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MANIFESTUL COALI}IEI SECTORULUI CULTURAL INDEPENDENT DIN IA{I

ONG-urile culturale cer
mai mult\ transparen]\
`n finan]area proiectelor

INTERVIU CU SCRIITORUL
BOGDAN SUCEAV|

„Biografia
lui Caragiale
merita o
formul\
literar\“
Radu Cucuteanu
Reconstituirea literar\ a trecutului este `ntotdeauna de natur\ s\ fascineze publicul. Nu
trebuie uitat\ nici invidia istoricului, limitat de sursele de
care dispune `n refacerea [i interpretarea acestui trecut, resim]it\ fa]\ de scriitorul care,
`n urma document\rii, are libertatea de a reconstrui `n fapt [i
`n spirit o epoc\ (poate cel mai
cunoscut exemplu de asemenea
scriitur\ este Baudolino a lui
Umberto Eco). ~n cazul nostru,
Bogdan Suceav\ ne aduce `n
fa]\ un moment definitoriu
pentru constituirea culturii politice a României moderne, Republica de la Ploie[ti.
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Nominaliz\rile
la Premiile Gopo
2017: Certificat
de constatare
Iulia Blaga

O serie de `ntâlniri ale reprezentan]ilor mai multor asocia]ii sau funda]ii culturale, arti[ti independen]i,
manageri culturali [i creativi ie[eni a condus la ideea `nfiin]\rii unei Coali]ii prin care s\ `[i transmit\
public punctele de vedere [i s\ intre `n dialog cu autorit\]ile locale. Modelul este reprezentat de
ONG-urile din zona serviciilor sociale, proiecte de succes precum „Vocea ONG“ sau Federa]ia Organiza]iilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale. „Suplimentul de Cultur\“ a adresat câteva `ntreb\ri
unor semnatari ai scrisorii deschise adresate autorit\]ilor ie[ene privind finan]area proiectelor culturale
din bani publici, scrisoare care reprezint\, de altfel, actul de na[tere al ini]iativei.

Citi]i dosarul realizat de C\t\lin Hopulele `n » paginile 10-11

Pentru a 11-a oar\, profesioni[tii
din industria cinematografic\ de la
noi se adun\ pentru o nou\ edi]ie a
Premiilor Gopo ca o mare familie
disfunc]ional\, unit\ la ocazii (ca
s\-l citez pe Cezar Paul-B\descu, coscenarist la Ana, mon amour:
„Frustr\rile nu trebuie ascunse
sub pre[, altfel d\m `n nevroz\“).

» pag. 3
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Oscarurile 2017:
Alo, a]i gre[it num\rul...
Oscarul a ajuns de râsul curcilor odat\ cu gafa
inexplicabil\ din momentul culminant al celei de-a
89-a gale, când prezentatorii Faye Dunaway [i
Warren Beatty au anun]at c\ Oscarul pentru cel mai
bun film a fost acordat lui La La Land, pentru ca trei
minute mai târziu, când echipa La La Land nici nu
terminase cu mul]umirile, s\ apar\ cineva de la
organizare care s\ spun\: „Scuze, de fapt Moonlight
e câ[tig\tor“ [i s\ arate plicul la camer\.
Iulia Blaga
Pân\ la ora când scriu rândurile astea (27 februarie, ora 16:17), PricewaterhouseCoopers (care se ocup\ de
procedura de votare) n-a dat un comunicat explicativ. Ce se [tie pân\
acum e c\, potrivit procedurii, exist\
dou\ seturi de plicuri cu premian]i,
dar nu se [tie cum la Warren Beatty
a ajuns plicul cu premianta pentru
rol principal feminin, c\ci Emma
Stone sus]ine c\ p\strase plicul de la
premiul care-i fusese `nmânat mai
devreme. Când a v\zut c\ pe hârtie
scrie Emma Stone, La La Land,
Beatty i-a aruncat pisica lui Dunaway, care a citit ca o floare titlul pe
care l-a v\zut, La La Land.
Cu toat\ aceast\ bâlbâial\ de necrezut, palmaresul arat\ previzibil.
Academia American\ de Film (ai
c\rui membri voteaz\ la un loc Cel
mai bun film, dar decid celelalte

premii fiecare pe ramura lui) a ales
(poate [i datorit\ acuza]iilor de anul
trecut c\ discrimineaz\ cinea[tii de
culoare) s\ dea trofeul suprem unui
film realizat de o echip\ majoritar de
culoare [i care trateaz\ despre maturizarea unui tân\r de culoare, gay,
dintr-un mediu defavorizat. Dincolo
de asta, Moonlight – care a mai fost
premiat pentru scenariu adaptat [i
pentru rol secundar masculin (Mahershala Ali) – e o poveste bine articulat\, care construie[te din câteva
tu[e evolu]ia eroului pe mai bine de
20 de ani, reu[ind s\ creasc\ `n
emo]ie pân\ la un catharsis de o discre]ie absolut\. Cu o zi `nainte, Moonlight devenise [i eroul premiilor Independent Spirit, fiind premiat la [ase
categorii, printre care cel mai bun
film, regizor [i scenariu. Filmul va fi
distribuit [i la noi de Transilvania
Film, din 10 martie 2017. La La
Land, care avea un num\r record

Palmares Oscar 89
n Cel mai bun film – Moonlight/ ~n lumina lunii
n Regizor – Damien Chazelle (La La Land)
n Scenariu original – Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)
n Scenariu adaptare – Barry Jenkins, Tarell
Alvin McCraney (Moonlight)
n Actri]\ rol principal – Emma Stone (La La
Land)
n Actor rol principal – Casey Affleck (Manchester by the Sea)
n Actri]\ rol secundar – Viola Davis (Fences)
n Actor rol secundar – Mahershala Ali (Moonlight)
n Imagine – Linus Sandgren (La La Land)
n Montaj – John Gilbert (Hacksaw Ridge/ F\r\
arm\ `n linia `ntâi)
n Efecte vizuale – Robert Legato, Adam Valdez,
Andrew R. Jones, Dan Lemmon (The Jungle Book/
Cartea junglei)
n Scenografie – David Wasco, Sandy ReynoldsWasco (La La Land)
n Costume – Colleen Atwood (Fantastic Beasts

de 14 nominaliz\ri, a plecat acas\
cu [ase premii, printre care pentru
regie, actri]\ `n rol principal [i imagine. Premiul de regie e dat pe merit –
e foarte greu s\ regizezi un film
muzical, mai ales unul de complexitatea lui La La Land. Premiul de interpretare feminin\ pare c\ s-a dus
la Emma Stone doar ca Isabelle
Huppert, care avea `n Elle una dintre cele mai grele partituri feminine
din 2016, s\ nu duc\ premiul `n
Fran]a. Efortul de a `nv\]a s\ dansezi e minor fa]\ de travaliul de a
construi un personaj atât de complex ([i de dificil pentru morala
american\) cum e cel al femeii care

and Where to Find Them/ Animale fantastice [i
unde le po]i g\si)
n Make-up [i hairstyling – Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Allen Nelson
(Suicide Squad/ Brigada sinuciga[ilor)
n Mixaj sunet – Kevin O’Connell, Andy Wright,
Robert Mackenzie, Peter Grace (Hacksaw Ridge/
F\r\ arm\ `n linia `ntâi)
n Montaj sunet – Sylvain Bellmare (Arrival/
Primul contact)
n Lungmetraj de anima]ie – Zootopia/ Zootropolis de Byron Howard, Rich Moore
n Scurtmetraj de anima]ie – Piper de Allen
Barillaro
n Film str\in – The Salesman/ Forushande
(Iran/ Fran]a) de Asgar Farhadi
n Melodie original\ – City of Stars, de Justin
Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul (La La Land)
n Coloan\ sonor\ – Justin Hurwitz (La La Land)
n Scurtmetraj de fic]iune – Sing/ Mindenki (Ungaria) de Kristof Deak
n Scurtmetraj documentar – The White Helmets (Marea Britanie) de Orlando von Einsidiel
n Documentar lungmetraj – O.J.: Made in America de Ezra Edelman
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decide s\ se r\zbune insolit pe cel
care a violat-o, jucând pe muchie
`ntre traum\ [i pl\cere. Premiul
pentru rol principal masculin s-a
dus `n mod previzibil la Casey Affleck, unanim recunoscut pentru
rolul b\rbatului bântuit de episodul
uciderii prin impruden]\ a propriilor copii, care devine tutorele nepotului s\u. Manchester by the Sea (o
melodram\ gândit\ s\ ude bine
batistele – vezi, de pild\, coloana sonor\) a mai fost premiat pentru scenariu original. P\cat c\ un film remarcabil ca Arrival a fost premiat
numai pentru montaj sunet, când
putea câ[tiga la scenariu adaptare,
imagine [i scenografie. P\cat [i c\
Nocturnal Animals [i alte filme de
valoare au fost l\sate la o parte.
~n acest an, Academia American\ de Film a `ncercat s\ dreag\
busuiocul pentru acuza]iile de discriminare rasial\ de anul trecut (cinea[tii de culoare au avut mai multe nominaliz\ri decât `n al]i ani,
chiar [i când nu era cazul), dar a [i
scos `n fa]\ (`n mod previzibil) un
omagiu profesionist [i benign (dar
`ntotdeauna binevenit) adus Uzinei
de filme – cum e La La Land. Acestea au fost fe]ele monedei.
Gala din 26 februarie s-a str\duit
s\ aduc\ nu doar o gazd\ nou\ (insipidul Jimmy Kimmel), ci [i alte
nout\]i. Mini-para[utele cu acadele
au fost ca [i când n-ar fi, iar ideea de
a provoca un [oc unui grup de oameni obi[nui]i care f\ceau un tur
turistic prin LA, aducându-i pe
ne[tiute `n sala de la Dolby Theater,
a p\rut un populism de prost gust,
`ntre]inut de Kimmel [i de vedetele
care au zâmbit larg plebei [tirbe care c\sca gura ca la zoo.

Premierea filmului iranianofrancez The Salesman nu mi se pare o atât de flagrant\ discriminare
pe motive socio-politice, cum a dat
de `n]eles Ada Solomon pe Facebook, sup\rat\ c\ n-a câ[tigat Toni
Erdmann, la care a fost produc\tor
executiv [i pe care l-a promovat `n
România drept coproduc]ie minoritar român\ (de[i e coproduc]ie
germano-austriac\, HiFilms Production fiind prestator de servicii).
Despre Oscarul pentru film str\in
se [tie oricum c\ se d\ pe motive de
multe ori politice sau c\ filmele premiate/ nominalizate nu sunt `ntotdeauna cele mai bune din recolt\.
Cum iranianul Asgar Farhadi era
vizat de interdic]ia impus\ de
Trump asupra cet\]enilor str\ini
(n-a mai venit, de[i pân\ la urm\ ar
fi putut) [i cum to]i nominaliza]ii
semnaser\ o scrisoare denun]ând
„climatul na]ionalist [i fanatic din
SUA [i din alte ]\ri“, era de a[teptat
ca premiul s\ se duc\ la The Salesman. Cine poate garanta c\ f\r\
Trump ar fi câ[tigat Toni Erdmann? Filmul lui Maren Ade luase
cu o zi mai devreme Independent
Spirit Award, `nvingând un alt film
iranian, Under the Shadow, de
Babak Anvari. Un român tot a fost
premiat, bra[oveanul Ioan Boieriu,
care a f\cut parte din echipa care a
luat Oscarul pentru efecte speciale,
pentru Cartea junglei.
Cam asta a fost la aceast\ edi]ie
care va r\mâne `n istorie. Pe lâng\
gafa de final, organizatorii au mai
comis una, folosind `n grupajul In
Memoriam fotografia produc\toarei australiene Jan Chapman
lâng\ care au pus numele creatoarei australiene de costume Janet
Patterson, disp\rut\ `n 2016.
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Nominaliz\rile la
Premiile Gopo 2017:
Certificat de constatare
Pentru a 11-a oar\, profesioni[tii din industria cinematografic\ de la noi
se adun\ pentru o nou\
edi]ie a Premiilor Gopo
ca o mare familie disfunc]ional\, unit\ la
ocazii (ca s\-l citez pe
Cezar Paul-B\descu, coscenarist la Ana, mon
amour: „Frustr\rile nu
trebuie ascunse sub pre[,
altfel d\m `n nevroz\“).
Iulia Blaga
„Cina cea de tain\“ are loc `n acest
an `n 21 martie 2017, la Teatrul
Na]ional din Bucure[ti. Dup\
cum se [tie din anii trecu]i, evenimentul ini]iat de Tudor Giurgiu [i
echipa TIFF prin Asocia]ia de
Promovare a Filmului Românesc
(`n colaborare cu CNC [i Babel
Communications) nu e `mbr\]i[at
de toat\ lumea. Cristi Puiu, Radu
Jude sau Radu Muntean au lipsit
`n mod constant de la gal\ ori de
câte ori au fost nominaliza]i,
semn c\ n-au vrut s\ gireze ni[te
premii pe care nu le consider\
oportune atât timp cât, spuneau,
nu se poate vorbi deocamdat\ de o
industrie cinematografic\.
Ca s\ evite totu[i situa]ia jenant\ de a nu nominaliza titlurile
cele mai bune ale anului precedent
([i de a nu mai avea, astfel, o gal\
reprezentativ\), organizatorii au
specificat `n regulament c\ lungmetrajele de fic]iune intr\ la nominalizare din oficiu, chiar dac\ regizorii/ produc\torii nu le vor acolo.
„Dragostea cu de-a sila“ nu se
aplic\ [i scurtmetrajelor sau documentarelor, care trebuie `nscrise `n
prealabil de c\tre produc\tor.
A[a se face c\ `n acest an Sieranevada, de Cristi Puiu, are cele
mai multe nominaliz\ri (16), urmat de Câini, debutul `n lungmetraj al lui Bogdan Miric\, cu 13
nominaliz\ri, Inimi cicatrizate, de
Radu Jude, cu 12 nominaliz\ri, [i
Bacalaureat, de Cristian Mungiu,

cu nou\. Juriul celor care au decis
`n acest an nominaliz\rile, compus din: Gabriel Achim (regizor),
Oana Iancu (produc\tor), Doru
Ana (actor), Raluca M\nescu (scenarist), Tudor Mircea (operator),
Nita Chivulescu (montor) [i din
criticii de film: Dana Duma, Ileana
B`rsan, Andrei {endrea, Drago[
Marin [i Doru Pop, a scos o list\
foarte echitabil\, care face `n mare
m\sur\ dreptate cui merita, adic\
a extras din toate cele 21 de lungmetraje de fic]iune din 2016 ceea ce
merita premiat. Lucru care nu se
`ntâmpl\ des atunci când sunt 11
p\reri supuse la vot, fiind re]inute
voturile majoritare.
Presupunând c\ Premiile Gopo
vor cre[te odat\ cu ]ara (sic!) [i c\
`n curând vor fi mai multe filme,
iar cinea[tii rebarbativi vor reveni la matc\ (lucru care se poate
`ntâmpla chiar foarte curând;
Puiu a fost cu Sieranevada la
TIFF, de ce n-ar veni [i la Gopo?),
nu ne mai r\mâne decât s\ facem
ni[te comentarii inevitabile despre nominaliz\rile din acest an.
La categoria Cel mai bun film
au fost nominalizate: Bacalaureat,
Câini, Sieranevada, Inimi cicatrizate [i Dou\ lozuri (de Paul Negoescu). Poate p\rea ciudat\ nominalizarea lui Dou\ lozuri, film
asumat nepreten]ios [i de public,
dar, re]inându-l, juriul a vrut
probabil s\ arate c\ `l consider\
un reu[it film de gen – mai reu[it
decât filme serioase ca Orizont (de
Marian Cri[an) sau Ilegitim (de
Adrian Sitaru). Cu toate acestea,
la categoria Cel mai bun regizor,
numele lui Paul Negoescu a fost
`nlocuit cu al lui Adrian Sitaru –
asta `nsemnând poate c\ juriul a
dorit s\-i dea [i lui Sitaru un feedback pozitiv, sugerând [i c\ Ilegitim e reu[it mai ales dpdv regizoral. Interpre]ii principali din
Dou\ lozuri (pe care se sprijin\
succesul filmului) n-au fost nici ei
pe placul juriului, deci cumva filmul e bun ca un tot unitar, f\r\ ca
regia [i interpret\rile s\ conteze.
Dou\ lozuri a mai fost nominalizat la scenariu (Paul Negoescu),
costume (M\lina Ionescu), machiaj

& coafur\ (Gina Dan, Ada Radu) [i
muzic\ original\ (Flora Pop, Alin
Z\br\u]eanu), dar cred c\ ar fi meritat s\ fi fost nominalizat [i pentru
imagine (Ana Dr\ghici; in extremis ea putea fi re]inut\ la Tân\r\
speran]\).
La categoria Rol principal masculin, unde au fost nominaliza]i
Adrian Titieni (Bacalaureat), Gheorghe Visu (Câini), Bogdan Dumitrache (Dublu), András Hatházi
(Orizont) [i Mimi Br\nescu (Sieranevada), situa]ia e destul de
clar\, de[i ar fi meritat s\ fie aici
Alexandru Potocean (Dincolo de
calea ferat\) [i Lucian Teodor Rus
(Inimi cicatrizate). ~n al doilea caz,
juriul a recuperat nominalizându-l
pe Rus la Tân\r\ speran]\. La fel
s-a `ntâmplat cu Ilinca H\rnu],
care n-a avut loc de femeile lui
Puiu din Sieranevada, care se
l\f\ie pe patru pozi]ii din cinci la
Rol secundar feminin, al [aselea fiind preluat de Viorica Geant\
Chelbea (Miracolul din Tekir). Mimi Br\nescu e pu]in mai principal
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(sic!) decât Dana Dogaru, care o
joac\ pe mama lui `n Sieranevada,
dar preferând s\ o nominalizeze la
rol principal feminin pe Dana Dogaru (`n detrimentul Dorotheei Petre din Miracolul din Tekir), juriul
i-a f\cut loc Vioric\i Geant\ Chelbea la rol secundar.
Eu nu l-a[ mai fi nominalizat pe
Adrian Titieni pentru rolul secundar din Ilegitim (oricum era cam
strident), l-a[ fi preferat pe Mimi
Br\nescu, f\cându-i astfel loc la
rol principal masculin lui Potocean. Nominalizarea regretatului
Sorin Medeleni e un gest de elegan]\ postmortem, dar, acum pe
bune, dac\ n-ar fi murit, probabil
c\ n-ar fi primit-o.
La categoriile Documentar [i
Scurtmetraj nu m\ pronun], pentru c\ n-am v\zut nici jum\tate
din filmele nominalizate, dar ar
trebui spus c\ la categoria Film
european, premiu care se acord\
distribuitorului, e aiurea s\ nominalizezi o firm\ cum e Clorofilm
pentru distribuirea filmului lui

Roy Andersson, Un porumbel cugetând pe o ramur\/ A Pigeon Sat
on a Branch Reflecting on Existence, când Clorofilm are o prezen]\
extrem de discret\, f\r\ s\ organizeze vizion\ri de pres\ sau m\car
s\ anun]e când aduce un nou film,
mai ales unul de talia aceasta. Filmul lui Andersson, unul dintre cele
mai bune filme din 2014, a intrat `n
s\li la sfâr[itul lui ianuarie 2016 [i a
f\cut 469 de spectatori (`n 41 de
s\pt\mâni, zice Cinemagia). Aceast\ nominalizare ar trebui s\-i determine pe cei de la Clorofilm s\ se intereseze [i de promovoare, nu doar
s\ proiecteze filmul `n Cluj-Napoca
(unde au sediul). Eu habar n-am
avut c\ filmul a fost `n s\li, nu am
auzit s\ fi rulat `n Bucure[ti.
Deci cam a[a arat\ nominaliz\rile din acest an. Repet, mi se
par mai generoase [i mai echitabile decât `n anii trecu]i, pentru c\
e mult mai evident\ `ncercarea de
a scoate ce-i bun din fiecare film,
chiar dac\ nu e un film din plutonul frunta[.
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Scrisoare c\tre Vladimir
Vladimirovici Nabokov
Romanul Ma[enka, de Vladimir Vladimirovici
Nabokov, traducere din limba rus\ [i note de Adriana
Liciu, a fost publicat la Editura Polirom `n anul 2010,
`n seria de autor dedicat\ scriitorului rus.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Iubite domnule Nabokov, drag\
Vladimir Vladimirovici, `n biblioteca mea, imun\ la ordinea alfabetic\ [i la orice alt\ ordine mondial\, oricât de nou\, sta]i al\turi
de domnul Tolstoi [i de domnul
Dostoievski, de domnul Cehov [i de
domnul Pasternak, de domnul Bulgakov [i de domnul Platonov, [i
mai ales al\turi de domnul Babel.
Sunte]i printre ru[ii cei mari,
domnule Nabokov, [i ve]i fi `ntotdeauna, iar eu nu m\ pot num\ra
printre cei care v-ar imputa, vreodat\, c\ nu a]i dat un R\zboi [i pace
[i nici o Crim\ [i pedeaps\ [i nici
m\car un Doctor Jivago. G\sesc literatura dumneavoastr\ magnific\, dincolo de timp [i de ierarhie.

Pentru mine, domnule Nabokov,
a]i r\mas un miracol, la fel ca acea
specie de fluture pe care a]i descoperit-o [i care v\ poart\, pentru
eternitate, numele.
Am scris cândva, `ntr-un ziar
(da, au continuat s\ existe chiar [i
`n mileniul al III-lea), o scrisoare
deschis\ adresat\ lepidopterologilor din lumea `ntreag\: le m\rturiseam dragostea mea.
Am primit drept r\splat\ o
carte pentru copii, `n care povestitorul era un fluture c\l\tor.
M-am gândit deseori la dumneavoastr\ ca la un fluture c\l\tor,
domnule Nabokov, un fluture
obligat s\-[i p\r\seasc\ ]ara. A]i
fost obligat s\ p\r\si]i Rusia, dar

vi s-a d\ruit Exilul, adic\ un nou
`nceput, adic\ o alt\ iubire, `nc\
mai puternic\, pentru acas\. E pu]in?
Domnule Nabokov, sunte]i
printre cei pe care `i ]in aproape
de inim\, [i nu de la Lolita, [i nici
m\car de la Scrisorile pentru Vera (ah, draga de Vera!), ci de la
Pnin [i, mai ales, de la Lujin. Sunt,
`n cea mai intim\ dintre camerele
inimii mele, un [ahist amator [i,
desigur, solitar. M\ dau `n fiecare
zi mat cu nebunii personali, iar
Lujin `mi e frate.
Cu toate acestea, domnule Nabokov, nu aveam suficient\ biografie.
Nu citisem pân\ ast\zi Ma[enka,
primul dumneavoastr\ roman.
Ve]i fi, fire[te, de acord c\ f\r\
Ma[enka nu exist\ nici Ada ([i nici
ardoarea), c\ f\r\ Ma[enka nu poate exista Nabokov `nsu[i. Cred
mult `n romanele de debut ale scriitorilor. Sunt, precum [ti]i, opere
sincere. V-am descoperit `n primul
dumneavoastr\ roman `ngrozitor
de talentat la literatur\, dar totodat\ fragil, devorat de melancolie.
Ma[enka nu este o carte oarecare, ea este o cas\ (o pensiune?)
pentru nostalgie, cu toate od\ile
ca ni[te dimine]i cu ferestre
deschise spre ieri.

Ceasul cu cuc
Dou\ ore! Cel pu]in dou\ ore mari
[i late `n care eu cu v\r-miu trebuia s\ st\m `nchi[i `ntr-un apartament str\in [i s\ avem grij\ de un
plod la vreo trei ani (nici nu mai
]in minte cum `l chema), cât
pleac\ doamna Macarie, bunic\-sa,
la un praznic. Se anun]a o eternitate de plictiseal\ pentru mine [i
Costel.
— Dar de ce nu vine copilul \la
la noi? a `ntrebat-o, cum era [i firesc, Costel pe maic\-sa.
— Acolo e obi[nuit s\ stea.
Dac\ nu e `n p\tu]ul lui, plânge.
{i, oricum, mare b\taie de cap
pentru voi nu-i, c\ mai mult doarme. V\ juca]i [i voi `n lini[te acolo, c\ doar asta face]i [i aici. Dac\
e vreo problem\, vine unul dintre
voi [i m\ cheam\.
Ne-am adunat c\r]ile de joc de
pe masa din buc\t\rie, cu mutre
acre, [i ne-am dus un etaj mai sus.
Din prima, eu unul n-am `n]eles
de ce mai pleca doamna Macarie,

atâta vreme cât ea `ns\[i ar\ta ca
o fantom\, iar un praznic pe cinste s-ar fi potrivit de minune [i `n
apartamentul ei. Totul pu]ea a
vechi, a str\-str\vechi. Mobila, covoarele, bibelourile, c\r]ile, perdele cenu[ii trase `n geam – totul
era ca [i cum ar fi fost amenajat cu
un secol `n urm\ [i uitat acolo,
f\r\ s\ mai fi intrat cineva `ntre
timp.
Doamna Macarie ne-a ar\tat
camera b\ie]elului (dormea dus
`n p\tu], `nvelit cu o p\tur\
groas\), ne-a spus c\ ne putem juca `n t\cere oriunde, numai acolo
nu, apoi ne-a luat `n buc\t\rie, a
scos din frigider un biberon cu
lapte [i ne-a zis s\ i-l d\m lu’ \la
micu’ dac\ se treze[te [i plânge. {i
ne-a l\sat singuri.
Automat, eu [i Costel am `nceput s\ vorbim `n [oapt\, nu pentru c\ a[a ni se ceruse, ci pentru
c\ ni se f\cuse pur [i simplu fric\.
Era o lini[te `n care se auzea

Revolu]ia bol[evic\ a schimbat
atâtea destine, `ncât aproape c\
nu a mai r\mas loc pentru dramele mici, pentru dramele din iubire. Exagerez, fire[te. Nici o dram\
din iubire nu este o dram\ mic\.
A[a c\ v-am citit fermecat primul roman, domnule Nabokov, [i
nu de puterea frazelor dumneavoastr\, de[i [i de aceea, de norii
liliachii pe cerul auriu, de
asfin]iturile din cuvintele dumneavoastr\, dar `nc\ mai mult fermecat de `nnebunitoarea pl\cere
a omului de a se salva de trecut,
amintindu-[i-l.
Domnule Nabokov, toate c\r]ile
dumneavoastr\ sunt str\b\tute de
o melancolie atroce, `n care se vede
limpede Exilul, dar `n nici una Exilul nu este atât de acut ca `n Ma[enka. Este grozav, grozav este cum
ru[ii din Exil se sim]eau obliga]i
s\-[i iubeasc\ ]ara, considerând c\
acolo, `n Rusia, ]ara nu mai este iubit\! Am citit de mai multe ori, cu
creionul `n mân\, aceast\ idee, miam subliniat-o – m-a `nm\rmurit
`n adev\rul ei fundamental.
Domnule Nabokov, primul
dumneavoastr\ roman, de care
v-a]i sim]it atât de legat pân\ la

moarte, este o oper\ f\r\ de care
nu-mi mai pot de-acum imagina
secolul XX. Ea reu[e[te – cum
prea pu]ine altele pot – s\ lege trecutul de prezent [i de viitor.
Ma[enka este un Interbelic al
literaturii, Ma[enka este o pace,
atât de efemer\, `ntre necontenitele r\zboaie ale oamenilor.
Ma[enka este o tinere]e, nu
f\r\ b\trâne]e, dar o tinere]e care
vindec\, o tinere]e care astfel se
`mpline[te.
Ma[enka spune, pân\ la urm\,
totul, cum fac `ntodeauna romanele de debut ale scriitorilor
adev\ra]i.
A]i fost un scriitor adev\rat, de
la `nceput, scumpe Vladimir Vladimirovici.

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
limpede ]\c\nitul unui pendul de
pe hol, cum `[i ]es p\ianjenii pânza pe la col]uri, cum d\ cu capul de
fereastr\ o musc\ disperat\ [i,
parc\-parc\, un u[or sfor\it a’ lu’
\la micu’. ~n condi]iilea alea, nu
prea se putea juca macaua. {i-n atmosfera aia de mormânt, `n care
ne holbam unul la altul, s-a auzit
brusc un scâr]âit de mecanism neuns, un zbang! [i câteva ]ipete –
asurzitoare, mi s-au p\rut – de
„cucu-cucu!“. Costel mi-a spus cu
glas stins:
— Nu te teme. E cucu’ lu’ doamna Macarie!
Am ie[it pe hol `n vârfurile picioarelor, s\-l vedem. C\su]a lui
era sus, `ntr-un soi de dulap `ngust [i `nalt, cu geam de sticl\. De
ea atârnau lan]uri cu mânere sub
form\ de con de brad.
– {i cum arat\ cucu’? l-am `ntrebat eu curios, fiind copil de la ]ar\.
Nu [tia exact nici Costel, `n
schimb mi-a explicat cum merge
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acesta, la ore fixe [i la un sfert sau
f\r\ un sfert. {tie el bine, pentru
c\ `l aude [i noaptea, din camera
lui. Cic\ s\ a[tept\m amândoi
pân\ iese, s\ vedem cum e.
La [i-un sfert a cântat scurt din
nou, dar n-am apucat s\-l vedem
prea bine. Iar mie mi s-a p\rut c\
arat\ mai degrab\ a privighetoare. Dup\ alte cinci minute de
lini[te, mi-a venit ideea s\ gr\bim
procesul, `ntorcând acele ceasului
cu mâna. M-am urcat pe un sc\unel, am tras de ele pân\ s-a `ndoit
unul. Am reu[it s\ scot pas\rea
din c\su]\ for]ând acele pân\ la
f\r\ un sfert, dar greu-greu, tot nam v\zut-o bine. Apoi Costel s-a
prins cum merge mecanismul,
tr\gând de un lan] de mânerul sub
form de con, iar lucrurile au luat-o
razna. A cântat „cucu-cucu“ `ntr-o
veselie, vreo or\ `ncontinuu, pân\
a ap\rut \la micu, bocind. Mai era
[i pi[at pe el.

Ne-am oprit `ngrijora]i din
joac\, i-am adus biberonul cu lapte, iar el l-a `nh\]at cu bucurie [i
s-a calmat. Când noi am repornit
cucul, a l\sat biberonul deoparte,
a prins a râde [i el `n hohote. Eu
am plusat, am zis s\ ne distr\m
mai bine, m-am urcat pe scaun [i
am `ncercat s\-l pocnesc peste
cap, când iese din c\su]\. {i, când
am reu[it, s-a oprit din cântat, a
r\mas b\l\ng\nind `n afar\, atârnat cu o sârm\ de poart\. Am
`ncercat mult\ vreme s\-l bag `napoi, dar nu mai st\tea. Apoi, nici
nu mai ]in minte cum a trecut timpul, s-au auzit cheile doamnei Macarie `n u[\.
Costel l-a umflat pe \la micu’ cu
tot cu biberon [i l-a târât `n camera lui. Iar eu am smuls cucul cu tot
cu porti]\, l-am b\gat repede `n
buzunar [i am s\rit de pe scaun:
— Vai, doamna Macarie, ce bine c-a]i venit! Plânge b\iatu’!
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opinii « 5

Din poznele Academiei Române (I)
Academiile na]ionale sunt adesea luate peste picior
pentru conservatorismul lor, care, ce-i drept, le [i
face s\ cad\ de multe ori `n ridicol. Dar asta e ceva `n
firea lucrurilor: institu]ii precaute, cu oameni precau]i, `n]elep]i]i de trecerea vremii, academiile tr\iesc
`n lumea de acum treizeci-patruzeci de ani. A[a c\
da, sunt conservatoare. Unele. Altele sunt de-a
dreptul retrograde.
Academia Român\ se `nscrie, mi
se pare, `n cea de-a doua categorie.
Iat\, nu demult un grup de vreo
optzeci [i ceva de academicieni a
lansat un apel `n care `[i exprima
`ngrijorarea fa]\ de „o continu\ [i
alarmant\ `ncercare de erodare a
identit\]ii, suveranit\]ii [i unit\]ii na]ionale“. Autorii apelului
`n[irau un set de pericole iminente care ne-ar amenin]a identitatea, integritatea [i independen]a
]\rii, se declarau preocupa]i `n
special de „`ncerc\rile recurente
de «regionalizare» a României sau
de crearea de enclave autonome
pe baze etnice“ [i solicitau organelor statului „s\ vegheze [i s\ ac]ioneze“ etc., etc. Apelul academicienilor a ap\rut pe fondul manifesta]iilor

civice `mpotriva actualului guvern PSD [i printre semnatari se
reg\sesc mul]i, foarte mul]i simpatizan]i ai acestui partid-stat, urma[ al FSN [i al PCR.
Nici asta nu e de mirare. La lectura apelului respectiv, e u[or de
observat c\ el pare venit din anii
1980 [i c\ l-ar fi putut semna cu
u[urin]\ [i fosta academician\
Elena Ceau[escu. Miroase a „neamestec `n treburile interne“, a retoric\ na]ionalist-comunist\ [i re`nvie obsesia cet\]ii asediate, care
trebuie ap\rat\ cu eforturi neprecupe]ite de du[manii din exterior
([i de tr\d\torii din interior).
Ceea ce nu-mi amintesc s\ fi remarcat comentatorii – adesea critici – este poten]ialul pericol la

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

adresa stabilit\]ii României pe care `l reprezint\ exact acest apel cu
note acut na]ionaliste, mirosind,
cum ziceam, a ceau[ism optzecist
[i chiar a na]ionalism de anii 1930.
Exist\ un precedent cunoscut [i
deloc `ncurajator: memorandumul Academiei Sârbe de {tiin]e [i
Arte din fosta Iugoslavie, care a
fost f\cut public `n septembrie
1986. Contextul era, desigur, diferit, dar tonalitatea agresiv-na]ionalist\ [i unele idei concrete –
cum ar fi aceea c\ descentralizarea
va duce la destr\marea ]\rii –
rezoneaz\ cu cele ale academicienilor no[tri. Atunci, `n 1986, memorandumul Academiei Sârbe a
fost unul dintre factorii ce au accentuat na]ionalismul sârbesc [i
care, `n final, s-a dovedit un soi de
self-fulfilling prophecy. Istoricii `l
consider\ azi unul dintre factorii

Ultimul tren al liberalilor
Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Ceea ce li se `ntâmpl\ azi liberalilor e greu de explicat. Chiar nu
`n]eleg cei din PNL momentul
politic? Nu-[i dau seama oare c\,
a[a cum s-a `ntâmplat dup\ momentul Colectiv, ei vor avea de
suferit cel mai mult [i dup\
protestele declan[ate `n aceast\
iarn\ pe tema OUG 13? Incon[tien]\ sau interese ascunse? De
ce nu se manifest\ PNL ca un veritabil partid de opozi]ie? Care e
de fapt rolul liberalilor [i ce propune acest partid?
Liberalii s-au manifestat `n
multe rânduri ca un partid duplicitar, `ns\ ceea ce s-a petrecut `n
vremea USL a l\sat urme adânci.
Mul]i liberali au preluat atunci
apuc\turile pesediste [i cu ele au
r\mas [i `n ziua de azi. Destr\marea USL a `nsemnat sfâr[itul

bun\st\rii pentru mul]i din acest
partid. Oamenii din PNL se instalaser\ `n func]ii, Crin [i Ponta
erau pe val, construc]ia era v\zut\ ca una pe via]\. Un partid de
12-15 la sut\ se considera dintr-o
dat\ câ[tig\tor pe termen lung,
nimic nu prevestea furtuna. Din
acest motiv, destr\marea USL a
sem\nat cu sfâr[itul lumii.
Aminti]i-v\ doar c\, `n câteva
s\pt\mâni, PSD a confiscat simbolul USL, a luat [i procentele
alian]ei, iar liberalii nu au reac]ionat. Erau din acela[i film, nu
`n]elegeau de ce trebuie s\ renun]e la prietenia pe vecie cu
PSD [i s\ apuce drumul anevoios
al opozi]iei.
~n ultimele s\pt\mâni am avut
`n România cele mai puternice
proteste de strad\ din ultimii 25 de

ani. Tema: lupta anti-corup]ie
dup\ adoptarea pe [est a celebrei
ordonan]e 13. Când ai manifesta]ii de asemenea amploare, cu ce
propunere defileaz\ un om important din PNL?
Senatorul liberal R\ducu Filipescu iese la ramp\ cu un proiect
de lege prin care func]ionarii publici s\ poat\ s\ r\mân\ pe func]ii
[i dup\ ce sunt trimi[i `n judecat\.
Dragnea preia mingea [i spune c\
PSD e gata s\ sus]in\ ini]iativa.
Nu discut\m aici dac\ domnul
R\ducu are dreptate, ci ne referim
la oportunitatea gestului, `ntr-un
moment delicat, când românii
sunt sensibili [i aten]i la ini]iative
de acest gen. Nu discut\m nici
m\car faptul c\ propunerea se
potrive[te m\nu[\ PSD, ci doar
faptul c\ un liberal pune `n aten]ia publicului un proiect care
ofer\ `ns\ o porti]\ de sc\pare
pentru cei afla]i `n func]ii.
Asta arat\ c\ PNL are propria
agend\, diferit\ de cea a oamenilor
din strad\, [i c\ de fapt nu e mare
diferen]a fa]\ de PSD. Sigur c\,
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care au precipitat, prin reac]iile [i
contrareac]iile de tip na]ionalist
din epoc\, destr\marea sângeroas\ a federa]iei iugoslave.
Sigur, România nu este o federa]ie de state. Nu este nici m\car
un stat multina]ional (sau este
`ntr-o m\sur\ foarte redus\). ~ns\
retorica na]ionalist\, de secol XIX,
cu tent\ xenofob\, apelul la m\suri ferme ale organelor statului,
acuza]iile la adresa str\inilor [i
du[manilor din interior, toate acestea contureaz\ o imagine catastrofist\, cu iz r\zboinic, accentuat\ [i
de numero[ii termeni belico[i din
apel: „ac]iuni `ndreptate `mpotriva Statului [i Poporului Român“
(chiar a[a, cu majuscule), „denigrare“, „subminare“, „sabotare“,
„diversiuni“, „agresiuni“. Desigur, nu lipsesc lupta [i jertfele de
veacuri. M-a[ fi a[teptat ca ni[te
academicieni s\ fie mai precau]i

cu vorbele, mai ales `ntr-un moment `n care orice `nchidere `n
propria cochilie s-ar dovedi dezastruoas\ – nu doar pentru România, ci pentru orice stat din regiune. Dar dac\ academicienii sârbi,
fra]ii no[tri `ntru ortodoxie, au
aruncat piatra `n balt\ la momentul nepotrivit, de ce am crede c\
semenii lor români sunt mai
cump\ni]i?
Nu vreau s\ cred c\ scopul apelului ar fi fost unul de sus]inere
mascat\ a actualei puteri `ntr-un
moment de cump\n\, `n ciuda –
cum ziceam – simpatiilor politice
a unora din semnatarii lui. Fiindc\ nu pot s\ cred c\ str\lucitele min]i academice ar risca atât de
mult, mult mai mult decât ridicolul, doar pentru a sus]ine instaurarea unui nou partid-stat. De[i
nici asta n-ar fi ceva nou – nici
m\car pentru Academia Român\.

dac\ PNL s-ar fi aflat la guvernare,
n-ar fi avut tupeul guvernului PSD
de a emite blestemata de ordonan]\. Dar de fapt mul]i din PNL
sunt de acord [i cu ordonan]a, [i
cu faptul c\ lupta anti-corup]ie e
bun\ doar dac\ nu se refer\ [i la
ei. Ceea ce desigur nu e posibil.
Pozi]ia lui R\ducu Filipescu
arat\ clar unde se afl\ PNL [i de
ce partidul a ajuns aici. Reac]ia
Raluc\i Turcan, c\ un asemenea
proiect nu e sus]inut de PNL, e
salutar\, dar nu schimb\ datele
problemei. Partidul e virusat puternic, de la baz\ c\tre vârf, iar
viitorul sun\ a naibii de prost.
Sondajele actuale dau PNL undeva la 20 [i ceva la sut\. Cre[terea
de 2-3 puncte fa]\ de alegerile din
noiembrie e mai degrab\ simbolic\ [i nu reflect\ realitatea din
teren. E un transfer modest de
puncte dup\ ie[irile decise ale
pre[edintelui Klaus Iohannis din
ultimele s\pt\mâni.
Punerea la punct a lui R\ducu
Filipescu `n interiorul partidului
e ap\ de ploaie. Aleg\torii simt c\
liberalii gândesc la fel ca pesedi[tii [i c\ mul]i din PNL [i-ar
dori ca OUG 13 s\ re`nvie. O parte
pentru c\ [i-ar proteja trecutul
plin de bube, al]ii pentru c\ nu

v\d rostul prezen]ei `n politic\
dac\ nu pot s\ fure.
PNL are nevoie de un [oc, nu
de afirma]ii prin care liderul de
partid `i d\ peste mân\ unui parlamentar sau altul. Azi e R\ducu
Filipescu, mâine poate fi alt liberal care s\ ias\ cu o propunere pe
aceea[i linie.
USL tr\ie[te `n interiorul PNL,
se vede cu ochiul liber acest lucru.
~n câteva luni, liberalii vor avea
un congres `n care `[i vor alege o
nou\ conducere. Teoretic, e un
bun prilej de `ndreptare, dar nu
exist\ indicii solide c\ se va
`ntâmpla acest lucru. B\ie]ii sunt
mai degrab\ preocupa]i de raportul de for]e `ntre galbeni [i portocalii decât de ceea ce au de oferit
publicului. Oamenii din PNL gândesc `ngust, se uit\ doar spre interior, f\r\ a vedea c\ strada se
schimb\, e tot mai furioas\ [i are
alte a[tept\ri.
Congresul PNL este probabil
ultima speran]\ ca acest partid s\
se mai fac\ bine. Dac\ va fi doar o
rocad\ `ntre acelea[i figuri, PNL
nu va avea nici o [ans\ s\ revin\
`n prim-plan. E ultimul tren pe
care liberalii `l mai pot prinde.
Dac\ nu urc\ la timp, gara s-ar
putea `nchide.
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6 » muzic\
Orchestra Filarmonic\ a Israelului – 80 de ani de existen]\ (I)

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Turbo
Zilele trecute, de cum s-a topit
z\pada, am reparat roata din spate a vechii biciclete Ukraina [i-am
dat o tur\ s\-i verific mersul.
Str\zile ora[ului, cârp\cite cu fonduri europene, pline de pot\i f\r\
st\pân erau curate [i `ndemnau la
drum lung. Amânându-l pentru
alt\ zi, m-am oprit la poarta unui
prieten pe care nu-l mai vizitasem
dinainte de Cr\ciun. M-a primit
cu entuziasm. ~i povestisem prin
toamn\ despre minunile tehnicomuzicale aflate de la prietenii virtuali din grupul „Vintage audio
România“ (salut\ri tuturor din
partea noastr\!). Incitat, amicul
procedase la verificarea complet\,
cu gresarea motoarelor [i-a mecanismelor `n]epenite, `ns\ rezistente, ale b\trânului „osta[ sovietic“ –
magnetofonul Rostov. Acum se
r\sf\]a ca [i cum sunetele de pe
band\ i-ar fi uns inima, nu urechile. Cu cine putea s\ `mp\rt\[easc\
mai generos bucuria decât cu mine, autor moral sau numai provocator de afec]iuni... inimoase?
{i pentru c\ el nu aruncase, ca
mine, cutiile ORWO, cu role de
plastic gri [i panglici de culoare
cafenie, mi-a cerut s\ exprim o
preferin]\. N-aveam. A[a c\, scormonind `n rândul de jos al raftului, a scos una pe cantul c\reia
scrisese, cu carioca albastr\ [i
ro[ie: Judas Priest – Turbo/ Ram
It Dawn. Privirea `ntoars\ peste
um\r, `nso]itoare a gestului desfacerii celor dou\ cartoane `mbucate, semnifica o `ntrebare [i-un repro[: „Vezi, m\?“. Adic\, `mi
aminteam? Cum s\ uit c\ executasem, pentru patru beri, `n vara
fierbinte a lui 1990, opera]iunea
numit\ azi piraterie, având la dispozi]ie magnetofonul propriu [i
pe-al cumnatului (ambele Tesla
CM 130, pentru cunosc\tori)? Benzile de pe care copiasem (con]inând `nc\ dou\ albume, pe lâng\
cele numite) fuseser\ `nregistrate

cu vreo doi-trei ani `nainte de un
alt amic, stabilit ulterior `n Canada, furnizor de „matri]e“, cum li
se zicea suporturilor „trase la prima mân\“, de[i erau culese empiric de pe viniluri iugoslave, rareori noi. Nostalgia s-a instalat `n
mine mai iute decât a durat prepararea unui ness. De alcool n-a fost
nevoie, `ntâmplându-se s\ consum\m amândoi antibiotice, nu
conteaz\ contra c\ror infec]ii.
Turbo ap\rea `n aprilie 1986. A
avut de-atunci mai mult de zece
edi]ii atestate, f\r\ s\ le socotim
pe cele neoficiale sau... asiatice.
Nu figureaz\ printre cele mai bune albume semnate de „the gods of
heavy-metal“, cum li se spune englezilor. Abunden]a de hair-metali[ti din penultima decad\ a secolului r\pus, to]i str\lucitori,
proaspe]i [i plini de energia impertinent\ a tinere]ii, f\cea s\
treac\ neb\gat `n seam\ de cump\r\tori efortul deja „b\trânilor“
purt\tori de haine de piele, centuri ]intate, l\n]i[oare & gablonzuri. S-a dovedit ulterior c\ tot valul acela de pleto[i care se mi[cau
bine `n videoclipuri este lipsit de
stamin\, cum spunea Keith Richards despre punkeri. Judas
Priest umple [i azi arenele, `n vreme ce trupele de care n-aveau loc
`n vârful topurilor de specialitate
acum trei decenii sunt amintiri.
Glenn Tipton, K.K. Downing [i
Rob Halford optaser\ pentru
]inerea pasului cu vremea (chit\ri sintetizate!), `n loc s\ plictiseasc\ prin varia]iuni pe aceea[i
tem\. Iar urm\toarele albume au
demonstrat c\ alegerea e corect\
[i poate fi sus]inut\ concertistic:
Ram It Down (1988) [i Painkiller
(1990).
F\r\ s\ cad sub povara amintirilor, am achizi]ionat online
edi]ia recent\, jubileul a 30 de ani.
Con]ine albumul Turbo, remasterizat, [i dou\ CD-uri cu materiale
din concertul ]inut la 22 mai 1986,
`n Kansas City. Nu sunt piese pe
care s\ nu le fi [tiut, nici performan]e uluitoare de pe scen\. Reascultându-le `ntr-o zi `nsorit\, dar
vântoas\, mi-au defilat pe ecranul
memoriei scene din via]\, gratinate de pacostea uit\rii. Totu[i, când
playerul s-a oprit, senza]ia predominant\ n-a fost una blegoas\.
Dimpotriv\, m-am trezit vioi din
reverie [i-am purces a scrie ce tocmai a]i citit.

Din coresponden]a
muzicologului
Leo Kestenberg
Orchestra Filarmonic\ a Israelului a serbat la sfâr[itul lunii decembrie 2016 optzeci de ani de existen]\, iar compania de discuri israelian\ Helicon Classics a publicat un set de 13 CD-uri cu
`nregistr\ri live ale unor concerte din anii 1957-2006. Istoria actualei orchestre a `nceput `n deceniul a treilea al veacului trecut,
când un celebru violonist, Bronisław Huberman, a avut ideea
`nfiin]\rii unei forma]iuni simfonice reunind instrumenti[ti
evrei care `[i pierduser\ locul `n orchestrele europene, victime
ale primelor persecu]ii naziste. ~n cursul unor multiple audi]ii [i
negocieri s-a format treptat ceea ce avea s\ se numeasc\, pân\
`n 1948, Orchestra Simfonic\ a Palestinei, devenit\ dup\ declararea independen]ei Israelului Filarmonica noului stat.

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy
Din p\cate, spre deosebire de alte
orchestre prestigioase de epoc\, `n
arhive nu pare s\ se p\streze nici o
`nregistrare de la `nceputurile forma]iunii, care a debutat la 26 decembrie 1936 dirijat\ de Arturo Toscanini. Celebrul dirijor, care `n 1933,
dup\ venirea la putere a lui Hitler,
`[i anulase participarea la Festivalul de la Bayreuth, devenind treptat
un adversar angajat al fascismului,
`[i atr\gea imediat fulgerele membrilor pro-nazi[ti ai familiei Wagner. Daniela Thode-Büllow, fiica cea
mai mare a Cosimei Wagner, comenta veninos de la Bayreuth, la 29
ianuarie 1937, c\ Toscanini s-ar fi
l\sat atras „`n aceast\ afacere jalnic\, f\când muzic\ cu evrei, pentru
evrei, `n ]ara unde ei l-au crucificat
pe Mântuitor, chiar `n momentul
când bol[evismul evreiesc terorizeaz\ lumea `ntreag\“.
Wagner [i utilizarea sa de c\tre
nazi[ti era `n plin\ dezbatere `n
epoc\ [i nu numai `n preocup\rile
lui Thomas Mann. O atest\, `ntre
al]ii, cel care avea s\ devin\ curând
directorul Orchestrei Palestinei,
muzicologul german de origine
ceh\ Leo Kerstenberg. Coresponden]a sa cu prietenul s\u Franz W.
Beidler – nepot al lui Wagner, prin
fiica acestuia Isolde – a fost publicat\ nu de mult `n Statele Unite de
cercet\torul Philip A. Maxwell.
Kestenberg, cunoscut\ figur\ de
stânga a lumii culturale `n perioada
republicii de la Weimar, comenta
`ntr-o scrisoare de la Praga, la 31 iulie
1938, articole ap\rute `n „Jurnalul
Cercet\rii Germane Libere“ scriind:
„wagnerianismul s-a transformat
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mai mult sau mai pu]in evident
`ntr-un loc de na[tere [i altar de promovare a hitlerismului, [...] totul se
reune[te `ntr-un wagnerianism vulgar [i fiec\rui bun german trebuie
s\ i se fac\ pielea de g\in\ la viziunea unui Dumnezeu radios [i.e.
Hitler] , `n conformitate cu scena
sosirii lui Lohengrin. [...] Acolo
unde Wagner une[te tehnica cea
mai rafinat\ cu folosirea temelor
care sunt `n esen]\ sentimentale [i,
`ntr-un sens prost, folcloric, el ar
semnifica de fapt idealul na]ionalsocialist“. Pentru Leo Kestenberg,
„acesta este un Wagner desfigurat,
care nu mai are nimic de-a face cu
marea linie a culturii muzicale
c\reia `i apar]ine“.
Ironie a soartei, `n ianuarie 1939,
de la Tel Aviv, Kenstenberg `i relata
lui Franz Beidler: „A trebuit s\-mi
`ncep activitatea cu o b\t\lie `mpotriva lucr\rilor bunicului t\u, altfel, `n alte p\r]i, celebrat pe bun\
dreptate. Mul]i evrei germani de aici
nu vor s\ renun]e la al lor Meistersinger, `n ciuda faptului c\ al\turi
de Hans Sachs st\ Streicher [i el
`nrudit cu Nüremberg“. Aluzia era la
Julius Streicher, gauleiterul Franconiei, de care apar]inea [i Nürnbergul, fondatorul publica]iei naziste vehement antisemite „Der Stürmer“ [i
care avea s\ fie judecat [i executat
dup\ r\zboi pentru faptele sale.
Dac\, spuneam, este p\cat c\ nu se
p\streaz\ `nregistr\ri antebelice cu
Orchestra Palestinei, motivul `l constituie atât gradul `nalt de profesionalism al instrumenti[tilor selecta]i de Huberman, cât [i calitatea

excep]ional\ a unor dirijori, cum a
fost, de exemplu, Eugen Szenkar.
Dirijor ungur, Szenkar a trebuit s\
se refugieze din Germania dup\
1933 [i, dup\ un an petrecut la
Viena, a plecat `n Uniunea Sovietic\, unde a condus Orchestra de la
Bal[oi Teatr. Orchestra Palestinei a
dirijat-o `n prima ei stagiune `n
1937-1938. ~n aceea[i perioad\, orchestra f\cea un turneu `n Egipt [i
avea `n program concerte dirijate
de Issay Dobrowen, dirijorul [i pianistul ruso-norvegian care p\r\sise
URSS `n 1922, britanicul Harold
Sargent [i Joseph Rosenstock,
evreu de origine polonez\, ce condusese o vreme Alian]a Cultural\
Evreiasc\ (Jüdischer Kulturbund),
formula de ghetou ini]iat\ de nazi[ti, [i dirijase `n premier\ opera
Nabucco, `n 1935, cu o distribu]ie exclusiv de soli[ti evrei.
Ajuns `n Palestina, Sir Harold Sargent a fost victima unei ambuscade
organizate de militan]i arabi, ceea ce
`l f\cea pe colegul s\u Sir Thomas
Beecham s\ comenteze ironic: „Nu
aveam idee c\ arabii sunt atât de
muzicali“. Rosenstock r\spundea invita]iei lui Kestenberg de la Tokyo,
unde `n perioada 1938-1946, a condus
Orchestra Sinfonic\ NHK.
~n iulie 1939, Kestenberg se declara mul]umit de entitatea simfonic\ pe care o conducea [i oferea o
imagine a calit\]ii ei excep]ionale
din perspectiva concertelor dirijate
de Hermann Scherchen: „Evenimentul cel mai important al ultimelor luni l-a constituit vizita lui
Hermann Scherchen, care a dat 20
de concerte cu programe neobi[nuit
de interesante. Dincolo de o redare
direct\ [i profund\ a Missei `n si
minor de Bach, impresiile cele mai
durabile le-au l\sat [Simfonia] a 4-a
de Bruckner, Pelleas [i Melisande a
lui Schöenberg, la fel ca Arta fugii a
lui Bach [i [Simfonia] a 9-a de
Beethoven“.
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La Huchette 60 –
Noaptea absurd\

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

La Thèâtre de la Huchette am ajuns prima oar\ la `nceputul anilor ’90, iar ultima
oar\ vara trecut\. E un loc istoric: aici se joac\, f\r\ `ntrerupere, de fix 60 de ani,
versiunile scenice de la premiera absolut\ a pieselor lui Eugen Ionescu,
Cânt\rea]a cheal\ [i Lec]ia.
~ntr-o re]ea urban\ cu peste 130 de
teatre, La Huchette se distinge prin
acest record greu de egalat. Plasat
`ntr-o zon\ boem\ a Parisului, unde
Sena sec]ioneaz\ teatral rive droite,
asimilat cu arta comercial\, de bulevard, [i rive gauche, pepiniera avangardei franceze, via]a a[ez\mântului
a `nceput `n 1947. Marcel Pinar, atlet
format la [coala circului [i mare
amator de teatru, a cump\rat atelierul de vopsit de la num\rul 23 [i,
sprijinit de Georges Vitaly [i Jacques
Jouanneau, l-a transformat `ntr-o
sal\ de spectacol: Thèâtre de la
Huchette. Inaugurarea a fost la 26
aprilie 1948, cu Albertina de Valentino Bompiani, adaptare de Jacques
Audiberti, `n regia lui André Reybaz.
Doi ani mai târziu, pe scena de la
Noctambules se prezenta prima
pies\ a lui Eugen Ionescu, Cânt\rea]a cheal\, `n transpunerea scenic\ a lui Nicolas Batailles. Drumul
spre scen\ n-a fost chiar lin pentru
Cânt\rea]\. Eugen Ionescu o trimisese la Editions Grasset, care a refuzat tip\rirea. Comedia Francez\ o
respinsese [i ea, considerând-o neinteresant\. Piesa era cu totul altceva decât se juca la vremea aceea la
Paris, era provocatoare [i riscant\,
dar tocmai de aceea, pentru unii,
atât de tentant\. Au fost primi]i s\
repete la Noctambules [i au lucrat
vreo cinci luni pân\ s-o prezinte
publicului, pe 10 mai 1950, de la
18.30. Scenografia era de `mprumut:
mobilier de pe acas\ [i costume dintr-un film realizat de prieteni. Era
pu]in\ lume `n sal\, dar [i dintre
ace[tia unii au plecat `nainte de final. Spectacolul a fost primit cu retincen]\, iar unul dintre pu]inii critici care au intuit valoarea noului
autor, Jacques Lemarchand, remarca „[u[otelile de nemul]umire, indignarea spontan\, ironiile“ din
seara inaugural\.
Dup\ ce v\zuse Cânt\rea]a cheal\, Marcel Cuvelier l-a contactat pe
Eugen Ionescu, cerându-i un text.
Acesta i-a oferit Lec]ia [i, la scurt\
vreme, regizorul c\uta un loc unde
s\-[i prezinte crea]ia. Directorii de
teatre nu erau prea deschi[i, dar
Thèâtre de Poche avea o „fereastr\“
de-o lun\ i s-a `ng\duit s\ lucreze
acolo. Cuvelier s-a apucat de treab\,
iar la 20 februarie 1951 s-a jucat [i

Lec]ia. Aceea[i primire rece a publicului [i a presei a scos titlul relativ rapid de pe afi[.
Un critic teatral a sugerat reunirea celor dou\ titluri `ntr-un
coupé, iar de-atunci La Huchette [i
Eugen Ionescu sunt definitiv
lega]i: de pe 16 februarie 1957, la
orele 19, Cânt\rea]a cheal\ [i, la
orele 20, Lec]ia s-au jucat acolo continuu, adunând, pân\-n seara
anivers\rii de 60 de ani, un total de
18.491 de reprezenta]ii [i peste 2,5
milioane de spectatori.

~n 1975, când teatrul
risca s\ se `nchid\,
actorii s-au asociat [i
au cump\rat cl\direa
Pentru trec\torii gr\bi]i, intrarea,
plasat\ cam la mijlocul str\du]ei
Huchette, poate sc\pa neobservat\
u[or. Holul e destul de strâmt, la fel,
sala ce nu are decât 85 de locuri, iar
spa]iul e compartimentat cu justificat\ grij\. ~n culise se ajunge simplu, pe u[a grea, metalic\, ce d\ `ntr-un hol `ntunecat: la cap\tul lui e
cabina actorilor, chiar `n spatele
scenei, iar de cealalt\ parte, traversând spa]iul de joc, e cabina actri]elor. Pe o plac\ de ardezie sunt
trecute numele actorilor din distribu]ie, posibil al]ii `n fiecare sear\,
sau m\car din când `n când, c\ci
sunt mai mul]i interpre]i ai fiec\rui
rol. Pentru a nu altera calitatea
spectacolului [i a nu modifica varianta original\, un rulaj al rolurilor a
func]ionat `n to]i ace[ti ani. ~n 1975,
când teatrul risca s\ se `nchid\, actorii s-au asociat [i au cump\rat
cl\direa. Peste 200 de interpre]i [i-au
legat numele de acest caz unic `n
lume. Cât despre vechime, sunt mai
multe situa]ii `n care copiii actorilor
deveni]i ei `n[i[i actori au preluat
partiturile, ca pe o pre]ioas\ mo[tenire. Marie Cuvelier, fiica regizorului, [i Serge Noël, fiul scenografului Jacques Noël, sunt [i ei `n
distribu]ie. Din scurtul culoar de la
intrare, dai direct `n sala `n care
p\[esc mai ales turi[ti. La Huchette
a reu[it performan]a de a `nvinge
efemeritatea teatrului [i de a oferi
c\l\torii `napoi `n timp, conservând
ceea ce regizorii [i autorul, nelipsit
de la repeti]ii, au imaginat `n anii ’50.

F\r\ festivisme pompoase, cu mândrie fireasc\ [i ingeniozitate, La
Huchette e, de pe 16 februarie, `n
s\rb\toare. ~n seara aniversar\ a
fost covor ro[u la intrare, s-a lansat
afi[ul oficial, cu numele arti[tilor
care au jucat de-a lungul celor 60 de
sezoane [i ale celor care s-au anun]at interesa]i s\ preia unul dintre
roluri. Spectatorilor li s-a sugerat
s\ vin\ `ntr-o ]inut\ vestimentar\
absurd\, iar actorii i-au `ntâmpinat
`n costume de scen\ direct `n
strad\, `n fa]a teatrului. Pompierii
au f\cut oficiile de gazde, conducându-i pe to]i la locurile indicate
pe bilete. ~nainte de-a `ncepe reprezenta]iile, ironic, s-au citit cronicile negative de la data premierei, iar dup\ spectacol, pe scen\,
cam `nghesui]i, dar ferici]i, cei 47
de actori care joac\ `n prezent prin
rota]ie s-au ar\tat la aplauze `n jurul unui uria[ tort aniversar.
Evenimentele de celebrare continu\ `n acela[i spririt. „Noaptea absurd\“, cea de 4 spre 5 martie,
`nseamn\ „24 de ore non-stop Ionescu“, un maraton neobi[nuit de
Cânt\rea]a cheal\ [i Lec]ia. Fiecare
dintre relu\ri este sus]inut\ de al]i
actori, unele chiar cu câte doi interpre]i pe rol, `n anumite secven]e
prezen]i `n tandem `n scen\. De la
orele 19 la 3 diminea]a, se joac\ astfel: de la miezul nop]ii pân\ la 3,
`ntre reprezenta]ii, spectatorii beneficiaz\ de acces gratuit la un minibufet. De la 3 la 9, „Insomniile la
Huchette“ constau `n difuzarea
`nregistr\rii audio a celor dou\
spectacole, realizat\ `n 1965. De la 9
la 19, o nou\ serie de reprezenta]ii,
dar nu oricum: pân\ la 11, spectatorii primesc [i un mic dejun; de la
12 la 14, câte un aperitiv.
~n a treia zi a lui aprilie, la ora
ceaiului englezesc, la Huchette vor
fi prezentate lucr\rile Colegiului de
patafizic\. Printre invita]i, MarieFrance Ionesco. ~n cele cinci zile de
luni din mai, teatrul `[i va deschide
[i `n relache por]ile, culisele, magazia, iar grupurile de vizitatori vor fi
ghidate de actori `mbr\ca]i `n costumele personajelor. Pe 21 iunie, cu
prilejul Fête de la musique, va fi
Cabaret Ionescu, cu melodii din
anii ’50 [i alte surprize de gen.
Aventura continu\!

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 557» 4 – 10 martie 2017

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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INTERVIU CU SCRIITORUL BOGDAN SUCEAV|

„Pentru biografia lui
Caragiale merita inventat\
o formul\ literar\“
Reconstituirea literar\ a trecutului este
`ntotdeauna de natur\ s\ fascineze publicul. Nu
trebuie uitat\ nici invidia istoricului, care este
limitat de sursele de care dispune `n refacerea [i
interpretarea acestui trecut, resim]it\ fa]\ de
scriitorul care, `n urma document\rii, are libertatea de a reconstrui `n fapt [i `n spirit o epoc\
(poate cel mai cunoscut exemplu de asemenea

scriitur\ este Baudolino a lui Umberto Eco). ~n
cazul nostru, Bogdan Suceav\ ne aduce `n fa]\ un
moment definitoriu pentru constituirea culturii
politice a României moderne, Republica de la
Ploie[ti. ~ncadrat\ local [i interna]ional (r\zboiul
franco-prusac), mi[carea antimonarhic\ ce a
durat mai pu]in de o zi (8 august 1870) a intrat `n
con[tiin]a public\ prin scrierile lui Ion Luca

Caragiale – Conu Leonida fa]\ cu reac]iunea [i
mai ales Boborul – [i a dus la ridicarea Statuii
Libert\]ii de la Ploie[ti. Reconstituirea literar\
din Republica nu se bazeaz\ `ns\ doar pe
Caragiale (care contribuie crucial la redarea
atmosferei de epoc\), ci porne[te de la o
varietate de surse, precum documente oficiale
privind acest moment sau scrieri memorialistice.
Interviu realizat de
Radu Cucuteanu

Un matematician scriitor?
Cu a[a de multe romane?
Dan Barbilian avea o scuz\,
era poet. Dar tu?
E invers. Sunt un scriitor care lucreaz\ ca matematician. E o form\ de a-mi proteja literatura [i de
a m\ lega de realitate cu un milion
de fire secrete. {tiam de la 20 de
ani c\ va fi a[a. Nimic nu protejeaz\ mai bine textul literar decât
libertatea autorului, absen]a oric\rei dependen]e de actorii politici din cultura unde-mi apar
c\r]ile. Pentru mine a mers, ceea
ce recomand [i celor tineri. S\-[i
asigure `ntâi libertatea, apoi s\ lucreze. A fost un joc periculos, extraordinar de greu, la cap\tul
c\ruia se vede c\ mi-am f\cut [i
munca, mi-am scris [i c\r]ile.

Republica de la 1870 a pornit
de undeva. ~n cazul de fa]\,
de la Ploie[ti. Dar romanul
Republica de unde a pornit?
De la nevoia de a investiga apari]ia României moderne [i de la
gândul c\ modernitatea unei culturi se na[te abia atunci când oamenii `nva]\ s\-[i priveasc\ `n
mod critic politicienii. Abia `ntr-o
lume `n care [tii s\ ceri socoteal\
politicianului care te reprezint\
se poate spune c\ ai un raport modern cu politicul vremii tale. O viziune medieval\ e genul de jur\mânt de credin]\ lipsit de dimensiune critic\. Politicianul
este ales ca s\ serveasc\ unei comunit\]i, nu ca s\ profite de ea.
România modern\ a ap\rut abia
atunci când românii au `nv\]at s\
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se amuze a[a cum se cuvine, atât
pe seama liberalilor, cât [i pe a
conservatorilor, mai precis s\ se
amuze pe seama apuc\turilor personale ale celor ferm hot\râ]i s\
profite de pe urma jocului politic.
{i cine a ajutat mai mult aceast\
`n]elegere la noi decât I.L. Caragiale? E adev\rat, au existat scriitori interesan]i `n a doua jum\tate
a veacului al XIX-lea, to]i contribuind la construc]ia unei priviri
critice fa]\ de politicienii de atunci.
Dar Caragiale i-a dep\[it pe to]i. {i
atunci e firesc s\ ne `ntreb\m: dar
Caragiale de unde a `nv\]at cum
merg treburile `n politic\? Hai s\
povestim [coala lui Caragiale. Asta e Republica.

Figura lui Caragiale este una
dintre marile fascina]ii ale
literaturii române – atât prin
oper\, cât [i prin via]\. Ba mi
se pare c\ viziunea [i umorul
lui au deschis o direc]ie care
se manifest\ [i ast\zi `n felul
`n care percepem spectacolul
public. Cât de important\ a
fost pentru tine prezen]a sa
`n roman?
A fost crucial\! M-a interesat tema
asta [i pentru c\ pân\ la urm\ e
vorba despre un altfel de Caragiale decât cel pe care-l cunoa[tem
noi, autorul matur [i caustic de
mai târziu. Caragiale cel tân\r e
altfel. Crede `n revolu]ie, fur\ la
vot pentru liberalii radicali, e un
altfel de om decât te-ai a[tepta, e
un adolescent agitat, credul, excesiv, pe care numai `n]elepciunea
mamei `l mai ]ine `n frâu. {i ce
mam\ a avut! Parc\ e pogorât\
din proza lui Kazantzakis sau a lui
Istrati. O autentic\ lupt\toare!
Acesta e contextul `n care e natural
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s\ te `ntrebi: de unde aceast\ transformare a junelui? Ce a poten]at-o?
Evident, contactul cu lumea politic\ de atunci a germinat apari]ia
acelei dramaturgii extraordinare,
profunde [i amuzante, amuzant\
`ntr-un fel care m\soar\ dimensiunea tragic\ a superficialit\]ii.
Pentru c\, la un deceniu de la evenimentele povestite `n Republica,
Caragiale e gata s\ scrie pagini
din Scrisoarea pierdut\.

Nu prea `ntâlne[ti romane
care s\ aib\ note de subsol
[tiin]ifice. Cum de ai ajuns
s\ preferi formula aceasta?
Hai c\ nu-s multe, nu `ncurc\ la
lectur\. Notele acelea erau necesare, pentru ca cititorul s\ aib\
`ncredere c\ am lucrat cu materialul real. M\ intereseaz\ credibilitatea c\r]ii mele. Notele de subsol
indic\ realitatea „real\“, cea din
documentele consemnate `n interogatorii, iar restul scenelor au reprezentat reconstituirea literar\ a
unor situa]ii care trebuie c\ s-au
`ntâmplat cam a[a. A[ fi `n stare s\
jur c\ nu am ie[it prea departe de
scenele reale. Singura scen\ care
nu s-a petrecut a[a e cea din Epilog, pentru c\ personajele apar pe
scen\, e o conven]ie de situa]ie care dureaz\ doar câteva pagini. Dar
iat\, Epilogul reprezint\ un colaj
de fragmente reale marcând tensiunea inerent\ situa]iei. Cumva,
e cea mai real\ parte din tot romanul. Dar de ce am recurs la aceast\
punere `n scen\? Ca s\ ar\t c\ toate personajele implicate s-au transformat `n mod esen]ial atunci: Caragiale devine un sceptic care nu
mai ia parte ca actor la jocul politic, iar Candiano-Popescu devine
preg\tit s\ participe la eforturile
din R\zboiul din 1877-1878, unde
prezen]a sa va atinge accente eroice. Candiano-Popescu nu a fost un
flecar oarecare, ci un patriot capabil de jertf\ pe câmpul de b\t\lie,
asta e ceva ce trebuie s\-i concedem. Pentru c\ exist\ flecari care
n-ar fi `n stare s\ mearg\ la b\t\lie
pentru cauzele despre care vorbesc. Cred c\ munca romancierului include [i alegerea acelei sec]iuni din realitatea istoric\ menit\
s\ caracterizeze cel mai bine tensiunea momentului.

O tem\ ca cea a Republicii
presupune un efort de documentare amplu, care poate
friza cercetarea, pentru a intra `n spiritul timpului [i
pentru a `n]elege acel secol al
XIX-lea. Cum ai desf\[urat-o?
Cu drag pentru cultura român\!
Partea de documentare poate s\ ia
cam doi ani, cam atât cât `]i ia [i ca
s\ `nve]i o teorie matematic\ `n care vrei s\ faci cercetare. Am folosit

sistemul de `mprumut din bibliotecile nord-americane, al\turi de
bazele de date cu ajutorul c\rora
fac cercetare istoricii. Am citit mult
despre r\zboiul franco-prusac din
1870, deoarece contextul momentului trebuia `n]eles din interior.
O investiga]ie literar\ a c\rei
miz\ e na[terea României moderne merita tot efortul. M-a[ bucura
dac\ cititorul ar avea sentimentul
unei c\l\torii `n timp, un voiaj care s\ fac\ palpabil\ acea realitate
politic\ ce a aprins toat\ Europa
`n vara aceea. {i s\ nu privim de
sus eroii acelor vremuri, nu avem
de ce. Timpurile noastre au avut
[i ele parte de generozitate [i
eroism, trebuie s\ `nv\]\m s\
apreciem aceste valori [i când le
reg\sim `n paginile trecute.

Dup\ imersiunea `n acest
trecut, care cuprinde nu doar
momentul 1870, ci implicit [i
venirea lui vod\ Carol la putere `n Principatele Române,
care ai spune c\ este importan]a acestei perioade?
Hai s\ schimb\m pu]in perspectiva. {i decorul, [i s\ ne mut\m cu
povestea la Paris, unde izbucnirea
r\zboiului franco-prusac `l surprinde pe tân\rul matematician
Felix Klein `ntr-o c\l\torie academic\. Avea doar 21 de ani, era genial, de o maturitate matematic\
[i filosofic\ de prea pu]ini egalat\
vreodat\. Un om din genera]ia lui
Iancu Caragiale al nostru. Felix
Klein a trebuit s\ plece `n grab\
din Paris, pentru c\ a primit o telegram\ din partea familiei: era
supus prusac [i n-ar fi fost bine s\
fie descoperit acolo, acuzat de
spionaj, dup\ cum exista o oarecare fobie `n epoc\ (matematicianul
norvegian Sophus Lie a fost arestat [i era s\ fie executat ca spion
prusac pentru c\ au descoperit un
caiet cu integrale `n rucsacul lui,
ceea ce trebuie c\ erau coduri militare, nu-i a[a?). Din fericire, Felix Klein a sc\pat cu bine din acel
r\zboi. Ei bine, doi ani mai târziu
Felix Klein avea s\ scrie un eseu
prezentat `n momentul angaj\rii
sale la Universitatea Erlangen,
eseu `n care e vorba despre locul
pe care-l de]in grupurile de transform\ri `n `n]elegerea geometriei.
Azi ne referim la acel eseu drept
Programul de la Erlangen. Paradigma unificatoare a viziunii lui
Felix Klein a influen]at enorm
transformarea modernist\ a matematicilor, [i `[i p\streaz\ influen]a [i azi. Important pentru cultura român\ e c\ poetul Ion Barbu,
matematicianul Dan Barbilian,
un personaj de prim-plan al modernismului românesc, poate fi
`n]eles numai prin prisma mo[tenirii Programului de la Erlangen. Cheia explica]iei apare, de

pild\, `ntr-un text al lui Barbilian
din 1940, unde el vorbe[te despre
„universul moral al conceptelor“,
cel care ar asigura unitatea de
puncte de vedere asupra unor domenii diferite. Iat\ cel mai relevant pasaj din acel text: „Personal
m\ consider un reprezentat al
Programului de la Erlangen, al
acelei mi[c\ri de idei care, `n ceea
ce prive[te `ntinderea consecin]elor [i r\sturnarea punctelor de
vedere, poate fi asemuit Discursului Metodei sau Reformei `nse[i.
Specializ\rii strâmte ori tehnicit\]ii opace de dinainte de Erlangen li se substituie un eclectism
luminat. El continu\ adâncirea
fiec\rei teorii `n parte, f\r\ s\
piard\ din vedere omogenitatea [i
unitatea `ntregului. Astfel, cercetarea matematic\ major\ prime[te o
organizare [i orientare `nvecinate
cu aceea a func]iunii poetice, care,
apropiind prin metafor\ elemente
disjuncte, desf\[oar\ structura
identic\ a universului sensibil. La
fel, prin fundarea axiomatic\ sau
grupal-teoretic\, matematicele asimileaz\ doctrinele diverse [i slujesc scopului ridicat de a instrui
despre unitatea universului moral
al conceptelor. ~n acest chip ele
`nceteaz\ de a mai fi o laborioas\
barbarie ci, participând la des\vâr[irea figurii armonioase a lumii,
devin umanismul cel nou“.
A[adar Programul de la Erlangen e la fel de important ca Reforma? A[a a spus Barbilian. Atunci
importan]a viziunii lui Felix Klein
trebuie c\ a fost uria[\. Bun, dar ce
are de-a face asta cu Republica? Ei
bine, are, [i `nc\ `n mod esen]ial.
Pentru c\ ne `nva]\ unde s\ privim
`n istorie [i ne arat\ ce pagini merit\ povestite. Ne `nva]\ s\ identific\m acele puncte de schimbare
ale unei culturi, ale unei societ\]i,
[i ne sugereaz\ c\ descrierea problemelor fundamentale ale unei
culturi se reduce la caracterizarea
momentelor ei de schimbare [i a
for]elor care o determin\. A[a interpretez eu felul cum o asemenea
viziune organizatoare ar putea fi
extins\ c\tre spa]iul literaturii. ~n
cazul de fa]\, tensiunea dintre liberalismul radical [i conservatorismul tradi]ionalist au dat na[tere `n
Principatele Unite unei `ncord\ri
al c\rei liman final a fost România
care devine regat [i are capacitatea
de a da na[tere culturii române moderne. Vrem s\ caracteriz\m aceast\ transformare [i descoperim c\
nu putem s\ vorbim despre ea f\r\
s\ povestim despre Caragiale. Cheia de bolt\ a acestei transform\ri
este destinul unui adolescent, pe care-l vedem maturizându-se sub ochii
no[tri. Iar dac\ m-ai `ntreba cum
`mi aleg subiectele romanelor, ]i-a[
r\spunde c\ la fel, `ncerc s\ identific evolu]ii [i transform\ri care
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schimb\ substan]a unei `ntregi
lumi. Povestirea acestor preschimb\ri e meseria mea.

Documentarea de care aminteam mai sus are [i un alt
versant `n afara celui faptic:
cel al limbajului. Caragialesc, impregnat de ironii [i
de referin]e la universul
l\sat de Nenea Iancu, cu personaje pe care to]i le [tim, de
la Cet\]eanul Turmentat la
Titirc\ Inim\-Rea. Reu[e[ti
s\ dai culoare timpului [i s\
]ii cititorul `n lumea deja
cunoscut\, a lui Caragiale.
Ai r\mas cu urme de aici, `n
propriul limbaj?
Spre deosebire de fotbali[tii no[tri
care revin dup\ un sejur italian cu
sechele lexicale [i de topic\, te asigur c\ nu. Sunt zeci de personaje `n
carte, iar fiecare vorbe[te cu o voce
distinct\. Trebuie s\ [tii unde s\ te
opre[ti, pentru c\ registrul din roman nu este al lui Caragiale. Cine
ar putea s\ produc\ un Caragiale
mai bun decât Caragiale `nsu[i?

~mpletirea realului cu fantasticul (vezi spre exemplu momentul `n care Alexandru
Candiano-Popescu se treze[te
admonestat de Titirc\) este o
alt\ caracteristic\ a Republicii, o libertate pentru care
orice istoric te invidiaz\.
Cum este, la nivel personal,
s\ intri `ntr-o alt\ realitate?
Dar nu e nici un fel de fantastic `n
scena aceea! S\ nu amestec\m instrumentarul. Titirc\ produce un
scurt cameo, e un ploie[tean
p\c\lit de Candiano, are tot dreptul cet\]enesc s\-[i exprime dezaprobarea. Am folosit `n mod
esen]ial motive fantastice `n alte
volume, de pild\ `n Miruna, o poveste, atunci când un personaj
merge printr-un teritoriu subp\mântean pentru a ajunge `n
]ara de origine a pove[tilor, sau
când `n Venea din timpul diez un
ofi]er al serviciilor secrete e transformat `n motan [i continu\ s\-[i
serveasc\ ]ara. Acestea sunt motive fantastice. Apari]ia unui personaj al lui Caragiale `n biografia lui
Caragiale nu mi se pare a face parte din aceea[i categorie.

Investiga]ie asupra apari]iei
teatrului? De unde aceast\
form\, roman dublat scenic
de teatru?
~n ce alt\ cultur\ teatrul modern
s-a dezvoltat `n acela[i moment cu
apari]ia unei viziuni critice asupra politicii moderne? Hai c\ suntem speciali [i cumva frumo[i `n
excentricitatea noastr\. Ion Luca
Caragiale e atât de important

`ncât merita inventat\ o formul\
literar\ special\ pentru biografia
sa, cu o poetic\ aparte, cu o dinamic\ inspirat\ din lumea textelor
sale, o formul\ literar\ care s\ cerceteze r\d\cinile lumii lui Caragiale, [i asta `ntr-un registru cât
mai aproape de cel realist. E o reconstiuire literar\, nu un act de
imita]ie. E o datorie cultural\ care
ne ilumineaz\ realitatea prezent\.

Am remarcat cum tot revine
acea blestemat\ de telegram\
r\t\cit\ – s\ fie o leg\tur\ cu
vreo scrisoare pierdut\?
M\ bucur c\ ai prins acest aspect
important! Una dintre aser]iunile
pe care le propun `n Republica e
c\ I.L. Caragiale a cules tema scrisorii pierdute din via]a real\, mai
precis din perioada anchetei ce a
precedat procesul participan]ilor
la mi[care. E foarte plauzibil ca telegrama pierdut\ pe care Candiano a citit-o `n Pia]\ va fi fost ideea
care i-a sugerat ideea Scrisorii
pierdute. ~n perioada aceea exista
telegraf, dar nu exista `nc\ telefon. Telegrama venea mai repede
ca scrisoarea [i putea declan[a o
revolu]ie, iar o revolu]ie `n vremurile `n care exista telegraf, dar
nu telefon, depinde de zvon, de
ne`n]elegeri, [i ar\ta exact a[a.

Care ar fi miza final\, azi, a
acestui roman? Cu alte cuvinte, dincolo de interesul
literar, care este constructul
pe care `l prezin]i cititorului
român?
Ne amuz\m povestind, dar `n acela[i timp inform\m [i invit\m la
reflec]ie. Sper ca acest roman s\
fie o invita]ie s\ redescoperim
ceea ce este fascinant despre noi,
despre cultura român\. Uneori ne
place de noi, atunci când spunem
bancuri inteligente, atunci când
citim o pagin\ de umor pur `n
„Ca]avencii“. La anumite lucruri
suntem foarte buni.

Metehnele nu se schimb\,
domnule! {i a[a azi vedem
cum iar\ se face vorbire despre str\ini, despre cum suntem condu[i etc. F\r\ nici o
nuan]\ politic\, cartea totu[i
atinge ni[te teme identitare
care se reg\sesc [i `n prezent –
cine suntem, de ce suntem [i
eu cu cine votez. E aceea[i
comedie, dar pân\ unde [i cât?
Misiunea noastr\ e s\ fim suficient de inteligen]i `ncât s\ `n]elegem [i s\ descriem analogiile
dintre diverse momente ale trecutului [i clipa cea de azi. Nu [tiu
dac\ avem leacul, dar ar fi inteligent din partea noastr\ s\ avem
m\car diagnosticul.
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MANIFESTUL COALI}IEI SECTORULUI CULTURAL INDEPENDENT DIN IA{I

ONG-urile culturale cer
mai mult\ transparen]\
`n finan]area proiectelor
O serie de `ntâlniri ale reprezentan]ilor mai
multor asocia]ii sau funda]ii culturale, arti[ti
independen]i, manageri culturali [i creativi
ie[eni a condus la ideea `nfiin]\rii unei Coali]ii prin care s\ `[i transmit\ public punctele
de vedere [i s\ intre `n dialog cu autorit\]ile
locale. Modelul este reprezentat de ONG-urile
din zona serviciilor sociale, proiecte de

succes precum „Vocea ONG“ sau Federa]ia
Organiza]iilor Neguvernamentale pentru
Servicii Sociale. Coali]ia Sectorului Cultural
Independent din Ia[i nu va avea `n mod obligatoriu personalitate juridic\, spune Dan
Lungu, manager cultural, fost director al
Muzeului Na]ional al Literaturii Române din
Ia[i [i senator USR. Coali]ia ar urma s\ devin\

o voce important\ `n spa]iul ie[ean [i s\ `i
cuprind\ pe cei care nu fac parte din nici un
„sindicat artistic“. „Suplimentul de Cultur\“
a adresat câteva `ntreb\ri unor semnatari ai
scrisorii deschise adresate autorit\]ilor ie[ene privind finan]area proiectelor culturale
din bani publici, scrisoare care reprezint\,
de altfel, actul de na[tere al ini]iativei.

C\t\lin Hopulele
Dan Lungu afirm\ c\ ideea
Coali]iei Sectorului Cultural Independent circul\ de mai mul]i ani,
el doar angajându-se s\ o pun\ `n
practic\ [i s\ g\seasc\ mecanisme
prin care s\ devin\ func]ional\.
„Ar fi greu de formalizat, pentru
c\ `n Coali]ia Sectorului Cultural
intr\ [i arti[ti independen]i/ scriitori, care nu au [i nici nu-[i doresc
un statut juridic. ~n organizarea
acesteia m\ bazez pe vechea experien]\ de la Club 8, apoi pe experien]a interna]ional\ dobândit\ ca
scriitor [i organizator de evenimente, precum [i pe cea de manager `ntr-o institu]ie public\ de cultur\. Discu]iile privind Coali]ia au
`nceput `n noiembrie anul trecut“,
a declarat Dan Lungu.
Prin scrisoarea deschis\ se solicit\ reformarea finan]\rii proiectelor culturale prin mecanismele stabilite de pe Legea
350/2005. „Suplimentul de cultur\“ a realizat `n 2016 o ampl\
analiz\ a subiectului. O concluzie
a fost c\, din cauza adopt\rii cu
`ntârziere a bugetelor municipal
[i jude]ean, precum [i sistemului
birocratic [i comisiilor conservatoare, adesea ajung s\ fie finan]ate
doar proiecte care fac trimitere la
tradi]ii, `n special la nivel jude]ean, `n dauna activit\]ilor tinerilor arti[ti. Mai mult, o parte dintre bugete nici nu ajung s\ fie
epuizate, din cauza deadline-urilor foarte strânse. Din acest motiv,
cei interesa]i renun]\ de multe ori
la a le mai depune. „{tim cu to]ii
c\ arta este f\r\ de pre], dar ea
presupune costuri. Credem c\
exist\ suficiente resurse locale

pentru arti[tii din Ia[i [i pentru
operele lor, ca ace[tia s\ poat\
participa la evenimente profesionale, festivaluri sau concursuri ce
se desf\[oar\ `n afara ]\rii. „Dat
fiind faptul c\ `n perioada urm\toare se voteaz\ bugetele [i se
`ntocmesc programele pentru
acordarea de finan]\ri nerambursabile, v\ rug\m s\ trata]i cu
toat\ responsabilitatea solicit\rile noastre, contribuind astfel la
sprijinirea culturii vii [i la revitalizarea vie]ii culturale“, conchid
autorii scrisorii deschise.
Pentru a putea pune `n context
demersul arti[tilor ie[eni, „Suplimentul de cultur\“ a adresat un
set de `ntreb\ri câtorva dintre
semnatarii scrisorii deschise, `n
calitate de arti[ti, de reprezentan]i ai unor asocia]ii sau de
sus]in\tori ai demersului [i am
solicitat [i opinii din sistemul
tradi]ional cultural ie[ean, pentru
a vedea cum se raporteaz\ la demersurile coali]iei, dar [i la problema finan]\rii transparente a
activit\]ilor culturale din Ia[i.

pentru transformarea ora[ului
nostru `ntr-un model cultural de
succes, cu condi]ia ca ele s\ fie
cheltuite dup\ priorit\]i coerente,
r\spunzând nevoilor reale ale comunit\]ii creative, `n mod transparent [i profesionist“, au precizat reprezentan]ii Coali]iei `n
scrisoarea deschis\.
Ace[tia au solicitat `mbun\t\]irea mecanismului de finan]\ri
nerambursabile din fonduri publice

a activit\]ilor nonprofit de interes
general `n domeniul culturii, propunând trei solu]ii. ~n primul rând,
semnatarii doresc organizarea
mai multor sesiuni de finan]are
pe an, pentru a r\spunde `n mod
adecvat unui domeniu `n care oportunit\]ile nu sunt fixe [i nu pot fi
`ncadrate `n anumite perioade,
cultura fiind un domeniu dinamic
[i viu. De asemenea, au sugerat
crearea unui mecanism transparent
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pentru finan]area arti[tilor independen]i, nu doar a asocia]iilor [i
funda]iilor. „Legea prevede posibilitatea finan]\rii persoanelor fizice. Acest lucru nu s-a `ntâmplat
pân\ `n prezent `n Ia[i, ora[ `n
care exist\ mul]i arti[ti independen]i de diferite vârste, care ar putea beneficia de finan]area proiectelor lor aristice“, scriu membrii
Coali]iei. Ultima solu]ie propus\
este crearea unui fond de mobilitate

~ntreb\rile
„Suplimentului
de cultur\“:
1. Dup\ e[ecul Funda]iei Ia[i – Capital\ Cultural\ European\, primarul Mihai Chirica a promis c\
va crea o funda]ie care va gestiona
toate proiectele culturale ale jude]ului, dar ideea pare c\ s-a stins.
Crede]i c\ aceast\ Coali]ie poate
lua locul l\sat liber? Cum anume?
2. Cum crede]i c\ se vor raporta
organizatorii de evenimente culturale din Ia[i la aceast\ Coali]ie?

www.suplimentuldecultura.ro
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la articolul 4, despre transparen]\.
Transparen]a nu poate fi mare sau
mic\, ea e obligatorie. Prim\ria
Ia[i ar trebui s\ stabileasc\ o serie
de priorit\]i culturale, altele `n fiecare an, pentru varia]ie, dintre genurile care `nc\ nu exist\ sau sunt
emergente pe pia]a cultural\ a
ora[ului, pe care s\ le finan]eze
dup\ o gril\ public\ de evaluare,
aplicat\ de exper]i. Nici o prim\rie de pe planet\ nu poate finan]a
to]i independen]ii. Ceea ce poate [i
trebuie s\ fac\ e s\ stimuleze dezvoltarea unor genuri, sectoare
creative, proiecte, prin subven]ionare punctual\.

3. De ce are nevoie sectorul cultural ie[ean `n momentul de fa]\:
de o finan]are crescut\ a proiectelor pe legea 350 sau de o transparen]\ mai mare?

Dan Lungu, scriitor
[i senator de Ia[i
1. E mare p\cat c\ Funda]ia promis\ nu prinde contur. Anvergura
multor proiecte culturale se va
plafona din pricina reglement\rilor stufoase [i neclare care guverneaz\ institu]iile publice de cultur\.
Funda]ia, a[a cum a fost gândit\,
cu autorit\]i publice [i universit\]i ca membri fondatori, e singurul instrument care le-ar putea
salva. Coali]ia Sectorului Cultural
Independent nu poate `nlocui o
asemenea funda]ie cultural\.
2 [i 3. Aici ar fi multe de spus.
Pe scurt, e nevoie de o finan]are
rezonabil\, constant\, predictibil\, `n virtutea unei strategii coerente, `n mai multe sesiuni de
finan]are pe an, pentru persoane
juridice, dar [i pentru arti[ti independen]i, cu o selec]ie realizat\ de
un juriu profesionist [i independent politic, cu monitorizarea
desf\[ur\rii evenimentelor [i
m\sur\rii impactului, cu transparentizarea procesului [i rezultatelor. Profesionalismul, independen]a politic\ [i transparen]a ne
vor face s\ cheltuim banii cu folos, cu impact. Cred c\ exist\ [i o
problem\ de atitudine a autorit\]ilor locale fa]\ de asocia]ii/
funda]ii culturale [i fa]\ de arti[tii independen]i, care trebuie
schimbat\ cu timpul. Autorit\]ile
au o rigiditate explicabil\, care vine dintr-o birocra]ie stufoas\, din
insuficien]a num\rului de angaja]i [i din faptul c\ bugetul e `n
mâinile lor. Monopolul asupra regulilor [i banilor le confer\ o
pozi]ie de for]\, nu neap\rat explicit\, ci transpus\ `n practici [i
`ntr-un mod particular de comunicare, pozi]ie care nu poat\ fi contrabalansat\ `n numele individual al artistului sau al unei singure asocia]ii/ funda]ii.

George Ple[u, manager
cultural, pre[edinte al
Asocia]iei AltIa[i
1. ~n mod cert rolul coali]iei, a[a
cum `l v\d eu, nu e unul executiv,
ci consultativ [i de lobby. Coali]ia
ar trebui s\ devin\ o voce puternic\, care s\ apere interesele sectorului cultural independent [i s\
ajute inclusiv administra]ia local\
s\ ia cele mai bune decizii `n
aceast\ sfer\ de activitate. Aceasta
`nsemnând de la conturarea unei
viziuni pe termen lung privind
identitatea [i dezvoltarea cultural\
a Ia[ului [i pân\ la modul `n care

Felix Aftene, pre[edinte
al Uniunii Arti[tilor
Plastici, filiala Ia[i
sunt cheltui]i banii colecta]i din taxele [i impozitele comunit\]ii.
2. Cu cât exist\ mai mul]i actori implica]i `n aceast\ coali]ie,
cu atât va fi mai puternic\ vocea
ei. De aceea, eu sper ca to]i participan]ii independen]i la via]a cultural\ a Ia[ului s\ se al\ture acestei
ini]iative.
3. R\spunsul la `ntrebarea
aceasta necesit\ câteva pagini de
ziar, doar pentru a contura un
cadru. Pe scurt, culturii i-a fost recunoscut din ce `n ce mai mult meritul de a putea nu doar spori atractivitatea unui ora[ – atât pentru
locuitori, cât [i pentru vizitatori –, ci
[i de a regenera, schimba la fa]\, revitaliza zone/ cartiere mai pu]in
dezirabile. Conceptul de „cultureled regeneration“ trebuie s\ reprezinte una dintre principalele c\r]i
pe care administra]ia local\ s\ le
joace pentru a mic[ora decalajul
fa]\ de alte ora[e din ]ar\ [i pentru
a contura [i mai puternic brandul
de ora[ creativ, ora[ al ideilor, al
Ia[ului. Revenind la finan]area sectorului independent: sumele de care depind proiecte cu un impact
mult mai puternic decât multe activit\]i ale institu]iilor finan]ate de
Ministerul Culturii sau Prim\rie/
CJ sunt atât de mici raportate la rezultate, `ncât acordarea transparent\ a acestora e un minimum necesar pentru a da speran]e tinerilor
talenta]i c\ ideile lor pot fi puse `n
practic\ [i `n Ia[i [i c\ nu e nevoie
s\ plece la Cluj, Bucure[ti sau `n
alt\ ]ar\ pentru a [i le putea realiza.
Iar despre eficien]a `n gestionarea
fondurilor, nici n-are rost s\ compar\m cum e evaluat\ aplica]ia
pentru un proiect de 25.000-50.000
de lei (cam atât primesc proiectele
culturale independente) fa]\ de câ]i
bani ([i mai ales cum) sunt cheltui]i `ntr-o institu]ie de stat, netransparent\ [i unde criterile de eficien]\ aproape nu exist\.

George Bondor,
redactor-[ef
al revistei „Timpul“
1. Propunerea ini]ial\ a primarului Ia[ului se dorea probabil o
m\sur\ administrativ\ menit\ s\
flexibilizeze rela]ia Prim\riei cu
agen]ii culturali [i s\ diminueze
birocra]ia, inevitabil\, la noi,
atunci când vorbim despre finan]\ri din banii publici. Altfel,
eu nu cred c\ statul trebuie s\ coordoneze activitatea cultural\, s\
gestioneze proiectele culturale [i
nici, Doamne fere[te, s\ propun\
proiecte culturale. Poate cel mult
s\-[i asume unele dintre proiectele
propuse de agen]ii culturali. Cultura trebuie s\-[i vad\ de bunul ei
mers [i trebuie doar s\ fie sprijinit\, `n limitele legii.
2. ~nainte de toate, cred c\
aceast\ Coali]ie trebuie s\ r\mân\ apolitic\. Oamenii de cultur\
care au devenit membri ai unui
partid trebuie s\ `n]eleag\ c\, din
acel moment, asocierea lor direct\
cu ini]iativele culturale independente le aduce acestora din urm\
mai multe deservicii decât avantaje. Dac\ nu au devenit membri
de partid, ci doar ocup\ func]ii cu
caracter politic, atunci nu e nici o
problem\ s\ fie `n continuare [i
agen]i culturali activi. Cred c\ este condi]ia esen]ial\ pentru ca organizatorii de evenimente culturale s\ fie de acord cu ac]iunile
acestei Coali]ii.
3. Ia[ul are nevoie de o finan]are consistent\ a proiectelor
culturale, a[a cum se face prin legea 350, [i de cre[terea transparen]ei. Sunt foarte bune propunerile de a avea mai multe sesiuni de
finan]are `ntr-un an [i de a se finan]a [i creatorii independen]i,
nu doar asocia]iile [i funda]iile
culturale. Sper c\ doar graba cu
care a fost redactat\ scrisoarea

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 557» 4 – 10 martie 2017

deschis\ a f\cut s\ se vorbeasc\
numai despre arti[tii independen]i [i despre crearea unui fond
de mobilitate destinat arti[tilor
din Ia[i. S\ nu uit\m de celelalte
categorii de creatori, care nu se
definesc drept arti[ti.

Olti]a C`ntec,
critic de teatru
1. O coali]ie este o modalitate de
organizare, `n esen]a ei foarte
bun\, dar natural era ca ini]iativa
s\ fi venit din zona independent\
[i de freelancing, nu din cea politic\. Dan Lungu e senator, Andrei
Postolache e consilier local, ei au
la `ndemân\ alte mijloace directe
de a contribui la `mbun\t\]irea
sistemului de sprijin al culturii.
Orice form\ de organizare care se
vrea func]ional\, inclusiv aceast\
Coali]ie, trebuie s\ se nasc\ din
interiorul mi[c\rii culturale alternative, nu dintr-un impuls exterior. Altfel e doar o nou\ form\.
Deocamdat\ nu e limpede ce misiune `[i va asuma. Conform legisla]iei, nu va putea gestiona bani
publici, adic\ nu se va putea ocupa de „toate proiectele culturale
ale municipiului“. Rolul ei, dac\
se va ajunge la o structur\ organizatoric\ real\, ar fi, eventual, de
consiliere a independen]ilor, de
concepere a unor proiecte care s\
pun\ `n conexiune mai mul]i operatori culturali nonprofit, de aici
sau din str\in\tate.
2. O raportare real\ va fi abia
dup\ ce CSCII `[i va clarifica rosturile [i va avea un mesaj limpede
pentru independen]ii ie[eni. Care,
evident, au nevoie, trebuie s\ fie
sprijini]i [i de la bugetul local. Eu
sunt un sceptic temperat `n privin]a solidarit\]ii `ntre creatori,
dar mi-ar pl\cea de fiecare dat\,
deci [i acum, s\ constat c\ m\ `n[el.
3. Legea 350/2005 vorbe[te clar,

1. Coali]ia este `n interesul Ia[ului
cultural, din ea fac parte cam tot
cei care au fost `n Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\ [i
care probabil tânjesc dup\ starea
de spirit anterioar\ juriz\rii. Eu
visam `nc\ de pe atunci la un plan
B, pe care `l numeam „Capitala
nenumit\ a Culturii“, pentru c\
ar fi p\cat s\ se sparg\ balonul
\sta de speran]a [i entuziasm [i s\
nu ne alegem cu nimic din energia pozitiv\ dezvoltat\ atunci. ~n
breasla noastr\, a Uniunii Arti[tilor Plastici, lucrurile func]ioneaz\ foarte bine – fiecare artist
`[i gestioneaz\ programul expozi]ional [i crea]iile.
2. M-a[ bucura s\ intre `n
aceast\ asociere cât mai mul]i,
cum m-a[ bucura s\ apar\ [i alte
grup\ri [i asocieri care s\ duc\ la o
efervescen]\ cultural\ a Ia[ului.
Pentru c\, pân\ la urm\, suntem o
asociere de bresle profesionale – o
asocia]ie de profesioni[ti, de utilitate public\, recunoscut\ la nivel guvernamental. Ar fi cazul ca alte bresle s\ fac\ astfel de asocieri, pentru
c\ Ia[ul o merit\. Pot s\ fie [i asocieri de neprofesioni[ti. Spre exemplu, la Timi[oara o mân\ de ingineri fac corpuri de iluminat [i au
depus ni[te proiecte foarte interesante pe povestea aceasta creativ\.
Ar fi interesant s\ apar\ [i la noi.
3. Sectorul cultural are mare
nevoie de finan]are intern\ [i extern\. Intern\, din interiorul jude]ului, CJ sau Prim\rie. Aici este
nevoie `n special de transparen]\.
Nu spun c\ nu exist\, dar din
punctul meu de vedere `n ultimii
ani au fost probleme la CJ. Nu am
reu[it s\ primim finan]\ri pentru
c\r]i, pentru c\ nu am aflat la
timp de depunerea proiectelor.
Acum suntem noi cu ochii pe ei,
`ns\ ei ar trebui s\ semnaleze
aceste proiecte, s\ ofere [i un
deadline mai lung de depunere,
nu de azi pe mâine.
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Lini[tea `n care-]i
]ii respira]ia ca s\
auzi literatura
Mi-a fost recomandat\ entuziast `n urm\ cu câ]iva ani. Am decis s\ `ncerc [i
de atunci nu m-a dezam\git nici m\car o dat\, fie c\ am citit proza ei scurt\
adunat\ `n volume – Cinci minute pe zi (Casa de pariuri literare, 2011) [i Escapada
(Polirom, 2014) –, online, prin reviste, fie c\ am parcurs debutul ei `n literatura
pentru copii – Rostogol merge acas\ (Arthur, 2016). Iar primul ei roman – Interior
zero (Polirom, 2016) – nu numai c\ nu m-a dezam\git, ci m-a transformat,
literalmente peste noapte, `ntr-o fan\ a scriitoarei Lavinia Brani[te. Ceea ce
`mi doresc, fire[te, s\ vi se `ntâmple [i vou\.
Eli B\dic\
Nu de alta, dar a]i pierde o literatur\ foarte bun\ dac\ a]i rata proza Laviniei Brani[te. Interior zero
este dovada c\ autoarea „confirm\ [i `n roman“ – cum se exprim\, de obicei, criticii –, c\ are
suficient de mult\ for]\ narativ\
`ncât s\ te ]in\ `n priz\ peste 250
de pagini, s\ te trag\ complet `n
interioritatea unui personaj care
descrie o genera]ie `ntreag\ (Peter
Pan) [i prin ochii c\ruia se `ntrez\resc alte [i alte genera]ii, s\
te cucereasc\ cu o scriitur\ curat\, condensat\, cu adjective folosite cu zgârcenie, cu un realism
frust, f\r\ menajamente [i f\r\ patetism, cu un roman egal cu sine,
frumos [i trist, `nduio[\tor [i dur,
coerent [i autentic.
Am citit Interior zero acum mai
bine de dou\ luni, `ntr-o sâmb\t\
noapte, febril, cu o nem\surat\

pl\cere stilistic\ (`n ciuda faptului
c\, desigur, romanul nu are decât
câteva zvâcniri luminoase), cu
zeci de scenarii [i `ntreb\ri `n cap,
cu creionul [i agenda de noti]e uitate pe mas\. Am dus lectura pân\
la sfâr[itul fizic al volumului, dar
romanul nu s-a terminat `n mintea mea, a continuat, pe alocuri
schi]ând un an mai bun pentru
Cristina decât cel dintre coperte,
deprimant, plin de angoase [i
frici, de deziluzii [i nefericiri, de
c\ut\ri, lipsuri, reg\siri, nepotriviri, supravie]uiri repetitive. Trebuie s\ m\rturisesc c\ `mi place la
nebunie personajul acesta, un
ecou, un eu narativ recognoscibil
[i remarcabil, care vine din proza
scurt\ a Laviniei Brani[te [i pe care a[ vrea s\ `l reg\sesc [i pe viitor, `n alte c\r]i de-ale autoarei.
Poate purta orice masc\, nu conteaz\, chiar m\ simt ca pe[tele `n
ap\ `n scriitura Laviniei Brani[te.

A[adar, s\ vedem cine e [i ce e
cu Cristina, „proprietara“ interiorului zero, racordat uneori la exterior, de cele mai multe ori, `ns\, `n
r\sp\r cu el. Intr\ `n categoria
30+, filolog cu studii la Cluj [i Bucure[ti, nevoit\ s\ lucreze, pentru
un salariu decent [i o oarecare
stabilitate, `ntr-o mic\ firm\ de
construc]ii din capital\. Are un
post de secretar\ [i traduc\toare,
cu multe ore suplimentare incluse
[i cu nervi m\cina]i de o [ef\ insuportabil\. Lucreaz\ `ntr-un mediu
toxic, care o sufoc\, o `ncorseteaz\
[i limiteaz\ zilnic, dar la care nu
poate renun]a din pricina costurilor traiului cotidian. Rela]ia cu colegii s\i este superficial\, nu au
nimic `n comun, fiecare zi cu ei
este un chin prelungit. Se mut\
din garsonier\ `n garsonier\ o
dat\ la câ]iva ani, `[i dore[te cu ardoare propriul spa]iu, oricât de
mic, dar nu [i-l poate permite – decât dac\ prime[te avansul de la
mama sa, de care este `nc\ dependent\ financiar. De altfel, mama,
plecat\ `n Alicante (Spania) de
mul]i ani, unde lucreaz\ `n turism, este unicul refugiu, `ntruchiparea afec]iunii necondi]ionate, constanta din via]a Cristinei,
singurul sprijin real financiar [i
moral, cea care `i este aproape fizic [i psihic `n toate `ncerc\rile
prin care trece. Nu `ntâmpl\tor
defini]ia iubirii este descoperit\,
dup\ lungi c\ut\ri, `n raport cu
mama sa: „{i asta e iubirea, e
lini[tea asta `n care-]i ]ii respira]ia, u[or `ngrozit, ca s\ auzi
dac\ `ngerul t\u p\zitor mai e
acolo“ (p. 259).

Secven]ele sunt
decupate cu precizie,
nimic nu e gratuit
Protagonista [i naratoarea romanului Interior zero este instabil\
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emo]ional, o fire neconflictual\,
cum se descrie, cu un corp de care
nu este mul]umit\ [i o via]\ rutinat\, monoton\, banal\. Obi[nuit\ s\ nu aib\ a[tept\ri, a[a
cum pasagerul iubit clujean `i tot
repet\, iese ocazional `n faimosul
[i hipsterescul Control (mar]ea, se
`n]elege), unde, printre „oameni
cu haine frumoase [i sufletul
varz\“, sper\ s\-[i g\seasc\ Partenerul. {i pare c\ i se `ntâmpl\, la
un moment dat, dar e prea frumos
s\ fie adev\rat, vorba aceea. Fiecare e[ec atrage dup\ sine un nou
gust amar.
Este preocupat\ de dezvoltarea
sa personal\, `[i cump\r\ c\r]i, cite[te mult, studiaz\ germana pentru un posibil viitor mai bun.
Cristina are o singur\ prieten\
apropiat\, Otilia, cu care merge
an de an la Electric Castle. Doar ei
`i `ncredin]eaz\ o mare parte dintre temerile [i dorin]ele sale, a[a
c\ se simte tr\dat\ când Otilia o
p\r\se[te pentru a-[i urma noul
iubit `n Budapesta.
Cartea este o aglomerare de
momente din via]a naratoarei, fiecare dezv\luind `nc\ pu]in, ad\ugând `nc\ o pies\ de puzzle `n construc]ia romanului [i, implicit, a
personajului. Secven]ele sunt decupate cu precizie, nimic nu e

gratuit. {i nici o coard\ nu este
ciupit\ prea mult sau prea pu]in,
textul are echilibru, scenele de impact [i tensiunile, ironia [i umorul sunt fain dozate. Nu sim]i nici
o not\ fals\. Lavinia Brani[te pare
c\-[i cunoa[te foarte bine personajele, c\ este familiarizat\ cu ele
cu mult timp `nainte de a intra `n
roman [i la fel de mult timp dup\.
Le construie[te dialoguri vii, destine [i personalit\]i credibile [i
memorabile.
Nu [tiu cum se cite[te Interior
zero la diferite vârste, dar cred c\
e o carte despre fiecare dintre noi,
despre realitatea imediat\, despre
capcane [i fugi, un roman limpede, actual, direct, curajos. S-a scris
([i se scrie `nc\) destul de mult
despre Interior zero (nu numai pozitiv, e adev\rat, dar e bine s\ fie
a[a). S-a spus, de pild\, c\ ar fi romanul unei maturiz\ri. Sigur c\
sunt multiple grile de interpretare, iar fiecare cititor `[i va pune
lentila care i se potrive[te, va vedea ce va vrea s\ vad\ `n cartea
aceasta ([i `n oricare alta, pân\ la
urm\). De un lucru sunt sigur\:
este imposibil s\ nu ave]i nici o
reac]ie dup\ ce ve]i citi noul volum al Laviniei Brani[te.
Lavinia Brani[te, Interior zero, colec]ia
„Ego.Proz\”, Editura Polirom, 2016
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Nokia `ntoarce viitorul `n trecut
Am auzit [i eu c\ s-a relansat telefonul cel vechi Nokia cu mare tam-tam. Am citit
toate articolele entuziasmate [i toate exclama]iile emo]ionate legate de faptul
c\ are preinstalat jocul Snake. ~nc\ `ncerc s\ `n]eleg `nsufle]irea general\.
M-am uitat la videoclipul de lansare. La evenimentul mondial de
prezentare a celor mai tehnice tehnologii, a celor mai inovative inova]ii, a celor mai noi nout\]i s-a
urcat pe scen\ un domn `mbr\cat
`n sacou negru [i cu tricoul negru
pe dedesubt – uniforma anun]urilor importante. ~ntre degetul mare
[i index ]inea un dispozitiv portocaliu, jum\tate cu taste, jum\tate
cu ecran. „Permite]i-mi s\ v\ fac
din nou cuno[tin]\ cu telefonul
Nokia 3310.“ Telefonul ar\ta, da,
ca un Nokia vechi, dar un aspect
vag `mbun\t\]it – ca o coleg\ de liceu pe care n-ai mai v\zut-o de
când se `mbr\ca numai `n pulovere largi [i o `ntâlne[ti pe strad\
mai slab\, pe tocuri, cu machiaj
impecabil [i ]inut\ office elegant\.
Dar e neschimbat\ când `ncepe]i
s\ vorbi]i. Prezentatorul a continuat s\-i enumere calit\]ile: „are
instalat jocul Snake“ [i „are soneria Nokia“. Va costa 50 de euro, va
fi colorat. Prezentarea telefonului
Nokia fusese cel mai a[teptat moment al `ntregului eveniment.
Pe de o parte, pot intui motivele
pentru care se `ntâmpl\ asta. Cunosc mul]i oameni care sufer\ dup\
vremurile `n care telefonul era ceva

ce puteai folosi cu o singur\ `nc\rcare pe s\pt\mân\ [i-l puteai
sc\pa de la balcon f\r\ prea multe
consecin]e. Nokia 3310 e imaginea
emblematic\ a acelui telefon. 17 ani
mai târziu, Nokia 3310 este anti-telefonul [i prezentat ca atare. Este
`ntoarcerea la via]a când lucrurile
erau simple, oamenii nu st\teau cu
capetele aplecate `n lumea lor cu
diagonal\ de 5,5 inci.

Exist\ `ns\ o explica]ie [i mai
interesant\ a tendin]ei c\tre nostalgie. Pentru a vinde cu adev\rat,
nostalgia are nevoie de un public
mai important decât actualii consumatori de 30-45 de ani care `[i
amintesc de alte vremuri. Nostalgia are priz\ la tineri, deoarece
„noile tehnologii“ care `i minuneaz\ pe adul]i sunt, pentru tineri,
„tehnologiile cu care au crescut

De veghe `n lanul de cultur\
M\d\lina Cocea

toat\ via]a“. Pentru ei, un telefon a
fost mereu ceva cu ecran mare.
f\r\ prea multe butoane, cu senzori,
GPS [i camer\ foto mai bun\ sau
mai modest\, `n func]ie de câ]i bani
ai. Ce `nseamn\ vechi pentru noi,
pentru ei este un tip nou de interac]iune cu tehnologia. Are butoane,
poate fi atins\ mai bine.
Nostalgia are `ns\ limite, iar marea `nfierbântare de dup\ anun]ul

La ce ne condamn\ mersul istoriei?
Doi-zece, prob\!
George Onofrei

E greu de f\cut pu]in\ ordine `n idei
dup\dou\ luni tr\ite `n siajul „apocalipsei OUG 13“. Culmea, primele
dou\ luni din an, la cap\tul unui alt
an, electoral, `n urma c\ruia p\rea c\
pe cuprinsul patriei se va `nst\pâni
Pax Pesedista. Pare acum o naivitate
s\ crezi c\ majoritatea PSD-ALDEUDMR, dar [i cu sprijinul unei bune
p\r]i din PNL [i PMP, nu va duce la
`ndeplinire prin metode ceva mai sofisticate blitzkriegul pus la cale `nc\
din 16 ianuarie de c\tre unealta Iordache. Iar deciziile recente ale Cur]ii
Constitu]ionale ne arat\ `ncotro ar
putea merge „istoria“.
S\pt\mâna aceasta s-a ivit `n
mod oficial documentul preg\tit de
pre[edintele Comisiei Europene,

Jean-Claude Juncker, de-acum celebra „Cart\“ sau „Carte“ Alb\.
Acum s\ ne punem `n papucii
politicienilor români de la putere.
Dac\ Europa va c\p\ta dou\ viteze, de ce România ar r\mâne un stat
insular care s\ urmeze un pattern
vestic? C\ci, potrivit criteriilor ]\rilor
fondatoare ale UE, ar urma s\ fac\
parte dintr-un pluton Est [i Central
European „de mâna a doua“. Fraieri
ar fi Liviu Dragnea, C\lin PopescuT\riceanu, Kelemen Hunor, ba chiar
[i Traian B\sescu, s\ nu profite de o
ocazie istoric\ de a `ntoarce c\ru]a
spre un drum mai bizantin, spre o raportare mai lejer\ la statul de drept!
Ungaria lui Viktor Orban, `n care proprietatea statului este trecut\

la vedere `n proprietatea privat\ a
politicienilor, prin legi adoptate la
lumina zilei, trebuie s\ le fac\ cu
ochii majorit\]ii politicienilor de
azi, h\itui]i zi-lumin\ de DNA. ~ntr-o
]ar\ `n care furtul este legalizat nu
mai ai nevoie s\ te ascunzi prin cimitire ca s\ prime[ti [paga `n pungi
de un leu la ad\postul `ntunericului.
Consultan]ilor lui Liviu Dragnea trebuie s\ li se par\ foarte tentant\ mai noua versiune polonez\
de democra]ie, unde puterea a reorganizat activitatea Cur]ii Constitu]ionale, chiar `n ciuda protestelor `n mas\. Polonia este condus\
acum de partidul na]ionalist conservator Lege [i Justi]ie, PiS, care
pare tot mai evident a fi modelul
consultan]ilor israelieni ai lui Liviu Dragnea. „Am câ[tigat alegerile, dar nu avem dreptul s\ d\m legi
[i s\ remodel\m Polonia“, a spus liderul partidului, Jarosław Kaczyński, `n 2015. ~nlocui]i Polonia cu
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România [i ve]i ob]ine mantra
PSD-ALDE: „Am câ[tigat alegerile,
dar nu avem dreptul s\ d\m legi [i
s\ remodel\m România“. Polonia a
ajuns `n situa]ia `n care Comisia
European\ ar vrea s\ o vad\ lipsit\
de dreptul de vot `n cadrul institu]iilor Uniunii, deoarece, `n viziunea
Bruxellesului, nu mai respect\
principiul fundamental al separa]iei puterilor `n stat. ~n România,
problema cenzurii Cur]ii Constitu]ionale pare s\ fi fost rezolvat\ prin
mut\rile de [ah anterioare, respectiv numirile succesive care au avut
loc pe parcursul ultimilor ani.
Zi de zi, `n Parlament `ncep s\ fie
aduse amendamente unor legi de reprezentan]i ai majorit\]ii. La prima
vedere, multe dintre acestea sunt ca
apa sfin]it\, citindu-le nu `]i ofer\ suficient de multe indicii privind scopul
final pentru care sunt adoptate – m\
refer, de exemplu, la modificarea Legii Referendumului, dar [i modific\ri

Nokia le-a atins. Un articol de pe
Digi24 care compara Nokia 3310 cu
un iPhone 7 se `ncheie cu: „când
consta]i c\ bateria iPhone-ului s-a
terminat de mult [i nu mai po]i nici
suna s\ rezervi o mas\, iar 3310 mai
rezist\ cel pu]in o s\pt\mân\... `]i e
greu s\ spui cine a câ[tigat“. Nu e
greu deloc, `i ajut eu.
S\ compari iPhone cu Nokia
este ca [i cum ai arunca de la etajul 1 un abac [i o tablet\ [i ai ajunge la concluzia c\ abacul e mai bun
pentru c\ n-a p\]it nimic [i se pot
face calculele pe el. Cu Nokia dai
telefoane oamenilor \ia ciuda]i care `nc\ vorbesc la telefon.
iPhone-ul te ajut\ s\ nu te
r\t\ce[ti prin ora[, `]i recomand\
localuri pe baz\ de preferin]e [i
buget, te pune `n contact cu prietenii, `]i spune s\ `]i iei umbrela
cu tine dac\ e cazul, te anun]\ instant dac\ s-a `ntâmplat ceva interesant `n lume [i, dac\ e bine folosit, te ajut\ s\ `]i organizezi
via]a, economiile [i s\ `]i extinzi
universul cunoa[terii. {i sunt
destul de convins\ c\ pe iPhone
se poate juca [i Snake.

la o Lege a Pescuitului de Cerbi `n
Nori s-ar putea dovedi `n viitor necesare pentru o opera]iune mai ampl\.
Pentru ca tabloul s\ fie [i mai
sumbru, s\ not\m c\ gloan]ele
pre[edintelui Klaus Iohannis s-au
cam epuizat. Emo]ia public\ nu
poate s\ dureze la nesfâr[it, oamenii
au totu[i joburi [i vie]i de tr\it, `n
vreme ce nicolici sau [erbannicolai
merg `n fiecare zi la serviciul lor din
Parlament, unde pot schilodi legi [i
principii chiar [i atunci când vigilen]a e la cote maxime.
O analiz\ f\cut\ de scena9.ro
arat\ c\ protestele de strad\ au efecte destul de reduse `n statele `n care
puterea ajunge un monopol [i nu
mai este respectat statul de drept.
Ungaria sau Polonia, chiar [i Bulgaria au avut parte de protestele lor,
care `n cele din urm\ nu au schimbat mai nimic, poate `n afar\ de a se
fi transformat `n catalizator pentru
apari]ia unor noi partide politice.
Unele care r\mân `ntr-o ni[\ a lor,
vezi [i la noi cazul USR. Pe termen
lung, tot mersul istoriei determin\
deciziile mari, iar motivele de optimism sunt, `ntr-adev\r, pu]ine.
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Nazi[tii au cucerit lumea:
fascina]ia unui scenariu apocaliptic
Nou-ap\rutele studiouri
Amazon au dat lovitura
cu Omul din castelul
`nalt, adaptarea TV a
ucroniei scrise de Phillip
K. Dick `n anii ’60.
La câteva luni dup\ un al doilea
sezon de succes al acestei serii, a
venit [i r\spunsul britanic: BBC
One a lansat SS-GB, un serial cu o
tematic\ similar\, bazat pe un roman (publicat [i la noi, `n anii ’90)
al unui popular autor de thrillere,
Len Deighton.
Dac\ `n lumea imaginat\ de
Dick ac]iunea se petrece `n anii
’60, `ntr-un univers `n care for]ele
Axei au câ[tigat cel de-al Doilea
R\zboi Mondial, iar America este
`mp\r]it\ `ntre Japonia Imperialist\ [i Germania nazist\, la
Deighton scenariul este lejer
diferit, dar la fel de sinistru.
Ac]iunea din SS-GB se desf\[oar\ `n 1941. Opera]iunea „Leul
de mare“ a fost un success, iar Anglia a fost cucerit\ de armatele germane. Regele este `nchis `n Turnul
Londrei, Winston Churchill a fost

Suplimentul lui Jup

redactat\ de nazi[ti, o list\ cu personalit\]ile britanice [i nu numai
care trebuie ucise dup\ cucerirea
Angliei. Pe aceast\ list\ mai figurau aproape 3.000 de nume, printre care se aflau Sigmund Freud,
Virginia Woolf, H.G. Wells [i
Aldous Huxley.
De fapt, lumea descris\ de Len
Deighton `n SS-GB nu este pur\
fic]iune. Atât scriitorul, cât [i scenari[tii adapt\rii BBC au consultat planurile reale ale invaziei [i
planurile (extrem de precise [i
am\nun]ite) pentru regimul ce
trebuia instalat de c\tre nazi[ti.
Din acest punct de vedere, SS-GB
este cât se poate de realist.

Realit\]i alternative

executat, restul familiei regale s-a
refugiat `n Noua Zeeland\. Tot
jocul r\zboiului a fost dat peste
cap: Statele Unite nu au apucat s\
se angajeze `n acest conflict r\mas
european [i sunt silite s\ coexiste

cu noua ordine german\ din Europa. Pactul Ribentropp-Molotov
`nc\ n-a fost `nc\lcat [i sovieticii
sunt aproape alia]i cu Hitler.

Literatura lui
„{i dac\?...“
Ucronia sau istoria alternativ\ a
fost foarte mult\ vreme un subgen
al literaturii SF, vizita nu foarte
des de c\tre autori. Istoria lui este
`ns\ mult mai veche, c\ci `nc\ dinainte de Christos, `n Cartea a IX-a
din Ab urbe condita, romanul Titus Livius [i-a pus `ntrebarea, ce
s-ar fi `ntâmplat dac\ Alexandru
Macedon, `n loc s\ mearg\ spre
Orient, s-ar fi extins spre Apus [i
ar fi intrat `n conflict cu Roma.
Dintre subiectele ucroniilor,
pare deosebit de popular, mai ales
`n lumea anglo-saxon\, acest scenariu alternativ `n care Axa (`n
special nazi[tii) [i nu Alia]ii sunt
câ[tig\torii ultimei conflagra]ii
mondiale. Iar „istoria“ acestui
scenariu dateaz\ chiar de dinaintea r\zboiului.
Primul exemplu nu este o istorie alternativ\ propriu-zis\, ci un
roman speculativ fiindc\ a ap\rut
`n Europa `n 1937. Noaptea svasticii de Katharine Burdekin (sub
pseudonimul Murray Constantine) se inspir\ din afirma]ia lui
Hitler c\ „Reichul va dura 1.000 de
ani“ [i descrie un posibil viitor
`ntr-un moment `n care, `n Europa,
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ascensiunea mi[c\rilor fasciste
p\rea de neoprit, iar pacifi[tii
erau `n stare de orice pentru a nul sup\ra de Hitler. Felul `n care
Katharine Burdekin `[i imagineaz\ lumea sub nazi[ti este de un
realism terifiant.
„Având `n vedere când a fost
publicat [i cât de pu]in se [tia pe
atunci despre regimul nazist, romanul este ciudat de profetic [i intuie[te perfect natura nazismului“, noteaz\ jurnalistul Darragh
McManus `ntr-o recenzie publicat\ de „The Guardian“.

Noaptea svasticii
Cartea doamnei Burdekin a fost
`ns\ uitat\ vreme de mul]i ani,
pentru a fi redescoperit\ `n anii
’80. Pân\ atunci, scenariul victoriei Axei `ncepe s\ revin\, discret,
`n cultura popular\ `n anii R\zboiului Rece. Dar, `ntre timp, scenariile care prezentau o victorie
nazist\ au fost folosite `n timpul
r\zboiului, ca propagand\, sau `n
primele istorii alternative pe
acest subiect, realizate imediat
dup\ victoria aliat\, dar r\mase
foarte pu]in cunoscute. Un exemplu este Noi, Adolf I, al autorului
maghiar Gáspár László, publicat
`n 1945, la doar câteva luni de
la victorie. Un alt exemplu este
piesa Peace in Our Time (1946) de
Noël Coward, dramaturg al c\rui
nume se afla trecut `n Cartea neagr\ (Sonderfahndungsliste G.B.)

Exist\ o list\ foarte lung\ de istorii alternative care prezint\ victoria nazist\. Este un subiect ce a
fost abordat atât `n c\r]i, cât [i `n
filme, `n seriale TV (de exemplu,
unele episoade din Star Trek),
chiar [i `n jocuri video (franciza
Wolfenstein, printre ele).
Câteva sunt foarte cunoscute,
altele nu.
Al\turi de Omul din castelul
`nalt, scris de Phillip K. Dick `n
1961, o astfel de lume este decorul
lui Fatherland, roman de Robert
Harris din 1964 (adaptat de HBO
`n 1994, cu Rutger Hauer `n rolul
principal), The Sound of His
Horn, roman din 1952 al diplomatului britanic John William Wall,
It Happened Here, film britanic
din 1964. Hitler [i nazi[tii sunt de
asemenea subiectul, `n cheie fantastic-umoristic\, a seriei de filme
Iron Sky, iar Phillip Roth `[i imagineaz\ [i el o Americ\ fascist\ `n
The Plot Against America (2004).
~ns\, oricât de lung\ este
aceast\ list\, subiectul abia acum
este cu adev\rat popular.
Scriitorul Matt Mitrovich este
un expert al istoriilor alternative –
„un subgen al fic]iunii al c\rei autori schimb\ istoria `n pove[tile
lor“. Cele legate de un alt deznod\mânt al celui de-al Doilea
R\zboi Mondial sunt, `n opinia
lui, cel mai populare `n lumea anglo-saxon\. „Scenariul `n care
nazi[tii câ[tig\ este cel mai popular `n Anglia [i Statele Unite, fiindc\ aceste ]\ri nu au experien]a
ocupa]iei naziste“, spune Mitrovich. „De exemplu, `n Fran]a, nu
prea vezi astfel de pove[ti. Ei [tiu
ce `nseamn\ s\ fii ocupat de
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nazi[ti, nu mai trebuie s\ `[i imagineze acest lucru.“
„Istoriile alternative ocup\ o
ni[\ special\“, spune Gavriel D.
Rosenfeld, profesor de istorie la universitatea Fairfield [i autor al studiului The World Hitler Never
Made: Alternate History and the
Memory of Nazism. „Genul are
fanii lui, oameni chiar foarte dedica]i. Dar nu s-a bucurat niciodat\
de o popularitate de mas\“. Omul
din castelul `nalt este primul astfel
de produs alt-history care a atras un
public ce a ignorat [i ignor\ genul.

care am putea tr\i dac\ vom l\sa
garda jos“.
Dar, `n ce prive[te Omul din
castelul `nalt, nu brutalitatea
unui regim nazist st\pânind
America a impresionat cel mai
mult, ci ceva [i mai tulbur\tor.
„Este felul `n care serialul prezint\
americanii colaborând cu nazi[tii.
Spre deosebire de imaginea legendar\ a Marii Genera]ii care a luptat `n r\zboi [i a salvat lumea de
tiranie, serialul prezint\ poporul
american care nu lupt\, ci este
definit de colabora]ionism.“

Lumea `n care
am fi putut tr\i

Care este adev\rata
realitate?

De ce aceast\ popularite? Ce o explic\? „Ipoteza mea“, spune Gavriel D. Rosenfeld, „este c\ Omul
din castelul `nalt poate fi v\zut ca
un fel de analogie cu America post
9/11. S-ar putea face paralele:
celulele teroriste, The Patriot Act
– suspendarea libert\]ilor civile,
Guantanamo, Abu Ghraib – tortura. Spectatorii pot vedea, poate, `n
aceast\ premis\ alternativ\ o reflec]ie a unei ]\ri pe punctul posibil de a deveni fascist\. Serialul ar
putea fi `n]eles nu ca o alegorie a
lumii `n care tr\im, ci a celei `n

Matt Mitrovich este [i el de aceea[i p\rere: „Interesul pentru istorii alternative a crescut `n ultima perioad\. Sunt mul]i cei pe
care `i atrage ideea c\ tr\im, de
fapt, `ntr-o istorie alternativ\ fiindc\ lucrurile nu par a merge
conform planului, iar acesta e un
motiv pentru succesul Omului
din castelul `nalt. Nu trebuie
decât s\ compari scenariile contrafactuale [i realitatea. Exist\ o
ambiguitate care caracterizeaz\
istoriile
alternative:
istoria

real\, cea pe care o cunoa[tem
este pus\ `n discu]ie“.
„Valoarea istoriei alternative
este cea a `ndoielii“, spune Rosenfeld. Iar aceast\ `ndoial\ amplific\ efectul acestor istorii contrafactuale asupra cititorilor [i
spectatorilor.
Spre deosebire de alte scenarii
de gen, `n Omul din castelul `nalt,
Phillip K. Dick, cu imagina]ia sa
de autor de SF, `mpinge perversitatea [i mai departe. Personajul
din roman, acel Om din castelul
`nalt, scrie o carte (`n serial,
cartea este transformat\ `ntr-o
serie de filme) `n care este prezentat un alt univers, `n care nu
nazi[tii au câ[tigat r\zboiul, ci
Alia]ii. Este, la prima vedere,
universul pe care `l [tim, cel al realit\]ii noastre.
Dar Dick sugereaz\ c\ nici
acel univers nu este cel real, ci
doar una dintre realit\]ile alternative posibile.
~ntr-un prezent `n care filosofii
[i oamenii de [tiin]\ investigheaz\ foarte serios `ns\[i natura
realit\]ii [i se `ntreab\ dac\ nu
cumva tr\im `ntr-o realitate simulat\ ca `n Matrix, implica]iile ideii
lui Dick nu pot decât s\ dea fiori.

Omul din castelul `nalt, de Phillip K. Dick

n Peisajul Bauerngarten al austriacului Gustav Klimt a pulverizat recordul mondial dup\ ce a fost vândut la licita]ie, la Sotheby’s, pe 1 martie, pentru uluitoarea sum\ de 59,6 milioane de dolari.
Ini]ial, tabloul a fost estimat la 45 de milioane de dolari.
n Brian Cullinan [i Martha Ruiz, cei doi contabili responsabili
pentru gafa istoric\ de la gala premiilor Oscar, au `nceput s\
primeasc\ amenin]\ri cu moartea, iar angajatorii lor, firma PricewaterhouseCoopers, le-a asigurat g\rzi de corp.
n Pove[tile se schimb\ conform politicilor actuale: filmul Frumoasa [i bestia, remake cu actori al celebrului desen animat,
prezint\ primul personaj gay din `ntreaga istorie Disney.
n Filmarea cu Charlize Theron prezentând Oscarul pentru cel
mai bun film str\in a fost cenzurat\ `n Iran: corpul actri]ei a fost
acoperit de pete negre, grosolan realizate, pentru a ascunde rochia
Dior considerat\ prea decoltat\ de pudicele autorit\]i religioase.
n A `ncetat din via]\ Gustav Metzger, activist politic [i pionier al
artei auto-distructive – mi[care lansat\ `n anii ’50 ca protest
`mpotriva consumerismului. Metzger a fost cel care l-a inpsirat pe
chitaristul Pete Townshend de la The Who s\ `[i distrug\ chit\rile
pe scen\.
n Billy Corgan (Smashing Pumpkins) a recunoscut `ntr-un interviu c\ `n 1991 s-a gândit serios s\ se sinucid\ când a v\zut c\ albumele Nirvana [i Pearl Jam au avut un succes mult mai mare
decât albumul forma]iei sale. Dup\ ce a ie[it din depresie, Corgan a
scris cântecul Today, al c\rui succes a fost considerabil.
n ~n Fran]a, `n
ultimii zece ani,
filmele vechi, de patrimoniu, au `nregistrat un succes crescând dup\ ce au fost
prezentate `n s\lile
de cinema. Printre
cele mai c\utate filme `n 2015, de exemplu, de mare succes
s-au bucurat Circul
de Charlie Chaplin
(84.000 de spectatori), Jour de fête de
Jacques Tati (74.500)
[i Cântând `n ploaie
de Stanley Donen [i
Gene Kelly (73.200).
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Psihanaliza pentru to(n)]i
Când faci un film psihanalitic, `]i asumi faptul c\
spectatorul va `ncepe s\
psihanalizeze [i el cum se
pricepe nu doar tot ce
vede `n film, dar [i ce
spui pe urm\ despre el.
Dac\ Cezar Paul-B\descu, coscenarist [i autorul romanului inspirator, Lumini]a, mon amour, a spus la
conferin]a de pres\ din România c\
„ascunderea sub covor duce la frustr\ri“, m\ simt cu atât mai tentat\
s\ fiu extrem de sincer\. Lumini]a,
mon amour nu mi-a pl\cut nici
dpdv literar, nici moral. Nu cred
când autorul spune c\ a fost interesat de latura social\ a pove[tii, de
faptul c\ societatea nu e preocupat\
de boala mintal\. Am citit cartea ca
pe o reglare de conturi a eroului/
autorului nu doar cu femeia care i-a
mâncat 10 ani din via]\, cât mai ales
cu sine, cu faptul c\ n-a reac]ionat
prompt când trebuia. E ceva masochist aici, `n curajul de a te expune
fie [i sub fa]ada autofic]iunii, dar mi
se pare urât s\-i expui pe ceilal]i,
mai ales `ntr-o lume ca a noastr\,
unde toat\ lumea se [tie cu toat\ lumea. Dar, fire[te, fiind vorba de autofic]iune, nu [tim exact cât e autobiografie [i cât e fic]iune.
Ceva asem\n\tor se `ntâmpl\ [i
cu filmul, iar C\lin Peter Netzer a
recunoscut `n interviuri c\ era
preocupat de rela]iile de codependen]\ (el `nsu[i tr\ind câteva), dar
c\, spre deosebire de povestea din
Pozi]ia copilului care era autobiografic\, aici a preferat povestea

Film
Iulia Blaga

altuia. A vrut s\ scoat\ cu mâna altuia castanele din foc? E un detaliu
psihanalizabil. De fapt, orice spunem sau facem e interpretabil – [i la
asta te `ndeamn\ filmul: s\ `ncerci
s\ explici [i s\ faci conexiuni dincolo de semnifica]ia imediat\.
Cred, deci, c\ Ursul de Aur din
2013 a fost pentru Netzer o presiune
prea mare, de care `ncepe s\ se elibereze abia acum, când a ie[it urm\torul film, iar reac]iile sunt amestecate.
A[a traduc dezam\girea sa c\ filmul n-a `ntrunit aprecierile unanime ale marilor publica]ii str\ine de
cinema [i insinu\rile c\ Jay Weissberg de la „Variety“, unul dintre cei
mai mari fani & cunosc\tori ai filmului românesc, ar fi avut ceva personal cu el din moment ce n-a l\udat
filmul. Bine ar fi ca acest cineast talentat s\ se trezeasc\ din panica de

a face alt film de Ursul de Aur sau
pentru orice fel de premiu (nevoia
de recunoa[tere absolut\ e [i ea psihanalizabil\). N-a[ vrea s\ sune a
r\utate, dar criticile ar trebui s\-i
fac\ `n acest moment cel mai mult
bine lui Netzer.
~n pofida construc]iei originale
date de montaj (Dana Bunescu, premiat\ la Berlin), a imaginii imediate
(Andrei Butic\) [i a interpret\rilor
pline de sim]ire (Mircea Postelnicu,
Diana Cavallioti), Ana, mon amour
mi s-a p\rut un fel de Psihanaliza
pentru to(n)]i, o oper\ de popularizare a unei discipline foarte necesare (cum e psihologia `n ansamblul
ei), dar cu exemplific\ri str\vezii,
[col\re[ti. Opinia mea umil\ e c\
scenariul nu era preg\tit s\ intre `n
lucru [i c\ i-a lipsit nu doar un real
input din partea unui profesionist

Traducere din englez\

(de[i am `n]eles c\ Vasile Dem.
Zamfirescu a fost consultant), dar
mai ales inteligen]a glacial\ & intui]ia replicii unui R\zvan R\dulescu (cu care Netzer a scris Pozi]ia copilului). Netzer a spus la Berlin c\
n-ar fi intrat `n produc]ie f\r\ un
scenariu de care era sigur. Asta
`nseamn\ c\ era con[tient de pariu.
Dac\ spui o poveste doar din unghiul unui singur personaj (care reface realitatea `n fa]a psihanalistului), acesta devine teoretic vinovat
pentru toate ne`mplinirile. Fals. S\
spui, `n ultim\ instan]\, c\ Toma se
poate ap\ra singur e ca negarea nega]iei. ~n construc]ia temporal\
complicat\ a filmului, spectatorul e
ghidat de indicii `n mare m\sur\
lipsite de subtilitate. Povestea nu e
construit\ ca un sistem de coduri pe
care spectatorul s\ se simt\ stimulat

s\ le descifreze treptat; dimpotriv\,
`]i dai seama destul de repede care e
problema personajelor, de aceea de
la un punct `ncolo ai sentimentul c\
filmul te subapreciaz\, explicându-]i
lucruri evidente. Dincolo de naturalismul scenelor de sex, afec]iunea
psihic\ a eroinei, exprimat\ prin
atacuri de panic\, e insuficient [i
simplist aprofundat\, lucru vizibil
din detalii. De pild\, dac\ faci atacuri de panic\, nu te duci la oper\ [i
`n nici un caz nu te pui ca o clo[c\ `n
mijlocul rândului.
Mi s-a p\rut c\ Ana, mon amour
e mai mult un film de export. Netzer
oricum a lucrat mereu dup\ re]ete
verificate, `ncepând cu Maria [i trecând prin Medalia de onoare [i
Pozi]ia copilului. Curajul de a aborda un film atât de dificil n-a fost exploatat pân\ la cap\t, pân\ la a face
chiar [i un film `ncifrat, ci s-a rezumat la un joc exterior de planuri
temporale, cu destul de multe stereotipuri pres\rate printre osii.
M-am `ntrebat dac\ nu cumva
referirile la biseric\ ([i `n carte, [i `n
film ele par din alt\ carte/ din alt
film) [i care par construite din ghilimele nu reprezint\ oare un accent
postmodern, un citat. Mai [tii, poate
abia acum `ncep s\ `n]eleg filmul.
Poate c\ filmul e o mare ironie, un
mare citat `n citat. Acesta e avantajul – [i dezavantajul când pui totul
pe umerii eroului.

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi

— O, bun\ ziua, intra]i, v\ rog!
Haide]i, nu v\ mai desc\l]a]i! Bebetu, unde e[ti? Vino, m\i, [i ia p\l\ria
lui domnu’ Pele. ~mi da]i voie s\ v\
spun a[a? {tiu c\ numele dumneavoastr\ este mai lung, dar na, a[a v\
[tie toat\ omenirea.
— Bine v-am g\sit [i mul]umesc
de invita]ie, domnule baron! E o
onoare pentru mine s\ cunosc pe
cineva cu titlu nobiliar. {ti]i, la noi
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`n Brazilia, de când ne-a fost recunoscut\ independen]a, nu prea mai
avem aristocra]i.
— A, nu, nu e cazul! Nu sunt baron
din \la din c\r]ile de istorie, hi, hi! V\
rog s\-mi spune]i simplu, Liviu.
— Prea bine, domnul Liviu. Sincer, am crezut c\ sunte]i baron veritabil, altfel nu cred c\ a[ fi onorat
invita]ia. Nu vreau s\ par lipsit de
modestie, dar m\ doare genunchiul
\sta umflat [i numai de plimb\ri nu
`mi arde zilele astea. Acum, dac\ tot
am venit, o s\ stau cinci minute la o
cafea [i eventual v\ semnez pe
minge.
— Vai, dar se poate, domnu’
Pele? Numai cinci minute? Sincer,

speram c\ facem un gr\tar. Am
adus din România carne de mititei,
un deliciu. E p\cat s\ nu-i `ncerca]i.
— Eh, o fi p\cat, dar timpul meu
este pre]ios.
— Vre]i s\ spune]i, domnu’ Pele,
c\ dac\ a[ fi fost un baron veritabil,
a]i fi stat la un mititel cu mine?
— Evident, eram curios s\ cunosc
unul. Mai ales dintr-o ]ar\ atât de
exotic\ precum a dumneavoastr\.
— Pff, `mi cer iertare, cred c\ engleza mea este un pic ruginit\. Eu
am vrut s\ spun c\ nu sunt doar
baron [i dumneavoastr\ a]i `n]eles
c\ nu sunt deloc. Desigur c\ sunt.
— Eu cred c\ engleza dumneavoastr\ este bun\ [i c\ acum
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`ncerca]i s\ m\ p\c\li]i numai ca s\
v\ l\uda]i c\ m-a]i avut ca musafir
la gr\tar.
— A, da? A[a crezi tu, b\i nea
Pele? Ia stai numai oleac\ pe scaun,
s\-]i ar\t. Ce vezi `n poza asta?
— Un palat.
— Aha. E casa mea. {i toat\
suprafa]a asta este terenul aferent
casei. Stai a[a, s\ dau cu zum. Ce
vezi aici?
— Ma[ini, multe ma[ini.
— Normal c\ sunt multe. {i toate
sunt ale mele. Deci ce sunt eu?
— Un om bogat.
— Nu, c\ m\ enervezi. Tu ai
v\zut vreodat\ harta României?

— Recunosc c\ nu. Dar am auzit
de Hagi.
— Ia uite aici. Vezi ce verde e? {i
bucata asta este a mea. Tot jude]ul
\sta practic `mi apar]ine. Dac\
trimit vorb\ s\ vin\ to]i pe jos pân\
`n Brazilia, vin to]i pe jos pân\ `n
Brazilia. Traverseaz\ oceanul `not
pentru mine. ~n jude]ul meu, eu
centrez, eu dau la poart\, cum s-ar
spune.
— O, p\i `n cazul \sta, v\ rog s\
accepta]i scuzele mele sincere,
domnule baron! Se pare c\ nici engleza mea nu mai este ce a fost. Pot
s\ fac eu salata?

www.suplimentuldecultura.ro

