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Nominalizările la
Premiile Gopo 2022

Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc (r. Radu Jude), Câmp de
maci (r. Eugen Jebeleanu), Malm �
krog (r. Cristi Puiu), Neidentificat
(r. Bogdan George Apetri) și Otto
Barbarul (r. Ruxandra Ghițescu)
sunt filmele care  intră oficial în
cursa pentru trofeul Gopo la cate�
goria Cel mai bun film de lungme�
traj. Perfor man țele creatorilor
români din domeniul cinemato�
grafiei, arta care ne aduce de fie�
care dată împreună, chiar și în cele
mai încercate vremuri, vor fi re�
compensate pe 19 aprilie. 

26 lungmetraje românești lan �
sate în cinematografe sau pe plat�
forme VOD în 2021 au fost luate în
considerare de juriul din acest an
pentru desemnarea nominalizărilor
la cea de�a 16�a ediție a Premiilor
Gopo. Printre filmele nominalizate
se numără: Otto Barbarul (13 nomi�
nalizări), Malmkrog (11 nominali�
zări), Babardeală cu bucluc sau
porno balamuc (7 nominalizări),
Neidentificat(7 nominalizări), Câmp
de maci (7 nominalizări) și Luca
(7 nominalizări).

Cineaștii Bogdan George Ape �
tri (Neidentificat), Cristi Puiu
(Malmkrog), Eugen Jebeleanu (Câmp
de maci), Radu Jude (Babardeală
cu bucluc sau porno balamuc) și
Ruxandra Ghițescu (Otto Barba�
rul) sunt nominalizații categoriei
Cea mai bună regie. 

La categoria Cea mai bună actriță
într�un rol principal concurează 

Andreea Grămoșteanu (Complet
Necunoscuți), Ioana Bugarin (Mia
își ratează răzbunarea), Katia Pas�
cariu (Babardeală cu bucluc sau
porno balamuc), Marina Palii
(Malmkrog) și Nicoleta Hâncu
(Poa te mai trăiesc și azi), în timp ce
Adrian Titieni (Tata mută munții),
Bogdan Farcaș (Neidentificat), Con�
rad Mericoffer (Câmp de maci),
Ist ván Téglás (Luca) și Mircea An�
dreescu (După 40 de zile) concu�
rează la categoria Cel mai bun
actor într�un rol principal. 

Numărul mare de lungme�
traje eligibile la această ediție
pentru nominalizările la titlul de
Cel mai bun documentar, dar și
diversitatea acestora, i�au deter�
minat pe membrii juriului să 

includă șase titluri pe lista filme�
lor care vor concura în 2022 pen�
tru trofeul acordat la această
categorie: Casa cu păpuși (r. Tu �
dor Platon), Holy Father (r. Andrei
Dăscălescu), Ieșirea trenurilor din
gară (r. Radu Jude, Adrian Cio�
flâncă), În mijlocul meu, vocea (r.
Andra Hera), Noi împotriva noas�
tră (r. Andra Tarara) și România
sălbatică (r. Dan Dinu).

Câmp de maci (r. Eugen Jebe�
leanu) și Otto Barbarul (r. Ruxan�
dra Ghițescu), două dintre pe� 
liculele nominalizate în acest an
la categoria Cel mai bun film de
lungmetraj, se regăsesc și pe lista ti �
tlurilor care concurează pentru tro�
feul Gopo la categoria Cel mai bun
film de debut, alături de Complet

Necunoscuți (r. Octavian Stru�
nilă) și de lungmetrajele docu�
mentare Casa cu păpuși (r. Tudor
Platon) și România sălbatică (r.
Dan Dinu).

Zece filme scurte se află în
cursa pentru cele două premii de�
dicate, acordate în acest an Celui
mai bun scurtmetraj de ficțiune
(6 titluri nominalizate) și Celui
mai bun scurtmetraj documentar
(4 titluri nominalizate).

La categoria Cel mai bun film
european, criticii de film din ju�
riul de nominalizări au votat pen�
tru următoarele cinci titluri dis �
tribuite în cinematografele din
România anul trecut: Adieu les
cons/ Adio, proștilor! (r. Albert
Dupontel), Annette (r. Leos Carax),

Another Round/ Încă un rând (r.
Thomas Vinterberg), Les traduc�
teurs/ Traducătorii (r. Régis Roin�
sard), Portrait de la jeune fille en
feu/ Portretul unei femei în flăcări
(r. Céline Sciamma).

Nominalizările la toate cate�
goriile Premiilor Gopo 2022 au
fost stabilite de un juriu de pre �
selecție alcătuit din profe sioniști
din domeniu: criticii de film Iulia
Voicu și Ștefan Dobroiu, cronica�
rul Mihai Brezeanu (LiterNet), re�
gizorii Laurențiu Damian și Ivana
Mladenovic, actrița Rodica Lazăr,
directorul de imagine Vivi Drăgan
Vasile, editorul Roxana Szel, crea�
toarea de costume Dana Păpăruz,
producătoarea și regizoarea Mo�
nica Lăzurean Gorgan și producă�
toarea și organizatorul de festival
Miruna Berescu. 

După anunțul nominalizări�
lor, peste 650 de profesioniști ac�
tivi din toate domeniile industriei
de film românești vor fi invitați să
voteze pentru desemnarea câș �
tigătorilor trofeelor Gopo 2022,
prin intermediul unui mecanism
de vot asigurat de prestigioasa
firmă de audit și consultanță PwC
România, cu care organizatorii
Premiilor Gopo au demarat un
parteneriat încă din 2011.

Premiile Gopo 2022 sunt or�
ganizate de Asociația pentru Pro�
movarea Filmului Românesc.

Finanțat de: Ministerul Culturii.

Babardeală cu bucluc
sau porno balamuc

Câmp de maci 

Malmkrog Neidentificat
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CEL MAI BUN FILM 
DE LUNGMETRAJ

l Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc
Producător: Ada Solomon| România
(microFILM)
l Câmp de maci
Producător: Velvet Moraru | România
(ICON Production) 
l Malmkrog
Producători: Anca Puiu, Smaranda Puiu |
România (Mandragora, Iadasarecasa)
l Neidentificat
Producători: Florin Șerban, Bogdan
George Apetri | România (Fantascope)
l Otto Barbarul
Producători: Iuliana Tarnovețchi, Oana
Prata | România (Alien Film)

CEA MAI BUNĂ REGIE

l Bogdan George Apetri pentru filmul
Neidentificat
l Cristi Puiu pentru filmul Malmkrog
l Eugen Jebeleanu pentru filmul Câmp de
maci
l Radu Jude pentru filmul Babardeală cu
bucluc sau porno balamuc
l Ruxandra Ghițescu pentru filmul Otto
Barbarul

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL
PRINCIPAL

l Adrian Titieni pentru rolul Mircea din
filmul Tata mută munții
l Bogdan Farcaș pentru rolul Florin
Iespas din filmul Neidentificat
l Conrad Mericoffer pentru rolul Cristi
din filmul Câmp de maci
l István Téglás pentru rolul Luca din
filmul Luca
l Mircea Andreescu pentru rolul Emil din
filmul După 40 de zile

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ 
ÎN ROL PRINCIPAL

l Andreea Grămoșteanu pentru rolul
Dora din filmul Complet necunoscuți
l Ioana Bugarin pentru rolul Mia din
filmul Mia își ratează răzbunarea
l Katia Pascariu pentru rolul Emi din
filmul Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc
l Marina Palii pentru rolul Olga din
filmul Malmkrog

l Nicoleta Hâncu pentru rolul Clara
din filmul Poate mai trăiesc și azi

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL
SECUNDAR

l Alexandru Potocean pentru rolul Mircea
din filmul Câmp de maci

l Dragoș Dumitru pentru rolul Bănel din
filmul Neidentificat
l István Téglás pentru rolul majordomul
din filmul Malmkrog
l Iulian Postelnicu pentru rolul Costin
Penea din filmul Otto Barbarul
l Toma Cuzin pentru rolul Culai Ifrim din
filmul Și atunci... ce e libertatea?

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ 
ÎN ROL SECUNDAR

l Ioana Bugarin pentru rolul Laura din
filmul Otto Barbarul
l Ioana Flora pentru rolul Mirela din
filmul Otto Barbarul
l Maria Junghiețu pentru rolul Rodica din
filmul Berliner
l Maria Popistașu pentru rolul Anastasia
din filmul Mia își ratează răzbunarea
l Rodica Mandache pentru rolul Floarea
Plătici din filmul Luca

CEL MAI BUN SCENARIU

l Cristi Puiu pentru filmul Malmkrog
l Ioana Moraru pentru filmul Câmp de
maci
l Iulian Postelnicu, Bogdan George Apetri
pentru filmul Neidentificat
l Radu Jude pentru filmul Babardeală cu
bucluc sau porno balamuc
l Ruxandra Ghițescu pentru filmul Otto
Barbarul

CEA MAI BUNĂ IMAGINE

l Ana Drăghici pentru filmul Otto
Barbarul
l Cosmin Dumitrache pentru filmul
România sălbatică
l George Dăscălescu pentru filmul Luca
l Marius Panduru, RSC, pentru filmul
Câmp de maci
l Tudor Vladimir Panduru, RSC, pentru
filmul Malmkrog

CEL MAI BUN MONTAJ

l Bogdan George Apetri pentru filmul
Neidentificat
l Cătălin Cristuțiu pentru filmul
Babardeală cu bucluc sau porno balamuc
l Dana Bunescu pentru filmul Otto
Barbarul
l Dragoș Apetri, Andrei Iancu și Bogdan
Zărnoianu pentru filmul Malmkrog
l Mircea Olteanu și Costi Zaharia pentru
filmul Tata mută munții

CEL MAI BUN SUNET

l Christophe Vintrignier, Zoran
Maksimovic, Ognjen Popic, Niklas Scarp,
Florin Tăbăcaru, Jean Paul Bernard
pentru filmul Malmkrog

l Dana Bunescu, Michel Schillings și
Hrvoje Radnic pentru filmul Babardeală
cu bucluc sau porno balamuc
l Dan Ștefan Rucăreanu, Ioan Filip și
Matei Vasilache pentru filmul România
sălbatică
l Marius Leftărache și Dragoș Știrbu
pentru filmul Tata mută munții
l Mārtiņš Rozentals, Jiří Klenka pentru
filmul Neidentificat

CEA MAI BUNĂ MUZICĂ ORIGINALĂ

l Alexei Țurcan pentru filmul România
sălbatică
l Octavian Albu „Otto“, Cardinal, pentru
filmul Otto Barbarul
l Petre Bog pentru filmul Tata mută
munții
l Thierry Malet pentru filmul Luca
l Vasile Șirli pentru filmul Scara

CELE MAI BUNE DECORURI

l Călin Papură pentru filmul Și atunci... ce
e libertatea?
l Cristina Barbu pentru filmul Luca
l Cristina Paula, Ana Barbu pentru filmul
Malmkrog
l Simona Pădurețu pentru filmul Tata
mută munții
l Sorin Dima pentru filmul Scara

CELE MAI BUNE COSTUME

l Mălina Ionescu pentru filmul Otto
Barbarul
l Carmen Moldovan pentru filmul Luca
l Cireșica Cuciuc pentru filmul
Babardeală cu bucluc sau porno balamuc
l Nicoleta Cârnu pentru filmul Și atunci...
ce e libertatea?
l Oana Păunescu pentru filmul Malmkrog

CEL MAI BUN MACHIAJ 
ȘI CEA MAI BUNĂ COAFURĂ

l Betty Făcăianu, Nicoleta Petrache, Lidia
Ivanov, Camelia Borcan pentru filmul Și
atunci... ce e libertatea?
l Bianca Boeroiu și Elena Tudor pentru
filmul Luca
l Dana Roșeanu, Elena Tudor și Manuela
Tudor pentru filmul Malmkrog
l Daniela Busoiu și Alexandra Bârlădeanu
pentru filmul Scara
l Gabriela Gociu și Manuela Tudor
pentru filmul Otto Barbarul

CEL MAI BUN FILM DE DEBUT

l Casa cu păpuși (r. Tudor Platon) 
l Câmp de maci (r. Eugen Jebeleanu) 
l Complet necunoscuți (r. Octavian
Strunilă) 

l Otto Barbarul (r. Ruxandra Ghițescu) 
l România sălbatică (r. Dan Dinu) 

CEL MAI BUN DOCUMENTAR

l Casa cu păpuși, r. Tudor Platon,
producători: Carla Fotea, Ada Solomon,
Tudor Platon, Alecu Solomon | România
(microFILM)
l Holy Father, r. Andrei Dăscălescu,
producător: Anda Ionescu | România
(Filmlab)
l Ieșirea trenurilor din gară, r. Radu Jude,
Adrian Cioflâncă, producători: Ada
Solomon, Carla Fotea, Radu Jude |
România (microFILM)
l În mijlocul meu, vocea, r. Andra Hera,
producători: Cătălin Mitulescu, Andra
Hera | România (Strada Film)
l Noi împotriva noastră, r. Andra Tarara,
producători: Anamaria Antoci, Anda
Ionescu | România (Tangaj Production)
l România sălbatică, r. Dan Dinu,
producători: Tudor Giurgiu, Matei Truța,
Vlad Rădulescu | România (NTD Film,
Libra Films, HBO Europe, Avanpost
Media)

CEL MAI BUN SCURTMETRAJ 
DE FICȚIUNE

l Eu sunt Dorin, r. Valeriu Andriuță,
producători: Iulia Andriuță, Florin Șerban
| România (Fantascope Film)
l Extravaganzia mare, blat subțire, sos
iute, r. Andrei Redinciuc, producători:
Carol Ionescu, Andrei Redinciuc |
România (Icar Films)
l Interfon 15, r. Andrei Epure,
producători: Ana Maria Gheorghe,
Alexandru Teodorescu | România (Saga
Film)
l Prin oraș circulă povești de dragoste, r.
Carina Gabriela Dașoveanu | România
(U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale“)
l Șoarecele B, r. Ioachim Stroe,
producător: Anca Puiu, Claudiu Mitcu |
România (Mandragora, Wearebasca)
l When Night Meets Dawn, r. Andreea
Cristina Borțun, producător: Gabriela
Suciu Pădurețu, Andreea Cristina Borțun |
România (Atelier de Film)

TÂNĂRĂ SPERANȚĂ 

l Alex Pintică pentru regia și montajul
scurtmetrajului Trecut de ora 8
l Andrei Epure pentru regia
scurtmetrajelor Interfon 15, Poate
întunericul mă va acoperi
l Laurențiu Răducanu pentru imaginea
lungmetrajelor După 40 de zile, Poate mai
trăiesc și azi și a scurtmetrajelor When
Night Meets Dawn și Interfon 15
l Marc Titieni pentru rolul Otto din
lungmetrajul Otto Barbarul
l Miruna Minculescu pentru regia
scurtmetrajului Fragmentări
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E cunoscută reacția
lui Eliade, confruntat
cu anvergura zdro -
bitoare a producției
științifice a lui Nicolae
Iorga: „Ca să scrii
mult, trebuie să citești
puțin“ (Cetind pe
Iorga. Lecturile, în
„Cuvântul“ din aprilie
1927). Fiind vorba de
Eliade, e greu să dai
deoparte această
observație zicând că
ea n-ar arăta decât
teribilismul sau
superbia iconoclastă
a unui tânăr de 20 de
ani. Argumentul lui
din articol are de
altfel azi, un secol
mai târziu, o
rezonanță stranie:
documentarea este,
prin natura ei, infinită. 

Te documentezi ca să te pronunți
în deplină cunoștință de cauză
asupra unei probleme, dar cu cât
citești mai mult, cu atât, evident,
se deschid alte fronturi de lucru.
(În jargonul postmodernității asta
s�ar traduce: fiecare link duce la
alte zece linkuri...) Soluția – vorba
vine – era simplă, dar nu putea
intra în vederile lui Eliade: ca
totul să�ți fie clar trebuie să nu
citești, despre nici un subiect, mai
mult de o carte, sau, mai bine, un
articol, sau doar rezumatul lui.

Criticile aduse lui Iorga în
„Cuvântul“ sunt dure. Pe de�o par �
te, istoricul „a cetit prefața, pri�
mele și ultimele rânduri ale fie� 
 cărui capitol“ și vorbește despre
„cărți pe care nu le�a cetit până la
capăt“, doar „câteva pagini alese la
întâmplare“. Pe de alta, caracterul
aluvionar și nesistematic al operei

lui și lipsa de organ pentru filoso�
fie a autorului exclud o viziune
unitară a istoriei universale. Într�un
articol anterior (Cetind pe Iorga:
Impulsul poligrafic, în „Cuvântul“
din martie 1927), Eliade punea
sub semnul întrebării însăși na�
tura erudiției lui Nicolae Iorga,
autor al multor cărți care nu sunt
decât o „revărsare, pitorească, e
drept, de fișe“, în loc să fie, funda�
mental, „pretexte de a afirma va�
lori“. Tânărul publicist ar vrea, de
fapt, nu un Iorga, ci un Leibniz,
exemplul ideal pentru el de îmbi�
nare a apetenței pentru cunoaș �
terea pătimașă, haotică (am expli�
citat astfel ceea ce Eliade numește
„poligrafie hermetică“) și pentru
enciclopedismul sistematic („po�
ligrafie artistotelică“). Un alt text
al său, din noiembrie 1926 (Noi și
Nicolae Iorga, tot în „Cuvântul“)
sugerează că ruptura dintre ei ar
putea fi de natură ideologică.
Acolo Iorga e înfățișat drept „un is�
toric excelent care s�a compromis

intrând în luptele politice“. Iorga
s�ar fi făcut deci și el vinovat de
acea trahison des clercs (care avea
să fie teoretizată în Franța în
chiar anul următor) și care, trep�
tat, va pune un bemol și ad mi �
rației intelectuale pe care i�o pur� 
ta Eliade. 

Această admirație deborda în
articolul publicat de Eliade licean
în „Vlăstarul“ (februarie 1925).
Acolo, simpla idee de a critica
ceva la Iorga – fie și îndreptățit –
i se pare o impietate. „E un munte:
și se cade să vedem dintr�însul
numai văgăunile?“. (Curios că o
metaforă montană/ minieră va fo�
losi el și în recenzia la primul
volum al lui Iorga din Essai de
synthèse de l’histoire de l’huma�
nité, în care „cercetezi tone de mi�
nereu ca să te alegi cu câțiva bul �
gări de aur“.) S�ar fi putut crede că
articolul ditirambic din „Vlăsta�
rul“ – unde spunea: „[o] civi �
lizație: iată cine e Iorga“ – avea să
fie pe placul marelui istoric, dar,

cum a observat cineva, în scurta
perioadă (1925�1926) în care
acesta a venit la conducerea revis�
tei „Universul literar“, ușile i s�au
închis acolo lui Eliade. Să i se fi
părut stânjenitoare lui Iorga în�
flăcărarea cuiva perceput ca atât
de inchoate, atât de sub nivelul
lui, încât n�ar fi trebuit să des�
chidă gura nici ca să�l laude?

Admirația era totuși întreagă
în vremea articolelor din „Cuvân�
tul“, dacă ne luăm după pasajele
reparatorii din amintirile lui
Eliade. Ne spune acolo că îl criti�
case în 1926 pe Nicolae Iorga „cu
perfectă bună�credință“, doar ca
să poată mai apoi sublinia origi�
nalitatea concepției lui istorice
„de un profetism cultural fără pe�
reche în acest secol“. Și că atunci
când îl acuza că doar frunzărește,
de fapt îl lăuda, pentru că frunză�
ritul e „firesc pentru un savant de
o prodigioasă cultură“... 

Interesant e că, în decembrie
1934, Eliade își exprimă într�un

articol din „Criterion“ dezolarea
că Iorga continuă să fie atacat sau
calomniat, și comentează fals ele�
giac: „Mă întreb câteodată ce tre�
buie să faci în România ca să�ți
poți convinge semenii că ai făcut
într�adevăr ceva. Și că ar fi o infa�
mie să fii atacat“. Propriile sale
texte critice, inclusiv recenzia
caustică din 1926, deja amintită, la
care voi reveni în detaliu săptă�
mâna viitoare, au, se�nțelege un sta�
tut special. Căci cei care iubesc –
cam așa argumentează Eliade –
pot să critice oricât doresc. SDC

Eliade și Iorga. Ca să scrii mult,
trebuie să citești puțin (I)

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
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Avem război la granițele țării de
mai bine de două săptămâni, iar
efectele asupra opțiunilor poli�
tice ale românilor încep deja să
se vadă. O spune și Remus Ște �
fureac, coordonatorul INSCOP.
De altfel, un sondaj publicat zi�
lele trecute de acest institut
arată modificări interesante pe
scena politică. PSD rămâne pe
primul loc cu 32 la sută, înregis�
trând o ușoară scădere față de
luna anterioară (32,7%), în timp
ce PNL revine pe poziția a doua
cu 19,9 la sută, față de doar 16,6
procente în februarie.

AUR ajunsese luna trecută la in�
credibilul scor de 22,4 la sută, dar
războiul a mușcat serios din
punc tele formațiunii lui George
Simion, care a coborât la 18,9 la
sută. Să pierzi trei puncte și jumă�
tate în doar câteva săptămâni
arată că se întâmplă ceva în per �
cepția publică.

USR stagnează, înregistrând
10,8 la sută din opțiuni față de
10,3 în februarie. 

Creșterea PNL poate fi pusă
pe seama activității intense a
președintelui Klaus Iohannis din
ultima perioadă, dar și a premie�
rului, ambii având o vizibilitate
mult mai mare, în condițiile în
care România e vizitată săptămâ�
nal de înalți oficiali americani,
dar și de reprezentanți de frunte
din cadrul UE și NATO. PNL pare
câștigătorul acestor săptămâni
tensionate. Posibil ca și prezența
generalului Nicolae Ciucă în
fruntea guvernului să se trans�
forme în puncte electorale pentru
PNL. Nu este exclus ca, după ce lu�
crurile se mai liniștesc în regiune,
Ciucă să fie ridicat la rang de

președinte PNL, cu sprijinul dis�
cret al Cotroceniului. Rămâne de
văzut dacă socotelile politice se
vor potrivi cu ceea ce se întâmplă
în stradă, având în vedere creș �
terile serioase de prețuri la ali�
mente, combustibili și utilități.

PSD nici nu câștigă, nici nu
pierde. Partidul lui Ciolacu nu
mai e în prim�plan de ceva timp,
adică nu mai face agenda, iar mi�
nistrul Apărării Vasile Dâncu pare
copleșit de importanța func ției.
Bâlbele Ministerului Apărării cu
declararea stării de criză ar putea
costa partidul pe termen mediu. 

Social�democrații au lăsat�o
mai moale inclusiv cu majorările
de pensii și salarii, arma cea mai
eficace a PSD, momentul fiind al
naibii de prost pentru lansarea de
noi promisiuni. PSD este în criză
de idei, a renunțat la temele so�
ciale, iar partidul a intrat în blocaj
de vreo jumătate de lună.

USR e în opoziție și nu prea are
cum să capitalizeze de pe urma răz�
boiului. Totuși, partidul face ce tre�
buie, susținând măsurile guvernului

în cazul crizei din Ucraina, dar nu
câștigă puncte precum PNL. 

Căderea cea mai abruptă o
înregistrează, așa cum spuneam
anterior, AUR. Este primul mo�
ment delicat de după alegerile din
2020 pentru acest partid, iar răz�
boiul din Ucraina riscă să torpi�
leze în continuare puncte din
dreptul acestei formațiuni. Geor �
ge Simion a rămas fără muniție,
pagina sa de Facebook fiind o
înșiruire de fantezii naționaliste.
Restricțiile cauzate de pandemie
au fost ridicate, iar cei de la AUR
nu mai au nici o temă cu priză la
public. Mitingul AUR de săptă�
mâna trecută din București a semă�
nat cu o caricatură și fost sanc�
 ționat aspru pe rețelele de sociali�
zare. Însă lipsa poziționării ferme
anti�Rusia a liderilor acestui par�
tid îi face pe mulți români să�și
dea seama cu cine au de�a face. Cu
cât se va prelungi războiul din
Ucraina, cu atât AUR va pierde
puncte. Este momentul trezirii la
realitate a românilor, care înțeleg
că Rusia este agresorul, iar toți cei

care îl susțin pe Putin au o agendă
ascunsă.

Sondajul INSCOP este doar o
poză de moment, iar emoția cauzată
de ceea ce vedem zilnic în Ucraina
este încă la cote ridicate. Rusia n�a
arătat încă tot ce poate, iar calmul
instalat pe front în aceste zile ar
putea fi oricând înlocuit cu noi
acțiuni în forță ale armatei lui Putin.

Măsurătoarea celor la IN�
SCOP mai arată ceva și anume că
românii se plasează ferm în ta�
băra NATO și UE. Cei care nu
înțeleg acest lucru vor fi scoși din
joc mai devreme sau mai târziu.

Pentru AUR este punctul de
inflexiune. Ori își recalibrează
discursul și renunță la demago�
gie, populism și la tot felul de spe�
rietori anti�occidentale, ori vom
asista la prăbușirea acestei for �
mațiuni. Paradoxal, prelungirea
războiului din Ucraina pică prost
pentru AUR, pentru că oamenii au
nevoie acum de stabilitate și de
ceva liniște, nu de agitatori care
să cultive minciunile propagan�
dei ruse. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Bombele lui Putin lovesc în scorul AUR

În epoca asta de pandemie și
restricții de circulație, să mergi cu
taxiul e una din rarele ocazii de a
simți pulsul lumii din jur. Cred că
în astfel de vremuri taximetriștii
se simt un fel de lideri de opinie.
Atunci când ajungem în compania
lor, aflăm pulsul acela, realitatea
de lângă noi și de aiurea filtrată de
opinia publică. Căci, de când nu
mai circulăm prin oraș decât câte
unu�doi, cu masca pe figură, iar
dacă stăm undeva într�un local, în
jurul nostru domnește mai multă
liniște ca niciodată, de unde să
aflăm ce spune vocea poporului?
De pe internet? Haida�de!

Vocea poporului urban e vocea ta�
ximetristului. E drept că e mai
mult o voce decât urechi, ascultă
mai puțin – fiindcă deja știe – și e
mai vocal și mai ferm ca un lider
politic recent. Cel cu care am călă�
torit zilele trecute a apucat să�mi
explice repede�repede ce se în�
tâmplă în lume și ce poziție are el,
reprezentantul poporului urban,
față de evenimentele recente. Mai

ales față de războiul din Ucraina.
— Ei, războiul ăsta! a pufnit el

dintr�odată, fără ca eu să spun
nimic, fiindcă nici nu era nevoie.
Războiul ăsta e despre bani. Crezi
că�i altfel? 

Credeam, dar nu am îndrăz�
nit să�l contrazic. Eram și curios.

— Despre bani, da, a continuat
el. Bani mulți. Nu vezi cum cresc
prețurile acum? E�o nebunie, nu
știu cum o să ne descurcăm. Dar
ăia mari, companiile, miliardarii,
ăia câștigă oricum. Așa cum au fă �
cut mai ’nainte cu covidu’, cu vac�
cinurile alea. Păi, nu?

N�am zis nici da, nici ba. Asta
pentru un taximetrist înseamnă
aprobare. Sau cel puțin cale li�
beră. Semafor pe verde.

— Și nici de ucrainenii ăștia...
lasă că nici ei nu�s... a pufnit el
peste masca sanitară coborâtă pe
mustață. Nu că nu mi�i milă că văd
copiii ăia omorâți, vai de ei. Că e
război. Dar acuma de ce să�i aju�
tăm noi? Că ce, îs prietenii noștri? 

— Oameni amărâți... am stre�
curat eu.

— Sigur, așa�i, m�a aprobat
ta ximetristul. Dar îs și la noi atâ �
ția săraci, oameni necăjiți, de ei
cine are grijă? Și noi cu ucrainenii...
păi, nu ei ne�au luat Bucovina? Că
acolo�s români ca noi, trăiesc acolo
și n�au nici drepturi, nici... nimic 
n�au. Bun, îi ajutăm, sigur, că oa�
meni suntem, dar să fi fost și ei. Că
atunci când au luat Bucovina... că
acolo e pământ românesc, asta se
știe. Ne�au luat�o și gata.

Hopa, mă gândesc eu. Să am
grijă ce spun: iar am dat peste un
patriot adevărat. În ultima vreme
parcă sunt din ce în ce mai mulți –
majoritatea pe internet, dar uite că
și în realitate. Mai bine tac. Și am
tăcut amândoi vreo cinci secunde.

— Cum o fi, dar să știi că eu nu
am chef să vină rușii peste noi din
cauza lor. A ucrainenilor, a preci�
zat el. Și alții să se umple de bani.
Că așa e: unii mor de proști și alții
încasează milioane. Și mai ales
treaba asta nu�mi place, a zis el și
a apăsat pe accelerație, trecând în
ultima clipă pe lângă un semafor
ce tocmai se mutase pe roșu. Că

ne�au luat o bucată de țară și acum
gata, e�a lor. Adică nu�i așa?

Iar tac, adică aprob. Mă uit un
pic la el prin oglinda retrovizoare:
cu părul negru, creț, fruntea ușor
transpirată, nas ferm și, sub mus �
tață, o mască albastră. Să tot aibă
vreo 35�40 de ani.

— Și dacă ajunge războiul
aici? îmi trece mie prin minte. Dacă
se supără rușii și ne atacă și pe noi?

Omul îmi ia vorbele din zbor:
— Exact asta ziceam! Noi ce

treabă avem? Ascultă�mă aici,
domnule: dacă anunță ăștia mo�
bilizare, adică că ne cheamă să
luăm arma în mână, eu aici am
pașaportul, se bate el cu mâna pe
buzunarul pantalonilor. Schimb
tot în euro, o iau pe nevastă�mea
și p�a mică a mea și... direct peste
graniță. Soră�mea�i în Italia, lân �
gă Firenze. Nici nu opresc până
acolo. Dup�aia mai vedem.

Omul s�a înflăcărat, se vede
că s�a gândit mult la asta.

— Am ș�un prieten în Ca�
nada, mutat de mult, da’ prieten
bun, nu așa! Ăla�i un loc bun.

Păcat că�i așa de frig. Da’ nu mă
prind ăștia pe mine, să plec ca să
mor pentru... pentru ce?

— Pentru România, îngaim
eu, nu foarte convins.

— Ei, fii serios, domnule, ce�a
făcut România pentru mine? Ți�am
zis: pașaportul, Italia și mai ve �
dem dup�aia. Aici e? se întoarce el
spre mine, trăgând pe dreapta.

Dau din cap că da.
— Opș’pe lei.
Îi întind două bancnote de

zece:
— Păstrați restul.
El dă din cap. Ies din mașină

și îl văd cum demarează. Deh, pa�
triotismul are multe fețe, mă gân�
desc eu. După care îmi trece prin
minte să verific când îmi expiră
pașaportul. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Patriotismul are multe fețe
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„In the ruins of their souls
You saw the beauty of it all

Simply a generation change
Our fathers came with steel
But we came back to make

you feel
Our love in every song 

we play.“
Sunt versurile strofei a doua

din piesa care dă titlul noului
album Scorpions – Rock Believer
(2022, Universal/ Vertigo/ Spine �
farm). Coperta lui mă scutește de
comentarii. Poate nu e cel mai
reușit cântec al discului și, de bună
seamă, nu atinge vârfurile urcate
de trupa germană, socotită cândva
cea mai bună din lume. Dar frazele
astea sună, indiscutabil, a profesiu �
ne de credință și mărturisire ispă� 
șitoare. Auzite chiar acum, într�un
moment pe care istoria s�ar putea
să�l consemneze drept începutul
celui de�al treilea măcel mondial

(și ultimul!), ele mi�au tulburat
seninătatea aproape minerală așa
cum nu a reușit s�o facă nici o știre
venită de peste granițele noastre
nord�estice. Și mă întreb, ca orice
om normal, cu un stol de păsări
cuibărite în cap: cum dracu’ ajung
în fruntea unor state niște maniaci
cu o singură idee în creier, și�aia
fixă? Cum e posibil ca, ins alfa be �
tizat, să nu înveți nimic din istorie
și să dai orbește prin gropi în care
alții și�au frânt grumazul? Pot în �
țelege că unui asemenea individ
nu�i pasă de restul ome nirii; dar
nu�i pasă nici de poporul său, pe
care îl crede superior și îndreptățit
să domine, însă îl ține sub teroare
și�l împinge în gura prădătorilor:

„Unleash the beast in the east
Diving down into the deep
Sharks are coming when 

you bleed.“
(piesa Unleash the beast).

Nu e nevoie să precizez despre
cine e vorba, știe toată planeta.
Individul fără privire are, ca toți
dictatorii, un gărgăune în creier și�
o lipsă elementară la rațiune. E o
chestie la care nu te�ai fi așteptat din
partea cuiva crescut în lumea con �
temporană, lume îmbârzoiată de
toate prostiile, dar nu și mărgi nită ca
inteligență și putere. Pro babil că
prețul plătit de omenire să scape de
ultimii tirani va fi usturător, dar e
cunoscut: cine a ridicat primul sabia,
de sabie va pieri.  

„With your head up in 
the clouds

You try to win the race
You’re the leader of the pack

Always
The candle keeps burning

from both ends
Until it’s blowing out with 

a bang.“
(piesa When You Know

Where You Come From).
Sigur, e o problemă că dicta �

torii nu vor niciodată să știe de
unde vin, nici nu suportă să li se
spună cine sunt cu adevărat. Să fie
oare un blestem (aruncat de cine?)
pe omenire că asemenea indivizi se
lasă înconjurați de lătrăi și trepă �
duși? Mă tem că da. Și dacă nu e un
blestem, atunci e o trăsătură defi �
nitorie a condiției umane. 

„The evil monster is still alive
Even after all this time

It’s been written in the stars
Forever love stop the war.“

(piesa Peacemaker).
Frumusețea fiecărui cântec

rock e dată (și) de multiplele inter �
pretări pe care niște versuri apa �
rent banale pot să le permită. Klaus
Meine, solist vocal și textier la Scor �
pions (de melodii răspund chita� 
riștii Schenker, Jabs și colabora �
torii), n�o fi mare poet, dar cuvintele

lui au prins și�au încântat mi lioane
de oameni. Nu pot uita că trupa
germană vizita URSS în primăvara
lui 1988, deschizând porțile îm �
păcării și ale libertății. Și care om
tânăr de atunci n�a fredonat Wind
of Changes, plecând aiurea să�și
caute fericirea? După trei decenii,
uite că acest drum trebuie luat de
la început, mult mai greu, dar tot cu
speranță:

„A ray of light is shining down
Tomorrow’s ‘round the 

corner now
Now the future’s in your hands

Do you remember 
yes we can.“ SDC

Păstrătorii credinței
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



În 2019, când Volodimir Zelenski
a fost votat în mod democratic
președinte al Ucrainei cu o majo�
ritate impresionantă de aproxi�
mativ 74 la sută, am scris pentru
o publicație cu profil teatral un
articol care începea așa: „Ucrai�
nenii au ales președinte un
actor: Volodimir Zelenski. 

Popularitatea lui se datorează
unui serial de televiziune unde
interpreta un profesor de liceu
ajuns președinte care, conform
scenariului de comedie, pune lu�
crurile în ordine în fosta repu�
blică din conglomeratul istoric
URSS. Dincolo de ușoara ei ilari�
tate, situația e demnă de analiză,
mai ales că nu e una izolată“. 

Subiectul era tratat atunci
peste tot într�o notă ușor ironică,
determinată de neobișnuitul situ �
ației, iar eu mergeam pe linia vot
emoțional/ vot rațional și pe rea�
litatea sociologică a suprapunerii
actorilor, în ochii celor care�i pri�
vesc la rampă, cu rolurile pe care
le întruchipează. Necunoscându�i
în civil, le atribuie identitățile
ficționale din piesa ori din scena�
riul pe care le animă. 

DOVEDEȘTE CĂ E CAPABIL
SĂ-ȘI CONDUCĂ ȚARA ÎN
MOD ADMIRABIL

În cursul articolului urma un șir
de exemple de reprezentanți ai
branșei, obișnuiți cu lumina re�
flectoarelor, care au câștigat încre�
derea cetățenilor și i�au desem� 
nat să ia cele mai bune decizii pen�
tru viețile lor și ale celor apropiați
lor. Exemplul clasic este al lui Ro�
nald Reagan. Absolventul de Acto�
rie a fost cel de�al 40�lea preșe�
dinte al SUA, între 1981 și 1989,
pentru două mandate. Privind re�
trospectiv, n�a fost deloc un pre �
ședinte ineficient. Republicanul
câștigase experiență politică în
poziția de guvernator al Califor�
niei (1967�1975), iar înainte jucase
în 19 producții cinematografice la
Hollywood, în Studiourile Warner
Bros. Într�un film a jucat chiar ală�
turi de soția sa, Nancy, ulterior
Primă Doamnă. Postura de condu�
cător a exersat�o în cadrul mișcă �
rii sindicale, ca lider al Screen
Actors Guild.

Revenind la Zelenski, mă în�
trebam în articolul menționat „de
ce îi votează lumea pe actori? În

primul rând, datorită vizibilității
de care se bucură. Pentru foarte
mulți electori, interpretul se con�
fundă cu rolul, iar când votul vi�
zează soluții de salvare mesianică
nu mai sunt deloc de mirare re�
zultate de genul. În cazul ucrai�
neanului, lumea a proiectat în
persoana sa tot ceea ce personajul
a întruchipat pe ecran: un luptă�
tor împotriva corupției, un om
puternic care va rezolva conflictul
belicos din Estul țării și va nego�
cia cu Putin de la egal la egal“. 

În cazul de față, „filmul bate
viața“. De fapt, „o anticipează de
nenumărate ori“. În momentul
alegerilor, Crimeea era deja ane�
xată de Rusia putinistă, iar zonele
Donețk și Lugansk, motivul inven�
tat în prezent ca justificare a inva�
ziei, se autoproclamaseră, tot la
instigările regimului totalitar rus,
republici populare separatiste.
Contextul nu era, adică, deloc sim�
plu, chiar dacă nimeni nu putea
ști ce oroare urma să se întâmple.
Și iată că, așa cum sitcomul o în�
chipuia, astăzi Zelenki dovedește
că e capabil să�și conducă țara în
mod admirabil într�o confruntare
armată nedreaptă, căreia trebuie
să�i facă față. Are, am văzut cu
toții, calitățile necesare leadershi�
pului în circumstanțe de criză. Și
care, da, vin și din aptitudinile și
exercițiul actoricesc.

ADECVAREA LA DESTINATARII
DISCURSULUI

E un foarte bun comunicator. Sunt
convinsă că are sfetnici profesio �
niști care îl pregătesc pentru regis�
trul oratoric, gândesc și scriu
dis cursurile. Precum acesta recent
pentru Camera Comunelor din
Parlamentul Regatului Marii Brita�
nii și Irlandei de Nord, în care îi
mulțumea primului ministru Bo �
ris Johnson pentru sprijinul
substanțial acordat. Un discurs

memorabil, cu citări din Winston
Churchill, din speechul acestuia
într�un moment dificil în timpul
celui de�al Doilea Război Mondial
(susținut tot în Camera Comune�
lor, la 4 iunie 1940), celebrul „We
shall fight on the beaches“, ape�
lând la tehnica repetării anumitor
cuvinte pentru a le spori impactul. 

O altă punere în contextul
cultural al adresanților a fost re�
cursul la shakespeariana butadă
„a fi sau a nu fi“, care definește
perfect orice confruntare armată
și care a sensibilizat vizibil audi �
ența. Adecvarea la destinatarii
discursului (puterile occidentale,
SUA, mamele ostașilor din Rusia,
civilii ruși, relațiile de rudenie și
prietenie cu ucrainenii etc.) s�a
văzut de fiecare dată. Zelenski are
știința rostirii convingătoare a
enunțurilor. Știe cât de utile sunt
pauzele semnificative și care le e
menirea când te adresezi unui pu�
blic. Știe să transmită emoție, vec�
tor esențial când victime sunt
oameni nevinovați. Are carismă,
camera de filmat îi e familiară, știe
cum să privească, ce să facă cu
mâinile, ce postură să aleagă, să
controleze o audiență căreia do �
reș te să�i spună ceva important. O
face fără ezitări, autentic, cu ton
calm, dar ferm, în intervenții rela�
tiv scurte, ușor de urmărit. 

ÎNSUȘIRILE HISTRIONICE
CONTRIBUIE LA SUCCESUL
UNUI CONDUCĂTOR

Are prezență de spirit, a ilustrat�o la
conferințele de presă. E un actor in�
teligent, cu un control perfect al
propriei emoționalități, se mobili�
zează și știe cum să reacționeze, are
priză la public. Cu care se identifică,
e unul dintre membrii ei. Nu are
nimic arogant, nu e distant, nu ape�
lează la clișee politicianiste, vor �
bește din inimă. Preferă propozițiile
scurte, punctând cuvintele care ca�
pătă greutate afectivă în rândul re�
ceptorilor. Toate acestea vin din
însușirile histrionice pe care le
deține și care contribuie, iată, la suc�
cesul unui conducător. Care trebuie
să adune oamenii în condiții de li�
mită precum acestea pe care le
vedem în direct. 

„Ce se va întâmpla când reali�
tatea va contrazice, totuși, multi�
colorele baloane de săpun create
pentru divertisment?“, mă mai în�
trebam în 2019, punând succesul

lui Zelenski în paradigma civi �
lizației spectacolului în care ne
aflăm. Realitatea m�a contrazis.
Numele actorului Volodimir Ze�
lenski e pe buzele tuturor, spee�
churile lui vor fi studiate în
in  stituțiile de învățământ superior

de studenții de la Comunicare pu�
blică, ucrainenii îl ur mează ca
lider incontestabil, întreaga lume
occidentală e impresionată de
capacitățile sale evidente de�a
mâna în luptă un popor care se
apără în fața unor invadatori. SDC
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Actorie și leadership

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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INTERVIU CU SCRIITOAREA MATHILDE BRÉZET

„O demonstrație și un
avertisment din partea lui
Marcel Proust: să nu amestecăm
moralitatea și sexualitatea“
Mathilde Brézet contribuie la
sărbătorirea centenarului
nașterii lui Marcel Proust prin
publicarea recentă la Editura
Grasset a volumului Le grand
monde de Proust: Dictionnaire
des personnages de la
Recherche du temps perdu
(Lumea vastă a lui Proust:
Dicţionarul personajelor din În
căutarea timpului pierdut).
Volumul de peste 600 de
pagini conţine o selecţie de o
sută de personaje din
monumentala operă a
scriitorului francez și se
prezintă, după spusele
autoarei, ca „un dicţionar liber
și pasionant“. Critica literară a
lăudat încă de la apariţie
erudiţia acestei lucrări și
marea sa utilitate, atât pentru
cunoscători, cât și pentru
începătorii tentaţi să pășească
pragul așa-zisei catedrale a
operei proustiene.

DAN BURCEA

Bună ziua Mathilde Brézet, vă
mulțumesc că ați acceptat să
acordați acest interviu pentru
cititorii revistei „Suplimentul de
cultură“ de la Iași. Ați putea ne
să spuneți câteva cuvinte pe
care să le adresăm publicului ro-
mân? Pregătind interviul nos-
tru, mi-ați spus că sunteți atrasă
de România atât datorită per-
soanelor din familia dumnea-
voastră care locuiesc în țara
noastră, cât și a personajelor de
origine română aflate în antura-

jul de epocă a lui Marcel Proust. 

Îi salut cu prietenie! Știu prea

puține lucruri despre România,
dar, printr�o curioasă coinciden �
ță, socrii mei s�au mutat acolo în
perioada în care am început să lu�
crez la acest dicționar al persona�
jelor din În căutarea timpului
pierdut care mi�a permis să des�
copăr prietenia care l�a legat pe
Proust de câțiva membri eminenți
ai comunității românești: Anton
și Emanuel Bibescu, verișoara lor,
Martha Bibescu, dar și marea

poetă Anna de Noailles. O desco�
perire neașteptată: există puține
urme ale acestor prieteni români
în Căutarea timpului pierdut;
după câte știu eu, doar cea a di�
rectorului Hotelului din Balbec,
care se prezintă ca fiind „de ori�
gine română“. Sper că apropie�
rea lui Marcel Proust de co� 
munitatea românească din Paris
a lăsat ur me de�a lungul timpu�
lui în rândul cititorilor din țara

dumneavoastră care îi păstrează
un loc special în inima lor. 

Încă de la prima pagină a
Dicționarului pe care îl
publicați, primele cuvinte sunt
cele care deschid perspectiva
apropierii de ceea ce numiți
niște „vechi prieteni“. Acest sen-
timent v-a ghidat la rândul
dumneavoastră pe parcursul

cercetării și scrierii acestei cărți? 

Absolut. Deși nu a fost un lucru
evident: cititul este o plăcere mi�
nunată, dar este o plăcere solitară.
Nu m�ar contrazice în această
privință Marcel Proust, care a vor�
bit cu cuvinte mari despre priete�
nie, dar și despre lectură... Și totuși,
experiența discuțiilor mele, despre
Proust sau despre alți autori, m�a
convins de contrariu: se poate
naște, după lectură și ca urmare a
lecturii, o bucurie de a o împărtăși,
un sentiment de fraternitate, care
ține aproape de o comuniune. În�
trebarea pe care mi�am pus�o a
fost: cum aș putea transpune acest
lucru în cartea mea?

De asemenea, în Prefață
menționați cartea care v-a ser-
vit drept model pentru scrierea
Dicționarului dumneavoastră.
Este vorba de lucrarea lui Féli-
cien Marceau, Balzac et son
monde [Balzac și lumea sa]. A
fost acest model important în ce
vă privește și care sunt principa-
lele linii din care v-ați inspirat?

Am citit Balzac et son monde de
Félicien Marceau imediat după ce
am terminat liceul; îmi amintesc că
am citit această carte cu o mare plă�
cere. Am răsfoit�o de multe ori mai
târziu, deoarece formatul structurat
pe articole mi s�a părut foarte util.
Când mi�am conceput dicționarul,
am încercat să reproduc atitudinea

acestui scriitor�critic: preocupat
de text, dar atent la impresiile de
lectură; capabil să lumineze o
operă densă, fără a renunța la bu�
curia stilului – vorbesc de stilul
său, nervos, limpede, pragmatic,
care dă impresia unei voci căldu�
ros amicale.

Din cele două mii de personaje
din În căutarea timpului pierdut,
ați ales aproximativ o sută. Este
ceea ce scrieți în Prefață: „Ale-
gerea făcută a fost, în mod ne-
cesar, printre cele mai impor-
tante“. Puteți să ne spuneți ce

criterii v-au ghidat alegerea? 

Charlus, Oriane, Saint�Loup, Fran�
çoise, dar și managerul hotelului
din Balbec: primele nume care
mi�au venit în minte sunt, de obi�
cei, cele ale personajelor care re�
zistă cel mai bine uitării și tim� 
pului. Apoi am alcătuit lista pe
măsură ce am recitit cartea, adău�
gând personajele cele mai bine
conturate: altfel spus, care erau
purtătoare, dincolo de numele lor,
de o dorință, de cuvinte memora�
bile, de o trăsătură de caracter, de
o formă de impact asupra intrigii.
Sau care aveau un rol de jucat în
explorarea unei teme importante
pentru roman. Acesta este motivul
pentru care, de exemplu, am ales
să dedic o intrare în planul dic �
ționarului Prințului de Foix: este
un personaj mai degrabă neîn�
semnat, puțin activ, dar este cru�
cial în descrierea antisemitismu �
lui din înalta societate: face parte
dintr�un sistem. 

Vorbind de personajele lui Bal-
zac, Proust evită cu modestie
orice comparație literală, „lă-
sând un oarecare loc istoriei im-
presiilor“, după cum scrie în
corespondența sa cu Jean Louis



9
ANUL XVIII NR. 766
12 – 18 MARTIE 2022 interviu

www.suplimentuldecultura.ro

Vaudoyer. În sprijinul acestei
afirmații, vorbiți la rândul dum-
neavoastră de „psihologia în
timp“ pe care Proust a inven-
tat-o. Despre ce este vorba? 

Proust însuși folosește termenul
de „psihologie în timp“. El se referă
la modul în care percepția noastră
asupra oamenilor, dar și oamenii
înșiși, se schimbă în timp. Acesta
este un adevăr uman crucial pe
care îl afirmă în repetate rânduri
în În căutarea timpului pierdut: „O
persoană nu este [...] o ființă clară
și imobilă ce se prezintă în fața
noastră, ci este o umbră pe care nu
o putem desluși niciodată“, scrie
de exemplu în Guermantes. 

Deși înțelegem foarte bine
această strategie transversală
de a-și face personajele să evo-
lueze de-a lungul operei, împru-
mutată de la Balzac, este impor-
tant de remarcat noutatea adu-
să de Proust. Ce sens are această
evoluție fragmentară, surprin-
zătoare și adesea antinomică a
personajelor din În căutarea

timpului pierdut?

Proust a considerat că principiul
reapariției personajelor, folosit
de Balzac în Comedia umană, a re�
prezentat o lovitură de geniu. El a
folosit�o, modificând�o pentru a
ilustra marele adevăr pe care toc�
mai l�am menționat, imaginându�și
că personajele sale se vor schimba
pe măsură ce se întorc în acțiunea
ciclului său narativ. De la un
volum la altul, ele se întorc după ce
și�au schimbat complet, nu aspec�
tul, nu dorințele, ci manierele și
obiceiurile. Unul dintre subtitlu�
rile reținute de autor pentru À
l’ombre des jeunes filles en fleurs
[La umbra fetelor în floare] era
Coup de barre et changement de
direction dans les caractères
[Schimbare de direcție a caracte�
relor]. Cu altă ocazie, Proust afi r �
mă: „Natura umană pe care o
fa cem să apară în a doua parte a
vieții noastre nu este întotdeauna,
chiar dacă este cazul adesea, na�
tura noastră inițială dezvoltată sau
diminuată, mărită sau atenuată;
este uneori o natură inversă, o ade�
vărată mănușă răsturnată“. Fraza
se referă la doctorul Cottard, dar
acest lucru este valabil pentru
multe din personajele sale.

Puteți să ne dați un alt exemplu
care să ilustreze această meto-
dă? Personaje care se schimbă,
dar și cele care rămân neschim-
bate? 

Exemplul caracteristic este cel al
baronului Charlus. Acesta este
prezentat ca un om cumsecade în

Swann, dar se dovedește a fi un
pervers în Sodoma și Gomora. În
mod similar, marele artist Vin�
teuil este prezentat mai întâi ca
un profesor de pian fără anver�
gură în Combray; geniul său este
descoperit de cititor (și de Swann)
abia mai târziu... Proust are mare
grijă să scoată în evidență primul
aspect al personajelor sale capa�
bil să inducă în eroare cititorul. El
le numește „pregătiri“. Nu toate
sunt însă schițate cu această teh�
nică: o serie de personaje rămân
profund balzaciene. Ducele Basin
de Guermantes constituie cel mai
bun exemplu: odios și imperial pe
tot parcursul romanului.

O altă ipoteză interesantă pe
care o avansați este cea a
predominanței unei fibre eseisti-
ce în construcția personajelor
proustiene „reduse la un substrat
ideologic, dramatizate cu geniu
pentru nevoile romanului“. Ori-
ginea acestei atitudini este legată
de ideile lui Sainte-Beuve. Astfel,
citim în argu mentația dumnea-
voastră, anumite personaje prou-
stiene evoluează în mod contra-
dictoriu, narațiunea fiind ea
însăși concepută ca „o tablă de
scris școlară“. Cum definiți
această evoluție și cum se
construiește ea?

Se pare că factorul care a de �
clanșat scrierea În căutarea tim�
pului pierdut a fost în parte
dorința lui Marcel Proust de a rec�
tifica viziunea artistului propusă
de Sainte�Beuve în cronicile sale
literare. În același timp însă,
confidențele pe care le făcea prie�
tenilor săi arată că lucra la mai
multe subiecte – „un studiu des�
pre nobilime, un roman parizian,
un eseu despre Sainte�Beuve și
Flaubert, un eseu despre femei,
un eseu despre pederastie (nu
ușor de publicat), un studiu des�
pre vitralii, un studiu despre pie�
tre funerare, un studiu despre
roman“, menționa el în 1908. Mi
se pare că, preocupat de ceea ce
am putea numi o dinamică argu�
mentativă, scriitorul nu s�a oprit
doar la problema artei, ci a explo�
rat, prin intermediul personajelor
sale, toate temele și ideile la care
ținea: duritatea aristocrației,
relația dintre homosexualitate și
morală, dar și locul evreilor în so�
cietatea franceză etc. 

De exemplu, trăsăturile cele
mai frapante ale lui Jupien fac din
el, la prima vedere, un personaj
mai degrabă disprețuitor, mai
ales la vremea publicării romanu�
lui lui Proust: un introvertit, 
un gigolo, care amestecă cu

impertinență sexul cu banii, după
ce devine paznic de bordel. Cu
toate acestea, în ultimele volume
ale romanului ne dăm seama că el
se comportă admirabil cu toți cei
din jurul său, mai ales cu nepoata
sa și cu Charlus. Aceasta este o
demonstrație și un avertisment
din partea lui Marcel Proust: „Să
nu amestecăm moralitatea și se�
xualitatea“.

Vă bazați în argumentațiile
dumneavoastră și pe această
frază a lui Jean-Yves Tadié din
cartea sa Marcel Proust: „Proust
este un romancier: adică, la el,
ideea devine personaj“. Adică
personajele din În căutarea tim-
pului pierdut sunt întruchipate,
făcute dintr-o „materie densă,
savuroasă, prodigioasă“, perso-
naje, adăugați dumneavoastră,
„inventate după natură“. Puteți
să ne spuneți mai multe despre
această afirmație?

Când aduni la un loc doi cititori
de Marcel Proust, primul lucru
despre care ei vorbesc, după ce�și
povestesc unul altuia eșecurile și
succesele fiecăruia în lectura ro�
manului În căutarea timpului
pier dut, sunt personajele din
roman: ticul unuia, răutatea altuia,
limbajul absurd și comic al unui al
treilea, ca și cum ar fi vorba de per�
soane reale, cunoscute. Și, într�a �
devăr, ceea ce este interesant
atunci când studiem geneza perso�
najelor din acest roman este că ele
împrumută foarte mult din figu�
rile pe care Marcel Proust le�a cu�
noscut în viața de toate zilele:
orgoliul lui Charlus îl evocă pe cel
al contelui de Montesquieu, șicul
lui Oriane de Guermantes pe cel al
contesei Greffulhe, proastele ma�
niere ale familiei Bloch o anumită
percepție pe care am fi putut�o avea
despre familia Finaly. Aproape
toate trăsăturile care ne plac pro�
vin de la oamenii din jurul lui sau
din propriul său caracter. Numai
că nu se poate citi niciodată în ele
un atac direct la adresa unei sau
altei persoane, căci aceste împru�
muturi se recompun întotdeauna
formând creaturi noi.

Vă propun să luăm câteva exem-
ple din cele aproximativ o sută
de intrări din Dicționarul dum-
neavoastră. În primul rând,
Combray, un loc atât de simbo-
lic pentru universul proustian.
„Combray nu este un loc –
scrieți dumneavoastră –, este
țara copilăriei, a vacanțelor, a
lecturii și a plimbărilor; o lume
unică și închisă, un loc închis, un
timp dispărut pe care o madlenă

îl readuce la viață“. Ce ne puteți
spune despre acest loc? 

Combray este o excepție de la
ideile pe care tocmai le�am expus:
nu este un personaj și nu este cu
adevărat supus schimbării impre�
siilor. Este un loc – aproape – nes�
chimbător și o parte a narațiunii
prin care opera lui Marcel Proust
aparține unui gen despre care se
spune uneori că este minor, dar
care este încântător: romanul copi�
lăriei. Este un univers familiar, dar
inepuizabil; el va fi modelul după
care vor fi apreciate alte locuri:
Veneția, de exemplu. Și totuși, spun
„aproape“ neschimbat, pentru că,
în ultimul volum al romanului,
acest loc este la rândul său obiectul
unei descoperiri: naratorul își dă
seama că laturile Guermantes și
Méséglise, pe care le�a crezut toată
viața opuse ca niște poli, comunică
între ele. Acesta este un simbol
foarte puternic al modului în care
își va reintegra diferitele vieți în
proiectul său literar.

Al doilea personaj pe care vă pro-
pun să-l comentați este cel al lui
doamnei Verdurin, pentru sim-
plul motiv că, după părerea dum-
neavoastră, ea este „un personaj
mai degrabă balzacian decât
proustian“. Ea întruchipează
„reaua credință, ambiția, răuta-
tea; Tartuffe, Rastignac, Julien
Sorel și Merteuil“, în timp ce mo-
delul real nu este deloc lipsit de
simpatie. Care este secretul aces-
tei transpuneri în cazul acestui
personaj și cum se derulează
opera de reabilitare pentru a
ajunge la afirmația: „Forța doam-
nei Verdurin era dragostea since-
ră pe care o avea pentru artă“?

Înainte de a se retrage pentru a�și
scrie opera, Marcel Proust a fost
un vizitator regulat al mai multor
saloane mondene și literare, ți �
nute de femei în care se puteau
recunoaște modelele lui Sidonie
Verdurin. De exemplu, doamna
Lemaire avea tendința să se au�
tointituleze Patroana, iar doamna
Aubernon exercita un control ca
o mână de fier asupra conversa �
țiilor din salonul său – atât de
mult, încât le spunea invitaților
săi în avans care va fi subiectul
serii. Marcel Proust a împrumutat
aceste două mici ciudățenii de la
gazdele sale pentru a crea aspec�
tul antagonist prezent în romanul
său: doamna Verdurin, care va fi
dușmana lui Swann în relația
amoroasă cu Odette, apoi a lui
Charlus în relația cu Morel și care
va întruchipa de fiecare dată bru�
talitatea saloanelor. De aceea, nu
aș merge atât de departe încât să

spun că există o reabilitare a per�
sonajului. Numai că, în momentul
relatărilor, naratorul întredes�
chide o portiță la care nu ne�am
gândit niciodată, afirmând că ea
nu numai că a folosit artele pen�
tru a se urca treptele în societate,
dar că le�a servit cu adevărat, aju�
tând într�adevăr numeroși artiști.
Este ceva de foarte scurtă durată,
dar complet neașteptat.

În final, pentru cel de-al treilea
personaj, vă las pe dumneavoas-
tră să alegeți și să ne spuneți de
ce este el, în opinia dumnea-
voastră, important și simbolic
pentru În căutarea timpului
pierdut. 

Este rândul meu să�i surprind pe
cititori: o aleg pe Blanche Leroi.
Este o doamnă burgheză pe care o
vede foarte rar, dar care este o
adevărată celebritate socială și pe
care doamna de Villeparisis o in�
vidiază foarte mult. Acest perso�
naj cât se poate de secundar este
unul dintre puținele care dispune
de o adevărată filiație sociologică:
după propria mărturisire a lui
Marcel Proust, Blanche Leroi este
destul de asemănătoare cu glo�
riile sociale ale timpului său –
mult mai mult decât o ducesă de
Guermantes, de exemplu. Dar, ca
romancier și scriitor, este conș �
tient că posteritatea, adică publi�
cul, nu va găsi prea mult farmec în
această viață obișnuită, așa că
preferă să inventeze și să trateze
creaturi fabulos de nobile, mult
mai frumoase și mai bogate. Așa
se explică, pe scurt, înmul țirea în
romanul său a altețelor și prin �
țeselor. În căutarea timpului pier�
dut conține peste tot indicii ascun�
se ca acesta. SDC

Mathilde Brézet, Le grand monde
de Proust: Dictionnaire des
personnages de la Recherche du
temps perdu, Editions Grasset,
2022, 608 pagini. 
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Colecția Junior a Editurii Polirom se îm �
bogățește în această primă parte a anului
2022 cu titluri semnate de Haruki Murakami,
Bill Bryson, Alice Pantermüller & Daniela
Kohl, Sonia Fernández�Vidal, Jennifer Cham�
bliss Bertman, Miranda Hart și Sara Platto.

Totodată, Polirom lansează în această
săptămână o nouă serie în cadrul colecției
sale de carte pentru copii, Junior. Istorie,
serie care debutează cu volumul Aventuri
în timp. Al Doilea Război Mondial de Domi�
nic Sandbrook.

ÎN LIBRĂRII ȘI PE 
WWW.POLIROM.RO

l Bill Bryson, Despre toate, chiar că pe
scurt, ediția pentru copii a bestsellerului
internațional Despre toate, pe scurt, tradu�
cere din limba engleză de Anamaria
Schwab • Cu ilustrații de Daniel Long,
Dawn Cooper, Jesús Sotés și Katie Ponder
• Ediție cartonată • Vârsta recomandată 9+

Cu talentul său de povestitor, Bill Bry�
son face distractive și accesibile oricărei
vârste răspunsurile la tipicele întrebări
„Cum?“ și „Cine?“ din cadrul descoperirilor
științifice. În această nouă și captivantă
ediție a bestsellerului său internațional
Despre toate, pe scurt, special adaptată
pentru cititorii mai tineri, Bill Bryson ex�
plorează misterele timpului și ale spațiului
și modul în care, cu totul surprinzător, a
apărut viața pe minunata planetă care e
pentru noi „acasă“.

l Alice Pantermüller, Daniela Kohl, Jur�
nalul Lottei: E ceva necurat la mijloc!, tra�
ducere din limba germană de Raluca
Trușcanu • Ilustrații de Daniela Kohl •
Vârsta recomandată 6+

Iuhuuu! În sfârșit, vacanță! Cei mai
mulți din clasa a V�a B rămân acasă. Doar
familia mea merge la o fermă bio în Bava�
ria. Cu toate că Iacob și Simon, cei doi
prostofrați ai mei, și cu mine am decis că
vrem să mergem cu avionul pe o insulă din
Marea Mediterană. Nu e corect! Deși la
fermă există precis o grămadă de animale
bio. Și eu iuuubesc animalele! Și în afară de
asta, pot să exersez deja cu ele. Pentru că
acum cunosc secretul flautului meu indian:
poate îmblânzi șerpi. Mai ales cobre. Dar
precis dansează și râmele după flautul meu.
Trebuie doar să găsesc sunetele potrivite.

Vă mai recomandăm: Jurnalul Lottei: O
droaie de iepurași & Jurnalul Lottei: Cât de
oaie să fii?

l Sonia Fernández�Vidal, Ușa cu trei încu�
ietori. 3. Cele cinci regate eterne, traducere

din limba spaniolă de Silvia�Alexandra
Ștefan • Vârsta recomandată 10+

Roman pentru înțelegerea științei din
secolul XXI

Niko se trezește dintr�odată copleșit de
probleme din ambele lumi. Timpul a luat�o
razna și curge înapoi. Quiona, zâna cuantică,
a rămas prizonieră în regatul Timpului și îi
cere ajutorul. Ca să aducă din nou armonia
în Multiversuri, Niko și prietenii săi vor tre�
bui să traverseze găuri de vierme, să se tele�
porteze în locuri necunoscute, să creeze
universuri de buzunar cu constantele uni�
versale modificate și să sfideze o grămadă de
legi ale fizicii. Vor ieși ei oare victorioși din
această nouă aventură cuantică?

Vă mai recomandăm: Ușa cu trei încu�
ietori & Ușa cu trei încuietori. 2. Calea celor
patru forțe

O NOUĂ SERIE ÎN CADRUL 
COLECȚIEI DE CARTE 
PENTRU COPII: 
JUNIOR. ISTORIE

l Dominic Sandbrook, Aventuri în timp
Al Doilea Război Mondial • Traducere din
limba engleză de Mircea Pricăjan •
Ilustrații de Edward Bettison • Vârsta 
recomandată 10+

Un caleidoscop de perspective ce re�
flectă în nenumăratele sale oglinzi imagi�
nea celui de�al Doilea Război Mondial
văzută prin ochii dictatorului, ai marelui
om de stat, ai soldatului de rând, ai agentu�
lui secret, ai spărgătorului de coduri, dar și
prin cei ai oamenilor obișnuiți și, mai ales,
ai copiilor. Căci, într�un război total, nici o
viață nu rămâne neatinsă…

În seria „Aventuri în timp” vor mai apărea:
Primul Război Mondial, Alexandru cel Mare

ÎN CURÂND, ÎN LIBRĂRII

l Haruki Murakami, Strania bibliotecă,
traducere din limba japoneză de Iuliana
Oprina • Cu ilustrații de Chip Kidd • 
Vârsta recomandată 10+

În timp ce se întorcea de la școală, tâ�
nărul narator al cărții se trezește între�
bându�se cum se colectau impozitele în
Imperiul Otoman, drept care se duce la bi�
blioteca municipală să vadă dacă există o
carte despre acest subiect. Asta e prima lui
greșeală. Un bătrân ciudat îl conduce într�o
sală de lectură specială, din subsolul bi�
bliotecii, care se dovedește a fi, spre ui� 
mirea băiatului, un imens labirint. Cum va
reuși el să scape din această bibliotecă de
coșmar?
l Jennifer Chambliss Bertman, Vânătorii
de cărți. Evadare din Alcatraz, traducere
din limba engleză de Irina Iacob • Cu
ilustrații de Sarah Watts • Vârsta reco�
mandată 12+

Emily și James, celebrii vânători de
cărți, se află în fața celui mai provocator joc
de până acum. Garrison Griswold, cunoscut
drept Willy Wonka al lumii editoriale, a pus
la cale o nouă aventură – Sparge Stânca, o
evadare din faimoasa închisoare Alcatraz –
realizată împreună cu Errol Roy, cel mai
faimos și mai retras scriitor american de ro�
mane polițiste. Celebritatea celor doi prie�
teni, câștigată în urma spargerii Codului
perfect, a stârnit invidia multora, astfel că
au început să primească amenințări. Oare

cum se va termina totul?
Vă mai recomandăm: Vânătorii de cărți

& Vânătorii de cărți. Codul perfect
l Miranda Hart, Fetița care și�a pierdut
zâmbetul, traducere din limba engleză de
Cristina Ștefan • Cu ilustrații de Kate
Hind ley • Vârsta recomandată 9+

Zâmbetul e foarte important în viață, îi
spune măița mereu lui Chloe, iar ea are cel
mai larg zâmbet din lume. Veselia și glu�
mele ei binedispun pe toată lumea din jur,
de la vecini, agenta de circulație sau direc�
torul școlii până la prietenii ei cei mai buni.
Numai că, tocmai la aniversarea de 11 ani,
ia zâmbetul de unde nu�i! Chloe îl caută
peste tot: sub pernă, sub pat, sub nas – evi�
dent! –, pe stradă și la școală, dar zâmbetul
se încăpățânează să rămână pierdut...

l Sara Platto, Bună dimineața, Wuhan!
Cronici (de�acasă) cu un adolescent, două
pisici și WeChat în timpul pandemiei, tra�
ducere din limba italiană de Lucia Gheor�
ghiu • Cu ilustrații de Erika Lerma • Vârsta
recomandată 10+

Pentru Matteo începe o viață cu totul
diferită, petrecută în întregime între pereții
apartamentului pe care îl împarte cu mama
lui, Sara, medic veterinar și profesor la uni�
versitatea din oraș. 

Printre lecții virtuale și aventuri tragico�
mice cu pisicile Gingy și Deawy, Matteo și
Sara se văd confruntați cu probleme și griji
inedite, pornind de la întrebările cele mai ba�
nale: cum își vor procura hrana într�un oraș
închis? Într�o lume ce pare a se lăsa cuprinsă
de panică și care își schimbă permanent
punctele de referință, cei doi găsesc puterea
de a rezista în oamenii care îi înconjoară. SDC

Povești captivante și o nouă serie 
în colecția Junior a Editurii Polirom



Într-o seară de aprilie a anului
1947, Iosif Vissarionovici Stalin
e relaxat. Se odihnește la
Kunţevo, în dașa, casa de
vacanţă personală de lângă
Moscova. Ascultă la radio un
concert pentru pian de Mozart
și, pentru că-i place foarte
mult, îi cere imediat secretaru-
lui său o copie a înregistrării.
Care află îngrozit, telefonând la
Radio Moscova, că nu există o
înregistrare, fiind vorba de o
transmisiune în direct. Terifiat,
directorul radioului îi ridică din
pat, în toiul nopţii, pe ins tru -
mentiștii orchestrei și îi aduce
în studio pentru a înregistra 
de îndată Concertul în la major
KV 488. 

Interpreta e o doamnă pe nume
Maria Iudina, una dintre marile
pianiste de concert ale erei sovie�
tice, provenită dintr�un oraș de la
granița cu Belarus. Maria Venia�
minovna e o persoană foarte cre�
dincioasă, care, deși născută în� 
tr�o familie evreiască, s�a conver�
tit la ortodoxie în adolescență. Se
îmbracă tot timpul în rochii lungi,
negre și poartă un crucifix mare la
gât, fapt pentru care Politburo a
dat�o afară de la Conservatorul
din Leningrad, acolo unde era
profesoară de pian, pentru „peri�
colul de a perverti mintea tineri�
lor sovietici“. 

Chiar dacă pianistica ei e una
excepțională, i se cenzurează nu�
meroase concerte și recitaluri și e
îndepărtată în anii ’60 și de la In�
stitutul Gnessin, unde preda mu�
zică de cameră. Pentru păcatul de
a fi o creștin�ortodoxă ferventă,
arta ei va rămâne ascunsă după
Cortina de Fier până după cel de�
al Doilea Război Mondial. 

În acea noapte de aprilie,
când urmează să înregistreze Mo�
zart 23 în studioul Radio Moscova,
doamna Iudina e foarte liniștită.
Dirijorul clachează, e adus un al
doilea, care va ceda și el presiunii
imense la gândul că însuși Stalin
a cerut înregistrarea. Abia al trei�
lea dirijor va duce la capăt con�
certul, iar dimineață, la prima oră,
discul de vinil e pe biroul lui Sta�
lin. Tătucul de oțel al Uniunii So�
vietice e atât de mișcat de muzică

încât îi va trimite pianistei 10.000
de ruble. Răspunsul interpretei e
unul neașteptat: îi mulțumește
pen tru generozitate, dar spune că
a dăruit banii Bisericii Ortodoxe
Ruse, alături de care se va ruga
pentru el zi și noapte: „Voi cere
Domnului să�ți ierte păcatele gre �
le înaintea poporului și a țării“. O
scrisoare prin care, practic, își
semna condamnarea la moarte. 

Straniu, Stalin nu i�a răspuns
niciodată, în nici un fel. Maria Iu�
dina a murit la 71 de ani, la 17 ani
după moartea dictatorului sovie�
tic din ale cărui ordine au murit
milioane de oameni. Pianista și�a
trăit restul vieții printre rochii ne �
gre și lungi și partiturile ei favo�
rite: Bach, Schubert, Beethoven,
Liszt, Bartók, Hindemith și Stra�
vinski. Corespondența cu priete�
nii apropiați, printre care s�au
numărat Sofronițki, Pasternak,
Mandelștam, Florenski, Boulez,
Stockhausen, Stravinski și Șosta �
kovici, a fost publicată în Rusia, în
șapte volume, cu titlul Epistolar,
în anul 2013. 

Într�o seară de februarie a
anului 2022, Anna Iurievna Ne�
trebko nu e deloc relaxată. Pe mă�
sură ce crește presiunea interna� 
țională asupra prietenului și
men torului ei Valeri Gherghiev,
care nu a ascuns niciodată spriji�
nul pentru regimul lui Vladimir
Putin, simte că trebuie să facă
ceva în legătură cu evenimentele
din Ucraina. Știe că e extrem de

iubită în lumea operei, dar pe
rețelele de socializare au început
să se adune comentarii negative.
Mulți dintre colegii ei de scenă,
divele Angela Gheorghiu și Elīna
Garanča sau tenorul Rolando Vil�
lazón, inclusiv marii interpreți
ruși Evgheni Kissin, Kirill Pe�
trenko și Semion Bîcikov și�au
clarificat pozițiile. 

Diva rusă are 50 de ani, nu a
criticat niciodată în mod deschis
puterea de la Moscova, ba chiar în
trecut a părut să susțină expan�
sionismul lui Putin, unul dintre
marii săi admiratori care îi oferă
buchete extravagante de flori la
fiecare aniversare și cel mai mare
salariu anual plătit unui artist din
Rusia secolului 21. 

În 2014, Anna Iurievna a
donat un cec de un milion de
ruble Operei din Donetsk, adică
vreo 15.000 de euro, prilej cu care
s�a fotografiat cu drapelul repu�
blicii separatiste autoproclamate
Novorosia de la Donbas și liderul
ei, Oleg Țarev. 

Dar de atunci rubla s�a deva�
lorizat îngrozitor, iar concertul
din 25 februarie de la Musikhuset
Aarhus, alături de iubitul ei soț
Yusif Eyvazov, a fost anulat de
autoritățile daneze. Un altul mult
mai important, cel din 2 martie de
la Elbphilarmonie Hamburg, e
amenințat serios cu boicotul. În
acea noapte de februarie, când
urmează să�și publice po ziția pe
conturile ei din social�media,

doamna Netrebko nu e de loc
liniștită. 

Pe 26 februarie, Anna Ne�
trebko a scris pe Instagram: „Sunt
rusoaică și îmi iubesc țara, dar am
mulți prieteni în Ucraina și sufe �
rința și durerea lor îmi frâng
inima. Vreau ca acest război să se
termine pentru ca oamenii să
poată trăi în pace. Pentru asta mă
rog“. Să te opui războiului în�
seamnă o condamnare a politici�
lor lui Vladimir Putin care in� 
vadează un stat suveran și ucide
oameni nevinovați? Nu chiar. Ar�
tista continuă: „nu sunt om politic.
Nu sunt un expert în politică. Sunt
o artistă și scopul meu este să
unesc oamenii atunci când politica
îi dezbină“. Să te refugiezi în statu�
tul artistului pentru a nu�ți de �
nunța patria�mamă, care invadea�
ză un stat suveran și ucide oameni
nevinovați la ordinul lui Vladimir
Putin, te absolvă de datoria morală
de a lua o poziție cla ră? Nu, încă o
dată, nu! Mai ales dacă ești o divă
de talie inter națională! 

Urmarea o știm cu toții din
anunțul sec al Metropolitan Ope �
ra: „Nerespectând condiția Met de
a�și retrage public sprijinul pen�
tru Vladimir Putin care continuă
războiul în Ucraina, soprana
Anna Netrebko a renunțat la vii�
toarele sale spectacole la Metro�
politan în Turandot de Puccini
din lunile aprilie și mai, precum
și la spectacolul Don Carlo de
Ver di din sezonul următor“. 

„Este o mare pierdere artis�
tică pentru Met și pentru operă“, a
declarat și directorul general al
Metropolitan Opera, Peter Gelb.
„Anna este una dintre cele mai
mari cântărețe din istoria Met, dar,
cu Putin ucigând victime nevino�
vate în Ucraina, nu există nici o altă
cale de urmat.“ Netrebko va fi înlo�
cuită în Turandot de soprana
ucraineană Liudmila Monastirska,
înlocuitoarea pentru rolul Elisa�
beta de Valois, din re prezentația
verdiană a sezonului 2022�2023,
urmând a fi anunțată ulterior. 

Marea soprană a pierdut
toate contractele sale importante
și în Europa, de la Barcelona, Ber�
lin, Londra și Paris. Dar va cânta
cu siguranță la Mariinski, alături
de Valeri Gherghiev. 

„Pianista lui Stalin“, cum e su�
pranumită astăzi Maria Iudina, nu
a fost o divă internațională. Arta ei
a rămas mult timp ascunsă melo�
manilor lumii, care au ascultat�o
târziu, prin puținele înregistrări
care i�au supraviețuit – au ten �
ticitatea concertului 23 de Mozart
care circulă pe internet e pusă sub
semnul întrebării de specialiști. În�
tâmplarea cu Stalin e povestită de
Șostakovici în Testimony: The Me�
moirs of Dmitri Shostakovich de
Solomon Volkov (trad. în limba en�
gleză de Antonina W. Bouis), pia�
nista chiar nu avea apetit pentru
faimă – poemul ei favorit a fost
Быть знаменитым некрасиво,
Nu e frumos să fii celebru al priete�
nului ei Boris Pasternak. Și totuși,
chiar dacă nu a fost adulată de mi�
lioane de oameni din întreaga
lume, precum o divă a secolului 21,
despre Maria Iudina s�au scris ro�
mane, piese de teatru și s�au făcut
filme de ficțiune. Pentru că pia�
nista extraordinară a fost și o fe�
meie curajoasă și credincioasă
care, înfruntând un tiran scelerat,
nu a ratat întâlnirea cu istoria. SDC
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Cultură și politică. Soprana lui Putin 
sau cum să nu ratezi o întâlnire cu istoria

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Anna Iurievna Netrebko
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„Suplimentul de cul tu ră“
vă prezintă în avanpre- 
mieră un fragment din
volumul Ventrilo cul, de
Corin Braga, care va
apărea în curând în
colecția „Fiction Ltd.“ 

a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Fulviu nu avu curajul să intre în
camera alor săi, să verifice că totul
nu fusese decât o iluzie, dar din
hol văzu că ușa dulapului de hai �
ne, pe care o închisese ieri, se des�
chisese din nou sub presiunea
umerașelor încărcate și un maldăr
de haine se revărsase pe covor. Tâ�
nărul și�o imagină pe mama sa
căutând enervată prin teancu�
rile de bluze și, negăsind ceea ce 

do rea, aruncând tot raftul afară.
Atunci sună telefonul, ca o si�

renă de pompieri.
— Fulviu, te�ai trezit?! se auzi

vocea caldă și tonică a lui Dorli în
aparat. Nu e nevoie să mergi astăzi
la școală, am vorbit aseară cu diri�
ginta ta și�ți dă liber întreaga săp�
tămână. Spune�mi, ai ce mânca?

Fulviu se gândi la sacul de
plastic din cămară, plin de colaci
mici și pufoși, rămași din ziua în�
mormântării. Toată ziua dinainte
nu mâncase decât colaci goi.

— Da, răspunse el. Sper să nu
se supere ai mei…

— Ce tot vorbești?! Cum să se
supere ai tăi?! Fulviu, ești sigur că
te simți bine?

— Da.
— Diseară, după ce ies de la

serviciu, voi veni să dorm la tine,
așa cum ți�am promis. Până atunci,
plimbă�te, citește, fă ceva, nu te
lăsa doborât de tristețe.

Nu tristețea îl măcina pe Ful�
viu, ci o stare de anxietate ascuțită

ca o rană deschisă. Apartamentul
se transformase într�o sală uriașă
de castel părăsit, scufundată în pe�
numbră, în care toate sunetele
aveau un ecou de cavernă, în care
fiecare obiect arunca umbre miș �
cătoare pe ziduri, în care lilieci zbu�
rătăceau prin colțurile nevăzute ale
bolții și se loveau din când în când
de geamuri sau de vitralii. Deși era
zi, vederea i se îngustase și i se întu�
necase, parcă ar fi avut pe nas oche�
lari negri de soare. Zgomotele de la
apartamentele vecine ajungeau la
el amplificate, în schimb gălăgia de
afară, din stradă, suna depărtat, fil�
trată prin văzduhuri suprapuse.

După ce puse receptorul în
furcă, Fulviu luă un colac funerar
din cămară, se așeză pe un scaun la
masa din hol și începu să mestece
absent. Brusc, o mică mișcare îi
atrase atenția firul telefonului avu�
sese o smucitură. Aparatul avea un
cablu foarte lung, de câțiva metri,
care îi permitea vorbitorului să se
plimbe cu el în hol, în bucătărie, în
bibliotecă, chiar și în dormitorul
familiei, care era cel mai depărtat.
Când punea aparatul înapoi în su�
port, cablul se înfășura asupra lui
însuși, în spirale care, datorită lun�
gimii, își pierduseră forma rigu�
roasă. Tensiunea din fir tindea să�l
aducă, prin mici zbateri, la forma
spiralată de bază.

Fulviu își reluă mestecatul
până când o nouă smucitură a ca�
blului îl făcu să tresară. Oare nu
pusese aparatul bine în suport și
provocase o distorsiune a firului
mai mare decât de obicei? Cu o
curiozitate morbidă, își aținti pri�
virile asupra cablului atârnând
răsucit, ca să vadă dacă va mai
avea vreo răsucire. Și, într�adevăr,
după vreo două minute, sfârr!, spi�
rala de plastic se întoarse asupra
ei înseși, atârnată la jumătatea
distanței dintre podea și suportul
din perete al telefonului. De câte
mișcări avea nevoie pentru a

ajunge la o poziție de echilibru?
Oare putea să prevadă următoa�
rea tresărire? Începu să numere în
gând și, pe când se apropia de o
sută, cablul se roti din nou prin
aer. Deodată concentrat, Fulviu se
întrebă, ilogic, dacă nu putea să
inducă el însuși, cu puterea gân�
dului, mișcările. Reluă numără�
toarea și, când ajunse la o sută,
spuse Acum! Firul își schimbă din
nou poziția. Fulviu își spuse că de
acum, dacă firul va continua să se
zbată, nu o va face din cauze fizice,
ci datorită undelor sale mintale.

După încă un zvâcnet, îi veni o
altă idee: și dacă nu el mișca firul,
ci altcineva? Cineva care voia să�i
atragă atenția? Își aduse aminte că,
în duminica accidentului, cei doi
polițiști îi reproșaseră că închisese

telefonul și nu îl putuseră anunța
mai repede ce se întâmplase. Dacă
acum erau părinții săi care voiau
să�l contacteze? Poate voiau să�i
spună că avuseseră un accident,
căzuseră de pe podul de la Herina,
muriseră și doreau să�și ia rămas�
bun. Fulviu sări în picioare, cutre�
murat de gând. Oare telefonul voia
să�i transmită acum mesajul pe
care nu îl primise atunci, fiindcă
închisese aparatul?

„Ridică odată receptorul, nu
mai lăsa aparatul să sune!“, auzi în
cap vocea mamei sale, venind parcă
din dormitor. Răspunde, avem ceva
important să�ți spunem.“

Duse aparatul la ureche. În
locul sunetului lung de ton auzi un
fâșâit greu, de televizor deconectat
de la toate canalele și mergând în
gol. Apoi vocea tatălui său: „Fulviu,
nu mai mergem la bunicul tău. Ne�am
hotărât să ne oprim să vizităm fos�
tele buncăre militare de la Herina,
am auzit că acum este un azil. Poa �
te îl aducem aici pe Frederic“.

De fapt, Ian îi împărtășise aceas �
tă intenție cu câteva luni în urmă și
Fulviu nu făcea decât să și�o reamin�
tească. În aparat se auzea acum
țârâitul tonului, prelung și plângător,
încât nu îi mai rămase decât să pună
receptorul în furcă. SDC

CARTEA
Suspendată între visare și trezie, lumea în
care Fulviu Friator, un tânăr solitar având
stranii talente de ventriloc, plonjează
odată cu moartea părinţilor săi este un
abis al incongruenţelor și al absurdului.
Chinuit de apariţii grotești și coșmaruri lip-
site de logică, Fulviu o întâlnește pe Luiza
Textoris, iar cei doi se văd aruncaţi în 

mijlocul unor drame de familie ce le
reorientează destinele, riscând să-i aducă
în pragul nebuniei. Nevoiţi să-l înfrunte pe
demonul viselor, să discearnă între real și
închipuire și să înveţe cum să controleze
imaginile terifiante care îi bântuie, cei doi
pornesc într-o călătorie de refacere a
legăturilor cu trecutul familiei, desco -
perind, totodată, cine sunt cu adevărat.
Totuși, nici măcar amintirile nu par să mai
corespundă întâmplărilor evocate, întrucât

devin prizonierele unui univers ale cărui
planuri temporale sunt înghiţite de
malaxorul unor conștiinţe fragmentate.
Tulburător de lucidă chiar în delirul pe
care îl înregistrează treptat, naraţiunea
se ţese ca o plasă de întrebări fără
sfârșit, alimentând angoasa devora-
toare și reflectând, ca într-o oglindă
crăpată, frânturi dintr-o realitate
fisurată tocmai în punctele sale de
convergenţă cu oniricul.

Corin Braga – Ventrilocul

AUTORUL

Corin Braga (n. 1961) este profesor de literatură comparată la Facultatea
de Litere din cadrul Universității „Babeș�Bolyai“ din Cluj�Napoca. Activi�
tatea sa publicistică este remarcabilă, însumând numeroase titluri, dintre
care amintim volumele de studii și eseuri critice: Nichita Stănescu. Orizon�
tul imaginar (1993), Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare (1998), 10 stu�
dii de arhetipologie (1999), Le Paradis interdit au Moyen Âge 1. La quête
manquée de l’Eden oriental (2004), La quête manquée de l’Avalon occiden�
tale. Le Paradis interdit au Moyen Âge 2 (2006), De la arhetip la anarhetip
(2006), Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe�XVIIIe siècles (2010), Psi�
hobiografii (2011), Les antiutopies classiques (2012), Pour une morphologie
du genre utopique (2018), Archétypologie postmoderne (2019). A coordo�
nat volumele Concepte și metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile
Phantasma (2007), Morfologia lumilor posibile. Utopie, antiutopie, science�
fiction, fantasy (2015), Concepte și metode în cercetarea imaginarului.
Invitații Phantasma (2021) și seria Enciclopedia imaginariilor din România
(vol. I�V, 2020). Romanul de față încheie tetralogia de romane onirice Noc�
tambulii, din care mai fac parte Claustrofobul (1992), Hidra (1996) și Luiza
Textoris (2012). A publicat, de asemenea, Oniria. Jurnal de vise (1985�1995)
(1999) și Acedia. Jurnal de vise (1998�2007) (2014).
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SEMNAL EDITORIAL

Andrei Oișteanu a primit Premiul
Scriitorul lunii ianuarie 2022
pentru volumul Moravuri și năra�
vuri. Eseuri de istorie a mentali �
tăților, publicat la Polirom, în
seria dedicată autorului.

Premiile Scriitorul lunii/ Scrii�
torul anului, aflate la cea de�a
șaptea ediție, sunt un proiect al
Uniunii Scriitorilor din România.
Juriul acestei ediții e alcătuit din
Nicolae Manolescu (președinte),
Irina Petraș, Mihai Zamfir, Ioan
Holban, Mircea Mihăieș, Angelo
Mitchievici și Răzvan Voncu.

Premiile Scriitorul lunii/
Scriitorul anului vor fi decernate
la Gala din noiembrie 2022, la Iași.

Mai multe detalii despre Pre�
miile Scriitorul lunii/ Scriitorul
anului în „România literară“ nr.
9/2022 și pe uniuneascriitorilor.ro.

DESPRE CARTE

„Ca antropolog, etnolog, istoric al
religiilor și al mentalităților, An�
drei Oișteanu este o personalitate
foarte clar conturată în cultura ro�
mână. Însă mi�aș dori să subliniez
o altă trăsătură care mă apropie
foarte mult de el, anume curiozita�
tea. O curiozitate nestăpânită, una
care îmbrățișează toate aspectele
vieții. Andrei Oiș teanu este un om
ce scotocește în locuri în care
puțini dintre noi ar scotoci, un om
care caută lucruri «interesante» în
sensul lui Kierkegaard, caută lu�
cruri despre care simțim cu toții că
înseamnă ceva mai mult decât se

așteaptă oamenii să însemne. Cele
mai recente cărți ale sale, cea pri�
vind imaginea evreului în cultura
română și europeană, cea dedicată
narcoticelor în cultura română și
cea consacrată sexualității, repre�
zintă o culminare a acestei
curiozități intelectuale deosebite,
pentru care îl apreciez atât de mult
pe Andrei. Și îndrăznesc să spun, cu
modestie, că și eu împărtășesc acest
tip de curiozitate, și eu sunt atras de
lucrurile insolite, de acele lucruri
despre care se vorbește mai puțin,
de acele lucruri care le par sus�
pecte oamenilor sau − să spunem
așa − îi par suspecte burghezului
comun.“ (Mircea Cărtărescu)

Din cuprins
Suntem ceea ce purtăm. Schim�

barea la haine a României • Despre
pânzeturi, până�n pânzele albe • Po�
litică și delicatese. Conotațiile culi�
nare ale puterii și corupției • Trupul
artificial. Fișe pentru o viitoare mo�
nografie • Țara Meșterului Manele •
Cu rogojina�n cap și jalba�n proțap •
Dincolo și dincoace de oglindă • In�
sula, marea și fluviul în imaginarul
colectiv • Stânga versusdreapta. Far�
mecul discret al dihotomiei • Roh�
mani – Brahmani. Călătoria unui
motiv în spațiu și timp • Găgăuzii.
Istorie și etnogeneză • Creștini,
evrei și musulmani în controversă.
Dispute teologice publice în Eu�
ropa medievală • Evreii din Româ�
nia în context european. Asemănări
și deosebiri • Duelul și onoarea
masculină la români • Delictul de
bibliocid. Scurt istoric

Andrei Oișteanu este cercetă�
tor, membru în Consiliul științific
al Institutului de Istorie a Religii�
lor (Academia Română) și profesor
asociat la Facultatea de Litere a
Universității din București. Dome�
niile sale predilecte sunt etnologia,
antropologia culturală, istoria re�
ligiilor și a mentalităților.

Cărți publicate în limba ro�
mână: Grădina de dincolo. Zooso �
phia. Comentarii mitologice, Dacia,
1980 (Polirom, 2012); Motive și
semnificații mito�simbolice în cul�
tura tradițională românească, Mi�
nerva, 1989; Cutia cu bătrâni (ro �
man), Meta, 1995 (Cartea Româ�
nească, 2005; Polirom, 2012); Mythos
& Logos. Studii și eseuri de antropo�
logie culturală, Nemira, 1997 (1998);
Imaginea evreului în cultura ro�
mână. Studiu de imagologie în con�
text est�central�european, Humani�
tas, 2001 (2004; Polirom, 2012) (Pre�
miul Uniunii Scriitorilor din Româ�
nia – Asocia ția București; Marele
Premiu al Asociației Scriitorilor
Profesioniști din România; Premiul
pentru cea mai valoroasă carte acor�
dat de revista „Sfera Politicii“ și
Fundația „Societatea Civilă“; Premiul
Fundației „Sara & Haim Ianculovici“ –
Israel); Ordine și Haos. Mit și magie
în cultura tradițională românească,
Polirom, 2004 (2013); Religie, politică
și mit. Texte despre M. Eliade și I.P.
Culianu, Polirom, 2007 (2014); Nar�
cotice în cultura română. Istorie, re�
ligie și literatură, Polirom, 2010 (2011,
2014, 2019) (Premiul special al Uni�
unii Scriitorilor din România); 

Sexualitate și societate. Istorie, religie
și literatură, Polirom, 2016 (2018)
(Premiul Scriitorii anului 2016).

Cărți publicate în alte limbi:
Cosmos versus Chaos: Myth and
Magic in Romanian Traditional
Culture, The Romanian Cultural
Foundation, 1999; Das Bild des
Juden in der rumänischen Vol�
kskultur, Hartung�Gorre Verlag,
Konstanz, 2002; A képzeletbeli
zsidó a roman kultúrában (ediția în
maghiară a volumului Imaginea
evreului), Kriterion Könyvkiadó,
2005; Il diluvio, il drago e il labi�
rinto: Studi di magia e mitologia
europea comparata, Fiorini, Ve�
rona, 2008; Inventing the Jew: An�
tisemitic Stereotypes in Romanian
and Other Central�East European
Cultures, University of Nebraska
Press, Lincoln & London, 2009 (Pre�
miul Academiei Române; Premiul
B’nai B’rith Europe – Bruxelles);

Konstruktionen des Judenbildes:
Rumänische und Ostmitteleuro�
päische Stereotypen des Antisemi�
tismus, Frank & Timme Verlag,
Berlin, 2010; Les Images du Juif:
Clichés antisémites dans la culture
roumaine, Non Lieu, Paris, 2013;
Rauschgift in der rumänischen
Kultur: Geschichte, Religion und
Literatur, Frank & Timme Verlag,
Berlin, 2013; L’immagine dell’ebreo:
Stereotipi antisemiti nella cultura
romena e dell’Europa centro�
orientale, Belforte, Livorno, 2018.

Andrei Oișteanu a fost distins
cu Ordine della Stella della
Solidarietà Italiana conferit de
Președintele Italiei (2005) și cu
Ordinul Național Steaua Româ�
niei conferit de Președintele Ro�
mâniei (2006). A contribuit cu
studii și eseuri la peste patruzeci
de volume colective publicate în
țară și în străinătate. SDC

Noul roman al lui Dan Lungu ne
propune o incursiune la firul ier�
bii în lumea politico�interlopă
postcomunistă, spre începutu�
rile capitalismului autohton.
Sergiu, Sergio sau Sergiulică
este șofer, bodyguard, spărgător
de lemne pentru grătar, secretar
de stat, adică om bun la toate în
preajma puterii. 

Povestea lui ne duce de la
găștile de cartier până la minis�
tere și locuri discrete unde se iau
decizii și se pregătesc tunuri.

Cu o perspectivă postmodernă,

implicit ironică, Șoferul din Oz
combină povești de dragoste și de
familie cu radiografia oblică a pu�
terii și lupta personajului princi�
pal pentru cucerirea normalității
în vremuri tulburi. O carte din
care nu lipsesc umorul, duioșia și
nici dimensiunea documentară.

Ca în majoritatea romanelor
lui Dan Lungu, te amuzi, te emo �
ționezi și afli o sumedenie de lu�
cruri incredibile despre lumea
în care trăiești.

Dan Lungu (n. 1969) este
unul dintre cei mai apreciați

scriitori români, cărți ale sale
fiind traduse în numeroase
limbi. La Editura Polirom a mai
publicat volumele de proză
scurtă Băieți de gașcă (ed. I,
2005; ed. a II�a, 2013), Proză cu
amănuntul (ed. a II�a, 2008) și
Părul contează enorm (2019), ro�
manele Raiul găinilor (ed. I,
2004; ed. a II�a, 2007; ed. a III�a,
2010; ed. a IV�a, 2012), Sunt o
babă comunistă! (ed. I, 2007; ed.
a II�a, 2011; ed. a III�a, 2013; ecra�
nizat în 2013, în regia lui Stere
Gulea; ed. a IV�a, 2017), Cum să
uiți o femeie (ed. I, 2009; ed. a II�a,
2010; ed. a III�a, 2011), În iad
toate becurile sunt arse (ed. I,
2011; ed. a II�a, 2014), Fetița care
se juca de�a Dumnezeu (ed. I,

2014; ed. a II�a, 2016; ed. a III�a,
2018) și Pâlpâiri (2018), precum
și cartea pentru copii Vlogger la
13 ani sau Buncărul cu bu nă �
tățuri trăsnite (2021). Tot la Edi�
tura Polirom a coordonat volu�
mele colective Tovarășe de drum.
Experiența feminină în comu�
nism (2008, în colab.), Str. Re �
voluției nr. 89 (2009, în colab.),
Cărți, filme, muzici și alte dis �
tracții din comunism (2014, în
colab.) și Cartea copilăriilor
(2016, în colab.). 

În 2011, statul francez i�a
acordat titlul de „Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres“
pentru contribuții la îmbo gă �
țirea patrimoniului cultural
francez. SDC

Andrei Oișteanu, scriitorul lunii ianuarie 2022

Dan Lungu, Şoferul din Oz 
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Adrian Lyne: „Gelozia 
este un afrodiziac“

Este considerat de mulți critici
drept unul dintre cei mai mari ro�
mancieri americani în viață. Când
nimeni nu mai spera, după o tă�
cere de 16 ani, Cormac McCarthy
se întoarce în librării, anul acesta,
cu două cărți noi.

Autor puțin prolific, McCarthy
n�a mai scos nici o carte de la The
Road, ultimul lui roman apărut în
2006, încoronat cu un premiu Pu�
litzer, vândut în peste un milion
de exemplare și adaptat la cinema
în 2009. În toamna acestui an însă,
autorul revine cu două cărți, The

Passenger și Stella Maris, două ro�
mane care constituie, de fapt, o
singură „poveste a unei pasiuni, o
explorare clinică a nebuniei și o
meditație asupra științei și a dez�
rădăcinării lumii moderne“.

În ultimii ani, activitatea scrii�
torului octogenar s�a reflectat mai
mult în zvonuri și frânturi de
informație despre preocupările
lui și un posibil nou roman, The
Passenger, despre care s�a vorbit
puțin, atunci când a fost anunțat,
prin 2015. Abia acum editorul
american al lui McCarthy, Knopf,

a dat detalii despre cele două cărți
care urmează să apară. The Passen�
ger, spune editura, „vorbește despre
un scufundător bântuit de o pier�
dere personală, speriat de adâncu�
rile marine, urmărit pentru o
conspirație dincolo de înțelegerea
lui și tânjind după o moarte pe care
nu o poate reconcilia cu Dumne�
zeu“, în vreme ce romanul�compa�
nion Stella Maris este „un portret
intim al suferinței și dorului, o carte
despre o tânără aflată într�o
instituție psihiatrică ce încearcă să
își înțeleagă propria existență“.
Dacă prima carte este „un roman
uluitor despre moralitate și știință,
moștenirea păcatului și nebunia
conștiinței um ane“, al doilea este
„o anchetă filosofică ce repune în
discuție noțiunile noastre de Dum�
nezeu, adevăr și existență“.

Astfel de subiecte, spune presa,
„n�ar trebui să îi mire pe spe cialiștii

în opera lui McCarthy“ care știu
că, de mai mulți ani, autorul cola�
borează cu Santa Fe Institute
(SFI), un centru de cercetări mul�
tidisciplinare. Activitatea la SFI 

i�a inspirat lui McCarthy primul
lui text de nonficțiune, The Kekulé
Problem (2017), în care scriitorul
se interesează de incon știent și
originile limbajului. SDC

Întârziata
întoarcere 
a lui Cormac
McCarthy

Vă mai aduceți aminte de „thril�
lerul erotic“? Unul dintre genurile
cinematografice cândva populare,
astăzi uitat și care, în opinia mul�
tora, ar trebui resuscitat pe marile
ecrane sufocate de blockbustere,
alături de alte genuri precum dra�
mele judiciare, thrillerurile poli�
tice, filmele neo�noir sau come�
diile complet țicnite, în genul lui
Mel Brooks... Ucis în anii ’90 de
eșecuri precum Striptease, thril�
lerul erotic ar putea avea șansa să
revină acum, grație unui regizor
care s�a ilustrat, de�a lungul ca�
rierei, cu astfel de filme.

După o pauză de 20 de ani, 

britanicul Adrian Lyne se întoarce
în activitate cu un nou film care
ar putea fi considerat un thriller
erotic, Deep Water. Lyne este un
adevărat specialist al genului – el
a realizat celebrele 9 săptămâni și
jumătate (1986), Propunere inde�
centă (1993), în vreme ce Atracție
fatală (1987) i�a adus o nominali�
zare la Oscar.

Acum el revine la film cu un
„thriller psihologic și erotic“ bazat
pe romanul omonim din 1957 al
Patriciei Highsmith. În rolurile
principale, Ben Affleck și Ana de
Armas joacă un cuplu care a înce�
tat să se iubească, dar care se 

angajează într�o suită de „jocuri
mintale“ care fac victime în rândul
celor apropiați.

„Adevărul hidos este că gelozia
este un afrodiziac“, spune Lyne. „În�
seamnă ură, este cumplită și dis�
tructivă, dar stârnește pasiunea!“

Deep Water era programat ini �
țial pentru o lansare la cinemato�
graf la începutul anului. Pe par�
curs însă, studiourile 20th Century
Fox par să își fi pierdut încrederea
în puterea thrillerului erotic de�a
mai aduce oamenii la cinema în
zilele noastre. Filmul lui Lyne va
debuta pe 18 martie pe serviciul
de streaming Hulu. SDC



TORI AMOS, VERSIUNEA
ROMAN GRAFIC

Pentru a aniversa 30 de ani de la
lansarea albumului de debut al
lui Tori Amos, Little Earthquakes,
editura Z2 Comics a lansat un ro�
man grafic bazat pe acest disc. Vo�
lumul conține 24 de povestiri in�
spirate de cele 12 melodii de pe
album și alte texte semnate de au�
tori foarte cunoscuți, precum Neil
Gaiman, Margaret Atwood, Leah
Moore, Colleen Doran, Derek
McCulloch și alții. „E o onoare
pentru mine să văd felul în care
cei mai creativi artiști grafici îmi
interpretează cântecele“, a decla�
rat Tori Amos. „Arta plastică este
o parte importantă a lumii mele
muzicale și de aceea mă bucur să
văd o parte a acesteia căpătând
viață în această formă.“ A existat
întotdeauna o legătură între Tori
Amos (care și�a lansat cel de al
șaisprezecelea album, Ocean to
Ocean, în octombrie) și lumea co�
micsurilor. Încă de la începutul
carierei, Amos s�a împrietenit cu
Neil Gaiman, autor al celebrei se�
rii The Sandman, la rândul lui fan
al artistei. Amos s�a referit la Gai�
man în cântecul Tear in Your
Hand. Personajul Delirium din se�
ria The Sandman este inspirat de
Amos. „Furăm fără rușine unul de
la celălalt“, a declarat, la un moment

dat, Gaiman. De asemenea, în 2008,
Image Comics a lansat volumul
Comic Book Tattoo, recompensat
cu premiul Eisner, o antologie gra�
fică reunind benzi desenate ba�
zate sau inspirate pe cântecele 
artistei.

DE LA ANIMAȚIE LA TEATRU

În Japonia, la Teatrul Imperial din
Tokyo, a avut loc premiera piesei
Spirited Away bazată pe excelen�
tul filmul de animație care i�a
adus un Oscar și un Urs de Aur la

unui nou și spectaculos videoclip
al piesei care dă titlu discului.
Membrii formației au lucrat dis�
cret, în ultimii doi ani, la cele 11
melodii care compun noul album
al lui Rammstein, profitând de
anularea turneelor în pandemie.
Se pare că lansarea albumului a
fost întârziată de actuala criză de
hârtie, care a blocat temporar im�
primarea coperților și broșurilor
care însoțesc discurile. În mai,
Rammstein va porni în turneul de
promovare a albumului Zeit.

DYLAN, ÎNCĂ O CARTE

După ce a primit un Nobel pentru
literatură acum șase ani, Bob Dy�
lan, pe lângă turneul pe care îl va
face până în 2024, a găsit timp să
scrie o nouă carte ce va fi lansată
în noiembrie. The Philosophy of
Modern Song, prima carte a lui Dy�
lan de la Chronicles: Volume One,
din 2004, conține 60 de texte despre
arta compoziției textelor și melo�
diilor, dar și despre artiști precum
Hank Williams sau Nina Simone.
„Această carte nu putea fi scrisă de�
cât de Bob Dylan și va fi un omagiu
mondial adus muzicii din partea
unuia dintre cei mai mari artiști ai
vremurilor noastre“, afirmă editura
Simon and Schuster.

TREI PIETÀ, FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Muzeul domului din Florența a
decis să prezinte publicului, pen�
tru prima dată împreună, trei
opere ale lui Michelangelo: statuia

Pietà Bandini, proaspăt restau�
rată, în dialog cu mulajul Pietà
Rondanini și cel al celebrei Pietà
ce poate fi admirată la Vatican. In�
stalate una în fața celeilalte, aces �
te variațiuni pe aceeași temă co�
respund unor faze diferite din viața
lui Michelangelo și, spune directorul 
muzeului florentin, Timothy Ver�
don, reprezintă „o ocazie de a ob�
serva maturizarea intelectuală a ar�
tistului în abor darea tematicii
sacrului, punând în lumină legătura
dintre viața și arta sa“.

RECORD DE
CROWDFUNDING

Cunoscutul autor american de li�
teratură fantasy Brandon Sander�
son (publicat și în românește) a
bătut recordul pentru cea mai de
succes campanie de profil Kick �
starter, reușind să strângă peste
26 milioane de dolari de la fani
pentru a edita, în regie proprie,
patru romane pe care le�a scris în
timpul pandemiei. Cărțile, bazate
pe universul lui ficțional numit
Cosmere, vor fi lansate anul viitor
în mai multe formate: e�book, au�
dio sau ediții speciale hardcover.
„Oameni buni, eu trebuie să inven�
tez lumi fantastice, nu să trăiesc
într�una dintre ele“, le�a transmis
Sanderson fanilor săi, uluit de suc�
cesul campaniei. SDC
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Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în
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PE SCURT

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

Berlin, în 2002, lui Hayao Miyazaki.
Adaptarea a fost realizată de dra�
maturgul și regizor britanic John
Caird, de două ori laureat al pre�
miului Tony. Uluitoarea adaptare
teatrală a desenul animat a fost
realizată cu o combinație de actori
și păpuși impresionante conce�
pute de englezul Toby Olié.

PĂZEA, REVINE RAMMSTEIN!

Celebra formație germană va
lansa pe 29 aprilie un nou album,
Zeit, anunțat deja prin lansarea
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Conflictul din Ucraina are ecouri
și în lumea culturii, declanșând o
mișcare care ar duce la izolarea la
acest nivel a unei întregi țări, scrie
„Le Figaro“, ceea ce relansează
dezbaterea asupra justificării și
impactului unui boicot cultural.

DRAGOȘ COJOCARU

Evenimentele din ultimele două
săptămâni îi fac pe artiștii ruși să
se vadă amenințați cu izolarea
internațională, ceva ce Rusia nu a
cunoscut nici în timpul Războiu�
lui Rece. Consecințele valului de
ostilitate față de ruși sunt, spune
publicația franceză, greu de eva�
luat pe moment, dar ele aduc
aminte de mișcări internaționale
similare din trecut, contra regimu�
lui de apartheid din Africa de Sud
sau împotriva Israelului în Terito�
riile Palestiniene. Un lung șir de
boicoturi, lipsire de fonduri și
sancțiuni îndreptate contra artiști �
lor, somați în mare parte dintre ca�
zuri să adopte o poziție publică
împotriva țărilor lor.

Jane Duncan, cercetătoare de
la universitatea din Johannesburg,
care analizează boicotul cultural
ca „agent al schimbării politice“,
crede că o campanie ce vizează
izolarea unei țări de comunitatea
artistică și sportivă internațională

poate fi foarte eficace „grație
enormului ei impact psihologic“.
„Cu atât mai mult cu cât Rusia se
mândrește, de secole, cu reușitele
ei intelectuale, artistice și spor�
tive. Toate acestea au devenit
parte din identitatea ei, «soft
power» în cadrul mondializării“,
spune Jane Duncan, care este de
părere că un astfel de boicot ar în�
tări și opoziția internă a artiștilor
și a oamenilor de cultură față de
regimul Putin.

Nu aceasta este și părerea lui
Frédéric Lodéon, violoncelist fran �
cez, elev al celebrului violoncelist
și dirijor rus Mstislav Rostropo�
vici: „Lui Putin puțin în pasă ce

pățesc artiștii ruși în Europa, boi�
cotarea lor nu îl va face mai puțin
agresiv“. Iar Emilia Kabakov, ar�
tistă ucraineană ce locuiește de
decenii la New York, spune că „ar �
tiștii ruși se confruntă cu greutăți
acasă, în patrie, încă de dinainte
de invadarea Ucrainei“. „De ce cre �
deți că sunt atâția dintre ei aici, în
America? Pentru că nu pot trăi
acasă. Vor o existență normală,
fără restricții“, explică artista în
vârstă de 76 de ani într�o decla �
rație pentru AFP.

„Unde ar trebui stabilită limi ta
unui boicot cultural? Trebuie vizați
fără discriminare toți artiș tii ruși
sau numai apropiații Krem linului?“,

se întreabă „Le Figaro“. În ce pri �
vește Franța, așa cum explică Ro�
selyne Bachelot, ministrul Cultu� 
 rii, „nu există un boicot al culturii
ruse. Dar este o limită foarte clară,
nu dorim să îi vedem pe re pre �
zentanții instituțiilor ruse sau ai
artiștilor care l�au susținut pe față
pe Vladimir Putin“.

Restul lumii nu intențio nea �
ză să fie atât de temperată precum
Occidentul. Fiecare aspect al sfe�
rei culturale pare să se fi lăsat cu�
prins de o emoție în ton cu ati �
 tudinea „mccarthyistă“ a ultimilor
ani, boicotul cultural devenind o
armă îndreptată adeseori nu nu mai
împotriva artiștilor contemporani,

susținători sau nu a lui Putin, ci
împotriva întregii culturi ruse. O
atitudine care, de exemplu, l�a silit
pe osetul Tugan Sohiev să își dea
demisia din funcțiile de director
muzical al Teatrului Bolșoi din
Moscova și al Orchestre national
du Capitole din Toulouse. „N�am
susținut vreodată și am fost întot�
deauna împotriva oricărei forme
de conflict“, a explicat Sohiev
într�un comunicat în care insistă
asupra „dorinței lui de pace“. „Dar
nu mai pot suporta să fiu martor
la felul în care colegii mei, artiști,
actori, muzicieni, dansatori, rea�
lizatori sunt amenințați, tratați
fără respect și făcuți victime a
acestei «culturi a anulării»“,
spune dirijorul.

Este un punct de vedere îm �
părtășit de destul persoane din
Occident care refuză să se lase cu�
prinse de isterie. „Artiștii ruși nu
sunt dușmanul, așa cum cetățenii
ruși nu sunt dușmanul“, spune un
articol din publicația „Spiked“. „A�i
face cumva responsabili de cri�
mele guvernului lor este urât, dis�
criminator și greșit. Boicotul cul� 
tural riscă să îi dea apă la moară
lui Putin. Trebuie să respingem
acest boicot și rusofobia pe care,
inevitabil, a stârnit�o. Nu va ajuta
cu nimic poporul ucrainean. Dim�
potrivă, pe zi ce trece din acest
război, ea nu va face decât să mai
mănânce câte puțin umanitatea
noastră.“ SDC

Rusia, Ucraina și boicotul cultural

Uăi, muntene, uăi veșini, haidi sî
ti prinzi cu mini! Șî la viațî cu
uniri și la moarti cu�nfrațiri, uăi!
Și munteanul a venit. S�au întâl�
nit la râul Milcov, care era tulbure
indiferent de pe care mal l�ar fi
privit, așa că au convenit ca seca�
rea lui dintr�o sorbire să rămână
la stadiu de metaforă și să se
caute soluții inginerești pentru
construirea de poduri. A urmat
unirea în cuget în simțiri și în

meandrele concretului. În multe
domenii, din două noțiuni rămâ�
nea una. Uăi, muntene, uiti și pro�
pun eu: limba noastrî, a tututora,
sî șii moldovineasca. Nu�ț’ plași?
Vrai să șii munteneasca? Iaca,
asta nu�mi plași mii! Și s�a luat
decizia ca limba comună să se nu�
mească română, adică fiecare să
vorbească cum vrea, atât timp cât
scrierea este aceeași. Adică spui o
chicat o perjî�n glod, dar scrii că a
picat o prună în noroi.

Uăi, hai sî punem capitala la
Ieși, ca sî pot ajungi șî eu cu
căruța, sâ vadî șî fimeia șî copchiii
cum îi sî ti plimbi pi șose di capi�
talî. Și, uăi? Te�i bolunzît la cap,

cum sî șii la Târgoviști? Da’ fi�
meia, da’ copchiii? Și s�a ajuns la
cumpromisul ca București să fie
capitala noii țări, iar moldovenii
au trebuit să�și construiască niște
căruțe mai rezistente. Lucru care
s�a întâmplat, dacă e să judecăm
după ponderea lor actuală în
populația urbei lui Bucur.

Băi, moldovene, eu propun ca
plăcintele să fie făcute dupe re �
țeta muntenească, dacă mă�nțe �
legi. Cu aluat denăla subțire, rulat
cu grije, cu compoziție dă dovleac
ras pă răzătoarea fină sau cu
brânzică dulce și stafide, dacă 
mă�nțelegi. L�a înțeles, dar l�a și
combătut cu contraargumente

devastatoare. Uăi, nu și nebun,
uăi, bostanul esti lasat din Dum�
niezău pentru porși, iară poama îi
pentru jin, și fași tu îi pacat. Așa 
s�a ajuns ca plăcinta oficială a Ro�
mâniei să fie moldoveneasca
poale�n brâu, cu dispensă pentru
stafide.

Marea problemă, securea de
deasupra idealului Unirii, a fost
punerea de acord în privința
rețetei naționale de mucenici.
Când munteanul a propus va�
rianta cu mucenicii minusculi, ca
niște tocmagi circulari răsuciți la
mijloc, fierți în zeamă îndulcită,
noul său frate a suferit primul
preinfarct consemnat de medici
după Unire. 

Când moldoveanul a propus
varianta cu coacere în cuptor, 
valahul a început să aibă viziuni

separatiste. Suntem încă uniți
doar datorită geniului politic al
Domnului nostru Cuza, care a
semnat decretul dualității rețetei
de mucenici, ambele căpătând
caracter oficial, decret pe care l�a
motivat printr�o expresie care a
pus capac disputei: unitate în di�
versitate. SDC
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Cu un ochi la făină
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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