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Sonia ridică mâna este un roman
despre raportul generației de azi
cu trecutul recent, mai exact
despre lumea de dinainte de
1989 ca preocupare obsesivă 
a unei tinere din Bu cureștiul
anilor 2000.
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CÂND LAVINIA
BRANIȘTE ÎȘI 
ASCULTĂ ÎNGERUL
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest volum, 
care va apărea în curând la
Editura Polirom.

SERGE MOSCOVICI,
DUPĂ RĂZBOI 
LA PARIS
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DESPRE SCRIITOAREA 
AZAR NAFISI

©
 S

ilv
iu

 G
he

ţi
e

©
 S

ta
nl

ey
 S

ta
ni

sk
i



2
ANUL XVII NR. 723

27 FEBRUARIE – 5 MARTIE 2021actualitate
www.suplimentuldecultura.ro

Cum să-ți pictezi
visele din întuneric

CONSTANTIN PIȘTEA

Astăzi Azar Nafisi trăiește în Ame�
rica, începând cu 1997, forțată de
politica radicală a regimului isla�
mic. Tatăl său, Ahmad, a fost pri�
mar al Teheranului între 1961 și
1963, iar mama sa, Nezhat, una
dintre primele femei alese în par�
lamentul iranian. După primii ani
de școală în Anglia și Elveția, și�a
finalizat studiile în Statele Unite,
pentru ca ulterior Azar Nafisi să
predea literatură engleză la Uni�
versitatea din Teheran și la Uni�
versitatea Allameh Tabatabai, dar
a fost înlăturată de la catedră în
1981, din cauză că a refuzat să
poarte vălul islamic. 

Oricât de multe ai afla despre
fundamentalismul islamic, parcă
nici o carte nu ți se fixează în
minte precum Citind Lolita în 

Teheran (Editura Polirom, 2018,
traducere din limba engleză și
note de Silvia Osman). 

Născută dintr�o pasiune uria �
șă pentru literatură, Citind Lolita
în Teheran pune la un loc, ca nici
un alt titlu, transformarea Iranu�
lui într�o absurdă republică fun�
damentalist�islamică și apariția
anticorpilor în rândul unei popu �
lații manipulate religios. 

UN TERITORIU MINUNAT 
AL TRANSGRESIUNII

Cu o puternică raportare autobio�
grafică, cartea aceasta spune po�
vestea unei profesoare pe care
curajul și, poate, inconștiența o
determină să creeze un club de
lectură chiar în perioada în care
Iranul se transformă din rău în
mai rău. Având alături șapte din�
tre studentele sale preferate, pro�
fesoara pune în discuție relația
dintre ficțiune și realitate, folo�
sind drept material didactic ti �
tluri importante din literatura
per sană clasică și romane clasice
occidentale foarte cunoscute. Așa �
dar, pornind de la O mie și una de
nopți, Mândrie și prejudecată,

Doamna Bovary, Daisy Miller,
Iarna decanului și, mai ales, Lo�
lita, în mijlocul Iranului revo �
luționar crește o insulă de li ber�
tate, un teritoriu minunat al
transgresiunii, în care se discută
uman și fără restricții despre
principii universal valabile, des�
pre dragoste și libertate, dar mai
ales despre normalitate.

Mashid, Manna, Yassi, Azim,
Mitra, Nassrin și Sanaz sunt ale�
sele de la început ale acestui club
de lectură datorită fragilității și
curajului lor. „Erau întruchiparea
conceptului de paria, nu apar �
țineau niciunui grup sau secte în
mod deliberat“, își amintește Azar
Nafisi, care menționează și crite�
riul de bază al selecției cărților

propuse spre dezbatere: credința
autorilor studiați în puterea aproa�
pe magică a literaturii.

Treptat, pe măsură ce atmos�
fera din țară devine tot mai greu
de suportat, relațiile din cadrul
grupului se încheagă și, așa cum
spune una dintre tinerele partici�
pante, sufrageria profesoarei ar
putea primi un nume simbolic,
precum „spațiul nostru“, după cum
una dintre autoarele dezbătute,
Virginia Woolf, are un roman su�
gestiv intitulat Camera mea. Un
spațiu al disidenței și o formulă
de evadare, clubul de lectură
funcționează ca un soi de lume
paralelă. Căldurii, empatiei și
libertății din interior li se opun
îngrădirile de tot felul din afară,
un afară dominat de „vrăjitoare și
de ființe ale întunericului“, în care
cele mai nesemnificative gesturi
capătă interpretare politică. 

În exterior, culoarea basmalei
sau nuanța cravatei sunt simbo�
luri ale decadenței occidentale și
ale tendințelor imperialiste. Dacă
nu porți barbă, dacă dai mâna cu
persoane de sex opus, dacă aplauzi
sau fluieri la întâlniri publice ești

catalogat drept recalcitrant, ușor
de considerat parte a unui com�
plot organizat de imperialiști
pentru a distruge cultura stră �
moșească.

În interior, îți este apreciată
opinia, te poți îmbrăca oricum, ba
chiar ești încurajat să ai o vesti �
mentație cât mai puțin inhibată
și, mai important decât orice, ești
ascultat. Vocea contează aici, spre
deosebire de lumea din afară,
unde cenzura influențează chiar
și stilul artistic. Emblematic pen�
tru involuția mentalității din Ira�
nul povestit aici de Azar Nafisi
este exemplul unei pictorițe care
alege să facă saltul de la realism
modern la pictură abstractă, con �
ș tientă că nu mai poate picta
decât „culorile viselor sale“. 

„Republica Islamică ne�a adus
înapoi în vremea lui Jane Austen“,
spune una dintre cursante. „Bine�
cuvântate fie căsătoriile aranjate!
În zilele noastre, fetele se mărită
fie pentru că familiile le obligă, fie
ca să obțină vize sau să�și asigure
stabilitatea financiară, sau pentru
sex – se mărită din tot soiul de
motive, dar rareori din dragoste.“

117 săptămâni, atât timp a stat Citind Lolita în
Teheran pe lista de bestselleruri a „The New York
Times“, iar Azar Nafisi este astăzi foarte
cunoscută datorită curajului cu care a povestit
despre absurditatea unui sistem politic subordo-
nat fundamentalismului religios.

Ideea de a pleca, la fel ca și posibi-
litatea divorţului, stă la pândă în mintea
noastră, întunecată și sinistră, gata să iasă
la suprafaţă la cea mai mică provocare.
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„Să trăiești în Republica Islamică
e ca și cum ai face sex cu un băr�
bat pe care îl detești“, îi spune
soțului chiar profesoara�nara�
toare din această carte, nu cu
mult timp înainte de a lua decizia
de a pleca. De altfel, chiar dacă la
clubul de lectură ori la universi�
tate nu se discută despre plecare,
ideea aceasta este permanent pre�
zentă acolo, pe fundal, ca o soluție
de avarie, pentru momentele în
care nici terapia prin ficțiune nu
mai funcționează. Când viața de zi
cu zi seamănă cu un câmp de
luptă, „ideea de a pleca, la fel ca și
posibilitatea divorțului, stă la
pândă în mintea noastră, întune�
cată și sinistră, gata să iasă la
suprafață la cea mai mică provo�
care“.

Volum de memorialistică, dar
și de critică literară accesibilă, Ci�
tind Lolita în Teheran a devenit
bestseller (doar) pentru că are ro �
lul de portavoce. Sunt aici nu
numai tinerele cu care profesoara
comunică la fiecare „sesiune“ a
clubului de lectură și nu doar cei
cu care interacționează de fiecare
dată când susține un curs la uni�
versitate, ci și familiile lor, forme
de interacțiune și expresii ale
unor mentalități care alcătuiesc
imaginea unei perioade pline de
iluzii revoluționare deșarte.

„Când am plecat de la curs în
ziua aceea, nu le�am spus ceea ce
eu însămi începeam să descopăr:
cât de asemănător devenea desti�
nul nostru cu al lui Gatsby. El
dorea să�și împlinească visul re�
petând trecutul și în final desco�
peră că trecutul este mort, pre� 
zentul – o minciună, și că nu
există viitor. Nu seamănă toate
astea cu revoluția noastră, care 
s�a născut în numele trecutului
colectiv și ne�a distrus viețile în
numele unui vis?“

Și aici, dar mai ales în Lucruri
nespuse, Azar Nafisi scrie despre
familia sa, ca parte a educației

primite. De altfel, te și întrebi de
unde acest curaj de a povesti atât
de liber despre un sistem cu o
forță opresivă incredibilă, despre
un sistem care te poate zdrobi
chiar și fără motiv? 

CÂND NU MAI POȚI SĂ
PĂSTREZI TĂCEREA, SCRII

Lucruri nespuse (Editura Poli�
rom, 2018, traducere din limba
engleză și note de Sânziana Dra �
goș) acoperă nu mai puțin de un
secol, între nașterea bunicii scrii�
toarei și apariția pe lume a fiicei
sale, iar Azar Nafisi privește nu
doar către familia sa, ci și către
țara care a trecut în perioada po�
vestită prin două revoluții.

Din Lucruri nespuse aflăm că
situația socială bună a familiei 
i�a permis lui Azar Nafisi ca în co�
pilărie să ajungă la școală în An�
glia și Elveția, dar și că tatăl ei, o
figură publică respectată, a fost
închis din motive banale. 

De altfel, părinții sunt aici
mult mai prezenți decât în Citind
Lolita în Teheran. Și dacă tatăl
este prezentat ca un bun povesti�
tor, o figură protectoare cu o am�
prentă puternică asupra persona� 
lității lui Azar, mama este înfă �
țișată ca un personaj rece, nefericit
și frustrat. Din cauza proprii�
lor neîmpliniri, mama lui Azar este
mai mereu aspră și nemul țumită,
cu un nivel al așteptărilor foarte ri�
dicat. „Era ceva în tonul ei care mă
făcea să mă simt mereu tânără și

fragilă și încăpățânată, și în același
timp, acum, când îi aud vocea în
memorie, știu că nu m�am ridicat
niciodată la nivelul așteptărilor ei.
N�am devenit niciodată doamna
pe care ea a încercat să mă facă să�
mi doresc să devin.“

Am redat acest citat din Ci�
tind Lolita în Teheran, pentru că
se potrivește foarte bine cu modul
în care este redată mama (și) în
Lucruri nespuse. Aici, mama e și
ființa crudă care�i refuză un sărut
de noapte bună, trimițând�o pen�
tru asta la eroina ei dintr�o carte,
precum și cea care o însoțește
timp de trei luni în prima sa ieșire
în Anglia, pentru a�i ușura aco�
modarea. 

Pe de altă parte, tatăl ei este și
fascinantul povestitor sau autorul
unui jurnal tulburător, închis în
timpul celor patru ani de de ten �
ție, dar și bărbatul șarmant, care
se folosea de Azar pentru a�i fi
acoperite diversele escapade ex�
traconjugale.

Departe de țara pe care a pă�
răsit�o, dar care nu i s�a îndepăr�
tat niciodată de inimă, Azar Nafisi
a crescut doi copii, un băiat și o
fată, și a sperat într�o soartă mai
bună pentru Iran. Se vede asta nu
doar în Citind Lolita în Teheran,
carte pe care a scris�o după ce a
ajuns în SUA, ci și în Lucruri nes�
puse, când în repetate rânduri își
justifică textul, parcă pentru a se
apăra în fața familiei care ar
putea să nu fie de acord cu tot ce
povestește și a conaționalilor care
i�ar putea imputa că a preferat
fuga în locul unei lupte directe cu
„monstrul“.

„Dar eu nu mai cred că putem
păstra tăcerea. Căci, de fapt, nu o
facem niciodată. Într�un fel sau
altul, prin ceea ce devenim sun�
tem întruchiparea a ceea ce ni s�a
întâmplat.“

Legând evenimentele din fa�
milia ei de cele din istoria recentă
a Iranului, Nafisi nu doar că suge�
rează, ci indică direct influența pe
care politica o are asupra fiecăruia.
Politica și, implicit, nevoia de a lua

poziție, de a nu privi impasibil
către deciziile puterii. Ea dă multe
exemple de apropiați dispăruți din
pricini mai mult decât nesemnifi�
cative și chiar povestește o situație
în care soțul ei este acuzat de
fundamentaliști că nu este atent la
vestimentația ei (vălul nu îi acope�
rea complet părul).

„Într�un anume fel, această
carte este o reacție împotriva pro�
priului meu cenzor și inchizitor
interior.“

Până la urmă, fiecare luptă cu
viața, cu trecutul și cu monștrii lui
așa cum crede că e mai bine. Azar
Nafisi o face în scris, lăsând să
iasă la suprafață durerea pe care
o simte în raport cu trecerea tim�
pului. În ce�i privește pe părinți,
buni sau răi, ea regretă că nu i�a
ascultat mai mult, că nu a căutat
să afle mai multe direct de la ei
despre cine și cum au fost, îndem�
nându�și cititorii la mai multă
atenție pentru cei apropiați.

„De ce nu le acordăm mai
mul  tă atenție celor pe care îi iu �
bim? De ce nu�i întrebăm mai
multe despre fiecare amănunt
oricât de mărunt, despre copilăria
lor, despre ce simt, ce visează și,
dacă sunt obosiți sau nu vor să
vorbească, de ce nu insistăm? De
ce nu păstrăm fiecare fotografie,
de ce nu ne luăm notițe, de ce nu�i
întrebăm pe alții despre ce știu,
pe cei care au fost acolo înaintea
noastră, cei care cunosc lucrurile
pe care noi nu le știm?“

Lucruri nespuse este foarte
bine scrisă și te câștigă de la pri�
mele pagini. La final, ești marcat
atât de nostalgia scriitoarei, cât și
de capacitatea ei de a se descoperi
pe sine prin intermediul trecutu�
lui celor apropiați și prin prisma
istoriei țării pe care, cu sufletul,
nu o va părăsi niciodată. 

Într�un interviu pentru „PEN
America“, Azar Nafisi a mărturisit
că a fost conștientă de problemele
pe care le�ar fi putut avea din
cauza celor scrise. „În țara mea
natală, memoriile personale sunt
aproape tabu, memoriile sunt mai
mult despre chestiuni publice și
în nici un caz personale. (...) Cu
toate astea cea mai mare provo�
care nu a fost reprezentată de
reacțiile celorlalți la scrisul meu,
ci de reacțiile mele. Să scriu car�
tea aceasta a fost una dintre cele
mai dureroase experiențe din
viața mea. Dar am simțit că tre�
buie s�o scriu ca să�mi pot lua la
revedere așa cum se cuvine de la
părinții mei și de la țara mea na�
tală, prin amintirile mele despre
ei, în acest fel sărbătorindu�i, dar
și plângându�le soarta.“

Azar Nafisi poate sluji oricând
ca exemplu despre cum să�ți
folosești scrisul pentru a rămâne
demn în ciuda oricăror presiuni,
iar cărțile ei funcționează și ca te�
rapie. „Temerile și emoțiile noastre
sunt uneori mai puternice decât
pericolul public“, a scris ea undeva.
„Tăinuindu�le, păstrăm puterea lor
malefică. Trebuie să fii capabil să
descrii lucrul de care vrei să te eli�
berezi, și pentru a face asta trebuie
să recunoști că el există.“

„Un roman nu este o alegorie,
le�am spus, apropiindu�ne de fi�
nalul cursului. Este o experiență
senzuală a unei alte lumi. Dacă nu
intri în acea lume, nu îți ții răsu�
flarea împreună cu personajele și
nu te implici în destinul lor, nu
vei putea fi capabil de empatie, iar
empatia este miezul romanului.
Așa îl citești: inhalând experiența.
Așa că începeți să respirați. Vreau
doar să țineți minte acest lucru.
Asta e tot, sunteți liberi.“ (Citind
Lolita în Teheran) SDC

Într-un anume
fel, această carte
este o reacţie îm-
potriva propriului
meu cenzor și in-
chizitor interior.

Cărţile sunt precum copiii mei, odată
ce au plecat de la mine au viaţa lor și

nu-mi doresc să-i mai controlez. Dacă aș
zice că aș vrea să nu fi scris ceva anume

ar fi ca și cum nu mi-aș fi dorit ca un
copil să se nască.

Azar Nafisi, într�un interviu pentru „PEN America“
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Vaccinarea se opune viguros
molimei, războiul mai durează.
Să vedem, așadar, ce mai
spune la jurnal.

Marți, 23 februarie
Imaginați�vă țărișoara ca pe un
aparat de păcănele. Și următorul
căruia îi vine rândul să dea ghea �
ră e neînfricatul revolu ționar bu�
zoian Ciolacu. Te trec fiori, vorba
unui televizat. Bine că s�a refor�
mat educația din temelii, pas cu
pas, bine că am avut anii ăștia de
țară bine făcută cu Iohannis că�
lare pe situație ca pe schiuri, că
nu știu ce ne făceam, zău, ne�o
luau bulgarii înainte.

Luni, 22 februarie
Aniversăm astăzi patru ani de la
una dintre cele mai frumoase har �
fe din istoria recentă: o po lițistă
din Carei l�a luat la bătaie pe un
șofer care i�a spus că seamănă cu
Elena Udrea. Bine i�a făcut.

Duminică, 21 februarie
La intrarea pe pământul sfânt al
României ar trebui să fie, totuși,
un avertisment: atenție, conține
Șoșoacă.

Gânduri de acum un an:Sper
să apuc ziua (mai ales că nu e de�
parte) când Mihăiță Piticu îl va en�
dorsa pe George Enescu, Lil Esca
pe Emil Cioran și cântărețul chel
Marcel Pavel pe Eugen Ionescu.

Sâmbătă, 20 februarie
Nu mă mai satur de esențialul
Cîțu, splendid exemplar de buge�
tar�liberal. Mă uit la Cîțu și, când
nu�l văd pe Bubico, îl și văd pe
Rică Venturiano cu plete și chelie,
reformând în toate părțile, de
dra gul poporului, ori toți să mu �
riți, ori toți să scăpăm. 

E Cîțu, leit.

Rică (prinzând limbă, după
ce a zâmbit cu multă satisfacție de
vorbele lui Jupân Dumitrache):
Domnule, Dumnezeul nostru este

poporul: box populi, box dei! Noi
n�avem altă credință, altă spe ran �
ță, decât poporul. (Jupân Dumi�
trache ascultă uimit.) Noi n�avem
altă politică decât suveranitatea
poporului; de aceea în lupta noas�
tră politică, am spus�o și o mai
spunem și o repetăm necontenit
tuturor cetățenilor: „Ori toți să
muriți, ori toți să scăpăm!“.

Vineri, 19 februarie
Cabinetul Cîțu este și o grea, mi �
șelească, insurmontabilă lovitură
aplicată pieței libere. Practic, s�au
smuls cele mai promițătoare vlăs�
tare de pe piața liberă și au fost si�
luite să facă bugetul o tură, e
groaznic să vezi atâtea com pe ten �
țe rare împiedicate să�și facă un
rost viață fiindcă trebuie să se sa�
crifice de dragul țărișoarei, să se
nevoiască pe la buget, ca dregă�
tori ai treburilor publice pentru
un popor de ingrați, lacrimi și
suspine, adevărata generație de
sacrificiu.

Joi, 18 februarie
Sunt întrebări la care nu vom afla
niciodată răspunsul: ce fac șoferii
speciali cu coarnele de ren în fe�
bruarie, ce face Hrușcă în august,
care este sensul vieții etc.

Miercuri, 17 februarie
Notă din jurnal de acum doi ani:
s�a aflat până la urmă dacă in �
scripțiile alea stradale cu „nu te
preocupa, ești frumoasă astăzi“
erau făcute de Orlando pentru
Orlando? Eu așa am bănuit me �
reu. Sau erau de la Daea pentru
oaie? Din aceste dileme nu aș vrea
să ies, deocamdată.

Marți, 16 februarie
Ce voiam să întreb: mai există
vreun proiect pe lume, unul sin�
gur, care să nu fie inedit?

Luni, 15 februarie
Una dintre cele mai frumoase harfe
ale nebunului de Dali e că umbla pe
străzile din New York cu un clopoțel

asupra sa și dacă ve dea că trece un
trecător fără să�l bage în seamă
suna din clopoțel pentru a�l face
atent la el. Vorbea despre sine doar
la persoana a treia și în ultimii ani,
când îi filau deja toate cele, nici nu se
mai obosea să�și spună Divinul Dali,
zicându�și mai simplu:Divinul.

Duminică, 14 februarie
Vreme numai bună de recitit ilu �
miniști. Răsfăț cu Voltaire și Rou �
sseau (ce pierdem de când nu�i mai
avem în minte!), spre seară, poftă
nebună de Caragiale, „eu sunt Bibi�
cul, nene Iancule“, și, la desert, de �
sigur, Babel. La subsol și Guy de
Maupassant – cele mai frumoase
proze scurte din câte cunosc, pre�
cum și din câte nu cunosc. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (23)

O să-mi iau inima în dinţi – toţi
trebuie să ne prăbușim într-o
zi – și o să spun că pentru mine
în Crimă și pedeapsă există și
un personaj nereușit, și chiar
cu un rol important, anume
comisarul anchetator Porfiri
Petrovici. N-am nici un dubiu
că eu mă înșel, nu Dostoievski,
dar asta e, mie nu-mi place
cum e gândit acest personaj. 

O fi, poate, o prejudecată puerilă
împotriva caracterului fals poli țist
al acestui roman fundamental,
cine știe, cert e că, deși l�am citit de
patru ori, ceva mă enervează me �
reu la Porfiri Petrovici. Lucrul și
mai greu de mărturisit este însă
altul. De câțiva ani mă tot gândesc
că, în locul comisarului, Dosto�
ievski trebuia s�o fi pus pe actrița
americană Frances McDormand
în rolul ei din Fargo. Totul ar fi
funcționat la cu totul alt nivel ar�
tistic între Raskolnikov și ea. În
locul exasperantului comisar să fi
fost tânăra police chief  din Min�
nesota, însărcinată în ultimele luni,
a cărei tenacitate churchilliană e

ascunsă, în filmul fraților Coen,
sub aparențe cum nu se poate mai
puțin amenințătoare.

Situația are ramificații îngri�
jorătoare. Când l�am văzut pentru
prima oară pe nefericitul din
Țipătul lui Munch, am crezut că
recunosc capul înfășurat în ban�
daje al unuia poate și mai nefericit,
Griffin din Omul invizibil. Iar când
mă gândesc – și o fac destul de des
când am ceva urgent de făcut – la
Rahan din benzile desenate de
André Chéret, nu�l mai pot separa
de puștimea cu fețe pe jumătate
lombroziene, pe jumătate angelice
din filmele lui Pasolini.

Problema aici nu e deloc că s�ar
amesteca, blasfemic, chipurile,

cultura mare cu divertismentul
de calități variabile. Limitele între
ele mi se par tot mai des neclare și
nimeni nu are monopol pe reflec �
ția asupra lumii. Conflictul e al �
tul: cultura vrea asociații, dar
me moria vrea compartimente.
Paralelele între tot ce trăiești cul�
tural sunt desigur inevitabile și
chiar profitabile, căci ideile tre�
buie amestecate tot timpul, ca în
betonieră. Pentru memorie însă,
asta e o catastrofă. Reevaluarea și
deconstrucția cărților citite în co�
pilărie se face cu pierderea unei
vechi avuții senzoriale, pierdere
existențială pe care oarecarele
câș tig intelectual nu o justifică
deloc. Poți să�ți ții mintea trează
în fel și chip, nu e nevoie s�o faci
cu prețul contaminării emoțiilor
între vârste diferite. Din copilărie
până în adolescență există câteva
experiențe de lectură în care ne
investim atât de puternic încât ne
punem ființa la păstrare în ele. Iar
asta nu depinde de valoarea in�
trinsecă a acelor cărți. Această 
arhivă nu trebuie stricată cu ana�
lize și comparatisme de doi lei. În
rest, sigur, totul merită regândit,

reanalizat periodic; dar e mai bine
să nu riscăm să amestecăm mar�
keri importanți de memorie. Să te
apuci să deconstruiești romanele
de capă și spadă ale lui Zévaco (o
încearcă deja Sartre, care însă
adaugă repede: Pardaillan, c’était
mon maître…) înseamnă să�ți tai
craca de sub picioare. Poate că nu
e rău să�i lăsăm pe eroii lui Féval
și Gautier acolo unde sunt, să pe�
ripatetizeze duelându�se până la
sfârșitul timpurilor, și să facem
exerciții critice pe baza lecturilor

de maturitate, care ne�au angajat
mai mult intelectual.

Cu ocazia asta, îi descopăr
niște virtuți lui Porfiri Petrovici.
Cum și în adolescență, și mai târ�
ziu a rămas singurul personaj din
roman care nu m�a impresionat
cu nimic, sunt azi liber să mă în�
treb și eu, dimpreună cu istoricii
literari, dacă e un fel de Socrate,
un fel de detectiv Auguste Dupin
al lui Poe și așa mai departe. Vorba
vine că sunt liber, de fapt ocupat
să recitesc Pardaillan și Fausta. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Ce-a vrut să zică Pardaillan



Săptămâna trecută am înșirat
câteva scene din filmele de
animație Disney care au fost per�
cepute de unii – de mulți – por�
nografice sau măcar imorale și
periculoase pentru mințile fra�
gede ale copiilor. 

Unele dintre ele m�au amuzat –
nu scenele, ci acuzațiile. O glumă
ce�și are, ca multe glume, partea
ei zdravănă de adevăr zice că
există oameni pentru care, atunci
când țin în mână un ciocan, toate
lucrurile din jur devin cuie – și
trebuie neapărat să le bată în cap.
Îmi vine însă greu să�mi imaginez
ce țin în mână oamenii care nu
văd în jurul lor decât falusuri – și
nici nu țin neapărat s�o fac. S�o
facă psihanaliștii. 

Căutarea obsesivă a unor
obscenități în produsele de diver�
tisment destinate copiilor este cu
siguranță manifestarea unor pul�
siuni erotice reprimate, ascunse
în străfundul minții puritanilor
de ocazie.

E drept că pornisem discuția
de la cele câteva filme de animație
cărora compania Disney le�a mo�
dificat din proprie voință nivelul
de acces la categoria de vârstă, din
motive ce țin în mare măsură de
corectitudinea politică: Dumbo,
Peter Pan, Pisicile aristocrate ș.a.
câteva. Așadar, de�acum filmele
respective pot fi găsite doar în
secțiunea pentru adulți și au
chiar la început, înainte de gene�
ric, un disclaimer devenit el
însuși clasic prin limbajul lemnos
folosit: „Această producție include
imagini negative și reprezentări

injuste/ abuzive ale unor popoare
sau culturi. Aceste stereotipuri
erau greșite atunci și sunt greșite
(și) acum. În loc să eliminăm ma�
terialul de față, noi“ – ah, acest
„noi“ colectiv! – „dorim să îi facem
recunoscut impactul no civ, să
învățăm din asta și să de clanșăm
un dialog, pentru a crea împreună
un viitor mai integrator (inclu�
sive)“. Nu vreau să iau la puricat
textul ca atare, care mi se pare mai
degrabă o formă de protecție a com�
paniei față de eventualele acu zații
venite dinspre zona woke a socie �
tății civile (deși ce înseamnă „repre�
zentări injuste/ abuzive ale unor
popoare sau culturi“? chiar erau
greșite și atunci, ca și acum? în ce
sens „greșite“? există vreo reprezen�
tare unică, corectă și pozitivă a unor
popoare sau culturi?). Îl iau așa cum
vine, ca pe o nouă variantă de limbaj
ideologic rigid, așa cum noi, est�eu�
ropenii, am cunoscut câteva decenii
în comunism – în alte condiții, dar,
pun pariu, elaborat de aceeași spe�
cie de capete pătrate.

Restricționarea sau difuzarea
filmelor de animație la pachet cu
un kit de interpretare corect poli�
tic nu e un fenomen foarte nou, ci
doar recent. Nu e nou nici la Dis�
ney, nici la alte companii din do�
meniul artei și divertismentului. 

Reflectă modificările sensibi �
lităților publice în privința anu�
mitor teme, devenite – altfel, pe
bună dreptate – foarte actuale,
cum ar fi rasismul, intoleranța,
discriminarea rasială, socială, et�
nică. Ironic e faptul că el ilus�
trează, într�un alt tipar, același
moralism puritan de modă veche
și, în esență, WASP (alb, anglo�
saxon, protestant) care stă la baza
identității civice și culturale din
Statele Unite – doar că de data
asta a luat forma unui nou vas
ideologic. Am putea spune că e un
trend – ca să nu�i zicem modă –
în care se recunoaște același arhe�
tip de sorginte puritană, occiden�
tală, albo�centrică, pus acum în
slujba ideilor woke.

Ridicolul apare atunci când

ideologizarea e dusă la extrem și
când, de teama de a nu te frige, de
teama presiunilor ideologice și a
consecințelor de orice fel – în
cazul de față, consecințe de ordin
economic –, sufli în orice iaurt.
Așa se face că legendara compa�
nie Disney a preferat să apeleze la
un set de experți externi pentru a
detecta scăpările rasiste, discri�
minatorii, xenofobe și toate câte 
i�ar putea periclita imaginea pu �
blică. Iar experții, indiferent cum
vor fi fost aleși, au găsit derapa�
jele – căci cine caută, inevitabil,
găsește – și cu siguranță vor mai
găsi și altele, fiindcă reevaluarea
culturii așa�numite „opresive“
abia a început. 

Mă gândesc dacă n�ar fi mo�
mentul să mă înrolez și eu în
această avangardă a noii culturi,
să�mi pun ochelarii de cal și să
scotocesc după bubele discrimi�
natorii ce urâțesc atâtea și atâtea
creații artistice de pe glob. Ni�
meni nu e nevinovat, nimic nu e
inocent. O să vedeți. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Războaie culturale și desene animate (IV)

Nu mai putem continua așa, este
nevoie de reformă, a scris pre�
mierul Florin Cîțu zilele trecute
pe Facebook. 

Același premier dă și ceva detalii
în privința zonelor în care e nece�
sară curățenia generală: „Reformă
în tot aparatul public și în compa�
niile de stat. Reforma sistemului
de pensii. Reforma sistemului de
salarizare. Reforma ANAF. Res�
tructurarea companiilor de stat
care au pierderi de 30 de ani. Pier�
derile companiilor de stat sunt
mai mari decât investițiile buge�
tate în acest an. Asta au făcut
socialiștii din economia României
în ultimii 30 de ani. Au falimentat
companiile de stat și au acumulat
pierderi“.

Curajos punct de vedere. Pro�
babil că liderii sindicali au înroșit
deja telefoanele și pregătesc miș �
cări ample în perioada urmă�
toare. De altfel, nici bine nu s�a
instalat noua guvernare, că s�au

întețit protestele, de parcă s�ar fi
tăiat deja ceva lefuri în zona bu�
getară. Printre cei mai nervoși
sunt polițiștii, care au ieșit în
stradă preventiv, ca nu cumva să
se taie vreun spor în perioada
imediat următoare. După ieșirea
anticipată la pensie, avem un nou
concept: protestul preventiv.

Premierul Cîțu are dreptate
când spune că e nevoie de refor �
mă. Și așa am așteptat prea mult,
iar distanța dintre zona privată și
stat se tot mărește.

Bugetul nu mai permite chel�
tuieli nesăbuite, iar orice ban
aruncat în vânt înseamnă mai pu �
ține fonduri la investiții.

„Ajunge. Așa nu se mai poate“,
își încheie premierul liberal pos�
tarea pe Facebook. Un strigăt al
disperării, în condițiile în care
Cîțu, ca fost ministru de Finanțe,
știe clar cât de dramatică e situa �
ția în vistieria statului.

Problema e că partidul dom�
niei sale nu se arată preocupat de

reforme. Ba chiar deloc. Dacă ne
uităm prin teritoriu, oastea libe�
rală e prinsă cu ocuparea posturi�
lor grase. Ce reformă? Pentru asta
au luptat liberalii în ultimii doi
ani? Pentru propria lor austeri�
tate? Iar reforma în puzderia de
instituții fără noimă din țară cam
asta înseamnă. Mai puține posturi
și evident mai puține privilegii.

PNL nu e pregătit să taie în
carne vie. Nu vrea, dar nici nu are
chef. Teoria reformelor e fru�
moasă, am mai auzit refrenul ăsta
de n ori, dar mai greu cu aplicatul.
Liberalii abia au așteptat să trea �
că alegerile parlamentare, cum să
dispară bunăstarea taman acum
când le�a venit rândul să se așeze
la masa bogaților? Cum să facă re�
formă spre exemplu ie șea nul
Petru Avram la Administrația Ba�
zinală de Apă Prut�Bârlad? Ani�
malul politic trebuie hrănit bine,
nu poate fi chinuit taman în vre�
murile când ai lui au preluat pu�
terea la Palatul Victoria.

Florin Cîțu are dreptate. E ne�
voie acută de reformă. Dar, înainte
de a porni reformarea țării, obli�
gatorie pentru a termina cu risipa,
e nevoie de o reformă profundă și
reală în PNL. Cu oameni prin
administrație care au dosare la
DNA sau care sunt trimiși în jude�
cată pentru comiterea unor fapte
de corupție, PNL nu are nici o
șansă să se reformeze. 

Liberalii vor avea în toamna
asta congres și e de presupus că
vom vedea o competiție pe bune
în interiorul partidului. Ludovic
Orban nu se mai află la butoanele
guvernării, deci ar fi ceva șanse să
vedem o bătălie deschisă, în care
funcțiile se ocupă prin vot liber,
nu prin aranjamente de culise.

În această vară vom ști înco�
tro va merge PNL și dacă există
vreo șansă ca acest partid să în�
ceapă schimbarea internă. Când
ești la putere e complicat să te re�
formezi, dar PNL este obligat să
îmbrace haine noi dacă vrea să
mai aibă un cuvânt greu de spus
la alegerile din 2024. 

Dacă PNL are într�adevăr in �
tenții reformiste vom vedea chiar
mai repede, când încep alegerile
în filiale. În multe județe s�au in�
stalat adevărați vătafi, care con�
duc nu doar organizația, ci au pe

mână fie Consiliul Județean, fie
primăria reședință de județ. O
schimbare a acestor oameni de la
conducerea filialelor ar însemna
că se întâmplă ceva în partid și că
există un curent reformist puter�
nic care vrea altceva. Dacă PNL
reușește o primenire internă,
atunci ne putem aștepta ca re�
forma să cuprindă întreaga socie�
tate, ba mai mult să intre și în
instituțiile care păstrează același
aer îmbâcsit de 20 de ani. Poate 
n�ar fi rău ca înainte să anunțe re�
formarea țării, premierul Florin
Cîțu să pună umărul la împrospă�
tarea partidului. Cu vechii tovarăși
liberali la conducere și după con�
gres, actualul premierul nu are
nici o șansă. Ba mai mult, având
partidul la butonieră, tovarășii își
vor lua înapoi și guvernul. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cîțu, spectator sau jucător
în interiorul PNL?
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M-a invitat la o audiție
„ultimul răcnet“ ami -
cul meu mai tânăr,
care nu se supără
când îi spun că ține
legătura cu viitorul
așa cum o ținea și
Bilă al lui Marin Preda
cu URSS. 

Asta pentru că e adeptul nou tă �
ților, pe care le abandonează mai
repede decât pot eu să consemnez
vreo chestie ce te lasă cu gura
căscată. (Dacă ești pensionar sau
bugetar, rămâi și împrumutat pe
viață, în caz că te mușcă demonul
să cumperi vreuna, fără să fii sigur
că îți ajung banii de la ciorap.)
Acum, știindu�mă îndrăgostit de
muzica în surround, m�a tentat cu
un show special, livrat tridi men �
sional și receptat wireless, si �
multan printr�o pereche de căști
„profi“ și ochelari VR. Nu scriu
numele firmei, nu vreau să credeți
că sunt plătit să�i fac reclamă.

Oricum, ceva Hi�Tech, niște „ju �
cărele“ tot mai agresiv prezente în
viața generațiilor care mâine nu
vor mai râde la soare, ci la foarte
mulți aștri, randați „în timp real“
de o tehnologie inteligentă și
insidioasă. Cunoscând prefe rin �
țele amicului în materie de muzici,
am fost reticent din start și l�am
chestionat despre ce�i vorba. N�a
răspuns. În schimb, m�a întrebat
dacă am băut vreodată vodcă
Beluga. Și a închis telefonul.

Nu sunt atât de bețiv pe cât mă
laud, dar e sigur că încă mai am
curiozitatea să�mi testez papilele
gustative cu ceva inedit. După
amabilitățile obișnuite, dinaintea
paharului de sticlă groasă, pe
jumătate garnisit cu transparenta

licoare siberiană, am pus căștile și
ochelarii, fără să știu ce mi�a pre �
gătit să văd. Surpriză a fost, însă nu
de asemenea amploare încât să�mi
pierd controlul și să uit de Beluga.
David Guetta este ci neva cunoscut
mie, și probabil că foarte multor
cititori. Orice ama tor al genului
electronic va fi auzit câteva piese
de�ale lui. Nu mai zic de iubitorii
fotbalului, care sigur n�au șters de
pe HDD concertul deschizător al
campionatului mondial din 2016.
Privitorii la televiziuni de nișă îi
vor fi re mar cat aparițiile în video �
clipuri ce pot fi acuzate de orice,
dar nu că fac rabat de la trendul
dominant din showbiz. 

La fel ca majoritatea hiturilor
(li s�ar potrivi niște ghilimele dacă
le�ai lua în serios) pe care fran �
cezul și�a exersat degetele remi �
xătoare, și videoclipurile sunt un
coctail de imagini care trimit la
alte imagini, clasice sau puțin cu �
noscute, secvențe din filme, grafică
animată 3D, fotografii sau sculp �
turi, combinate în ritm rapid, să nu
ghicești sursa primară. Elementul
de bază este ritmul, explorat și
exploatat în orice piesă. Nu cred că
e ceva greșit sau banal. Pentru cine

a uitat, muzica de dans este făcută
să întrețină dansul, nu să elimine
nedreptatea sau mizeria de pe
planetă. Iar Guetta, la fel ca mulți
din generația sa, pune în mișcare
mulțimile, oferindu�le câteva clipe

sau ore de plăcere, singura plăcere
pe care milioane de oameni o pri �
mesc gratuit, ascultând un difuzor
agățat afară, într�un stâlp.

Răsfățat de soartă, David Guetta
sprijină UNICEF și culege mereu
fonduri pentru copiii defavorizați
de pretutindeni. Concertul la care
am fost invitat să asist s�a ținut pe
platoul de aterizare al helicop �
terelor, în vârful unui celebru
hotel din Dubai. Punerea în scenă
era absolut fabuloasă, măcar că
efectele VR pot fi înșelătoare (nu
cunosc amănunte). Plimbarea noc �
turnă deasupra orașului (filmată
din dronă) amintea de filmul Blade
Runner (conexiune la Vangelis, 
v�ați prins!), piesele stârneau acti �
vismul, deși evenimentul purta
sigla „Stay Home United“ (pan �
demia!). Dar totul a sunat... sec! Și
asta din lipsă de spectatori. Teh �
nologia VR nu ține loc de oameni,
îndemnurile DJ�ului păreau jal �
nice, agitația sa insipidă. Nicio dată
nu am avut asemenea senza�
ție de gol. 

Norocul meu cu vodca... SDC

Viitorul sună sec

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro



În urmă cu exact un deceniu,
semnam primul text așezat în
paginile „Suplimentului de cul�
tură“ sub titulatura Datul în
spectacol. Redactorul�șef George
Onofrei îmi propusese rubrica
de artele spectacolului din acest
magazin cultural din România
(primul, cu cel dintâi număr scos
din teascurile tipografice la 13
noiembrie 2004), invitându�mă
să vin și cu un nume pentru ea. 

E o colaborare cu origini bruxel�
leze; întâmplarea face că mă aflam
în capitala belgiană când am pri�
mit oferta. Îmi amintesc perfect că
vizionasem la Théâtre de la Mon�
naie Parsifal�ul montat de Romeo
Castellucci, în stilul inovator pe
care îl cunoaștem, cu elemente din
zona magiei, cu soliști care�și
susțineau ariile din poziție orizon�
tală, levitând în scenă. O expe �
riență fabuloasă! Dar nu despre
această creație aveam să scriu în
SDC, textul era deja comisionat
pentru „Observator cultural“. 

O PĂLĂRIE TEMATICĂ 
MAI AMPLĂ

Am început seria cu analiza spec�
tacolului lui Radu Afrim, Dawn
Way de Oleg Bogaev, o cronică in�
titulată Îngereasca lui Afrim. Și
tot la Bruxelles, în cele câteva zile
în care mă reconectam cu pulsul
estetic european, s�a copt generi�
cul sub care hebdomadar am dez�
voltat subiecte din sfera sceni� 
cului. O dată la fiecare șapte zile,
mai puțin vacanțele de vară (cu
excepția lui 2020, când aparițiile
au continuat și estival), am sem�
nat un total de 535 de articole
(conform site�ului), cu tot atâtea
subiecte țesute din aproximativ 1
milion de cuvinte! 

Vedeam un spectacol nou,
scriam despre el. Altădată, sim �
țeam nevoia să abordez subiecte
care să�i atragă pe cititori prin
inedit, purtându�i prin cotloane
inaccesibile altfel publicului. Pen�
tru genul acesta era necesară o pe�
rioadă ceva mai îndelungată de
pregătire. Dar care nu poate de �
păși niciodată termenul de pre�
dare, întotdeauna joi, de obicei
până la prânz. Rare au fost excep �
țiile când am sărit deadline�ul, îm�
pingându�l până vineri dimineața,
cel târziu, cu acordul secretarului
general de redacție. Pentru ca
sâmbătă de sâmbătă să�l puteți

ține în mână în varianta print, iar
lunea să�l puteți răsfoi electronic. 

Unele articole au stat la dos�
pit și câteva săptămâni, într�o
bază de posibile teme, cărora le
venea rândul atunci când calen�
darul de actualitate al artelor
spectacolului era la ralanti sau de
a dreptul în relache. Uneori, aș �
tern în laptop cele 5.500�6.000 de
semne încă din weekendul ante�
rior. Alteori, o fac luni sau marți,
accidental miercuri, pentru că
sunt din categoria celor cărora le
plac lucrurile făcute din vreme, pe
așezate, fără presiunea timpului.

Când schimb păreri despre
rubrica mea în diverse contexte și
îi rostesc numele, reacțiile invaria�
bile ale interlocutorilor sunt fie un
zâmbet, fie ridicatul sprâncenelor.
Pe așa ceva am și mizat! Stârnirea
curiozității e unul dintre motivele
pentru care am ales „Datul în spec�
tacol“. Intenția e să fie atrăgător, să
rețină atenția. Voiam, iar redacția
agrease ideea, o pălărie tematică
mai amplă, sub care să pot așeza o
gamă variată cuprinzătoare de
specii jurnalistice generate de ar�
tele spectacolului. Ceea ce am și
făcut de�a lungul celor 535 de săp�
tămâni de existență editorială, în
pagina pe care o împart cu carica�
turile inteligent�corozive ale lui
Ion Barbu, în Pinacoteca atât de
specială de la Petrila.

DAR DESPRE CE N-AM SCRIS?!

Sunt adesea întrebată dacă nu
mi�e greu să scriu săptămânal.
Privind în urmă, răspunsul e ferm
și valabil încă: nu e dificil deloc,
îmi face plăcere. Ritmicitatea săp�
tămânală te ține în priză, te obligă
la prezență și la originalitate; e,
adică, fix ceea ce definește profe�
siunea de teatrolog căreia m�am
consacrat. Scanând rapid peisajul
național de gen, suntem foarte
puțini critici de teatru care sem�
năm cu o asemenea frecvență.

Sunt suficiente degetele unei sin�
gure mâini. Cei mai mulți colegi
de breaslă susțin pagini lunare în
periodice culturale. 

Despre ce am scris în toți acești
ani? Dar despre ce n�am scris?!
Despre spectacolele lui Robert Wil�
son, Pina Bausch, Jan Fabre, Tho�
mas Ostermeier, Milo Rau, Andrei
Șerban, Alvis Hermanis, Alexandru
Dabija, Silviu Purcărete, Victor Ioan
Frunză, Gianina Cărbunariu, Bobi
Pricop etc. Am ținut un foileton de
„Jurnal de insider“, cu priviri pe
gaura cheii în perimetrele nevăzute
ale Festivalului Internațional de
Teatru pentru Publicul Tânăr
(FITPT), pe care�l gestionez curato�
rial. Am făcut relatări de la mari fes�
tivaluri continentale (Edinburgh,
Avignon, Premio Europa, Sibiu).
Am ambalat în idei și cuvinte emo �
ționalitatea teatrului, aducând�o
mai aproape de public, de toți cei
pentru care a patra dintre arte con�
tează. Am scris recenzii, semnale
editoriale, portrete de artiști, dar și
folclor și bârfe din culisele scenei,
am dezvăluit „secrete“ într�un
transfer de experiență către cititori.
Am adus în prezent secvențe de is�
torie a scenei în forme jurnalistice
plăcute, spre a atrage către sălile ce
găzduiesc reprezentații teatrale cât
mai mulți curioși. 

Cineva a scris o epigramă des�
pre mine, unii s�au supărat de�a
dreptul, neprimind prea bine ob �
servațiile critice, alții au admis că
analizele mele i�au ajutat. O tânără
din domeniu mi�a declarat că sunt
criticul ei preferat pentru că spun
lucrurilor pe nume. Recent, fă�
cându�mi o programare pentru re�
zolvarea unei chestiuni personale,
când mi�am spus numele, vocea de
la capătul firului de telefon a
reacționat „ah, sunteți criticul de
teatru!“. „Vinovată“, am răspuns!
Altădată, m�a recunoscut un taxi�
metrist care tocmai frunzărea
SDC. Nu ajunsese încă la tableta
mea, era la distanță de o pagină.
Urma să�l citească în stație, în
așteptarea următorului client. 
Mi�a spus că unele îi plăceau mai
mult acelea cu întâmplări din
lumea teatrului, pentru că pre�
zintă fața necunoscută a artiș tilor.
Și am tot discutat pe temă până
am ajuns la destinație. Sunt feed�
backuri esențiale care�mi con�
firmă că cei 10 de ani au trecut cu
folos. Vă mulțumesc pentru parte�
neriat și să vă fie lectura plăcută și
de�acum înainte! SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

10 ani de „Datul în spectacol“

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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MARIAN CRIȘAN DESPRE NOUL SĂU FILM, BERLINER:

„Am vrut să văd cum se strecoară
corupția în viețile oamenilor“
Al patrulea lungmetraj al lui Marian
Crișan, Berliner, a cărui premieră a
fost amânată din 2020 din pricina
pandemiei, se leagă cu primul film
al cineastului, Morgen (2010).
Amân două se petrec în Salonta,
orașul natal al lui Crișan, amân -
două sunt construite pe prietenia
lentă care se clădește între un
localnic naiv și un outsider. De astă
dată, outsider-ul nu e un imigrant și
el inocent, ci un poli tician corupt
care nu e de-al lo cului, dar
candidează pentru Parlamentul
European pe listele de Bihor ale
unui partid imaginar (PUP). 

IULIA BLAGA

În interviul pe care ni l�a acordat
Marian Crișan a dezvăluit inten �
țiile din spatele filmului, a poves�
tit cum i�a ales pe cei doi pro �
tagoniști – Ion Sapdaru și Ovidiu
Crișan –, dar s�a declarat sceptic
în privința capacității filmului de
a le deschide mințile celor naivi. 

Berliner a avut premiera mon �
dială în cadrul Festivalului Inter �
național de Film de la Moscova
unde a fost distins cu Premiul
„Keen Eye“ – Russian Cinema Club
Federation. În sălile din România
a intrat în 26 februarie 2020. 

Nu te temi să scoți filmul într-o
perioadă când multe săli din
țară sunt încă închise?

Situația de acum e una critică și
cred că nu trebuie să rămânem
pasivi. Situația intrărilor la ci�
nema la film românesc nu era

prea bună nici înainte de pande�
mie și cred că ne va fi greu să re�
venim măcar la cifrele de dina�
 inte. Nu avem ce aștepta. Vom fi
prezenți în următoarele luni în
orice sală care va dori să progra�
meze filmul și sperăm ca lumea să
reacționeze și să vină să�l vadă pe
ecran mare.

Ai filmat din nou în orașul tău
natal. Are povestea din film vreo
referință în real?

Da, la fel ca Morgen, și Berliner se
întâmplă la Salonta și e o a doua
parte a unei posibile trilogii des�
pre oameni de rând confruntați
cu „întâlniri excepționale“ care îi
scot din cotidianul vieții lor plate,
să zic așa. Filmul nu este inspirat
dintr�un caz real, ci din realitatea
campaniilor electorale de la noi,
filtrate prin prisma unui cetățean
de rând dintr�un mic orășel de
provincie. Acest orășel e orașul
meu natal, Salonta, dar poate fi
desigur orice alt oraș de la noi. 

Am încercat să observ campa�
niile electorale din ultimii ani și
fac referire și la momente care au
intrat în folclorul local legate de
alegeri. În același timp, ce m�a in�
teresat a fost să aduc pe ecran un
politician ca personaj văzut în
spatele scenei, în momentele lui
moarte din timpul unei campanii. 

Întâlnirea politicianului cu
personajul tractoristului a fost un
prilej de improvizații dramatice,
deoarece nu am vrut să fac un
film convențional, care să dea răs�
punsuri sau să critice. Realitatea
este o sursă de inspirație pentru
subiect poate, dar pentru modul

de a face film referințele mele se
pot numi Kaurismäki, Jarmusch,
Tati, Leigh, Tatos, Pintilie...

Imaginea lui Oleg Mutu arată o
lume frumoasă și cuminte, cum-
va nepervertită. Așa vezi și tu
zona în care te-ai născut?

Poate că pare nepervertită, dar fil�
mul chiar asta arată, că aparen�
țele pot înșela. Eu nu încerc să
idealizez realitatea, iar lumea
adusă pe ecran în film o dove �
dește. Nu e vorba de nimic idilic
aici. Imaginea, ritmul și tonul fil�
mului sunt lucruri care mă inte�
resează foarte mult și sunt stabi �
lite de�a lungul unui proces foarte
lung care începe cu scrierea sce�
nariului, continuă la filmare și se
încheie la montaj. 

La fel ca în Morgen, în povestea
situată în nordul țării persona-
jul, care duce o existență cumin-
te și izolată, se împrietenește cu
un bărbat din altă lume. Numai
că acest nou prieten pe care îl
ajută dezinteresat îl pervertește.
Să înțelegem că între timp ai de-
venit mai amar?

Nu e chiar nord, mai degrabă
nord�vest... Ce m�a interesat a fost
să văd cum manipularea, corupția
se strecoară în viețile oamenilor
fără ca ei să fie conștienți de asta.
Cum ni se fabrică imagini și
povești pentru a fi impresionați,
ca mai apoi să votăm cu cineva.
Cum suntem spectatorii acestui
show electoral ciclic în care unii
dintre noi joacă un rol fără să își
dea măcar seama.

De ce ai ales varianta unei 
comedii low-key? 

Premisa inventată împreună cu
Gabriel Andronache a fost din
start una care ne ducea spre co�
medie. Întâlnirea celor două per�
sonaje pe ecran e una specială și
a dus la situații comice în mod na�
tural. Nu am vrut să provocăm ho�
hote de râs, mai degrabă zâmbete
amare sau surâsuri. Și ce am mai
vrut a fost să ajungem la granița
dintre zâmbet și contemplare, să
zic așa. Momentul când realizezi
că te�ai amuzat de niște lucruri
foarte serioase...

Ai scris rolul politicianului spe-
cial pentru Ion Sapdaru? 

Pot să zic că am scris cu figura lui
Ion Sapdaru în minte. El nu știa
asta, apropo. 

Cum l-ai ales pe Ovidiu Crișan?

Ovidiu a venit la probe și după ce
am stat mai mult de vorbă, am simțit
că este actorul cel mai potrivit pen�
tru rol. Capacitatea lui de a se trans�
pune în rol era foarte aproape de
ceea ce doream eu. Pe lângă asta fi�
zionomia, vârsta și felul lui de a fi
erau ceea ce căutam eu la Viorel.
Desigur că tot procesul transformă�
rii lor în personaje e un lucru care
se constru iește pas cu pas. 

Scena din studiul de televiziune
e o parafrază la A fost sau n-a
fost? Multă lume se gândește la
filmul lui Corneliu Porumboiu
când îl vede pe Ion Sapdaru în
studio.

Nu e. De ce ar fi? Aici e vorba de o
emisiune de campanie electorala
din 2020, o confruntare electo�
rală. Desigur că te duce cu gândul
acolo, dar nu e nici o trimitere. Ion
Sapdaru din Berliner nu are nimic
asemănător cu personajul din A
fost sau n�a fost?, dar desigur că
acea secvență e una emblematică
pentru cinemaul românesc și e
greu să nu faci asocieri.

Ce relevanță are pentru tine
faptul că politicianul care se
vâră pe listele de Bihor e moldo-
vean? Te întreb ca de la ardelean
la ardelean. ☺

Voiam două lumi diferite pe ecran.
Politicianul trebuia să vină de de�
parte de acel loc. Și am ales Mol�
dova pentru că temperamentul
moldovenesc e diferit de cel din
Ardeal. Un alt motiv a fost că sce�
nariul este scris împreună cu un
moldovean și era normal să pro�
cedăm așa.

Crezi că filmul îi va ajuta pe
inocenții asemeni eroului tău 
să se mai deștepte?

Nu prea cred. Chiar despre inca�
pacitatea noastră de a fi lucizi e
vorba în film, despre individul
care este manipulat și crede că ce
face el este corect și drept, deși
pentru cel de lângă el același lu �
cru poate părea revoltător... SDC
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BERLINER
l Regia: Marian Crișan
l Scenariul: Marian Crișan,
Gabriel Andronache
l Imaginea: Oleg Mutu
l Montajul: Tudor Pojoni
l Scenografia: Simona
Pădureţu
l Costumele: Anca Miron,
Sonia Constantinescu
l Cu: Ion Sapdaru, Ovidiu
Crișan, Maria Junghietu, Sorin
Cociș, Ion Rușcuţ, George
Dometi, Petre Ghimbașan,
Eugen Ţugulea și Ioana Chiţu
l Coproducţie românească
între Rova Film și Mandragora

Ion Sapdaru și Marian Crișan

Berliner – Ion Sapdaru și Ovidiu Crișan
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Radu Jude: „Poate că filmele 
vor dispărea, dar cinemaul nu“

IULIA BLAGA

Festivalul are loc anul acesta on�
line între 1 și 5 martie, doar juriul
Competiției, din care face parte și
Adina Pintilie, va vedea filmele
într�o sală din Berlin. Presa acredi�
tată va vedea filmele pe calculator,
premiile Competiției se vor anunța
în 5 martie, iar premierea va avea
loc în iunie, în cadrul unui segment
fizic destinat marelui public. 

În Babardeală cu bucluc sau
porno balamuc, Jude reia mare
parte din temele filmelor prece�
dente, propunându�și să caute ob�
scenitatea în societatea româ neas �
că de azi. Provocator din pasiune,
cineastul pune în prim�plan un
filmuleț porno cu o profesoară
(Katia Pascariu) care ajunge acci�
dental să fie văzut de toți, dar
caută obscenitatea pe fundal.

A adus pandemia și avantaje
acestui proiect care nu dă 
impresia că e făcut în regim 

de gherilă?

Filmasem doar clipul video pus la
începutul filmului, deci foarte
puțin. În rest, nu au fost avantaje, a
fost o filmare ceva mai stresantă.
Stresul a venit din faptul că nu
știam nici dacă vom termina să �
nătoși filmările (și sunt foarte bu�
curos că nu s�a îmbolnăvit nimeni!),
nici dacă nu vor apărea fel de fel de
alte restricții. A mai fost dificilă
obținerea locațiilor de filmare, era
imediat după prima carantinare și
toată lumea era, pe bună dreptate,
reticentă la a „lua în spațiu“ o
echipă de filmare. Iar prima parte
chiar e filmată ciné�vérité, am ținut
mult să documentăm Bucureștiul
cu toate contrastele lui.

Care a fost punctul de plecare al
filmului și cum ai ajuns la struc-
tură și „manoperă“?

Am discutat cu niște prieteni
situațiile de tipul ăsta și reacțiile
au fost foarte intense, așa că mi�am

spus că probabil e ceva foarte im�
portant în această mică poveste.
În plus, sunt tatăl a doi copii și
asist la discuții pe grupurile de
WhatsApp ale părinților, merg la
ședințe cu părinții și am fost în�
totdeauna uimit de opiniile mul�
tor părinți atunci când vine vorba
de educația copiilor lor. Ies la
iveală atunci niște idei care te
sperie, îți dai seama că problema
educației nu e doar la autorități,
ci și la părinți. Încet�încet s�a con�
turat tema principală a filmului,
care este obscenitatea. Spectatorii
sunt invitați să compare așa�zisa
obscenitate a unui banal clip
porno cu obscenitatea mare, din
spațiul public, care, pentru că e de
atâta timp lângă noi și acceptată
de toți, trece cvasi�neobservată.
Este, în mod esențial, un film de
montaj, un film în care se fac legă�
turi. E mai puțin un film narativ
în înțelesul clasic al cuvântului. 

Filmul e împărțit în trei, iar fie�
care din cele trei părți e realizată
într�o stilistică diferită, o idee care
are legătură cu lectura lui Ulise,
unde fiecare capitol e scris de James
Joyce într�un alt stil. Am încercat să
emulez ceva din spiritul acestei cărți
foarte amuzante și ludice.

Obscenitatea e peste tot în jurul
nostru, de la parcatul pe trotuar
până la cum tratăm femeile sau
romii. Revoluția sexuală propo-
văduită de psihanalistul Wil-
helm Reich (la care se referă Du-
šan Makavejev, W.R.: Mysteries
of the Organism, 1971) ne-ar fi
de ajutor? 

Nu l�am citit pe Reich, nu pot co�
menta. Iar în filmul lui Makavejev
era și multă ironie, deci nu știu
cât mă pot baza pe informațiile de
acolo. Reich pare un caraghios,
cel puțin în parte. Ce e însă evi�
dent, cred, e că este nevoie de
educație sexuală în școli. Româ�
nia deține recordul în Europa la
mame adolescente și pare că ora
de religie nu ajută, așa cum speră
gânditorii ortodocși locali. 

În 2018, ai spus pentru SDC des-
pre Îmi este indiferent dacă în is-
torie vom intra ca barbari: „Dacă
montezi două imagini una după
alta, poți spune lucruri despre
relația cu istoria pe care alte dis-
cipline nu o pot face“. Înțelegem
din noul tău film că montajul lui
Eisenstein, care provoacă pro-
priile gânduri spectatorului, 
încă te fascinează. 

Mă voi referi la interviul pe care 
l�am dat SDC în 2020, unde spu�
neam: „Folosesc cuvântul «montaj»
în sensul lui S.M. Eisenstein (To�
wards a Theory of Montage), ideea
lui fiind că alăturarea a două ima �
gini poate conduce la o a treia ima �
gine, care se formează în mintea
privitorului și al cărei sens e de găsit
în juxtapunerea însăși“. Nu știu dacă
pot adăuga ceva în plus acestei idei,
poate doar că e o direcție în cinema
(și, de fapt, nu doar în cinema, ci în
orice disciplină, e o tehnică de gân�
dire) mai puțin frecventată. Poate
pentru că oferă când rezultate am�
bigue, când foarte explicite și am�
bele direcții sunt evitate de mulți
cineaști serioși.

Sunt curioasă dacă ai făcut mul-
tă mizanscenă în partea a doua,
care e un fel de La Moși, de I.L.
Caragiale, poate nu întâmplător
filmată în zona Moșilor-Obor
din București.

E surprinzătoare comparația cu La
Moși, nu m�am gândit deloc la Ca�
ragiale, dar textul ăsta e superb și
da, ar fi putut reprezenta o referință. 

Ah, tocmai citesc pe Facebook
că a murit Ferlinghetti! Ce păcat!
Mai bine continuăm cu câteva
versuri de�ale lui:

„The world is a beautiful
place

to be born into
if you don’t mind happiness

not always being
so very much fun

if you don’t mind a touch 
of hell

now and then
just when everything is fine

because even in heaven
they don’t sing

all the time“.

Crezi că posibilitățile cinemaului
sunt în continuare nelimitate?

Poate că nu nelimitate, dar cine�
maul e ca lingura, ca să amintesc
comparația pe care Umberto Eco
o face între lingură și carte:odată
inventată, va rămâne ca atare,

pentru că e o formă perfectă. Poa �
te că filmele vor dispărea, dar ci�
nemaul nu, pentru că orice imagi� 
ne este (sau poate fi) cinema, iar
montajul e o modalitate de a face
cinema chiar și fără imagini. Alt�
fel, dacă tot l�am citat pe Ferlin�
ghetti, să îl lăsăm pe Jonas Mekas
să ne vorbească mult mai frumos
și mai optimist:

„În epoca mărețelor și specta�
cularelor producții de sute de mi�
lioane de dolari, vreau să vorbesc
despre actele mărunte, invizibile
ale spiritului uman: atât de sub�
tile, atât de mărunte încât se sting
dacă le pui sub reflector. Vreau să
celebrez formele mărunte de ci�
nema: forma lirică, poemul, acua�
rela, studiul, schița, portretul,
ara bescul, bagatela și cântecelele
pe 8mm. Într�o perioadă când
toa tă lumea vrea să reușească și
să vândă, vreau să�i celebrez pe
cei care îmbrățișează ratarea so�
cială și zilnică pentru a cerceta in�
vizibilul, chestiile personale care
nu aduc bani și nici pâine și care
nu fac istorie contemporană, isto�
ria artei sau orice alt tip de istorie.
Sunt pentru arta pe care o facem
unul pentru celălalt, ca prieteni. 

Adevărata istorie a cinemau�
lui e invizibilă: istoria prietenilor
care se întâlnesc și fac lucrurile
care le plac. Pentru noi, cinemaul
începe cu fiecare bâzâit al proiec�
torului, cu fiecare bâzâit al apara�
telor de filmat. Cu fiecare nou
bâzâit al camerei, inimile ne țâș �
nesc înainte, prieteni“. SDC

Radu Jude se pregătește din nou de Berlin, festivalul care 
i-a proiectat lungmetrajul de debut, Cea mai fericită fată 
din lume (2008, Premiul C.I.C.A.E.) și unde a fost pana anul
trecut (când i-au fost selecţionate documentarele

Tipografic Majuscul și Ieșirea trenurilor din gară) cu 
Toată lumea din familia noastră (2012) și Aferim!. Cu 
Aferim!, debutul său în Competiţia Berlinalei, a luat în 
2015 Premiul de regie ex-aequo.
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Spectatorii sunt
invitaţi să compare 
obscenitatea unui
banal clip porno cu
obscenitatea din
spaţiul public.
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De la o scriitoare de calibrul
Laviniei Braniște, un roman 
despre „înainte“ e un roman
despre „acum“.

CRISTINA HERMEZIU

Nu sare nimeni peste evidența că
Sonia ridică mâna (Polirom, 2019)
ar fi un roman despre raportul
generației de azi cu trecutul re�
cent, mai exact despre lumea de
dinainte de 1989 ca preocupare
obsesivă a unei tinere din Bu �
cureștiul anilor 2000. Sonia are
de scris un scenariu, după ce e
contactată prin Facebook, și bale�
tul ei de documentare între tru�
cate arhive CNSAS, mărturii cât
de cât autentice, inclusiv din tre�
cutul familiei, și haosul de pe in�
ternet are ceva din gesticulația
tandrului Don Quijote și a justi �
țiarului Zorro deopotrivă. Dar
atașamentul față de această tipo�
logie de personaj e deja un efect
previzibil, o marcă a scrisului La�
viniei Braniște, care și în prece�
dentul roman, Interior zero (Po �
li rom, 2016), propunea același tip
de voce narativă, o fată trecând
prin lumea de azi necomplezent și
nesigur, capabilă de anduranță și
de o intransigență interioară ad�
mirabilă, vecină cu fragilitatea.
Unde mai pui că romanul din 2016
se termina cu o imagine foarte
frumoasă, ținutul respi rației ca
să�ți auzi îngerul păzitor, iar în
lumea ficțională din 2019 Sonia
își aude, în momente�cheie, de
anduranță și fragilitate, îngerul
încurajând�o: „hai că poți“. 

Așadar toată lumea are un
trecut, cel politic (colectiv) se îm �
pletește cu cel familial (intim),
într�o telescopare ambiguă și
magnetică: „Sonia își dă seama că
nu știe nimic despre ce a fost îna �
inte să se nască ea, deși tot timpul
până acum avea senzația că știe
suficient. Cunoaște foarte bine
imaginile care se tot dau la televi�
zor în fiecare decembrie, ime�
diat după ziua ei, discursul, fu�
ga, execuția, televiziunea liberă, 
imaginile acelea care au fixat
amintirile oamenilor. Uneori are
im presia că sunt propriile ei

amintiri, uneori poate jura că le �a
văzut ea însăși în direct când era
mică, știe și pe ce fotoliu stătea, în
brațe la mama. Când aude vor�
bindu�se despre «înainte», îi vin
în minte imaginile alea și cam
atât. Asta înseamnă «înainte». Dar
înainte de «înainte» ce�o fi fost?“.

Identificarea subtilă cu acest
personaj derutat vine însă și din
altceva, din admirația pentru un
dar psihologic al său, „siguranța
uimitoare când vine vorba de in�
terpretarea oamenilor“. Deși pre�
cizarea e dintr�o scenă în care
Sonia îl caracterizează astfel pe
Dani, prietenul său gay, eticheta i
se potrivește ei – așa cum o cons �
truiește autoarea în economia na �
rațiunii, și i se potrivește Laviniei
Braniște, așa cum vede lumea prin
intermediul personajelor sale.
Pentru că Lavinia Braniște e, de
fapt, o cliniciană incredibil de pri�
cepută a lumii de azi. 

O să părăsesc deci acest fir in�
terpretativ, aș zice perfect legitim
în Sonia ridică mâna –neputința
de a verbaliza „războiul memorial“,
de a pune carne, sânge și emoție pe
întruchiparea răului social și poli�
tic din trecut („Cum poți să�ți dai
seama cum a fost?“) pentru a ob�
serva mai îndeaproape o altă zonă
fascinantă din roman. Descrisă
într�o doară din perspectiva So�
niei, butaforia hiperrealistă în care
personajele relaționează pune un
splendid și coroziv diagnostic lu �
mii de azi. Scriind un roman des�
pre înainte, Lavinia Braniște scrie
un roman despre azi. 

Din recuzita lumii se văd alie�
nările, poncifele, dar și obsesiile
societății, trendurile epocii – în sen�
sul „Mitologiilor“ lui Barthes. În scri�
sul Laviniei Braniște, diagnosticul –
ca și ironia – e în decor, diavolul se
ascunde în detalii. „În interiorul
cantinei, un televizor cu ecran plat
face zgomot dintre niște icoane.“

O POETICĂ A PRECARITĂȚII 

Consemnate cu mână auctorială
voit ușoară (abia le remarci), dar
semnificative prin selectarea lor
de către naratoare (ea le remar �
că), numeroase detalii desenează
discret și insidios o poetică a
precarității cu ștaif, post�postmo�
derne. Blocuri cu bulină, în care

se pune găleata când plouă, chirii
imense pentru apartamente „vă�
găună“, slujbe efemere, pe inter�
net, „tăinuite“, gândaci până la
etajul șapte, Bucu reștiul cu asfal�
tul ondulat în cartiere unde Mega
Image nu e niciodată prea de�
parte. Dar tonul prozei nu pune
accentul pe decorul vetust, ci pe
contrastul cu psihologia perso�
najelor. Diagnos ticul autoarei,
ironia sa sunt topite în ceea ce
lasă să se vadă din cadru, în dis �
crepanța dintre hipermodernita�
tea discursului intelectual bran� 
șat și poetica dela brării: tema
tezei de doctorat a amicului Dani
este „despre stilistica notelor in�
formative în anii ’80“, așa cum su�
biectul vag al scenariului pe care
Sonia îl are de scris ar fi „aman�
tlâcurile perechii Elena�Zoia“, în
timp ce subiectul expoziției lui
Paul, iubitul Soniei, este „politica
domestică“. 

„Era aproape sigur că nu ob �
ține spațiul, dar cuvântul magic
«politică» l�a ajutat să deschidă
ușa (cu un brânci) și să dea la o
parte cortina groasă și plină de
praf care acoperă intrarea în încă�
perea de câțiva pași.“ 

Această lume sofisticată, care
a interiorizat un limbaj de lemn
eficace ca reflex intelectual de
supraviețuire, evoluând într�un
cotidian cu gândaci tenace, hărți
de umezeală pe pereți și o capitală
caniculară, în care „miroși a găină
opărită“, e cât se poate de atașantă
și de profund rizibilă. Un suflu de
tragicomedie plutește peste datele
acestei lumi ale cărei rotițe se în�
vârt datorită energiei absurde a
unor tineri școliți, în România și în
lume (povestea „migrării și de�mi�
grării“), tineri multi�tasks, bântu �
iți de fantasma unui „job ade �
vărat“, eminamente urbani și cool,
dar moștenind o forma mentis și
tabuuri transmise generațional și
cultural („vina o poartă Eva și nu
Adam“), branșați la (anti)ideologiile
timpului („cum agăți un feminist?“),
hăituiți de presiunea uranică a
competiției („să fii gata tot timpul de
cea mai bună versiune a ta“), uzați
de haosul informației irelevante
(totul – „explodat pe toți pereții“). 

Poetica precarității întâl neș �
te poetica anomiei. La fel ca alte
engrame obsesiv�capitaliste, 

precum „cardul de bani“ sau „chi�
ria“, internetul e omniprezent în
proza Laviniei Braniște și trimite
la un imaginar hipersimbolic – un
no man’s land hărțuitor prin lipsa
sa de repere. Folosit intens și com�
pulsiv de toată lumea, Facebook e
un tărâm nociv, detestat instinctiv
de naratoare, care�i poruncește
mamei să părăsească acest mediu
de socializare, așa cum ți�ai părăsi
psihanalistul, dacă el însuși ar fi
un pacient deprimat și deprimant.

Neputința de a da un (con) �
sens trecutului exacerbează inca�
pacitatea de a găsi o ancoră per �
sonală și colectivă în prezent și o
proiectare în viitor în acest decor
anume, ontologic predestinat. „(...)
când mama a rămas singură cu te�
lefonul și cu aplicația, a început să
intre în tot felul de grupuri, să se
împrietenească cu străini cu care
n�are absolut nici o legătură și să
distribuie masiv aproape orice, de
la știri dubioase și glume politice
extrem de slabe, la rețete și peisaje.
Și n�ar fi nimic în neregulă cu
toate astea dacă mama n�ar simți,
până în adâncul sufletului ei, că
România e o măsea stricată și pu�
trezim cu toții în ea. Și dacă n�ar
apuca�o o disperare clinică atunci
când se gândește că aici nu există
nici un viitor“. 

Relația cu bunicul fost secu�
rist, ambiguitatea relației cu Vlad,
comanditarul scenariului, și sce�
nariul care nu se lasă scris, toate
aceste fire narative vorbesc de
anomia politică, socială și senti�
mentală a generației Soniei, ge �
nerația nativă digital și precară
financiar, într�o veșnică pândă a
proiectului de viață disruptiv. 

Ca și în cazul altor romane iz�
butite cu univers contemporan
nouă (la Mihai Radu sau Bogdan
Răileanu), chiar dacă romanele La�
viniei Braniște se termină, perso�
najele (ne) rămân. După ce stă o
vreme la țară, lângă un bunic fere�
cat emoțional în păcatele de di�
nainte de 1989, Sonia se întoarce,
pe ultima pagină, la București, „în
tărâmul nebunilor și în circul ăsta
de purici“, gata „să sară și ea ca ne�
buna chiar acum“. Îmi place mult
de Sonia, cu intransigența ei nai vă,
cu rezervele ei parcă nelimitate de
reziliență, cu spiritul său de ob �
servație și cu umorul rece, dar nu
cinic, aplicat unei lumi precare.
Mi�o închipui azi, într�un Mega
Image sau prin cartierele acestui
oraș derutat și înspăimântat, pur�
tând mască și soluție dezinfec�
tantă în geantă, ascultându�și în� 
gerul care o împinge de la spate:
„Ești ok, amărâto, hai că poți“. SDC

Când Lavinia Braniște
își ascultă îngerul 
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Duminică, 21 februarie, Arte
Concert a difuzat online cel 
de�al șaselea episod din ciclul
Europe@Home, o producție fil�
mată la Berlin, în casa violonis�
tului Daniel Hope. 

Proiectul aduce în prim�plan cul�
turile muzicale europene prezen�
tate de tineri interpreți în dialog
cu celebrul muzician. Hope e și
amfitrionul acestor serate cultu�
rale care continuă celebra Hope@
Home, o serie de mare succes în�
cepută în martie 2020 de instru�
mentistul care se prezintă drept
„cetățean european“ și „activist
muzical“, dedicată muzicienilor
profesioniști și freelanceri afec tați
în mod direct de provocările pan�
demiei COVID�19. După milioane
de vizualizări ale primului proiect,
din 15 februarie 2021, Daniel Hope
a deschis din nou larg ușile sufra�
geriei sale, pentru a prezenta me�
lomanilor din toată lumea Europa
cu muzica și muzicienii ei. Un
proeuropean convins, el prezintă
în 27 de seri, rând pe rând, câte o
țară, cu parti cula ritățile ei: com �
pozițiile clasice, sursele de ins �
pirație folclorice și tradiționale și
lucrări din creația contemporană,
cu invitați care vin din țările res�
pective pentru a interpreta mu�
zica patriei lor. Duminică, 21
fe bruarie, a fost rândul României.
Invitați, doi tineri și extraordinari
muzicieni români stabiliți la Ber�
lin, pianista Daria�Ioana Tudor și
violoncelistul Andrei Ioniță. Ală�
turi de ei, Herta Müller, una dintre
cele mai apreciate scriitoare de
origine română, laureată a Pre�
miului Nobel pentru Literatură. 

Marcată de prezența hieratică
a Hertei Müller, seara a căpătat ac�
cente emoționante odată cu lectu�
rile ce au intercalat partituri de
Enescu, Bartók, Constantin Dimi�
trescu și Paul Constantinescu –
personal regret doar absența unei
partituri contemporane! Scriitoarea
a citit în română și germană câteva
din extraordinarele sale poeme�co�
laje, pe rând enigmatice și ludice,
ironice sau filosofice, o poezie din
cuvinte pe care Herta Müller le�a
decupat din reviste, ziare și broșuri,
transformându�le în poeme�colaj,
apoi în cărți și mai târziu în tablouri.

În colajele celei care transforma în
versuri discursurile lui Nicolae
Ceaușescu din presa oficială nu
există roșul, culoare simbol a Româ�
niei comuniste. Există însă galbenul,
culoare descrisă de prietenul său
Oskar Pastior în amintirile despre
vagoanele cu deportați din lagărele
de muncă ale USSR.

Cred că aceasta poate fi o
formă de patriotism, să cânți mu�
zica țării tale cu o asemenea dă�
ruire. I�am felicitat imediat după
transmisiunea online pe cei doi
muzicieni români. Pentru Andrei
Ioniță, unul dintre cei mai im �
portanți violonceliști ai momentu�
lui în lume, această seară a fost un
motiv de bucurie. Citez, din răs�
punsul lui trimis pe Facebook:
„Ne�am bucurat mult să avem
parte de această platformă pentru
a ne prezenta și reprezenta draga
Românie, un tărâm încărcat de fru�
musețe, enigmă și dor. Suntem re�
cunoscători lui Daniel Hope și Ar�
teConcert pentru șansa oferită,
mai ales în aceste momente grele
de pandemie, ce ne afectează încă
viețile într�un mod neașteptat“. 

Iar pentru Daria�Ioana Tudor,
pianista de doar 24 de ani care s�a
născut în orașul lui Paul Constan�
tinescu și astăzi lucrează la Uni�
versität der Künste Berlin, în
calitate de docent la clasele de
Lied contemporan ale prof. Axel
Bauni și Eric Schneider, precum
și ca acompaniator al clasei de
violoncel – prof. Konstantin Hei�
drich, mai multă emoție. Drept
pentru care i�am adresat mai

multe întrebări. Iată interviul, în
exclusivitate pentru SdeC. 

Cum a fost să participi la Euro-
pe@Home, alături de Andrei
Ioniță și Herta Müller? Cum te-ai
simțit în living-room-ul lui 
Daniel Hope? 

A fost o onoare și a fost... emoțio �
nant! 

Pentru toți cei care am urmărit
online acest recital cu muzică
de cameră românească, a fost o
seară emoționantă. Cum a fost
pentru tine să cânți în această
formulă specială? Dacă cu An-
drei ai cântat deseori, chiar și în
formulă de trio, cum a fost să
faci muzică în trio cu el și 

cu Daniel Hope? 

Chiar dacă îl cunosc pe Andrei de
atâta timp, pe scenă este mereu o
provocare. O provocare extraordi�
nar de plăcută, din care eu am avut
mereu ceva de învățat. Toată ex �
periența de muzică de cameră de
până acum, dar mai ales cea acumu�
lată în timpul pandemiei, spune că
nu e nimic mai frumos decât să ai
oameni alături cu care să împarți
același scop. Pe Daniel Hope nu
avusesem ocazia să�l întâlnesc per�
sonal, dar l�am urmărit de la înce�
putul pandemiei, când a debutat
seria Hope@Home. A fost și este
unul dintre proiectele online pe
care le găsesc extraordinar de bine
realizate, nu doar o încercare de în�
locuire a concertelor cu care eram
obișnuiți. Nu am avut repetiții, doar
am intrat în living�room�ul lui 

Daniel și ne�am bucurat de muzică
pentru câteva clipe, cu camerele de
luat vederi oprite, înainte de începe�
rea live�ului. Și aș spune că așa m�am
și simțit alături de ei: bucuroasă.

Alături de voi, Herta Müller, o
altă personalitate a culturii ro-
mâne care trăiește la Berlin, cu
fragmente din colajele sale poe-
tice, recitate în cadrul serii dedi-
cate României. Cum ți s-au pă-
rut aceste fragmente și prezența
doamnei Müller în această sera-
tă? O mai întâlniseși pe Herta
până la Europe@Home? 

Dacă pe Andrei îl cunosc de când am
început să mă cunosc pe mine, dacă
pot spune așa, pe Herta Müller o
cunoșteam doar prin scrierile dum�
neaei. A fost o onoare să mă aflu în
aproprierea unui laureat al Premiu�
lui Nobel, dar, în același timp, recu�
nosc că pentru câteva clipe m�am
găsit în apropierea omului Herta
Müller, vorbind liber despre viața de
zi cu zi, și a fost o reală plăcere. 

Cum a ajuns Daniel la voi pentru
Europe@Home? 

Proiectul Europe@Home este de
fapt derivat al proiectului Hope@
Home și își propune ca în fiecare
seară de vineri, sâmbătă și dumi�
nică să prezinte muzica (clasică) a
unui stat din Uniunea Europeană.
S�a întâmplat, iată, ca pentru Ro�
mânia asta să fie formula aleasă! 

Cine a ales programul acestui re-
cital românesc, cu Enescu, Bar-
tók, Constantin Dimitrescu și
Paul Constantinescu? Daniel v-a
consultat sau alegerea v-a apar -
ținut, exclusiv, ție și lui Andrei?

Alegerea ne�a aparținut în totali�
tate! Unica sugestie făcută de Da�
niel a fost deschiderea recitalului
cu Hora Unirii de Enescu, sugestie
pe care, bineînțeles, am acceptat�o! 

Îți mulțumesc pentru acest scurt
interviu și, mai ales, pentru
emoția la care ne-ai făcut parte
în recitalul cu Andrei Ioniță și
Daniel Hope la Europe@Home,
care a avut cele mai multe vi-
zualizări din serie până acum.
Un mesaj pentru publicul din
România? 

Și eu vă mulțumesc! În primul rând
doresc să le mulțumesc celor care
ne�au fost alături, online, dumi�
nică! Sper că, acolo unde este acum
posibil, publicul se bucură de con�
certele live. Eu, pe de altă parte, mă
bucur nespus gândindu�mă mai
ales la primul concert care va avea
loc cu public. Nu știu deocamdată
care va fi acela, dar nu mă supăr să
fiu surprinsă. Le sunt recunoscă�
toare tuturor celor care nu au înce�
tat să creadă în concertele live, în
noi, în muzicieni, tuturor celor care
ne�au fost alături în toată această
perioadă. Abia aștept să revin acasă
și sper că... exact atunci voi fi sur�
prinsă așa cum îmi doresc! SDC

ROMÂNIA LA EUROPE@HOME. INTERVIU CU PIANISTA DARIA-IOANA TUDOR

Daria-Ioana Tudor, Andrei Ioniță și 
Herta Müller în sufrageria lui Daniel Hope

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din volumul

După război la Paris.

Cronica anilor
regăsiți, de Serge

Moscovici, care va

apărea în curând la 

Editura Polirom.

– FRAGMENT –

Nu mai eram singur pe lume.
Aveam doi tovarăși, două ființe cu
care să vorbesc și pe care să mă
sprijin. Chiva, după ce�l întâlnise
pe Celan în 1947, pe când, fugari
la Budapesta, se ascundeau, este
cel care m�a prezentat acestuia în

iulie 1948, puțin după sosirea lui
Paul la Paris. Îmi amintesc că,
atunci când l�am întâlnit, nu am
avut sentimentul că mă aflu în
fața unei ființe excepționale. Mi�a
făcut mai ales impresia unui poet
rătăcitor, permanent hăituit de
un dușman invizibil. Despre el, aș
fi putut spune același lucru ca
Martin Buber despre Kafka: „omul
cel mai nefericit pe care l�am în�
tâlnit vreodată“. De�a lungul pri�
milor cinci ani petrecuți la Paris,
până fiecare dintre noi s�a căsăto�
rit, în anii 1950, Chiva, Celan și cu
mine aveam să fim nedespărțiți.

Paul era încă necunoscut în
Franța. Și nimeni nu ar fi putut
bănui că avea să devină unul din�
tre cei mai mari poeți de limbă
germană din secolul XX. După
mai multe tentative de a fugi din
România cu un grup de prieteni,
până la urmă a reușit, în noiem�
brie 1947. Pe drumul ce�l ducea de
la București la Paris, trecând prin
Budapesta, el zăbovise șase luni la
Viena, oraș care mai întâi l�a de �
cepționat, apoi l�a dezgustat:Paul
dezvoltase o sensibilitate exacer�
bată pentru tot ce avea de�a face
cu cel mai mic efluviu de antise�
mitism. În timpul acestei șederi în
Austria a început o relație cu In�
geborg Bachmann, poetă și stu�
dentă la filosofie, care redacta o
teză despre Heidegger. O primă
culegere de poeme, intitulată Der
Sand aus den Urnen, trebuia să
apară în volum. Însă Paul plecase
din Viena înainte de tipărirea
cărții și a urmat o catastrofă: când

a descoperit la Paris nenumăra�
tele erori care, după el, îi denatu�
rau poezia, a interzis neîntârziat
publicarea acesteia. 

În ianuarie 1948, Chiva făcuse
traseul Budapesta�Viena în tovă �
rășia lui, urcând în mod clandestin
într�un tren. Odată ajuns în capi�
tala austriacă, se dusese direct la
consulatul francez, unde, folosin �
du�și toată răbdarea, sfâr șise prin
a obține o viză cu ajutorul Orga �
nizației Internaționale pentru Re �
fugiați, cu sediul la Innsbruck. 

La Paris, împărtășeam con �
diția de apatrizi – mai bine spus,
de apatriați –, dat fiind că toți trei
eram refugiați evrei români fără
întoarcere, fără familie și fără nici
un ban. Și, bineînțeles, aveam tra�
iectorii similare: supraviețui se �
răm nazismului înainte de a scăpa
de stalinism și eram frământați de
una și aceeași grijă: cum să ne
croim drumul în Franța? În fond,
nu dispuneam decât de un singur
lucru: timpul, singura proprietate
care are o valoare. Precum și con�
vingerea că nu este suficient să
trăiești, ci trebuie să�ți constru �
iești viața, chiar dacă ar fi să�ți dai
duhul din pricina asta. Există
două feluri de oameni: unii s�au
născut, alții s�au construit. Noi fă�
ceam parte din categoria a doua. 

Trei vieți ciuntite, pe care ma�
reea persecuțiilor și vicisitudinile
istoriei le așezaseră la periferia
societății franceze. Pentru că, la
început, cu aspectul nostru rustic,
trăiam precum niște provinciali, la
marginea aristocrației intelectuale

pariziene. Tenacitatea noastră se
ascuțea când eram împreună, dar
se dilua când fiecare dintre noi se
întorcea la singurătatea camerei
sale de hotel, adormind cu puți �
nul pe care�l avea, cu coșmarurile,
visele și frământările sale. A doua
zi ne întâlneam însă din nou și
puteam vorbi ore în șir, cu frene�
zia nesătulă a ne liniștiților și a
exilaților. […]

Expresia „trio de meteci“ pro�
vine din apostrofa istoricilor
Fran çois Furet și Joseph Goy, care,
într�o bună zi, au exclamat, ză�
rindu�ne la École des Hautes Étu�
des en Sciences Sociales: „Uite�i pe
meteci!“. Modul acela de a ne în�
tâmpina era, desigur, într�un re�
gistru glumeț, dar, pe moment,
ne�a siderat, ba chiar ne�a trau�
matizat cumva. Ulterior, ne�am
însușit formula. Iar când am între�
bat�o, mult mai târziu, pe Marie
Moscovici, care va deveni soția
mea în 1955, despre impresia pe
care i�o făcuse trioul nostru, ea
mi�a spus următoarele: „Voi, toți
trei, nu erați educați, ceea ce nu vă
făcea defel antipatici – puteați să
vă duceți oriunde –, dar nu erați ca
toată lumea, inclusiv din punctul

de vedere al comportamentului
vostru la masă, cu excepția lui
Chiva, singurul care știa ce în�
seamnă mâncarea rafinată și un
vin bun“. […]

În climatul ideologic al Pari�
sului de după război, nu aveam
totdeauna sentimentul că suntem
bine primiți, ca să nu spun mai
mult. Situația noastră era chiar
destul de greu de suportat în mă�
sura în care, noi, ereticii, ne aflam
într�un fel de contratimp, de in�
stabilitate generală, atât dinspre
stânga, cât și dinspre dreapta. În
ce privește stânga, cum Capitalul
devenise horoscopul secolului, tre�
buia să justificăm permanent fap�
tul că părăsiserăm România sta� 
linistă. Nici studenții nu rămâneau
mai prejos, privindu�ne cu con �
descendență de la înălțimea comu�
nismului lor nou�nouț, de parcă
am fi fost fasciști! Ei trasau astfel o
graniță invizibilă și nu ne mai ră�
mânea decât să adoptăm aceeași
atitudine precum cineastul ceh
Miloš Forman în anii 1960: „Nu mai
discut despre anumite subiecte
[comunismul]. Știu că acela care
nu a văzut de aproape cum stau lu�
crurile nu poate înțelege“. SDC

Serge Moscovici –
După război la Paris

CARTEA
După apariţia în 1997 a Cronicii anilor risipiţi, în
care își rememorează tinereţea petrecută în
România, Serge Moscovici a lucrat la o urmare a
acestei cărţi autobiografice, pe care însă nu a
mai reușit să o ducă la bun sfârșit. Însemnările și
ciornele sale au fost reunite în volum de Alexan-
dra Laignel-Lavastine, care oferă publicului o
primă reconstituire a anilor de formare umană și
intelectuală ai celui ce avea să devină unul din-
tre marile nume ale psihologiei sociale și un pre-
cursor al ecologiei politice. Ajuns în 1948 la
Paris după ce străbate Europa devastată de
război, tânărul Moscovici va izbuti să învingă 
izolarea, apropiindu-se de alţi doi evrei săraci 

și dezrădăcinaţi ca și el, cu care va lega o priete-
nie pe viaţă. Unul este Isac Chiva, născut la Iași,
cel care va deveni mâna dreaptă a lui Claude
Lévi-Strauss, iar celălalt Paul Celan, originar din
Cernăuţi, considerat în scurtă vreme unul dintre
marii poeţi ai secolului XX. Împreună, vor des -
coperi mediul boem al Cartierului Latin, traiul în
hotelurile ieftine și viaţa de noapte a Parisului,
cu cluburile de jazz și cabaretele sale, dar și pri-
etenia și emulaţia intelectuală. Iar „Mosco“ își 
va împlini visul de a deveni om „de carte“, ab-
solvind cursurile Institutului de Psihologie pen-
tru a ajunge apoi să lucreze la Sorbona, CNRS 
și EHESS, acolo unde a abordat și aprofundat
problemele definitorii pentru gândirea sa: 
simţul comun, enigma mulţimilor, puterea
minorităţilor, condiţia de paria. SDC
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Joi, 11 martie, ora 19.00, Vasile
Ernu va intra în dialog cu Fla -
vius Băican, pornind de la volu-
mul Sălbaticii copii dingo, re-
cent apărut în colecţia
„Ego-grafii“ a Editurii Polirom,
cu ilustraţii de Roman Tolici. 

Evenimentul va fi transmis via
Zoom pe paginile de Facebook:
La Două Bufnițe: https://www.
facebook.com/ladouabufnite 

și Editura Polirom:
facebook.com/polirom.editura.

CARTEA ADOLESCENȚEI

Anii ’80. Patru prieteni se întâl nesc
în gara din Chișinău. Vor pleca
împreună în vacanță în Crimeea, la
mare. Sunt lipsiți de griji, nu au de
unde să știe că fac parte din ge �
nerația ultimilor copii sovietici. Știu
doar că au același program în fiecare
an: școală, vacanțe lungi, călătorii de
la un capăt la altul al țării pentru a
descoperi locuri extraordinare și

populații ciudate. Brusc însă toată
această rutină melancolică e dată
peste cap:după moartea lui Brejnev,
a lui Andro pov și a altor comuniști
de la vârf, vin Gorbaciov, glasnostul
și pe restroika, intervenția rusă în Af �
ga nistan, Cernobîlul, explozia dro �
gurilor, SIDA și afirmarea con �
traculturilor sovietice. Debu solați,
văzând cum lumea pe care o știau se
destramă, ultimii copii sovietici
caută echilibru și refugiu în ro �
manele lui Bulgakov, în poezia lui
Arseni Tarkovski și în piesele for �
mației Kino. Și, fără să vrea, se
ma turizează, descoperă alte iden �
tități și învață să trăiască în noua
lume, în care Dumnezeu este foarte
diferit de cel al buni cilor și părinților
lor, iar ceea ce contează e să câștigi
cît mai mult. O lume în care a avea
este mai important decât a fi.

Vasile Ernu s�a născut în
URSS în 1971. Este absolvent al
Facultății de Filosofie (Universita�
tea „Al.I. Cuza“, Iași, 1996) și al unui

master de filosofie (Universitatea
„Babeș�Bolyai“, Cluj�Napoca, 1997).
A fost redactor fondator al revistei
„Philosophy & Stuff“ și redactor
asociat al revistei „Idea artă + socie�
tate“. A activat în cadrul fundațiilor
Idea și Tranzit și al editurilor Idea
și Polirom. În ultimii ani a avut ru�
brici de opinie în „România liberă“,
HotNews, „Timpul“, „Adevărul“,
CriticAtac și „Libertatea“, precum și
rubrici permanente în revistele
„Noua literatură“, „Suplimentul de
cultură“ și „Observator cultural“. 

A debutat cu volumul Născut
în URSS (Polirom, 2006, 2007,
2010, 2013, 2020), tradus în rusă,
bulgară, spaniolă, italiană, ma�
ghiară, poloneză și georgiană. Car�
tea a fost nominalizată la Premiul
de debut al revistei „Cuvântul“,
Premiul pentru roman și memo�
rialistică al revistei „Observator
cultural“ și Premiul Opera Prima
al Fundației Anonimul și a fost dis�
tinsă cu Premiul pentru debut al
„României literare“ și cu Premiul

pentru debut al Uniunii Scriitori�
lor din România. A mai publicat:
Ultimii eretici ai Imperiului (Poli�
rom, 2009; nominalizată la Premiul
pentru eseu al revistei „Observator
cultural“ și distinsă cu Premiul
Tiuk!; tradusă în Italia și în curs de
publicare în Rusia); Ceea ce ne des�
parte. Epistolarul de la Hanul lui
Manuc (împreună cu Bogdan�Ale�
xandru Stănescu, Polirom, 2010);
Inte lighenția rusă azi (Cartier,
2012); Sunt un om de stânga (Car�
tier, 2013); Mică trilogie a margina�
lilor. Sectanții (Polirom, 2015, 2017,
2020; distinsă cu Premiul Matei
Brâncoveanu pentru Literatură,
2015); Intelighenția basarabeană
azi. Interviuri, dis cuții, polemici
despre Basarabia de ieri și de azi
(Cartier, 2016); Mică trilogie a mar�
ginalilor. Bandiții (Polirom, 2016,
2017, 2021; distinsă cu Premiul pen�
tru eseistică/ publicistică al revistei
„Observator cultural“, 2017); Jurnal
la sfârșitul lumii (Cartier, 2019);
Războiul pisicilor (Cartier, 2019; cu

ilustrații de Veronica Neacșu); Mică
trilogie a marginalilor. Izgoniții
(Polirom, 2019; distinsă cu Premiul
AgențiadeCarte.ro la secțiunea
Eseu/ Publicistică/ Memorialistică,
ediția 2020). A coordonat: Iluzia an�
ticomunismului. Lecturi critice ale
Raportului Tismăneanu (împreună
cu Costi Rogozanu, Ciprian Șiulea și
Ovidiu Țichindeleanu, Cartier,
2008); Ucraina live. Criza din Ucrai �
na: de la Maidan la război civil (îm�
preună cu Florin Poenaru, Tact,
2014); Republica Moldova la 25 de
ani. O încercare de bilanț (îm�
preună cu Petru Negură și Vitalie
Sprînceană, Cartier, 2016). Este unul
dintre fondatorii și coordonatorii
proiectului www.criticatac.ro. SDC

Miercuri, 3 martie, ora 19.00,
pe paginile de Facebook
Cărturești și Polirom (face-
book.com/Carturesti; face-
book.com/polirom.editura), va
avea loc o discuţie pornind de
la noul roman semnat de

Adrian Schiop, Să ne fie la toţi
la fel de rău, apărut de curând
la Editura Polirom.

Vor vorbi, alături de autor: Costi
Rogozanu și Dinu Guțu.

După bestsellerul Soldații.
Poveste din Ferentari, Adrian
Schiop revine cu un nou roman ce
explorează tema homosexualității
și a mizerabilismului în socie �
tatea păturii de jos. Adi se avântă
într�o relație improbabilă cu Florin,
un polițist de 42 de ani, divorțat și
bețiv, care, din deformație pro �
fesională, dar și pentru că are o
imagine de apărat, este foarte
autoritar și mereu indecis în pri �
vința sentimentelor lui. Poves tea
celor doi este întreruptă de pan �
demie, care îl obligă pe Adi, din
motive sanitare, dar și finan ciare,
să se mute pe durata stării de
urgență la țară, la părinții lui,
unde o regăsește pe vechea lui
prietenă Andreea, o asistentă
medicală rea de gură, transferată
de la cabinetul școlar unde lucra
la DSP. Să ne fie la toți la fel de

rău este o incursiune brutală și
profundă în lumea LGBT, în care
uneori aprobarea din partea
societății este mai importantă
decât propriile sentimente.

Adrian Schiop (n. 1973, Po �
rumbacu de Jos, județul Sibiu) a
absolvit Facultatea de Psihologie
și Științe ale Educației în cadrul
Universității „Babeș�Bolyai“ din
Cluj�Napoca. Master în lingvistică
la Facultatea de Litere a aceleiași
universități. Și�a susținut docto �
ratul, având ca temă manelele, la
SNSPA București, sub coordo �
narea profesorului Vintilă Mihăi� 
lescu. A lucrat ca profesor de
limba și literatura română (1997�
2001, Liceul Industrial Tehnofrig
din Cluj�Napoca), zugrav (2002,
Paintech LTD din Auckland, Noua
Zeelandă), jurnalist (2004�2010,

„Evenimentul zilei“, „Prezent“,
„Ro mânia liberă“). A debutat în
revista „Fracturi“ (2002) și a mai
publicat trei romane, pe bune/pe
invers (Polirom, 2004), Zero grade
Kelvin (Polirom, 2009) și Soldații.
Poveste din Ferentari(Polirom, 2013,
2014, 2017; adaptare cine matografică
în regia Ivanei Mladenović, cu
Adrian Schiop și Vasile Pavel –
Digudai în rolurile principale,
scenariul semnat de Adrian
Schiop și Ivana Mladenović; Pre �
miul revistei „Observator cultu �
ral“ și Premiul „Cea mai bună
carte a anului“ acordat în cadrul
Galei Industriei de Carte din
România, ediția 2014). Prezent cu
traduceri în reviste din Belgia
(„DW B“), Elveția („Hete ro graphe“),
Cehia („A2“) și Germania („Parsi �
monie“). Este colabo rator al plat� 
formei CriticAtac. SDC

Vasile Ernu în dialog 
online & live cu Flavius Băican

Online & live despre romanul Să ne fie 
la toți la fel de rău de Adrian Schiop
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Serialul britanic Bridgerton s�a
bucurat de un mare succes pe Net�
flix în această iarnă, introducând
intrigi de tip Gossip Girl în lumea
curții regale britanice de la înce�
putul secolului al XIX�lea. Adap�
tare a unei serii de romane isto�
rice de Julia Quinn, scenarizată
de „papesa“ seriilor de succes
Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy,
Murder, Scandal), Bridgerton bate
recorduri de audiență în strea�
ming, dar nu și în curtea istorici�
lor. Asta fiindcă autorii serialului

și�au asumat atâtea libertăți, în�
cât, spun specialiștii, nu mai pre�
zintă deloc perioada începutului
de secol al XIX�lea britanic. 

Dimpotrivă, Bridgerton meta�
morfozează istoria Angliei într�o
imagine a ideologiei woke la modă
astăzi: estetică pop, nobili mulatri
etc. Realizatorul seriei, Chris Van
Dusen, spune că vrea să vorbească
publicului de astăzi, „apelând la o
estetică și la o problematică ac�
tuală“. În acest proces, istoria
reală este prima sacrificată. Și nu

este decât un exemplu dintr�o
modă tot mai actuală: cea de a fal�
sifica istoria pe gustul activiștilor
din zilele noastre. De exemplu,
acum trei luni, un anunț provoca
stupoare și controverse: modelul
de culoare Jodie Turner�Smith a
fost distribuită în rolul reginei Anne
Boleyn (!), mama faimoasei Elisa�
beta I (foto jos), într�o nouă pro �
ducție TV britanică. Reprezen tan �
ții Channel 5 s�au apărat spunând
că producția este „un thriller psi�
hologic care sfidează convențiile“ și
care vrea „să pună într�o lumină fe�
ministă“ viața lui Anne Boleyn.

Revenind la Bridgerton, acesta
„nu este decât cel mai flagrant
exemplu într�un panteon crescând
de drame istorice care alterează
trecutul metamorfozându�l într�o
formă brutală a preocupărilor
prezente“, scrie revista „The Spec�
tator“. „Întotdeauna reprezentă�
rile istorice au avut tendința de a
se potrivi gusturilor contempo�
rane și, într�o anumită măsură,
ideologiilor. Dar asta se poate face
cu vervă și subtilitate. (...) Totul a
început prin cedarea în fața
concepțiilor feministe. Dintr�o�
dată, mari femei din trecut au în�
ceput să fie portretizate drept lup�
tătoare sexy pentru justiție so�
cială“, scrie „The Spectator“, care
dă ca exemplu serialele Dickonson
(2019) sau cele despre Ecaterina
cea Mare. „Dar“, scrie autorul arti�
colului, „Bridgerton duce revizio�
nismul istoric și mai departe, con�
centrându�se pe politici rasiale,
obsesia vremurilor noastre, prezen�
tând un vis revizionist în care oa�
meni de culoare au ajuns în marea
aristocrație britanică“, serialul su�
gerând că în realitate regina Char�
lotte (foto sus) ar fi fost neagră pe
motiv că ar fi fost descendentă a
unei concubine maure, idee bazată
pe o teorie a unui istoric obscur.

Aceste rescrieri ale istoriei,
spune autorul articolului, se înscriu

în peisajul general, în care cei care
vor să denunțe trecutul colonialist
și rasist al Marii Britanii (și nu nu�
mai – n.r.) sunt gata să ajusteze
istoria pentru a se potrivi cu con�
vingerile lor. „Dărâmarea statuilor
e un pas, «decolonizarea» curri�
culei universitare un altul. Mu�
zeele sunt presate să se asigure că
colecțiile lor se potrivesc cu acest
scenariu ideologic contemporan“,
spune „The Spectator“, autorul ar�
ticolului temându�se că noile
filme și seriale vor avea un cuvânt
greu de spus în această nouă po�
litică revizionistă: „De�a lungul
timpului, felul în care ne imagi�
năm trecutul ajunge să formeze
viziunea publicului. Ficțiunea de�
vine fapt. Și, având în vedere mi�
lioanele de spectatori, contează
felul în care decide Netflix că a
fost istoria“.

Articolul continuă prin a arăta
cât de puțin este cunoscută istoria
în acest moment în rândul publi�
cului, mai ales cel tânăr: „Un stu�
diu recent arată că unul din zece
mileniali crede că Margaret That�
cher a condus Marea Britanie în
timpul Primului Război Mondial.
Aproape jumătate cred că, de fapt,
era vorba despre Winston Chur�
chill“. Același studiu a arătat că,

dintre respondenți, tinerii brita�
nici sunt convinși (6 la sută) că
Primul Război Mondial a fost
declanșat de asasinarea lui Ken�
nedy sau că, în cursul conflictului,
Anglia s�a luptat cu Rusia (25 la
sută) sau Franța (19 la sută).

În fine, un ultim exemplu des�
pre cum istoria este fals reprezen�
tată în producțiile dedicate publi�
cului actual este popularul serial
The Crown. „Este nestemata în co�
roana de fake history a Netflixu�
lui“, spune „The Spectator“. „Este
extraordinar de convingător. S�au
depus eforturi uluitoare pentru a
prezenta convingător trecutul,
ceea ce dă serialului un aer de ri�
goare istorică. Numai că seria se
îndepărtează de istorie ori de câte
ori convine creatorilor seriei.“

Articolul amintește și faptul că
Oliver Dowden, secretarul pentru
Cultură în actualul guvern, a cerut
celor de la Netflix să precizeze că
The Crown este doar inspirat pe
evenimente reale. Netflix a refu�
zat. „Dar nu a uitat să ne avertizeze
că scenele ce prezintă bulimia
prințesei Diana ar putea să ne
provoace disconfort. Numai că
proliferarea istoriei falsificate ar
trebui să ne tulbure în egală mă�
sură“, scrie revista britanică. SDC

Istoria
deformată
în epoca
Netflix



Of The Revolutionary War, prima
carte de ficțiune publicată de un
fost președinte american.
n Conservatorul britanic Michael
Dobbs, fost colaborator al lui
Margaret Thatcher, a scris trilogia
de mare succes, House of Cards,

adaptată inițial de studiourile
britanice și apoi, cu și mai mare
succes, de către Netflix.
n Édouard Philippe a scris două
thrilleruri înainte de a deveni
prim�ministru al Franței.

CRONICA NEAGRĂ

n Lawrence Ferlinghetti (101 ani),
poet, editor și activist american,
una dintre marile personalități
ale mișcării beat, care a publicat
cărți și poezii de autori precum
Jack Kerouac, Allen Ginsberg sau
William S. Burroughs.
n Arturo Di Modica (80 de ani),
sculptor sicilian autor al celebrei
statui Charging Bull, taurul din
bronz care a devenit simbol al
Wall Street. Inițial, taurul a fost
instalat ilegal, peste noapte, în
fața Bursei din New York după
crahul din 1987, ca un „simbol al
forței și puterii poporului“. SDC
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DAFT PUNK: EPILOGUL

A fost marea surpriză a lunii fe�
bruarie: după 28 de ani de activi�
tate, celebrul duo francez Daft
Punk și�a anunțat retragerea
printr�un clip enigmatic numit
Epilogue, în care cei doi muzicieni
se despart în deșert, iar unul din�
tre ei se dezintegrează.

Publicului nu i�a fost oferită
nici o explicație pentru această di�
zolvare a unui grup cu o influență
covârșitoare asupra muzicii dance
și electronice franceze din ulti�
mele trei decenii. Dar anunțul a
avut efectul unei adevărate bom �
be, atât în rândul fanilor, cât și al
colegilor de breaslă. Evenimentul
a fost marcat și comentat intens
în presă și în social media unde,
numai pe Twitter, luni, după
anunț, au fost postate 162.363 me�
saje, câte 27 pe secundă.

Decizia celor doi misterioși
muzicieni Thomas Bangalter și
Guy�Manuel de Homem�Christo
care, de�a lungul carierei, au scos
patru discuri de uriaș succes, a de�
zamăgit fanii care așteptau cu ne�
răbdare revenirea lor pe scenă.

Ce va urma? Toată lumea se
înghesuie să prezică viitorul
foștilor Daft Punk, fiindcă toți
cred că ei trebuie să continue să
creeze. „Sunt vii și își vor continua
cariera“, spune Jean�Michel Jarre,
maestrul muzicii electronice fran�
ceze care se declară foarte bucu�
ros dacă ar reuși să lucreze cu ei
pe viitor. Deocamdată, se specu�
lează că cei doi muzicieni vor
scoate albume solo sau ar putea
lucra, separat, pentru coloane so�
nore de filme. „Și, în plus, nimeni
nu le interzice să se reformeze,
există numeroase alte exemple în
istorie“, crede Yves Bigot, coautor
al cărții Daft Punk, incognito. 

CUM SUNĂ MUZICA
INFERNULUI

Optzeci de muzicieni și ingineri
de sunet s�au asociat pentru a des�
coperi și înregistra sunetele și mu�
zica ce au însoțit primele mari
texte ale literaturii italiene, mai
precis Infernul, prima parte a Di�
vinei comedii de Dante Alighieri,
text de la a cărui apariție se îm�
plinesc anul acesta șapte secole.
Astfel, acest proiect interna țional,
City and memories Inferno, a
reușit să întocmească un întreg
soundtrack dintre care părți au
fost folosite pentru a realiza o co�
loană sonoră pentru fascinantul

film mut Infernul lui Dante, rea�
lizat de italieni în 1911. Muzica și
filmul pot fi găsite la adresa
https://citiesandmemory.com/
inferno/.

În același timp, Enrico Maz�
zone, un artist din Torino, a reali�
zat o ilustrație a textului lui Dante
intitulată Rubedo, lungă de 97 de
metri. O litografie care a necesitat
cinci ani pentru a fi realizată.

HERCULE VS. FACEBOOK

Actorul Kevin Sorbo, cunoscut din
serialele Hercule și Andromeda, a
fost eliminat de pe Facebook după
ce ar fi postat informații despre
vaccinurile anticoronavirus pe
care angajații gigantului social
media le consideră false. „Evident,
libertatea de expresie nu mai
există“, a comentat Sorbo, cunos�
cut pentru convingerile lui creș �
tine și conservatoare. „Este uluitor
că Facebook a ajuns să aibă mai
multă putere decât guvernul, iar
gu vernul îi permite să elimine vo�
cea celor cu care nu sunt de
acord.“

UN THRILLER 
MARCA HILLARY

Hillary Clinton va scrie un
thriller politic în colaborare cu
autoarea Louise Penny, un thril�
ler care pare să nu�l ierte pe fostul
ei rival în alegeri, Donald Trump.
În viitorul roman numit State of
Terror, eroina principală este o
tânără secretară de stat care
ajunge în funcție după patru ani
de administrație (ce seamănă cu
viziunea democrată asupra admi �
nistrației Trump) și este confrun�
tată cu o periculoasă conspirație. 

Și soțul lui Hillary, fostul
pre ședinte Bill Clinton a scris un
thriller politic, împreună cu
James Patterson, The President Is
Missing, în 2018, și pregătește un
altul, The President’s Daughter. 

Nu sunt singurii politicieni
care și�au încercat mâna la scris
ficțiune:
n Winston Churchill a scris
ficțiunea Savrola: A Tale Of The
Revolution In Laurania în 1900.
n Jimmy Carter a publicat în
2003 The Hornet’s Nest: A Novel

PE SCURT
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În 5 august 1992, Dylan i�a dezvă�
luit mamei sale că pe 4 august,
când Woody Allen venise la re �
ședința lor din statul Connecticut
(iar Farrow era la cumpărături), a
violat�o în podul casei, în timp 
ce�i promitea că dacă e cuminte o
duce la Paris și o ia și în filme.
Dylan, care fusese adoptată de Mia
când avea câteva săptămâni și
care a crescut cu Allen în preajmă
(el și Farrow nu au fost căsătoriți
și nu au locuit împreună), avea în
1992 șapte ani. Cu doi ani înainte
mama ei o dusese la psiholog pen�
tru că din copilul vesel care era
devenise timidă și retrasă. 

În terapie Dylan a spus că are
un secret, dar terapeutul nu a
mers în profunzime și nu i�a spus
nimic lui Farrow, care începuse să
aibă un presentiment când apro �
piații l�au văzut pe Allen cu capul
în poala fetiței sau învă țând�o să�i
sugă degetul. Farrow și�a impus
să nu se gândească la ce e mai rău
nici când Allen i�a dat într�o zi lui
Dylan peste mână pentru că îi

atinsese penisul. În 1990 l�a con�
vins pe Allen să meargă la psiho�
log, iar acesta a concluzionat că
are un comportament nepotrivit,
dar nu unul sexual.

Actrița, care și�a filmat cei 14
copii (patru naturali, restul adop �
tați) de mici, şi�a luat în acea zi de
5 august 1992 camera și a înregis�
trat mărturia fetiței. E prima oară
când acest filmuleț (mai horror
decât orice film horror) e făcut pu�
blic. Dar Farrow nu s�a gândit să
meargă imediat la poliție. A dus�o
pe Dylan la medic, iar acesta, du �
pă ce a examinat�o, a anunțat po �
liția, așa cum cere legea. Poliția
din Connecticut și cea din New
York (unde locuia Woody Allen)
au început imediat investigațiile. 

Comportamentul Miei Far�
row spune multe. Nu doar că îl
iubea pe Allen, dar era muza lui.
Juca numai în filmele lui, nu
avea propriul ei agent. Când s�a
aflat de posibilul viol asupra lui
Dylan, Allen a amenințat�o că nu
își va mai găsi de lucru la Holly�
wood, și așa a fost. Ca mare ci�
neast, avea putere, o echipă redu �
tabilă de PR și acces la cei mai
buni avocați.

Asta explică, spune documen�
tarul, de ce comisia Spitalului
Yale New Heaven din Connecticut
a confirmat, după ce a vorbit cu
Dylan, că fetița nu poate distinge
între real și fantastic și că a fost
spălată pe creier de mama ei. 

Asta explică și de ce Paul Wil�
liams, angajatul de la Protecția
Copilului din New York, cel care
s�a ocupat de caz la solicitarea
poliției și a concluzionat că Dylan
are dreptate, a fost demis. Între
timp, procurorul șef al statului

Connecticut a decis să nu îl tri�
mită pe Woody Allen în judecată,
deși era convins de vinovăția lui,
doar ca să nu o traumatizeze su�
plimentar pe Dylan chemând�o să
depună mărturie. 

Puterea și imaginea lui Allen
explică și de ce timp de atâția ani
mare parte a presei americane a
crezut scenariul cu Farrow în pos�
tură de femeie labilă, geloasă pe
partenerul ei că s�a însurat cu fiica
ei adoptivă, SoonYi . 

Realitatea și cinemaul se inter�
sectează periculos în povestea Far�
row�Allen. Din 1992 încoace cei doi
au continuat să vorbească și să�și
înregistreze reciproc dis cuțiile te�
lefonice. Fragmentele în care Far�
row îi vorbește suav monstrului, iar
el răspunde tot mai rece pe măsură
ce scandalul se agravează, par
rupte dintr�un film de Allen. „Nu
contează ce e adevărat, ci ce e cre�
zut“, spune Allen într�una din aces �
te halucinante discuții. 

Documentarul HBO vorbește
și despre felul în care filmele lui
Allen preiau realitatea, vezi Man�
hattan (1979), în care personajul
de 42 de ani jucat de el se combină
cu o fată de 17 ani (Muriel Hemin�
gway). Mai târziu, Hemingway
(care era minoră în timpul pro �
ducției) a povestit că și pe ea s�a
oferit maestrul s�o ducă la Paris. 

Când, tot în 1992, Farrow a
descoperit în apartamentul lui
Allen poze pornografice cu Soon�
Yi, iar angajați ai clădirii unde lo�
cuia Allen au declarat sub ju� 
rământ că Soon�Yi îl vizita pe
Allen de când era în primul an de
liceu, cineastul i�a spus lui Farrow
că se vede cu Soon�Yi doar de
când e studentă. 

Allen v. Farrow arată și alte
variante ale traumei și manipulă�
rii, dar n�are cum să le aprofun�
deze din moment ce Woody Allen
și Soon�Yi (care s�au căsătorit în
1999) au refuzat să fie inter vie vați.
Coreeana Soon�Yi a fost adoptată
de Mia Farrow după ce mama ei
naturală o părăsise în stradă ca pe
un pui de pisică. E foarte probabil
că, după ce a abuzat�o, Allen (care
e cu 35 de ani mai mare) a folosit�o
drept paravan, întorcând�o împo�
triva ma mei adoptive.

Documentarul aduce în dis �
cuție și termenul de alienare pa�
rentală, care definește manipu�
larea unui copil de către unul din
părinții aflați în proces de sepa�
rare. Un carton din film spune că
alienarea parentală încă face vic�
time în SUA, unde aproximativ
58.000 de copii au anual contact
nesupravegheat cu un părinte
abu zator, iar după ce au trecut în

custodia acestuia 88% dintre ei
raportează noi abuzuri. 

Allen v. Farrow a fost filmat
sub radar timp de trei ani. Inițial,
nici Dylan, nici Mia Farrow, nici
Ronan (fiul natural al lui Farrow
și Allen, azi jurnalistul care a lan�
sat scandalul Harvey Weinstein),
nu au vrut să apară în film. Dylan
a avut noroc cu mișcarea #MeToo,
grație căreia Allen nu mai e azi
inexpugnabil. Câteva din vedetele
cu care a lucrat s�au dezis de el,
iar ultimul său film, turnat în Eu�
ropa, încă nu are distribuitor. 

Woody Allen are azi 85 de ani.
Dacă justiția încă vânează naziști
nonagenari, și el ar trebui adus în
fața instanței. Dacă imaginea sa
de cineast emblematic și noncon�
formist a reușit să ascundă figura
unui prădător sexual, de ce nu ar
fi emblematic să se spună adevă�
rul? Dar cum ștergi atâția ani de
traumă? SDC
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„Care film de Woody Allen îți place cel mai
mult?“, așa începe și se termină textul din 
„The New York Times“ în care Dylan O’Sullivan
Farrow, fiica adoptivă a actriței Miei Farrow,
vorbea în 2014 pentru prima oară public
despre abuzurile sexuale la care a supus-o
Woody Allen în copilărie. Îți pui această
întrebare când vezi Allen v. Farrow,
agonizantul documentar HBO în patru
episoade regizat de Kirby Dick și Amy Ziering,
dar nu mai are rost: știi că nu mai vrei să vezi
niciodată un film de Woody Allen.

Dylan Farrow
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