate imagina pu
blicul de astăzi, când întreg eco
sistemul divertismentului este
dominat de miliardele de dolari
produse de filmele cu supereroi.
Pe atunci nu exista încă o indus
trie a supereroilor. Batman și Su
perman abia fuseseră inventați, în

1938 și 1939. Succesul lor a fost
fulgerător și, pe nesimțite, toată
lumea citea povești cu supereroi,
în vreme ce planeta se lăsa înghi
țită de războiul mondial.
Lee urcă încet în ierarhia edi
turii până la funcția de redactor
șef, în timp ce mania supereroilor
pierde din viteză spre sfârșitul
anilor ’40, iar industria comicsu
rilor are dea face în deceniul ur
mător cu cenzura conservatoare.
La începutul anilor ’60, Timely,
rebotezată Atlas Comics, este pe
marginea prăpastiei în urma unor
decizii financiare falimentare. Lee
și Jack Kirby mizează totul pe o
singură carte lansând o nouă
echipă de supereroi, Cei 4 Fantas
tici. Succesul este fulgerător, iar
Lee și colaboratorii lor se trans
formă în uzină de produs supere
roi în anii următori, punând astfel

bazele viitorului imperiu Marvel.
Lee a fost acuzat că șia asumat
în totalitate meritul creării acestor
supereroi. Nu e adevărat, chiar el îi
corecta pe cei care îl declarau „pă
rinte unic“, deși câtă vreme a fost
șef la Marvel editura a contat pen
tru el în mai mare măsură decât
angajații. A profitat cel mai mult, e
drept, de pe urma lor și la fel de
adevărat este că în majoritatea edi
turilor desenatorii, practic angajați
ai editurilor, nu erau tratați de
către patroni așa cum meritau. Pe
de altă parte, nu se poate ști dacă su
pereroii ar fi putut deveni atât de
populari fără talentul lui de scena
rist, fără imaginația lui și fără meto
dele impuse în cadrul „revoluției
Stan Lee“ din anii ’60.
Când Marvel Comics (fosta
Atlas) sa transformat în fabrică
de eroi mascați, Lee, pentru a
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menține ritmul, a fost silit să in
venteze ceea ce sa numit „metoda
Marvel“. Practic, scenaristul (în
special Lee, care, ca redactorșef,
superviza toate producțiile editu
rii) dicta un scenariu sumar de
senatorului, punctând principalele
momente ale intrigii, lăsândul pe
acesta să conceapă povestea la li
bera lui alegere. Odată planșele
desenate, Lee revedea și scria bu
lele de dialog și refasona intriga
conform gustului său. Lee astfel
avea un control editorial total și
asigura revistei o anume omoge
nitate. Tot Lee impunea, din 1962,
o clasificare a meseriilor din co
mics și ținea o rubrică perma
nentă de contact cu cititorii care
funcționa ca un fanclub.
Lucrul care a făcut ca eroii săi
să devină atât de iubiți a fost sim
plul fapt că Lee șia dat seama
încă de la început că personaje ca
Superman sunt, în esență, plicti
sitoare. Eroii creați de rivali erau
unidimensionali, invincibili. Eroii
lui Lee sunt cu adevărat umani și
profunzi (în limitele impuse de
un comic book). Puterile lor ex
traordinare nu sunt un privilegiu.
Când cei patru astronauți se
transformă în Cei 4 Fantastici, ei
își văd puterile ca pe un blestem.
Hulk nu poate stăpâni monstrul
în care se transformă, Omul Pă
ianjen este un adolescent sărac
din New York, Daredevil este orb,
Iron Man suferă de probleme car
diace, iar XMenii sunt temuți și
respinși de restul oamenilor. De
asemenea, spre deosebire de DC
Comics, lumea eroilor Marvel re
flectă preocupările și problemele
lumii reale – Războiul Rece, lupta
pentru drepturi civile etc. Stan
Lee are ideea de ași introduce
personajele în această replică de
senată a lumii reale, întro conti
nuitate temporală, făcândule să
evolueze întrun univers comun –
o idee ce se dovedește genială din
punct de vedere comercial, pentru
că îi face pe cititori să se intereseze
nu numai de o singură revistă, ci
de toate produsele Marvel.
Părăsind în timp rolul de re
dactorșef (după ce a pus la punct
sistemul Marvel), Lee devine un
showman și un neobosit popula
rizator al eroilor săi, „poster boy“
și, practic, întrupare a tot ceea ce
reprezintă benzile desenate cu
supereroi. Și figură mitică a cul
turii populare a ultimului secol.
De cealaltă parte este omul Stan
Lee, cu controversele și umbrele
sale care, și ele, fac parte din mit.
Stan Lee este cel care a făcut
supereroii „cool“, iar asta este ceea
ce îl face un supererou. SDC
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PE SCURT

n Autoritățile din Kuweit au scos
în afara legii 948 de cărți, a anun
țat Saad alAnzi, șeful Festivalului
internațional de literatură din
Kuweit. Printre acestea se nu
mără și romanul Frații Karama
zov al lui Feodor Dostoievski, care
intră astfel pe lista autorilor de
ranjanți pentru autoritățile ku
weitiene, considerate totuși prin
tre cele mai tolerante din Golf. În
ultimii ani, Ministerul informa
țiilor din Kuweit a interzis aproxi
mativ 4.000 de cărți, printre care și
NotreDame de Paris de Victor
Hugo sau Un veac de singurătate
de Gabriel García Márquez. Căr
țile prezentate la Festival au fost
în prealabil analizate de o comisie
de cenzură islamică care acțio
nează în virtutea unei legi din
2006 ce prevede sancțiuni contra
editorilor sau jurnaliștilor care
sar face vinovați de „insultă la
adresa religiei musulmane, ame
nințare la adresa securității na
ționale, incitare la dezordine sau
fapte imorale“.

n

Primul ministru ceh, Andrej
Babiš, a propus ca cetățenia cehă
să îi fie „înapoiată“ scriitorului
Milan Kundera (foto), la 40 de ani
după ce aceasta ia fost retrasă de
comuniști. Kundera a fost exclus
din partidul comunist cehoslovac
în 1950 pentru „activități antico
muniste“ și, după fuga acestuia în
Franța, în 1975, ia fost revocată
cetățenia cehoslovacă.
n „Nu lam făcut niciodată cretin pe
Quentin Tarantino“, sa indignat

faimosul compozitor italian Ennio
Morricone în urma unui interviu
publicat de ediția germană a re
vistei „Playboy“. În cele din urmă,
redacția revistei a recunoscut
„eroarea“ jurnalistului care a rea
lizat interviul.

n Tabloul Le principe du plaisir al
lui René Magritte sa vândut la o
licitație la New York pentru suma
record de 26,8 milioane de dolari,
„detronând“ tabloul La corde sen
sible, vândut în 2017, la Londra,
pentru 14,4 milioane.
n E stabilit, ultimul sezon din Ur
zeala tronurilor va avea premiera
în aprilie 2019. Va fi un sezon
scurt, de numai șase episoade, dar
ceva mai lungi decât durata stan
dard de o oră.
n În același timp, serviciul de
streaming Hulu a anunțat că a
cumpărat drepturile de adaptare
ale unei alte saga literare ce poar
tă semnătura lui George R.R. Mar
tin, Wild Cards. Această serie, de
27 de cărți în total (o serie editată
de Martin, dar scrisă în combi
nație cu mulți alții), este o antolo
gie SF a cărei acțiune se petrece
întro Americă de după Al Doilea
Război Mondial în care un virus
extraterestru a dus la apariția su
pereroilor. De asemenea, la HBO
se lucrează la thrillerul spațial
Nightflyers, adaptat după o nu
velă a lui Martin.
n Disney a anunțat intrarea în
lucru a unei noi serii TV plasată în
universul Războiul stelelor, în
care erou va fi Cassian Andor, per
sonaj central în filmul Rogue One.
n „Când am ieșit de la Ultimul Jedi
miam dat seamă că îmi lipsește

George Lucas. Fără că cineva să le
mai dirijeze, se simte că filmele
Războiul stelelor au pierdut din
eleganță. Am resimțit cu adevărat
lipsa vocii lui Lucas în noile
filme“, a declarat un mare fan al
seriei, actorul Simon Pegg.
n Animale fantastice 2: Crimele
lui Grindelwald, noul episod din
franciza Harry Potter, are succes la
cinema, dar este destul de prost pri
mit de critici. Aceștia apreciază fil
mul drept „spectaculos din punct de
vedere vizual“, laudă interpretările
lui Johnny Depp și Jude Law, dar
consideră că scenariul este slab.
n Un muzeu din orașul Rostov Ve
liki acuză Centrul Pompidou că
expune în prezent tabloul Samo
var al lui Kazimir Malevici, ce ar fi
fost furat din Rusia cu decenii în
urmă. Tabloul lui Malevici a dis
părut în perioada de după prelua
rea puterii în Rusia de către
bolșevici, perioadă când multe
opere de artă de avangardă din
capitală au fost distribuite mu
zeelor din provincie pentru o „de
mocratizare a culturii“ inițiată de
comisarii Anatoli Lunacerski și
Vasili Kandinsky. Odată cu ascen
siunea lui Stalin, această artă este
declarată „burgheză“ și „contra
revoluționară“ și, astfel, urmele
multor opere se pierd între 1940
și 1950. Multe tablouri de Kandin
sky, Malevici sau Chagall au ajuns
probabil la gunoi, au fost puse pe
foc sau furate, crede Andrei Sara
bianov, director la Muzeul Evre
iesc din Moscova. Contrabanda cu
bunuri culturale sa generalizat

după 1960, odată cu deschiderea
URSS turiștilor străini, și a căpă
tat proporții alarmante odată cu
perestroika. Tabloul lui Malevici
a dispărut din Rusia undeva după
1922 și a apărut, 50 de mai târziu,
în 1972, la Londra. În prezent el se
află în catalogul MoMA, care la
achiziționat, în 1983, de la un om
de afaceri israelian.
n Brexit și Trump zguduie lumea
occidentală, dar librarii își freacă
mâinile de bucurie: în ciuda tabe
relor, sa înregistrat o creștere sub
stanțială la vânzarea cărților cu
subiecte politice. Astfel, numai lan
țul de librării Waterstones din Ma
rea Britanie a vândut, în primele
luni din 2018, mai multe cărți de
acest gen (1,41 milioane de exem
plare) decât în 20152016. Per total,
vânzările din acest an ar putea în
registra o creștere de peste 50 la
sută în raport cu anii precedenți.
Un mare succes la înregistrat volu
mul Fire and Fury, în care Michael
Wolff încearcă să șteargă pe jos cu
Donald Trump și care numai în Re
gatul Unit sa vândut în peste
180.000 de exemplare. SDC
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Ghepardul din Siliștea Gumești
În interviul care poate ﬁ citit în acest număr,
Stere Gulea a folosit de mai multe ori cuvântul
„prudent“ (l-am mai eliminat ca să nu devină
redundant). Mi-am adus aminte de asta când
am început să mă gândesc la ce voi scrie aici.
Ajutat de harnica echipă de la
Libra Film, de profesioniștii din
toate departamentele, de echipa
de actori care e emblematică pen
tru o generație așa cum era echi
pa primului film, Stere Gulea a
reușit aproape imposibilul – un
film care îl omagiază/ citează pe
primul fără a da senzația că se ia
la trântă cu el și fără săl imite
pentru a șantaja emoțional spec
tatorul și a se nutri din nostalgia
acestuia.
Ajutat de o inteligentă cam
panie de marketing, Moromeții 2
pare să se fi instalat deja pe un loc
ce i se cuvine firesc în conștientul
colectiv al românilor. Dincolo de
strategie, poate că sau aliniat și
planetele astfel încât, la 75 de ani,
Gulea să realizeze acest film de
spre care, cu toată modestia și
prudența lui, recunoaște că e și un
fel de testament. Toată lumea –
poate inclusiv Horațiu Mălăele –
îl putea vedea numai pe Victor
Rebengiuc în rolul lui Ilie Moro
mete, dar acest Ilie Moromete in
terpretat acum de Mălăele are
inteligența de a nu ocupa cadrul
mai mult decât o făcea Rebengiuc,
de a nu juca cu un picior în ușă, de
a păstra un soi de „prudență“, de
cumpătare, de decență care, în loc
săl îndepărteze, îl apropie de ve
chiul Moromete. Mălăele face
probabil cel mai reținut rol al lui,
ca și cum nar vrea săl detroneze
pe Rebengiuc (știe că nar putea)
dar, pe de altă parte, parcă ar
înțelege și că e, la fel ca Reben
giuc, doar un vehicul pentru un
suflet care e întrun fel etern.
Moromeții are peste un mi
lion de vizualizări pe platforma
online Cinepub, unde a fost lansat
în decembrie 2015. Foarte mult.
Citiți comentariile, o să fiți sur
prinși că există fani care nu se
născuseră la data premierei și
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Tot ce a spus în interviu m-a ajutat să înțeleg
mai bine Moromeții 2, a cărui realizare părea
tot mai improbabilă pe măsură ce trecea
timpul, dar sunt câteva puncte care mi se
par indicii foarte utile.

IULIA BLAGA
FILM

care lau descoperit acum, pe net.
Evident, Moromeții 2 trebuie vă
zut la cinema. Poate mai mult de
cât în prima parte, imaginea
extraordinară a lui Vivi Drăgan
Vasile e mult mai prezentă în na
rațiune (și pentru că narațiunea e
mai redusă). În Moromeții, care se
termina cu plecarea lui Ilie și a lui
Niculae cu căruța, înconjurați de
o ceață care plasa finalul întrun
context istoric aproape abstract,
imaginea avea rolul de a susține
autenticitatea unui mod de viață și
a unei perioade istorice. Totul pă
rea de acolo, începând cu decoru
rile, costumele și imaginea, și ter
minând cu interpretarea actorilor –
de aici succesul filmului și ecoul lui
în timp. (Tânărul fan amintit mai
sus e convins că exact așa trăiau
țăranii români în anii ’30.)
În Moromeții 2 miza e cu
totul alta. Așa cum am spus și în
interviu, e filmul unui sfârșit de
lume, al unui capăt de drum, și
imaginea îți comunică asta aproa
pe permanent, aproape la fiecare
cadru. Cu toate astea, nu e o ima
gine căutată și autosuficientă.
Albnegrul aduce un fel de puritate,
dar și abstractizează. Exact ce tre
buie pentru o placă turnantă cum a
fost anul 1945, când existau per
soane care presimțeau dezastrul.

Citesc în aceste zile jurnalul lui
Denis de Rougemont, care încă
din anii ’30 avertiza asupra peri
colului nazist. Ilie Moromete are
și el un al șaselea simț, care com
pensează întro anumită măsură
lipsa educației. Și el își dă seama
că se pune un capac greu peste
lume, nu doar peste familia lui.
Senzația asta o dă întreaga po
veste, care e inteligent construită.
Mai bine de jumătate din film sunt
scene fără prea multă narațiune,
care developează de fapt o agitație
mai mult a mentalului colectiv și

care anticipează dezastrul comu
nist. Asta până când Niculae, care
cocheta cu comunismul, se duce
la București și se dezvrăjește la
manifestația din 8 noiembrie.
Acela e momentul când, la în
toarcerea în sat, simți clar impla
cabilul, sfârșitul. E excelent de
butantul Iosif Paștina în rolul lui
Niculae, prin ai cărui ochi ino
cenți parcă vedem și noi hopurile
Istoriei.
Faptul că cineastul șia luat
libertatea de a modifica textul lui
Marin Preda și de ai salva onoarea

lui Ilie Moromete mi se pare im
portant dpdv personal. Aici nu
mai e vorba de public, ci de relația
cineastului cu personajul cel mai
drag, și poate și cu propria viață
(vezi referirile din interviu în
același timp la tatăl lui Marin
Preda și la propriul tată).
În Moromeții 2 parcă există
un film pe dedesubtul filmului, ca
o peliculă care nu dispare și care,
mai mult decât în Ghepardul lui
Visconti, își trădează natura abs
tractă, anistorică. Există momente
în istorie, plăci turnate construite
pe același principiu. Filmul mi se
pare cu atât mai potrivit azi și cu
atât mai impresionant cu cât vre
murile sunt asemănătoare. Capa
cul se apropie și de capetele noas
tre. Întrun scenariu ideal și cu
toată prudența, filmul ar declanșa
ceva definitiv în conștiința celor
carel văd. Cred că Stere Gulea își
dorește asta dar, din prudență,
no spune textual. SDC
Moromeţii 2, de Stere Gulea.
Cu: Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru,
Iosif Paștina, Răzvan Vasilescu,
George Mihăiţă, Andi Vasluianu,
Oana Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Marian Râlea, Paul Ipate, Cuzin Toma,
Liviu Pintileasa, Dorina Chiriac

