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De ce colectiv ar putea
face senzație la Oscaruri
În 10 decembrie 2020 publicația „Variety“ susținea într-un arti-
col despre predicțiile la Oscarul pentru lungmetraj documentar
că în acest moment nu există un favorit evident la premiu și
punea colectiv, de Alexander Nanau, pe locul 6 din cele 50 de ti-
tluri avute în vedere pentru nominalizări și primul pe lista a doua

de favoriți (favoritul principal fiind Totally Under Control, de Alex
Gibney, Ophelia Harutyunyan și Suzanne Hillinger). Coproducția
româno-luxemburgheză a lui Alexander Nanau e, credem, un can-
didat la trofeul Academiei Americane de Film (AMPAS) pentru
documentar și ar putea primi o nominalizare. Iată motivele:

IULIA BLAGA

Lansat anul trecut la Festivalul de
la Veneția, unde a avut o presă
foarte bună care a înțeles că fil�
mul nu vorbește doar despre co �
rupția din România, ci și despre
mecanismele corupției din orice
țară din lume, colectiv a avut șan �
sa ca pandemia să�l propulseze
printre cele mai apreciate filme
din 2019�2020.

Acest lucru s�a datorat și fap�
tului că în 2020 recolta cinemato�
grafică a fost redusă din pricina
pandemiei, dar mai ales faptului că
pandemia a recontextualizat filmul
lui Nanau, care acum e perceput nu
doar ca o poveste despre corupție
și libertatea presei (vezi și trimite�
rile care s�au făcut la alegerile
prezidențiale din SUA), dar și prin
prisma modului în care omenirea
a gestionat una dintre cele mai
grave crize sanitare din istoria ei.

colectiv e singurul documen�
tar european care se bate (pe
burtă) cu cele mai apreciate docu�
mentare americane și pentru că e
reprezentat de doi importanți dis�
tribuitori de pe continentul nord�
american, Magnolia Pictures și
Participant, care, așa cum spune
Nanau în interviuri, își promo�
vează filmele ca pe propriii copii.
Printre filmele distribuite de Mag�
nolia Pictures și duse până la Os �
car în anii trecuți se numără The
Square de Ruben Östlund și The
Shoplifters  de Hirokazu Kore�eda,
în vreme ce Participant a distri�
buit Roma de Alfonso Cuarón,
Green Book de Peter Farrelly și
Spotlight de Tom McCarthy (cu
care colectiv e adesea comparat).

PRESA

Premiile, respectiv recenziile și
topurile anuale din marile pu bli �
cații nord�americane alimentează
și ele interesul pentru filmul lui
Nanau. Pentru a fi cât mai vizibil
la Oscaruri, colectiv a fost lansat
(online, pentru că sălile au fost în�
chise) în SUA și Marea Britanie în
luna noiembrie (în Franța, de
pildă, intră de�abia în 24 februa�
rie 2021 cu titlul L’Affaire collec�
tive), iar ecourile sunt fără excep �
ție superlative.

De pildă, IndieWire i�a dat notă
maximă, A, și l�a numit „unul dintre
cele mai bune filme despre jurna�
lism și despre forțele tenebroase pe
care acesta le combate“. IndieWire îl
consideră favorit și la o nominali�
zare în categoria film internațional
(a doua categorie unde a fost în�
scris), alături de Another Round
(Thomas Vinterberg, Danemarca),
Charlatan (Agnieszka Holland, Ce �
hia), I’m No Longer Here (Fernando
Frias, Mexic), My Little Sister (Sté �
phanie Chuat și Véronique Rey�
mond, Elveția) și Notturno (Gian �
franco Rosi, Italia).

Manohla Dargis a lăudat și ea
colectiv în „The New York Times“
și l�a recomandat la rubrica „NYT
Critics Pick“, atunci când acesta a
intrat în distribuție, în vreme ce
alt critic american important, Jus�
tin Chang, a titrat în „LA Times“:
„Genialul, revoltătorul documen�
tar despre sistemul sanitar din
România, colectiv, e obligatoriu
de văzut în era COVID“. Cronica
de întâmpinare spune, printre al�
tele: „Acum un an, colectiv părea
o operă nonficțională de gen, un
thriller jurnalistic pe linia unui
film politic de procedură. Văzut

acum, în miezul celei mai grave
crize sanitare în mai bine de un
secol, expozeul lui Nanau despre
malpraxisul medical și corupția
farmaceutică e perceput ca o
avertizare sumbră, ca o prevestire
a unui horror real în desfășurare“.

Cel mai apreciat critic britanic
de cinema, Peter Bradshaw, i�a dat
filmului cinci stele din cinci, iar
„The Guardian“, unde a apărut cro�
nica sa în noiembrie, a revenit o
săptămână mai târziu cu un narativ
elogios, care încorpora și fragmente
din interviurile luate lui Alexander
Nanau și Cătălin Tolontan.

PREMIILE

Curentul favorabil de opinie creat
de presă e lărgit de premiile 
recente obținute de film, înce�
pând cu cearșaful de premii ob �
ținute după Veneția și terminând
cu premiile americane recente. Nu
știu cât de mult contează pentru

vo tanții americani faptul că filmul
lui Nanau a fost desemnat în 12 de�
cembrie Documentarul european
al anului de către Academia Euro�
peană de Film (unde a fost nomi�
nalizat și Acasă, de Radu Ciorni� 
ciuc) sau că e unul dintre cele trei
filme nominalizate la noul premiu
LUX Audience Award, organizat de
Parlamentul European.

Mai mult contează Premiul
Robert și Anne Drew pentru Ex �
celență în Documentar, obținut la
recenta ediție a DOC NYC, cel mai
mare festival american de docu�
mentar. Acest premiu acordat
pentru documentare observa țio �
nale l�au primit în 2019 Julia Rei�
chert și Steven Bognar pentru
American Factory (care apoi au
luat și Oscarul), Elizabeth Chai
Vasarhelyi și Jimmy Chin (al că �
ror Free Solo a primit Oscarul în
2019), Heidi Ewing și Rachel Grady
(nominalizate la Oscar în 2006 cu
Jesus Camp) și Laura Poitras (pen�

tru Citizenfour, premiat apoi cu
Oscar în 2015).

Festivalul DOC NYC (care a
avut loc online între 11 și 19 noiem�
brie 2020) și�a făcut un renume din
faptul că în ultimii nouă ani a
selecționat în categoriile sale
(Short List Features, Short List
Shorts și Winner’s Circle) filme
care au luat apoi Oscarul pentru
documentar. De asemenea, selecția
festivalului a cuprins în ultimii ani
o proporție covârșitoare de filme
nominalizate ulterior la Oscarul
pentru documentare de lung� și
scurtmetraj. Directorul artistic al
festivalului, Thom Powers, a expli�
cat pentru IndieWire că lista scurtă
a documentarelor de lungmetraj
pe care o alcătuiesc (și care în 2020
a numărat 15 titluri, printre care și
colectiv) e o sursă de inspirație
pentru votanții Academiei Ameri�
cane de Film (AMPAS), cărora le
vine greu să se orienteze într�o listă
cu peste o sută de titluri.
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Un alt instrument pentru vo �
tanții AMPAS de la secțiunea do�
cumentar sunt nominalizările la
Premiile International Documen�
tary Association (IDA), care în
acest an au fost anunțate în 24 no�
iembrie (premiile se acordă pe 21
ianuarie 2021). colectiv se numără
printre cele zece titluri nominali�
zate la categoria Cel mai bun do�
cumentar de lungmetraj, dar
numele lui Alexander Nanau nu e
reținut și la categoria Cel mai bun
regizor, unde cele cinci po ziții
sunt ocupate de cinci dintre auto�
rii celor zece filme din prima ca�
tegorie, adică: Garrett Bradley
pentru Time, Michael Dweck și
Gregory Kershaw pentru The
Truffle Hunters, Nicole Newnham
și Jim LeBrecht pentru Crip
Camp, Sam Pollard pentru MLK/
FBI și Jerry Rothwell pentru The
Reason I Jump.

Un alt indicator pentru nomi�
nalizările la Oscar îl reprezintă
nominalizările la Cinema Eye Ho�
nors, premii votate de breasla do �
cumentariștilor americani. Cele
mai multe nominalizări anunțate
în 10 decembrie (premiile se vor
acorda în 9 martie 2021) le are
Time, de Garrett Bradley (șase),
urmat de colectiv, Welcome to
Chechnya de David France și
Gunda, de Viktor Kossakovsky, cu
câte patru. colectiv e nominalizat
la categoriile:Outstanding Achie�
vement in Nonfiction Feature 
Making, Outstanding Achieve�
ment in Direction (regie), Outstan�
ding Achievement in Editing
(mon taj) și Outstanding Achieve�
ment in Production (producție). În
plus, Cătălin Tolontan a fost re �
ținut în secțiunea necompetitivă
The Unforgettables, alături, printre
alții, de Greta Thunberg, protago�
nista documentarului I Am Greta
(de Nathan Grossman), dar și de
Gunda, scroafa eroină a documen�
tarului despre animale al lui Viktor
Kossakovsky (!). De reținut că și

Acasă, de Radu Ciorniciuc, a fost
nominalizat la Cinema Eye Honors,
la categoria Spotlight Award, întă�
rind ideea că 2020 a fost în Româ�
nia anul documentarului.

ADVERSARII

Adversarul principal al lui colec�
tiv este Time, de Garrett Bradley,
un film american militant și poe�
tic alcătuit din filmulețe trimise
timp de 21 de ani ca mesaje video
de o femeie de culoare soțului
condamnat la 65 de ani de închi�
soare pentru un jaf în care n�a
furat nimic și n�a rănit pe nimeni.
Time are și el o presă extraordi�
nară în SUA, iar faptul că se înscrie
în curentul Black Lives Matter e
un avantaj imens pentru a lua și
Oscarul, dincolo de calitatea artis�
tică în sine, care, judecând după
presa americană, e una deosebită. 

Totally Under Control, de Alex
Gibney, Ophelia Harutyunyan și
Suzanne Hillinger, pus de „Variety“
pe primul loc pe lista favoriților la
o nominalizare la Oscar, lucrează
pe o zonă comună cu colectiv – cea
a corupției sistemului de sănătate,
arătând cum au gestionat auto �
ritățile americane criza COVID,
comparativ cu autoritățile din Co�
reea de Sud. Criticii anglo�saxoni
nu i�au dat toți cotații maxime,
unii afirmând că, în general, filmul
nu spune mai mult decât ce se știe.
Faptul că Donald Trump a ieșit
deja din istorie ar putea fi în deza�
vantajul filmului care, astfel, își
pierde din finalitate.

O nominalizare la Oscar ar
putea primi și Dick Johnson Is
Dead, lansat în octombrie pe Net�
flix, în care regizoarea Kirsten
John son dezambiguizează moartea
imaginând în manieră tragico�
mică mai multe variante de dispa �
riție ale tatălui său, diagnosticat
cu demență în 2017. Sperând 
că filmându�și tatăl îl va păstra
viu pentru totdeauna, Johnson a 

livrat, potrivit presei americane,
un film în egală măsură haios și
în duioșător. Recent, filmul a fost
marele câștigător de la Critics
Choice Documentary Awards, luând
și premiul pentru Cel mai bun do�
cumentar de lungmetraj, și pe cel
de regie.

Documentarul HBO Welcome
to Chechnya, realizat de David
France, vorbește despre perse �
cuțiile persoanelor LGBT din Cece�
nia și a fost realizat în colabo �
rare cu activiști LGBT din Moscova
și Cecenia. France a intrat în Rusia
sub acoperire, ca turist, la două
săptămâni după ce a citit un articol
pe acest subiect în „The New Yor�
ker“, și�a tras o iubită rusoaică pen�
tru a nu bate la ochi și a filmat pe
iPhone și GoPro. IndieWire consi�
deră că filmul e „devastator de cu�
rajos“, dar i�a dat totuși nota B+.

Coproducția norvegiano�
americană Gunda, de Viktor Kos�
sakovsky, care a avut premiera
mondială în 2020 în noua sec �
țiune Encounters a Berlinalei, 
e un film sensibil și foarte curat
vizual (e alb�negru) despre con �
diția animalelor vs. condiția
umană. Totul e văzut prin inter�
mediul mai multor animale de la
o fermă – o scroafă cu pui, niște
cai, niște gă ini, filmate zile în șir,
la firul ierbii, cu o meticulozitate
care face ca aparatul de filmat să
pară inexistent. Avându�l pe Joa�
quin Phoenix producător execu�
tiv, Gunda are multe nominalizări
în bandulieră, dar nici un premiu
important până acum.

TOPURILE

Faptul că anul 2020 a fost catastro�
fal pentru filmul de ficțiune a per�
mis documentarului lui Alexander
Nanau să intre în topurile anuale
ale unor publicații anglo�saxone
de elită, unde de obicei bătălia
(dură) se dă între producții de
ficțiune. Și nu a intrat oricum, ci pe

poziții extraordinare, în premieră
absolută pentru un film românesc.

colectiv conduce topul celor
mai bune filme ale anului din „Rol�
ling Stone“, urmat de Lovers Rock
(de Steve McQueen, inclus în anto�
logia HBO Small Axe/ Buturuga
mică), American Utopia (film�con�
cert regizat de Spike Lee și scris de
David Byrne, realizat după specta�
colul omonim de pe Broadway),
First Cow (de Kelly Reichardt, lan�
sat în Competiția Berlinalei 2020)
și filmul brazilian Bacurau (de Ju�
liano Dornelles and Kleber Men�
donça Filho, care a avut premiera
în 2019 la Cannes).

Prestigioasa revistă „Time“,
unde rubrica de film e ținută de
Stephanie Zacharek, a pus colectiv
pe locul 2 în topul celor mai bune
filme din 2020, după First Cow și
înaintea dramei Netflix The Trial
of the Chicago 7  de Aaron Sorkin,
a spectacolului Ame rican Utopia, a
Lovers Rock și a Emma (de Au�
tumn de Wilde, o nouă adaptare a
romanului lui Jane Austin).

colectiv a fost pus de „The
Guardian“ pe locul 3 în clasamen�
tul celor mai bune filme din 2020
în Marea Britanie și pe locul 4 în
clasamentul similar din SUA.

Criticul șef de la IndieWire,
Eric Kohn, a plasat colectiv pe locul
3 în topul 20 al filmelor anului. Pe

primele două poziții se află First
Cow și Lovers Rock, iar după co�
lectiv urmează alte filme ameri�
cane:Nomadland (de Chloé Zhao,
Leul de Aur la Veneția 2020), Ne �
ver Rarely Sometimes Always (de
Eliza Hittman, Jury Grand Prix la
Berlin 2020) și documentarul
Time de Garrett Bradley.

În schimb, în topul 50 al pu �
blicației britanice „Sight & Sound“,
realizat prin votul a 100 de cola�
boratori din întreaga lume, docu�
mentarul lui Nanau e doar pe
locul 46. Pozițiile fruntașe sunt
ocupate de: Lovers Rock, Time,
First Cow, producția Netflix I’m
Thinking of Ending Things (de
Charlie Kaufman), horrorul brita�
nic Saint Maud (de Rose Glass) și
documentarul Dick Johnson Is
Dead. (Interesant că First Cow nu
a luat nici un premiu la Berlin,
dar e considerat acum unul dintre
cele mai bune filme ale anului.)

Procedura de vot la Oscarul
pentru lungmetraj documentar e
următoarea: membrii secției de
documentar a AMPAS aleg prin
vot o listă scurtă cu 15 titluri
(anunțată în 9 februarie 2021),
din care aleg apoi, prin alt, vot
cinci nominalizări (anunțate în 15
martie 2021). Cele cinci filme sunt
văzute de toți membrii AMPAS
care votează câștigătorul. SDC

Ce șanse avem la 
Film internațional?

La categoria Film internaţional (care până
acum se numea Film vorbit în altă limbă decât
engleză și care a fost adesea controversată
pentru că a lăsat pe dinafară titluri valoroase),
un comitet preliminar alege șapte filme, că -
rora le sunt adăugate trei titluri alese de
comitetul executiv al secţiunii. Ele vor alcătui
lista scurtă care va fi anunţată în 9 februarie
2020 și din care un alt comitet va alege prin
vot secret cele cinci nominalizări. Aceste cinci
filme vor fi văzute de cei aproximativ 9.000 de

membri ai AMPAS, care vor vota câștigătorul.
Nominalizările la Premiile Oscar se anunţă în
15 martie 2021, iar ceremonia de decernare a
premiilor are loc pe 25 aprilie 2021. Din cauza
pandemiei, întreg programul Oscaru rilor – și,
în consecinţă, și al celorlalte premii ale indus-
triei americane de film, e decalat.
Este foarte posibil ca documentarul lui
Alexander Nanau să intre pe lista scurtă la
Film internaţional, dar e greu de prevăzut
dacă va fi și nominalizat. Dacă se va întâmpla
asta, va egala recordul documentarului mace-
donean Honeyland, de Tamara Kotevska și
Ljubomir Stefanov, care a în 2020 a fost nomi-
nalizat la aceleași două categorii (fără a lua
nici un premiu). Honeyland avea însă o poezie

vizuală și o tematică (ecologistă) mai pe gus-
tul selectorilor de la Film internaţional, care
de multe ori până acum au preferat filme de
largă respiraţie unor titluri cu un statement
estetic real.
La această categorie ar fi mai de așteptat să
fie nominalizate danezul The Other Round (de
Thomas Vinterberg, film de o calitate incertă,
dar cu priză la public), drama de modă veche
Charlatan (de Agniezska Holland, Cehia), sensi-
bila poveste despre maternitate True Mothers
(de Naomi Kawase, Japonia) sau filmul
elveţian My Little Sister (de Stéphanie Chuat și
Véronique Reymond), despre o scriitoare de
succes care are grijă de fratele ei muribund.
E greu de spus dacă are șanse și Quo vadis,

Aida?, coproducţia minoritar românească
(prin Digital Cube), care reprezintă Bosnia și
Herzegovina. Acţiunea filmului regizat de Jas-
mila Žbanić are loc în iulie 1995, când o
traducătoare de la Naţiunile Unite încearcă 
să-și salveze familia din Srebenica. Nici Grba -
vica, filmul cu care Žbanić a câștigat în 2006
Berlinul, n-a fost nominalizat la Oscar.
În orice caz, ne pregătim de cele mai impor-
tante Oscaruri de până acum pentru cine-
matografia română. O nominalizare pentru
colectiv ar fi o rază de lumină într-un peisaj
care se anunţă dezolant, cu o producţie de
film aproape distrusă de pandemie și de lipsa
de interes a guvernanţilor. Nu ne rămâne
decât speranţa. SDC

Time, de Garrett Bradley



4
ANUL XVII NR. 715

19 – 25 DECEMBRIE  2020opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Situația fiind așa cum este, jur�
nalul din anii molimei devine,
din această săptămână, Alt jur�
nal de la sfârșitul lumii. 

Luni, 14 decembrie
V�ați gândit că toate astea ni

se întâmplă fiindcă nu ni l�am
luat sfânt protector pe Sisoe? Alt �
ceva era dacă ne apăra Sfântul
Sisoe, Sfinte Sisoe.

E legitimă și nedumerirea
celor care au ratat ultimele zile de
aur ale patriei noastre: până la
urmă, cum se spune corect – șo �
șoacă sau athanorul labios? 

Casa Poporului e de fapt gar�
sonieră confort III. N�are ea ca�
meră pentru câți președinți ema� 
nă românii. Din clipă�n clipă apa �
re și robotul de bucătărie să ne
comunice cum stăm: Ghinion.

Monolit misterios descoperit
la Cotroceni, studiat de cercetă�
tori cu atenție și îngrijorare.

Mizeria asta din ultimii zece
ani e maxim istoric pentru spațiul
carpato�danubiano�pontic. O să
fie evocați ca o belle époque. Atât
s�a putut, fiindcă a mers și așa.

Vă dați seama că bărbații vii�
torului se vor gândi nostalgic la
aceste vremuri în care, din capri�
ciile modei, doar gleznele erau la
vedere, nu și, să zicem, sfârcurile.

Mă aflu într�o tandră minori�
tate: îmi place mai mult Home
Alone 2. Deși am văzut prima dată
Home Alone 1 la cinema, în 1991,
la opt ani. De atunci, de câte ori 
s�a întâmplat să am vreodată do �
uă pungi în mâini am văzut aievea
cum se rup și se întâmplă dezas�
trul. Din fericire, n�am avut des
două pungi în mâini.

Duminică, 13 decembrie
E superbă scandarea cetățe �

nilor din sectorul 1 al capitalei:
„Jos gunoiul!“. Propun să fie adop�
tată la nivelul întregii țări, în le�
gătură cu, în general, orice.

Totuși, să privim și partea bu �
nă a democrației românești: se în�
dreaptă spre tomberon alde Băses �
cu, Ponta și Tăriceanu. Sigur, a
venit cuplul de comici involuntari
Șoșoacă�Lavric, dar tot pare o 
jumătate de pas înainte. Pas mic,
românesc. Pas cu pas poate�i

prindem din urmă și pe bulgari,
vorba aia.

Veste bună: au început să cir�
cule trenurile între Gara de Nord
și Aeroportul Otopeni. S�a înce�
put frumos, românește, cu o întâr�
ziere de douăzeci de minute. Do� 
uăzeci de ani și douăzeci de mi�
nute, ca să fim riguroși.

Privesc „negocierile“ pentru
locul de lângă fasolea cu ciolan și
nu�mi dau seama: cum se spune
corect – portofele sau portofolii?

Găsesc în arhiva personală
aceste gânduri din anul 2018. Le
redau, fiindcă ne�au profețit ziua
de azi (și pe cea de mâine): am o
idee de reabilitare a Teleormanu�
lui. Să dăm țara pe mâna Buzău�
lui. Va fi fost mai bine înainte.

Nu aș vrea să trecem atât de
ușor peste ce a titrat Harfa.ro
(site�ul pe care bineînțeles că tot
eu l�am co�fondat) a doua zi după
alegerile parlamentare din anul
de grație 2016 (fiindcă nu știu ce
ar putea explica mai bine țara
noastră): Un vrâncean a venit la
vot într�o căruță la care a înhămat
o oaie. Ca să prindă puteri, oaia a

fost hrănită cu covrigei de Buzău.
Ați observat că? Atunci când

zic „românii“, politicienii români
de la putere (precum și presa
mainstream, deși e mult spus pre �
să) îi au în vedere doar pe bugeta�
rii și pe pensionarii români? Ei (și
numai ei) sunt românii.

Uneori chiar cred că Donald
Trump e de fapt Sandu Ciorbă, care
și�a luat jumătate de normă peste
Ocean, ca să conducă lumea nouă.

E drăguț că se eradică foame�
tea și războiul, dar, hei, mereu vor
apărea radicalii stupizi care vor
constata că s�a făcut prea puțin
pentru stârpirea excesului de
sebum. Omul e ca acea maimuță
care, dacă n�are buba, se scarpi �
nă�n dos până face. 

Invers acum: excesul de sebum,
prieteni dragi. Asta se „dezbate“ în
98% din cazuri în spațiul nostru
public. Avem milioane care fac
pipi cu țurțuri prin boschete și
noi călare pe excesul de sebum,
să�l combatem.

Sâmbătă, 12 decembrie
Nu știu cine dădea numele

turnătorilor la Securitate, dacă
ăștia și le alegeau singuri sau așa,
dar le dădea bine. Nu vi se par fru�
moase? Uite, domnul profesor
Dan Voiculescu avea Felix, can�
tautorul Grigore Leșe era Pamfil,
îndrăgitul Mugur Isărescu era
Manole. Nume frumoase, domnu �
le, nu ca acuma, toate prostiile.
Turnai de plăcere.

Vineri, 11 decembrie
Mă uit la Cîțu și o văd: creș �

terea economică negativă.
Îmi place iisusificarea cîțului.

Am mai avut noi, pe partea poli�
tică, Iisuși de Dâmbovița, cu șu �
viță, hăhăiți, zâmbitori, cu cioc.
Dar Iisus chel cu plete nu mai
avurăm.

Român din viitor: asta e țară?
Cine v�a trăit înainte aici? Și�a
bătut joc. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (18)

Nominalizarea e un moment
greu în viața noastră. 

Știu că e greu și să iei premiul. Ți
l�ai dorit atât de mult, te aștepți să
te facă fericit, să�ți schimbe viața,
dar imediat ce l�ai luat, e clar că
nu va face nici una, nici alta. De
altfel, unul din principiile de viață
pe care le deprindem la școala
est�europeană este că, dacă luăm
un premiu, e un semn de proastă
creștere să ne bucurăm; reacția
cuviincioasă este telefon închis,
reverii posace, lecturi Ecleziast.

Știu că e greu și să nu fii no�
minalizat deloc. Ai muncit și iată
că munca ta nu e recunoscută
câtuși de puțin. Dar există în
această situație o claritate, o pros �
pețime care consolează, aproape
înveselește. A doua zi, o iei de la
capăt.

Odată cu nominalizarea însă,
începe un scenariu mult mai dur.
Asta pentru că ea te obligă 1. să ai

încredere în cartea ta, la care 
sperai că nu va mai trebui să te
gândești vreodată. Ești obligat să
o scoți din raft, în gând, bine în �
țeles, și să găsești o formulă per�
sonală de solidaritate cu ea. Însă
valoarea cărții odată publicate se
dovedește indecidabilă pentru
autor. Degeaba te mai uiți la co�
pertă, degeaba deschizi la întâm�
plare să citești obiectiv un pasaj.
Indiferent ce instrumente de 
evaluare critică ai mai avea, ele 

patinează ca roțile pe gheață. Tex�
tul poate să pară, pe rând, și în
mod absolut plauzibil, produs de
cineva care a studiat serios pro�
blema, sau de un impostor fără
sare și piper. Așa că nu�ți rămâ �
ne decât 2. să ai încredere în
juriu. Încrederea e însă un exer �
cițiu de imponderabilitate care,
în țara noastră concretă, ne vine
tare greu.

Sigur că toate astea nu li se
aplică celor din categoria „pe
mine nu mă interesează masca�
rada asta, premiile sunt date de
găști pentru găști“, „eu nu citesc
nici o recenzie, nu mai există cro�
nicari ca pe vremuri“, „eu îmi știu
valoarea, scriu pentru istorie“.
Umblă vorba că cei care fac ase�
menea mărturisiri nu sunt toc�
mai sinceri. Dar chiar dacă sunt,
eu prefer un scriitor care gân �
dește altfel. Îl prefer pe cel care,
oricât ar fi de convins de exce len �
ța lui, continuă să aibă îngrijorări

mundane: romanul va fi oare pu�
blicat? citit? apreciat? premiat?
mi se vor vira drepturi de autor?
Pentru că am impresia că lucru�
rile înalte se scriu din uzura con�
tingentului, nu din iluminare.

Ai fost, deci, nominalizat. Zi
de zi, până la anunțarea premiu�
lui, te frămânți. Ești convins că 
n�ai nici o șansă, ești un outsider.
Dar uneori taberele sunt atât de
certate între ele, încât îți dau ție
premiul ca să scape de el. Există
de doi bani speranță. Apoi, fără
nici o tranziție, te întrebi cum 
să�ți începi discursul, cui să de�
dici acest premiu. Apoi, iar, cartea
ta e lipsită de orice valoare. Apoi,
cărțile tuturor celorlalți sunt lip�
site de orice valoare. Cărțile lor
sunt excelente. De ce n�am plecat
din țară? De ce n�am rămas în ța �
ră? De ce, imediat după bacalau�
reat, n�am fugit la mare cu Andreea
Iavors? Ce sens are să scrii, când
un juriu de șapte oameni te pre�
miază, dar librăriile au vândut în
total șase exemplare?

Cam așa îmi amintesc că se
întâmplă lucrurile și în Fragii săl�
batici. Declanșatorul acțiunii e

foarte neobișnuit, adică nu o
boală, un război, sau un accident:

bătrânul profesor pur și simplu
află că va primi un fel de premiu
pentru întreaga activitate, un
titlu de doctor onorific, parcă. În
toată călătoria pe care o face spre
sud până la universitatea respec�
tivă, omul e complet răscolit, își
amin tește tot, reevaluează tot.
Ăsta nu mai e premiu, e o pe�
deapsă. O fi bine să reevaluezi,
dar dezmorțitul minții costă. Si �
gur că aici Bergman nu vor bește
de o nominalizare, dar fiindcă
există un întreg traseu de parcurs
până la premiu, cu osci lații dure�
roase ale lucidității, si tuația sea�
mănă mai mult cu distanța între
nominalizare și premiu mai de�
grabă decât cu telefonul care te
anunță că „ai luat“. 

Premiul din film e oferit la
Lund în limba latină, după ce s�a
tras cu tunul. Nu pledez pentru
introducerea acestor detalii în ce�
remonialul literar de azi. Dar cul�
mea e că, tocmai în timpul pre 
mierii, savantului inventat de re�
gizorul suedez îi vine ideea de 
a�și scrie memoriile. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Săriți! Îl nominalizează!



Săptămâna aceasta se împlinesc
(s�au împlinit) 31 de ani de la
Revoluția din Decembrie 1989,
care a marcat prăbușirea regi�
mului comunist în România. 

Probabil că jurnalele de știri vor
comemora/ rememora evenimen�
tul pe scurt, vor apărea unele
texte de tipul „a fost sau n�a fost“,
se va mai comenta puțin la temă,
dar momentul va trece aproape
neobservat – oricum, mai neob�
servat decât chinurile facerii nou�
lui guvern (pe care peste doi�trei
ani îl vom uita cu totul). 

Eu însumi voiam inițial să
scriu săptămâna asta un text des�
pre dilemele alegerii cadourilor
de sărbători. Mi s�a părut o idee
simpatică. Totuși nu pot: am trăit
zilele acelei revoluții pe pielea
mea, am fost în decembrie 1989 în
Timișoara și eram destul de tânăr
pentru ca tot ce am văzut atunci
să mă fi marcat pe viață. Pe de altă
parte, nu condamn trecerea lentă
în uitare a momentului. La urma

urmei, au trecut 31 de ani. E mult.
La 31 de ani după terminarea ce �
lui de�al Doilea Război Mondial,
când pomenea cineva despre eve�
nimentele din acel război, cele în�
tâmplate mi se păreau pierdute
într�o altă lume, populată otova
de figuri istorice dispărute, care
nu mai aveau mare lucru în co �
mun cu noi. Cei care trăiseră răz�
boiul și fuseseră destul de maturi
ca să îi asimileze și să�i înțeleagă
dimensiunea și importanța erau
deja vârstnici și, poate, blazați: vă�
zuseră între timp multe altele,
poate chiar mai rele. Iar memoria

colectivă activă se constituie dintr�o
serie de amintiri fotografice a
căror culoare se șterge încetul cu
încetul odată cu trecerea anilor.

Treizeci de ani e mult. Între
timp s�a maturizat o generație
care în 1989 nu era destul de vâr�
stnică pentru a simți marea elibe�
rare adusă de revoluție și crește
deja o alta pentru care momentul
1989 e doar o poveste, precum
cele cu bătălia de la Mărășești sau,
pour les connaisseurs din vre�
muri vechi, cu sirena lui Vasile
Roaită, sursă de nenumărate și in�
solente poante printre școlari.
Așa că nu mă deranjează prea
mult lenta uitare istorică a Revo �
luției din Decembrie. E bine că am
avut�o, ca să o putem uita.

Supărătoare e insistența cu
care apar mereu teze conspira �
ționiste și scenarii cu comploturi
și organizații subterane. Fenome�
nul e firesc: oamenilor le place să
caute planuri tăinuite și adevă�
ruri ascunse; le dă senzația de pu�
tere, de înțelegere a lumii. Și,

într�un fel, poveștile false despre
revoluție reafirmă puterea ficțiu �
nii asupra adevărului istoric
(ceea ce pentru un scriitor ar tre�
bui să fie reconfortant). Rău e că
acestea relativizează vinovăția
celor aflați atunci la putere, a
Securității sau a liderilor armatei.
Unora chiar le ușurează povara
vinovăției ori măcar a lașității.
De�a lungul anilor au fost destui
oameni interesați să construiască
o narațiune paralelă cu realitatea,
care să�i exorcizeze de vinovății
ori păcate. 

Lucrul cel mai trist e însă că,
pe măsură ce astfel de teorii ale
conspirației se fixează în imagina�
rul colectiv, ele estompează erois�
mul autentic al celor care au ieșit
în stradă în decembrie 1989, ris�
cându�și libertatea și viața, fără să
știe de existența vreunei conspi �
rații, fără ca măcar să fie siguri că
regimul comunist va fi răsturnat.
Fiindcă adevărul – istoric, verifi�
cabil, demonstrabil, în măsura 
în care se poate demonstra ceva
aici – este că nu a existat nici o
conspirație. Dorințe de complot,
planuri de răsturnare a lui Cea u �
șescu, probabil că da; doar că în
gol, fără curajul sau putința de a

acționa. Revoluția a început și a
doborât regimul comunist pentru
că lumea o dorea, pentru că exista
o tensiune în aer ce trebuia să se
descarce – și pentru că mitul cu
securiștii atotștiutori și capabili,
care dirijau și controlau totul, as�
cundea doar delăsare, aroganță și
incompetență. Mișcarea de la Iași
din decembrie 1989 a fost ușor de
înăbușit, pentru că a fost anun �
țată de la bun început ca o încer�
care de răsturnare a regimului. La
Timișoara însă un protest aparent
mărunt, al unor etnici maghiari
reformați, a fost trecut cu vederea
pentru că nu era politic, antico�
munist, anticeaușist: erau doar
niște unguri care se agitau pentru
un popă. Iar când organele de re�
presiune au înțeles pericolul, era
deja prea târziu.

Asta a fost: mai simplu decât
încâlciturile conspiraționiste. Acolo
au existat niște oameni curajoși,
dornici de libertate, care și�au
riscat viața. Putem să�i uităm în�
cetul cu încetul: e firesc, ține de
firea omului. Dar să nu le mini�
malizăm sacrificiul, fiindcă altfel
ne minimalizăm pe noi înșine. Și
așa nu stăm prea bine cu respec�
tul de sine. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Revoluția de demult

Există o vorbă în politică: facem
alegeri din patru în patru ani ca
să știm cu cine guvernează
UDMR. Ba e PSD la toartă cu ma�
ghiarii, ba e PNL. Dar UDMR e
obligatoriu să intre la guvernare,
chiar și din postura partidului
care primește funcții doar pen�
tru a asigura cele 30 de voturi 
în Parlament. 

Și în Germania e la fel. Numai că
acolo nemții fac alegeri ca să știe
cu cine mai guvernează Angela
Merkel. Pentru că CDU al doam�
nei Merkel domină de ani buni
scena politică germană. Alt aluat,
altă anvergură. Mai puține promi�
siuni și mai multe proiecte duse la
capăt.

La noi însă, turbulențele poli�
tice sunt la ordinea zilei, iar un an
e deja mult pentru o forma țiune
aflată la guvernare. Vedem ce s�a
întâmplat cu PNL�ul lui Orban,
care a venit pe cai mari în toamna
anului trecut, iar un an mai târziu
gâfâie îngrozitor și seamănă cu un
alergător care nu mai are energie
pentru a trece linia de sosire.

Întrebarea e dacă s�a schim�
bat atât de mult societatea româ�
nească în acest ultim an. Nu, nici
vorbă. Sutele de mii de români
care au ieșit în stradă trei ani la
rând împotriva PSD sunt cuminți
la locul lor. Nu cred că și�au
schimbat opțiunea, iar dacă Drag�
nea și Iordache ar scoate o nouă
ordonanță probabil ar umple din
nou străzile. Se duc la muncă,
sunt oameni activi, știu ce vor și
împing România cu mai mult sârg
decât cei care sunt la putere. Pro�
babil că mare parte din acești oa�
meni au fost la vot pe 6 decem brie,
pentru că își dau seama că poli�
tica ne mănâncă anii și că nepăsa�
rea și lehamitea nu�și au rostul.
Dar segmentul acesta activ n�a
fost nici pe departe fermentul pe
care l�am remarcat la alegerile
europene din mai 2019. Pentru că
la rândul lor acești oameni au fost
dezamăgiți. Mulți au votat și de
această dată anti�PSD, dar fără
entuziasm, ba chiar cu ceva dez�
gust la tot ce se petrece în jur.

În definitiv ar fi meritat PNL
să câștige la scor alegerile? La

cum s�a comportat în ultimele luni,
nu. Liberalii au intrat la guvernare
în toamna lui 2019 pe ușa din dos.
Dar cu nasul pe sus de parcă ar fi
avut cine știe ce merite în răsturna�
rea PSD�ului de la putere.

N�a fost o victorie muncită, ci
una la masa verde, în care negocia�
torii Iohannis și Orban și�au făcut
bine treaba. Dar PNL și�a văzut
sacii în căruță prea repede. PNL 
s�a repezit la funcții precum lupul
înfometat asupra prăzii. N�a mai
ținut cont că vin alegerile parla�
mentare, că va urma scrutinul care
va decide de fapt cine va sta patru
ani la guvernare. PNL a calculat
prost, iar rezultatul din 6 decem�
brie e o catastrofă pentru liberali.

Șefii PNL au socotit că, indife�
rent de scor, partidul tot va ră�
mâne la guvernare, mai ales că
președintele Klaus Iohannis anun �
țase în mai multe rânduri că PSD

nu va avea bucuria să mai aibă
premier. Dar socotelile liberalilor
nu s�au potrivit cu cele ale alegă�
torilor. În ultimul an, PNL și�a
dorit să�și numească clienții poli�
tici în funcții, chiar cu riscul unei
sanc țiuni din partea electoratu�
lui. Lucru care s�a și întâmplat. Au
ajuns în diverse poziții tot felul de
nepricepuți, ba chiar figuri detes�
tate de public. PNL a crezut că ale�
gătorii nu vor fi chiar atât de
drastici la urne. Proastă socoteală. 

PNL a scos cu greu 25 la sută.
Dar rezultatul ăsta ar putea fi încă
un scor remarcabil dacă liberalii
nu înțeleg ce au de făcut și care
sunt așteptările oamenilor.

Nu mai merge cu șmecheria,
oricât și�ar dori unii din PNL ca lu�
crurile să rămână la fel. Partidul
va fi ras de pe scena politică la vii�
toarele alegerile sau va obține în
cel mai bun caz un scor irelevant

dacă nu�și schimbă comporta�
mentul. Deja unii alegători ai
drep tei au migrat spre USR. 

Tendința se va menține, ba
chiar se va accentua dacă liderii
PNL nu înțeleg că trebuie schim�
bat macazul. Că va fi USR�PLUS
catalizatorul sau că va apărea o
altă formațiune pe scena politică
rămâne de văzut. Dar lucrurile nu
vor rămâne în loc. 

E un test pentru actualii șefi ai
PNL. Dacă vor doar funcții, con�
tracte și bani, vor avea tot ce�și do�
resc. Dar vor pierde rapid încre� 
derea oamenilor, inclusiv încrede�
rea celor 25 la sută din alegători
care i�au votat.

Ori se apucă serios de treabă și
guvernează cinstit și corect Româ�
nia, ori se vor duce vertiginos la
vale. Iar în 2024 nu va mai fi nimeni
să le asigure spatele. Klaus Iohan�
nis va părăsi Cotroceniul. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

PNL, la răscruce

Socotelile liberalilor nu s-au potrivit 
cu cele ale alegătorilor. În ultimul an,
PNL și-a dorit să-și numească clienţii 
politici în funcţii, chiar cu riscul unei
sanc ţiuni din partea electoratului. 
Lucru care s-a și întâmplat.
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Dacă m�ar fi întrebat cineva, cu
câteva zile înainte să înlătur kilo �
gramul de burete care a protejat
discul de față, ce sugestie vinilistică
aș face de sărbători, sigur n�aș fi
ezitat să numesc productele
vreunui ex�component al trupei
Pink Floyd, un My Dying Bride,
ceva blues ori, feblețea mea,
melancolicii Ist Ist. 

Dar a venit curierul cu îndelung
aștep tatul vinil finanțat de Fundația
cul turală Jazz Banat (maestru de
ceremonii – Marius Giura, care este
și director artistic, și coproducător al
discului). Știam de anul trecut că
apariția este iminentă. Amânarea 
s�a datorat unor cauze obiective ori
de alt fel, inutil de pomenit. 

N�am să caut nod în papură,
însă nu mă pot preface că nu observ
amănunte lesne de evitat, dacă aten �
ția „făptașilor“ nu era zburătă cită de
bucuria realizării. Titlul înscris pe

coperta I este:PETRE IONUTESCU &
DANIEL DOROBANTU – ALIVE AT
GARANA JAZZ FESTIVAL. Indicația,
nediferențiată grafic, se repetă și pe
etichetele plăcilor, și pe ultima
copertă, laolaltă cu denumirea pie �
selor, numele artiștilor, colabo rato �
rilor etc. Lipsa diacriticelor – la
cuvintele în limba română – nu mă
determină să bănuiesc vreo negli �
jență de redactare, ci... țintirea pieței
de desfacere peste hotarele Româ �
niei (pesemne fiindcă audiofilii

autohtoni n�or avea bani pentru
dublul LP)! Desigur, orice ascultător
suficient de instruit știe ce în �
seamnă cuvintele scrise cu un corp
de literă elegant, iar eu par cârcotaș;
dar de ce oare asemenea chestii îmi
zgârie retina? De ce nu putem face
și noi (inclusiv eu!) lucrurile așa
cum trebuie? 

„De ce tragi clopotele, Mitică?“
„De�al dracu’, monșer!“, îmi vine să
răspund. Pentru că te�apucă dracii
când vezi două neglijențe impar �
donabile. Anume:1) muzica discului
a fost înregistrată la Festivalul de
jazz de la Gărâna (care nu�i totuna
cu Garana!) – în ce an? Eu am uitat;
alții, mai ținători de minte ca mine,
eventual prezenți la concert, pot să
știe; dar amatorul de peste timp și
spații? 2) Petre Ionuțescu se exprimă
cu trompeta și pianul; Daniel Do �
robanțu cu diverse echipamente
electronice prevăzute, evident, cu
claviaturi. Attila Lukinich a făcut

mixarea și masterizarea. Însă nici �
unde nu scrie cine este compozitorul
(saucompozitorii) pieselor! Au căzut
ele din spațiul intergalactic direct
sub degetele artiștilor? Sunt pre luate
după vreun Eno, Garbareck, Molvaer
sau Jarre? Mister! În fine, aș mai
putea găsi o lipsă: unde anume s�a
matrițat/ fabricat obiectul în sine?
Sunt destui viniliști chiți bușari, care
vor să fie informați asupra firmei
respective, unii știu dacă merită sau
nu încredere. Cum e ceva doar pen �
tru cunoscători, să trecem peste! 

Indiscutabil, simfonia captată
pe vinil are puterea metafizică să
transporte ascultătorii în alte lumi,
reale sau virtuale. O știu bine. Mi�a

însoțit călătoriile imaginare, cu sau
fără videoclipuri ce scaldă ochiul în
efecte magice și turbioane fantas �
tice. Muzica n�are nevoie de nici un
cuvânt alături. Tocmai de aceea mă
abțin să o „disec“. (Ce să comentezi la
frumusețea absolută?) O apreciez,
ba chiar o iubesc de peste două
decenii. Am scris câte ceva despre
Daniel Dorobanțu a.k.a. Thy Veils.
Mi s�ar părea pueril să�i laud is �
prăvile artistice, după ce am pus un
cuvânt la baza lor. Am învățat multe
de la el, și�i mulțumesc aici, public.
Mă simt dator să�i sprijin eforturile,
așa cum pot. În cazul de față însă,
am simțit un fel de gust amar,
nepu tincios constatând minusu �
rile... minuscule, semnalate mai
sus, ușor de înlăturat cu ajutorul
unei priviri detașate. 

Nu sunt perfecționist, nici ab �
solutist; dar cred că apariția putea
fi ireproșabilă. Mențin reco man �
darea discului drept cadou săr� 
bătoresc. Muzica e minunată și
merită toți banii. Dacă mai găsiți
vreun exemplar. Eu l�am prins, în�
tr�un magazin online, pe ultimul:
190 lei, livrat la poartă. SDC

Vinyl is Alive & Well?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Cristi Juncu a montat Hoţii/
This Lime Tree Bower de Conor
McPherson în 2009, la Teatru
74, o companie independentă
din Tg.-Mureș. Textul de
cameră al autorului irlandez cu
o remarcabilă activitate
teatrală și cinematografică l-a
inspirat pe regizorul român
care l-a și tradus, preferând, în
mod justificat, un titlu mai rele-
vant pentru publicul autohton
decât versul din Coleridge pe
care l-a utilizat McPherson. 

Punerea în scenă a fost adecvat
minimalistă, pe de o parte, întru�
cât este impusă dramaturgic, pe
de altă parte, deoarece spațiul co�
chet al companiei mureșene a
cerut�o. Creația a fost un succes, a
ajuns și în programul Festivalului
Național de Teatru din 2010 (îmi
amintesc ediția aceea unde l�am
descoperit pe Romeo Castellucci,
selecționerul Cristina Modreanu
aducând, printre altele în sec �
țiunea internațională, Hei, Girl!,
provocând o binevenită zdrunci�
nătură percepțiilor performative
de la noi). Revenind la Hoții, spec�
tacolul n�a fost lipsit de peripeții.
În cariera lui de la Teatru 74 a

declanșat un mic scandal la Plo �
iești, unde, jucat în turneu în
preajma zilei de 8 Martie în fața
unei săli pline de doamne de toate
vârstele, a fost acuzat pe nedrept
de vulgaritate și dezavuat de co�
munitatea locală prahoveană. 

ABORDĂRI 
COMPLEMENTARE 
ÎNTR-UN TON RELAXAT

Cristi Juncu l�a reluat recent pe
scena Studio a Teatrului Național
din Tg.�Mureș, Compania „Liviu Re�
breanu“, înlocuind unul din actorii
distribuiți inițial. I�a păstrat pe Ma�
rius Turdeanu și Theo Marton, că�
rora li s�a alăturat Cristian Iorga.
Creația a fost livrată publicului la
mijloc de decembrie, prin live
streaming. Tipul acesta de specta�
col se potrivește de minune pen�
tru difuzarea online, o însușire
pozitivă care se adaugă multor al�
tora, precum știința regizorului
de�a alege, de�a pune în valoare
un text și de a scoate la iveală tot
ce au mai bun actorii în lumina
reflectoarelor. 

Piesa lui Conor McPherson e
dramaturgie narativă de cea mai
bună calitate. Irlandezul constru �
iește oameni și micro�comunități
dintr�o ficțiune povestită de per�
sonaje. Sunt trei bărbați tineri –
Joe (17 ani, elev), Frank, fratele lui
(20 și ceva de ani, lucrează la
pubul familiei), și Ray (30 și ceva,
profesor la universitate) dintr�o
localitate în care timpul pare în�
cremenit. Unghiul relatării este
de grassroots, de viață fără per�
spective prea luminoase. Toată
lumea aceasta se naște și capătă
puls din urzeala și firele țesute

prin storytelling, din intervențiile
încrucișate ale vajnicului trio de
povestitori, care stau pe scaune și
ne relatează elementele necesare
pentru reconstituirea imaginaru�
lui dramaturgic. 

Rețeaua teatrală de legături
aparent banale prinde contururi
prin extraordinara pricepere a
autorului de a grada, de a face lu�
crurile să fie acroșante, de a între�
rupe temporar acolo și atât cât e
necesar pentru a ne menține cu�
riozitatea vie, de a ne transforma
în coechipieri tăcuți, dar implicați
ai faptelor evocate scenic, de a
pregăti surprize. Ghemul istorii�
lor relatate se deapănă prin pre�
darea firului între Joe, Franck,
Ray, prin abordări complemen�
tare, într�un ton relaxat, de șuetă,
cu umor implicit, cam amărui,
într�un limbaj colocvial, cu o filo�
sofie de existență simplă. E mult
testosteron, alcool, cărți, biblio�
teci, pariuri, datorii, putere, domi�
nare, într�un echilibru compozi�
țional fără cusur.

ACTORI DE CALIBRU, 
FOARTE DIFERIȚI

Cristi Juncu, râvnit de toate tru�
pele teatrale de la noi tocmai din
motivul care urmează, a edificat o
relație invizibilă, dar foarte puter�
nică între protagoniști, conexiu�
nea aceasta specială fiind unul
dintre pilonii reușitei. Actorii pe
care i�a ales sunt de calibru, foarte
diferiți, la fel ca inșii pe care îi în�
truchipează, dar îi aduce la uni�
son, așa că e o mare bucurie să te
uiți la Hoții de la Tg.�Mureș. În or�
dinea intervențiilor, Cristian Iorga
(Joe) e adolescentul încă naiv, care

își caută drumul spre tagma băr �
baților adevărați pe care�i vede în
jur și care învață că lucrurile nu
sunt niciodată ceea ce par în pri �
mă instanță. Știe cum să drămu�
iască intensitatea dramatică a
cuvintelor, cum să�i asculte pe cei �
lalți, cum să armeze o pauză. 

Apropo de pauze, fiecare con�
tinuă să joace și în fazele fără text:
preia prin mici reacții spusele ce �
lui ce are cuvântul – gestualitate,
mimică –, gestionează estetic li �
niștea propriilor intervale. Ma�
rius Turdeanu (Frank) excelează
în a juca nonverbal, atunci când
monologul e al altuia. Urmărește,
însoțește spusele celorlalți prin
corporalitate, postură, o grimasă
discretă, un mic gest, o privire ex�
presivă, un zâmbet bine dozat.
Când cuvântul îi aparține, arată cât
de bine îl stăpânește, cum îi amor�
sează înțelesurile, trimițân du�l

spre spectator încărcat de toată
emoționalitatea ce�i poate fi ata �
șată interpretativ. Theo Marton
(Ray) e expert în arta spunerii, e
reținut, încărcând vorbele cu un
aer ușor metafizic chiar și când se
referă la chestiuni triviale. Are un
stil bine stăpânit, inclusiv când
zice povești aluvionare.  

Filmată cu o cameră fixă,
într�un plan general, varianta on�
line e una dintre cele mai agrea�
bile de privit din multele pe care
le�am urmărit în pandemie. For�
matul scenic o avantajează, ai
senzația că te afli față în față cu
artiștii, anihilează ecranul. Actori
și privitori suntem împreună în
același timp, doar că în locuri di�
ferite. Scena e animată în timp
real, numai fotoliile sălii s�au dis�
persat acasă la fiecare privitor. O
încântare acest spectacol, vi�l re�
comand! SDC
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Sjón, un scriitor diferit
în fiecare carte 

CONSTANTIN PIȘTEA

Sjón (n. 1962, Reykjavík), pseudoni�
mul lui Sigurjón Birgir Sigu rðsson,
este romancier, dramaturg, poet și
textier. Islandezul Sjón a fost nomi�
nalizat la Premiul Oscar pentru
versurile din coloana sonoră a fil�
mului Dansând cu noaptea (2000,
regizor: Lars von Trier) și este re�
cunoscut drept colaboratorul de
cursă lun gă al artistei Björk. 

De altfel, Sjón și Björk se cu�
nosc de când el avea 19 ani, iar ea 16,
iar faptul că adeseori sunt amintiți
împreună l�a cam epuizat pe scrii�
tor, care chiar a gândit o glumă la
un moment dat (redată într�un in�
terviu realizat de Eli Bădică, publi�
cat tot în „Suplimentul de cultură“),

pe care i�a spus�o prietenei sale:
„Știi cum e reprezentat Iisus
aproape me reu alături de crucea
sa? Ei bine, așa și eu cu tine. Întot�
deauna cu tine”. 

În limba română, lui Sjón 
i�au apărut până acum romanele
Ochii tăi m�au văzut (Editura Ni�
culescu, 2008, traducere din lim �
ba engleză de Anca Băicoianu),
Vulpea albastră (Editura Polirom,
2014, traducere din limba engleză
de Anca Băicoianu), Din pântecul
balenei (Editura Polirom, 2019,
traducere din limba engleză de
Anca Diaconu) și Mánasteinn. Bă�
iatul care n�a existat niciodată
(Editura Polirom, 2020, traducere
din limba islandeză de Ovio Ola �
ru). Pentru Vulpea albastră, Sjón
a fost laureat cu Premiul pentru
literatură acordat de Consiliul

Nordic, cea mai înaltă dis tincție
literară nord�europeană.

1883. PE URMELE 
VULPII FANTASTICE

Sjón dovedește că este un scriitor
dornic să taie până la osul poveș �
tii – așa cum a mărturisit în inter�
viuri –, lucru ce se vede limpede
în Vulpea albastră, un roman de
mici dimensiuni, în care găsești
pagini cu o scurtă frază, ca aceas �
ta: „Noaptea era geroasă, una din�
tre cele mai lungi din an“. Spațiul
alb din jurul frazelor merge mâ �
nă în mână cu liniștea care trans�
pare din roman și cu imensitatea
decorurilor. 

În Vulpea albastră, totul se
petrece în Islanda anului 1883. De
o parte a poveștii avem un pastor,

Baldur. De cealaltă, pe Friðrik, un
botanist, care se pregătește să în�
mormânteze o tânără bolnavă de
sindromul Down. Între cele două –
să le zicem – jumătăți, apare
această vulpe albastră, fantastică,
dar incredibil de adevărată în
ochii pastorului, care pleacă la vâ�
nătoare când e vremea mai rea.
Iar vremea din iarna anului 1883
chiar a fost rea în Islanda.

Baldur Skuggason umblă prin
nămeți după vulpea albastră,
amă  gitoare, ispititoare, ca după un
țel al vieții fără de care nimic nu
are sens. Uneori, pare că între
vulpe și vânător există o conexiu �
ne telepatică, iar pastorul simte că
poate să citească gândurile vulpii.
Alteori, abia o zărește, iar câteo�
dată e nevoit să ghiceas că unde 
s�ar fi putut duce. „Și, chiar în clipa
în care viscolul era gata s�o înghită,
se opri și se uită înapoi, către om.
După care dispăru în goană.“

Când vremea devine imposi�
bilă, știe că și vulpea trebuie să se fi
adăpostit pe undeva, astfel că, deși
vânătorul se află mereu cu un pas
în urmă, este puternic sentimentul
cititorului că nu mai e mult până la
deznodământ. Sjón se dovedește
aici un mare scriitor, care știe să
pună poezia în slujba prozei și să
ridice astfel emoția la cote neaș �
teptate. În întregul roman avem o
proză atent trasată și o tensiune
care parcă vine de nicăieri.

Apoi, din poezia care inundă
proza în prima parte a romanului,
unde în centru se află acest pas�
tor�vânător, scriitorul islandez
face magie și din construcție:vine
cu detalii din viețile lui Baldur și
Friðrik, punctează informa ții des�
pre soarta tragică a nou�năs cu ți �
lor cu sindrom Down din Islanda
secolului XIX – erau uciși la
naștere, fără milă –, după care

condimentează totul cu elemente
suprarealiste, la care se adaugă
întorsături de situație care sur�
prind total cititorul. Astfel, liniștii
din prima parte Sjón îi opune o
tensiune care vine din înțelegerea
relațiilor dintre botanist, tânără
și pastor. 

Fără să vă răpesc din plăcerea
lecturii acestui superb roman, aș
puncta două elemente care mi�au
amintit de un alt scriitor islandez,
Jón Kalman Stefánsson, și de a sa
Trilogie a fiordurilor. Primul ar fi
importanța cărții: la Stefánsson,
din cauza Paradisului pierdut al
lui John Milton, Bárður uită să�și
ia pufoaica înainte să iasă la pes�
cuit, fapt care îi va provoca moar�
tea; aici, la Sjón, găsim o psaltire,
ale cărei pagini, făcute ghemotoc,
îl ajută pe pastor să�și curețe puș �
ca. Iar la Sjón cărțile chiar sunt
chestiuni�cheie în cons trucția
personajelor sale, după cum se va
vedea și în cazul altui roman, Din
pântecul balenei, despre care po�
vestesc puțin mai jos. Deocam�
dată revin la al doilea element
comun pentru Stefánsson și Sjón:
transportarea unui mort cu sania.

Scriitorul islandez Sjón schimbă de la un roman la
altul atât stilul, cât și perioada în care se petrece
povestea. Cu el călătorești în aceeași Islandă rece 

și dură, dar sari între secole și viziuni, după care 
revii la realitate cu senzația că ai locuit o vreme
într-o minte ca un vulcan în plină erupție. 
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Dacă la primul acesta este mobi�
lul unui volum întreg din trilogie,
la al doilea actul apare ca punte
între botanist și pastor, pe sanie
aflându�se (sau trebuind să se
afle – veți vedea de ce spun asta)
o persoană care face parte din
viața amândurora. 

Tăieturile fine și sigure, fra�
zele atent construite, economia lor
în text, complexitatea interac țiunii
dintre personaje într�o lume apa�
rent pustie și îmbinarea dintre le�
gendă, mit și realitate mi s�au
părut atuurile de aici ale lui Sjón.

1635. DELICTUL 
DE A GÂNDI 

Cinci ani au trecut între Vulpea
albastră (2003) și Din pântecul
balenei (2008), timp în care Sjón
a mai publicat și Muza șoptitoare
(Argóarflísin, The Whispering Muse,
2005). Cu Din pântecul balenei,
Sjón păstrează același spa țiu fa�
miliar, numai că deodată a sărit
cu povestea de la anul 1883 la
1635, conturând un nou univers
halucinant, dens, plin de viziuni
uluitoare. 

În paranteză fie spus: Islanda
s�a aflat sub controlul coroanei
daneze din 1380 și abia în 1918
Danemarca a recunoscut Islanda
ca stat suveran. Islanda acelei pe�
rioade era răvășită de boală și să�
răcie, iar singura șansă a omului
de rând pornea de la încrederea
oarbă în conducători. De aceea
unul ca Jónas Pálmason, supranu�
mit cel Învățat, un pasionat de lec�
tură – și nu orice fel de lectură –,
un bărbat obișnuit să gândească
cu propria minte, un poet itine�
rant, tămăduitor și chiar exorcist,
trezește permanent suspiciuni. În
ceea ce îl privește, Soarta e precum
Copenhaga: „crudă pentru mulți,
dar mai cu seamă pentru el”. 

Ce înseamnă că soarta este
crudă pentru Jónas Pálmason?
„Sunt osândit să�mi las locul de

baștină, nimeni nu�mi poate în�
tinde o mână de ajutor, oriunde
m�aș afla e datoria oricărui bun
creștin să mă predea autorităților
și nu mi�e îngăduit nici un popas,
oricât de mic, în nici un loc... 
De�ar fi să nu mă supun acestei
pedepse, mă așteaptă una și mai
aspră, și�așa dușmanii mei mă vor
împinge până în buza iadului de
flăcări...“

„Greșeala“ sa poate fi astăzi
interpretată drept delict de opi�
nie, o chestiune mai degrabă mo�
rală, un act de „nesupunere ci� 
vică“: refuză să ia parte, alături de
țăranii mânați de lăcomie din
satul său, la masacrarea unor vâ�
nători de balene basci care veni�
seră la pescuit în apele nordice.
Iar faptul că nu acceptă să fie la
fel ca toată lumea îl silește la exil. 

De pe o stâncă golașă, Jónas
contemplă imensitatea care îl în�
conjoară și își amintește mo�
mente din propria viață, multe
dintre ele povești în sine, ce ar
putea reprezenta, fiecare, puncte
de plecare pentru alte romane:
exorcizarea unui mort viu, vinde�
carea bolilor femeiești, colecțio �
narea de tot felul de ciudățenii
zoologice și botanice, alături de
un alt personaj fascinant, Ole
Worm, o analiză minuțioasă a
unui corn de unicorn, despre care
Jónas trage concluzia că nu are
cum să fie decât un os de narval și,
desigur, episodul în care Jónas
ajunge în burta unei balene.

„Jónas Pálmason cel Învățat
era unul dintre acei oameni pe
care soarta îi poartă mereu de
colo�colo. Abia ajuns în port, era
azvârlit din nou pe marea tulbu�
rată, pe o corabie mereu mai șu �
bredă decât cea dinainte.“

Pentru a îl crea pe Jónas Pál�
mason, scriitorul islandez a avut
ca punct de plecare un vindecător
care a existat cu adevărat, un
anume Jón Guðmundsson, poet,
cioplitor în os și pasionat de
științele naturii, care a lăsat multe
texte despre istoria naturală a
Islandei și care și�a riscat viața
pentru a relata despre masacra�
rea vânătorilor de balene basci.
Pendulând între vis și realitate,
prin mărturiile acestui învățat
Jónas, Sjón reușește să ofere o ima �
gine extrem de vie și de șocantă a
Islandei din acea perioadă.

În acest roman l�am privit pe
Sjón ca o combinație între câțiva
scriitori români contemporani:
Mircea Cărtărescu (cel din Nos�
talgia), Octavian Soviany (Viața
lui Kostas Venetis) și Flavius Ar�
delean (ciclul Miasma). Suspans,
dar și poezie, viziune, dar și realism

crud, din inima unei lumi ale cărei
metehne par să nu se schimbe ni�
ciodată. Față de celelalte romane
ale scriitorului islan dez, este foarte
interesant că Din pântecul balenei
a fost scris folosind fluxul conș �
tiinței:mergea zilnic la Biblioteca
Națională din Reykjavík, unde,
timp de una�două ore, așeza viziu�
nile pe hârtie cât de repede putea.
Maniera aceasta de a scrie pro�
voacă puțină confuzie în mintea ci�
titorului, însă nimic peste care să
nu se poată trece, pentru că roma�
nul are suficientă magie pentru a
fascina orice doritor de poveste.

1918. DESPRE FILME,
HOMOSEXUALITATE 
ȘI GRIPĂ SPANIOLĂ

În cel mai recent roman al lui
Sjón publicat la Editura Polirom,
Mánasteinn. Băiatul care n�a exis�
tat niciodată, schimbăm din nou
orizontul temporal și ajungem în
Islanda anului 1918, când gripa
spaniolă făcea ravagii și în țara
nordică. Iar modul în care este
descrisă capitala țării cuprinse de
epidemie va duce cu siguranță
mintea cititorului spre ce se în�
tâmplă acum în lume:

„O liniște sinistră s�a așternut
peste cele mai agitate și zgomo�
toase părți ale orașului. Nici un
bocănit de copite, nici o roată de
căruță hurducându�se pe calda�
râm, nici un motor de mașină, nici
un duduit de motocicletă, nici o
sonerie de bicicletă. Nici un
hârșâit de fierăstrău venind dins�
pre atelierele de tâmplărie, nici o
lovitură de ciocan dinspre fieră�
rie, nici o ușă trântită în depozi�
tele de marfă. Nici o pălăvrăgeală
dinspre servitoarele care merg
către vest, la spălătoria cu apă ter�
mală, nici un strigăt dinspre do�
cherii care descarcă marfă și nici
dinspre băieții care împart ziare
prin centru...“

În centrul istoriei descrise aici
de Sjón se află un adolescent care
și�a pierdut mama și care nu doar
că supraviețuiește acestei pe�
rioade tulburi, ci îi și ajută pe cei
aflați în dificultate. Un adolescent,
o boală extrem de dură, dar și alte
două teme complexe conturează
acest roman foarte actual, chiar
dacă descrie evenimente de acum
o sută de ani: pasiunea islandezi�
lor pentru cinematografie și isto�
ria homosexualității din Reykjavík.

Pentru a scrie despre Máni
Steinn sau „Moon Stone“ („Piatra
Lunii“), Sjón s�a documentat, din
nou, foarte bine. A strâns mulți ani
materiale despre cele trei elemente
care formează fundalul poveștii

sale, epidemia, cinematografia și
homosexualitatea, a citit cu aten �
ție presa vremii – în care a desco�
perit că s�a scris foarte puțin
despre filmele acelei perioade –
și a avut ideea de a amplasa în
mijlocul poveștii un adolescent
capabil să privească totul fără a fi
afectat emoțional.

Firul acțiunii din Mánasteinn.
Băiatul care n�a existat niciodată
este mai liniar decât în celelalte
romane, poate chiar mai puțin
complex, fără ca acest lucru să
ducă la o diminuare a intensității
celor povestite. Ești marcat, prin
ochii adolescentului care ajută
bolnavii, alături de un doctor și o
tânără cu eșarfă roșie, de grozăvia
și de forța devastatoare a epide�
miei. Ești uimit de cât de pasio�
nant putea fi cinematograful,
chiar și acum o sută de ani, chiar
și într�un loc atât de îndepărtat și
de rece precum Islanda. Și ești
surprins de naturalețea cu care
poate fi redat un act sexual dintre
doi bărbați, fie și de vârste consi�
derabil diferite. Dar, dincolo de
toate acestea, cel mai recent ro �
man al lui Sjón funcționează ca
un îndemn către empatie, respect
și dragoste, către o lume care ar
putea fi mai bună dacă fiecare 
s�ar gândi puțin mai mult și la cel
de lângă sine.

„Dar dacă oamenii ar înțelege
mai bine că sunt datori nu numai
față de ei înșiși, ci și față de seme�
nii lor, această selecție a morții,
care ne pare atât de dură și de ne�
dreaptă, nu ar mai fi atât de greu
de acceptat. Dacă dragostea ar fi
mai multă și mai puternică, fie�
care dintre cei care au pierdut pe
cineva drag ar găsi sprijin reîn�
noit și prietenie. Și dacă valul
imens de suferință ar face ca oa�
menii să dobândească mai multă
pricepere în a împărți bunătate
semenilor lor și în a arăta mai
multă dragoste și afecțiune ca în�
ainte înseamnă că trecerea lui 
n�a fost în zadar.“ SDC
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ANDREEA RĂSUCEANU

Începând din martie am avut
senzația că trăiesc într�o altă via �
ță, una nu tocmai străină, imper� 
ceptibil legată de cea dinainte, și
totuși alta. Chiar înainte de
lockdown, încheiasem de citit la
arhivele CNSAS mărturiile unor
frontieriști sau ale celor care îi
urmăreau, dosare întregi dedicate
unor fugi peste Dunăre, unele
soldate cu o reușită, altele cu
moartea sau dispariția celor im �
plicați. O serie de drame pe care cu
greu le mai poți recompune acum,
pentru că e greu să re compui ade �
vărul din versiunile trunchiate,
contradictorii, consemnate într�un
limbaj bolovănos, de funcționar
indiferent, sau excesiv de am biguu,
de vag, ale unor martori pe a căror
bună credință nu te poți baza. 

Nu știu ce a fost mai șocant,
ce m�a urmărit mai mult din ce
am citit în aceste dosare, dar cu
siguranță sentimentul unor vieți
irosite, suspendate, întrerupte
într�un mod atât de brutal e cel
care se regăsește cel mai pregnant
în carte, precum și incertitudinea,
spaima, deșertăciunea vieților
celor rămași în urma fugarilor, a
familiilor nevoite să se împace cu
absența unuia dintre membri.

MULTĂ VREME AM AUZIT
VOCILE CELOR PRINȘI

Într�una dintre ultimele ieșiri di �
nainte de lockdown, mă întor� 
ceam de la arhive și m�am gândit,
cu un fel de bucurie mică, as �
cunsă, amendată imediat de
conștiința pericolului, că mă voi

închide în casă cu tot ce citisem și
fișasem și că voi scrie până mă voi
elibera de tot ce am acumulat. Așa
a și fost, toate lucrurile citite au
crescut, s�au ramificat în carte și
au dat până la urmă tonul ei cel
mai pregnant. 

Multă vreme am auzit vocile
celor prinși și obligați, fără îndo �
ială, să scrie despre experiența
fugii într�un registru cât mai
dramatic, aproape naturalist une �
ori, șocant, cum este episodul cu
carcasele animalelor pline de
viermi pe care un fugar ajuns
într�o fabrică din Italia e nevoit să
le care, menționat și în carte. Sau
vocile care înșirau, în notele in �
formative, cu titlu de adevăr
absolut, cele mai contradictorii
detalii, parcă înadins, încât ci �
titorul de azi să nu mai poată
descifra adevărata desfășurare a
faptelor. Toate documentele citi �
te, chiar dacă nu folosite direct,
sau ca atare în carte, au dat tonul
pasajelor despre familia fuga �
rului, rămasă în urmă într�o
eternă expectativă, trăind drama �
tic absența tatălui, fără să afle
vreodată ce s�a întâmplat de fapt
cu acesta. 

În timp ce scriam despre cum
încearcă avocata Iolanda Vasiles �
cu să supraviețuiască absenței lui
G., despre cei doi băieți care in �
teriorizează experiența aso ciind�o
inevitabil cu trauma relației ori �
cum în destrămare a părinților
lor, m�am întors mereu la epi �
logul care povestește ultimele ore
din viața fugarului, am lucrat la el
practic pe parcursul scrierii între �
gii cărți, încercând să fiu mereu
cât mai aproape de personaj, în
momentele cele mai dramatice
ale vieții lui. Am citit mult despre
clima și relieful din zonă, despre
tipurile de plante, subacvatice

sau nu, solul, tipul de faună, ca �
racteristicile apei fluviului, am
văzut documentare. 

NIMIC NU SE ÎNTÂMPLĂ
IZOLAT ȘI NU AFECTEAZĂ 
O SINGURĂ GENERAȚIE

Dar mai ales am încercat să�mi
imaginez ce trebuie să fi simțit un

om aflat față în față cu nemăr �
ginirea și necunoscutul fluviului,
cu propria singurătate, cu re �
gretul și dragostea pentru cei
lăsați în urmă. M�am bucurat
enorm când primii cititori ai
cărții, scriitori sau critici ei înșiși,
au spus că e un episod foarte
acut, cred că a purtat de fapt cea
mai semnificativă parte din în �
cărcă tura emoțională acumulată
în cei aproape trei ani cât am
lucrat la roman.

Am scris în bună parte cartea
într�un registru realist, raportân �
du�mă mereu la evenimente is� 
torice, politice ale secolului trecut
în special și la impactul pe care 
l�au avut asupra oamenilor care
le�au trăit, dar și, indirect, asupra
celor din generațiile următoare.
Nimic nu se întâmplă izolat și nu
afectează o singură generație. O
bună parte din evenimente, ca
foametea care ajunge și la Cahul
și salvarea miraculoasă a lui
Constantin, începutul colectivi �
zării, care îi declanșează psihoza,

consecințele regimului Dej, a
cărui drezină trece fantomatic
prin satul C., ca promisiunea unui
viitor strălucitor care n�a mai
venit, pornesc de la detalii reale,
auzite sau citite. Dar m�au inte �
resat foarte mult și relațiile care
se creează între părinți și copii, de
cele mai multe ori condiționate
de traumele pe care cei dintâi 
le�au trăit, la rândul lor, consecin�
țele lipsei dragostei sau ale ab �
senței, sau relațiile de dragoste și
putere, obsesive și foarte greu de
înțeles până la capăt. M., nara �
torul, este un fel de Esau biblic,
lipsit de privilegiile primului
născut, dar mai ales de dragostea
mamei, care își pune definitiv
amprenta asupra vieții lui. 

Ultima parte a cărții se în �
toarce în se colul al XVIII�lea, la
povestea familiei unui boier anti �
unionist, al cărei conac supra� 
viețuiește de�a lungul epocilor, și
a vieților oamenilor, ca o efigie a
unui timp trecut și a unei istorii
tulburate. SDC

„Am încercat să-mi imaginez ce
trebuie să fi simțit un om aflat față
în față cu nemărginirea fluviului“
Când am început să scriu la Vântul, duhul,
suflarea (Polirom, 2020), habar n-aveam că 
o să-l închei și că va apărea într-o perioadă
atât de stranie și de apăsătoare cum 
au fost lunile de pandemie.
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Pe 16 decembrie s�au împlinit
250 de ani de la nașterea compo�
zitorului care a modelat complet
identitatea a ceea ce numim as�
tăzi muzică clasică. A lăsat sim�
fonii și concerte, sonate pentru
pian, cvartete, o misă, o operă și
multă muzică de cameră și a cre�
zut că arta are puterea de a
schimba lumea. De la 28 de ani
își pierde auzul, o infirmitate
care îl va izola și înstrăina de so�
cietate, dar muzica lui, revo �
luționară pentru vremea sa, are
o energie ritmică explozivă și o
frumusețe lirică intensă, care îl
transportă și astăzi pe ascultător
într�o călătorie fascinantă. Pen�
tru că 2020 a fost anul Beetho�
ven, o aniversare care a avut de
suferit în pandemie, împreună
cu muzica și muzicienii, v�am
pregătit un dicționar de repere
al vieții și creației.

A. ANIVERSARE

250 de ani e o sumă importantă ce
urma să fie sărbătorită peste tot
în lume, mai ales la Bonn și la
Viena. Guvernul german alocase
27 de milioane de euro pentru 300
de proiecte cu concerte, premiere,
integrale simfonice și expoziții
biografice și tematice, care urmau
să�l facă omniprezent pe bad boy�ul
galeriei marilor compozitori, spre
teama ipocrită a înfricoșaților de
supraexpunere beethoveniană.
Dar a intrat în scenă coronaviru�
sul care a anulat aproape întreaga
petrecere: carnavaluri, plimbări
cu vaporașul pe Rin și spectacolul
simultan din 15 mai al Beethoven
Orchestra Bonn și Vienna Sym�
phony. Carantina a dat curaj
mișcării woke, care cere în plină
pandemie anularea lui Beetho�
ven: Simfonia a V�a e white privi�
lege. Doar producția discografică,
în special reeditările, rămân în
parametri normali, iar Beethoven
Anniversary Society BTHVN2020

Bonn își transferă bugetul pentru
2021. Show�ul mondial e repro�
gramat pentru anul viitor și, cine
știe, în funcție de evoluția pande�
mică, poate pentru 2022. Germa�
nia a intrat în lockdown total, din
16 decembrie până pe 10 ianuarie.

Îți poți aniversa viața în fie�
care zi, spune într�un poem Jac�
ques Prévert. Beethoven poate fi
aniversat în fiecare zi, cu sau fără
pandemie. Pentru că muzica lui e
sărbătoare. Ce altceva e începutul
solar al Simfoniei a VII�a?

C. CAFEA

Cafeaua a fost un element indis�
pensabil în dieta sa, așa cum nota
biograful și prietenul său Anton
Schindler. Titanul de la Bonn și�o
pregătea singur în fiecare dimi �
neață, numărând, cu atenție, scru�
pulos ca un turc, de multe ori chiar
atunci când avea oaspeți, exact
șaizeci de boabe de cafea pentru o
ceașcă. Le măcina cu atenție, după
care turna apă fierbinte dintr�o
mașinărie complicată de sticlă. 

Astăzi clișeu obositor, sin�
tagma „Titanul de la Bonn“ a fost
folosită pentru prima dată de Ri�
chard Wagner, un adversar decla�
rat al cafelei. 

F. FILM

În cinematografie, Beethoven e
un câine Saint�Bernard, multe si�
ropuri leșioase sau biografii pe
jumătate decente și câteva scene
legendare construite pe o mișcare
de simfonie sau fraze dintr�o so�
nată. Dar și soundtrack, mult
soundtrack. Kubrick a spus undeva

că, oricât de buni ar fi, compozito�
rii de muzică de film nu vor fi ni�
ciodată Beethoven, Mozart sau
Brahms. Așa e:A Clockwork Orange,
Stanley Kubrick (1971), The Bar�
ber, Joel et Ethan Coen (2001), 
Irréversible, Gaspar Noé (2002),
Elephant, Gus Van Sant (2003)
sau The King’s Speech, Tom Hoo�
per (2010) sunt doar câteva dintre
filmele în care muzica lui Beetho�
ven e genial folosită. 

Filme de văzut neapărat într�o
viață: Beethoven lives upstairs,
David Devine (1992), Immortal Be�
loved, Bernard Rose (1994) – mai
mult pentru Gary Oldman –,
Eroica. 9 June 1804. The Day That
Changed Music Forever, Simon
Cellan Jones (2003) și Copying Be�
ethoven, Agnieszka Holland (2006).

K. NEPOTUL KARL

Când fratele său Kaspar moare de
tuberculoză în 1815, Beethoven
devine tutore legal al nepotului
său Karl. Compozitorul îi va da o
educație extrem de severă, care
include și lecții de pian cu unul
dintre virtuozii și marii profesori
ai epocii, Carl Czerny. Pe fondul
surzeniei unchiului, relația cu
Karl este una complexă și extrem
de nefericită, până la punctul în
care tânărul va încerca să se sinu�
cidă împușcându�se în cap, pe una
din aleile parcului preferat al lui
Beethoven. În urma scandalului
imens, în 1819, compozitorul va
pierde definitive tutela nepotului
iubit, pentru a cărui revenire
spune rugăciuni în fiecare seară.
Karl devine militar și va muri de
ciroză în 1858, la 52 de ani.

P. PERIOADE DE CREAȚIE

„Nu îți vei sacrifica niciodată gân�
direa pentru o regulă tiranică, dar
vei sacrifica regulile fanteziilor
tale; îmi dai impresia unui om
care are mai multe capete, mai
multe inimi, mai multe suflete“ –
Haydn către Beethoven.

Beethoven a fost un icono�
clast îndrăgostit de libertate, în
muzică și în viață, care a depășit
atât limitele vremii sale, cât și pe
cele personale, în interpretare și
mai ales în creație. Ecourile muzi�
cii sale se vor auzi mult timp după
el, chiar în secolul nostru, deter�
minând generație după generație
să se reinventeze, pentru că a fost
artistul care a crezut că arta are
puterea de a schimba lumea.

CELE TREI PERIOADE 
DE CREAȚIE

l 1792�1800, tinerețea: Con�
certele pentru pian nr. 1 și 2, Sim�
fonia I�a, Sonata pentru vioară și
pian nr. 5 „a Primăverii“;

l 1800�1814, „Eroica“: Con�
certele pentru pian nr. 3�5, Sona�
tele pentru pian nr. 16�26, Sonata
Kreutzer, Triplu concert, Concer�
tul pentru vioară, Simfoniile nr.
III�VIII, Cvartetele de coarde Ra�
zumowski, opera Fidelio;

l 1814�1827, maturitatea: So�
natele pentru pian nr. 30, 31 și 32,
Missa Solemnis, Simfonia a IX�a,
Cvartetele nr. 12�16 și Grosse Fuge.

R. REVOLUȚIONAR

Oricât de mult ne�ar plăcea ter�
menul și implicațiile, singurul
punct comun al lui Beethoven cu
revoluționarismul e muzica. Me�
sajul creației sale a fost deseori
confiscat de�a lungul istoriei de
numeroase doctrine, cel mai bun
exemplu fiind celebra simfonie cu
Oda bucuriei. 

Beethoven’s Ninth. A Political
History, cartea lui Esteban Buch

din 1999, documentează statutul
simfoniei în contextele mișcărilor
radicale, de la fascismul german
la internaționalismul marxist și
liberalismul Uniunii Europene,
care a anexat refrenul unei parti�
turi revoluționare ca imn oficial. 

Beethoven, om al legii morale,
e revoluționar în cultura uma �
nității prin singularitate. Geniul
său și�a lăsat amprenta asupra
compozitorilor de după el și a 
modelat chiar și instituții:orches�
tra profesională se naște în mare
măsură pentru a�i cânta simfo�
niile, pianul modern a apărut la
sugestiile sale, iar arta dirijatului
îi e destul de îndatorată. Tehnolo�
gia de înregistrare a evoluat cu
Simfonia a V�a pe primul LP 33 1/3
r.p.m. în 1931, iar durata CD�ului
de primă generație a fost stabilită
la 75 de minute, pentru ca Simfo�
nia a IX�a să poată fi ascultată fără
întrerupere, chiar și procesul as�
cultării suferind o schimbare fun�
damentală. După Beethoven, sala
de concerte nu mai e sală de bal.
Lumea muzicienilor a devenit sce �
na unei dramaturgii audibile, tem�
plu al unei revelații sonore. Beetho� 
ven e un revoluționar. A modelat
complet identitatea a ceea ce nu �
mim astăzi muzică clasică.

W. VIRGINIA WOOLF

„Hamlet sau un cvartet de Beetho�
ven este adevărul despre această
masă vastă pe care o numim lume.
Dar nu există Shakespeare, nu
există Beethoven; cu siguranță și
cu insistență nu există Dumnezeu;
noi suntem cuvintele; noi suntem
muzica; noi suntem lucrul în sine.“

Z.

Beethoven a fost un om fascinant
și un compozitor genial. La 250 de
ani de la naștere, el rămâne un
personaj evaziv, mai ales într�un
lacunar dicționar de repere. SDC

Dicţionarul subiectiv de repere
Beethoven de la A la Z poate fi citit
integral în ediţia electronica a SdC
de luni, 21 decembrie.

Beethoven de la A la Z
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ

©
 A

nd
re

as
 R

en
tz

 –
 G

et
ty

 Im
ag

es



12
ANUL XVII NR. 715

19 – 25 DECEMBRIE  2020avanpremieră
www.suplimentuldecultura.ro

„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Omul din eprubetă,
de Nichita Danilov,
care va apărea în
curând în colecția
„Fiction Ltd.“ a Editurii
Polirom.

– FRAGMENT –

În fine, eram încă destul de mah�
mur, totul se învârtea în capul
meu, săream de la o idee la alta,
fără să ajung la nici o concluzie.
Simțeam o arșiță în gât și o uscă�
ciune pe vârful limbii și în orbi�
tele ochilor, ca și cum aș fi îna� 
intat prin deșert. Astfel că am scos
sticluța din geantă, pardon, din
buzunar și am mai tras un gât. Și,
ca să fiu cu sufletul împăcat, am
prizat și un pic de praf alb. Mah�
mureala însă persista. Imaginile
aveau o consistență tulbure, ames �
tecându�se între ele și luând forme
din cele mai neașteptate. La fel și

gândurile. Nu știam exact unde mă
aflam, înăuntrul eprubetei sau în
fața palatului preziden țial. 

Realitatea din afară se dedu�
bla mereu, căpătând contururi du �
ble sau chiar triple. Vedeam tur �
nurile palatului prezidențial și
porțile înalte din fier forjat cu vâr�
furile ca niște capete de săgeți au�
rite. Vedeam și palmierii, și chi�
 paroșii, și aleea ce se ridica acum
vibrând ușor în aer la o înălțime de
câteva palme. Pășeam pe ea, dar
sub pașii mei vedeam și alți pași ce
mă urmau îndeaproape. Asfaltul
devenise alb și moale ca și cum ar
fi fost umplut cu bule de aer sau cu
puf. Călcam pe el fără să depun nici
un efort, ca și cum trupul meu n�ar
fi avut greutate... 

Apoi, la câțiva metri, în fața mea
am văzut tremurând în aer silueta
președintelui. Aerul devenise de�
odată vâscos și am început să respir
din ce în ce mai sacadat. Preșe �
dintele respira și el destul de greu,
parcă gata�gata să se sufoce. Dar
asta a durat o fracțiune de secundă,
nu mai mult. Dar fracțiunea aceasta
de secundă s�a oprit în loc și n�a mai
vrut să trea că, astfel că și eu, și
preșe dintele, și tot spațiul din jur
am rămas suspendați în bula aceasta
de timp pe care am asemuit�o cu o
picătură de rouă agățată de un ram.
Picătura tremura deasupra hăului

și odată cu ea tremuram și noi,
oglindindu�ne într�o altă picătură
suspendată deasupra altui hău. Și,
pe măsură ce tremurul continua,
din conturul trupurilor noastre se
desprindeau alte trupuri, din ce în
ce mai mari, apoi din ce în ce mai
mici, ajungând până la mărimea
unui embrion. 

Clădirile și arborii, mașinile și
parcul și porțile palatului prezi �
dențial, pulsând, se măreau și se
micșorau, transformându�se în
linii și în puncte. Apoi bula se spar �
se și realitatea de acolo se revărsă
contopindu�se cu realitatea de aici,
dar și cu cea din eprubetă. Am
simțit că mă apucă un vertij, fiind
gata�gata să mă prăbușesc din nou
în gol. Dar am făcut un ultim efort,
am tras adânc aer în piept și mi�am
revenit. Desigur, nu cu totul. Ci
doar atât cât să nu cad din picioare.
Aerul vibra în jurul meu. Și odată
cu el vibrau și geamurile și zidurile
și porțile palatului. Iar preșe �
dintele vibra și el, reflectându�se în
mica băltoacă de apă ce se întindea
sub el și unde în loc de președinte
înota un embrion. 

Prin urmare, și președintele
trece prin stări depresive, mi�am
zis. Altfel de ce reflexia sa în apă
ar lua forma unui mormoloc?! De�
osebirea dintre noi ține de nuanță,
dar în esență s�ar putea să sufe�

rim de aceeași boală. Eu eclozez
într�o eprubetă în laboratorul pro�
fesorului Brauner, înconjurat de o
șleahtă de Napoleoni și Bonaparți,
simboluri ale puterii absolute, iar
președintele – într�o băltoacă în�
conjurat de bodyguarzii săi. Avem,
în fond, aceeași soartă. Și amândoi
suntem mahmuri. 

Timpul părea că se lățise. Se�
cundele stăteau suspendate în aer,
umplute cu prezent și cu trecut.
Tâmplele îmi vâjâiau, ochii se albi�
seră. Iar mâinile păreau să nu aibă
astâmpăr. Îmi mișcam degetele,
căutând să maschez tremurul inte�
rior. Între timp, versurile Omului
negru continuau să mă anime, de�
rulându�se automat în mintea mea.
Da, eram mahmur. Mahmur cum
nu fusesem nici pe Nebuloasă. Și�n
starea asta de mahmureală, în rit�
mul sacadat al versurilor lui Ser�
ghei Esenin, m�am apucat să�mi
inventez o nouă biografie. Mi�am
închipuit că sunt poet, reporter,
vânzător ambulant și actor. 

Eram pătruns de mahmureală
până�n adâncul creierului și�al 
oaselor și mahmureala aceasta 
îmi crea o stare de degringoladă 
vecină cu nebunia, cu neantul,
spre care lunecam la fiecare pas,

întrebându�mă dacă exist cu ade�
vărat sau nu. Ca să mă conving că
aveam o oareșicare consistență și
că nu eram doar o formă goală fără
conținut, mi�am pipăit cu vârful
degetelor vena de pe tâmplă. Am
pipăit și jugulara de pe gât. Am
simțit pulsând prin ele sângele
neașteptat de liniștit pentru starea
de angoasă de care eram cuprins și
m�am calmat pe loc. Da, existam,
existam cu adevărat. Eram poate o
simplă adiere. Dar eram. Și nu
oriunde, ci într�un loc oarecum
privilegiat, situat în preajma por �
ților palatului prezidențial! De
bucurie, am început să îngân un
cântec. Și, pe măsură ce cântam,
porțile palatului prezidențial pă�
reau să�și piardă consistența,
transformându�se într�un desen
alcătuit din litere, cifre și note mu�
zicale: do re mi fa sol do! Do re mi
fa sol do, cântam. Do re mi fa sol
do… Eram nebun? Înotam în lichi�
dul amniotic sub forma unui vâr�
tej de litere. Eram acolo, dar eram
și aici. Mă înălțam și coboram, pri�
vind când în ochii profesorului,
când în ochii președintelui. 

Da, existam, existam cu ade�
vărat. Și încă într�o dublă ipos�
tază, de fetus și de om. SDC

Nichita Danilov –
Omul din eprubetă

CARTEA
„Dacă vă puteţi imagina un Bulgakov trecut prin
universul lui Swift, în timp ce ghizii sunt, pe rând
sau concomitent, Urmuz sau Daniil Harms, ambii
în mare vervă, dar și Sigmund Freud, atunci nu
veţi ezita să vă lăsaţi purtaţi de povestea fas -
cinantă pe care ne-o propune Nichita Danilov,
unul dintre povestașii adevăraţi ai literaturii
noastre de azi, coborându-ne în abisul inconști -
entului uman din eprubeta sa, populată cu tot
felul de entităţi și arhetipuri. Un embrion ateri-
zat de pe nebuloasa Andromeda pe Pământ,
ajuns în laboratorul unui profesor nebun, dar
care mișcă universurile pe degete, este mar-
torul uimit al unei vieţi cotidiene terifiante, greu
de înţeles, aflată nu întâmplător în rezonanţă cu
lumea românească posttotalitară. Mai mult, de
pe nebuloasa natală, embrionul aduce pe Pă -
mânt dublura ancestrală a cronovizorului lui 
Ernetti, aparatul alchimic care facilitează deţi-
nă torului să pătrundă în biografia altuia, ca un

vierme într-un fruct, și să o roadă pe dinăuntru.
Astfel descoperim că fiecare om trăiește în fi-
nal viaţa din subconștientul celor lalţi, înstră -
inându-se complet de propria existenţă. Ho-
munculul din eprubetă pare mesagerul unei noi
omeniri; el are două seturi de dinţi, unul pentru
mestecat mâncarea, altul pentru mestecat cu-
vintele fără sens, în timp ce în jurul său colcăie
o mulţime somnambulă de oameni-mâini și oa-
meni-degete într-un spectacol halucinant, de
un umor sublim, care îţi întoarce sufletul pe dos
la fiecare pagină. Și astfel, în această lume
nouă forma corpului uman este ajustată în
funcţie de nevoile psihicului; psihicul comunică
la rândul său direct cu o divinitate care își
manifestă teribila «prezenţă prin absenţă»,
trupul fiind un recipient pentru sufletul care se
uzează fie că e sau nu e folosit. Distopie
luxuriantă, satirică, cu un imaginativ care
debordează de soluţii epice mereu sur prin -
zătoare, Omul din eprubetă este un roman total
care caută să imprime un sens absurdului vieţii
de zi cu zi.“ (Adrian Alui Gheorghe)
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BOGDAN RĂILEANU

Lucram într�o agenție de publici�
tate corporație și observam cum
se mișcă oamenii în interiorul
acestui colos, cum decurg relațiile
între șefi și restul oamenilor, cum
e preluată datoria și cum rezistă
omul în general în intestinele
acestor organisme uriașe. Mi s�a
părut că cea mai întâlnită trăsă�
tură printre oamenii de peste 35
de ani era resemnarea și imediat
ce a apărut cuvântul resemnare a
apărut și gândul cu Miorița. 

AUTORUL BALADEI A PUS ÎN
VERSURILE ACESTEA GÂNDURI
DIN GÂNDURILE SALE

Inițial am explorat o idee despre
cum urmașul acestui ciobănaș
primordial se emancipează în ca�
drul corporației și se transformă
într�un Mesia venit să salveze ro�
mânii corporatiști de resemnare,
un fel de a doua venire a ciobă �
nașului, dar am renunțat la gân�
dul fantastic și am continuat cu
alte întrebări. Oare ciobănașul
care se resemnează este același cu
autorul baladei? Cum e posibil ca
un tânăr care află de complotul
împotriva lui să se resemneze în
fața morții? Un om tânăr se zbate
pentru viața lui, fuge sau se luptă,
nu cedează în fața morții așa ușor,
nu? Un tânăr obișnuit cu greul nu
dă așa ușor înapoi în fața unui in�
amic pe care îl vede. Se apără. 

Apoi a venit pandemia și m�am
trezit închis în casă. Era o liniște în
martie peste tot pământul, miro�
seam a clor și puteam să�mi aud
gândurile când priveam pe geam.
Îmi era frică de vreo câteva zeci de
ori pe zi și o dată sau de două ori
prindeam curaj, mă ridicam de�
asupra problemei invizibile și mă

linișteam și liniștea avea ceva
dintr�o resemnare, dintr�o înțele �
gere cu care poți privi o situație
pe care nu o poți controla. 

Și am reluat întrebările despre
Miorița de unde le lăsasem. Dar
dacă moartea care îl ame nință pe
ciobănaș era o moarte deghizată?
Dacă autorul baladei spune punc�
tul lui de vedere despre cum în �
țelege moartea și se folosește de
acest complot doar ca să aducă su�
biectul în discuție? Și am început
să scriu o nuvelă, condus de acest
gând, că autorul baladei este un om
(m�am gândit dacă nu cumva a fost
de fapt o femeie, pentru că femeile
sunt cele care au cântat mai des la
sate și le�a fost mereu mai ușor să
se deschidă în fața lumii) care a pus
în versurile acestea gânduri din
gândurile sale, din propriile expe �
riențe și întâlniri cu moartea. 

Scrisul mergea greu. Dimi neața
câte puțin. Primăvara intra printre
blocuri cu neliniște. Se vorbea des�
pre prăbușirea pieței de carte, des�
pre golul în care au căzut dintr�o
dată librăriile, scriitorii, arta, totul
se prăbușea. Cum să mai scrii? Nu
găseam spirt la magazine, nici droj�
die. Într�o noapte am mers prin vreo
patru supermarketuri. Am luat clor.
Îmi dispăruseră amprentele. 

MI SE PĂREA CĂ UMBLĂ
CUVÂNTUL „MOARTE“ 
CA UN RECHIN PRIN 
TOATĂ POVESTEA

Pe urmă m�am îmbolnăvit. Am
făcut o amigdalită și am ajuns la
spital. Era cu trei zile înainte să se
ridice carantina națională. Luna
mai. Pomii din curtea spitalului
erau cei mai frumoși pomi din
lume. Eram singur în tot spitalul.
Din șase în șase ore veneau asis�
tentele și îmi făceau antibiotice
intravenos. După ce plecau mă 
ridicam și mergeam la fereastră.

În salon erau multe icoane de hâr�
tie lipite pe pereți. Se suferise
mult, se murise mult acolo la câte
icoane erau. În plasa de țânțari de
la fereastră era o ploșniță de ce�
reale, gândacul ăla verde care
intră primăvara și vara în case. Era
moartă ploșnița. Am transformat�o
în albină și am băgat�o în povestea
mea despre Miorița când am ajuns
acasă. Iată că povestea autorului
din Miorița devenea puțin și po�
vestea mea. Îl bănuiam pe îna �
intașul meu de subiectivism, dar
uitasem să îmi retrag propriile
tentacule din poveste. Ironie a
scrisului. Oricum, la un moment

dat, spre final, mi se părea că um �
blă cuvântul „moarte“ ca un re�
chin prin toată povestea lui Arhip,
colcăia și m�am gândit că și asta e
pesemne o reflexie a minții mele.
Terminasem prin iarnă Sălbaticul
lui Arriaga și lăsase urme.

Mi�a luat vreo patru luni să
termin această ficțiune. Planul
fusese să scriu o nuvelă, dar a
ieșit mai mult de atât. L�am con�
tactat apoi pe Adrian Botez la Po�
lirom, iar el, generos și răbdător,
a prezentat cazul mai departe. Să
nu lași moartea să te găsească a
devenit o carte. Mulțumesc. 

Migrena oftalmică încă nu a

dispărut, din când în când mai
apar întrebări. Cel mai des mă în�
treb de ce am vrut să scriu această
poveste. Pentru că a trebuit. Pen�
tru că e și despre mine, și despre
alți scriitori. Nu pot să știu precis
dacă simt și alții la fel, dar intu�
iesc că da. Când scrii, nu lași
moartea să te găsească. SDC

Cum a devenit Să nu lași
moartea să te găsească o carte
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Lucrul la această poveste a fost plin de îndoieli. Ca o migrenă oftalmică care se instalează și nu
știi ce e, ce se mișcă în interiorul văzului. Ce este pata asta care s-a pus peste privire? De la ce a
început? Cât mai durează? Migrenele oftalmice, spun studiile, afectează de obicei persoanele 
cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani. E ceva cu vârsta asta. Încep să apară tot felul de întrebări.
Dintr-una în alta la un moment dat a început această migrenă oftalmică legată de Miorița. 
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Miercuri, pe 16 decembrie, în
chioșcurile din Franța a apărut
noua versiune a revistei „Pif“ în�
conjurată de un puternic parfum
de nostalgie pentru milioanele de
foști cititori. Noul „Pif“ se nu �
mește „Pif le Mag“ și a fost tipărit
într�un tiraj de 120.000 de exem�
plare, destul de departe de tira�
jele de milioane din perioada de
glorie. A patra renaștere a revistei
„Pif“ i se datorează lui Frédéric

Lefebvre, fost deputat și ministru
al lui Nicolas Sarkozy și care, ieșit
din politică, a cumpărat fosta edi�
tură Vaillant de la cotidianul co�
munist „L’Humanité“, deținătorii
drepturilor.

Dacă inițial „Pif“ era o revistă
realizată de comuniștii francezi,
„Pif le Mag“ este declarat ecologist
și face o propagandă îndârjită pen�
tru salvarea planetei. Inclusiv ce�
lebrele gadgeturi, care au făcut în

trecut gloria revistei și care nu lip�
sesc nici acum, se subscriu aces te
politici: „Pif“ nu va lansa nici un
gadget din plastic, ci numai din
materiale perfect ecologice. 

Specialiștii în BD au privit de
la început relansarea revistei fără
prea mare optimism. „Cred că e o
inițiativă delicată și este destinată
doar nostalgicilor“, spune Vincent
Bernière, redactor�șef al revistei
„Cahiers de la bande dessinée“.
„Se adresează mai ales generației
părinților sau chiar a bunicilor.
Sper să mă înșel...“

Din păcate, primele reacții
ale celor care au cumpărat revista
nu au fost foarte încurajatoare.
„Decepția este la înălțimea aștep �
tărilor“, scrie „Le Figaro“, care de�
plânge calitatea desenelor noilor
serii, lipsa de originalitate și mo�
dernitate și faptul că gadgetul pri�
mului număr a mai fost oferit de
revistă de două ori până acum, în
1975 și în 1982. 

„Vrem să îi redăm lui Pif locul
de erou național al vremurilor
noastre“, spune optimist Frédéric
Lefebvre, care în copilărie citea
revista pe ascuns după ce tatăl
lui, simpatizant al dreptei, îi in�
terzisese accesul la „publicația
comunistă“. SDC

Noul „Pif” are un aer 
de eșec verde

Maestrul romanului
de spionaj a încetat
din viață la vârsta 
de 89 de ani.

Când agentul britanic Kim Philby
a fugit la Moscova, dovedind astfel
că a fost un trădător în favoarea
comuniștilor, cariera unui alt
agent, David Cornwell, expus de
trădarea lui Philby, a luat sfârșit.
„Oricum, aș fi fost slab ca spion“,
comenta ironic Cornwell, care
avea să se bucure apoi de o carieră
de uriaș succes ca autor de ro�
mane de spionaj sub pseudonimul
John le Carré.

Le Carré a apărut ca semnătură
încă de pe vremea când David
Cornwell lucra ca agent, dar avea
să cunoască succesul in terna țio �
nal abia cu al treilea lui roman,
The Spy Who Came in from the
Cold (1962) pe care l�a scris la vâr�
sta de 30 de ani, „ros de plictis“ la
postul lui de la ambasada brita�
nică din Bonn. 

Vândut în 20 de milioane de
exemplare și apoi adaptat pentru
marile ecrane cu Richard Burton
în rolul principal, romanul avea
să marcheze și o lungă colaborare
a scriitorului cu lumea filmului și
a televiziunii.

Cariera de scriitor a lui John le
Carré trebuie pusă permanent în

relație cu cariera sa în serviciile
secrete. Spionajul i�a influențat
opera de scriitor, scrierile lui au
influențat felul în care spionajul
este perceput de public. Fiindcă,
spune BBC, în vreme ce James
Bondul lui Ian Fleming este în
Tehnicolor, lumea spionilor lui
John le Carré este gri, complexă
și ambiguă moral. Ea reflectă din
plin perioada în care scriitorul
a lucrat în cadrul MI5 și MI6, 
perioadă marcată de cârtițe și
trădători precum Philby sau 
George Blake. 

Nu e de mirare că mulți dintre
veteranii de la MI6 nu au fost fanii
cărților lui. „Îndrăznește să spună
că lumea agenților e o lume a tră�
dării. Nu este. E o lume a încrede�
rii“, spune baroneasa Daphne
Park, pe vremuri colegă cu le
Carré în MI6. Și fostul șef al MI6,
Sir Richard Dearlove, a criticat
cărțile scriitorului. „De�a lungul
anilor, în servicii au existat două
păreri despre cărțile lui“, spunea
în 2009 Sir Colin McColl, alt șef al
MI6. „Unii erau furioși pe le Carré
pentru că prezenta pe toată lumea
ca niște personaje dezagreabile
care întruna pun la cale complo�
turi unii contra altora. Eu sunt de
părere că opera lui e grozavă, ne
dă senzația că noi, membri a două

generații de spioni, am făcut parte
din ceva grozav.“

Poate de aceea actualul șef al
MI6, Richard Moore, s�a declarat

întristat de moartea lui le Carré,
„care și�a lăsat amprenta asupra
serviciului prin romanele lui ex�
traordinare“. SDC

John le Carré:
epitaf pentru
un spion



comentatori însă cred că marile
studiouri nu sunt foarte supărate
din acest motiv, fiindcă, în primul
rând, noua piață care le interesează

cu adevărat este cea de streaming.
Iar în al doilea rând, ele vor putea
înființa, începând din acest an,
propriile lanțuri de cinemato�
grafe, odată cu expirarea unei legi
vechi de decenii care interzicea
explicit acest lucru.

UN PUB VIRTUAL 
PENTRU NIGHTWISH

Celebra formație finlandeză va
porni viitorul turneu din 2021 cu
două concerte în streaming dintr�o
crâșmă virtuală. Numit The Islan�
ders Arms, localul virtual permite
spectatorilor să participe la con�
cert și de a fi, spune formația,
„cufundați în lumi 3D imaginare“.
În plus, aceștia vor putea să își
aleagă avataruri digitale. Cele
două concerte sub titulatura An
Evening With Nightwish In A Vir�
tual World vor avea loc pe 12 și pe
13 martie. SDC
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ULTIMA AVENTURĂ

Un al cincilea film din seria In�
diana Jones va fi lansat pe marile
ecrane în 2022, an în care inter�
pretul rolului principal, Harrison
Ford, va împlini 80 de ani. Filmul,
de astă dată, nu va mai fi regizat
de Steven Spielberg, ci de James
Mangold (Cop Land, Wolverine) și
va fi ultimul din serie, producăto�
rii asigurând fanii că nici un alt
actor nu va fi distribuit în rolul
lui Indiana Jones. Steven Spiel�
berg rămâne atașat proiectului în
postura de producător. „Întot�
deauna am fost de părere că există
ocazia de a face încă un film, dar
n�am vrut să�l fac fără Steven și
fără un scenariu foarte bun. Din
fericire, Steven lucrează acum la
un scenariu și totul va decurge
cum trebuie“, spune Ford.

RĂPUS DE COVID

Reputatul cineast sud�coreean
Kim Ki�duk a decedat la vârsta de
59 de ani ca urmare a compli�
cațiilor  medicale survenite pe fon�
dul îmbolnăvirii cu COVID�19. Ci�
neast autodidact, Kim Ki�duk lasă
în urma sa o operă „stranie, ine�
gală și tulburătoare“, după cum
apreciază „Le Figaro“, printre care
se remarcă filme precum Arirang,
Samaritan Girl sau Pietà, acesta
din urmă recompensat cu un Leu
de Aur la a 69�a ediție a Festiva�
lului de film de la Veneția. 

DISPARIȚIA PRIMULUI 
BOBA FETT

Interpret al popularului personaj
Boba Fett, vânătorul de recom�
pense din prima trilogie Războiul

stelelor, actorul britanic Jeremy
Bulloch a încetat din viață la Lon�
dra, la vârsta de 75 de ani. Bulloch
a jucat în multe producții TV în
anii ’70 și ’80 și a avut roluri se�
cundare în trei filme din seria Ja�
mes Bond. Rolul lui Boba Fett însă
l�a transformat într�o vedetă mon�
dială pentru nenumărații fani ai
seriei create de George Lucas.

TREI PENTRU 
CULTURA FRANCEZĂ

O nouă adaptare a celebrului ro�
man Cei trei mușchetari de Alexan�
dre Dumas va fi realizată în Franța
de către producătorul Dimitri Ras�
sam, pentru a face concurență ma�
rilor francize americane. Romanul
lui Dumas va fi transformat în două
filme, D’Artagnan și Milady, regi�
zate de Martin Bourboulon și care
sunt așteptate în săli începând din
2023. Producătorul susține că are
în vedere și realizarea altor filme
și a unor producții derivate care 
să exploreze universul celor trei
mușchetari.

AVERTISMENTUL 
LUI DAVID MAMET

David Mamet, scenarist de Oscar
și dramaturg recompensat cu un
premiul Pulitzer, atrage atenția
americanilor că sunt pe punctul
de a renunța la drepturile lor
constituționale acceptând or bește
restricțiile sanitare impuse de
autorități. „Ceea ce vedem acum
este o populație care a luat�o razna.
Lucrez acum la o carte numită 

Jurnal din anul molimei în care
încerc să înțeleg felul în care în�
tregul Occident se sinucide. Iar
noi ne sinucidem acum uitând de
constituția noastră. Practic, noi,
oamenii, avem capacitatea de a fi
oi. Dacă nu mai credem în Dum�
nezeu și nu mai credem în propria
țară, ajungem să credem în orice
tâmpenie ni se spune. Și până ne
venim în fire va fi prea târziu“,
spune Mamet.

DE LA METAL LA SCRIS

David Ellefson, cunoscutul basist
al formației Megadeth, debutează
ca autor de ficțiune cu The Sledge
Chronicles:Rock Star Hitman, un
thriller al cărui erou principal
este un muzician rock ce trebuie
să își plătească succesul devenind
ucigaș pentru o organizație clan�
destină. „Întotdeauna mi�am dorit
să scriu“, recunoaște Ellefson care
a realizat cartea în colaborare cu
muzicianul și realizatorul Drew
Fortier. De asemenea, Ellefson și
Fortier vor lansa anul viitor și un
film horror independent numit
Dwellers.

UN DEZASTRU FINANCIAR

Încasările la box�office în America
de Nord în 2020 au înregistrat o
scădere cu 80% pe fondul pande�
miei de virus chinezesc, cel mai
slab an din măcar ultimele patru
decenii. Este un dezastru financiar
mai ales pentru cinematografe,
dintre care multe s�ar putea să nu
își revină în urma carantinei. Unii

PE SCURT
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Într-un an când nu doar indus-
tria de film, ci întreaga noastră
existenţă e scuturată din
temelii pentru a fi, probabil,
reclădită în ceva mai bun, a
ieșit pe ecrane un film despre
vechiul Hollywood. Până și sin-
tagma „a ieși pe ecrane“ sună
acum puţin deplasat, din mo-
ment ce sălile de cinema au
fost în 2020 mai mult închise
și, oricum, Mank, de David
Fincher, a fost produs de 
Netflix pentru a fi distribuit
mai ales pe micile ecrane ale
computerelor. 

Bazat pe scenariul tatălui lui
David Fincher, Jack Fincher, Mank
trebuia să fie realizat în anii ’90,
dar a fost până la urmă filmat de
anul trecut până în februarie
2020, fiind montat când pande�
mia era în toi. Tot răul spre bine.
Izolarea adusă de coronavirus
pune mai adânc în abis filmul,
care a fost gândit nu doar ca unul
despre trecut (narând împrejură�
rile în care Herman J. Mankiewicz
a scris scenariul la Cetățeanul
Kane și recreând Hollywoodul de
altădată, când patronii marilor
studiouri erau mici zei, iar mogu�
lii care îi finanțau niște zei un pic
mai mari), dar și ca un film despre
eterna relație dintre artist și pu�
terea politică ori financiară, și
despre dificultatea de a�și păstra

integritatea când e perceput, cum
se spune în film, ca „maimuța
flașnetarului“.

Capitolul referitor la scriito�
rul de stânga Upton Sinclair, care
candidase în 1934 la postul de gu�
vernator al Californiei, fiind învins,
se pare, și datorită filmu lețelor pre�
tins reale produse de Metro Gold �
wyn�Mayer (condus de Luis B.
Mayer), ocupă o felie cam mare din
poveste, dar regizorul a considerat
probabil necesar ca ea să pună cât
mai bine în lumină invazia fake
news de azi și să facă din Mank o
poveste cât mai contemporană.

Imaginat ca o producție de al�
tădată, în alb�negru, cu decoruri
și costume cât mai fidele anilor
’30�’40 și cu o narațiune nonli�
neară cu flashbackuri anunțate
prin inserturi (și Mankiewicz
scria scenarii nonlineare), Mank

nu are pretenția că respectă rea�
litatea. Asta explică de ce tatăl și
fiul Fincher au preluat de la Pau�
line Kael informația controver�
sată că Orson Welles nu ar fi fost
coautor al scenariului care ulte�
rior a fost distins cu Oscar (singu�
rul Oscar primit în 1942 de
Ce tățeanul Kane), construind po�
vestea în jurul firului narativ
principal: după un accident auto,
Herman J. Mankiewicz e convins
de Welles să�i scrie scenariul nou�
lui film și, izolat la o fermă îm�
preună cu o secretară și o infir �
mieră, acesta începe să scrie o po�
veste care pentru toată lumea va
părea inspirată din viața magna�
tului de presă William Randolph
Hearst și a protejatei acestuia,
actrița Marion Davis.

Scenariul încurcat cronolo�
gic și adesea stufos se așază până

la urmă, grație regiei și interpre�
tărilor (Gary Oldman va avea pro�
babil o nouă nominalizare la
Oscar) în dimensiunile portretu�
lui reușit al unui artist (oricare ar
fi el) care izbutește, cu prețul au�
todistrugerii, să rămână de o anu�
mită onestitate. În ciuda referin�
 țelor politice inevitabile (aproape
că nu mai e film azi care să nu facă
politică), Mank are șarmul lui care
vine și din faptul că e o călătorie în
perioada de glorie a Hollywoodu�
lui, recreată cu acribie, dar și din
faptul că știm că această călătorie,
prin definiție, e una falsă. 

Let Them All Talk/ Lasă�i să
vorbească, noul film al lui Steven
Soderbergh realizat pe scenariul
prozatoarei Deborah Eisenberg, e
o lucrare de cameră despre relația
scriitorului cu realitatea, scrisă în
cheie când comică, când drama�
tică și filmată în 2019 aproape
numai la bordul luxosului vas de
croazieră Queen Mary II împre �
ună cu o mână de actori în mare
vervă:Meryl Streep, Candice Ber�
gen, Diane Wiest, Lucas Hedges,
Gemma Chan. 

Dacă Meryl Streep e, cum era
de așteptat, fără fisură în postura
de scriitoare izolată în propria
glorie – pedantă și adesea ridico�
lă –, surpriza o reprezintă reîntâlni�
rea cu Candice Bergen și Diane
Wiest. Prima, o vânzătoare texană
numai franjuri, e încă în spume că
prietena ei din facultatea, scriitoarea,

s�a inspirat din mariajul ei eșuat
pentru un ro man de succes. Diane
Wiest, care încă arată ca un înger,
joacă tot un fel de înger – prietena
celor două femei mențio nate mai
sus, care încearcă să găsească
justa măsură în relația lor și să le
împace cumva.

Dacă filmul ar fi fost dus până
la capăt ca o comedie de moravuri,
ar fi fost amuzant fără a fi profund,
dar scenariul are difi cultăți în
ambiția de a face din scriitoare un
personaj mai complex decât pare,
întorsătura de situație de la final
aproape distrugând ce se con�
struise până atunci. Așa, filmul se
sprijină pe interpretări și pe exe �
cuția impecabilă, dar neutră a lui
Soderbergh (care din nou e pro�
priul director de imagine și mon�
teur, sub consacratele pseudoni�
me Peter Andrews, respectiv Mary
Ann Bernard). SDC

l Mank – de David Fincher, cu:
Gary Oldman, Amanda Seyfried,
Lily Collins, Arliss Howard
l Let Them All Talk/ Lasă-i să
vorbească – de Steven Soder-
bergh, cu: Meryl Streep, Candice
Bergen, Diane Wiest, Lucas
Hedges, Gemma Chan

IULIA BLAGA
FILM

Știu că după titlu v�ați putea
aștepta să apară Neti Sandu, care
cu o mătură cu coadă lungă să
împingă pe Mercur din poziția
retrogradă și apoi să spună „re�
zolvări azi“. Însă analiza mea este
una telurică, bazată pe criterii
obiective și cunoștințe dobân�
dite la cursurile de politologie.

Avem o criză a negocierilor pri�
vind atribuirea funcțiilor cheie în

cadrul coaliției de centru dreapta.
Nimeni nu vrea să cedeze teren,
iar tridentul PNL, USR+ și UDMR
riscă să își scoată ochii de unul
singur. Noroc de mine. Am sta� 
bilit câteva scheme echitabile
prin care marii actori politici să
dețină roluri principale și nici
unul să nu fie Joker.

Schema unu. Victor Orban îl
înscrie pe Florin Cîțu în UDMR.
Mișcare de geniu, mulțumesc
pentru aplauze. Cal troian de șah.
Nebunul împinge calul în gard,
am văzut asta în Gambitul damei.
Rezultatul imediat este ieșirea din
șah. Dan Barna devine șef la Ca�
mera Deputaților, Ludovic prim�

ministru și Florin Cîțu șef la Senat
din partea UDMR. Dacian Cioloș
rămâne la B4, ca orice pion de sa�
crificiu. Partidă rezolvată fără ca
Turnul să mănânce nebunul de
aceeași culoare.

Schema doi. Ludovic Orban
se înscrie în USR+ și are două
opțiuni. Prima constă în a adera la
grupul contestatarilor lui Dan
Barna. Îl mătrășesc din fruntea
partidului și astfel Ludovic poate
primi funcția de șef al deputaților,
ghimpele din dreapta al tridentu�
lui din care ar mai face parte Flo�
rin Cîțu ca premier liberal și un șef
al Senatului desemnat de UDMR.
A doua opțiune este coroborată cu

schema unu și vă rog să fiți atenți.
Ludovic Orban, cu masca pe față,
începe să strige la ședințe, fără ca
lumea să�și dea seama cine strigă:
ce�a făcut, măi, pentru scorul par�
tidului, Dacian Cioloș? Imediat
domnul Cioloș va zbura din funcție,
iar USR+ va cere postul de pre�
mier. S�ar ajunge la formula
Orban prim�ministru userist, Dan
Barna șef la deputați și Florin
Cîțu președinte la Senat din par�
tea UDMR.

Schema trei. Dan Barna intră
în PNL, Florin Câțu în USR+, iar
Turnul mănâncă nebunul de
aceeași culoare. Dacian Cioloș ră�
mâne la B4. Vă las trei secunde să
vă faceți setările mentale. Este ca
o încredințare reciprocă de osta�
tici, așa cum se făcea pe vremuri,
garanție a bunei înțelegeri între
țări în perioada medievală. Să nu

uităm însă faptul ca Florin este
senator. Formula puterii ar avea
următoarea trivalență:Dan Barna
premier liberal, Florin Cîțu pre �
ședinte la Senat din partea USR+ și
Kelemen Hunor șef la Camera
Deputaților. Pionul de la B4 va con�
tinua, probabil, să avanseze pătră �
țel cu pătrățel, sperând că peste
patru ani va mânca Turnul. SDC
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Rezolvări politice

Vechiul și noul Hollywood
Mank, de David Fincher
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