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ADRIAN PÎRVU ȘI HELENA MAKSIOM DESPRE DOCUMENTARUL LOR INEDIT DESPRE CERNOBÎL ȘI DRAGOSTE:

„Nu putem îmbunătăți situația lumii
dacă nu plecăm de la un loc al iubirii“
Totul nu va fi bine e un documentar foarte personal despre iubire

încearcă să facă pace cu trecutul călătorind și documentându-se

și Cernobîl, care urmărește relația dintre autorii filmului, Adrian

în Ucraina pentru un film. Povestea de iubire care s-a născut

Pîrvu și ucraineana Helena Maksiom, pe fundalul efectelor cata-

întâm plător a intrat până la urmă în documentar, schimbându-i

strofei din 1986. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani,

ținta și provocând efecte neașteptate. Pandemia de coronavirus a

atunci când românul, semi-nevăzător în urma catastrofei ecologice,

pus totul în altă lumină, ceea ce se vede și din interviul de mai jos.

© Hi Film Productions

IULIA BLAGA

Mai sunteți împreună?

Helena Maksiom: Nam luat ni
ciodată decizia de a locui îm
preună, ca oamenii normali, dar
ceva sa schimbat odată cu pan
demia: vorbim mai des ca de obi
cei și ne facem planuri care ne
includ pe amândoi. Ne sperie pu
țin ideea că sar putea să nu ne
mai vedem. Discuțiile pe Zoom nu
pot înlocui realitatea pe care am
început să o schițăm, așa că am
decis să ne mai dăm o șansă.
Adrian Pîrvu: Am fost la Kiev în
iulie, dar mam întors să arăt fil
mul la TIFF și să eliberez aparta
mentul din București – Helena
na putut veni pentru că cetățenii
ucraineni nu sunt primiți deo
camdată în România. Am vrut să
mă întorc în Ucraina pe 1 septem
brie, dar Helena mia spus că ucra
inenii vor închide granițele pe 29
august, așa că miam făcut bagajul
în grabă și pe 28 august eram la
granița care deja se închisese. Așa
că mam întors acasă...
N-ați avut probleme de
sănătate după ce ați filmat
la Cernobîl?

A.P.: Nu. Deși am vizitat zona de
vreo cinci ori, am stat câte două zile
și am avut ghid. Radiația nu sa în
tins, deși sunt zone periculoase, dar
și altele mai curate decât în Bucu
rești. Neam radiat de fiecare dată
cam cu aceeași doză cu care neam
radia în șase ore de zbor cu avionul.
H.M.: Dar oamenii care lucrează
acolo au probleme de sănătate din
pricina radiațiilor. Am auzit atâtea
povești de la ghizi și muncitori. E
bine să nu stai prea mult în zonă.

Credeam că nu mai e lume
pe acolo.

A.P.: Sunt multe companii care
fac bani din turism, există chiar și
un magazin de suveniruri. Înainte
de incendiul de vegetație din
aprilie 2020, era lucru obișnuit să
vezi zeci de autobuze și micro
buze la punctul de control. Fie
care plătea între 70 și 200 de euro
ca să viziteze zona pentru o zi sau
două. Anul trecut au fost cam
70.000 de vizitatori.
H.M.: Sunt și oameni care locuiesc
acolo permanent, dar nu în apropie
rea reactorului. Sunt cam 2.000 de
muncitori care se ocupă de men
tenanță, pompieri, personal pentru
curățenie și vârstnici. Ultima oară
când am verificat erau 60 care dori
seră să se întoarcă în satele de unde
fuseseră evacuați în 1986. Nu e legal
să locuiești acolo, dar statul le per
mite, pentru că sunt în vârstă.

E nevoie de curaj pentru a face
un film atât de personal. Ați scos
multe lucruri prea intime la
montaj?

A.P.: Da, e nevoie de curaj și nu a
fost ușor. A trebuit să eliminăm
multe scene ca să avem o lungime
ideală a filmului, dar nam avut
sentimentul că ascundem ceva.
H.M.: Am început să ne filmăm pe
noi pentru a reflecta ce vedeam în
călătoria noastră. Era greu să gă
sești cuvinte după ce vedeai con
secințele dezastrului. Ne simțeam
furioși și lipsiți de putere, dar,
cum oamenii aceia nu învinuiau
pe nimeni, am încercat să lăsăm
furia și să observăm cum oamenii
găseau fericirea în cele mai sim
ple lucruri. Așa cum se vede în
film, relația noastră a avut suișuri
și coborâșuri, iar noi am filmat ma
joritatea acestor momente. Adi mă
filma pe mine, eu pe el – ca și cum

Următorul nostru film va fi tot din sfera
ecologiei și a iubirii, dar de data asta nu
vom mai fi personaje principale.
încercam să facem un film unul
despre celălalt. În 2017 am început
să lucrăm cu operatorul ucrainean
Denis Melnik, în care aveam încre
dere, iar el nea surprins împreună
în momente foarte personale, ca și
în momente de ceartă.
Deci în timpul filmării nu v-ați
gândit la structura pe care
urma să o ia filmul.

A.P.: La început doar strângeam
material și credeam că filmul va fi
mai mult despre consecințele Cer
nobîlului (vorbisem deja cu medici

și cu experți în radiații), dar neam
dat seama că filmul începea să
funcționeze când ne concentram
pe noi și pe viețile noastre din pre
zent. Am început să punem scenele
la un loc împreună cu editorul Ale
xandru Radu la sfârșitul lui 2016,
când aveam 20% din material și
încă mai filmam. Am făcut un prim
cut de nouă ore, pe care lam tot
scurtat încercând să echilibrăm
cât mai bine Cernobîlul cu poves
tea noastră.
H.M.: Ne săturasem să ne tot ui
tăm la noi, așa că neam dus cu
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Suntem recunoscători pentru
experienţă și pentru ce am învăţat,
dar și conștienţi că
nu va fi ușor și că
și noi, și personajele avem vieţile
noastre de trăit
atunci când genericul de final începe să curgă.

materialul care deja avea o oră și
37 de minute la Last Stop Trieste
(n.red.: atelier pentru filme în
postproducție, organizat în ca
drul Festivalului Internațional de
Film din Trieste), unde am primit
două premii, dar și multe comen
tarii cu care am fost de acord. Oa
menilor le plăcuseră povestea și
personajele, dar structura nu li
sa părut prea clară.
Adi a venit în Ucraina la înce
putul lui martie 2020 și am înce
put să lucrăm la voiceover și la
structură, dar nea luat ceva timp!
Pe urmă el sa întors la București
și ar fi trebuit să vin și eu mai în
colo, dar a început pandemia,
zborurile sau anulat și am termi
nat filmul pe internet, cu ajutorul
lui Vlado Gojun.
A cui a fost ideea să documentați și alte povești de dragoste, cum e cea din Gomel?

A.P.: A fost ideea noastră din mo
mentul în care iam cunoscut pe
cei doi. Katya și Anton ni sau
părut suflete pereche. Întâlnirea
cu ei, începutul lui 2017, nea aju
tat să fim mai curajoși cu ce ară
tam despre noi și a fost unul din
motivele pentru care am extins
povestea de la subiectul Cernobîl
la ceva mult mai personal.
H.M.: De fapt, am fi vrut săi fil
măm mai mult, inclusiv nunta lor
din 12 septembrie, dar, din cauza
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bine pentru spectator și are sens.
Nu putea avea alt final, pentru că
acesta reflectă foarte bine cum ne
simțeam la finalul călătoriei. Re
cunoscători pentru experiență și
pentru ce am învățat, dar și con
știenți că nu va fi ușor și că și noi,
și personajele avem viețile noas
tre de trăit atunci când genericul
de final începe să curgă.
Cum reacționează publicul
la film?

situației din Belarus și din lume,
nu neam mai putut duce acolo.
Așa cum spun Katya și Anton, nu
poți defini dragostea, însă filmul
arată mai multe feluri de dragoste, inclusiv dragostea maternă. A fost greu, Adi, să îți filmezi
mama vorbind despre cum s-a
temut pentru viața ta?

A.P.: Știam povestea de când eram
mic, mama se emoționa de fiecare
dată când mio spunea, dar prima
dată când am filmato mam con
centrat pe ce făceam. A devenit
greu la montaj pentru că miam dat
seama că ceva care era împărtășit
cu ușurință de noi urma să fie
văzut și de alții. Am lucrat mult la
scenele cu ea pentru că doream să
o protejez, dar și să sune autentic,
și aici am avut din nou noroc cu
Alexandru Radu.
În ce fel v-a ajutat faptul că ați
împărtășit prin acest film poveștile voastre personale cu ceilalți?

A.P.: Deocamdată pot spune că
ma ajutat să scap de obișnuința
de a mă concentra mai mult pe tre
cut decât pe prezent. Am înțeles
mai multe despre locul meu în
viață. Acum îmi e mai ușor să știu
care va fi următorul pas decât
acum cinci ani. Am mai înțeles că
acțiunile mele pot avea un impact
negativ asupra celor din jur și că,
dacă mă concentrez prea mult pe
mine, pot să nu mai fiu atent la
ceilalți și astfel să nu evoluez.
H.M.: Nu cred că filmul ma ajutat
în viața mea... A fost o călătorie
complicată în care a trebuit să și
muncim ca să facem bani, fiind

Totul nu va fi bine, care e debutul în lungmetraj al celor doi regizori (Adrian Pîrvu e
absolvent UNATC, iar Helena Maksiom e
absolventă de aviaţie cu un master în ecologie), a luat Premiul FIPRESCI la Festivalul Transilvania (TIFF) 2020. Între 4 și 13 septembrie,
filmul a fost proiectat în competiţia

constant atenți să nu ne distru
gem sănătatea încercând să facem
un film bun care să reflecte nu
doar poveștile noastre, ci și pe cele
ale oamenilor care suportau con
secințele unei catastrofe ecologice.
Sunt recunoscătoare pentru ce am
învățat, pentru experiențele și
prietenii întâlniți pe drum.

a fost să o filmăm întrun mod
empatic și demn, să nu îi scoatem
în evidență dizabilitatea. Nu voia să
ne fie milă de ea, iar noi vrem ca oa
menii să vadă puterea și inteligen
ța ei. Povestea Milanei ar fi putut fi
un film de sine stătător și au fost
multe scene cu ea la care am re
nunțat cu greu când am montat.

Într-un moment foarte puternic
din film, fetița bolnavă spune:
„Apeși pe un buton și te vei
transforma într-o fetiță
obișnuită“. Spuneți-ne mai multe despre scena respectivă!

Dacă ați putea apăsa pe un
buton, ce ați schimba în
viețile voastre?

H.M.: Am cunoscuto pe Milana
cu șase luni înainte de a o filma.
Bunica ei nea povestit că atunci
când avea 8 luni a început săși
piardă forța musculară și așa a
aflat că are atrofie musculară spi
nală. Bunica a început să plângă
povestindune și ni sau umezit și
nouă ochii, dar Milana are marele
dar de a te însenina când ești trist.
Nea cântat și nea făcut să râdem
jucânduse cu pisica ei albă. În
aceeași zi nea spus că are 26 de
prieteni, iar mama ei a adăugat că
ea îl consideră prieten pe orice
om pe care îl cunoaște și că deja
nea pus și pe noi la numărătoare.
A.P.: Când neam întors, șase luni
mai târziu, șia adus aminte ime
diat de noi. Are o personalitate
foarte puternică, o lume interi
oară foarte profundă și e foarte
empatică. Știe când cineva nu se
simte bine. Credem că sa deschis
în fața Helenei pentru că a simțit
că amândouă au ceva în comun,
mă refer la experiența durerii.
H.M. și A.P.: Provocarea cu Milana

românească din segmentul open-air al Astra
Film Festival de la Sibiu, festival care se mută
online între 16 și 25 octombrie 2020.
Totul nu va fi bine e o producţie HiFilm (prin
Ada Solomon și Alexandru Solomon) realizată
în coproducţie cu TATO FILM (Ucraina) și microFILM (România).

H.M.: Nu putem apăsa pe un bu
ton, dar unele lecții de viață ne fac
să ne schimbăm perspectiva, fă
cândune să înțelegem mai ușor
ce e important și ce nu. Acum 10
ani, cea mai bună prietenă a mea
de atunci, Valya, ma rugat să trec
să o văd și iam promis că mă duc
cât de repede pot. Eram ocupată
cu munca, așa cum suntem mulți,
iar când miam făcut timp a fost
prea târziu. Numi pot ierta că nu
mam dus la ea în ziua aceea.
A.P.: Continua examinare a trecu
tului ma tras în urmă și știu că
acum aș face multe lucruri altfel
în relația cu Helena. Am luat de
cizii proaste care neau afectat pe
amândoi și iau făcut viața și mai
complicată Helenei. De asemenea,
spre rușinea mea, în primii doi ani
mam considerat singurul autor al
filmului. Aroganța și nesiguranța
sunt o combinație proastă și am
avut din amândouă din belșug.
Filmul și relația noastră nu au în
ceput să capete sens decât atunci
când am devenit parteneri egali
în realizarea filmului. Până să o
cunosc pe Helena nu știam să fiu
întro relație, dar ea ma învățat,
deși iam dat multe motive să re
nunțe. Deci dacă ar exista acest
buton, laș folosi ca să o scutesc pe
Helena de deciziile mele proaste.
Credeți că filmul s-ar fi putut
termina și altfel?

H.M. și A.P.: Am renunțat la multe
scene în cursul montajului, dar în
felul în care e acum filmul curge

A.P.: Am fost la TIFF și la o proiecție
din București și reacția a fost o
combinație între optimism și me
lancolie, adică ceea ce am inten
ționat. Nimeni nu la văzut ca pe un
film pesimist. Am avut reacții foar
te bune de la oameni care au pro
bleme de sănătate și suntem recu
noscători că au rezonat la film.
H.M.: Rușinea și neputința sunt
mari probleme legate de boală, de
aceea când o spectatoare de la
TIFF ia spus lui Adi că filmul ia
dat optimismul necesar pentru a
se raporta mai bine la recentul ei
diagnostic mi sa părut cel mai
memorabil moment legat de pre
zența filmului în festival.
Până la urmă e un film despre
iubire sau despre ecologie?

H.M. și A.P.: Nu putem îmbunătăți
situația ecologică a lumii dacă nu
plecăm de la un loc al iubirii. Nu
putem trăi întro lume poluată –
cu aer și apă murdare, cu o climă
schimbătoare și cu radiații, dar
nici metaforic – întro lume po
luată de ură și diviziune. Scopul
nostru nu a fost să spunem un
punct de vedere sau să facem pro
pagandă. Orice om rezonabil știe
cât de rău a fost Cernobîlul și că e
important să simți compasiune.
Ce nea rămas a fost să ne îm
părtășim experiența și să fim cât
de deschiși puteam sperând că
acest lucru îi va îndemna pe spec
tatori săși pună niște întrebări
despre cum ne purtăm noi, oame
nii, unii cu alții și cu lumea din jur.
Care e următorul vostru proiect?

H.M. și A.P.: Discutăm online în fie
care zi și am început să lucrăm la
mai multe proiecte. La fel ca ceilalți,
încercăm să trăim și să muncim în
tro nouă normalitate, dar e mai
ușor acum dacă neam găsit încre
derea de cocreatori. E o senzație ne
maipomenită să scriem, să edităm
videouri sau doar să discutăm o idee
având un partener care înțelege ce
spunem și care vine cu soluții când
celălalt sa blocat. Următorul nostru
film va fi tot din sfera ecologiei și a
iubirii, dar de data asta nu vom mai
fi personaje principale. SDC
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Brunea
Cartea Reportajele mele. 1927-1938
(antologie, ediţie îngrijită, note și
postfaţă de Lisette Daniel-Brunea)
a fost republicată în acest an la Editura Polirom. E un volum care reproduce integral prima ediţie, apărută
la Editura Eminescu, în 1979.

Primul om care mia vorbit despre
Brunea a fost un anticar. Cumpă
ram de la el o carte despre incași.
Mia vândut și reportajele lui Bru
nea, și bine a făcut, a fost multă
vreme una dintre cărțile mele de
căpătâi. Nu e chiar o metaforă,
dormeam cu ea la cap.
Mai târziu am intrat în prima
redacție și abia dacă găseam zece
oameni cu care să aduc vorba de
spre Brunea.
Țin minte unul: un tânăr care
studiase filosofia. Întro noapte

ajunsese și el pe bulevardul Dinicu
Golescu, căutând o femeie cu care
să uite că e singur. Ești la școală?,
la întrebat ea. La școală, a zis el. Ce
înveți?, a fost ea curioasă. Filosofia,
a spus el. Iar atunci femeia de pe
bulevardul Dinicu Golescu a făcut
imprudența să întrebe așa: ce este
filosofia? În noaptea aceea, stu
dentul a căutat din nou răspunsul
și poate chiar la aflat. Cu el, deci,
se putea vorbi despre Brunea, dar
nu erau mulți ca el.
Mai erau câțiva care îl citi
seră, dar nu se îmbogățiseră cu
acel fel minunat de a se uita la
lume. Ei nu voiau să meargă prin
mahalale, ei nu știau ce este mize
ria, ei nu știau cum mor săracii și
ce ascund spitalele. Toate viețile
frânte nu reușeau să le spună
nimic. Ei nu erau orbi, dar nici nu
vedeau, iar inima lor era deja
moartă. Ei nu aveau cum să devină
reporteri. Ajunseseră în redacție
dintro greșeală de destin. Între
timp, greșeala a fost îndreptată.

Și mai târziu: am fost și eu
întro leprozerie, la Tichilești și
acolo leam spus leproșilor că a
trăit pe pământ Brunea și că ni
meni nu a scris mai frumos decât
el despre durerile leproșilor. Era
iarnă și leproșii erau melancolici
și erau încântați și ei că Brunea a
trăit și a scris.
Ar fi trebuit să rămân cu le
proșii toată iarna și să îl povestesc
pe Brunea. Am greșit și am plecat.
Și mai târziu: aveam deja
aproape treizeci de ani când am cu
noscuto pe Medi Dinu. Medi Dinu
a fost soția lui Gheorghe Dinu, fiul
patronului de la Lăptăria lui Ena
che. Gheorghe Dinu era în același
timp poetul avangardist Stephan
Roll și a fost zeci de ani unul dintre
cei mai buni prieteni ai lui Brunea.
Eu aveam aproape treizeci de
ani, Medi Dinu avea 103. Mi la po
vestit pe Brunea dincolo de repor
taje, dincolo de mare sa carte.
Brunea câștiga bine, trecea rar
pe la ziar, călătorea tot timpul, era

Exerciții de somn
Când vine vorba de energie,
dovada supremă pentru mine că
un om e făcut din alt aluat e faptul
că poate funcţiona cu trei-patru
ore de somn. Cei care dorm opt
ore, se trezesc, se întind și, în loc
să ardă gazul, se apucă de muncă,
sunt oameni deosebiţi, care trebuie felicitaţi. Dar cei care, în loc
să doarmă, fac treabă (categorie
în care intră câţiva laureaţi ai premiului Nobel, unii eroi de război și
mamele în general) sunt pur și
simplu de pe altă lume.

Trebuie acceptat mai întâi că som
nul, în ciuda numelui său pufos și
prietenos, are o latură zdrobitoa
re, ca atunci când ești prins între
valuri și tetrapozi. Primul care a
aflat despre acest aspect neplă
cut a fost Ghilgameș. Regele, vă
amintiți, a început testul suprem – de
a sta treaz șase zile și șapte nopți – cu
toată îndârjirea și curajul, dar, din
păcate, a adormit instantaneu. Ni
mic straniu în ideea eroului arhe
tipal care picotește. Lucrurile nu
pot sta decât așa. Utnapiștim nu îl
ia peste picior când îi spune neves
tei, uitel pe cel care voia să se do
vedească egalul zeilor, na fost în

Patricia Strand, Broken Beauty

stare să stea cinci minute treaz,
darmite o săptămână. Cred că, din
contră, îl compătimește. Are și de
ce: regele din Uruk doarme dea
lungul întregii perioade în care i se
ceruse să stea treaz și asta pentru că
eșecul lui trebuie să fie la fel de ră
sunător ca victoria pe care șio do
rise, ca săi iasă gărgăunii din cap.
Culmea, textul cuneiform adaugă

că înțeleptul prevede cum, atunci
când îl va atinge săl trezească,
Ghilgameș va pretinde că nu dor
mea deloc, doar era cât peaci să
ațipească – așa că în fiecare zi lasă
lângă el o pâine proaspătă. Pe toate,
eroul le va găsi apoi alături mai
mult sau mai puțin uscate și muce
găite, dovedindui culpa sau, mai
exact, slăbiciunea. Și adăugând, aș

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

ca și cum un demon îl împingea
mereu la drum. Reporterii, știți
dumneavoastră, nu se opresc, nu
se pot opri, viața lor e un maraton.
Iar acum, când recitesc repor
tajele lui Brunea, îmi cresc alți
ochi. Și încep să văd, încep să văd
clar că nimic nu sa schimbat în
mersul strâmb al lumii: a rămas
mizerabilă și nedreaptă. Și nici
măcar oameni ca Brunea nu mai
sunt prea mulți, să salveze toată
lumea asta strâmbă de la uitare.
Și încep să văd, vă spuneam,
ceva mult mai important: Brunea

zice – deși nu cred că specialiștii în
eposul akkadobabilonian se vor
grăbi să preia interpretarea mea –
la ratarea nemuririi și acest curios
eșec suplimentar în sfera principa
lei satisfacții a zilei, micul dejun.
Dar lăsând asta la o parte, ideea e
că somnul bate tot. Nu se poate ne
gocia cu el. (Mult mai cunoscut este
episodul din grădina Ghetsimani,
în care trei ucenici nu sunt în stare
să stea treji nici măcar o oră, chit că
învățătorul lor leo cere explicit, iar
ei altminteri îl iubesc și văd bine că
este întro situație grea, au adică
toate motivele să facă un mic efort –
dar asta e, ridicolul uman trebuie
să fie, din când în când, enorm.)
Din altă perspectivă, somnul e
o indicație enormă de suprareali
tate dată cuiva orb și surd. Nu
învățăm mare lucru din lecția lui.
Înțelegem din el că îți vindecă du
rerea de cap. Atitudinea noastră e
de obicei: sa făcut întuneric, hai să
dormim ca să nu consumăm ener
gie electrică. E de fapt extrem de
ciudat să dormi, practicăm această
ciudățenie periodic, dar mintea
noastră continuă să nu folosească
decât categoriile treziei. Ceea ce în
cearcă să spună somnul e recuperat
icicolo de câte un pictor sau un
compozitor. Pentru aceste situații,
sa pus la dispoziția elevilor terme
nului „onirism“.

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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a fost un reporter atât de bun nu
doar pentru că scria atât de bine.
Sau mai văzut oameni care scriu
bine. Nu.
Alta e explicația: Brunea a
fost cel mai bun pentru că era un
om bun care scria bine, iar asta e
cu totul și cu totul altceva și infi
nit mai rar. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
Bun. Ziceam că cei care sunt
în stare să se lupte cu somnul au
tot respectul meu. Contextul nu
contează. Poate fi vorba de oameni
care se trezesc când e somnul mai
dulce ca să facă rugăciuni, căci și
la mănăstire, sau mai ales acolo,
trebuie să fii oțelit. Poate fi vorba
de cei care ies la furat de flori de
pe domeniul public – și subliniez
aici că admir punctual capacitatea
lor de a se trezi foarte devreme, nu
și crima lor.
Dar există și o categorie de
luptători cu somnul pe care o în
țeleg greu și nu reușesc să o res
pect: cei care fac un imens efort să
stea treji ca să se mai distreze puțin.
Iar la asta mă pricep. Cele mai mari
eforturi de voință din istoria mea
personală sunt legate de dispera
rea cu care încerc să prind finalul
unei comedii. E, oricum, o încerca
re onestă de a realiza ceva. SDC
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Revoluția se mai amână (IV)
După cum au evoluat evenimen
tele din Statele Unite asociate
protestelor antirasiale și antidis
criminare, cu ecourile lor pe res
tul planetei, mi se pare limpede
că teama unora de o revoluție so
cialistă americană ori globală,
precum și speranța altora că ea
se va declanșa sunt la fel de ne
fondate cum erau și înainte de
moartea lui George Floyd.
Din America nu o să vină nici un
nou 25 Octombrie (sau 7 Noiem
brie), no să se prăbușească nici
un regim politic, iar capitalismu
lui și corporatismului no să li se
clintească nici un fir de păr. Moti
vul ține tocmai de accentul inițial
al mișcărilor de protest, impus
cumva firesc de organizațiile Black
Lives Matter: ceea ce sa înțeles în
general din proteste, dincolo de
subtilități pe care nu le bagă ni
meni în seamă, a fost că o mulțime
de oameni cer dreptate socială și

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

civică pentru negri, iar o altă
mulțime dimpotrivă. Așadar, până
la urmă totul a fost redus la o di
hotomie banală, în alb și negru –
la propriu și la figurat. Fără nuanțe,
fără rezerve, fără dubii: dubiile în
seamnă vinovăție. Conflictul a su
ferit o reducție hollywoodiană
tipică, ceea ce nui tocmai o nou
tate în America. O realitate socială
complexă, ce avea la bază nemul
țumiri multiple și profunde, a de
venit un raport de opoziție sim
plist: albii opresori versus negrii

oprimați. Ocazia unei veritabile
schimbări revoluționare sa pier
dut pe traseu.
Pe siteul mișcării Black Live
Matters din D.C. activiștii în cauză
se prezintă drept „un colectiv ra
dical de artiști negri“ care urmă
resc să demoleze (sau să deman
teleze) „suprematismul alb, pa
triarhatul, capitalismul, imperia
lismul și rolul pe care îl joacă sta
tul în susținerea acestora“. Ace
leași idei sunt preluate și pe site
ul aripii britanice a mișcării: tot
„demantelarea suprematismului
alb, a patriarhatului, capitalismu
lui și imperialismului, care au
dăunat în mod disproporționat
populației de culoare în Marea
Britanie și pe tot cuprinsul globu
lui“. Sună a manifest socialist, așai?
Dincolo de evidențierea răului
provocat populației de culoare (dar
nu exclusiv!), dușmanii ideologici
împotriva cărora cheamă la luptă
BLM sunt cei pe care îi știe orice

militant socialist ori comunist.
Doar că în realitate, pe străzile
din America și din alte părți ale
lumii, lupta concretă (nu cea cu
statuile sau cea teoretică, între in
telectuali) a căpătat acute tente
rasiale: albi ce apără proprietățile
comune împotriva jefuitorilor
negri (sau ai susținătorilor aces
tora), negri împușcați de albi, albi
amenințați de negri. Capitalismul
și imperialismul își văd bine mersi
de treburile lor, în timp ce bătăliile
se poartă între cetățenii din clasa
de mijloc sau de jos, între șomeri,
muncitori, mici proprietari, liber
profesioniști – oameni de rând,
cetățeni oarecare de diverse rase.
Între timp, cum am povestit
deja, marile corporații, universi
tățile, instituțiile de stat modifică
nume și produse care ar putea răni
sensibilități rasiale, susțin miș
cările de protest, combat rasismul,
ba chiar finanțează organizațiile
civice militante. Anul acesta, în

Chiar începe școala?
Se deschide anul școlar. Uraaa!
În sfârșit! Vrem artificii în toate
orașele patriei pentru a marca
acest moment. Primarii sunt gata
să plătească spectacolul piroteh
nic, dacă tot e rost să mai câștige
câteva voturi. Elevii se revăd
după ce șase luni sau ascuns
unii de alții, la propriu, și au co
municat doar online.
Pe 14 septembrie se reiau cursu
rile. Așa a stabilit guvernul. Dar
cum se reiau? Cum o vrea Dum
nezeu. Ca să vedeți cât de pregă
tite sunt școlile pentru acest mo
ment, o doamnă profesoară o în
treba la TV în direct pe ministra
Anisie de la Educație dacă e per
misă ceremonia deschiderii de an
școlar în curtea școlii. Până și Co
vidul se amuză când aude una ca
asta. Doamna ministru a rămas
blocată. O asemenea întrebare
arată că nu doar elevii sunt bul
versați, ci și profesorii. Sau mai ales
ei. Discutăm de săptămâni bune
despre pericolul reluării cursurilor
în formatul tradițional, iar un pro
fesor încă își pune întrebarea dacă
e permisă înghesuială, măcar o

orădouă, în prima zi de școală.
Cert este că noul an școlar se
deschide întro debandadă totală.
E adevărat că sau făcut încadrări
pe culori ale localităților și șco
lilor, dar pentru asta nu era ne
voie de nu știu ce calități orga
nizatorice. Dacă mă gândesc bine,
nu aveam nevoie nici măcar de
ministru la Educație, primar sau
director de școală. Pentru că înca
drarea în scenariul roșu, galben
sau verde o puteai aflai direct, de
pe un calculator, dacă introduceai
înainte toate datele referitoare la
Covid19. Nu mai era nevoie de
ministru, vicepremier sau primar.
Există laptopuri suficiente pen
tru elevii care vor învăța online?

Sunt destule sisteme informatice
în clase pentru transmiterea în
direct a orelor de curs? Știu pro
fesorii să utilizeze corect apara
tele respective? Ces astea, între
bări tip OZN?
Întrebările de mai sus pot fi
considerate încă prea sofisticate.
Pentru că în unele școli copiii nu
vor avea suficiente măști. Sau nu
vor avea săpun. În alte școli copiii
vor merge la toaleta din fundul
curții, cum o făceau și anul trecut
și acu doi, trei sau cinci ani. Și cum
o făceau și părinții acestor copii
acum 2530 de ani. Dacă te uiți la
șefii educației românești situația
e sub control. Sau făcut achiziții,
sa transmis, sa cerut, blablabla.

E vorba de organizare în primul rând. Iar
asta presupune interes, voinţă și dedicaţie
pentru postul sau funcţia deţinută. Dar cine
să se dedice? Primarul care își numără voturile de dimineaţă până seară? Sau directorul de școală care e mai degrabă interesat
ca actualul edil să nu-și piardă funcţia?

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

În realitate e o bulibășeală
generală. În luna mai sau iunie se
știa că noul an școlar debutează
în septembrie? Normal că da.
Atunci de ce toată vara nu au fost
achiziționate tabletele? Dacă te
duci întro școală cât de cât cu
rățică și cu ceva pretenții dintrun
oraș reședință de județ nu găsești
nici dezinfectant suficient, nici
mături destule sau detergent mă
car pentru câteva săptămâni.
Pe de altă parte, aflăm de la
boierii țării că de astă dată nu
există vreo problemă cu banii. Că
sau alocat sume suficiente de la
bugetul național, că a mai dat și
coana Europă ceva, plus Banca
Mondială pentru laptopuri. Deci
nu banii sunt buba. Atunci ceo
fi? Sau cine?
E vorba de organizare în pri
mul rând. Iar asta presupune in
teres, voință și dedicație pentru
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iulie, conducerea Cisco Systems a
concediat câțiva angajați care au
făcut comentarii „inadecvate“ în
cadrul unei întâlniri obligatorii în
care compania IT tocmai anunța că
va dona cinci milioane de dolari
grupurilor ce luptă împotriva ra
sismului. Câțiva angajați ai Face
book au scăpat doar cu mustrări
pentru că au tăiat de pe zidul libe
rei exprimări de la sediu textul cu
„Black Lives Matter“, înlocuindul
cu „All Lives Matter“. Așadar, capi
talismul a reacționat rapid și măr
șăluiește ideologic în ritm cu re
voluția. Din care se va alege, proba
bil ceva: un set de măsuri antira
siste, niște reguli de comportament
și limbaj tolerant și „incluziv“, câ
teva noi tabuuri, o restricționare
elastică a liberei exprimări pe la
marginile ei cu potențial ofensa
tor – și, poate, niște amintiri cam
ca ale lui Caragiale de la Republica
de la Ploiești. Deturnarea miș
cărilor civice și a protestelor spre
dominanta lor rasială a permis ele
ganta repliere a capitalului, care își
vede de treabă: business as usual.
Singura revoluție pe care o so
vedem va fi cea a cumpărăturilor.
Dar fără rasisme, vă rog. SDC

postul sau funcția deținută. Dar
cine să se dedice? Primarul care
își numără voturile de dimineață
până seară? Păi îi aduc tabletele
voturi? Sau directorul de școală
care e mai degrabă interesat ca
actualul edil să nuși piardă
funcția?
Principalul responsabil este
Ministerul Educației. Adică Mo
nica Anisie. Evident că nu putea
face minuni, dar actuala ministră
pare depășită de situație. Guver
nul a încercat să paseze costul
deschiderii anului școlar pe ume
rii autorităților locale, tocmai
pentru a masca incompetența la
nivel central.
E un haos general în educație,
iar efectele vor fi mai vizibile
după începerea noului an școlar.
Atunci vom vedea clar cum se
comportă elevii și profesorii în
clase, vom vedea în ce condiții
sunt cazați copiii în internatele
școlilor și câți elevi încap întrun
microbuz.
Pentru PNL, momentul 14
septembrie pică al naibii de prost.
Timp de două săptămâni asta va
fi tema principală de campanie.
Pentru că subiectul arde, afec
tează jumătate de țară.
A venit toamna. Succes elevi
lor! Și grijă mare profesorilor, pă
rinților și mai ales bunicilor! SDC
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BogdanAlexandru Stănescu este
invitat la cea dea VIIIa ediție a
prestigiosului „Festival of World
Literature Zagreb“ (Croația),
care se va desfășura în perioada
612 septembrie 2020.

Participarea sa – în data de 9 sep
tembrie, miercuri – a fost prilejuită
de apariția în limba croată a roma
nului Copilăria lui Kaspar Hauser
(Polirom, 2017) la editura Fraktura,
sub semnătura reputatului tradu
cător Goran Čolakhodžić.
Fraktura este una dintre cele
mai importante edituri din Croa
ția, în portofoliul acesteia regă
sinduse nume mari ale literaturii
universale contemporane: Amos
Oz, David Grossman, Péter Ester
házy, Javier Cercas, Daniel Men
delsohn, Cees Nooteboom, Andrzej
Stasiuk, Jón Kalman Stefánsson,
Carlos Ruiz Zafón etc.
Apărut în anul 2017 în co
lecția „Ego. Proză“ a Editurii Poli
rom, Copilăria lui Kaspar Hauser
a primit Premiul pentru Proză în

© Cosmin Bumbuţ

Romanul Copilăria lui Kaspar Hauser de
Bogdan-Alexandru Stănescu va ﬁ lansat în Croația

cadrul Premiilor „Nepotu’ lui Tho
reau“, ediția 2017, Premiul Radio
România Cultural la categoria Li
teratură, ediția 2018, Premiul Fes
tivalului primului roman de la
Chambéry, Franța, ediția 2018.
Romanul a fost nominalizat
pe lista scurtă a Premiului Euro
pean pentru Literatură, 2019 și
este în curs de traducere în Franța
(Phébus), Ungaria (Jelenkor), Bul
garia (Janet 45) și Macedonia

(Antolog). BogdanAlexandru Stă
nescu este reprezentat extern de
agenția literară londoneză The
Susijn Agency Ltd.
Roman de maturizare, roman
al deformării, 12 povestiri cu
același narator, toate aceste va
riante sunt corecte și, în același
timp, departe de a descrie cu
exactitate Copilăria lui Kaspar
Hauser, o reinterpretare a moti
vului literar al copilului crescut
de lupi. Romanul lui Bobiță, pa
sager al tramvaielor ceaușiste,
explorator al vechilor crematorii
și al șantierelor din Berceni, este
și unul dedicat Bucureștiului,
surprins în perioada sa de tre
cere de la socialismul luminos
la democrația originală. Dar cea
mai importantă rămâne explora
rea memoriei întro proză ce se

hrănește din materia vâscoasă a
melancoliei.
„BogdanAlexandru Stănescu
este unul dintre cei mai talentați
scriitori români din noua gene
rație.“ (Norman Manea) SDC

teatru

ANUL XVI NR. 701
12 – 18 SEPTEMBRIE 2020

www.suplimentuldecultura.ro

7

Jurnal de insider FITPTI 2020 (I)
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
Festivalul Internațional de Tea
tru pentru Publicul Tânăr Iași
(FITPTI) ajunge anul acesta la
ediția a XIIIa și va avea loc între
27 octombrie. Sunt convinsă că
ați zâmbit sau măcar ați ridicat
din sprâncene! E reacția tipică la
auzul numărului care, în
percepția majorității, e echiva
lentul ghinionului. Nu sunt
superstițioasă, dar mă văd silită
să recunosc că hazardul lea bro
dit acum. E o coincidență, dar
multora li se pare bizară. Ce
motiv mai temeinic ar fi necesar
pentru a asocia neprevăzuta
pandemie cu nenorocul unui
eveniment teatral?
Dar hai să vedem partea plină a
paharului și să observăm că fila
13 a FITPTI va trece odată cu mo
lima care a zădărnicit mersul nor
mal al planetei. Va fi un program
de „avarie pandemică“, adaptat la
condițiile sanitare și la cele buge
tare (aproape de zero; Consiliul
Județean Iași, principalul finan
țator, a operat în luna aprilie
două rectificări negative în urma
cărora conturile pentru activități
culturale ale instituțiilor din su
bordinea sa financiară – Teatrul
Luceafărul, Filarmonica Moldova,
Muzeul Național al Literaturii Ro
mâne, Biblioteca Județeană „Ghe
orghe Asachi“, Centrul de Creație
Populară – au rămas goale). De
talii legate de program, în foarte
scurt timp!
OBSERVAȚII DIN CULISE
Revăzând ediția precedentă (care
a adus la Iași peste 500 de par
ticipanți din 28 de țări de pe cinci
continente – Austria, Belgia, Bul
garia, Canada, Cehia, China, Co
reea de Sud, Croația, Egipt, Elve
ția, Franța, Finlanda, Germania,
Georgia, Hong Kong, Italia, Japo
nia, Marea Britanie, Mexic, Polonia,
Portugalia, Republica Moldova, Ro
mânia, Rusia, Senegal, Spania,

Turcia, Venezuela – ce au încân
tat vreme de 11 zile un public cu
rios, receptiv, numeros. Peste
35.000 de spectatori au vizionat
74 de reprezentații de artele spec
tacolului, au participat și sau im
plicat în cele peste o sută de
evenimente propuse de progra
mul coagulat în jurul conceptului
„Libertate“ și derulat în 30 de lo
curi din întregul oraș), am dat
peste câteva notițe cu observații
din culise. Numai bune de men
ționat în acest articol ce continuă
o serie pe care o scriu ca selec
ționer al evenimentului și pe care,
foarte probabil, o voi publica întrun
volum la un moment dat.
Ideea jurnalului e de a da
acces iubitorilor de teatru în pe
rimetre vitale ale organizării unui
eveniment de o asemenea am
ploare, dar prea departe de ochiul
public pentru a fi vizibile. Majori
tatea acestor situații sunt nos
time, multe se referă la bătăi de
cap care survin pe parcurs și care
se cer rezolvate din mers. Așa că
însemnările pot fi utile celor preo
cupați de mecanismele interne
ale unui festival de artele specta
colului, mai complicat decât alte
genuri, întrucât un spectacol de o
orădouă înseamnă prezența unui
anumit număr de actori, de tehni
cieni care le asigură evoluția sce
nică – însumat, uneori depășesc
2530 de persoane –, de transpor
tul lor și al decorurilor, recuzitei
și costumelor (de regulă camion
sau tir pentru accesul cărora tre
buie avize de intrare și circulație în
oraș, care au nevoie de parcări
adecvate) și de asigurarea cazării.
Traduse în cheltuieli pe măsură.
Plus aspecte neprevăzute: întrun
an, un microbuz fusese ținta ho
ților, adică poliție, anchetă, decla
rații și tot tacâmul aferent. Dar
consemnările acestea de insider
pot fi utile și celor pur și simplu
curioși, dornici deo lectură inedită.
Hai să vedem, deci, ce sa mai
întâmplat anul trecut, dincolo de
luminile rampei. Printre invitați a
fost și artista Patricia Gomis, venită
direct din însoritul Senegal, cu un
spectacol inspirat din condițiile de
viață ale tinerilor din țara africană.
Pe la mijlocul FITPTI, vremea sa
schimbat brusc, au început ploile,
iar vântul a scăzut dramatic tem
peraturile, sub toate așteptările
sezonului. Neobișnuită cu aseme
nea zile răcoroase, artista era cât

pe ce să răcească și stătea mai
mult în camera de hotel. Fără ezi
tări, am adus un palton de acasă
și i lam trimis. I se potrivea de
minune. Îi venea chiar mai bine
decât mie, așa încât i lam dăruit
la plecare. Ca săși amintească de
FITPTI și astfel. La acceptat, deși
se îndoia că avea pe unde săl mai
folosească. Nu se știe niciodată!
NENUMĂRATE TELEFOANE
PENTRU SITUAȚIILE
SOLD OUT
Tot în legătură cu starea meteo, în
contrapondere, unul dintre fin
landezi era încălțat, în aceleași zile
răcoroase, cu sandale; iar când
trupa din țara nordică a jucat în
aer liber, nu mică mia fost mira
rea săi văd pe toți desculți pe pia
tra străzii. Brrrrrrr!
Îmi povestesc cei de la ticket
ing că invariabil primesc nenu
mărate telefoane pentru situațiile
sold out. Deși pe platforma online
precizarea apare automat, din al
goritm, odată cu ultimul bilet
vândut, cei care ar mai dori locuri
insistă repetat, la modul „încer
cați, poate mai găsiți!“.
Unul dintre criticii prezenți
la seminarul organizat în parte
neriat cu Asociația Internațională
a Criticilor de Teatru (AICT), cu
sediul la Paris, era din Hong Kong,
iar la plecare lua trenul spre Cluj
de unde avea o legătură aeriană
carei convenea mai mult. Numai
că încurcase puțin orele, iar
transferul spre gară, în condiții de
trafic superintens era cât pe ce
săl lase pe peron, privind din
urmă îndepărtarea trenului. No
roc de șoferul de la transfer care
efectiv la luat pe sus, a alergat cu
el și la aruncat împreună cu ba
gajele în ultimul vagon care înce
pea să se miște. Adrenalină la
greu! Dar totul e bine când se ter
mină cu bine.
Punctualitatea japoneză e,
întradevăr, la nivelul legendei
care a devenit. Compania de teatru
din Tokio nu doar că nu întârzia ni
ciodată, venea mereu în avans,
erau cu toții deo politețe dezar
mantă și aveau sute de întrebări
organizatorice de detaliu. La scenă
au dovedit o rigurozitate nemaipo
menită, au repetat până pe la 2 am.
Reluau fiecare secvență până cât
totul mergea strună. Ulterior am
aflat că repetau inclusiv în holul de

la intrare în hotel, seara târziu, fără
să facă nici cel mai mic zgomot.
Tot din Țara Soarelui Răsare
este teatrologul Mariko Anazawa, o
japoneză care vorbește limba fran
ceză impecabil. Nu mică lea fost

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

surpriza celor de la o televiziune
națională să afle detaliul după ce
sau frământat cum vor face tradu
cerea pe filmare. Sigur, ar fi fost
mult mai spectaculos dacă vorbea
românește. Data viitoare! SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL RUS EVGHENI VODOLAZKIN

„Romanul e un animal
extrem de straniu“
Evgheni Vodolazkin este unul dintre cei
mai cunoscuți scriitori ruși contemporani.
Cărțile sale au fost nominalizate la cele mai
prestigioase premii naționale (câștigând o
bună parte dintre acestea), au fost traduse
în peste 30 de țări și au avut parte de o receptare foarte bună, atât la nivelul criticii
literare, cât și al publicului larg.

ELI BĂDICĂ

În România, romanele sale au fost
traduse de Adriana Liciu la Editura
Humanitas Fiction, în colecţia
Raftul Denisei (coord. de Denisa
Comănescu), și au apărut în
perioada 2014-2019. De altfel,
autorul a devenit rapid, după Laur,
unul dintre cei mai îndrăgiţi și citiţi
autori străini de astăzi la noi,
dovadă repetatele sale vizite în ţară – prima dată în 2015, la invitaţia
Festivalului Internaţional de
Literatură și Traducere de la Iași
(FILIT), unde am și avut bucuria de
a-l cunoaște, iar ultima dată în
2019, oaspete al Festivalului Internaţional de Literatură de la
Timișoara (FILTM) –, dar și cifrele în
care s-au vândut cărţile sale –
potrivit declaraţiilor editurii, peste
60.000 de exemplare până în
prezent. În 2017 a fost distins cu
titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din București.

Cărțile dumneavoastră sunt extrem de diferite (chiar și stilistic,
deși, desigur, se simte aceeași
scriitură în spate). Care e vocea
narativă care vi se potrivește cel
mai bine?

O întrebare foarte bună, mulțu
mesc. Cred că fiecare la vremea
lor și nici una în mod special, căci
nici una nu e a mea. În romane,

vocea personală categoric nu tre
buie auzită. Scriitorul e cineva
care privește, însă nu participă.
Îmi ajut eroii de acolo de unde
sunt, dar nu mă implic în proces,
biografic sau altfel.
Întrebarea precedentă avea legătură și cu calvarul care trebuie
să fie să creați ceva atât de diferit de fiecare dată, dar și cu faptul că sunt și scriitori care scriu
aceeași carte, din nou și din nou,
fie că-și dau sau nu seama.

Categoric. Bănuiesc că nu e rău să
ai voci foarte diferite, voci care să
nu fie asemănătoare între ele sau
ție, ba dimpotrivă. Romanul e un
animal extrem de straniu. Cred că
de fiecare dată trebuie să fie o cu
totul altă lume pe care o descrie.
Scriitorul este creația lui Dumne
zeu, iar Dumnezeu este creatorul.
Și, în felul acesta, scriitorul de
vine, la rândul său, un mic creator,
unul care creează în miniatură,
dacă vreți, un univers. Iar acesta
trebuie să fie nou de fiecare dată.
Știți, asta mia adus aminte
de un scriitor foarte talentat din
Rusia, al cărui nume nul voi pre
ciza. El a scris în urmă cu câțiva
ani un roman excelent, absolut
minunat. Iar după romanul aces
ta a publicat, după ceva timp, un
altul foarte asemănător – atât de
asemănător, încât ai senzația că e
același. Împreună, sunt un soi de

romanegemene. Iar asta a fost o
greșeală deosebit de gravă, din
punctul meu de vedere, ia distrus
ambele romane. Acum încearcă să
îmbunătățească situația, să o pu
nă pe seama cenzurii, e amuzant
întrun fel.
E ca în bucătărie. Un bucătar
bun nu poate pregăti în fiecare zi,
cu aceleași ingrediente, ceva nou.
Trebuie să schimbe ingredientele,
altfel nu poate aduce altceva. Așa
și scriitorii. Sunt de părere că tre
buie să creezi întotdeauna ceva
nou, altfel nu are nici un sens.
Ați spus în repetate rânduri că
Laur nu este un roman istoric.
Ați afirma același lucru și despre
celelalte cărți ale dumneavoastră – de exemplu, despre romanul tradus în limba română imediat după Laur, Soloviov și Larionov, chiar dacă Soloviov este
un tânăr istoric, care vorbește în
mod repetat despre istorie?

Istoria ocupă un spațiu foarte ma
re în toate romanele mele, dar și
în mintea mea. Rolul ei este foarte

Evgheni Vodolazkin s-a născut în 1964 la Kiev. Este doctor în știinţe
filologice, specialist în literatura rusă veche, cercetător la Institutul
Literaturii Ruse (Puskinskii Dom) din Sankt-Petersburg, autor al
peste o sută de lucrări știinţifice. Din 2012 este și redactor-șef al
revistei „Text și tradiţie“, editată de Institutul Literaturii Ruse. În
paralel cu prolifica activitate știinţifică și didactică, a început să
scrie literatură. A debutat în 2005 cu Răpirea Europei, căreia i-a
urmat, în 2009, romanul Soloviov și Larionov (Humanitas Fiction,
2015), care a fost nominalizat la premiile Andrei Belîi și Bolșaia
Kniga (Marea Carte). Trei ani mai târziu a publicat Laur (Humanitas
Fiction, 2014), care a devenit „revelaţia literară a anului 2013 în
Rusia“ – dublu câștigător al Premiului Bolșaia Kniga (Premiul întâi
și Premiul cititorilor) și al Premiului Iasnaia Poliana (Lev Tolstoi),
nominalizat pe lista scurtă la premiile Naţionalnii Bestseller
(Bestsellerul Naţional) și Russkii Buker (Booker Rus). După Laur,
i-a apărut romanul Aviatorul (2016, Humanitas Fiction, 2017),
care s-a aflat și el pe lista scurtă a principalelor premii literare din
Rusia – i-a fost decernat tot un dublu Bolșaia Kniga (Premiul al
doilea și Premiul cititorilor). Brisbane este cea mai recentă carte
a sa (2018, Humanitas Fiction, 2019). În 2019, a primit
Premiul Soljeniţîn pentru întreaga operă.

important pentru mine, căci sunt
istoric, un istoric filolog, fiind
profesor de literatură rusă veche.
De aceea, în fiecare zi am dea face
cu istoria. Iar istoria mă ajută să

îmi dau seama nu numai ce se în
tâmpla în Evul Mediu, să spunem,
ci și ce se întâmplă astăzi, în acest
moment. Legile, regulile sunt ace
leași, în linii mari. Acesta este
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motivul pentru care în tot ceea ce
scriu este vorba – mai mult sau
mai puțin – despre istorie.
Multe dintre declarațiile mele
sunt polemice. Spun, de exemplu,
că istoria nu are scop, scop poate
avea numai o persoană. În Rusia
afirmația aceasta a mea a fost pri
vită deseori cu dispreț sau a fost
întâmpinată cu agresivitate. Dar
istoria chiar nu are un țel. Istoria
Rusiei, a Germaniei, a Angliei au
scopuri diferite, au vederi contra
dictorii de cele mai multe ori, dar
istoria, ca ansamblu, nu are un
scop propriuzis. Și până și istoria
separată a unei țări nu poate fi vă
zută la fel, căci sunt mulți, mulți
oameni, mulți subiecți și multe
obiecte ale acestei istorii, iar
dorințele tuturor pot fi, de aseme
nea – și sunt, de cele mai multe
ori – contradictorii. Cred că totul
depinde de personalitatea fiecă
ruia, căci numai o persoană are
un țel, numai o persoană poate fi
consecventă și tot așa.
Tocmai de aceea numi place
să descriu istoria, să mă ocup cu
evenimentele istorice, ci să des
criu istoria unei persoane, istoria
unui suflet, vorba lui Lermontov.
Ba mai mult, aș spune că istoria
unui suflet este cea mai ofertantă,
cea mai incitantă, singura des
criere pe care merită să o faci.
Poate că acesta este motivul
pentru care folosiți în Soloviov
și Larionov, de pildă, note de
subsol atipice, care pot fi înșelătoare pentru cineva care nu
este atent – este vorba de referințe și comentarii ficționale.
Poate fi văzută istoria ca
ficțiune?

Încă o întrebare foarte bună. De
fapt, istoria este, dintrun anumit
punct de vedere, ficțiune. Și știin
ța poate fi văzută ca ficțiune. No
tele mele de subsol sunt un soi de
aparteu cu cititorul, o încercare
de al face să zâmbească, modul în
care mam amuzat scriind. Aș pu
tea chiar să spun că râd de mine
însumi ca istoric prin ele, cămi
manifest autoironia astfel, iar
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Aș spune că istoria unui suflet
este cea mai ofertantă, cea mai
incitantă, singura descriere pe care
merită să o faci.
asta pentru că nu vreau să vorbim
despre lucrurile acestea, despre
istorie cu încrâncenare, eu nu
sunt un om încrâncenat, de altfel.
Și, în felul acesta, vreau să le tran
smit oamenilor și să nu ne luăm
prea în serios.
Astăzi, istoria capătă nume
roase nuanțe: fie e propagandă,
fie e o poveste, fie ceva fantastic și
tot așa, în funcție de cine e auto
rul. În Rusia avem o glumă, spu
nem că trăim în niște vremuri în
care trecutul e imprevizibil. Dacă
vom crede că cel mai important
lucru nu e istoria, ci istoria sufle
tului, vom fi mai atenți cu viețile
noastre și cu cele ale apropiaților
noștri. Pentru mine, în centrul
lumii este personalitatea indivi
duală. Și aș spune că filosofia mea
e aceea a personalității. Numi
place să scriu, să vorbesc despre
lucrurile care se află dincolo de
granița aceasta a personalității. A
fost o vreme, în anii tinereții mele,
când căutam asta, când îmi plă
cea, de exemplu, să scriu dintrun
unghi politologic, însă nu mai
este cazul acum.
Acum sunt sigur că în cen
trul lumii se află personalitatea.
Chiar și anumite catastrofe natu
rale sau sociale le pot explica nu
prin lentila istorică, ci prin per
sonalitate.
De exemplu, sunt sigur că re
voluțiile și războaiele nu vin din
tro necesitate istorică, ci ca rezul
tat al unei agresivități care crește
în sufletul unui om, violență care
este în acord cu cea din alți oa
meni, iar apoi se răspândește în
națiuni întregi.
Sunt extrem de multe exem
ple care susțin asta în istoria Ru
siei, foarte multe situații în care
nu a fost important cu cine (se)

luptau oamenii, ci doar lupta pro
priuzisă, să (se) lupte.
Cărțile dumneavoastră sunt și
foarte bine documentate, se vede limpede. E posibil ca, în timpul documentării sau al scrierii,
cercetătorul să fie tras în lumea
cercetată, în universul protagoniștilor pe care-i creează,
poate acesta fi contaminat, poate ajunge să trăiască mai mult în
lumea pe care o construiește
ficțional decât în realitatea sa?

Da, desigur! În Soloviov și Lario
nov, de exemplu, că tot aminteați
de el, am un fel de moto: În orice
subiect cercetat, cercetătorul se
cercetează, de fapt, pe sine. Este
foarte important să înțelegem
asta. Tânărul Soloviov documen
tează viața generalului și, întrun
fel, devine acest general și se caută
pe sine în el. Pentru un cercetător
bun, cred că acest lucru – a merge
dincolo de documente, a deveni
persoana pe care o cercetezi – e
vital. Dacă nu trăiești în viața lui,
documentele sunt insuficiente.
Indiferent de timpul cercetat
sau al cercetătorului.

Indiferent de timp, întradevăr.
Știți, sunt unul dintre aceia care
cred că timpul nu există. Avem
posibilitatea de a neglija distan
țele temporale care ne despart și
să ne atingem inimile peste arcul
timpului. În asta cred foarte tare.
Este religia un subiect sensibil
în zilele noastre, chiar și în
literatură?

Eu simt că nu, nu mai este, cel
puțin, pentru că acum religia nu
mai este în centrul vieții noastre
de zi cu zi ori în mijlocul conș
tiinței noastre. În perioada antică

sau cea a Evului Mediu, de exem
plu, da, căci era perioada aceea în
care mănăstirile erau așezate în
mijlocul lumii, erau centrul cultu
rii, întrun anumit sens, al politi
cilor domestice și tot așa. Chiar și
anumite tipuri de bere, de pildă,
au fost inventate în mănăstiri.
Acum, însă, mănăstirile nu sunt în
centrul vieții. Iar asta nu e rău ne
apărat, însă, recunosc, mie îmi
pare rău că religia nu mai are o
influență prea mare în zilele noas
tre – unul dintre prietenii mei en
glezi a descris vremurile acestea
ca fiind cele ale unei societăți
postcreștine; e o expresie care a
devenit arhicunoscută și care re
flectă adecvat situația de astăzi.
Sigur, acest nou statuquo
are părțile lui pozitive și părțile
lui negative. La ce mă refer? De
exemplu, situația în care toată
lumea trebuie să meargă la bise
rică nu este una bună – se întâm
pla în Evul Mediu, dar nu numai,
era cazul Rusiei și în secolul al
XIXlea. Obligația de a face ceva
aduce cu sine și tentația respinge
rii. Toți își fac cruce, dar nu toți se
roagă definește cel mai bine reli
gia impusă. Însă acum trăim la
polul opus, care nici acesta nu este
prielnic, pentru că adevărul nu se
află la extreme, ci la mijloc.
Aș spune că secolele XX și XXI
sunt erele marilor tentații, tocmai
pentru că avem multe invenții
tehnologice – telefoane mobile,
mașini, avioane și tot așa –, iar ele
ascund de noi faptul că nimeni
nu a eliminat moartea din ecua
ție până acum și că marile între
bări, cele pe care și le pun toate
religiile (cum a fost lumea creată

și pentru ce?), nau primit încă
un răspuns științific.
Din când în când, umanitatea
modernă îmi amintește de un
gândăcel care merge undeva pe
un drum foarte mare, iar acest
gândăcel care călătorește crede că
știe foarte bine drumul, mașinile
care trec, tot ceea ce întâlnește în
cale, dar toate acestea sunt infime
pe lângă adevăratele dimensiuni
ale drumului. Aș spune că princi
pala sarcină a omenirii este să nu
uite că suntem aproape nimic și
că știința explică 1% sau poate
chiar 0,1% din existența noastră.
Religia modernă are un sens bine
definit, trebuie să ne amintim
mereu asta.
Pentru că tot spuneați că timpul
nu există, dacă cineva s-ar documenta în ceea ce privește
viața dumneavoastră și apoi ar
scrie despre dumneavoastră
(așa cum dumneavoastră scrieți
despre viețile altora), peste un
secol sau acum un secol, cine ați
vrea să fie, în mod ideal, autorul/ autoarea?

Orice autor din lumea asta?
Da, da.

E o întrebare tare simpatică, mă
bucur pentru jocul propus. Însă tre
buie să mă gândesc puțin... Poate că
Thomas Mann, unul dintre autorii
mei preferați, pentru că sunt de pă
rere că el a înțeles (sau înțelege,
dacă timpul nu există) totul întrun
mod corect, potrivit. Și pentru că
este un scriitor foarte, foarte pro
fund. Așa că, da, în situația aceasta
extrem de ipotetică, el ar fi categoric
alegerea mea. SDC
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„Habar n-aveam, de la o noapte la alta,
ce urmează să se mai întâmple“
Acum vreo 9 ani – ziua precisă
nu mi-o aduc aminte, dar știu
că era început de vară – m-am
așezat la masa din bucătărie și
am început să scriu. Tocmai
reușisem să-mi culc fetița, era
trecut de miezul nopții. Am luat
EMA STERE

Nu că maș fi gândit că scriu o
carte. Voiam să fac o proză scurtă –
ceva despre o fată și tatăl ei – dar,
cu toate cafelele de peste zi, la un
moment dat ma apucat somnul.
„Ei, asta e, o termin mâine“, miam
zis. Dacă nu am terminato a doua
zi și nici în săptămâna următoare
și nici măcar în anul care a venit, a
fost pentru că am descoperit în
scris cea mai amuzantă și elibera
toare activitate din lume. Nu aveam

un pix și un snop de foi A4 și
m-am apucat de lucru. Prima
frază a fost: „Taică-meu a ajuns
de vreo oră și îl aud cum își înfundă mâna în claxon – uuuuu!“
și a rămas absolut nemodiﬁcată,
în versiunea ﬁnală a cărții.

nici un plan. Habar naveam, de la
o noapte la alta, ce urmează să se
mai întâmple. După ce se duceau
toate treburile zilei, îmi luam o
cafea sau o bere și mă așezam la
masa din bucătărie. Inventam în
tâmplări și personaje. Dacă mi se
părea că acțiunea trenează, mai
omoram pe cineva. De câteva ori
mia fost lene să povestesc și am
desenat. Am scris cum scriu copiii,
cu fericire și iresponsabilitate.
După o vreme, miam dat sea
ma că pierd controlul personaje
lor și miam cumpărat un panou

de plută, pe care lam pus pe pe
retele bucătăriei. Nu știam cum
arată Mihai. Google search: „Mihai“
și am ales o fotografie pe care am
printato și am puso la vedere. Tot
așa cu Monica, Vlad etc. Unii dintre
ei erau persoane publice, alții erau
necunoscuți. Români sau străini.
Era important să nu uit pe nimeni,
chiar dacă nu foloseam absolut
nimic din biografia reală. Trecu
seră câțiva ani de când ne priveam
în ochi, fiind printate pe hârtie po
zele începuseră să se îndoaie pe la
colțuri, când întro seară am făcut
recensământul persoanelor pu
blice ajunse din pură potrivire de
nume pe peretele meu și am aflat
că vreo patru ajunseseră în închi
soare, al cincilea făcuse un cancer.
Am desființat imediat panoul.
Se întâmplă și asta, am înțe
les: dacă te ocupi multă vreme de
o idee, începi să vezi semne. Ci
tești o știre și o recunoști, fiindcă
e ceva ce ai povestit dinainte (în
tro vreme chiar îmi notam întrun
carnețel coincidențele de tot felul,
dar erau prea multe și am renun
țat). Aduni în neștire cărți, fotogra
fii, articole de ziar. Există luni de zile
în care nu scrii nimic. Există alte pe
rioade, cele cu sufletul la gură, când
scrii întruna. Îmi amintesc de un 31
decembrie când ne așteptam fami
lia la Revelion și ba mai tocam le
gume pentru salata boeuf, ba mai
adăugam o pagină sau două. Pe
urmă neau venit invitații, am nu
mărat secundele până la Anul Nou,
321sper să termin cartea!... Sper
să no termin niciodată.
Paul Valery a spus că o poezie
nu e niciodată terminată, doar
abandonată: e perfect adevărat și
pentru un roman. E cu atât mai
adevărat pentru un roman de care
nu știe nimeni, fiindcă e scris de o
nescriitoare, al cărei soț e singu
rul cititor. Poate să rămână sub o

formă în care există și acum: un
vraf gros de foi scrise de mână, cu
pixul, în bucătărie. Problema e că,
dacă nu pui punct cumva, poves
tea nu se oprește de la sine. Con
tinui să strângi documentație, să
cumperi cărți, să aduni întâmplări.
Trebuie să pui punct.
Punctul a venit în martie 2020,
când România a intrat, ca mai
toată planeta, în carantină. Fami
lia noastră nucleară de trei per
soane a rămas în apartamentul de
bloc, conform dispozițiilor în vi
goare, fără să iasă, măsurând fie
care zi după mersul soarelui în
fereastră. Azi – comunicatul de
azi – mese – rufe – mâine. Tre
buie să faci ceva.
Pe 20 martie era termenul de
predare la concursul de manus
crise al Editurii Polirom. Titlul cărții
mele era, încă, Falansterul. Am făcut
un brainstorming cu soțul meu. I
se părea prea nuștiucum. Am
făcut o listă de titluri. Care, care?!
Era deja târziu. Copiii lui Marcel –
nu preami plăcea – OK, hai căi
târziu. Am făcut o adresă de Gmail
cu titlul cărții. Pe urmă a picat,
pentru scurtă vreme, netul. La
23:53, cu 7 minute înainte de expi
rarea termenului, cartea mea a
plecat spre concurs. Ca și cum aș fi
conduso la tren. Ca și cum, pentru
prima oară, ar fi avut substanță, în
ceput și sfârșit. Drum bun! Pot să
închei o etapă. De mâine nu mă
mai ocup de varză, comunități bol
năvicioase și persoane dispărute.
Faptul că a câștigat concursul
a fost cel mai mare, incredibil,

Dacă nu pui
punct cumva,
povestea nu se
oprește de la sine.
Continui să strângi
documentaţie, să
cumperi cărţi, să
aduni întâmplări.
Trebuie să pui
punct.
nemaipomenit dar din lume. Eram
încă în carantină, urmăream zil
nic Met Opera, citeam cărți, din
când în când verificam adresa co
piiiluimarcel, fără vreo speranță.
Așteptam să se încheie, atât. Când
am citit mesajul redactoruluișef
Adrian Botez că am câștigat, era
iar noapte, toate în familia noas
tră se întâmplă noaptea, am țipat
prin casă. Iam speriat pe ai mei,
care erau totuși treji – se uitau la
filme, se jucau online. Am țipat.
Stai să se termine jocul, mai am să
omor vreo zece, ce? – am câștigat –
stai un pic, nu mai durează, te
doare ceva? – am câștigat concur
sul – un pic, adică ai febră? – la Po
lirom! – imediat – o sămi iasă
cartea – băi, ma omorât, nu pot să
cred! Deci de ceai strigat? – că îmi
iese cartea la Polirom!
Ceea ce vă doresc și dumnea
voastră. SDC
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Arvo Pärt, un mistic al muzicii moderne
„Timpul are un sens pro
fund, dar unul trecător, ca
viețile noastre. Doar eterni
tatea e atemporală“ spune
compozitorul a cărui muzică
e asociată astăzi cu spiritua
litatea. Pe 11 septembrie
2020, cel mai cunoscut esto
nian de pe planetă și cel mai
cântat compozitor în viață
a împlinit 85 de ani.

Nu cred să existe meloman căruia
numele Arvo Pärt să nui spună
nimic. Fratres, Für Alina, Tabula
Rasa sau Credo sunt doar câteva
dintre compozițiile celebre ale mu
zicianului născut pe 11 septembrie
1935 la Paide, în Estonia. Predomi
nant corală, cu text, muzica lui a
fost deseori descrisă ca o rugăciune
în care, cuvintele au rol principal.
Nu doar rugăciune: compozițiile
lui Pärt se adresează și celor care
nu se roagă, atingând adânc resor
turi sensibile ființei umane, din
colo de religie sau cultură.
Chiar dacă e un ortodox prac
ticant, Arvo Pärt folosește în mu
zica sa trăsături comune unei arte
care poate să unească și care, ca
întro liturghie, pune întotdeauna
probleme. „Prin muzică putem fi
toți împreună“, spune omul care se
simte mai acasă întro mănăstire
decât întro sală de concerte. „Dacă
vrei să înțelegi muzica mea trebuie
să o asculți, iar dacă vrei sămi
înțelegi filosofia poți săi citești pe
oricare dintre Părinții Bisericii.“
Pärt e un trăitor autentic al
credinței, între lectura filocaliilor
și compoziții despre Sfântul Si
luan Atonitul, pe care casele de
discuri îl plasează în cataloagele
lor la rubrica „muzică sacră“, iar
mulți dintre pasionații de muzică
clasică îl identifică drept un crea
tor de muzică „spirituală“, orice ar
însemna acest cuvânt.
Între cei convinși că muzica
estonianului e oglindă a dumne
zeirii – există un studiu foarte se
rios realizat de cercetători de la
Universitatea teologică austra
liană St. Pauls care demonstrează
„oglindirea“, bazat pe un instru
ment hermeneutic extras din me
toda muzicologului francez Jean
Jacques Nattiez – și agnosticii
care nu gustă deloc creația aces
tuia, transcendența operei sale
vorbește de la sine.

CREAȚIA ȘI „SFÂNTUL
MINIMALISM“
Există bineînțeles și mulți care nu
gustă muzicarugăciune a lui Pärt,
reproșândui prea marea simpli
tate în peisajul contemporan, care
ar provoca doar o simplă reacție
senzorială imediată, contrar celor
care apreciază chiar această at
mosfera de liniște și meditație co
municată instantaneu. E inclus
deseori, alături de John Tavener
și Henryk Gorecki, în așa numitul
„holy minimalism“, curent care
privilegiază reveriile simplității
tonale, prea sentimentală pentru
haosul secolului 21, care conform
„specialiștilor“ ar trebui redat
prin alte tehnici de limbaj.
În fapt, stilul lui Pärt, are o
geneză mult mai complexă: în anii
studenției la conservatorul din
Tallinn, absolvit în 1963 la clasa
compozitorului Heino Eller, trece
printro etapă neoclasică după
care va aborda tehnica serială în
Nekrolog (1960), o lucrare diso
nantă de intensitate expresionistă
dedicată victimelor Holocaustu
lui, cotată drept prima lucrare se
rială din Estonia și care poate șoca
serios pe oricine cunoaște doar lu
crările recente. În același siaj al
avangardismului va combina teh
nica colajului cu serialismul în
Perpetuum Mobile (1963) dedicat
lui Luigi Nono la Festivalul Muzi
cii Contemporane de la Varșovia
sau Simfonia I Polifonica (1964),
atrăgând atenția vesticilor, dar și
a culturnicilor sovietelor.

Îndrăgostit de Bach, va com
bina elemente moderne și origi
nale cu celebrul motiv BACH în
Concertul pentru violoncel Pro et
Contra și Simfonia a IIa (1966),
dar momentul de cotitură inter
vine în Credo (1968), o lucrare
care a trecut de cenzură doar pen
tru că dirijorul Neeme Järvi a
ținut la secret partitura care com
bina trei lumi, jocurile de copii ale
avangardei, puritatea tonală cu
un citat simbol din Preludiul în
do major al Clavecinului bine
temperat și textul sacru.
În Germania compune doar
muzică pentru filme documen
tare și de animație, pentru că se
cufundă în studiul textelor sacre
și a muzicii vechi, doar Simfonia a
IIIa (1971) fiind o creație impor
tantă a acestei perioade care mi
xează cântarea gregoriană și poli
fonia renascentistă întro simplitate
armonică derivată din căutările
unui veritabil credincios. Această
lucrare e punctul zero al căutări
lor unui nou limbaj, o explorare
care a durat pe întreaga perioadă
de opt ani a exilului.
TINTINABULI
În 1976 scrie Für Alina, o minia
tură pentru pian de doar două mi
nute în care va folosi pentru
prima data tehnica „tintinnabuli“
(clopoței), metodă componistică
bazată pe trei sunete ale unui
acord consonant în mers treptat,
un principiu conform căreia tin
tinnabuli este voință și lege divină,

iar melodia cu sunete străine de
acord reprezintă căutările omenești.
Aceasta este sămânța limba
jului muzical Arvo Pärt, o limitare
minimalistă a universului sonor,
în care Pärt compune și astăzi,
tintinnabuli numărând cele mai
iubite creații ale sale: Tabula Rasa
(1977) lucrare cult, o „declarație
de tăcere“, Summa (1977) pentru
cor a cappella orchestrată pentru
orchestră de coarde în 1991, Spie
gel im Spiegel (1978), Fratres
(1980), varianta originală pentru
vioară și pian fiind cântată în pre
mieră de Gidon și Elena Kremer
la Salzburger Festspiele, și Cantus
in Memoriam Benjamin Britten
(1980). Dintre lucrările recente ar
trebui ascultate Kanon pokajanen
(1997), Lamentate (2002) pentru
pian și orchestră simfonică, un
omagiu sculpturii Marsyas de Anish
Kapoor, Adam’s Lament (2009)
pentru cor mixt și orchestră de
coarde sau Prayer (2018) pentru
cor și orchestră, un extras orches
trat din Canonul de pocăință.
FINALE
Arvo Pärt e astăzi un compozitor
cetățean al lumii, un om modest
căruia i se comisionează mai multe
creații decât poate scrie. Compozi
torul care, la fel ca Bach, își reor
chestrează și rearanjează multe
dintre lucrările originale, a fost
distins de două ori cu Grammy și
este onorat cu premii și ordine de
excelență în întreaga lume –
chiar și România ia acordat în
2015, prin președintele Iohannis,
Meritul Cultural în grad de ofițer.
Pe 11 septembrie 2020, la îm
plinirea vârstei de 80 de ani, la

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO.
RUBRICA DE CLASICĂ
biserica Sfântul Ioan din Tallin,
Estonian Philharmonic Chamber
Choir și Tallinn Chamber Orches
tra lau omagiat întrun concert
aniversar dirijat de prietenul său
Tõnu Kaljuste, în cadrul căruia
sa cântat și premiera la Cecilia,
vergine romana, una dintre cele
mai recente compoziții ale lui
Pärt. Lamentate, cel mai recent
disc cu creațiile sale, a apărut pe
2 septembrie, înregistrări cu tâ
năra pianistă Onutė Gražinytė și
Lithuanian National Symphony
Orchestra dirijată de Modestas
Pitrėnas, un album pe care îl pu
teți asculta pe Spotify.
Muzica lui Arvo Pärt e una
specială. Ea ar trebui ascultată,
așa cum trebuie ascultată toată
muzica contemporană, dincolo de
adversități și prejudecăți născute
din ignoranță. Un ultim argu
ment, prin chiar cuvintele compo
zitorului, întrun fragment din
filmul documentar The Lost Para
dise (2015):
Muzica e prietena mea... înțe
legătoare, limpede, iertătoare,
mângâietoare. Un ștergar pentru
a usca lacrimile tristeții. Un izvor
al lacrimilor de fericire. Eliberare
și zbor. Dar de asemenea și un
spin dureros în carne și suflet. SDC
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Ștefan Manasia – Cronovizorul
„Suplimentul de cultură“ publică
în avanpremieră un fragment din
romanul Cronovizorul de Ștefan
Manasia, care va apărea în
curând în colecţia „ Ego. Proză“
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

© Cornelius Drăgan

Toamna începuse brutal la intra
rea în munți, ploi și ger și nămol
prin care umblam încercând să
conving pe cineva să mă ieie în
gazdă. Dar pentru țăranii adipoși,
alcoolizați până la delirium tre
mens și scurți la vorbă eu nu eram

altceva decât o vinitură. Vinitură,
am auzit – fără să intuiesc sem
nificația colosală – în atâtea rân
duri: vinitură, morfem pornogra
fic și violent, în tot cazul atât de
exact în definirea ardelenilor,
pentru care ceilalți, oricât de cha
rismatici și competenți, de crea
tivi și decenți, rămân pe termen
nelimitat reduși la stadiul subu
man – descalificați deci prin an
tilogos – de vecini nedoriți. Pur și
simplu, de vinitură. Așa că am
dormit aproape două săptămâni
în clădirea grădiniței din sat. Îna
inte de a pleca la Turda, unde
făcea naveta, educatoarea tânără
cu buze mari și țâțe și mai mari
îmi înmâna cheile. Eu uneam ime
diat măsuțele întrun fel de pat pe
care citeam sau halucinam febril
sau dormeam în frigul casant.
Trezindumă noaptea să mă piș,
am descoperit că șoarecii din clă
dire căpătaseră curaj. Din curaj
sau (mă gândesc acuma) împinși
de disperare, urcau fără teamă –
gerul cumplit se insinua prin cră
pături – să doarmă alături de
mine. Directorul școlii mia adus
o capcană cu clei și așa am prins
unul. Pe urmă mi sa făcut silă (de
mine) și milă (de bietul Jerry) și,
cât am mai dormit ca AlbăcaZă
pada, am ascuns capcana întrun

AUTORUL
ȘTEFAN MANASIA (n. 1977, Pitești) este jurnalist cultural, redactor al revistei „Tribuna“. A publicat șase volume de versuri:
Amazon și alte poeme (2003), cartea micilor invazii (2008, premiul Manuscriptum pentru poezie, din partea Muzeului Naţional
al Literaturii Române), motocicleta de lemn (2011, premiul Tânărul Scriitor al Anului), Bonobo sau cucerirea spaţiului (2013),
Cerul senin (2015, premiul pentru poezie al revistei „Observator
cultural“) și Gustul cireșelor (2017). Este autorul volumului de
eseuri și cronici literare Stabilizator de aromă (2016). În 2008 a
iniţiat, la Cluj, Clubul de Lectură „Nepotu’ lui Thoreau“ (alături
de Szántai János și François Bréda), cea mai importantă comunitate literară din Transilvania. Poemele sale sunt traduse în
engleză, ebraică, franceză, germană, maghiară, neerlandeză.
Cronovizorul reprezintă debutul în proză al autorului. SDC

CARTEA
Fa Ying, pescăriţă thailandeză, își începe călătoria spirituală prin lunca unui fluviu muribund.
Ariel Jolie este o regină aztecă: ea aleargă să
cunoască gloria tocmai la Budapesta, capitala
mondială a filmelor XXX. Iar Edi este un băieţel

loc unde eram sigur că nu ajung
rozătoarele. Grădinița avea o chiu
vetă la care mă spălam cu puțin
înainte ca femeia de serviciu să
vină și să aprindă gazul în sobă.
Să nu lăsați gazul pornit peste
noapte, dom’ profé, conductele
sunt vechi, angajații de la Gaz,
niște bețivi nepricepuți. Mai bine
tremurați un pic decât să vă găsim
galben. În zilele următoare, direc
torul Dombrovschi a găsit altceva.
Mai exact, a convins primăria să
mă ia până la vară în spațiul frize
riei dezafectate. Frizeria era o
simplă căbănuță din lemn, comu
nistă și pitorească. Dacă eu mă
angajez să văruiesc camera, ei îmi
trag gaz și montează și sobă din
fontă. Orice pentru a nu lua în
locație o vinitură. Un sudist. Un
mutant. Părea minunat! Am cură
țat păianjenii și feșele de praf din
tre grinzi, am spălat pereții și
tavanul. Am măturat firele de păr
ale unor generații întregi de arde
leni și probabil simultan am eli
minat cadavrele a generațiintregi
de acarieni. La final am văruit de
mai multe ori, strat peste strat,
fără sămi fi împrumutat cineva
mănuși de cauciuc sau ochelari
de protecție. Astea erau un lux pe
care nici nu aș fi îndrăznit săl
visez. Așa că miam ars cu var
pleoapele și urechile, iar încheie
turile degetelor îmi deveniseră
carne vie. Mam consolat cu ideea
că nam orbit și că rănile trec mai
devreme sau mai târziu.
Mam mai ales și cu o eczemă
pe care am purtato ca un lepros
mai bine de un deceniu: treispre
zece ani. Era atât de enervantă,
încât mă făcea sămi rod degetele,
excrescențele cornoase galben
cafenii, mai urâte ca negii. Dacă
stăteam la masă cu cineva, îmi as
cundeam precipitat mâinile. La
pisoar, evitam să fiu văzut cu pe
nisul în mână, de parcă penisul
meu ar fi fost prea mic sau bolnav.
Dacă trebuia să ies din casă pen
tru o întâlnire, dacă trebuia să

atipic din stirpea iniţiatorilor: într-un orășel din
est vede Idi i smotri la cinema și are „revelaţia“, cam în același timp cu Bruno Farhadi,
starul grunge din Seattle, care se luptă cu depresia și cu impulsul suicidal. Despre toate
astea scrie un bărbat divorţat, retras într-un
buncăr cu plante și pești tropicali, ca tânărul
din Twin Peaks în sera cu orhidee... SDC

merg la teatru sau la cinema, îmi
ungeam bine degetele cu vaselină
salicilată (săși facă efectul bare
mi până la sfârșitul spectacolu
lui), dar și cu cremele cele mai
scumpe pe care mi se ducea tot
salariul. Am trecut de la un der
matolog la altul, din ce în ce mai
neîncrezător. Încrezător pentru
totdeauna în faptul că nu există
pe lume dermatolog sărac. Sub
conștientul lucrează și eczema,
dermatita atopică, sa strecurat în
poemele mele, ca iubita în textele
lui Virgil Mazilescu, chiar mult
după ce episodul meu pedagogic
se va fincheiat. Și, când avea mai
puține motive să mă părăsească,
când viața devenise superstre
santă, când existenZul mă dizol
vasen butoaie zincate pline cu
acizi, tocmai ea, eczema care mă
isterizase mai mult de un deceniu,
a cedat. Ca un organism extrate
restru care șia găsit altă gazdă,
dermatita a dispărut (fără urmă)

în perioada în care am găsit, în
ajunul sărbătorilor de Paște din
2015, în cutia poștală, cererea de
divorț. Am izolat cu burete și ziare
canaturile umflate ale ferestrelor,
ușa din lemn masiv, dar gerul ră
mânea insuportabil în cabana
mea. Heidegger de provincie, îmi
spun, Noika connecting people,
can reclama modificată subver
siv în acei ani. Cacăte pe viscol în
curtea grădiniței, taie poteci în ză
padă și nu uita să închizi robine
tul de gaz cu puțin înainte să
adormi (citind, pentru întâia oară
atunci, prima traducere, și sin
gura fabuloasă, din Casa verde).
Pentru că tipii de la Gaz, după ce
racordaseră la rețea mica sobă de
fontă, miau spus că ei în locul meu
nar risca să adoarmă cu gazul por
nit. Atâtancredere aveau în mano
peră. Și se curățaseră o groază, și
în tabăra românilor, și în tabăra
ungurilor verzi, adormiți cu gazul
pornit. SDC
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Mai multe feluri de a nu fi acolo
Evenimentele desfășurate în
tăcere sunt noua normalitate. De
la înregistrări video cu încurajările
fanilor, la roboţi, manechini și
plante — organizatorii au încercat
umple absenţa cumva, dar nu au
făcut-o decât mai evidentă.

Oricine a urmărit un meci de tenis
a cunoscut tăcerea dinaintea unui
punct important. E o tăcere care vi
brează cu tensiunea a mii sau zeci
de mii de spectatori, care acționează
ca un câmp de forță asupra oricui
vrea să vorbească în acel moment.
Uneori, exista câte un spectator care
strica momentul cu un „Însoarăte
cu mine, Serena“ sau „Hai, Roger“,
devenind ținta disprețului în tri
bună. Acum mie dor până și de ei.
Turneul US Open se desfășoară
în tăcere. Înainte, în timpul și după
orice punct important domnește
liniștea. Jucătorii intră pe teren cu
privirea înainte, pentru că nu mai
au spre cine să își ridice ochii în tri
bune: spectatori sunt doar câteva
persoane din anturajul jucătorului
sau alți jucători de tenis, găzduiți în
ceea ce erau înainte tribunele de
lux, plătite cu jumătate de milion de
dolari pe turneu. Când un jucător

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

câștigă și scoate un strigăt de bucurie,
sunetul e gol și dispare repede.
US Open a încercat însă o solu
ție: când jucătorii revin la scaun, din
difuzoare se aud scandări ale fani
lor. Asta pentru că fanii sau putut
filma folosind aplicația de mobil US
Open încurajânduși jucătorii. Apoi,
organizatorii combină mai multe
astfel de filmări și le proiectează pe
ecranele plasate în tribune, ca să re
creeze măcar o fracțiune din expe
riența obișnuită a turneului.
De la începutul pandemiei, or
ganizatorii de evenimente au căutat
tot felul de soluții la lipsa apăsă
toare a audienței. A devenit celebru

spectacolul operei din Barcelona,
susținut în fața unor ghivece cu
plante așezate pe cele 2.300 de lo
curi. O echipă de baseball din Japo
nia șia adus roboți în tribune:
îmbrăcați cu tricouri, șepci cu în
semnele echipei, roboții au dansat
și au scandat pentru echipagazdă.
O echipă de fotbal din Germania a
permis fanilor să cumpere câte un
loc în tribune, unde să fie plasat un
decupaj din carton în mărime reală
a persoanei plătitoare de bilet.
În Coreea de Sud, pe unele sta
dioane au răsunat scandări înregis
trate, asemănătoare râsetelor pe
bandă din comediile TV. Dar un

club din aceeași țară a mers un pic
prea departe, când a plasat în tri
bune păpuși gonflabile, asemănă
toare celor care pot fi cumpărate
dintrun sex shop.
În perioada următoare, câteva
evenimente vor testa reîntoarcerea
spectatorilor. Turneul de tenis de la
Roland Garros va fi unul dintre pri
mele. Meciurile de fotbal din Ger
mania deja au acceptat fani în
tribune, stabilind un record post
Covid de 4.500 de participanți. În
acest weekend, fanii britanici ai fot
balului revin și ei lângă teren, dar
nu vor avea voie să scandeze sau
cânte, pentru că ambele activități

De săptămâna viitoare, nici
eu nu voi mai fi în „Suplimentul
de cultură“. Am ținut în mână
„Numărul Zero“, dar nu miam
putut închipui cei 16 ani de apa
riție neîntreruptă ce iau urmat.
Ce reușită incredibilă a echipei, le
țin pumnii să continue în același
ritm. Pe mine mă veți mai găsi pe
www.comunicarestiintifica.ro,
unde scriu despre cercetarea ro
mânească, mai puțin vizibilă și
promovată chiar și în compa
rație cu subfinanțata cultură.
Mulțumesc că mați citit. SDC

în amintirea mea un exemplu de
perfect sincretism.
Am mai pomenit acest episod și
o săl tot aduc în discuție de câte ori
va fi necesar, fiindcă îl cred reve
lator pentru societatea contempo
rană, circumscrisă paradigmei epis
temologice rezumate de Paul K.
Feyerabend (pe urmele lui Thomas
S. Kuhn și anticipândul pe „săl
baticul“ Hans Peter Duerr): „Sin
gurul principiu care nu inhibă pro
gresul este: merge orice“. Feyera
bend mai scrie că alternativele la
știința modernă „pot fi luate de
oriunde pot fi găsite – din vechile
mituri și din prejudecățile moderne;
din elucubrațiile experților și din

fanteziile nebunilor“. (A se vedea, pe
larg, în volumul Against Method.
Outline of an Anarchistic Theory of
Knowledge, Londra, 1978) (Fiți
calmi, nu mam apucat acum să
aprofundez studii culturale, ci lam
citat pe Ioan Petru Culianu, care îl
citează, la rândul său, pe Feyera
bend întro mică și aplicată recenzie
din 1986 – Civilizația ca produs al
sălbăticiei. Hans Peter Duerr și
teoriile sale culturale, apărută în
„Nederlands Theologisch Tijdschrift“,
nr. 4/1986, tradusă de Mona Antohi
în suplimentul cultural al ziarului
„Cotidianul“, „L.A.I.“, 18 iulie 1994, și
inclusă în volumul Jocurile minții,
ediția a IIa, Polirom, 2019, pp. 179189).
Știu, mi sar putea reproșa că
încerc să lipesc aici, întrun fel
șmecher, teoriile enunțate. Dar dacă
te proptești în suianul dialecticii și
dai la o parte rogojina reclamei in
sidioase, în care stafful trupei Metal
lica e mai mult decât competent, ce
se vede în chip de miez la recenta și
luxurianta apariție (CD, vinil, DVD,
BluRay, plus fișiere digitale) S&M2
with San Francisco Symphony

(2020, Blackened/ Universal)? Nimic
altceva decât o ilustră exemplificare
a conceptelor schițate aproximativ
acum jumătate de veac și trecute în
patrimoniul inutilităților pretenți
oase, aidoma concertelor din 6 și 8
septembrie, anul trecut, de la Chase
Center, San Francisco. Nepermis de
scandalosul grup de metalagii sa
adunat cu impardonabil de necunos
cuții instrumentiști simfonici stăpâ
niți de năbădăiosul Michael Tilson
Thomas (care, după vârstă, lear putea
fi unchi metalicilor) șiau celebrat 20
de ani de la „faimosul“ SM 1999, dirijat
de inegalabilul Michael Kamen (mort
între timp), concert care se voia
replică la performanța englezilor sus
pomeniți. Numai că, pentru eveni
mentul de la Londra, Jon Lord a scris
o partitură specială, în timp ce epigonii
americani abia de șiau adaptat hitu
rile consacrate, cârpind șio piesă
ilustră a unui compozitor uitat.
Rezultatul snob poate fi descris
prin vocabula cu care bețivii din
Valahia nominalizau odinioară bău
tura amestecată și lăutarul prost:
carcalete. De(h,) gustibus!... SDC

Carcaletica
În 1969, cu câteva luni înainte ca
Deep Purple să înregistreze
epocalul Concert pentru grup și
orchestră, alături de prestigioasa
Royal Philarmonic Orchestra, copil
de 13 ani fiind, am asistat în satul
natal, Cacova, 70 km de București,
la un fel de jam-session care, bag
seamă, și-a lăsat adânc amprenta
asupra mea, fiindcă nu pot să-l uit
sau să-l neglijez, poftind mereu
să-l reinterpretez.

După balul din noaptea zilei a doua
de Paști, în sala căminului cultural
am rămas lăutarii și câțiva băieți.
Între noi, vărul Nicu zdrăngănea o
chitară, încercând să ne demonstreze
cum cântă Hendrix sau Clapton, deși
comportamentul său îl împingea
mai degrabă alături de Pete Town
send, fiindcă își distrugea dese
ori instrumentul și amplificatorul,
refăcândule apoi cu migală. Nicu,
încă elev la școala profesională de

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
electricieni din Câmpina, a fredonat
piesa Beatlesilor, Obladi, Oblada,
la urechea fabulosului nostru lăutar,
nea Tică, un țigan românizat, bonom
și blând, care scârțâia ardent la
vioara sa amărâtă și distra lumea,
acompaniat cu țambalul de alt ro
mânizat, Cotel Oancea, șontorog,
însă îndemânatic. După ce nea Tică
a prins melodia, iar Cotel ritmul,
tustrei instrumentiștii sau dezlăn
țuit la unison și jur că sau potrivit,
armonizarea lor uluitoare rămânând

sunt riscante. Este, oricum, ceva mai
apropiat de normalitate sau cel pu
țin de trecutul normalității. Viitorul
ei încă rămâne de stabilit.
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Oscarurile Orwell

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

„Și sau dus și Oscarurile. Uitați
de merite, acum regizorii își vor
vedea operele supuse unor teste
de puritate identitară orwelliene,
dacă vor să fie eligibile pentru ma
rile premii, după ultimul act de
capitulare a Hollywoodului în fața
gloatei BLMAntifa“, scrie un co
mentariu publicat de „New York
Post“. Un comentariu aproape
stingher întro democrație liberală

ca cea din SUA, în care puține voci
au mai avut curajul să critice pu
blic această cenzură pusă în act de
propaganda în numele diversității.
„Sunt departe vremurile când,
în timpul Războiului Rece, Vestul
lua atitudine când realismul so
cialist promova URSS prin artă.
Atunci, Occidentul era un refugiu
unde artiștii contemporani și rea
lizatorii subversivi erau primiți ca
niște eroi. Această epocă sa dus.
Astăzi cenzurăm nu în numele
ideologiei sovietice, cenzurăm în
numele «binelui»“, scrie cotidia
nul francez „Le Figaro“.
Practic, conform noilor reguli
ale Academiei de Film Americane,
orice peliculă intră în competiție
trebuie să promoveze un anume
set de valori „validate în prealabil
de tabăra progresistă“.
În mare parte, presa „oficială“ a
Hollywoodului a salutat aceste mă
suri, vorbim de o presă care a de
venit în ultimii ani purtătoarea de
cuvânt a establishmentului indus
triei de film și a alianței acestuia
cu valorile „progresiste“ impuse de
diverse grupuri de presiune și de
partidul democrat.
Mulți dintre acești jurnaliști
care deseori capătă alură de ac
tiviști sau grăbit să arate că noile
reguli nu schimbă mare lucru.
„Cârtița lui Scorsese ar putea lua
și azi Oscarul, fiindcă să pliază pe
criteriile D și C“, scrie un jurnalist
de la „Variety“.
Foarte puțini opozanți au avut
curajul să se exprime public contra
acestor reguli, cum ar fi actrița Kir
stie Alley, care, întrun tweet retras
apoi (probabil ca urmare a presiu
nilor) scrie: „E o rușine pentru

artiștii din lumea întreagă. Când
controlați artiștii, controlați gân
direa. Oscar Orwell“.
Aceste reguli vor fi aplicate din
2024, ca și cum Academia de Film
își ia o marjă de manevră tactică,
în funcție de evoluția tensionatei
situații politice americane.
Anunțul Academiei Oscar a pro
vocat reacții și la noi. „Penibilă
etapă istorică: nu mai există creație
liberă, ci doar rețete ideologice, im
puse inchizitorial“, apreciază, întro
postare, scriitorul și diplomatul
Teodor Baconschi. „În prostia mea
filmoloagă, eu credeam că există
un singur criteriu: filmul să fie
bun“, scrie Cristian Tudor Popescu
întrun comentariu intitulat PINK
Hollywood.
„Realismul socialist din URSS,
în perioada stalinistă cea mai nea
gră, dicta tot patru criterii pentru
ca o operă de artă să treacă de cen
zură: 1 .Partiinosti – să aibă carac
ter partinic. 2. Ideinosti – caracter
ideologic corect. 3. Narodnosti – să
reprezinte poporul, nu burghezo
moșierimea. 4. Klassovosti – să vor
bească despre viață din punctul de
vedere al clasei muncitoare. (...)
Esențial este ca oricărui om care
are ceva de spus în artă sau în
știință să nu i se bareze calea pen
tru că e femeie, de culoare, ne
creștin, LGBTQ+, cu dizabilități sau
proletar. Nicidecum să fie pus să
creeze în artă sau știință pentru
simplul motiv că e femeie, de cu
loare, necreștin, LGBTQ+, cu di
zabilități sau proletar. Și țineți
minte, când politicul impune crea
torilor ce și cum să facă în opera
de artă, se duce dracului arta,
tovarăși.“ SDC

Scandalul Mulan: Hollywood,
cu capul plecat în fața comuniștilor
Așteptată de multă vreme pe
ecrane, superproducția Disney
Mulan, transpunere cu actori a ce
lebrului desen animat, nu este
succesul scontat.
Deși filmul este lăudat de criti
cii marilor reviste americane
(care, oricum, laudă orice pro
ducție a marilor studiouri, în spe
cial Disney), Mulan nu place pu
blicului și, culmea, se pare că va
fi un eșec comercial chiar în
China, asta după ce șefii Disney
sau întrecut pe sine pentru a fi
pe placul autorităților chineze.
Dincolo de (in)succesul de public,
Mulan stârnește aprige contro
verse, tocmai din această pliere a

Hollywoodului pe dorințele și
pretențiile comuniștilor chinezi.
Supărările au început încă de
anul trecut, când interpreta rolu
lui principal, actrița Liu Yifei, șia
declarat (probabil ca urmare a
unei sugestii de nerefuzat din par
tea autorităților) susținerea pen
tru poliția din Hong Kong, acuzată
de reprimarea manifestațiilor
prodemocrație.
Acum însă, după difuzarea pe
platforma Disney+, Mulan a ener
vat pe toată lumea când sa văzut
că, pe genericul final, realizatorii
„mulțumesc în special“ autorită
ților guvernamentale chineze din
regiunea Xinjiang, locul în care

regimul comunist a înființat ta
bere „de reeducare politică“ a
populației uigure, în realitate la
găre de concentrare unde, se pare,
sunt practicate inclusiv sterilizări
forțate.
Aceste „mulțumiri“ au fost sem
nalate și de Amnesty International
și alte grupuri de apărători ai drep
turilor omului, de ziariști și cadre
universitare. „Disney are o dublă
măsură“, spune Badiucao, un artist
chinez dizident, exilat la Melbourne,
care spune că marele studio ameri
can este capabil să se plieze imediat
pe orice exigență a MeToo și Black
Lives Matter, dar închide ochii la vio
larea drepturilor omului în China.

ANUL XVI NR. 701
12 – 18 SEPTEMBRIE 2020
www.suplimentuldecultura.ro

O întreagă campanie #Boycott
Mulan a fost lansată în întreaga
Asie de către Milk Tea Alliance, o
„alianță“ a tuturor militanților tai
wanezi, din Hong Kong și Thai
landa care a scos în evidență și
faptul că actorul Tzi Ma, care joacă
rolul tatălui lui Mulan, este făcut
să semene cu președintele comu
nist Xi Jinping. „Adevărata Mulan
este Agnes Chow“, militanta ares
tată de chinezi în august, spune
Milk Tea Alliance.
Supunerea Hollywoodului față
de cerințele comuniștilor chinezi
(pentru a difuza filmele pe uriașa
piață chineză) este de mulți ani
subiectul criticilor. În august,
organizația Pen America, o aso
ciație care apără libertatea de ex
presie, a acuzat marile studiouri
că se autocenzurează pentru a pă
trunde pe această piață. Scena
riști, producători și realizatori își
alterează în fel și chip filmele în
speranța că acestea vor fi prezen
tate celor 1,4 miliarde de consu
matori chinezi. SDC

PE SCURT
JIŘÍ MENZEL, MOARTEA
UNUI REGIZOR DE OSCAR
Una dintre cele mai importante fi
guri ale noului val cehoslovac,
laureat al premiului Oscar pentru
primul lui lungmetraj, regizorul
Jiří Menzel (foto) a încetat din
viață, la vârsta de 82 de ani. Năs
cut în 1938, Menzel a urmat cursu
rile Academiei de Film din Praga,
unde sau format mari nume ale
cinematografiei cehoslovace, dar
și din alte țări din estul Europei.
Filmul lui de debut, Trenuri bine
păzite (1967) avea să îl ducă la fes
tivalul de la Cannes și să îi aducă,
în 1968, Oscarul pentru film
străin. Au urmat ale 15 lungme
traje (parte adaptări ale romane
lor prietenului lui, Bohumil Hra
bal), foarte apreciate de critică,
filme care, realizate în Cehoslova
cia comunistă, pe care Menzel nu
a părăsito după Primăvara de la
Praga, nu lau făcut prea simpatic
autorităților. Filmele noului val
ceh, scrie „Les Inrockuptibles“,
erau considerate de către URSS
„drept simptome ale degenerării
specifice cehoslovace, justificând
opresiunea și cenzura“.
TIFF VIRTUAL
Joia viitoare, ediția numărul 45 a
Festivalului internațional de film
de la Toronto se va deschide nu
mai în versiune virtuală, obligând
realizatorii și marile studiouri să
își prezinte producțiile de la
distanță. Doar cinefilii din To
ronto vor putea să asiste la unele
proiecții în noua formă drive in,

alături de trupa E Street Band, cu
un nou album înregistrat în
numai cinci zile, în primăvară.
Discul, intitulat chiar Letter to
You , va fi lansat pe 23 octombrie
și conține și trei piese compuse îna
inte de lansarea albumului de
debut al lui Springsteen, Gree
tings from Asbury Park, N.J., în
1973: If I Was the Priest, Janey
Needs a Shooter și Song for Or
phans. „Îmi place natura emoțio
nală a discului“, spune Spring
steen. „Și ador sunetul E Street
Band, alături de care am înregis
trat complet live, în studio. Am
făcut albumul în doar cinci zile,
lucru care sa dovedit a fi pentru
mine una dintre cele mai bune
experiențe muzicale din carieră.“
devenită curentă în vremuri de
pandemie. De asemenea, este re
dus și numărul filmelor prezen
tate, de la aproximativ 300 la o
ediție obișnuită la numai 50 în
acest an. Cu toate acestea, organi
zatorii au aranjat și prezentări cu
vedete precum Martin Scorsese,
Anthony Hopkins, Nicole Kidman
sau Kate Winslet, care vor parti
cipa la gale și discuții virtuale.

online, pe platforma RUNWAY360.
Fashion Week Londra, între 17 și
22 septembrie, se va desfășura tot
online, dar se laudă că va fi o ediție
„gender neutral“, manifestarea
fiind, în mod tradițional, dedicată
modei feminine. Milano, între 22 și
28 septembrie, va fi o combinație
de virtual și câteva prezentări „în
carne și oase“. Aceeași formulă va
fi utilizată și la Paris, între 28 sep
tembrie și 6 octombrie.

MODA, ÎNTRE REAL ȘI DIGITAL
Industria modei sa adaptat și ea
la condițiile impuse de pandemie
și, în iunie și iulie, defilările de la
Londra, Milano și Paris au avut
loc, pentru prima dată în istorie,
în manieră virtuală. Sezonul de
toamnă va fi un melanj de prezen
tări digitale și reale. Fashion Week
în New York, între 1316 septem
brie, se va desfășura exclusiv

ÎNTOARCERE LA SURSE
Acesta pare să fie cuvântul de or
dine pentru noul cântec semnat
de Bruce Springsteen, Letter to
You, înregistrat în perioada de izo
lare și lansat online zilele acestea.
La 71 de ani, Spreingsteen revine,

BORAT, LA SECRET
Nu există scăpare de celebrul „zia
rist“ din Kazahstan: Sacha Baron
Cohen a turnat deja în secret con
tinuarea filmului Borat, care la
făcut celebru în 2006. Despre
Borat 2 nu se știu încă foarte mul
te lucruri, dar siteul collider.com
confirmă că filmul a fost deja ter
minat și prezentat unor perso
nalități din industria de cinema.
Cum nu se știe nici cine a finanțat
această continuare, toată lumea
bănuiește că banii au venit de la
un serviciu de streaming. SDC

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

Marcă înregistrată – Editura Polirom și
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

RĂMAS-BUN, EMMA PEEL
Sa lansat în anii ’60, dândui re
plica lui Patrick Macnee și deve
nind un adevărat icon pop
cultural al epocii în rolul Emmei
Peel din serialul Răzbunătorii. În
era supereroilor Răzbunătorii,
generațiile mai tinere au văzuto
în Urzeala tronurilor. Între timp,
la sfârșitul anilor ’60, devenea
Theresa Bond, singura soție a
agentului 007. Interpretând mai
ales eroine puternice, Enid Diana
Elizabeth Rigg a prefigurat, încă
de la începutul anilor ’60, eman
ciparea feminină de mai târziu.
Foarte populară și astăzi, extrem
de apreciată pentru cariera sa în
teatru, actrița britanică Diana
Rigg a încetat din viață la vârsta
de 82 de ani. SDC
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Călătorii
IULIA BLAGA
FILM
Lumea văzută de sus. O librărie în
Berlin, romanul nonfiction semnat
de Françoise Frenkel, o poloneză
care a ţinut o librărie franceză în
Berlin înaintea celui de-al Doilea
Război Mondial și care, refugiată în
Franţa, a evadat de aici spectaculos în Elveţia (volumul a apărut recent în română), are mai puţină
atmosferă decât un film de ficţiune
despre acea perioadă. Să zicem
Dunkirk (2017), cel mai bun film al
lui Christopher Nolan, cineast inegal și egolatru al cărui așteptat
Tenet (în curând și la noi) pare să
fie, din spusele criticilor străini,
un mare ghiveci.

Sau mai multă atmosferă găsești
întrun articol de ziar din vremea
respectivă. Cotidianul „Le Monde“
îți permite, dacă îți faci cont (și
poți săți faci doar pe o lună, cu
un euro) să îi consulți online în
treaga arhivă. Poți afla, astfel,
dintrun articol apărut în 29 de
cembrie 1944, care erau marotele
lingvistice ale vremii – Expresii la
modă, se intitulează textul. Cică

1×2
Se pariază pe orice. Culoarea
ochilor copilului regal, căzătura
pe gheață a primministrului
sloven, sexul peștelui prins de
soția numărul opt a șefului tri
bului Himba și lista poate conti
nua până distrug tastatura.
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The Lost Weekend,
de Billy Wilder, 1945

imediat după Primul Război Mon
dial lumea era înnebunită după
adjectivul formidable, în vreme ce
un sfert de secol mai târziu oame
nii vorbeau cu Il me semble... (Mi
se pare...), termen „banal“, susține
articolul, sau mai degrabă „finul
și distinsul“ J’ai l’impression (Am
impresia...). În aceeași perioadă,
lumea se dădea în vânt după J’ai
compris (Am înțeles) și D’accord,
în vreme ce C’est entendu (Neam
înțeles) nu mai prea era folosit.
Dacă Nolan ar fi introdus și fran
cezi în Dunkirk, aceștia ar fi tre
buit să vorbească la fel ca mai sus.
Călătorii în trecut, sau nu în
trecut – căci, dacă trecutul, prezen
tul și viitorul există în același timp,
le putem accesa (ca să vorbim ca în
2021) prin simple detalii, simple
declanșatoare. De pildă, dacă vizi
tezi locuința din Chausseestraße
125 Berlin, ultima unde Bertold
Brecht a locuit împreună cu soția
sa, Helene Weigel, probabil că nu
vei fi lovit cu leucan cap decât
atunci când, deșurubând un flacon
cu parfum de pe o farfurioară, vei
constata că încă are miros și că prin
miros aproape îi poți vedea pe
Brecht și Weigel vii. Sau din fru
moasa carte a Simonei Popescu,
Clava. Critificțiune cu Gellu Naum
(2004) vei afla că Gellu Naum a fost
emoționat până la lacrimi la vede
rea unor hârtii cu scrisul lui Georg
Trakl din casa memorială Trakl pe
care a vizitato în Salzburg, casă
unde orice alt lucru i sa părut

banal. Naum îl citise pe Trakl din
trun impuls inexplicabil, fără a ști
că urma săi vadă casa și fiind con
știent că fac parte din familii poe
tice diferite. Cine poate ști cum se
realizează atingerile astea, cine le
regizează și când? Probabil că ele
sunt printre lucrurile pe care e „mai
bine să le lăsăm încurcate“, cum
spunea Gellu Naum.
„Călătoriile aduc puterea și iu
birea înapoi în viața ta. Dacă nu
poți merge undeva, atunci mișcăte
prin culoarele sinelui. Ele sunt ca
niște raze de lumină mereu schim
bătoare, și tu te schimbi explo
rândule“, scria Rumi. Bine de știut
în vreme de pandemie, când se dez
voltă alte simțuri decât cele pe care
le avem și nu le putem folosi, și cu
ele explorăm alte geografii.
În rubrica de săptămâna tre
cută era cât pe ce să strecor un
fragment dintrun poem (As The
Poems Go) de Charles Bukowski,
dar acum copiez poemul cu totul
fără săl masacrez traducândul.
E și el o privire de sus asupra lu
mii, dar și una de jos – ca toate
poemele lui Bukowski.

Ca și Gellu Naum, Bukowski
credea în individualitate, consi
dera că artistul trebuia săși vadă
de treaba lui, indiferent la mode,
cluburi și asociații. „Masele se în
șală întotdeauna. Înțelepciunea
face tot ce gloata nu face. Tot ce
trebuie făcut e să răstorni totali
tatea cunoașterii lor și vei obține
paradisul pe care ei îl caută. Iată

Pentru neinițiați, vă explic pe
scurt: înmulțești suma pe care
ești dispus să o riști cu cota de
câștig potențial oferită de casa de
pariuri și gata, ești bogat.
Din păcate, cu cât probabili
tatea ca un eveniment să se în
tâmple este mai mare, cu atât cota
de câștig potențial este mai mică.
Adică dacă ambii monarhi au
ochi albaștri, probabilitatea ca re
gina să fi făcut copilul cu un gră
dinar cu ochi căprui este atât de
mică încât evenimentul „copilul
are ochi albaștri“ primește cota 1,1
sau chiar 1, adică scoți cât bagi.
Dar dacă ești grădinar și știi ceva
ce nu știm noi, vei paria pe eveni
mentul „copilul are ochii verzi“,
unde cota poate ajunge și la 30,
devii bogat și te lauzi prin crâșme

că ai norocul întipărit în ADN.
Acum că ați înțeles teoria, vă
pot expune speța. Sa întâmplat
întrun orășel englez cu nume im
posibil, ceva asemănător cu Glou
chersnaughbymouth.
Cu ocazia alegerilor locale, o
casă de pariuri din zonă a propus
jucătorilor să riște bani pe cine
cred ei că va câștiga scaunul de
primar. Edilul aflat în funcție a
primit cota de 1,1 fiindcă era iubit,
viceprimarul a primit 1,6 fiindcă
edilul aflat în funcție era săpat și
tot așa mai departe, până la niște
cote ridicol de mari care denotau
șansele spre zero ale unor candi
dați. Gordon Pryor, candidat in
dependent, avea cota 102, fiind
cunoscut ca bețivul care a dat foc
cutiei poștale.

Platforma lui electorală se
baza pe argumentul că, fiind me
reu beat, nu poate conduce auto
turismul și are nevoie de un loc
de muncă aproape de casă. Dar
englezii au pariul în sânge și cea
mai mare greșeală pe care o poți
face este să le dai biletul de pariu
întro mână și ștampila de vot în
cealaltă.
Practic scrutinul sa transfor
mat întrun referendum la care
trebuia să răspunzi întrebării „do
riți cota asta de 102?“. Majoritatea
covârșitoare șia dorito. Glou
chersnaughbymouth are un nou
primar. Cei drept, nu prea face
multe, dar nici nu i se cere mult,
întrucât comunitatea este acum
foarte bogată. Gordon Pryor lu
crează aproape de casă și, deși este

as the poems go into the
thousands you
realize that you’ve created
very
little.
it comes down to the rain,
the sunlight,
the traffic, the nights and
the days of the
years, the faces.
leaving this will be easier
than living
it, typing one more line now as
a man plays a piano through
the radio,
the best writers have said very
little
and the worst,
far too much.

care e înțelepciunea de bază: în
orice direcție vezi că o ia gloata, tu
să fugi în direcția opusă“, zicea la
un moment dat Bukowski.
Dintre cineaști, îi plăceau
John Cassavetes și Akira Kuro
sawa, iar unul din filmele lui pre
ferate era The Lost Weekend (de
Billy Wilder, 1945), unde Ray Mil
land juca un scriitor alcoolic. A
avut ghinionul ca singurul film de
ficțiune în care a fost implicat, au
tobiograficul Barfly (de Barbet
Schroeder, 1987), pentru care a
scris scenariul, săl lase cu un gust
amar. Nu ia plăcut nici cum la
interpretat Mickey Rourke.
Și legat de poemul de mai sus,
iată ce mai zicea Bukowski: „Cred
că majoritatea oamenilor văd prea
multe filme. Criticii, cu siguranță.
Când spun că un film e grozav, ei
vor să spună că e grozav în com
parație cu alte filme pe care leau
văzut. Șiau pierdut privirea de
ansamblu. Sunt înghesuiți de tot
mai multe filme noi. Pur și sim
plu, nu mai judecă, sunt pierduți.
Au uitat ce pute întradevăr, adică
aproape tot ce văd“. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
foarte des văzut deplasânduse în
patru labe, este aplaudat o dată
pe an, la festivitatea de deschide
re a festivalului Burning Mail Box,
atunci când edilul bolborosește
un raport al activității sale, doar
de el înțeles, apoi incendiază 102
cutii poștale. SDC

