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Cea care se întoarce, romanul
scriitoarei italience Donatella
Di Pietrantonio, este o carte
vie, pătrunzătoare, în centrul
său aflându-se complicatele
relații de familie.
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INTERVIU CU SCRIITORUL
DAVID GROSSMAN

„AUTOBIOGRAFIA
UNUI SCRIITOR
ESTE ÎN 
CĂRȚILE SALE“

„AUTOBIOGRAFIA
UNUI SCRIITOR
ESTE ÎN 
CĂRȚILE SALE“
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ANDREI DĂSCĂLESCU DESPRE DOCUMENTARUL SĂU, TATĂL NOSTRU:

„Fără să devin prea ezoteric, aș zice că niște
forțe au lucrat în favoarea acestui film“
Andrei Dăscălescu a debutat 
în documentar în 2008 cu Con-
stantin și Elena, un film plin de
tandreţe despre bunicii săi,
care a fost distins cu First 
Appearance Award la presti-
giosul IDFA din Amsterdam. 
A urmat Planeta Petrila în 2016,
un documentar despre Valea
Jiului și artistul Ion Barbu, care
se străduiește să revitalizeze
zona. În cel de-al treilea film al
său, Tatăl nostru, Dăscălescu e
protagonist, iar subiectul e
unul mult mai delicat. 

IULIA BLAGA

Aflând că va deveni tată, regizorul
pleacă la Muntele Athos, unde
locuiește tatăl său, care s�a călugă�
rit după ce și�a părăsit familia cu
care n�a mai păstrat legătura. Cele
două călătorii pe care le face pe
Muntele Athos sunt esențiale pen�
tru ca regizorul să pună semnele
de punctuație necesare peste trau �
ma de abandon cauzată de pleca�
rea tatălui când el avea doar opt
ani (traumă adâncită ulterior de
moartea mamei), asigurându�se
pe cât poate că nu va păstra se�
chele în viitorul său rol de părinte. 

În același timp, filmul urmă �
rește și relația regizorului cu iu�
bita sa, Paula, inclusiv dificultatea
Paulei de a găsi căldură la propriii
părinți – și ei despărțiți – atunci
când le comunică vestea că vor
deveni bunici. Filmul începe cu
testul de sarcină care se dove �
dește pozitiv și se încheie cu mo�
mentul nașterii, ambele coperte
pline de emoție închizând o nara �
țiune la persoana întâi atât de ci�
nematografică și de autentică de
parcă ar fi o operă de ficțiune.

Plasat în dificila postură de
protagonist implicat într�un pro�
ces greu de reconsiderare a rela �
ției cu propriul părinte, precum și
în cea de regizor care ar trebui să
păstreze un ton detașat, Andrei
Dăscălescu reușește să împace
aceste poziții, astfel încât specta�
torul să se poată identifica cu per�
sonajele și să le înțeleagă, iar el să
nu se transforme în acuzator. 

După Mențiunea Specială pri�
mită la Festivalul de la Sarajevo,
desfășurat anul acesta doar online,
filmul a avut prima proiecție fizică
în cadrul segmentului open�air al
Astra Film Festival de la Sibiu (4�
13 Septembrie 2020), unde a câș �
tigat Premiul Publicului.

Când te-am întâlnit pe tine și fa-
milia ta la Sibiu, am avut un șoc să
văd că Ana Sofia deja merge. Abia
ce o văzusem născându-se. ☺
Cum privești din perspectiva 
de părinte, acum, filmul?

Au trecut doi ani și jumătate de la
filmarea ultimului cadru din film
până ce am reușit să vedem filmul
în prima proiecție publică, la
Sibiu. Timpul are o cu totul altă
dimensiune de când sunt tată. Aș
putea spune că și eu am periodic
câte un șoc, cum ai avut tu: nu�mi
vine să cred că am deja un copil cu
care pot discuta, care îmi pune în�
trebări, care zice că o cheamă
„Dăscălescu“. Rolul de părinte e al
naibii de greu, dar și extrem de
plin de satisfacții.

Povestește-ne un pic despre
cum ai pornit proiectul, când 
ți-ai dat seama că vrei să faci un
film. Am înțeles bine că ai filmat
scena de început (când afli că
vei deveni tată) doar pentru a
documenta momentul și fără să
știi că va intra într-un film?

Da, primul cadru din film, testul
de sarcină, l�am filmat doar de
dragul momentului și doar pen�
tru cazul în care testul s�ar fi do�
vedit pozitiv – ceea ce s�a și în� 
tâmplat. Dar ideea filmului mi�a

venit la câteva ore după. Cred că a
fost și un mecanism de coping:
m�a ajutat să trec peste panica de
moment și peste toate fricile din
următoarele opt luni. Ideea de
„tată“ fiindu�mi complet necunos�
cută, mi s�a părut cumva firesc să
„mă documentez“ pe subiect, ca   
s�o spun în termeni profani.

Care a fost momentul când ai
știut că filmul e gata?

Ideea inițială a fost aceea de pre�
gătire pentru a deveni tată, de nu�
mărătoare inversă din momentul
testului până în momentul naș �
terii. Pentru siguranță, am mai
continuat să filmez câteva luni,
dar la montaj am revenit la ideea
inițială, cu un singur cadru�epi�
log. Mi se pare aproape incredibil
că structura finală este chiar cea
pe care am gândit�o în orele de
după testul de sarcină. Fără să
devin prea ezoteric, aș zice că
niște forțe au lucrat în favoarea
acestui film foarte personal. ☺

Filmul e foarte bine închegat –
toate scenele sunt la locul lor și
au lungimea potrivită, respirația
e normală. Cum a decurs mon-
tajul? Ți-a fost greu să alegi ce
intră și ce iese, mai ales că era
vorba de o poveste atât de inti-
mă? Te-au ajutat sfaturile celor
de la HBO Europe (coproducă-
torii filmului), ei fiind mai
detașați emoțional ca tine?

E o secvență pe care mi�a fost ex�
trem de greu s�o văd și s�o tot
revăd la montaj, pentru că mă dă�
râma emoțional. Nu e greu de ghi�
cit care. La montaj l�am cooptat

pe Ștefan Pârlog, care a venit cu o
pereche de ochi proaspeți, dar și
pe Roberto Blatt, cu care am un is�
toric interesant. El a coprodus
primul meu film, Constantin și
Elena, și încă de atunci am tot glu�
mit că îmi este ca un al doilea tată.
Așa că, făcând un film despre pri�
mul tată, mi�am dorit să�l am în
preajmă și pe al doilea, ca story
consultant. 

De mare ajutor au fost și su�
gestiile primite de la producătoa�
rea filmului, Anda Ionescu, și de
la coproducătoarea HBO Europe,
Hanka Kastelicová. Și nu ne�am
grăbit cu montajul, i�am dat timp
și resurse până când am fost
mulțumiți cu toții.

Ai reușit să te detașezi de trau-
mă odată ce ai terminat filmul?
L-ai iertat pe tatăl tău? Îl înțelegi
acum mai bine sau doar ai făcut
pace cu trecutul?

Cuvântul cel mai potrivit cred că e
„acceptare“. E mult de discutat și
probabil că nici măcar nu aș pu tea
avea vreodată un răspuns clar la
întrebarea asta, dar eu cred cu tărie
că filmul ăsta ne�a ajutat pe amân�
doi să fim într�un punct mai bun al
vieților noastre, al relației noastre.

Întrebările pe care i le-ai pus ta-
tălui tău, mai ales în ultima vizi-
tă (de pildă: „Nu-i un păcat să
faci copii și să-i lași de
izbeliște?“), le pregătiseși di-
nainte sau au fost spontane?
Spui exact ce trebuie, exact ce
spectatorul ar spune.

Nu m�am pregătit dinainte decât
cu multă răbdare. Ambele discuții
au loc la finalul vizitelor, iar ves�
tea că va deveni bunic i�am dat�o
la vreo patru�cinci zile după sosi�
rea mea acolo. A fost un fel de
balet pe sârmă: să aflu răspunsuri

fără să�l supăr prea tare, să creez
momente în care relația noastră
să evolueze, să aștept momentul
potrivit, să îl urmăresc cu camera,
dar și să știu când să mă opresc.

Legat de întrebarea de mai sus,
cât de regizate au fost scenele
cu tatăl tău? Sunt atât de logice
în mecanica filmului încât par
decupate dintr-o producție de
ficțiune.

M�a mirat foarte tare să citesc în �
tr�o recenzie că discuțiile par pu �
se în scenă. Cred că nici dacă tatăl
meu ar fi cel mai bun actor din
lume, iar eu cel mai bun regizor,
tot nu aș fi putut regiza nimic,
pentru simplu motiv că, în timpul
oricărei discuții, eram foarte vul�
nerabil. Stând ascuns în spatele
camerei și încercând să aflu răs�
punsuri la întrebările care m�au
marcat întreaga viață, eram mai
degrabă în postură de fiu părăsit,
nu de regizor de succes.

Ce înseamnă pentru tine faptul
că filmul tău cel mai personal de
până acum a luat Premiul Publi-
cului la Astra Film Fest? Cum
percepi feedbackul acesta?

Cum am și zis când am primit pre�
miul, eu mă gândesc mult la pu�
blic în timp ce fac un film. Vreau
să transmit emoții, să provoc, să
inspir, nu doar să arăt niște ima �
gini frumoase și situații intere�
sante. Deci Premiul Publicului e
minunat, înseamnă că s�a creat o
legătură, că filmul meu cel mai
personal a ajuns la sufletele spec�
tatorilor. Având în vedere că fil�
mul va avea mai puține proiecții
fizice decât ar fi avut în condiții
normale, fără coșmarul pande�
miei, feedbackul acestei prime în�
tâlniri cu publicul e extrem de
important. SDC
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FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de TEATRU
pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași

Vineri, 2 octombrie
LIVE OPEN AIR

l Ora 17 (esplanada Teatrului
Luceafărul; în caz de vreme
nefavorabilă, foaier Teatrul
Luceafărul): 
RaTaTa Fanfara rozătoarelor (Com-
pania PasParTouT Germania)
Cu: Eva Maria Glasmacher, Martin
Glasmacher, Kaspar Lehmann
Walther
Parteneri: Centrul Cultural Ger-
man, landul Baden-Württemberg

ONLINE 
l Ora 18:30 (streaming pe Face-
book, YouTube, în limba română,
disponibil până la ora 22): 
Cenușăreasa (Teatrul Ţăndărică
București), regia: Silviu Purcărete,
scenografia: Carmen și Gheorghe
Rasovszky, muzica: Gioacchino
Rossini, foto: Andrei Gîndac, distri -
buţia: Cristina Roșiianu, Mariana
Zaharia, Lili Gavrilescu/ Eugenia
Barbu, Daniel Stanciu, Graţiela Ene

LIVE STREAMING 
l Ora 19 (pay-per-view):
LIVE (Teatrul Naţional „Radu
Stanca“ Sibiu), de Thomas Perle,
regie și spaţiu scenic: Bobi Pricop,
muzică originală: Eduard Gabia, 
director de imagine, sunet și 
montaj: Mihai Popa, video design:
Dan Basu, asistenţă costume:
Emőke Boldizsár, operator 
montaj live: Ovidiu Coca, manager
proiect: Hunor Horvath, asistent
proiect: Eliza Ceprăzaru,
distribuţie: Johanna Adam, 
Yannick Becker, Emőke Boldizsár,
Daniel Bucher, Anca Cipariu, Fabi-
ola Petri, Daniel Plier, Valentin
Späth/ Ali Deac

l Ora 20 (streaming on Facebook,
YouTube, in English, available until
12 p.m.): 
Cinderella (Ţăndărică Theatre
București), after Grimm 
Brothers and Charles Perrault, di-
rector: Silviu Purcărete, scenery:
Carmen și Gheorghe Rasovszky,
music: Gioacchino Rossini, cast:
Cristina Roșiianu, Mariana Zaharia,

Lili Gavrilescu/ Eugenia Barbu,
Daniel Stanciu, Graţiela Ene

Sâmbătă, 3 octombrie
LIVE INDOOR 

l Ora 11 (sala mică): Scufiţa roșie
(Teatrul Luceafărul Iași), dramati-
zare și regie: Constantin Breh -
nescu, scenografie: Constantin 
Butoi, muzica: Radu Sanduloviciu,
cu: Ioana Iordache și Claudiu
Gălăţeanu

LIVE OUTDOOR
l Ora 17 (esplanada Teatrului
Luceafărul; în caz de vreme
nefavorabilă, foaier):
RaTaTa Fanfara rozătoarelor (Com-
pania PasParTouT Germania), cu:
Eva Maria Glasmacher, Martin Glas-
macher, Kaspar Lehmann Walther
Parteneri: Centrul Cultural Ger-
man, landul Baden-Württemberg

ONLINE STREAMING
l Ora 18:30 (streaming pe Face-
book, YouTube, disponibil până la
ora 24):
Pinguinii la pescuit (Theater 
Asou, Graz, Austria)
Partener: Forumul Cultural Austriac

LIVE INDOOR 
l Ora 19 (sala mare, Teatrul
Luceafărul): 
Totul e bine când se termină (Reac-
tor de creaţie și experiment Cluj
Napoca)
De Andreea Tănase, regia: Radu
Nica, cu: Paula Rotar, Paul Socol,
scenografia și conceptul video: Mi-
hai Păcurar, mișcarea scenică:
Oana Mureșan

ONLINE STREAMING
l Ora 20 (pe Facebook, YouTube,
în română cu subtitrare în engleză,
disponibil până la ora 24): 
Alcool (Teatrul Nottara București),
pe versurile lui Ion Mureșan 
Regia Mihai Măniuţiu, cu: Ada
Milea, Vava Ștefănescu, Ada
Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana
Calotă, Gabriel Răuţă, Alexandru
Jitea, Bobo Burlăcianu, Alexandru
Neagu, Vladimir Ivanov, muzica:

Ada Milea, scenografia: Adrian
Damian, coregrafia: Vava
Ștefănescu, lumini: Cristian Șimon

Duminică, 4 octombrie 
LIVE OPEN AIR 

l Ora 11 (în curte la Bojdeuca lui
Ion Creangă): 
Povestea celor trei purceluși
(Teatrul Luceafărul Iași), dramati-
zare și regie: Constantin Brehnes -
cu, scenografie: Viorica Perju,
muzica: Radu Ștefan, cu: Liliana
Mavriș Vârlan, Mariana Teleman,
Beatrice Volbea, Ileana Ocneanu,
Claudiu Gălăţeanu, Elena Zmuncilă

ONLINE STREAMING 
l Ora 10 (disponibil pe Facebook și
YouTube până la orele 20)
Aventurile lui Pinocchio (Teatrul
Gong Sibiu), regia: Lilly Krauss-
Kalmár, scenografia: Anca Dumitru
Chirulescu, cu: Monica Baldea,
Daniela Dragomir, Jenö Major,
Páskuy Angela, Prohaska Adrian,
Claudia Stühler

ONLINE STREAMING 
l Ora 19 (disponibil pe Facebook 
și YouTube până la ora 24)
BEST OF (Bodecker&Neander 
Visual Theatre, Germania)

LIVE INDOOR 
l Ora 19 (sala mare, Teatrul
Luceafărul)
Frumoasa din pădurea adormită
(Teatrul Luceafărul Iași, premieră),
dramatizare: Ramona Iacobuţe
după Fraţii Grimm, regia: Ion Ciubo-
taru, scenografia: Alina Dincă
Pușcașu, muzica: Diana Roman,
video: Andrei Botnaru, cu: Dragoș
Maftei, Alex Iurașcu, Raluca Pintilie,
Iulia Deloiu Trif, Ileana Ocneanu,
Cristian Gheorghiu, Mariana Tele-
man, Ioana Iordache, George Cocoș

Luni, 5 octombrie
ONLINE STREAMING 

l Ora 10 (Disponibil pe Facebook
și YouTube până la orele 24)
Circul DaSilva (Noisy Oyster, 

Marea Britanie), un spectacol 
cu Nick Palmer și Sarah 
Rowland-Barker

LIVE OUTDOOR 
l Ora 17, lectură performativă
(curtea interioară Art+Design; în
caz de vreme nefavorabilă, foaier
Teatrul Luceafărul) 
Silvestru și marele dictator, 
de Lucian Dan Teodorovici
Sesiune de autografe

ONLINE STREAMING 
l Ora 19 (disponibil pe Facebook și
YouTube până la orele 24): 
N-ai tu treabă (Teatrul ACT
București), de Cătălin Ștefănescu,
după Dănilă Prepeleac de Ion
Creangă, cu: Marcel Iureș, Andrei
Seușan, Alexandru Voicu, regizor:
Alexandru Dabija

Marți, 6 octombrie
ONLINE STREAMING

l Ora 12 (disponibil pe Facebook 
și YouTube până la orele 22)
Grădinarul (Shoshinz Theatre,
Tokio, Japan)

LIVE OUTDOOR 
l Ora 17, curtea interioară Art+De-
sign (în caz de vreme nefavorabilă,
foaier Teatrul Luceafărul)
Juna primă de Jean Pierre
Dopagne (spectacol-lectură), 
regia: Valentin Marcos, 
cu: Ileana Ocneanu
Lansare de carte: Mituri reinterpre-
tate în dramaturgia francofonă
contemporană. O antologie de
texte

LIVE INDOOR 
l Ora 19 (sala mare, Teatrul
Luceafărul): 
Orașul (Teatrul Luceafărul Iași)
Cu participarea extraordinară a lui
Bobo Burlăcianu, un concert-spec-
tacol de Fără Zahăr, după o idee
de Oltiţa Cîntec, versuri și regie
muzicală: Bobi Dumitraș,
scenografie și video design: Andrei
Botnaru, cu: Carmen Mihalache, 
Liliana Mavriș Vârlan, Beatrice 
Volbea, Elena Zmuncilă

ONLINE 
l Ora 19 (Disponibil pe Facebook
și YouTube până la orele 24)
Odată ce am dispărut (Teatrul
„Mali“, Veliki Novgorod, Rusia),
regie: Nadejda Alexeeva,
scenografie: Nadejda Alexeeva,
Igor Semonov, videoart: Igor Se-
monov, light designer: Larisa De-
duh, cu: Marina Vihrova, Kristina
Mașevskaia, Alexei Korșunov

Miercuri, 7 octombrie
ONLINE 

l Ora 12 (disponibil pe Facebook și
YouTube până la orele 22)
Vera și apa (Compania Bird and
Bat, Reykjavik, Islanda), coregrafie:
Tinna Grétarsdóttir, muzica: Sólrún
Sumarliðadóttir, scenografie:
Guðný H Sigurðardóttir, per-
former: Snædís Lilja Ingadóttir,
asistent producţie: Védís Kjartans-
dóttir, foto-video: Steve Lorenz

LIVE INDOOR
l Ora 17 (foaier, lansare de carte):
Un virus pe scena lumii. Teatru și
pendemie 2.0 (coord. Oltiţa Cîntec)
l Ora 19 (sala mare Teatrul
Luceafărul): 
Călătoria lui Ivan (Compania Hopa
Trop București), concept/ sce-
nariu/ construcţie siluete/ povesti-
tor: Beatrice Iordan, muzică live:
Maruca și Florin Iordan 

ONLINE 
l Ora 20 (Disponibil pe Facebook
și YouTube până la orele 24)
Fraţi (Teatrul Naţional Timișoara),
de Dave Williams, regia Florin Pier-
sic Jr., cu: Matei Chioariu și Călin
Stanciu Junior

Zilnic, 2-7 octombrie
RADIOFONIC TEATRU ÎN CAS(C)Ă (în
parteneriat cu Radio România,
Teatrul Naţional Radiofonic)
disponibile pe toată durata festi-
valului pe www.luceafarul_theatre
și www.eteatru.ro 
l Orele 9-17 (Muzeul „Mihail
Sadoveanu“): Expoziţie
performativă Dumbrava minunată

Ediția a XIII-a, 2-7 octombrie 2020

AVARIE PANDEMICĂ
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A trecut și prima rundă de cam�
panie electorală, pandemia nu
ne slăbește, jurnalul merge mai
departe.

Luni, 21 septembrie
Insist cu George Saunders

(Pastoralia, Humanitas Fiction,
2020). Sea Oak este o capodoperă,
o proză perfectă, ieșită și ea din
mantaua lui Gogol. Iar mătușa
Bernie este una dintre cele mai
bune mătuși din literatura uni�
versală, comparabilă cu mătușile
lui Capote și Cosașu.

Duminică, 20 septembrie
E bine că nu se face testul anti�

prostie, că rămâneam, Doamne
ferește, fără aleasa sapienșilor
(vorba vine) de pe malul jegos al
Dâmboviței.

Vineri, 18 septembrie
Ce drăguț: deși vorbește ca

un repetent de la școala profesio�
nală de sculeri�matrițeri, pro �
moția 1982, ministrul Costel Alexe
este – cum altfel? – doctor și el.
La cum chinuie limba română,
Alexe pare copilul din flori al Ma�
riei Grapini cu generalul analfa�
bet Oprea. Sau, mai știi, poate sunt
toți copiii din flori ai regretatului
Emil Bobu.

Văd pe net comentarii răută�
cioase la bilanțul administrației
Firea, cum că s�a furat, dar nu s�a
făcut nimic. E un fals grosolan: s�au
făcut foarte multe fotografii ine�
dite cu doamna. Poate intra și în
cartea recordurilor: cel mai pozat
primar din Calea Lactee.

Joi, 17 septembrie
E frumos că epopeea sapien�

sului se termină rotund, ca roma�
nul Ion: îndărăt în maimuță.

Am văzut și eu îndrăgitul do�
cumentar The Social Dilemma,

care practic ne spune ceea ce se
știe din epoca de piatră (dar de�
geaba): e rău să fii prost și prostia
e mereu stimulată să crească și să
se înmulțească, Doamne ajută.

Miercuri, 16 septembrie
Ce drăguț că s�au strâns vi�

deochatistele la Gâdea, frumoasă
solidaritate de breaslă.

Când vezi poza cu Pandele și
Firea și odoarele dând cuvenitul
jet proștilor care respectă legea
(ciudat, Pandele nu mai era cu 
picioarele pe catedră), îți aduci
amin te că toate animalele sunt
egale, doar că unele sunt mai egale
decât altele, de exemplu porcii. Ce
frumos e la noi la țară, în lumea a
treia, în Voluntariul omenirii. 

Idee de reality show: înalți
bugetari lăsați în stația de metrou
Gorjului și puși să meargă de
acolo singuri în Titan. Dacă Io�
hannis știe să facă drumul ăsta, eu

îmi mănânc pălăria în rond la
universitate. Dar nu o să mi�o mă�
nânc, fiindcă habar n�are și ori�
cum nu se face reality show�ul.
Avem democrație originală, nu ne
trebuie.

E comic cum impostori so�
lemni care n�au mers de când sunt
bugetari niciodată cu metroul co�
boară din limuzine ca să taie pan�
glică, să se bucure pulimea că –
după doar un deceniu de întâr�
ziere – o să poată în sfârșit merge
pe sub pământ (cinste progresu�
lui!), să îi mai voteze o tură, să mai
meargă cu limuzina, să mai taie și
alte panglici. Ce frumoasă lucrare
e omul. Bravo, omul. 

Marți, 15 septembrie
Ceea ce trăim noi are un nume.

Se numește: trecutul continuu.
O întrebare ar trebui, discret,

să se ridice: „Mihai, tu mi�ai pus
plexiglas în bancă?“.

Gânduri de acum un an: dacă
era Barna președinte, nu mai
ieșea niciodată Barna președinte.
Subțiri, deci, și ăștia noi, oameni
recenți, cu „fericiți în România“, ai
lui popa Daniel promit viață
veșnică, fericire eternă, și – cel
mai important – în rai, nu la Vi�
dele sau Zalău.

Luni, 14 septembrie
Alte gânduri de acum un an:

nu se poate spune că Tarantino n�a
încercat. A încercat, dar n�a pus în�
trebarea corectă: întrebarea co�
rectă nu era dacă Brad Pitt îl bate pe
Bruce Lee, ci dacă Bruce Lee îl bate
pe Van Damme. A se reface. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (XV)

Multe greșeli de limbă au, de
fapt, o logică. Fie și numai din
cauza asta n�ar trebui să mă
reped mereu să corectez omul cu
care stau de vorbă. Ca să nu mai
zic că, prin toate criticile astea,
nu am reușit deloc să par un om
fin – cum aveam eu impresia că
se va întâmpla automat –, ci
doar arogant și cusurgiu. 

Credeam că e destulă glorie în în�
fieratul de dezacorduri, de „ca și“
aiurea, de englezisme inutile, ca să
mă pot înfrupta și eu din ea. Însă
mie nu mi�a rămas decât „și/ sau“,
care, în plus, nu e deloc greșit. E
doar un fel de a zice, mai pe scurt,
poți să vii mâine sau poimâine,
dar dacă vrei, poți să vii și mâine
și poimâine. Un fel de prescurtare.
Cui i�ar da prin minte să se supere
pe cei care scriu într�un mesaj
rapid „pt.“ în loc de „pentru“? (În �
tr�un mesaj mai îngrijit, se poate
folosi prescurtarea „ptr.“.)

Acestea fiind zise, pentru
mine „și/ sau“ are totuși ceva de�
zorientant, din categoria „da/ nu“.
Parcă aș avea nevoie de o clarifi�
care: ori și, ori sau. Amândouă mi
se pare că nu se poate, deoarece
sunt două operațiuni logice care
se bat cap în cap. Și este conjunc ția
logică, cu valoare de „adevărat“
dacă toți termenii ei sunt adevă rați,
iar sau este disjuncția logică, cu va�
loare de „adevărat“ dacă cel puțin
unul din termenii ei este adevărat.

Și și sau nu au nici în clin, nici în
mânecă. Într�un algoritm simplu,
instrucțiunea de a realiza o anu �
me operațiune în caz că și/ sau,
adică „dacă fie termenii A și B
sunt simultan adevărați, fie mă �
car unul din ei este adevărat“ este
pierdere de vreme pentru că se re�
duce la a spune „dacă fie A, fie B
este adevărat”. Din cauza asta,
dacă ne întoarcem de la logica
formală la uzul curent, „mâine și/
sau poimâine“ lasă impresia că nu
înseamnă decât, sec, administra�
tiv, mâine sau poimâine, deși ea
de fapt înseamnă, cu maxim anga�
jament, că Sulamita îl așteaptă pe
Solomon ori mâine, ori poimâine,
ori și mâine, și poimâine.

De îndată ce un dispozitiv
nou ocupă, datorită modei, o nișă
oricât de mică în limbă, el e testat
reflex în alte contexte, cam așa
cum unele vulgarități întăresc su�
prem elogiile. Și/ sau devine un
mod mai spiritual de a zice și (sau

sau, nu știu). A o alege pe una din
ele e, la urma urmei, o ofensă 
la adresa celeilalte, o formă de
discriminare. Titlurile cărților
trebuie reformulate. Crimă și pe�
deapsă e cauzal, îngust. Însă Crimă
și/ sau pedeapsă e, ca titlu, inclu�
ziv. O mie și una de nopți ține so�
coteala ca Hagi Tudose, în vreme

ce O mie și/ sau una de nopți e
amicul contabililor flexibili.

N�aș subestima nici forța de
atracție a barei oblice. Faptul că ea
se poate folosi între termeni aflați
într�o alternativă sau/ și ori și/
sau ne ajută enorm. Mai impor�
tant însă, ocazia de a între buința
în scris un semn grafic rar este
una din bucuriile noastre de căpă�
tâi. Să scrii & în loc de și, asta îți
prelungește viața cu 5 ani. În lim�
bajul social media „@cutare“ este
o metodă de a spune „o să mă refer
acum cu eleganță la obser vațiile
impertinente ale lui cutare“.

Ar mai fi și detaliul că tot ce
economisește timp în conversație
sabotează de fapt comunicarea. O
fi și/ sau o pastilă concentrată de
informație, dar limba, ca și priete�
niile, nu se ferește de redundanță,
de repetiții, din contră. Iar dacă
mai e nevoie și de claritate, atunci
și/ sau nu e recomandabil – con�
fuzia între o noapte și o mie de
nopți a dat multe vieți peste cap.

În încheiere/ pentru înce�
put, stăm bine (și/ sau)/(nici/
nici) (sau (&/ sau)/ (Nietzsche/
Nietzsche)) nu. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
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O mie și/ sau una de nopți

Henri Cartier Bresson, Behind 
the Gare Saint Lazare, Pont de 
l’Europe, Paris, 1932



S�a făcut septembrie și�am zis:
„Hai să mergem repede la mare“.
Undeva aproape, totuși unde să
mai stăruie vara – deci nu la
Marea Neagră, deci nu în Româ�
nia –, să avem ceva soare, apa
mării să fie caldă, iar drumul nu
prea lung, ca să nu�i chinuim pe
copii. Și nici prea costisitor să nu
fie, cui îi trebuie coaste de azur?
Așadar, Grecia sau Turcia, tropi�
cele balcanice.

Turcia ar fi fost o opțiune bună, li�
toralul suzeranilor noștri de pe vre�
muri e plin de oferte all inclusive la
prețuri acceptabile pentru familii
cu copii. Doar că, fiindcă Turcia nu
e membră a Uniunii Europene, ai
nevoie de un pașaport care, cică,
trebuie să fie valabil șase luni de
zile după data încheierii sejurului.
Pașaportul meu urma să expire în
patru luni și, când am auzit cerin�
ța (pretenția) autorită ților turce, 

m�am înfuriat demn: adică pentru
ei un act nu e valabil dacă e valabil?
Atunci ducă�se! Așa că turcii ne�au
pierdut de clienți, paguba lor –
dacă le�o păsa.

Numai că nu despre vacanță
vreau eu să vorbesc, ci despre
pașapoarte. Întâmplător, tocmai
în perioada asta m�am apucat să
recitesc corespondența lui Ion D.
Sîrbu, unul dintre puținii scriitori
români din perioada comunistă
care a scris într�adevăr literatură

de sertar. Pe lângă însemnările
sale necenzurate din anii 1980, ce
aveau să apară după căderea regi�
mului comunist cu titlul Jurnalul
unui jurnalist fără jurnal, în ulti�
mii ani de viață a lucrat intens la
două romane despre care – cum
repetă sistematic în scrisorile
adresate prietenilor – știa că nu îi
vor fi publicate decât postum:
Lupul și Catedrala și Adio, Eu�
ropa!. N�a fost o profeție, ci mai de�
grabă o speranță împlinită: acest
autor ghinionist, oropsit de istorie
și de lumea din jur, a avut parte
postum de recunoașterea la care
aspira în timpul vieții. A mu rit de
cancer în septembrie 1989 și n�a
mai apucat să vadă căderea comu�
nismului, regim care i�a distrus ca�
riera și i�a mutilat viața. Când m�am
uitat la pașa portul meu încă valabil,
mormăind vorbe urâte în barbă, în�
ciudat de pre tențiile turcilor, mi�am
amintit în tr�o străfulgerare de el. 

Ion D. Sîrbu n�a apucat să că�
lătorească prea mult în afara
granițelor țării. După calculele
mele, a făcut�o de două ori. Prima
dată a plecat în tinerețe, la două�
zeci și ceva de ani, dar nu ca turist,

nu într�o călătorie de plăcere – nici
pe departe. În 1941 este concentrat
pe frontul de est și ajunge până în
Crimeea, iar apoi, în 1943, participă
și la luptele din jurul Stalingradu�
lui, cade prizonier, evadează și se
întoarce în țară, străbătând două
mii de kilometri. A doua oară, în ul�
timul deceniu de viață, mai exact în
1981�1982, reușește să ajungă în Oc�
cident grație unei burse DAAD și
călă torește în câteva țări vestice
(Germania, Franța, Belgia, Olan da,
Elveția). După acea călătorie visează
toată viața (câtă i�a mai rămas) la o
nouă ieșire, încearcă să plece în Ger�
mania, solicită sistematic pașapor �
tul (pentru el și soție) și, cu toate că
primește in vitații oficiale, autori �
tățile îi resping cererile de fiecare
dată – nu e foarte clar de ce, deși
răspunsul cel mai simplu ar fi ăsta:
pentru că puteau s�o facă. Pentru că
ieșirea din țară – și actul necesar
ieșirii, adică pașaportul – repre�
zenta un privilegiu pe care regimul
comunist îl acorda discreționar.

Poate că acum, la peste trei�
zeci de ani de la căderea regimu�
lui comunist, nu se mai știe prea
bine ce însemna să primești un

pașaport la acea vreme. Pentru că
nu aveai propriu�zis un pașaport,
un carnețel roșu (pe atunci era de
fapt verde), pe care îl țineai acasă,
într�un sertar, și cu care, dacă ți se
permitea să pleci din țară, puteai
circula prin lume. Nu aveai decât
acte de identitate interne, adică
buletin de identitate, legitimație
de serviciu, carnet de conducere
etc. Pașaportul îl solicitai de la un
anumit serviciu, cu motive înte�
meiate, și apoi – cu mult noroc,
niște relații și o justificare solidă
(o invitație din străinătate, o ple�
care în delegație, o excursie apro�
bată de autorități) – îl primeai. În
locul lui lăsai, ca un fel de gaj, bu�
letinul de identitate. Când te în�
torceai, predai pașaportul, primeai
buletinul și visai să mai prinzi
vreo călătorie din asta. Însă în
anii comunismului cei mai mulți
români n�au ieșit niciodată din
țară, iar dintre cei care au ieșit,
majoritatea au ajuns doar în țările
din blocul comunist, unde mai
scăpai când și când. Au fost într�ade�
văr vremuri aurite, cum spunea
propaganda – și nu doar pentru
români. SDC

5
ANUL XVI NR. 703
26 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE 2020 opinii

www.suplimentuldecultura.ro

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Pașapoarte (I)

Campania s�a terminat, urnele
vor decide. Cât de importante
sunt alegerile locale? Sunt
esențiale, mai ales într�o
democrație fragilă cum încă 
e cea românească. 

Degeaba ai un președinte de stat de
care ești mulțumit, dacă primarul
de comună sau de oraș își bate joc
de tine. Uitați�vă la ecartul dintre
marile localități sau chiar la dife �
rențele care încep să apară între co�
munele de dimensiuni compara� 
bile. Unele locali tăți prosperă, altele,
dimpotrivă, tânjesc să aibă realiză�
rile celorlalte. Nu e întâmplător fap�
tul că sunt județe, orașe sau comune
care aleargă mai repede, se dezvoltă
mai iute. Au în frunte oameni mai
pricepuți, mai implicați și ambițioși,
dar și dornici să facă performanță.
Edilii respectivi vor să lase ceva în
urma lor. Alții nu au nici o ambiție,
fiind preocupați doar să se mai
aleagă o tură.

Campania electorală pentru lo�
cale a fost ceva mai animată decât
campaniile similare din 2016 sau
2012. Candidații au încercat să fie cât
mai vizibili, mai ales că pandemia le�
a dejucat planul de a colinda stradă

cu stradă timp de o lună. S�a mers
mult pe online, dar și pe televiziuni,
astfel că alegătorii care au vrut să
afle câte ceva despre pretendenții la
primării au putut să o facă.

Și reclama electorală a fost
mai multă ca de obicei, ba chiar în
exces în unele zone din țară. S�au
aruncat în joc sume imense, iar în�
trebarea e dacă vor exista instituții
care să ia la numărat hectarele de
propagandă din zona online.

Cei care au vrut așadar in �
formație au avut�o. Cei care au avut
nedumeriri în legătură cu un can�
didat anume au putut afla cam tot.
Fie de pe goagăl, fie din gura adver�
sarilor candidatului favorit. S�au
rostit fraze pompoa se, s�au făcut
promisiuni minunate, doar că
multe au rămas cam aceleași, fiind

rostogolite de la o campanie la alta.
A existat vreun candidat prin

țară care să fi impresionat în
această toamnă? Posibil să fi fost,
dar eu unul n�am detectat vreo
mare speranță politică în campa�
nia ce tocmai s�a încheiat.

Adevărul e că în România e și
greu să mai rupi gura târgului,
după ce 30 de ani s�a vorbit mult și
nu s�a făcut mai nimic. Dacă spui
că aduci gaz în sat sau asfaltezi 10
kilometri de drum nu te mai crede
nimeni. E atâta cantitate de vorbe
în jur, încât puțini alegători mai
vor să audă de programe și pro�
iecte. Oamenii fug de promisiuni.

Cât de mare va fi absenteis�
mul la alegerile din 27 septembrie?
Nu mai există emoția de la euro�
parlamentarele de anul trecut,

cum nu mai sesizăm nici interesul
de la alegerile prezidențiale.

Deși unora poate li se pare ciu�
dat, alegerile locale sunt cele mai
importante dintre toate alegerile
care au loc în România. La nivel
local se pun bazele demo crației și
se decide forța unui partid. Acolo
sunt banii, funcțiile și interesele.
Un primar este chiar mai tare decât
un parlamentar. pentru că aduce
voturi la toate tipurile de alegeri.

Uitați�vă cum au alergat PSD și
PNL în ultimii ani după primari.
Cine câștigă localele are șanse uria �
șe să triumfe și la parlamentare. 

Miza acestor alegeri este așa �
dar maximă, pentru că schimba�
rea se produce de jos în sus, de la
comună către oraș, iar mai apoi
către autoritățile centrale.

Degeaba cerem guvernului să
facă nu știu ce descentralizare, dacă
la primăria din localitate încă se
mai scriu cereri de mână, iar pentru
orice problemă pe care o ai este
obligatoriu să ceri au dien ță la edil.

Se vor prezenta așadar alegă�
torii în număr mare? Probabil că
acolo unde meciul e strâns pre �
zența va fi consistentă. Este și cazul
Bucureștiului, la primăria generală,

unde distanța între Nicușor Dan și
Gabriela Firea e de numai câteva
puncte. Dar acolo unde cam pania
a trenat, iar rezultatul e mai de�
grabă previzibil, nu văd să existe
prea mare interes. În plus, con �
dițiile de pandemie e posibil să�i
descurajeze pe unii alegători să
bată drumul la secția de votare.

Acum ne dăm seama perfect
ce ar fi însemnat două tururi la
primari. Am fi avut un meci de în�
călzire pe 27 septembrie, iar fi na �
liștii s�ar fi duelat peste două
săptămâni. Ar fi crescut interesul,
am fi avut o prezență mult mai
mare, alegerile ar fi fost altceva. 

Însă chiar și într�un tur, e bine
de mers la vot. O prezență mică sim�
plifică mult lucrurile, dă o șansă 
suplimentară edilului în funcție. Dim� 
potrivă, o prezență record poate răs�
turna calculele, plus că oferă repre�
zentativitate crescută celui ales. Eu
unul voi merge să votez, îmi plac
surprizele în politică. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Vă plac surprizele în politică?

Degeaba cerem guvernului să facă 
nu știu ce descentralizare, dacă la 
primăria din localitate încă se mai scriu
cereri de mână, iar pentru orice pro-
blemă pe care o ai este obligatoriu să
ceri au dien ţă la edil.
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Mi s�a întâmplat de nenumărate
ori să ascult cu atenție – și să
asimilez din prima – albume nou
apărute ale unor formații răsfă �
țate în urechea mea. La fel și câte
unul vechi semnat de vreo trupă
de care nu auzisem până atunci. 

În fiecare caz, audiția a fost lejeră,
fără opinteli, fără încordare exce �
sivă, fluxul sonor permițându�mi și
activități conexe, de minimă con �
centrare. De astă dată s�a petrecut
ceva ce m�a uimit, chiar m�a șocat,
deși puține din ce sunt eu în stare
să fac ar trebui să mă surprindă.
Am simțit dorința (sau necesitatea,
obligația, porunca imperativă) să
stau nemișcat, la fel ca la o litur �
ghie. Nimic din jur nu mi�a mai
atras privirea, nicio nevoie tru �
pească nu și�a manifestat stringen�
ța, nici un impuls iconoclast nu 
și�a bobâlcat impertinența. Nici
măcar paharul cu cele 50 de grame
de rom cubanez, anume pregătit,

nu s�a deșertat în noua realitate. Și
această realitate mi s�a năzărit a fi
una asemănătoare cu substanța
translucidă a chihlimbarului, iar
eu m�am pomenit transformat în
ceva fără formă, fără viață și fără
nume, închis pentru eternitate în
boaba aurie cu sclipiri verzui. 

Albumul se intitulează Ver �
sions of the Truth și a fost lansat pe
4 septembrie 2020, relativ discret,
parcă în ton cu muzica, de trupa
The Pineapple Thief, sub formă de
CD, LP și Blu�Ray, la exclusivista
firmă Kscope. Bruce Soord, chitari,

voce, versuri; Gavin Harrison, tobe
și percuție, Jon Sykes, bas; Steve
Kitch, claviaturi – iată cvartetul ale
cărui imprimări tind să atingă
frumusețea rășinii sus evocate,
indiferent de mesajul social�politic
încapsulat în lirica polivalentă.
Reflecțiile lui Bruce Soord au
ambiguitate pretabilă la multiple
interpretări, dar mai cu seamă au
profunzime poetică. 

Trebuie spus clar că textele
acestui album nu abundă în tri �
miteri vituperante mai mult decât
precedentele, editate cu trupa sau
solo în peste douăzeci de ani de
activitate. Nu intru însă în mean �
drele unei discuții aporetice, cu
toate că subiectele abordate m�au
tentat mereu. Durerea, singură �
tatea, indiferența, soarta omenirii,
a fiecărui om (minus a mea, în
particular) și alte asemenea teme
nu duc lipsă de excursuri eseistice
inteligente, nici de metafore strălu �
citoare. Presupun că Soord nu vrea

să rivalizeze cu mari poeți ai dis �
perării de a fi om într�o lume în
permanentă degradare. Câteva ver �
suri ale lui pot figura într�o an �
tologie contemporană, chiar dacă
lectura fără muzică nu le conferă
amplitudine. Fără să fie explicit
content, cum scrie pe eti cheta dis �
curilor de trecător scandal, liris  �
mul pieselor Pineapple Thief lu �
crează la nivel subliminal într�un
fel na(t)iv. Și asta pentru că muzica
taie adânc și lent ca investigația
unui detectiv din romanele lui P.D.
James. Rezultatul iese elaborat,
suculent și dens ca un punch de
cea mai autentică tradiție engleză.

Are ceva în comun incizia cu
băutura? Sau prog�rockul cu
fierbințeala înghețată a chihlim �
barului? Probabil nu. Este privi� 
legiul muzicii de calitate să facă
legături neobișnuite.   

P.S. Pentru cine se întreabă ce
rost are să folosesc în titlu denu �
mirea în limba turcă a chihlim�
barului, explicația nu este aceea
simplă: cuvântul prezent în ro �
mână provine din turcește. Poate
că n�ar trebui să�mi dezvălui „se �
cretele“, dar țin morțiș să o fac, iar
cititorul va pricepe, desigur, de ce.
Căutând pe internet câteva date
despre disc, înainte să schițez tex �
tul de față, am găsit lista concer �
telor trupei, anunțate pentru anii
2021�2022. Nu mai puțin de trei
sunt planificate în Turcia, la Is �
tanbul, Ankara și Karşıyaka (un
cartier al Izmirului)! Nici un con �
cert în România. Să ne mai în� 
trebăm care țară e mai euro peană
ca mentalitate (nu ca religie) dintre
cele două? Cât despre modernitate,
importanță sau forță economică –
nici nu se pune problema com �
parației... SDC

Mărgica de kehlibar

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Cei care organizează evenimente
internaționale de amploare, mai
ales în sfera artelor spectacolu�
lui, știu că, indiferent cât de apli�
cat ești, oricât te străduiești să
anticipezi eventuale probleme și
oricât de pregătit ești pentru ele,
de fiecare dată realitatea și căile
sale încurcate te pun măcar de
câteva ori în dificultate. 

Cu atât mai mult în pandemie, când
bulversarea e încă și mai mare
decât de obicei, lipsa de predicti�
bilitate e axiomatică, iar contextele
neașteptate apar la fiecare 14 zile,
odată cu reevaluarea situ a ției me�
dicale. Sunt elemente obiective, ne�
controlabile, pe care poți doar să le
constați și, mobilizând energii, să
le gestionezi în favoarea eveni�
mentului. Mă gândesc zilnic „ce să
facem dacă...“ sau „cum vom pro�
ceda în caz că...“, sau „ce alternativă
să...“ Tactica e „văzând și făcând“. 

Cele mai năprasnice lovituri
sunt cele ce vin din partea unor
camarazi profesionali de la care
nu te așteptai să te lase baltă. Asta
după ce ați stabilit totul la detaliu,
contractele sunt în prag să se sem �
neze și, deodată, se transmite că
„stai să vezi...“, că „de fapt...“, că „eu
vreau, dar ceilalți...“ și alte scuze
din gamă. Cu pandemie sau fără, o
promisiune e o promisiune și nu
trebuie încălcată decât, desigur, în
situații de forță majoră. Pățania la
care mă refer nu intră nici pe de�
parte în categoria forță majoră. 

PARTENERII DE 
NĂDEJDE SE CUNOSC 
LA GREU

Dar nu ai ce face decât să constați
că, din păcate, gentlemen agree�
ment�ul, care funcționează ire �
proșabil în culturi unde cuvântul
dat și o strângere de mână sunt la
fel de puternice precum un con�
tract scris, în România nu ține.
Înghiți cu noduri gălușca, înveți
ce se poate din ea, apoi te dai pes �
te cap să imaginezi o soluție sal�
vatoare. Finalmente, o găsești, dar
cu risipă de energie și cu dezamă�
giri personale. Pentru mine, par�
tenerii de nădejde se cunosc la
greu. Din fericire, lista suporteri�
lor e considerabilă.

În contrapondere, am avut și
surprize foarte plăcute. Persoane

și companii cărora nu le�am cerut
sprijinul ori pe care le�am sunat
pentru alte chestiuni s�au oferit să
întindă o mână de ajutor Festiva�
lului Internațional de Teatru pen�
tru Publicul Tânăr 2020. Propu� 
nând ei cu ce anume se pot im �
plica. Și s�au implicat substanțial.

În fiecare an, dar absolut în
fiecare an, a fost măcar cineva din�
tre invitați care a plecat cu cheia
de la hotel în buzunar sau în geantă.
Reflexul de a o așeza într�un loc
sigur după ce încuiau ușa e ex �
plicația gestului. Un gest nostim în
esență, pentru că, de regulă, chei�
lor tradiționale le sunt atașate
brelocuri de câteva zeci spre sute
de grame. Ca să le găsești mai
ușor! Și totuși... Hotelurile care au
sistem cu cartelă magnetică au
scăpat de acest risc, dar adesea
apare o altă problemă: demagne�
tizarea. E din cauza telefoanelor
mobile, dacă stau prea apropiate
de carduri, dar cineva mi�a zis că,
dată freci puțin banda de o haină,
ai șanse să�și revină. Dacă nu,
atunci trebuie musai să cobori la
recepție, pentru remediere. 

SPECTATORUL NOSTRU
NUMĂRUL 1

O întâmplare a făcut să descopăr și
anul acesta cine a fost „spectatorul
numărul 1“, persoana care a cum�
părat primele bilete la spectacolele

FITPTI. E un fan al evenimentului
nostru, îl urmărește de mulți ani și
îl sprijină prin achi ziționarea de
bilete și prin diseminarea infor �
mațiilor despre el. Mă bucur mult
că nu tuturor li s�au schimbat
comportamentele de consum cul�
tural în perioada de suspendare a
activității live. Nu a fost un timp
foarte îndelungat, vorbim despre
câteva luni (mă abțin să fac pro �
feții în privința a ce urmează să
vină/ fie în următoarele anotim�
puri), dar refugiul culturii vii în
online a avut și va avea efecte. 

În numele legăturii cu publi�
cul, gratuitatea a fost cuvântul de
ordine. Au curs în realitatea vir�
tuală milioane de terabiți către
ecranele receptoare. Mutarea ma �
jorității activităților în online,
graba cu care a trebuit să găsim
formule de adaptare (practic pes te

noapte) au condus relativ rapid la
saturație. Nu a fost vreme de
adap tare a conținuturilor, nici de
reflectare la capacitatea de proce�
sare a publicului, a posibilităților
de a se reseta din mers pentru li�
vrările electronice a ceea ce este,
structural, cultură vie. 

Sistemul pay�per�view nu cred
să facă încasări fulminante, iar
spectatorul digital, obișnuit cu
confortul său domestic și grijuliu la
regulile epidemiologice de evitare
a aglomerărilor, s�ar putea să aibă
ceva ezitări în privința revenirii în
săli. Răcorirea vremii îl va reo�
rienta spre incintele teatrale, rea�
menajate după reguli de dis tanțare
și limitate la maximum 50 la sută
din capacitatea de primire. Așa că
spectatorul nostru numărul 1 va fi
răsfățat cu un premiu, ca să se
simtă special, așa cum merită. SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL DAVID GROSSMAN 

„O carte trebuie să le lase spațiu
cititorilor să scrie singuri acea parte
pe care autorul decide să nu o spună“
David Grossman este unul dintre
cei mai apreciaţi scriitori
israelieni contemporani.
Romanele sale au fost traduse în
peste 30 de limbi și au primi
premii literare importante. În
2017 a câștigat Man Booker
International Prize, pentru
cartea Un cal intră într-un bar.
De mine viaţa și-a tot râs, cel mai
recent roman al său publicat în
România la Editura Polirom, în
traducere din limba ebraică a lui
Gheorghe Miletineanu, spune
povestea Verei, o evreică și
activistă în contraspionajul
Armatei de Eliberare Naţională a
Iugoslaviei, care în 1951 a fost
arestată și obligată să ia o
decizie care îi va schimba
complet cursul vieţii, dar și pe
cel al fiicei sale. David Grossman
a scris acest roman pornind de
la povestea adevărată a Evei
Panić-Nahir. David Grossman
este convins că nu ar putea
 supra vieţui fără să scrie și
consideră că literatura ne ajută
să nu le permitem celorlalţi să
ne construiască lumea
interioară și pe cea exterioară.

DORINA CĂLIN

De mine viața și-a tot râs, cea
mai recentă carte a dumnea-
voastră publicată în România,
are la bază o poveste reală. Po-
vestea vieții Evei Panić-Nahir, o
fostă prizonieră în tabăra de ree-
ducare de la Goli Otok. Cum ați
descoperit povestea? Ce se află
în culisele scrierii romanului? 

A fost destul de simplu. Ea m�a
sunat într�o zi. Nu o cunoșteam pe
Eva Panić�Nahir, s�a prezentat,
am început să vorbim și foarte re�
pede am observat că este o per�
soană specială. Fiecare persoană
este unică, însă ea era unică într�un
fel unic. Și știa cum să spună o po�
veste. Mi�a spus povestea vieții ei,
dar pe bucățele. De fiecare dată

când suna, nu făcea decât să�mi
stârnească curiozitatea în legă�
tură cu persoana ei. Apoi, am de�
venit prieteni. Am fost prieteni
foarte buni timp de 20 de ani, până
la moartea ei. Avea 97 de ani. Încă
de la început – de când mi�a spus
despre experiența la Goli Otok,
despre dilema ei insuportabilă,
despre alegerea care i�a fost im�
pusă, când mi�a descris dragostea
ei totală pentru primul soț, Rade
Panić, m�a întrebat dacă îi voi scrie
povestea. I�am spus: „Da, voi scrie
povestea, dar, Eva, eu nu sunt un
documentarist, nu te voi descrie
exact așa cum ești, voi inventa, de
asemenea, lucruri despre tine“. A
acceptat imediat. Mi�a spus: „Ești
un scriitor, ești un artist, nu îți voi
impune nimic“. Și eu i�am răspuns:

„Nu voi scrie despre tine ceva ce nu
este relevant, dar s�ar putea să fie
lucruri pe care să nu vrei să le știi
despre tine. S�ar putea să nu fie un
proces plăcut, ba din contră ar
putea fi neplăcut, pentru că aș
putea spune lucruri care nu îți
plac“. Și mi�a spus: „Oricum mă
vezi tu!“. Așa a început. Din păcate,
nu am putut să scriu despre ea
timp de foarte mulți ani, pentru că
erau alte povești în mintea mea,
alte romane pe care voiam să le
scriu. Erau bine înrădăcinate în
mine. Și de abia după moartea ei
am putut să�i scriu povestea. Și
sper că i�ar fi plăcut.

În De mine viața și-a tot râs, dar
nu doar în această carte, ați creat
personaje feminine puternice,

dar care au în același timp slăbi-
ciuni. Ora din Până la capătul
pământului este o altă femeie
puternică. Cum este pentru
dumneavoastră să scrieți din
perspectiva unei femei?

Foarte provocator și intrigant. Știu
cum este să scrii din perspectiva
unui bărbat și nu mai este o provo�
care atât de mare pentru mine. Dar
să scriu din perspectiva unei femei,
să accept în totalitate structura ei
interioară, să o accept pe Ora fără
să încerc să�i rezist – asta a fost ceva
nou pentru mine. După doi ani și
jumătate în care am scris Până la
capătul pământului, aproape că am
renunțat, pentru că simțeam că nu
pot înțelege în totalitate personajul
Ora. Nu eram în stare să scriu ca o
femeie. Și apoi, i�am scris o scri�
soare acestui personaj imaginar.
„Dragă Ora, de ce ești așa? De ce ești
atât de încăpățânată. De ce nu�mi
cedezi mie?“. Și în momentul în
care am scris�o, mi�am dat seama
cât de prost am fost. Pentru că nu ea
trebuia să�mi cedeze mie. Eu tre�
buia să�i cedez ei. Să o las să pă�
trundă în mine. Trebuia să încetez
să îi mai rezist. Și, în momentul în
care am înțeles asta, aproape că s�a
scris singură. Eu trebuie doar să nu
mai intervin.

După ce scrieți o carte, după ce
este publicată, ce se întâmplă cu
povestea pe care ați avut-o în
minte atâția ani? Ce se întâmplă
cu personajele? Rămân în conti-
nuare cu dumneavoastră?

Asta este o întrebare dureroasă.
Unele dintre ele sunt cu mine, dar
nu toate, pentru că, de�a lungul
anilor, am scris destule cărți și nu
toate personajele sunt încă vii.
Cred că din fiecare carte am luat
câte unul�două personaje care mă
acompaniază. În sensul în care în
unele zile îmi zic: „Hei, ai vorbit ca
Avram din Până la capătul pămân�
tului. Sau acum ai vorbit ca Yair
din Be my knife sau ca Momik din
Vezi mai jos: dragostea“. Au creat
ceva în mine care era tăcut, neexpri�
mat. Dar este un moment dureros

când termini un roman în care ai
trăit doi�trei, uneori cinci ani, care
a fost casa ta, unde personajele
erau cele cu care purtai con versații
și deodată totul s�a terminat. Dar
universul continuă să îți trimită
semne: o idee sau o anecdotă pe
care aș fi putut să i�o atribui unui
personaj sau altuia, dar nu mai pot
face asta, pentru că romanul este
gata, a fost tipărit, lu mea îl cum�
pără. Deci este un moment dure�
ros și cred că din acest motiv
încerc imediat să scriu un nou
roman. Dar din nou, chiar dacă am
o idee bună, nu pot să mă apuc să
scriu până când nu consider că
este inevitabil. Vreau să citesc doar
cărți a căror inevitabilitate o poți
simți, cărți care au fost scrise
dintr�o urgență, pentru că cititorul
avea nevoie de ele. Acestea sunt
cărțile pe care îmi place să le citesc,
cele care m�au format, care m�au
schimbat. Și sper că așa sunt și
cărțile pe care le scriu eu.

Cărțile dumneavoastră sunt tra-
duse în întreaga lume. În țări cu
culturi diferite, cu mentalități
diferite, cu alte perspective de -
spre viață, familie, iubire, sufe -
rință și așa mai departe. V-a fost
vreodată teamă că anumite de-
talii, anumite subtilități se vor
pierde la traducere?

Cred că este aproape inevitabil să
se piardă ceva prin traducere. Și
pot spune că sunt un scriitor noro�
cos, pentru că am avut parte de
traducători minunați, inclusiv în
România. Este un mister în spatele
acestei idei de traducere, pentru că
eu scriu în ebraică, iar ebraica are
o anumită melodicitate, anumite
ecouri, anecdote și de aceea unele
cuvinte au fost alese în mod speci�
fic pentru a fi puse într�un anumit
context, pentru că au legătură cu
ceva din Biblie sau din Talmud sau
din ebraica modernă și aproape
toate propozițiile au anumite ră�
dăcini. Traducătorii mei foarte
buni – români, catalani sau chi�
nezi – le�au transferat în limbile
lor, unde fiecare cuvânt a căpătat
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o altă semnificație, alte ecouri, altă
melodicitate și alte asocieri. Toți
am crescut cu traduceri ale unor
cărți. Aceste literaturi ne�au îmbo �
gățit și ne�au transformat în ființe
umane mulți�nuanțate. Deci nu vă
pot spune că am rezolvat acest mis�
ter. Traducerile sunt bune. Creea �
ză, într�un fel, ceva între limba
originală și limba țintă.

În romanele dumneavoastră,
suferința și dragostea par să fie
sentimentele predominante.
Personajele parcă sunt create în
jurul acestor sentimente, iar dra -
gostea nu poate fi posibilă fără
suferință. Credeți că cele două
sentimente trebuie să coexiste?

Dacă două persoane se îndrăgos�
tesc, nu este suficient să meargă
una spre cealaltă până la jumătatea
drumului. Trebuie să meargă până
la capăt. Și pe acest drum se pot în�
tâmpla lucruri dureroase: amintiri
neplăcute, comportamente nepo�
trivite, greșeli, plânsete. Este un pro�
ces prin care renunți la mecanis�
mele de apărare. Mai ales în pri�
mele faze ale dragostei. Deci da, cele
două sentimente coexistă. Dar eu
sper că personajelor mele le arăt și
drumul spre o dragoste fericită, o
dragoste plină de viață. Și că două
persoane îndrăgostite sunt capa�
bile să se ajute una pe cealaltă, să
crească împreună. Sper că dragos�
tea poate fi găsită și în relațiile cu
părinții, cu copiii, cu prietenii.

De-a lungul timpului, am urmă-
rit mai multe interviuri cu dum-
neavoastră și mi-a plăcut o idee
pe care ați exprimat-o la un mo-
ment dat. Ați spus că oamenii 
își falsifică, într-un fel, existența
pentru a satisface așteptările
celorlalți și că pentru cei mai
mulți dintre noi este dificil să
fim noi înșine. Pornind de la
această idee, m-am gândit 
că mi-ar plăcea să aflu mai mul-
te despre adevăratul David

Grossman, ce este dincolo de
cartea sa de vizită. Și aș vrea să
vă întreb dacă v-ați gândit să vă
spuneți propria poveste. Să
scrieți o autobiografie.

Nu cred că viața mea este atât de in�
teresantă pentru a scrie o autobio�
grafie. Și, până la urmă, autobio �
grafia unui scriitor este în cărțile
sale. Poate fi ascunsă în anumite lo�
curi, dar, dacă citești toate cărțile
unui scriitor, cred că poți înțelege
care sunt interesele lui, care sunt
rănile lui, ce iubește și ce antipati�
zează profund, care sunt dilemele
lui morale, cum și�a îmbunătățit
personalitatea și care sunt fisurile
din caracterul său la care trebuie să
se întoarcă iar și iar. Cred că aceasta
este autobiografia mea.

Credeți că literatura sau cultura
în general are puterea de a ne
ajuta să ne identificăm adevăra-
tul nostru sine? Să fim mai onești
în legătură cu felul nostru de a
fi, atât cu noi cât și cu ceilalți?

Poate asta este prea mult să aș �
teptăm de la literatură, de la arte,
dar cred că ceea ce poate face lite�
ratura e să ne încurajeze să insis�
tăm asupra nuanțelor, să nu ce �
dăm în fața formulărilor greșite
ale anumitor lucruri, idei, valori, să
nu cedăm în fața stereotipurilor, a
asalturilor pline de clișee, să nu le
permitem celorlalți să ne constru�
iască lumea interioară și nici pe
cea exterioară. Cred că, dacă pu �
tem face aceste lucruri, viața noas�
tră va fi mai… n�aș pu tea spune că
va fi puțin mai bună, pentru că,
cine știe, ar putea fi grea, dar va fi
mai sinceră și vom fi NOI înșine,
nu NOI creați de alte persoane, de
oameni care nu ne cunosc cu ade�
vărat și au interesul de a se folosi
de noi pentru a�și atinge scopurile
politice, economice și multe altele
de pe agenda lor. Dacă nu ne stră�
duim tot timpul, dacă nu înotăm, e
ușor să ne înecăm în această reali�
tate. Și, dacă nu vrei să te îneci, 

înoată! Iar literatura asta face: ne
ajută să nu ne înecăm.

În această perioadă de pande-
mie, mulți oameni și-au pierdut
locurile de muncă sau nu mai
pot face lucrurile care le aduc
fericirea. În acest context, am
început să mă gândesc mai se-
rios la ideea de a o lua de la ca-
păt, să găsesc alte activități plă-
cute. Și sunt curioasă dacă v-ați
gândit vreodată cum ar fi să nu
mai scrieți, să nu mai puteți să
scrieți sau să nu mai aveți liber-
tatea de a o face.

Dacă totul va pleca dinăuntrul meu,
dacă voi decide că am spus suficient,
atunci e OK, cred că e o decizie bună.
Sper să nu ajung acolo, dar, dacă se
va întâmpla, aș vrea să știu când e
sfârșitul carierei mele ca scriitor.
Dar dacă mi s�ar impune, atunci lu�
crurile ar sta diferit. Ar fi dureros,
chiar de nesuportat. Știți... eu pot să
nu scriu pentru o anumită perioadă
de timp, să fac alte lucruri – să pre�
dau, de pildă, sau să mă plimb în na�
tură, să petrec mai mult timp cu
prietenii –, dar instinctul scriitorului
este atât de puternic în mine, încât
nu cred că aș putea supra viețui prea
mult fără să scriu. Starea mea sufle�
tească atunci când scriu – și ceea ce
vă spun acum este autentic, pentru
că am început să scriu ceva nou –
este o stare atât de plăcută, atât de
înălțătoare, încât, dacă ai trăit�o o
dată, îți va fi foarte greu să renunți la
ea. Dă viață nu doar personajelor
tale, ci și ție însuți. Îți luminează viață.
Te entuziasmează. Și, deodată, lumea
nu mai este suficientă. Vrei să trăiești
200 de ani, să scrii despre toate fazele
omenirii, despre toate relațiile posi�
bile. Și, deși sună foarte euforic, sco�
pul nu este euforia, este bucuria,
fericirea � întotdeauna cu o privire
sobră. Deci nu vorbesc despre litera�
tura escapistă. Este doar cel mai bun
mod pe care îl știu de a mă cunoaște
pe mine însumi. 

Cum a fost această perioadă
pentru dumneavoastră? Ați scris
mai mult? Ați citit mai mult? Vi
s-a schimbat viața în vreun fel? 

În primele săptămâni, i�am spus
soției mele că sunt cea mai potri�
vită persoană pentru această situ �
ație, deoarece eu petrec – să
spu nem – o treime din viață sin�
gur într�o cameră, cu gândul la
ceea ce scriu. Și îmi place. Îmi
place această solitudine. Deci izo�
larea nu reprezintă o amenințare
pentru mine. Bineînțeles, după
toate aceste schimbări prin care
am trecut – cu oameni care și�au
pierdut joburile, care au murit,
care suferă prin spitale –, mi�aș

dori ca totul să se termine. Eu cred,
de asemenea, că asta e o șansă pen�
tru ca oamenii să�și reevalueze
viața. Pentru că au fost atât de
aproape să înțeleagă fragilitatea
vieții, este o invitație de a se uita
mai bine la ei înșiși. Sunt oameni
care și�au pierdut locurile de
muncă și care nu se mai întorc la
ele. Pe de o parte, pentru că acele
joburi nu mai există sau nimeni nu
vrea să�i angajeze. Dar, pe de altă
parte, pentru că și�au dat seama că
nu mai vor să aibă acele profesii,
vor altceva. Nu mai vor un loc de
muncă umilitor, cu un șef nemilos
și obtuz. Și vor fi oameni care își
vor pune întrebări existențiale de �
spre familiile lor, se vor întreba dacă
trăiesc viața pe care o merită sau tră�
iesc, cumva, într�o viață paralelă și
plătesc un preț pentru asta. Oamenii
își vor pune întrebări despre religii,
despre credințe. După un asemenea
șoc, oamenii chiar își vor pune sau ar
trebui să�și pună întrebări existen �
țiale. Și, chiar dacă nu vor obține
nimic, este important să și le pună ca
un scut împotriva pandemiei, împo�
triva acestei situații în care sunt
paralizați și neputincioși. A�ți pune
aceste întrebări și chiar a�ți imagina
un alt mod de viață cred că ar fi o eli�
berare interioară, o conștientizare că
suntem încă stăpânii vieților noastre
și nu am fost confiscați în totalitate de
această pandemie.

Mi-ați spus mai devreme că
sunteți în plin proces de scriere
a unei povești. Pot să vă întreb
despre ce este vorba?

Sigur că da, dar eu nu pot răspunde.
Este minunat că timp doi�trei ani,
nimeni – în afară de soția mea și de
doi�trei prieteni buni – nu știe
unde sunt, ce este în centrul minții
mele. Este un sentiment extraordi�
nar pentru o persoană a cărei viață
este invadată atât de frecvent. Dar,
când cartea va apărea în România,
vom face un alt interviu.

Cum vă dați seama că o poveste
este gata?

Cred că atunci când încep să știu
prea multe despre poveste și de �
spre personaje. O carte trebuie să
le lase spațiu cititorilor să scrie sin�
guri acea parte pe care autorul de�
cide să nu o spună. Cred că fiecare
poveste este scrisă dintr�un punct
mort din mintea noastră și e călă�
toria scriitorului prin care înțelege
mai multe despre ce se întâmplă în
acel punct mort. În momentul în
care totul devine vizibil trebuie să
te oprești să mai scrii, pentru că ai
văzut prea multe, știi prea multe și
îi iei cititorului dreptul de a�și ima �
gina singur povestea.

În urmă cu cinci ani, mi-ați 
spus că țineți legătura cu citito-
rii prin intermediul scrisorilor.
Comu nicați în continuare în
acest fel?

Da. Unii dintre ei au descoperit că
agenta mea are adresă de e�mail
și acum trebuie să scriu și câteva
e�mailuri. Sunt probabil ultima
persoană din Israel care încă mai
trimite scrisori în plicuri, cu tim�
bre, dar îmi place. SDC

Nu cred că viaţa mea este atât de inte-
resantă pentru a scrie o autobiografie. Și,
până la urmă, autobio grafia unui scriitor
este în cărţile sale.
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DANA PÎRVAN

Scrisă dintr�o perspectivă subiec�
tiv�retrospectivă, cartea are ca
personaj central o adolescentă de
treisprezece ani, care se trezește
întoarsă în casa părinților de a
căror existență habar nu avusese,
ea fiind crescută de o mătușă pe
care o știa drept singura mamă.
Începutul romanului este abrupt
și printr�o metaforă extrem de su�
gestivă, cu puternic efect emoțio �
nal, îl transportă pe cititor în

tenebrele unei existențe frânte:
„La vârsta de 13 ani, nu mi�o mai
aminteam pe cealaltă mamă. Ur �
cam cu greu scările casei ei, cu o
valiză incomodă și o geantă plină
de pantofi de toate felurile. Pe
scări m�au întâmpinat mirosul de
prăjeală proaspătă și așteptarea.
Ușa nu se dădea deschisă. Pe di�
năuntru, cineva o zgâlțâia în tăcere
și se lupta cu broasca. Am privit un
păianjen agitându�se în gol, atâr�
nat de capătul propriului fir“.

Și viața fetiței fără nume va fi,
pentru ani buni, tot o agitație în gol,
împovărată de senzația dublului

abandon, neputința înțele gerii
brăzdându�i puternic sufletul și
mintea. Nu înțelege nici de ce au
renunțat părinții naturali la ea,
nici de ce le�a fost livrată acestora
de mama care îi oferise o viață
frumoasă, aruncată fiind acum
într�o familie săracă, cu mulți
copii, cu un tată ba absent, ba vio�
lent și o mamă mânioasă, cu un
frate agresiv și un altul care o
privește cu ochi de bărbat, nu de
frate. Dintr�o viață plină de con�
fort este azvârlită într�o familie
disfuncțională, într�o casă în care
nu are nici măcar un pat în care să
doarmă, unde fete și băieți de di�
ferite vârste dorm și se spală la un
loc, igiena și intimitatea lipsind
cu desăvârșire. 

În coșmarul noii vieți, legă�
tura puternică ce se naște între ea
și sora sa, Adriana, îi oferă motive
pentru a rezista și pentru a conti�
nua. Ca și speranța că se va în�
toarce la părinții adoptivi, trecu�
tul încălzindu�i nopțile de in�
somnie: „Ca să pot să dorm mă �
car pu țin, mă gândeam la mare.
Marea de la câteva zeci de metri
de casa pe care o crezusem a mea
și unde locuisem de când eram
mică și până acum câteva zile.
Doar strada despărțea grădina de
plajă. În zilele cu vânt, mama mea
închidea ferestrele și trăgea com�
plet obloanele ca să nu intre nisi�
pul în camere. Dar vuietul valu�
rilor se simțea, înăbușit, și noap�
tea te ajuta să dormi bine. Îmi
aminteam asta când eram în pat
cu Adriana“.

La treisprezece ani, nu mai
știe cărui loc îi aparține și mai
ales ce înseamnă „mamă“. Așa cum
o poreclesc copiii la școală, e doar
cea care se întoarce. Fără să înțe �
leagă de ce, viața i se schimbă
complet, până și limba vorbită în
noua familie fiind alta, iar ea va fi
privată pe termen lung de senza �
ția de liniște, de siguranță, de nor�
malitate: „De�a lungul timpului,
am pierdut și acea idee confuză de
normalitate, iar astăzi nu știu cu
adevărat ce înseamnă o mamă. Îmi
lipsește așa cum pot lipsi sănăta�
tea, un adăpost, o certitudine. E un
gol persistent. Sunt conș tien tă de
el, dar nu�l pot depăși. Amețesc
dacă mă uit înăuntru. E un peisaj
sumbru, care�ți fură somnul noap�
tea și naște coșma ruri în puținul
pe care�l permite. Singura mamă
pe care n�am pierdut�o vreodată e
mama fricilor mele“.

Scriitura Donatella Di Pietran�
tonio este intensă, simplă și în ace �
lași timp subtilă, așa cum se do�
vedește și în surprinderea reîntâl�
nirii dintre adolescentă și ma ma
adoptivă: „Privirea ei când m�a vă �
zut rămâne una dintre amintirile
cele mai vii pe care le păstrez de �
spre ea, și cea care doare cel mai tare,
probabil. Avea ochii celui prins în
capcană și nu găsea cale de ieșire,
ca și cum ar fi văzut o fantasmă

care�o urmărea de mult timp. Eram
eu, un pic mai mult decât un copil,
iar copiii nu pot stârni teamă“. 

În ciuda rănilor emoționale
pe care le conturează și a căror
evoluție o urmărește, romanul
este lipsit de accente melodrama�
tice. În schimb, multe fragmente
sunt de o sensibilitate subtilă,
emoționantă, așa cum se întâm�
plă în scena unde adolescenta
simte după mult timp parfumul
bine�cunoscut al mamei care nu îi
era mamă, emoțiile îmblânzindu�i
revolta. Misterul trimiterii înapoi
a fetei rămâne nedezlegat până
spre finalul romanului, intriga
privilegiind serpentinele emoțio �
nale trăite de tânăra prinsă între
cele două mame, dar și legăturile
sufletești speciale pe care le are
cu sora mai mică și Vincenzo, fra�
tele mai mare, atracția sexuală
dintre cei doi fiind conturată de
autoare cu multă pricepere.

Romanul Cea care se întoarce
impresionează prin consistența
psihologică a dramelor de familie
și prin puterea personajului cen�
tral de a�și păstra frumusețea și
puterea, dincolo de drame sinu �
oasele și tulburătoare. SDC

Donatella Di Pietrantonio, Cea care
se întoarce, traducere din italiană
de Mihaela Găneţ, Polirom, 2020

Când singura
mamă e 
mama fricilor
Cea care se întoarce, romanul scriitoarei italience Donatella Di
Pietrantonio, tradus de curând la Editura Polirom de către Mihaela
Găneț, este o carte vie, pătrunzătoare, în centrul său aflându-se
complicatele relații de familie. Publicat în 2017, romanul a fost deja
tradus în peste douăzeci de limbi, a primit premii importante, a fost
adaptat pentru teatru și se află în curs de ecranizare în Italia. 
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August e luna concediilor în indus �
tria discografică, pentru că sep�
tembrie e și pentru muzicieni un
nou început. Pe lângă marea de
reeditări, cinci albume proaspete
pentru topul personal și subiectiv
al celei de�a cincea luni pandemi ce
din 2020: două opere între ba roc și
contemporan, un Mahler mare cu
Jurowski și Rundfunk Berlin, un
minunat Rahmaninov�Babaian, un
cameral Brahms de păstrat și o de�
licioasă reeditare istorică. De citit,
ca de obicei, și cu urechile.

Sergei Babayan – Rachmani-
noff: Préludes; Études-

Tableaux; Moments 
musicaux, Deutsche 

Grammophon, 7 august 2020

„Muzica e o noapte calmă în lumina
lunii, e foșnetul frunzelor vara, e su�
netul îndepărtat de clopote la
asfințit. Muzica se naște din inimă și
vorbește doar inimii; e iubire!“, răs�
pundea poetic Rahmaninov la între�
barea ce este muzica. „E dezarmant“,
spune Ser ghei Babaian, „dar nici cu
această foarte sofisticată definiție
compozitorul nu poate descrie o fă�
râmă din ce e muzica lui“. 

Pentru interpret ea are o pa�
letă emoțională infinită: în ado �
lescență, când era gata să aban� 
doneze pianul, tatăl său îl pune să
asculte Concertul nr. 2, care îl va
face să se reîndrăgostească de mu�
zică. Pentru debutul la o casă
mare, alegerea pieselor e un spec�
tacol în sine: nici o lucrare de vir�
tuozitate, Rahmaninov e oricum
un compozitor dificil pentru pia �
niști, miniaturile selectate fiind
inspirație și însoțitoare de o viață. 

Stabilit la New�York, pianistul
de origine armeană în vârstă de 59
de ani, cunoscut mai mult ca pro�
fesorul lui Daniil Trifonov și parte�
nerul la patru mâini al Marthei
Argerich, e un mare interpret și un
om discret, care detestă lumina re�
flectoarelor. Un cânt îndrăgostit
într�o frumusețe de disc înregistrat
cu zece ani (!) ani în urmă și dedicat
profesorului său Georgy Saradgev. 

Le Concert Spirituel & Hervé
Niquet – Lully: Armide 1778,

Alpha, 21 august 2020 

Lully e mort de aproape un secol
când Francoeur îi revizuiește ultima

operă scrisă cu libretistul Phi�
lippe Quinault. Armida e despre
iubirea imposibilă între o vrăji�
toare sarazină și un cavaler creș �
tin în timpul primei cruciade,
du pă La Gerusalemme liberata de
Tasso și se bucurase de un succes
neîntrerupt 80 de ani de la pre�
miera din 1688. 

Dar e un adevărat curent în
Franța secolului 18 în a restaura glo�
ria lirică – tragedia a avut parte nu
mai puțin de trei variante, în ceea ce
Voltaire numea gustul pentru „le
siècle de Louis XIV“. Or chestrație și
coregrafie, dar când revizioniștii se
ating de recitative și monologuri
scandalul e imens – Mondonville a
trebuit să�și ardă varianta la Thé�
sée după același Lully pentru a
scăpa de furia operiștilor. 

E meritul Bibliotecii Națio nale
Franceze și a Centrului de Muzică
Barocă de la Versailles pentru pre�
miera din aprilie 2019 la Théâtre
des Champs�Elysées, apărută acum
pe disc în realizarea Le Concert Spi�
rituel și Hervé Niquet – acesta e ni�
velul la care se ocupă alții de trecut!
Un liric baroc exceptional, cu Véro�
nique Gens minunată în partitura
tragediei, voce puternică, ardentă,
cu Reinoud Van Mechelen străluci�
tor în timbru și interpretare, dar cu
momente ușor estompate de tutti și
un excelent bas Tassis Christoyan�
nis. Ansamblu impecabil, cor și or�
chestră. De ascultat, pentru frumu�
sețe și experiența de a asculta Lully
prin urechile sfârșitului de secol 18.
Până la concertele de la miezul
nopții mai e încă mult. 

Daniel Müller-Schott &
Francesco Piemontesi –

Brahms: Sonatas Op. 38, 78 &
99, Orfeo, 7 august 2020

Muzica de cameră a lui Brahms e
fascinantă, iar această înregistrare
fără exteriorizări false ori virtuo �
zități inutile ale celor două sonate
pentru violoncel, împreună cu
aranjamentul sonatei pentru vioa �
ră op. 78, e una convingătoare și
profund nuanțată. E chimie verita�
bilă între cei doi interpreți care în
2015 au scos un magnific Britten�
Prokofiev�Șostakovici. 

Violoncelistul care a studiat cu
Schiff și Isserlis și pe care l�am
văzut în 2019 la Festivalul Enescu
cu Cameristi della Scala în Do
major de Haydn are sunet cald și

energia perfectă pentru osmoza
unui duo. Între cele două lucrări,
aranjamentul la op. 78, care aparți �
ne chiar violoncelistului, poate cea
mai frumoasă sonată de Brahms,
sună suplu, transparent în prima
mișcare, cu vârful potrivit de nostal�
gie resemnată în Adagio�ul median
și tehnica surprinzătoare la depla�
sarea între registre a lui Daniel Mül�
ler�Schott în partea a treia. Un
Brahms interiorizat, un Brahms
„din interior“. De păstrat. 

Rundfunk-Sinfonieorchester
Berlin & Vladimir Jurowski –

Mahler: Das Lied von der
Erde (Live), Pentatone, 

28 august 2020

„Încă mai simt primele emoții ful�
gerând în mine atunci când aud
tema introductivă a cornilor“, spu �
ne Vladimir Jurowski despre prima
întâlnire, la 15 ani, cu Cântecul pă�
mântului în versiunea Bruno Wal�
ter, una dintre cele mai profunde
lucrări ale lui Gustav Mahler. Între
simfonie și ciclu de lieduri cu or�
chestră, partitura a avut lecturi „su�
biective“, ca cele ale lui Bernstein
sau „obiective“, ca versiunile Bou�
lez. Jurowski mărturisește că își
dorește o cale de mijloc pentru mu�
zica pe care o vede ca „nou mod
liric“ pentru Mahler, în contra �
dicție cu „eroicul“ beethovenian –
poate tocmai de aceea s�a și ferit
compozitorul să�și numească lu�
crarea „simfonia a IX�a“. 

Omniprezentul director artistic

al Festivalului Enescu are o bo�
gată experiență în Mahler, mă
gândesc la înregistrările cu Lon�
don Philarmonic, iar eseul din
prezentarea acestui disc e impre�
sionant. Și interpretarea e impre�
sionantă, Jurowski modelează
lucrare mai mult ca lied, cu acu �
ratețe superbă a traiectului indi�
vidualizat celor șase părți, cu un
încrezător Robert Dean Smith și o
excelentă Sarah Connolly soliști.
Concluzia Das Abschied, un ră �
mas bun al creatorului, e senzuală
și tragică, cu solista însingurată
de țesătură simfonică obiectivi�
zată, departe de lume și frămân�
tările ei. Un Das Lied mare, în� 
tr�un live încântător, cu un sunet
perfect.  

Missy Mazzoli – Proving Up,
Pentatone, 21 august 2020

Missy Mazzoli, prima femeie compo�
zitor comisionată de Metropolitan
Opera House, s�a afirmat în ultimii
ani în teatrele lirice din State. Lim�
bajul ultramodern al autoarei năs�
cute în 1980 folosește instrumente
electronice, percuție, dar și harmo�
nica și chitară acustică, cum se în�
tâmplă în Proving Up, cea de�a treia
operă a doamnei numită entuziast
„un Mozart postmilenial din Brook�
lyn“ în „Time Out New York“. 

Comandată de Washington
Opera lucrarea e înregistrată de In�
ternational Contemporary Ensem�
ble și Christopher Rountree, cu
soliștii operei din Omaha. E a treia

colaborare a compozitoarei cu li�
bretistul Royce Vavrek într�o mon�
tare pe povestire suprarealistă de
Karen Russel. Scrisă pentru șase
cântăreți și 13 instrumentiști, opera
de cameră e despre visul american
și absurdul lui, plecând de la Ho�
mestead Act din 1862, care promitea
160 de acri de pământ oamenilor ce
îndeplineau un set arbitrar de
cerințe, cea mai aberantă fiind pro�
curarea unei ferestre de sticlă (!). 

O partitură densă, aglome�
rată de suprapunerea real�fantastic,
cu orchestrație aridă și repetiții
obositoare, compensate inteligent
de consistente linii vocale tra �
diționale, care spune povestea sa�
crificiului vieții pentru proprie� 
tate, o poveste în care se simte și
parabola progresistă a masculi �
nității toxice. 

Toscha Seidel – The RCA 
Victor Recordings and
Franck Violin Sonata,

Bidulph, 1 august 2020

Din marea de reeditări a lunii, am
ales Toscha Seidel, unul dintre
marii violoniști astăzi uitați, un
muzician rus de origine evreiască
cu un sunet fermecător, într�un
rarisim album Biddulph. 

Audiție plăcută! SDC

Discurile lunii august 
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de cultură“ publică în
avanpremieră un fragment din ro-
manul Bastian de Dora Pavel, care
va apărea în curând în colecţia
„Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Era timpul. Ceasul arăta două
noaptea, prima noapte din iunie.
Ploua abundent, mărunt. Dacă m�
aș fi luat după semnalele de�afară,
ar fi trebuit să nu mă mișc din
casă, dar, cum orice gest măreț
cere sacrificii pe măsură, m�am
pregătit să ies. Am smuls de pe pi�
ciorul unui scaun răsturnat co �
lanții cafenii și de pe buza unui
sertar o cămașă boțită, cu carouri.
Mi�am luat sandalele de grădină.
Fără ciorapi. Prevăzător, mi�am
agățat sub braț și un pulover. Nu
m�am pieptănat, nu m�am spălat
pe dinți. Îmi simțeam gura coclită.
Am pornit pe jos, fără să�mi revi�
zuiesc ținuta. Am ales drumul cel
mai lung, s�ajung la postul de
poliție ud până la piele. Poate de
data asta voi avea noroc. Știam.

Aspectul neglijent poate favoriza
impresia de suspect. Portarului
care a răspuns soneriei abia într�un
târziu, altul decât cel de cu o noapte
și de cu două nopți în urmă, un
ins supraponderal, cu pantaloni
verzui, mai scurți din cauza brete�
lelor petrecute direct peste ma�
ioul îngălbenit la subsuori, i�am
spus că vreau să fac un denunț. Ce
denunț, a întrebat omul căscând,
un autodenunț, am rectificat eu,
aici nu�i adăpost pentru neno �
rociți ca tine, lasă gargara, vezi�ți
de treabă, du�te�n șanțu’ mă�tii
din care�ai venit, m�a concediat
portarul, din ce șanț vin nici nu
gândiți și pentru ce�am făcut nu
m�ați ierta, i�am spus voit politi�
cos, iar mâine va fi prea târziu,
atât vă zic, nu veți fi iertat nici
dumneavoastră, când va afla tot
orașul că nu m�ați ascultat. Tre�
muram, colanții mi se lipeau ca
frunzele ude de picioare, apa din
păr îmi încețoșa ochii, pe care mi�i
ștergeam cu dosul mânecii neîn�
cheiate, ce cretin am fost, ce cretin
și neinspirat, să vin prost îmbră�
cat, să nu fiu luat nici azi în sea �
mă, m�a săgetat o slăbiciune în
genunchi și, de epuizare, m�am
proptit de canatul ușii, în timp ce
paznicul m�a prins de cot, mi l�a
presat, obligându�mă să m�așez
chiar acolo, pe ultima treaptă,
încă nelinsă de ploaie. Îhî, aș teap �
tă, mi�a zis omul, privindu�mă
mai atent și retrăgându�se lent, cu
spatele, ținându�mă sub ochi.
Măcar ăsta promitea să m�asculte.
Am iscodit pe după el în încăpere.
În afară de portar, nimic nu era
schimbat aici. Aceeași masă pă�
tată și șubredă, aceeași scrumieră
plină, același telefon unsuros, cu
amprente. Omul s�a întors și mi�a
închis ușa�n nas. A vorbit cuiva la

telefon pe un ton agitat, bine,
bine, zicea, bine, să trăiți. A reve�
nit lângă mine. M�a smucit de
braț, m�a condus pe un coridor
lung până la o ușă compartimen�
tată cu multe geamuri subțiri, și
imaginea acestui coridor, dar mai
ales imaginea acestei uși m�au re�
laxat și m�au încurajat, poate azi
îmi va ieși, voi fi în sfârșit crezut,
ușile cu acest tip de ferestruici,
cum e și ușa mea de�acasă, sunt
preferatele mele, vederea lor îmi
face bine. Încăperea în care am
fost împins și lăsat singur, în pi�
cioare, lângă perete, era la fel de
goală precum cușca în care intra�
sem de�afară. Doar două scaune,
de�o parte și de alta a mesei, exact
cum le vezi prin filme, și brusc am
avut sentimentul că joc și eu un
rol, poate chiar îl jucam, nu mai
știam sigur, același pe care am în�
cercat să�l joc și cu o noapte în
urmă, și cu două, când am bătut la
aceeași poartă a secției de poliție,
însă fără succes, pentru că toate
rolurile pe care le maimuțărim în
viață sunt fără succes, cum obiș �
nuia să spună Bastian. Mi s�a fă �
cut dintr�odată frică, de parcă
abia atunci mi�am dat seama la ce
urma să mă expun, eu nu jucam
totuși în nici un film, deși îmi re�
gizasem eu însumi un rol pe care
mă�nverșunam să�l onorez până
la capăt. Oricât de labilă a fost
mereu relația mea cu părintele
meu, chirurgul Leon Carp, auto�
rul omorului din culpă, din acea
zi nefastă pentru el, ca și pentru
noi, cei ai casei, n�aș putea să�i di�
vulg vina câtă vreme el ni se con�
fesase cu toată încrederea numai
nouă, fiilor lui, iar autoritățile sta�
tului nu i�o reperaseră încă. În
același timp, fiind un cetățean
onest, aveam și obligația să sprijin

aceste autorități. Și cum puteam
s�o fac, dacă nu luând asupra mea
toată povestea asta?

O durere ascuțită mi s�a pus
în coșul pieptului, era limpede că
intrasem într�un loc special, cu
care nu te poți juca, fiindcă te în�
deamnă la un mod mult mai res�
ponsabil de a�ți privi faptele, și
da, eu n�aveam ce�mi reproșa, eu
aveam această responsabilitate.
Pentru că sunt vinovat, am șoptit
pentru mine, încercând să intru
cu totul în raționamentul părin�
telui meu, care i se confesase lui
Bastian și, indirect, mie, fără să se
gândească la răul pe care ni�l face
încărcându�ne cu acest adevăr,
cu vinovăția lui, adică. Sunt vino�
vat și, dacă sunt vinovat, dacă mai
am șansa asta, va trebui să și con�
ving, și asta cât de repede, acum,
imediat, până nu�mi ia altul lo �
cul. Dar... dacă nu... dacă nu pot fi
eu vinovatul? Am simțit fizic
spaima frisonându�mi țeasta și
transformându�mi întrebarea în
gândul cel mai înnebunitor pe
care l�am avut vreodată, cu care
știam că nu voi mai putea conti�
nua, pe care nu�l voi mai putea
duce, dar dacă n�a fost el, dacă 
n�am fost eu? SDC

Dora Pavel – Bastian

AUTOAREA
Dora Pavel este licenţiată în Litere și a lucrat în
învăţământ, în cercetare și ca jurnalist radio. 
A publicat patru volume de versuri și două de
povestiri, precum și trei cărţi de convorbiri cu
scriitori români. Odată cu apariţia primului său
roman, Agata murind (2003; ediţia a II-a, Polirom,
2004; ediţia a III-a revăzută, Polirom, 2014;
tradus și publicat la Editura Crealite din Madrid),
roman distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din
România, autoarea abandonează definitiv poezia
și proza scurtă, dedicându-se în exclusivitate ro-
manului de ficţiune. A publicat, tot la Polirom,

alte trei romane de succes, Captivul (2006;
ediţia a II-a, 2017), Pudră (2010) și Do Not Cross
(2013; apărut în versiune spaniolă la Editura Dos
Bigotes din Madrid, în 2018). A mai colaborat la
elaborarea a două lucrări de referinţă: prima
ediţie cu litere latine a Bibliei de la Blaj a lui
Samuil Micu (1795), tipărită la Vatican în 2000,
premiată de Academia Română, și antologia
Școala Ardeleană, vol. I-IV (apărută în 2018 în
cunoscuta colecţie „Opere fundamentale“),
distinsă cu Premiul „Perpessicius“ al Muzeului
Naţional al Literaturii Române. Dora Pavel revine
acum la Polirom cu un nou roman, Bastian, cu
același imaginar de tip gotic în reliefarea la-
turilor abisale, fragile ale psihicului uman. SDC

CARTEA
Din clipa în care unui tânăr avo-
cat de succes i se confesează,
sub rugămintea tăinuirii, un
client vinovat de un accident de
maşină, destinul său se va
schimba radical. Cu o structură
şi aşa depresiv-melancolică,
nemulţumit de „prestaţia“
palidă a existenţei sale vulnera-
bile de până acum, juristul de
douăzeci şi cinci de ani îşi va
asuma acea faptă străină, care-l
va ajuta să-şi clameze ferm pro-
pria filosofie de viaţă: „Senti-
mentul cel mai glorificat de
omenire – spune el –  e pe ne-
drept glorificat! Iubirea păleşte
în faţa frisonului pe care ţi-l dă
vinovăţia! Chiar şi-atunci când
vinovăţia nu e a ta“. Pentru că,
dincolo de vinovăţia de împru-
mut, din prezent, discursul pro-
tagonistului ne va revela o alta,
profundă, lucidă, reală, care-l
bântuie încă de la naştere. Ob-
sesiv, răvăşitor, acest nou ro-
man analitic şi de suspans al
Dorei Pavel continuă să te
urmărească mult timp după
închiderea paginilor sale. SDC
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Romanul Cazemata (Polirom, 2016,
2019) de Tudor Ganea apărut la
editura Le Nouvel Attila din Franţa,
cu titlul La femme qui a mangé les
lèvres de mon père, traducere de
Florica Courriol.

Mohorâtă, amenințătoare, ase me �
nea unui monstru preistoric, ve �
chea cazemată germană stă încă în
picioare pe faleză. Un tânăr marginal
ce�și duce veacul prin tunele despre
care se spune că o leagă de mare e

găsit fără viață pe cupola ei, cu
trupul brăzdat de tăieturi. Trei mun �
citori de pe șan tierul unui bloc ce
urmează să fie înălțat peste caze �
mată dispar fără urmă unul după
altul. Inspec torul Adamescu este
infiltrat în zonă pentru a ancheta
sub aco perire straniile evenimente.
Sub pojghița realității mizere a unui
mic cartier de la malul mării, tâ �
nărul polițist descoperă o lume
fabuloasă, populată de personaje ca
Olube, Borhot, Lițoi, Baban, Turcoaica,

femeia fără vârstă sau Coco, pro �
xenetul fără buze. Po veștile lor
fantastice contu rează treptat is �
toria bătrânei fortificații, asupra
căreia pare să plutească un bles �
tem și a cărei influență asupra
lumii ce o înconjoară nu a slăbit
câtuși de puțin.

Tudor Ganea (n. 1983, Bucu �
rești) este arhitect. A debutat în
2016 cu romanul Cazemata (Poli�
rom), pentru care a primit premiul

Tânărul prozator al anului 2016,
în cadrul Galei Tinerilor Scriitori,
premiul pentru debut al revistei
„Observator cultural“, pre miul
„Nepotu’ lui Thoreau“ (debut) și a
fost nominalizat la Premiile Uni�
unii Scriitorilor (de but). Este pre�
zent în antologia European First
Novel Festival (Budapesta, 2017).
În 2017 i�a apărut cel de�al doilea
roman, Miere (Polirom), distins cu

premiul Tânărul prozator al anu�
lui 2017, în 2018 a publicat cel de�
al treilea roman, Porci (Polirom),
nominalizat pe lista scurtă a Pre�
miului Uniunii Europene pentru
Literatură 2019, iar în 2019 a pu�
blicat romanul 8 (Polirom). Frag�
mente din romanele sale au fost
traduse în limbile maghiară, tur �
că, italiană, franceză, spaniolă și
engleză. SDC

Romanul Cazemata
de Tudor Ganea 
a apărut în Franța

Romanul Spre văi de jad și sălbăţie
(Polirom, 2016) de Veronica D.
Niculescu a apărut zilele acestea
în Serbia, la editura Partizanska
Knjiga, în traducerea lui Đura
Miočinović.

„Romanul Veronicăi D. Niculescu
este o carte nespus de frumoasă
despre bucuriile și tristețile ome �
nești. O carte importantă pentru
a înțelege care este literatura ro�
mână de azi, dar, înainte de toate,
ce este literatura în general, adică
ce ar trebui să fie.“ (Srđan Srdić,
coperta 4 a ediției sârbe)

Veronica D. Niculescu a parti�
cipat la Festivalul de proză scurtă
Kikinda Short în 2011, aceea fiind
prima ei prezență în spațiul literar
sârbesc. A fost cel de�al doilea au �
tor român invitat la festival, după
Radu Pavel Gheo. Peste un an, a
beneficiat și de o rezidență de
creație în Serbia, în cadrul unui
program susținut de Ministerul
Culturii din Serbia și Biblioteca
„Vuk Karadžić“, Kragujevac.

Spre văi de jad și sălbăție a
primit Premiul „Cartea anului“
acordat de USR Sibiu și a avut 

nominalizări la Premiul Național
pentru Proză al „Ziarului de Iași“
și la Premiul „Cea mai îndrăgită
carte a anului – alegerea liceeni�
lor“ la FILIT.

Un roman despre plecări,
pierderi și gol, scris cu tandrețe și
presărat cu surprize. O carte cu o
structură circulară, închizând
înăuntru un basm într�o mie de
versuri.

Departe de orașul natal, de
familie și de cel pe care încă îl
iubește, Miranda Dortloft scrie un
basm în rime. Proza densă care

înconjoară această joacă imagi �
nară, cocon al îndoielilor și măr� 
turisirilor, dezvăluie viața reală a
Mirandei: din anii copi lăriei pe �
trecuți în comunism, în tr�o familie
mixtă, unde rege este contrastul,
trecând prin povestea de dragoste,
până în prezentul pustiit și zdrun �
cinat de depresie.

Primul roman al Veronicăi D.
Niculescu își poartă cititorul prin �
tr�un labirint al oglinzilor defor� 
mante în care rătăcesc mână în
mână o realitate și o poveste, o
prințesă și o femeie a zilelor noastre.

Veronica D. Niculescu (n.
1968, România), scriitoare și tra�
ducătoare. A publicat volume �
le  de proză scurtă Adeb (2004,
Premiul pentru Debut, USR Sibiu),
Orchestra portocalie (2008) și
Roșu, roșu, catifea (2012, Premiul
revistei „Tiuk!“ pentru proză
scurtă „ScurTiuk“; nominalizări la
Premiile Radio România Cultural
și la Premiul Național pentru
Proză al „Ziarului de Iași“); cărțile�
pereche Simfonia animalieră
(2014, Premiul „Cercul Literar de
la Sibiu“ al USR Sibiu; nominali�
zare la Premiul Național pentru
Proză al „Ziarului de Iași“) și Hi�
bernalia (2016); romanele Spre

văi de jad și sălbăție (Polirom,
2016, Premiul „Cartea anului“
acordat de USR Sibiu; nominali�
zări la Premiul Național pentru
Proză al „Ziarului de Iași“ și la
Premiul „Cea mai îndrăgită carte
a anului – alegerea liceenilor“ la
FILIT), O vară cu Isidor (Polirom,
2017), Iarna lui Isidor (Polirom,
2020), Luchian. Ochii, sufletul,
mâna (Polirom, 2020), Toți copiii
librăresei (Polirom, 2020).

A scris în colaborare cu poe�
tul Emil Brumaru Basmul Prin �
țesei Repede�Repede (Polirom,
2009) și Cad castane din castani
(Polirom, 2014, nominalizare la
Premiile „Observator cultural“).

A câștigat Concursul de sce�
narii HBO, la TIFF 2010, cu scena�
riul de scurtmetraj Curierul,
ba zat pe o povestire din volumul
de debut.

A tradus patruzeci de volume
semnate de Vladimir Nabokov,
Samuel Beckett, Lewis Carroll,
Don DeLillo, Siri Hustvedt, Lydia
Davis și alții. Premiul „Antoaneta
Ralian“ pentru Traducere la Târ�
gul de carte Gaudeamus 2016.
Pre miul pentru Traducere la Ga �
la Premiilor „Observator cultu�
ral“ 2017. SDC

Romanul Spre văi de jad și sălbăție de
Veronica D. Niculescu a apărut în Serbia
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heavy metalul.

În acele zile, Black Sabbath lucra
pe repede�înainte. Patru tineri
proveniți din cartierele munci �
torești din Birmingham– Tony
Iommi (chitară), Geezer Butler
(bas), Bill Ward (tobe), Ozzy Os�
bourne (voce) –, fără bani și ne �
cunoscuți, au înregistrat primul
lor album în doar câteva ore (de
câți bani au avut pentru a închiria
studioul) și au fost uluiți de suc�
ces. Al doilea lor album, Paranoid,
realizat la doar câteva luni după,
a fost înregistrat în șase zile, tot în
viteză, în stilul unui concert live.

Sunt două aspecte care trebuie
luate în considerare atunci când
vrem să înțelegem spațiul mental în
care a debutat Black Sabbath. În
primul rând, originea membrilor,
copii ai clasei muncitoare sărace
dintr�un oraș industrial, sortiți unui
viitor destul de sumbru. „Băieții din

acest mediu aveau un singur viitor,
45 de ani de trudă la linia de asam�
blare într�o fabrică“, spune Joel Mc �
Iver, autor a două cărți despre for  �
ma ție. Sound�ul Sabbath este con �
se cința directă a acestei copilării
plină lipsuri și a acestui viitor destul
de întunecat. Ozzy a crescut într�o
casă fără toaletă, jucându�se prin
ruinele locuințelor bombardate de
naziști în timpul războiului. Tony
Iommi s�a lăsat de școală la 15 ani
pentru a se angaja la uzina unde un
accident avea să îi lase fără două fa�
lange la degete, schimbând com�
plet felul în care avea să cânte.
Geezer Butler a crescut într�o fami�
lie de catolici stricți și a aflat mult
mai târziu că unii oameni aveau
„apă caldă acasă“.

Acest ambient muncitoresc,
într�un oraș bântuit de traumele
războiului, avea să marcheze com�
plet concepția celor de la Sabbath.
Cei patru britanici nu aveau nici
cel mai mic chef de a se înscrie pe
linia populară a epocii în muzica
pop. „Eram sătul să aud orice vedetă

cântând despre felul în care s�a în�
drăgostit sau cum s�a despărțit de iu�
bită. Voiam un punct de vedete mult
mai realist, mai plin de înțeles în ver�
surile mele“, spune Geezer Butler.

Nu e de mirare că subiectele
tratate de cântecele acestui album
Sabbath conțin în mare lor majo�
ritate un mesaj antirăzboi, în con�
textul unui conflict interminabil în
Vietnam. De fapt, albumul trebuia
inițial să poarte titlul War Pigs,
după piesa de deschidere. Casa de
discuri a insistat să fie schimbat,
temându�se ca mesajul antirăzboi�
nic să nu fie greșit înțeles. În mod
ironic, piesa care avea să dea titlul
albumului, Paranoid, a fost conce�
pută rapid în studio, când produ�
cătorul a constatat că mai există
aproape două minute libere care
ar trebui „umplute“. Avea să de�
vină una dintre cele mai de succes
piese ale lor. Subiectul pieselor
Black Sabbath avea să arate și tru�
pelor ulterioare de heavy metal că
„e OK să vorbești despre probleme
sociale și politice“.

În același timp trebuie amin�
tită și imaginea „satanică“ a for �
mației, creată odată cu numele tru� 
pei și cu primul album. De fapt,
după cum se știe, Black Sabbath
este numele unui film horror de
Mario Bava, membrii formației
dându�se în vânt după astfel de
producții. În viața reală, membrii
Black Sabbath erau mai degrabă
creștini, în nici un caz practicați ai
magiei negre. Erau însă conștienți
că imaginea „satanică“ este un
brand foarte bun – de fapt, în origi�
nal, piesa antirăzboinică War Pigs
se numea Walpurgis și descria, evi�
dent, un ritual magic. Asta nu în�
seamnă că diverse grupuri oculte
sau sataniste nu au încercat să îi
contacteze sau să încerce să îi
atragă cauzelor proprii. O întâlnire
cu un astfel de grup s�a sfârșit cu un
blestem aruncat asupra formației.
Tatăl lui Bill Ward a confecționat
apoi crucile mari pe care membrii
formației le purtau la gât în timpul
concertelor, în perioada lor de glo�
rie, pentru „a�i feri de deochi“. SDC
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Paranoid și Black Sabbath: clasa
muncitoare se ferește de satanism
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PE SCURT

OMUL CARE A DESENAT
MAȘINA TIMPULUI

Unul din cei mai importanți desig�
neri ai celor mai populare filme
F&SF, Ron Cobb, a încetat din viață
la vârsta de 83 de ani. Cobb și�a în�
ceput cariera la Disney (a lucrat la
Frumoasa din pădurea adormită),
dar din anii ’70 a început să fie so�
licitat de tineri autori de filme SF ai
epocii. A desenat creaturile extra�
terestre din Star Wars, a conceput
nava spa țială din Alien, a lucrat
pentru filmele lui Steve Spielberg
și a fost designerul filmului Conan
Barbarul, pentru care a conceput
celebra sabie atlantă. Alături de
participarea la alte filme, Cobb este
cel care a conceput faimoasa ma �
șină DeLorean din populara trilo�
gie Înapoi în viitor.

„IISUS“ SE ÎNTOARCE

Se confirmă faptul că Mel Gibson
chiar vrea să realizeze o conti�
nuare a celebrului lui film Pati�
mile. Actorul Jim Caviezel, inter� 
pretul lui Hristos în Patimile, a

declarat că a primit de la Gibson
cea de a treia versiune a scenariu�
lui continuării intitulată Ressu�
rection (Învierea), continuare de�  
spre care Caviezel spune că „va fi
cel mai mare film din istorie“. „Fil�
mele produse astăzi aparțin uni�
versului Marvel. Eu va trebui însă
să joc cel mai mare supererou din
istorie“, a spus Caviezel.

O PAUZĂ DE ANATHEMA

Populara formație britanică de al�
ternative/ progressive rock Ana �
thema a anunțat că intră într�o
pauză „pe o perioadă nedetermi�
nată“, ca urmare a epidemiei de co�
ronavirus. Membrii formației spun
că epidemia a creat diverse pro�
bleme pentru ei, personale și pro�
fesionale, ceea ce a dus la această
decizie. Înainte de declanșarea
pandemiei, formația se pregătea de
înregistrarea unui nou album. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

„M�am născut știind că aveam să
mor“, declara, cu multe decenii
în urmă, una dintre cele mai
mari vedete franceze, cântăreața
și actrița Juliette Greco, care a
încetat din viață la vârsta de 93
de ani, la „capătul unei vieți
ieșite din comun“.

Născută pe 7 februarie 1927 la
Montpellier, Juliette este încarce�
rată în timpul războiului (mama
ei făcea parte din Rezistență), dar,
în Parisul eliberat, ea începe să
dea târcoale Operei și Comediei
franceze și devine un personaj
foarte cunoscut în cartierul artis�
tic Saint�Germain�des�Prés unde
se împrietenește cu mulți dintre
marii intelectuali francezi ai epo�
cii. „Mergeam la bistrou să beau o
cafea și întâlneam oameni pre�
cum Raymond Queneau, precum
Sartre, precum Camus. Dacă
voiam să vorbesc despre pictură
mergeam la Picasso“. Prietenia cu
aceste personalități avea să o
ajute în debutul carierei ei de
cântăreață. 

Greco se lansează în 1949, pe
scena unui minuscul cabaret, cu
cântece pe versurile prietenilor ei
Boris Vian, Jean�Paul Sartre sau
Jacques Prévert. Romancierul și
poetul Raymond Queneau îi scrie
Si tu t’imagines, unul dintre pri�
mele ei succese, iar în 1949 Jean
Cocteau îi oferă un prim rol în fil�
mul lui, Orphée. În același timp,
Juliette se îndrăgostește de Miles
Davis cu care are o relație (în

același timp, are o relație și cu
Quincy Jones). Dacă primul ei
disc, Je suis comme je suis (1951)
o confirmă ca interpretă de succes,
Greco are în paralel și o impor�
tantă carieră la cinema, jucând în
mai multe filme la Hollywood re�
gizate de nume grele precum
Jean�Pierre Melville, Otto Pre�
minger, Jean Renoir sau John
Huston. Ca actriță, probabil cel
mai mare succes îl are în anii ’60,
în rolul principal al serialului�fe�
nomen Belphegor.

Pentru presa din afara Fran �
ței, scrie „Le Monde“, Juliette
Greco reprezintă „chipul Parisu�
lui, Franței“. „Viața ei rezumă mu�
zica, cinematograful și viața
intelectuală a Parisului de�a lun�
gul celei de a doua jumătăți a se�
colului XX“, scriu ziariștii străini,
iar cotidianul spaniol „El Mundo“
apreciază că dispariția ei mar�
chează „sfârșitul unei istorii cul�
turale unice și bogate, cele ale
unei Europe care nu mai există“.
Chiar și Juliette Greco, în ultimele
sale interviuri, părea la fel de cu�
prinsă de nostalgia după o lume
apusă. „După război, eram cu �
prinși de un extraordinar senti�
ment de eliberare, de eliberare a
țării, desigur, dar și de o eliberare a
cuvântului. Lucrurile s�au schim�
bat. Astăzi există mai puțină ma �
gie“, spunea Greco în 2015.

Dispărut cu doar câteva zile
înainte de Juliette Greco, la vârsta
de 89 de ani, Michael Lonsdale a
fost unul dintre cei mai mari 

actori francezi ai ultimelor dece�
nii. De origine britanică, Lonsdale
a circulat permanent, de�a lungul
unei cariere de mai bine de jumă�
tate de secol, între scenele de tea�
tru și platourile de filmare. Ca
actor de film debutează încă de la
începutul anilor ’60 (apare în Pro�
cesul lui Orson Wells), dar devine
cu adevărat un actor foarte apre�
ciat sub bagheta lui François
Truffaut, care îi oferă rolurile din
La mariée était en noir (1967), ală�
turi de Jeanne Moreau, și cel din
Baisers volés (1968). Acest succes
face ca Lonsdale să devină un
actor foarte cerut, atât de cineaștii
europeni cât și de cei peste ocean.
Joacă alături de Louis de Funès în
Hibernatus (1969), dar și în Ziua
șacalului (1971), în filmele lui
Alain Resnais, Costa Gavras, Jo�
seph Losey sau Luis Buñuel, dar
în același timp devine și marele
dușman al lui James Bond în
Moonraker (1979) sau apare în ro�
luri importante în Numele tran�
dafirului (1986), alături de Sean
Connery, sau Rămășitețele zilei
(1993), în compania lui Anthony
Hopkins și Emma Thompson.

Ultimul deceniu din viața ac�
torului, scrie France TV, este mar�
cat pe plan personal de importanța
crescândă a credinței lui catolice,
iar în plan profesional de unul din�
tre cele mai importante roluri din
carieră, părintele Luc Dochler în
Des hommes et des dieux (2010),
care avea să îi aducă un premiu
César pentru interpretare. SDC

Juliette Greco, Michael
Lonsdale: Franța a 
pierdut două mari vedete



16
ANUL XVI NR. 703

26 SEPTEMBRIE – 2 OCTOMBRIE 2020fast food 
www.suplimentuldecultura.ro

La sfârșitul lunii februarie ci�
team la Berlin, în timpul festiva�
lului, un articol dintr�o pu  �
bli cație americană de film care
evalua riscurile ca o eventuală
pandemie de coronavirus să
ducă la închiderea cinematogra�
felor, ceea ce suna atunci ca un
scenariu SF. Lucrurile s�au de�
gradat rapid și iată�ne o jumă�
tate de an mai târziu reîntor�
cându�ne în sălile de cinema în
condițiile în care un al doilea val
al pandemiei pare la fel de îngri�
jorător ca primul. 

Reîntoarcerea la un fel de norma�
litate e dificilă. Tenet, prima su �
perproducție ieșită pe ecrane du pă
redeschiderea sălilor, a fost cu
atât mai așteptat cu cât fusese fil�
mat în secret (în 2019) în șapte
țări (SUA, Italia, Norvegia, Marea
Britanie, Estonia, India, Dane�
marca), iar ce a răzbătut în spațiul
public a fost mica, dar importanta
informație (pentru fanii lui Chris�
topher Nolan) că subiectul filmu�
lui ar avea legătură cu distorsiu �
nea timpului. 

Tenet provoacă același para�
dox cu care lucra și Inception
(2010) și care e de fapt o rețetă în
sine. E un film de fast�food, deși
dă impresia că te obligă să te gân �
dești la ce vezi. E un palindrom, la
fel ca titlul. Pleci de la film de mall,
treci prin chestii sofisti�fi�cate
(sic!) intelectual și tot la film de
mall ajungi, adică la entertainment,
adică la un produs care se consu�
mă pe nemestecate. În replică, 

Malmkrog, filmul lui Cristi Puiu
premiat în februarie la Berlin
pentru regie în secțiunea En�
counters, aparține slow cinemau�
lui nu doar în termeni de estetică
cinematografică, ci și pentru că se
opune cinemaului de divertis�
ment pe care Tenet pare să�l nege,
slujindu�l de fapt.

E adevărat, cele două filme nu
suportă comparație și nu trebuie
demonstrat că Puiu e un cineast
mai original și mai interesant ca
Nolan. Cei doi sunt oricum din
paradigme diferite, chiar dacă și
unul, și celălalt se pot bloca în
propriile rețete. Ce poate forța o
comparație e simpla constatare că
Tenet, un action thriller spy�fi  de
150 minute și filmat în șapte țări, e
mult mai puțin antrenant ca Mal�
mkrog, despre care unii au spus că
e plicticos deoarece conți ne trei
ore și jumătate de vorbărie a 

personajelor într�un spațiu închis. 
Nolan demonstrează pe bani

mulți că și un action thriller spy�fi
poate să provoace crize de căscat.
Motivul principal e că această gă �
selniță cu timpul răsturnat (time in�
verted), care îi dă eroului posi �
bilitatea de a se întoarce în trecut
pentru a preîntâmpina apariția
celui de�al treilea război mondial, e
greu de înțeles și astfel scenele res�
pective par mult mai puțin specta�
culoase față de cum au fost gândite.

Tenet e confuz, îmbâcsit,
prolix chiar și pune la încercare
nu concentrarea ori inteligența
spectatorului, cât reziliența. Per�
sonajele vorbesc mult și spun lu�
cruri care îl pot face pe spectator
să se simtă idiot pentru că nu le
înțe le ge. Oricum, până încep
aștepta tele scene de acțiune (cele
cu tim pul inversat) spectatorul e
deja obosit. De la bun început,

filmul e lipsit de sevă.
Probabil că suna mai bine în

scenariu sau ar putea avea impact
sub forma unui vis pe care nu�l
înțelegi, dar în cinema ai nevoie
să înțelegi cât de puțin pentru ca
magia să funcționeze – asta dacă
n�ai o imaginație vizuală și o vi�
ziune artistică pe care Nolan nu le
are. Dar țintește sus. Ambiția lui e
de a spune în cascadă chestii care
par deștepte pentru că n�au logică
(cum fac unii elevi care nu știu
materia, dar au papagal) și să te
facă în același timp mat cu un ac�
tion movie nemaivăzut. 

E greu să pari ingenios și
când printre noțiuni confuze de
logică introduci elemente ușor de
identificat, cum e miliardarul rus
psihopat interpretat aproape rizi�
bil de Kenneth Branagh, soția lui
blondă, elegantă și efilată, și ea un
stereotip (Elisabeth Debicki) sau

când îl aduci pe Michael Caine
chiar și pentru cinci minute să
molfăie replici pe care pare să nu
le înțeleagă, ca și cum i�ar fi rămas
mâncare în proteză. Aceste ele�
mente ar funcționa poate în regis�
tru ironic, dar sunt folosite la
modul serios și asta derutează.

Nu mă număr printre fanii lui
Nolan. Din tot ce a făcut, Dunkirk
mi s�a părut o insulă de cinema
adevărat și valoros într�un ocean
de kitsch și de fals intelectualism
cu aspirații comerciale ambițioa se.
Încurajat de succesul lui Dunkirk,
succes care i�a permis să strângă
mai ușor cele 200 milioa ne de do�
lari pentru buget, Nolan și�a făcut
curaj pentru acest proiect la care
visa de 20 de ani și l�a făcut praf în
stil mare. Ori poate că în ochii lui
filmul e o capodoperă la fel de im�
portantă ca 2001: A Space Odyssey
(de Stanley Kubrick, 1968) pentru
spectacolul vizual nemaiîntâlnit și
pentru adâncimile reflecției filoso�
fice. Periculos ar fi ca alții să spună
asta, în special criticii de film – și
unii o fac. SDC

Tenet – de Christopher Nolan, cu:
John David Washington, Robert
Pattinson, Kenneth Branagh, 
Elisabeth Debicki, Dimple 
Kapadia, Michael Caine

IULIA BLAGA
FILM

Ca să nu credeți că aș vrea în
vreun fel să vă influențez
intenția de vot, nu voi folosi
nume reale de candidați. Îi voi
preschimba în Ionești, Popești,
Leordeni și alte nume generice
care îmi vor veni în cap pe par�
curs. Nici măcar numele real al
comunei nu�l voi scrie.

Așadar, o dată la patru ani, în
Icsuleștii din Deal au loc alegeri lo�
cale, la fel cum au loc și în Icsuleștii
din Vale și în tot restul țării. Pre �
tendenții la funcția de edil șef și�au
depus candidaturile pe rând, unii
pe ultima sută de metri, parcă aș �
teptând ca adversarul să facă prima
mișcare, apoi să vină cu un dosar
mai mare și o cămașă mai scorțos
apretată. Un fel de șah politic cu
mai mulți nebuni decât în jocul
consacrat și în care nimeni nu
dorește să fie pion.

Primul care și�a anunțat pre �
zența în luptă a fost Ionescu, fix pe 

7 august ora opt:mă numesc cutare,
sunt căsătorit și am un copil. Apoi
câteva detalii neimportante despre
statutul său profesional și promi�
siuni de autostrăzi. Un fel de de �
clarație de promptitudine, de pri �
mul pe câmpul de luptă, de edilul
care descuie și încuie ușa instituției.
Faptul că de pe 8 august avea bilet
la Mamaia nu s�a consemnat.

Pe 8 august la ora zece, ca să nu
trebuiască să se trezească prea de�
vreme organul de presă prieten,
domnul Popescu și�a depus dosarul
apoi a ținut o cuvântare care efectiv
l�a îngropat pe Ionescu: sunt căsă�
torit și am trei copii. Altfel sună în
urechile electoratului faptul că ai
trei odrasle. Ești viril, ești un taur
neobosit, vei sparge uși cu capul
pentru binele comunei. Doamna

Popescu e ca o mamă pentru noi,
parcă din ea ne�am născut cu toții.
Asta până s�a înscris Leordeanu,
care credea că i se vor deschide
ușile primăriei precum porțile Ro �
mei în fața Cezarului cu decla rația
sunt căsătorit și am patru copii.
Doar că cei patru erau făcuți, doi
câte doi, cu două femei diferite,
dintre care cu a doua, potrivit orga�
nului de presă prieten cu Popescu,
trăia în concubinaj –, fiindcă nu
divorțase de prima, fapt care l�a
transformat din taurul Apis într�un
bou curvar fără lipici.

Știți că de multe ori numele de
familie se trage de la o însușire a
unui strămoș? Domnul Gemănaru,
tatăl Ninei și Tinei, avea un as în mâ�
necă, dar era undeva în zona cotului
și nu voia să coboare. Însărcinată din

nou cu gemeni, soția lui ar fi urmat
să nască abia în jurul datei de 1 sep�
tembrie. Noroc că medicul a fost
înțelegător și, în schimbul promisiu�
nii unui teren intravilan numai bun
de făcut o casă de vacanță, a efectuat
cezariana pe 18 august ora zece. Po�
pescu a oftat resemnat. SDC
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V-ați decis?

Tenet – un palindrom tarat
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