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INTERVIU CU SCRIITOAREA ARMEANĂ NARINE ABGARIAN

„Motorul scriiturii mele 
este nostalgia după țara mea”

RAMONA IACOBUȚE

Ați debutat ancorată în lumea
copilăriei, scriind cărți pentru
copii. Aș dori să vă întreb: ce
personaje v-au marcat dumnea-
voastră copilăria?

Una dintre scriitoarele mele pre�
ferate pe care o citesc și acum,
este Astrid Lindgren. Apoi, îl în�
drăgesc mult și pe Eno Raud, un
compozitor și un scriitor de ori�
gine estoniană care are o carte
minunată despre niște ființe in�
ventate de el, The Gothamites. Îmi
plac foarte mult și poveștile și
basmele. Am rămas acolo, în
lumea lor și de aceea prima mea
carte este despre această lume. 

Vom rămâne și noi în lumea bas-
melor deocamdată. Bunicile
sunt o poveste în sine, de la ele
aflăm cele mai multe istorii de
familie. Cum a fost relația dum-
neavoastră cu bunicile?

Am avut o relație minunată și cu
bunica, și cu străbunica. Am fost
un copil foarte răsfățat. Când eram
mică, urmăream cum se poartă
membrii familiei unii cu alții, era
comic. De exemplu, uneori buni�
cul refuza să mănânce prânzul
pregătit de bunica, pentru că,
zicea el, l�a făcut cu agheasmă. Am
avut o copilărie care seamănă cu
filmele lui Kusturica. 

Bunicile sunt speciale pentru
fiecare dintre noi. Au fost anu-
mite personaje pe care bunica
le-a inventat special pentru
dumneavoastră când erați mică,

vă spunea într-un anumit fel

poveștile?

Străbunica îmi spunea aceeași
poveste, dar în fiecare zi inventa
câte un personaj nou, așa că pen�
tru mine era o poveste nouă. E o
imagine cu ea, de exemplu, care
îmi va rămâne în amintire pentru
tot restul vieții. Îmi zicea că în
tinerețe avea niște cosițe foarte�
foarte lungi cu care se lega în
jurul taliei ca să nu o deranjeze.

„AM ALES PRIN SCRIS SĂ MĂ
ÎNTORC ÎNTRU-UN TIMP ȘI
ÎNTR-UN SPAȚIU ÎN CARE
ERAM FERICITĂ“

Părul lung cu proprietăți pro-
tectoare, aproape magice e un
personaj în sine și în cartea
dumneavoastră tradusă și în ro-
mână, Din cer au căzut trei

mere. Ați avut vreodată părul
foarte lung, în amintirea străbu-

nicii și a poveștilor ei?

Nu, niciodată nu am avut părul
foarte lung. Nu mă pot lăuda cu
podoaba capilară. 

Dar străbunica vă împletea
codițe?

Da, le împletea atât de strâns,
încât nu puteam să schițez nici un
gest. Și îmi punea două funde 
imense, ca niște verze. 

Avea și o formulă de alint pentru
dumneavoastră?

Bunicile și străbunicile nu ni se
adresau niciodată cu diminutive.
În armeană numele au diverse va�
riante. Așa că ne strigau în mai
multe feluri.

Am citit cartea dumneavoastră,
Din cer au căzut trei mere , ca pe
un basm frumos, chiar dacă nu e
o carte pentru cei mici. De aceea
aș fi curioasă dacă toate aceste
întâmplări de când erați copil 
v-au motivat să scrieți literatură
pentru copii?

Din păcate, bunicile nu au apucat
să citească cărțile mele. Cred că ar
fi fost mândre de mine, pentru ele
cartea era un obiect important, o
avuție. 

„URĂSC RĂZBOIUL. ESTE UN
INAMIC FOARTE PUTERNIC
CARE ÎNCEARCĂ SĂ UCIDĂ
OMUL.“

Dar dumneavoastră ați fost de
mică un cititor avid? De la ce
vârstă ați început să citiți?

Am început să citesc de la cinci
ani. Prima dată am citit un ma�
nual de medicină legală, cred.

Tatăl meu este medic. Iar primul
lucru pe care l�am citit în acel ma�
nual a fost cum se pregătește un
cadavru pentru autopsie. Tatăl
meu, văzând ce fac, a zis: „fiica mea
va fi o asasină!“.

Oricum copiii privesc altfel
moartea decât adulții. Pentru ei
este mai mult un mister decât o
certitudine. 

Da. Dacă ne gândim la faptul că
mulți copii pot fi agresivi cu ani�
malele, putem spune că pentru ei
e mai mult o joacă, nu înțeleg pe�
ricolul. Este o treaptă în deveni�
rea de sine.

Revenind la literatură, când
scrieți, ce vă inspiră, dincolo de
lumea de basm de care am vor-
bit deja?

Am mai spus acest lucru, motorul
scriiturii mele este nostalgia după
țara mea. 

Un fel de recuperare a memoriei
afective?

Da. Am simțit și un soi de nepu �
tință, după ce am plecat din țara
mea. Și atunci am ales prin scris să
mă întorc întru�un timp și într�un
spațiu în care eram fericită.

Narine Abgarian s-a nascut în 1971 la Berd, în Armenia, într-o familie
de intelectuali. Narine are o poveste de viață impresionantă, din 
care se inspiră în permanență. Bunicul său patern a supraviețuit
genocidului armean, iar bunicile i-au creat un spațiu magic, în care
să copilărească și să se bucure de peisaje imaginare. A absolvit
Universitatea Lingvistică de Stat „V. Briussov“ din Erevan, din 1993
mutându-se la Moscova. S-a remarcat cu un blog pe care l-a ținut

mai mulți ani. Textele sale despre o fetiță numită Maniunia au suscitat
un mare interes, iar în 2010 a publicat prima carte pentru copii
dedicată acestui personaj, pentru care, în 2011, i s-a decernat
Premiul Național Rukopis Goda (Manuscrisul Anului). Au urmat
Maniunia scrie un roman fantastic (2011) și Maniunia, aniversarea lui
Ba și alte peripeții (2012). În prezent se realizează un serial TV de
zece episoade pornind de la trilogia sa. 

Punctul meu
slab sunt persona-
jele negative. Îmi
este foarte greu 
să le descriu. 
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După ce terminați de scris, 
cine este cel mai mare critic al
dumneavoastră și cel mai bun
confident? În cine aveți încrede-
re deplină să vă citească manu -
scrisele?

În nimeni, doar în redactorul meu.
Dacă aș arăta manuscrisele unor
persoane foarte apropiate și ar face
comentarii de care eu nu aș ține
cont, s�ar supăra pe mine. Mai bine
să citească cartea deja tipărită. 

Până să dați textul la citit, cum
este pentru dumneavoastră
procesul scrierii? Scrieți pe mă-
sură ce vă vin ideile sau aveți ne-
voie de timp să vă așezați gân-
durile?

Pentru mine este foarte greu să
scriu, și fizic, și moral. De multe
ori când mă așez în fața calculato�
rului, încerc să găsesc motive pen�
tru a nu începe să scriu. Dar, după
ce epuizez toate aceste pseudo�
motive, încep să muncesc ca un
sclav. Însă această muncă îmi
aduce fericire. 

Credeți că vocile feminine din li-
teratura de astăzi sunt suficient
de puternice încât să schimbe
mentalități?

Cu siguranță, în ultimul secol, vo�
cile feminine s�au auzit mult mai
intens, datorită inclusiv invenției
frigiderelor și mașinilor de spălat.
Totul ține de echilibru, dar da, vo�
cile feminine vor aduce schimbări
de mentalități. 

Războiul este, din păcate, foarte
aproape de noi în aceste zile.
Războiul este, de asemenea pre-
zent și în cartea dumneavoastră,
chiar dacă într-o altă perioadă
istorică. Cum vă raportați la răz-
boi ca scriitor?

Urăsc războiul. Este un inamic foar �
te puternic care încearcă să ucidă
Omul. Nu este doar o provocare
adresată lumii și ordinii mondiale,
ci este o provocare adresată fiecărui
om în parte. Este decizia fiecăruia
dacă să se poziționeze în întuneric
sau în lumină. Dacă ai să furi o bu�
cată de pâine sau dacă ai să împarți
ultima bucată de pâine cu cineva.
Am cunoscut mai mulți oameni
decenți care în situații de criză s�au
purtat nepotrivit. Pentru mine, un
om care a trecut deja prin două răz�
boaie, conflictul de acest gen este o
traumă. Războiul din Ucraina mi�a
creat senzația că se poartă cu mine
însămi, împotriva mea. 

Indiferent de lumea în care
trăim, fie pace, fie război,
sunteți omul marilor orașe sau
al localităților mici? Ce fel de
viață vi se potrivește dumnea-
voastră, ca om și ca scriitor?

Cel mai bine mă simt într�un oră �
șel în care toată lumea cunoaște pe
toată lumea. Îmi place să dau bi �
nețe oamenilor pe care îi întâlnesc
și să știu câte ceva despre familiile
lor. Cred că metropolele, orașele
mari sunt pentru nebuni. 

Dar aveți teme care vă revin
constant în minte atunci când
scrieți?

Da, am, dar ele se modifică cu tim�
pul. De exemplu, dacă la un mo�
ment dat mă obseda întoarcerea
copilăriei, acum mă preocupă ra�
portul dintre bărbat și femeie, din�
tre mamă și fiică. M�am întâlnit

recent cu niște prietene, toate sun�
tem peste 45 de ani și fiecare dintre
noi a vorbit despre relația cu ma �
ma. Și am constat că problemele
sunt cam aceleași. Este un meca�
nism pe care poți să îl descifrezi. 

Pentru că ați primit mai multe
premii de când ați început să
scrieți, v-aș întreba cum vedeți

succesul?

De�a lungul timpului am observat
că artiștii, cei care creează, nu au
deloc încredere în ei. Tocmai de
aceea, un premiu e o validare, o
recunoaștere a talentului. E ca și
cum ai fi internat într�un spital de
nebuni și vine medicul la tine și îți
spune că gata, poți pleca, ești vin�
decat. Ca scriitor, în momentul în
care ai primit un premiu impor�
tant e ca și cum ai fi scăpat de la
casa de nebuni. 

Cărțile dumneavoastră au fost
traduse și în alte limbi. Ați citit
vreuna dintre aceste variante?

Deocamdată stăpânesc doar două
limbi, armeană și rusă, așa că ci�
tesc mai mult în aceste limbi. Am
citit cartea publicată și la dumnea�
voastră în armeană, în ucraineană,
am încercat și varianta bulgă�
rească. Însă sunt foarte bucuroasă
și recunoscătoare că îmi sunt tra�
duse cărțile și că oamenii le citesc.

Spuneați despre cartea aceasta
tradusă și în română, Din cer au
căzut trei mere: „am vrut să
scriu o carte al cărei sfârșit să
ofere speranță“. Care ar putea fi
pentru dumneavoastră
speranța, în lumea în care
trăim?

Bunica mea spunea că, dacă ți se
întâmplă ceva în viață, poți face
față. Așa că, dacă trăim acum în
plin război, tot noi suntem cei care
îl vom opri, Și sunt ferm convinsă
că vom reuși. Speranța ar putea fi
în iubire și în generațiile care vin.

„SUNT UN SCRIITOR CĂRUIA
CĂRȚILE NU ÎI IES AȘA CUM ÎȘI
PROPUNE.“

Revenind la cărți, aș dori să aflu
de la dumneavoastră cum vă
construiți personajele?

Sunt un scriitor căruia cărțile nu
îi ies așa cum își propune. De exem�
plu, Din cer au căzut trei mere este
o carte pe care inițial am gândit�o
ca pe o colecție de povestiri despre
bătrâni. Dar cartea a ieșit altfel
până la urmă, un roman. De aceea
pot spune că relațiile mele cu per�
sonajele sunt complicate. Ele hotă�
răsc ce și cum sunt. 

Dar le mai duceți cu dumnea-
voastră, după ce terminați de
scris cartea?

Cred că cel mai corect este ca un
scriitor să își termine relația cu
personajele în momentul în care
apare cartea. De câte ori se ecra�
nizează sau se pune în scenă o
carte pe care am scris�o, sunt în�
trebată ce părere am. Răspunsul
meu este același, de fiecare dată:
„Întrebați�l pe regizor!“.

Vă este mai ușor să construiți per-

sonaje masculine sau feminine?

Femeia scriitor are nevoie de timp
ca să creeze personaje masculine.
La fel cred că se întâmplă și în
cazul scriitorilor bărbați care își
aleg personaje femei. Acum pot
spune că sunt pregătită să scriu și
despre bărbați. Punctul meu slab

sunt personajele negative. Îmi este
foarte greu să le descriu. De exem�
plu, în Din cer au căzut trei mere
nu am știut cum să pedepsesc un
soț care își bătea foarte des soția. 

În afară de scris, ce alte mari 
pasiuni aveți?

Îmi place foarte mult să ascult jazz.
Muzica este cea mai înaltă mani�
festare în artă. Când citești o carte
ai nevoie de timp, la fel când te uiți
la un film. Muzica, în schimb, vine
la tine imediat, te pătrunde pe loc.
Pe lângă muzică, mă mai pasio�
nează filmele bune. De asemenea,
îmi place foarte mult să gătesc. 

Dacă tot făceați referire la muzi-
că, spuneți-mi, cu ce fundal mu-
zical ați asocia cărțile dumnea-
voastră?

Eu scriu pe diverse stiluri de jazz.
Iar pentru cei care citesc cărțile
mele, cred că s�ar potrivi o muzică
simplă, niște ritmuri armenești, de
exemplu. Este un compozitor ar�
mean, Komitas, cu a cărui muzică
am crescut și pe care mi�ar plăcea
să îl asculte și cei care mă citesc. 

Pentru că suntem la un festival
internațional de literatură, la 
FILIT Iași, și pentru că ați avut
mai multe întâlniri cu tinerii citi-
tori, cum percepeți astfel de în-
tâlniri, ce impact au ele pentru

dumneavoastră ca scriitor?

Îmi oferă speranță tinerii pe care
îi văd pasionați de cărți, de lectură
și mă bucur să mă aflu aici. SDC

Narine Abgarian a cunoscut
succesul internațional
odată cu traducerea în
peste 20 de limbi a roma -
nului Din cer au căzut trei
mere (2015), bestseller în
Rusia, care a apărut și in
limba română, în 2021. În
2015 lui Narine Abgarian 
i s-a acordat Premiul Lite -
rar „Aleksandr Grin“ pen-
tru contribuția excepționa -
lă la dezvoltarea literaturii
naționale, iar în 2020 „The
Guardian“ a inclus-o pe
lista celor mai buni șase
autori europeni contempo-
rani. Pe Narine Abgarian
iubitorii de literatură au
putut să o cu noas că în
persoană la Iași, la ediția
din acest an a FILIT.
Aceasta vorbește despre
lite r atura sa cu delicatețe,
recunoștință și umor și te
ademenește să îi cunoști
lumea cu sinceritate
irezistibilă. 

Pentru mine
este foarte greu să
scriu, și fizic, și
moral. De multe ori
când mă așez în
faţa calculatorului,
încerc să găsesc
motive pentru a nu
începe să scriu. 



4
ANUL XIX NR. 795

12 – 18 DECEMBRIE 2022opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Cât timp stăm noi și boicotăm ben�
zinăriile austriece, băncile aus�
triece, berile austriece, blondele
austriece... Ca de obicei, pierdem
vremea și pierdem din vedere
esența problemei, care este mult
mai mare decât pălăria (sau cușma
dacică) românească: Uniunea Eu�
ropeană a devenit, săptămâna tre�
cută, în mod oficial, nefuncțională. 

Și nu doar din cauza votului îm�
potriva aderării României la Schen�
gen, dar și în urma vetoului dat de
Ungaria împotriva asigurării spriji�
nului financiar față de Ungaria. Am
văzut, în acțiune, cum funcțio nează
într�un mecanism de tipul UE

prin cipiul unanimității în cele mai
importante decizii. Dacă într�un
stat aleșii își primesc mandatele
uninominale în funcție de cine
primește cele mai multe voturi, de
ce la nivelul UE deciziile impor�
tante trebuie luate altfel? Și dacă,
în cele din urmă, doar cele 27 de
state împreună se pot pro nun ța,
fără ca vreunul să aibă o altă opi�
nie, de ce mai ținem toată armata
de funcționari de la Bruxelles, care
mai face turism (zona parlamen�
tară) și la Strasbourg? 

Așadar, pentru aderarea Ro�
mâniei, Bulgariei și Croației la
Schengen s�a votat masiv pentru
în Parlamentul European (legisla�
tiv), iar Comisia Europeană (exe�
cutiv) a recomandat ferm extin �
derea spațiului fără granițe. S�a ri�
dicat și MCV�ul mult�hulit. To tuși,
toate astea au fost apă de ploaie în
fața unor voturi exprimate în Con�
siliul JAI, din care fac parte mi �
niștrii de Interne, cu mandate în
guvernele naționale. Este o struțo�
cămilă pe care statele o tolerează
pentru că, de fapt, nu vor să piardă
vetoul. Umplem cu zeci și zeci de

mii de func ționari, de rang mai mic
sau mai înalt, clădirile din Bruxel�
les, ca, în final, deciziile să nu fie
tehnice, ci bazate pe politica de
acasă. Avem familii politice euro�
pene, se fac alegeri, se desfac șam �
panii la congrese internațio nale,
dar ele nu fac nici cât o ceapă dege�
rată, din moment ce pâinea și cu �
țitul sunt tot acasă, la interesele
electorale de moment. 

Europa în general e într�unul
din cele mai complicate momente
ale sale de după cel de�al Doilea
Război Mondial și, se vede, Rusia
poate că pierde grav pe câmpul de
bătălie, în Ucraina invadată, dar
câștigă teren serios prin cozile
sale de topor bine finanțate și
pre gătite la nivelul politicii înalte
în rândul unor state membre UE.

Este cazul Ungariei (pe față), al
Austriei (încă fără dovezi, doar
bănuieli), dar mai întâi de toate al
Germaniei, care, de fapt, a coco loșit
monstrul la sân vreme de decenii, în
numele progresului eco nomic. Lă�
comia ne�a adus aici, în special a
statelor din Europa de Vest, care nu
au mai crezut că dinspre Rusia va
mai veni vreodată altceva decât gaz
pe țevile NordStream. În schimb, a
venit războiul.

În cazul vetoului Ungariei pe
ajutorul dat Ucrainei, Comisia Eu�
ropeană se muncește acum să gă�
sească o cale de a�l acorda fără să
mai ajungă la votul tuturor celor
27 de țări. În ciuda dezamăgirii
multora, atât Comisia Europeană,
cât și Germania și Franța, cele mai
importante state din UE, au jucat
tura asta de partea noastră pe su�
biectul Schengen și cred că e posi�
bil să ajungem cumva într�un ori �
zont rezonabil să fim primiți. Nu
înainte însă de a fi trecut prin acest

episod umilitor. Dar cele două epi�
soade ne arată clar falimentul me�
canismelor de decizie actuale din
UE. Pe măsură ce criza financiară
se adâncește, în mult mai multe
state membre vor răsări la putere
toți ciudații și extremiștii pămân�
tului. Atunci să te ții unanimități în
Consiliu! O să fie veto și pe achi �
ziția de agrafe de birou. Sau mai
ales pe achiziția asta.

Intrăm într�o spirală a haosu�
lui pe continentul european și n�aș
zice că partea asta a planetei, con�
tinentul nostru, e chiar lipsită de
talent la dansul ăsta. Din punct de
vedere economic, analiștii vorbesc
deja despre o înapoiere din toate
punctele de vedere a UE. Pe hârtie,
UE ar fi trebuit să producă plusva�
loare prin cercetare și învățământ
de un înalt standard. În realitate,
motorul economic al UE, Germa�
nia, producea bunuri cu gazul de la
ruși. Cam asta pare să fi fost marea
inovație economică europeană.

Așa că de data asta m�aș uita
mai puțin la vina politicienilor noș �
tri inepți (care există, dar pe dosa�
rul Schengen n�a fost esențială, au
făcut tot ce�au putut și ei, dar cu
mult ajutor de la Bruxelles, care le�a
mărit nota cu vreo 5 puncte din ofi�
ciu), și mai mult la norii negri care
se adună deasupra UE. SDC

După lectura volumului Două
singurătăţi. Despre roman în
America Latină, Mario Vargas
Llosa în dialog cu Gabriel García
Márquez (editura Humanitas Fic-
tion, 2022, traducere din
spaniolă de Tudora Șandru
Mehedinţi). 

Dragă Gabo, 
Am citit abia acum, mulți ani mai
târziu, dialogul acela din septem�
brie 1967 de la Universitatea de
Inginerie din Lima. 

Era mai frumos pe pământ în
1967, când abia apăruse Un veac
de singurătate și realismul magic
încă nu avea nume. 

Și aș fi vrut să fiu atunci la
Lima, să vă ascult. Mario Vargas
Llosa părea un preșcolar pe lângă
domnia voastră. Sau poate era la
mijloc doar generozitatea dintot�
deauna a celui care ascultă și
pune întrebări. 

Tot ce ați spus atunci, deși nu
vă sfiați să inventați și în public, în�
tocmai ca într�un roman, mi se

pare important. Umorul, vitalitatea
dumneavoastră, felul în care cu�
vintele vă ascultau – toate acestea
țineau de miracol.

Sau poate că nu era generozi�
tatea, poate că erați, totuși, un
Everest și oricine altcineva, chiar
și Llosa, devenea, pe loc, câmpie.  

Comit o indiscreție: mulți ani
mai târziu, Vargas Llosa v�a dat un
pumn în față, vi s�a învinețit un
ochi și v�ați dus să vă faceți o poză
râzând, cu ochiul acela vânăt, pen�
tru istoria ilustrată a literaturii în
America Latină. S�a spus că a fost
în trena unei afaceri sentimentale,

că nu ați fi ezitat să o vizitați pe
soția prietenului dumneavoastră
chiar și în absența lui. Dar eu nu
cred asta. Cred că pumnul acela a
plecat încă din acel septembrie
’67 de la Lima. 

Felul în care stăpâneați iro�
nia, fie ea și amicală, era absolut
încântător și, pesemne, dureros
pentru bunul și orgoliosul Vargas
Llosa, fostul dumneavoastră prie�
ten intim. Și mi�aș fi dorit să fiu
Socrate, să vă ascult și să învăț de
la domnia voastră cum se folo �
sește ironia, arma preferată a ti�
mizilor și a visătorilor. 

Romanul latinoamerican, car�
tea aceea mare la care toți latinoa�
mericanii mai scriu un capitol și
încă un capitol, nebunia, realita�
tea ireală a Americii Latine –
toate sunt copleșitoare. V�am citit
și v�am recitit cărțile de atâtea ori
și de fiecare dată descopăr ceva
nou, ca și cum lumea tocmai s�ar
trezi la viață.

Știu că ați scris cândva cronici
sportive, așa că nu o să vi se pară

deplasat dacă am să vă mai spun
ceva: felul în care oamenii pornesc
la drum în cărțile dumneavoastră,
cu toate iluziile intacte că nimic
important încă nu s�a făcut pe pă�
mânt, nu l�am mai văzut decât la
fotbalistul latinoamerican, și anu �
me la unul singur: Diego Armando
Maradona, argentinianul. 

Așa pornea și Maradona, cu
furia și credința că totul devine po�
sibil doar prin voință și că sfâr șitul
nu există și că urmează legenda și
era ceva metafizic în felul în care
omulețul acela se prăvălea printre
ceilalți, către viitor și nemurire. 

De câte ori v�am citit cărțile,
de atâtea ori mi�am spus: e adevă�
rat! Gabo spune adevărul pentru
că a înțeles că adevărul nu numai
că nu se confundă cu dreptatea,
cum a învățat de la profesorul său,
Faulkner, ci mai ales pentru că a
înțeles că adevărul e întotdeauna
în realitatea imediată și, totodată,
dincolo de ea. 

Scriați, așadar, ca să vă iubeas că
mai mult prietenii. Nu s�a întâmplat

chiar așa, multe prietenii s�au des�
trămat fiindcă, fără să vă doriți, îi
făceați pe toți ceilalți să pară înce�
pători, în ale vieții (și în ale scrisu�
lui), dar v�au iubit cititorii. 

Nu cred că a existat vreodată
vreun scriitor mai iubit decât dum�
neavoastră, nu cred că s�a năs cut
încă acela, iar toți acești cititori 
v�au socotit și vă socotesc prietenul
lor și vă spun Gabo și vă țin în drep�
tul inimii. Sunt și eu unul dintre
acești insolenți. 

Oamenii au tot mai puțini
prieteni în secolul XXI și încă și
mai puțini care să îi mai învețe să
zboare și să doarmă cu ochii des �
chiși pentru a vedea visele. 

Boomul literaturii latinoa�
mericane este astăzi istorie, revo �
luția cubaneză este astăzi istorie,
dar sunt și lucruri pentru totdea �
una, ca de exemplu singurătatea.
Singurătatea va fi cu noi până la
sfârșit, întocmai ca nedreptatea, și
doar poveștile fac viața îndura�
bilă, cu atât mai mult cu cât sfâr �
șitul nici măcar nu există. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Pe măsură ce criza financiară se
adâncește, în mult mai multe state 
membre vor răsări la putere toţi ciudaţii 
și extremiștii pământului.

Iarna polară peste Europa

Scrisoare către Gabriel García Márquez 

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS



5
ANUL XIX NR. 795
12 – 18 DECEMBRIE 2022 opinii

www.suplimentuldecultura.ro

Unul dintre cei mai mari oameni
de afaceri din vestul țării, fer�
mierul arădean Dimitrie Muscă,
a dispus închiderea tuturor con�
turilor firmelor sale la băncile
austriece. Gestul a venit ca semn
de protest față de poziția Aus�
triei în ceea ce privește aderarea
României la spațiul Schengen.

Mai mult, el a cerut angajaților săi
să nu mai cumpere motorină de
proveniență austriacă pentru cam� 
paniile agricole, în condițiile în
care folosește anual până la 1.500
de tone de motorină.

„Eu cred că românii trebuie să
fie acum uniți și să facă la fel. Nu
vreau să mai lucrez în veci cu băn�
cile austriece“, a comentat antre�
prenorul arădean Dimitrie Muscă.

El i�a îndemnat pe români „să
nu�și mai cheltuie banii pe pro�
duse austriece sau pe excursii în
această țară“. Decizia fermierului
arădean arată frustrare, ba chiar

revoltă. Senzația e că ni s�a făcut
o nedreptate. Nu e drept ca o Eu�
ropă întreagă să te susțină și doar
o țară să se opună fără un motiv
întemeiat.

Semnale că se strică prietenia
cu Austria a dat și europarlamen�
tarul liberal Rareș Bogdan.

„Românii nu vor mai privi cu
aceeași simpatie o țară care până
acum a avut o relație privilegiată cu
sufletul românesc și poporul și sta�
tul român“, a spus Rareș Bogdan.

Fără să aibă probabil habar
de hotărârea fermierului din Arad,
Rareș Bogdan i�a îndemnat pe oa�
menii de afaceri români să�și mu �
te conturile din băncile austriece
la alte bănci.

E mare așadar supărarea după
respingerea României. Pe bună
dreptate. Surprinde atitudinea ra�
dicală a Austriei, o țară care parcă
a căutat nod în papură pentru a ne
bara calea. Unde au fost aceiași po�
liticieni austrieci cu doar câteva

săptămâni în urmă, când Olanda
se opunea intrării noastre în spa �
țiul Schengen? N�am auzit nimic
dinspre Viena la acel moment, dar
totul s�a schimbat pe neașteptate
după ce olandezii s�au sucit și au
anun țat că susțin România. Au in�
trat imediat în scenă austriecii,
care au rămas inflexibili până la
votul final de joia trecută.

E clar că povestea cu migran �
ții nu ține. Nu România este marele
furnizor de migranți pentru vestul
Europei. Miza este alta și ține de
calculele politice meschine ale par�
tidului aflat la putere în Austria. La
începutul anu lui viitor sunt alegeri
în această țară, iar formațiunile de
extremă�dreapta speculează la ma�
ximum povestea cu migrația. Tre�
buie căutat un țap ispășitor pentru
cei 75.000 de migranți prinși pe te�
ritoriul austriac.

În ceea ce privește politica ro�
mânească, este pentru prima dată
când retorica naționalistă capătă

asemenea proporții. Declarații ca
cea cu mutarea conturilor la alte
bănci sună mai degrabă a iniția �
tive specifice AUR sau PSD din
epoca Dragnea. Însă Rareș Bogdan
nu și�a anunțat trecerea la AUR,
cum nici pe fermierul arădean nu�l
putem bănui că are afinități cu
George Simion. 

România va fi primită proba�
bil peste un timp în Schengen. Dar
nici nu va mai conta asta, oamenii
au deja în minte povestea că noi
suntem europeni de mâna a doua
și că suntem ținuți la periferie.

Decizia cu respingerea Româ�
niei în zona Schengen va alimenta
valul eurosceptic. Cu sau fără afir �
mațiile lui Rareș Bogdan sau ale
altor politicieni, Europa arată tot
mai rău și nu dă semne că se va face
bine curând. În definitiv, poate că a
venit timpul ca lucrurile să fie tran �
șate, pentru că e greu să mimezi
democrația, dar să iei fonduri de la
Bruxelles, așa cum face Ungaria, sau
să te pui bine cu ursul de la Mos�
cova doar pentru că poți avea ceva
avantaje financiare, așa cum a făcut
Austria o bună bucată de vreme.

Controversa pe tema Schengen
poate fi un pretext bun pentru a
porni o discuție sinceră la nivel eu�
ropean, cu cărțile pe masă, despre

viitorul Uniunii Europene. Care este
modelul pe care îl doresc statele eu�
ropene? Vrem o Europă a egoismu�
lui, în care fiecare ia decizii în func� 
ție de cum îi e mai bine la un mo�
ment dat sau mai nimerită ar fi o
federație europeană în care deci�
ziile se iau de comun acord, dar apoi
sunt respectate de toată lumea? 

Dacă problema europeană nu
va fi discutată serios în viitorul
apropiat mă tem că Uniunea Eu�
ropeană se va goli de conținut și
va rămâne doar o siglă agățată pe
o clădire oarecare din Bruxelles. 

Altfel, frustrarea în țările Eu�
ropei va crește, iar valul națio �
nalist va face ravagii pe continent.
Mai devreme sau mai târziu, po �
puliștii vor prelua puterea în ma�
rile capitale europene, iar din acel
moment destrămarea Europei va
fi o chestiune de timp. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Strângerea rândurilor 
sau destrămarea Europei?

„Peste 50% dintre români cred că
situația din țară este mai rea
decât în 1989, potrivit unor son�
daje realizate de INSCOP Re�
search“ (hotnews.ro, 17
noiembrie 2022)

Mintea umană are ciudățeniile ei,
iar una dintre ele este aceea că,
deși funcționează pe baza rațiu nii,
construiește lumea din jur în
ciuda ei. Și n�ai ce să�i faci. Așa dar,
hai să zicem că acum, gata, preț de
cinci�zece minute nu mai suntem
în 2022. Suntem în iarna lui 1988
sau 1989, într�o lume pe care –
deși tot nu�mi vine să cred – foarte
mulți români o cred mai bună
decât cea de azi. 

E sâmbătă dimineața, o di �
mineață destul de friguroasă de
iarnă, iar tu, locatar urban al
unuia din blocurile construite de
Ceaușescu pentru a oferi locuințe
tuturor românilor, te trezești ca
să pleci la muncă – pentru că,
dacă ați uitat, sâmbăta era pe
atunci o zi de lucru normală. Te

trezești pe la 5.30 în apartamentul
rece, căci iarna caloriferele abia
dacă se dezmorțeau și nu�ți pu�
teai cumpăra centrală de gaz pro�
prie. Deschizi ușa de la bucătărie
spre restul apartamentului și
aprinzi toate cele patru ochiuri de
la aragaz, ca să încălzești locul.
Mergi la baie, te speli cu apă rece
ori cum o fi și fugi jos, la magazi�
nul de stat, să cumperi lapte și,
poate, niște iaurturi, dacă mai
prinzi. E deja coadă și speri să mai
apuci să cumperi și pâine înainte
să pleci la lucru. Dacă e coada prea

mare la pâine, renunți, te întorci
acasă cu laptele (mare noroc!), îți
pregătești pachetul cu mâncare și
o pornești spre tramvai/ autobuz/
troleibuz, ca să ajungi la locul de
muncă – asta dacă lucrezi în oraș.
Dacă ești cumva navetist (profe�
sor, medic, muncitor pe vreun
șantier sau la o uzină de altun�
deva), pornești spre gară ori auto�
gară pe la 5�6 dimineața, ca să
ajungi la muncă pe la 8.

Poate unii dintre noi, cei de
azi, s�ar întreba: „De ce n�ai merge
cu mașina?“. Pentru că e foarte pro�
babil să nu ai mașină. În 2022 ma �
șina e o banalitate, aproape toată
lumea are una. 

În 1989 puțini români își per�
miteau luxul unei ma șini ce costa
60�70 de mii de lei, la salarii aproxi�
mativ similare cu cele de azi, ceva
mai puțini ajungeau pe lista de
așteptare la Dacia sau Oltcit (cele
două op țiuni de mașini particulare
ale vremii) și, dintre fericiții pose�
sori de „mașină mică“, aproape ni�
meni nu își permitea să risipească

benzina strict raționali zată – vreo
40 de litri lunar.

Dar să presupunem că nu ești
un navetist oarecare – profesor,
medic, muncitor, tehnician – care
își petrece opt ore din zi la muncă
și alte trei�patru ore pe trenuri și
autobuze aglomerate, ci unul dintre
privilegiații care locuiesc într�un
oraș mare și lucrează tot acolo. O
pornești spre slujbă cu tramvaiul,
pe la 7 și ceva. Dacă ai noroc,
ajungi în interiorul supraaglome�
rat, lovind cu coatele, fiind lovit și
strivit la rândul tău, răsuflând
greu sub hainele groase. Dacă nu,
călătorești în frig, pe scara tram�
vaiului, și ea înțesată de lume.
Ușile vehiculului nu se închid, nici
nu au cum: pe treptele lui stau
agățați oameni peste oameni care
se țin de bare, se împing cu capul
înspre interior și cocoșează spa�
tele în afară, unde bate vântul
rece. Din când în când câte o
creangă le șfichiuie în viteză spi�
nările. Iar cine nu a călătorit pe
scara aglomerată a tramvaiului/

autobuzului/ troleibuzului/ tre�
nului, la viteză mare și cu ușile
deschise, nu a trăit cu adevărat în
comunismul urban.

Cobori din tramvai sau ce�o fi
și te îndrepți spre întreprinderea
sau magazinul sau școala unde lu�
crezi și unde e de obicei la fel de
rece ca în apartamentul de bloc.
Nu�i nimic, nu se supără nimeni da �
că rămâi cu o haină mai groasă pe
tine în sala de clasă – de exemplu –
și îi poți lăsa și pe elevi cu paltonul
pe ei. Dar poate că tu ai noroc să lu�
crezi într�un birou funcționăresc,
cu colegi înțelegă tori. Acolo se
plim bă hârtii și se pierde timp. E
bine. Cineva aduce de acasă sau im�
provizează dintr�o cărămidă BCA
un reșou spre care întind toți pi�
cioarele. Se poate face și cafea pe
el. Mai trece vremea, se mai des�
tinde atmosfera, oamenii pălăvră�
gesc în jurul reșoului ca oamenii
peșterilor în jurul focului. Au doar
grijă ce vorbesc și mai ales ce glu �
me fac, căci niciodată nu se știe
cine ascultă sau toarnă la Securi�
tate – un turnător cu siguranță e
acolo, printre prietenii cu care râzi
și vorbești. Dar nu�ți pasă, fiindcă
știi să spui doar ce se poate spune,
ai fost dresat de mic pentru asta.
Așa că deja parcă e mai bine. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O zi bună în comunism (I)
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Nu m�aș fi încumetat să scriu
iarăși despre Pink Floyd, dacă
Roger Waters n�ar fi comis două
chestii controversate. Omul are
talentul de a ieși în evidență cu
orice ocazie, rostind cu aplomb
imperial opinii contrare curen �
tului predominant de gândire și
percepție la nivel global, într�o
chestiune sau alta. 

Cunoscându�i năravul (își acordă o
importanță exagerată, fără picul
necesar de autoironie care să�l scu �
tească de bănuiala că e megaloma�
niac), nu pot să iau în serios pala �
vrele despre războiul din Ucraina.
De altfel, a ajuns el însuși să pretin �
dă că părerile i�au fost deformate
de mass�media. Dar când propune o
nouă versiune a piesei Comfortably
Numb, ca deschidere pentru con �
certele actualului său turneu mon� 
dial, n�ai cum să nu recunoști că
muzicianul dovedește suficientă lu �
ciditate și inspirație la o vârstă la
care alții s�au stins demult (și nu
fizic)! Altfel zicând, în stil popular,
bărbatul are sânge în instalație. 

Curajul său de a modifica una
dintre piesele definitorii pentru
Pink Floyd n�are nimic de�a face cu
vreo dorință de a�i pune te miri ce
piedică fostului coechipier, David

Gilmour, al cărui solo de chitară este
apreciat de iubitorii oricărei muzici,
nu numai ai rockului, și este celebrat
între cele mai strălucitoare din câte
s�au imprimat până în prezent.
Roger spune că a coborât tonalitatea
melodiei ca să sune mai întunecat și
mai profund. Eu cred că i�a reușit
din plin! Și vocea lui este mai adec �
vată, mai pliată pe „mesajul“ lipsit de
orice nuanță comodă. 

Aș spune că Waters și�a relevat
acum adevărata fire. S�a glosat des �
pre el că e tenebros și dificil, uitân �
du�i�se partea de sensibilitate, afec �
țiune, înțelegere. 

Trecând la animația concepută
de Sean Evans – ce să admiri, ce
impresionează mai mult în cele
aproximativ nouă minute, cât ține
videoclipul? Mișcarea lentă a came �
rei de filmat prin orașul devastat de
război? Lipsa unei localizări oare �
care, lesne de găsit în zonele de
conflict actual, conferă universa litate
sinistrei realități. Zborul păsărilor
negre? Oamenii împietriți în mersul
lor zilnic spre nu se știe ce scop?
Parcă sunt dintr�un tablou macabru,
pictat în Evul Mediu. Lu mina soa �
relui, precum a unui reflector din
lagărele de concen trare (a nu se
neglija grilajul cu sârmă ghimpată)?
Nuanța vernil�cenușie dominantă în

imagine? Visul, coșmarul sau delirul
unui suflet pierdut... 

Am ascultat și am revăzut biju �
teria asta de mai multe ori, în di �
verse momente ale ultimelor zile de
noiembrie, și de fiecare dată mi�a
mers direct acolo unde merge mu zica
de percutantă calitate și�mi dă iluzia
că nu trăiesc în lumea încon jurătoare,
ci undeva în absolut, ca un atom fără

constrângere rătăcit în Universul fără
margini... N�aș vrea să fiu vreodată în
situația de a opta care dintre versiuni
îmi place mai mult! Cel puțin nu acum:
bolnav de răul secolului trecut, ca și de
„binele“ acestuia, tare mi�e teamă că
mă potrivesc perfect în șablonul de
amorțeală conforta bilă, detestat de
numeroși contemporani neliniștiți,
cărora indiferența relativă li se pare 

o rușinoasă sustragere de la condi �
ția umană... 

Fie! Dar cum să dau pe agitație
continuă și, deseori, inutilă, starea
de plenitudine astrală, trăită ori de
câte ori ascult, bunăoară, Animals,
alt disc emblematic de la Pink
Floyd? Reeditat deunăzi (octom brie
2022, Columbia/ EMI), ca un cadou
de sărbători pentru fanii care aș �
teptau evenimentul de peste cinci
ani, albumul are o istorie ce, încă, își
așteaptă cronicarul obiectiv. (Acela
nu sunt eu, nu vă speriați!) L�am
înregistrat pe bandă, într�un alt
noiembrie, înfrigurat și cețos, în
1981, l�am cumpărat ca vinil și CD;
acum îl am și blu�ray, multiformat
HiRes 5.1. Dar mai cu plăcere învâr �
tesc vinilul... Nu vă plictisesc moti� 
vându�mi alegerea, puteți judeca
singuri! SDC

Animale blânde, animale bolânde

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Agatha Christie era deja
celebră când a scris The
Mousetrap/ Cursa de șoareci. A
considerat-o o modalitate
suplimentară de a rămâne în
atenţia publică dramatizând
pentru scenă o scurtă poves -
tire. De fapt, romanele ei
poliţiste au în ansamblu o doză
evidentă de teatralitate,
acţiunea fiind foarte dinamică,
cu multe dialoguri, dezvăluiri
surprinzătoare, cu întorsături
neașteptate de situaţie. 

Grija autoarei pentru întreținerea
misterului s�a exprimat prin op �
țiunea de a condiționa publicarea
povestirii de viața scenică a ver�
siunii teatrale. Proza nu va fi edi�
tată atâta vreme cât spectacolul e
încă pe afiș. 

Povestirea pornea și ea de la o
piesă de teatru radiofonic, un gen
foarte prizat de britanici și încă
bine dezvoltat și în prezent în in�
sulă. Era în 1947, a fost dedicată
reginei Mary, soția regelui George
al V�lea, și a pornit de la un caz
real care a terifiat Anglia. Specta�
colul a ajuns în West End în 1952
și de atunci se joacă fără întreru�
pere, cu excepția acoladei pande�
mice. Adică de 70 de ani. E un
record care o transformă în teatru
patrimonial, așa cum, la Paris, tot
cam de pe atunci, piesele lui Eu gen

Ionescu – Lecția și Cântă reața
cheală – se joacă la Theatre de la
Huchette așa cum au fost puse în
scenă la premiera lor absolută. 

Story�ul din Mousetrap e în
paradigma care a consacrat�o pe
maestra romanelor polițiste. Șap te
persoane se regăsesc aparent alea�
toriu la Monkswell Manor din
cauza vremii de iarnă, iar sosirea
unui polițist devine ocazia revelării
secretelor fiecăruia dintre ei. Mai
ales a aceluia că unul e criminal. 

DECORURILE AU FOST
REÎNNOITE DE DOUĂ ORI 
DIN CAUZA UZURII

Premiera absolute a avut loc la Not�
tingham, la Royal Theatre, dar suc�
cesul a dus�o în West End, „tărâmul
teatral“ din capitala Marii Britanii
unde ajung spectacolele ce fac ra�
ting. Inițial s�a jucat la Ambassador
Theatre, apoi într�o sală mai mare,
la St. Martin’s Theatre, care a pri�
mit�o, și de atunci, susțin statisticile
oficiale, s�a jucat într�un număr re�
cord de reprezentații: 28.915, până
în noiembrie anul curent. Numărul
va continua să crească, mai ales că
managerii organizează în 2023 un
turneu în regat, pentru a da posibi�
litatea tuturor curioșilor să vadă
această legendă vie a scenei. 

Formula e binevenită. Fragi�
litatea existențială a teatrului ca
artă a cărei durată e limitată la

cea a reprezentației, poate fi, iată,
învinsă astfel. Zece milioane de
oameni au vizionat spectacolul
doar în 2022. 

În cursul celor șapte decenii,
decorurile au fost reînnoite de do �
uă ori din cauza uzurii, dar reface�
rile respectă întru totul concepția
inițială. Un element de recuzită –
un ceas plasat pe șemineu, a rezis�
tat din versiunea de acum 70 de ani.
O constantă istorică!

Drepturile de autor sunt foar �
te ferme. Agatha Christie le�a fă �
cut cadou unui nepot, de ziua lui,
iar regula e ca doar o altă punere
în scenă, una singură, să mai aibă
loc în Marea Britanie atâta vreme
cât titlul rulează în West End. Sunt
măsuri de precauție culturală care
au drept scop menținerea în aten �
ția publică a acestui proiect. Va�
loarea și gradul său de atractivi� 
tate sunt protejate, ba mai mult,
sporesc de la an la an. 

MIZANSCENA E DE TIP
CLASIC, FOARTE REALISTĂ

Whodunnit e principiul ce struc�
turează narativitatea teatrală care
respectă modelul policierurilor
Agathei Christie. Pentru a con�
serva misterul, spectatorii sunt
rugați să nu dezvăluie rezolvarea
crimei, ca să nu dea spoiler și să le
răpească plăcerea celor eventual
interesați să vină la teatru. 

Distribuția inițială îl includea,
printre alții, pe Richard Attenbo�
rough, iar din 1952 până în prezent
peste 400 de actori au preluat rolu�
rile ca într�o ștafetă nevăzută. Mizan�
scena e de tip clasic, foarte realistă și
nici un element de modernitate nu a
fost adăugat. Și nici nu va fi.

Filmul See How They Ran
lan sat anul acesta utilizează drept
pretext creativ chiar cazul The
Mousetrap. Scenariul creează o
situație de conflict în jurul spec�
tacolului la Teatrul St Martin’s,
exploatând cinematografic istoria
atât de specială a locului. Premisa
ficțională e o posibilă ecranizare
a The Mousetrap, doar că regizo�
rul, un artist egolatru și antipatic,
este asasinat. 

Registrul cinematografic e
parodic, umorul simpatic la adre �
sa lumii artistice și a ticurilor
polițiș tilor criminaliști întruchi �
pați aici de un inspector cu pro�
bleme de băutură și o polițistă
începătoare sunt cheia de lectură
regizorală. Sam Rockwell și Saoirse
Ronan fac un reușit tandem actori�
cesc, la fel cu Adrien Brody, într�un
film cu aer British care merită
văzut. Și pentru referirile la lon�
gevitatea spectacolului din West
End, a cărui popularitate o spo �
rește, și pentru actoria de bună
calitate. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Un spectacol longeviv: 
se joacă de 70 de ani
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Traducerea în limba spaniolă a
romanului Provizoratde Gabriela
Adameșteanu: cronici entuziaste

Gabriela Adameșteanu
oferă o poveste eclatantă

despre supraviețuire și 
iubire în epoca dictaturii

totalitare

Prin Dimineață pierdută (1983), o
prețioasă cronică despre mai multe
generații pierdute din secolul XX,
autoarea a dobândit recunoașterea
internațională. În operele sale apa �
re mai mereu o femeie care trăiește
într�un regim opresiv. Provizorat
are loc tot în anii șaptezeci; Letiția,
protagonista, este căsătorită și are
un amant, iar când se uită pe fereas�
tra dormitorului, în timp ce ascultă
Beatles și U2, vede o piață în care
tronează statuia lui Lenin. Securi�
tatea este infiltrată prin ministere,
birouri și școli. Ca să ilustreze frica,
opresiunea și frustrarea, autoarea
îi atribuie personajului curajul
emoției și mărturisirii la persoana
întâi. Amintirile Letiției întăresc
ambianța lipsită de speranță; des�
curajarea invadează viețile tutu�
ror, iar melancolia circulă prin
așter nuturi, prin cântece și de�a

lungul acestui roman impresio�
nant. Adameș tea nu demonstrează
în operele ei că este o maestră, prin
descrierea atmosferei unei epoci și
prin felul în care reușește să�l facă
pe cititor să se simtă asfixiat de in�
truziunea politicului în viața de zi
cu zi, să înțeleagă ce înseamnă să
trăiești cu o frică instalată atât de
profund într�o societate lipsită de
libertate.

Plusuri: Este un parcurs isto�
ric viu și interesant prin România
comunistă din secolul XX.

Minusuri: Realmente nu�i pu �
tem găsi nici un cusur, mai de�
grabă s�ar cuveni să subliniem
traducerea impecabilă.

S. Fernández-Prieto, Ceaușescu 
și o ţară întreagă într-un climat de

suspiciune, „La Razón“, 21.05.2022 

Gabriela Adameșteanu 
se definește printr-o

literatură plină de detalii,
în care disecă trecutul

cutremurător al țării sale

Romancieră, nuvelistă, eseistă și
jurnalistă, Gabriela Adameșteanu
(Târgu Ocna, 1942) este una din�
tre cele mai bune autoare nu nu �
mai din literatura română, ci și
din întreaga literatură central�
europeană actuală. În Spania s�au
mai tradus înainte de romanul
său nou apărut Provizorat și alte
opere ale ei de aceeași calitate
uluitoare: Dimineață pierdută,
Drumul egal al fiecărei zile și În�
tâlnirea. Literatura pe care o scrie
este densă și în același timp mi�
croscopică, minuțioasă, alternând
radiografii istorice combinate ma�
gistral cu portrete de personaje și

descrieri de interioare. Sunt ra�
diografii extrem de precise, nu lip�
site de ironie, amănunțite și une� 
 ori devastatoare printr�un simplu
gest ori dialog. Radiografii ce do�
bândesc o luciditate cutremură�
toare, aproape fantastică și neo� 
menească, inspirat din anii comu�
nismului în țara ei, pe vremea dic�
tatorului Ceaușescu. Un prezent
care alternează cu alte etape negre
prin care a trecut țara: călătoriile
către un trecut rușinos și colabo �
raționist cu naziștii, sub comanda
dictatorului Antonescu.

În Provizorat o întâlnim din
nou ca protagonistă pe Letiția,
care era deja prezentă și în minu�
natul roman de debut scris de
Adameșteanu, cronică a anilor ’50
și ’60 din România, Drumul egal
al fiecărei zile, un adevărat clasic
al literaturii contemporane de
limbă română. Prinsă în carcera
unei căsnicii lipsite de iubire cu
Petru, un profesor bădăran și
uneori brutal, pentru care nu mai
simte decât un sentiment vag de
vinovăție, Letiția este acum îndră�
gostită de Sorin, colegul ei de ser�
viciu cu care simte că „are lucruri
în comun“: faptul că provin din
„clasa burgheză persecutată“. În
aparență, totul pare să aibă loc la
fel ca în oricare alte spații ale
lumii libere: sunt tineri care as�
cultă Dalida, The Platters și The
Beatles, care poartă pantofi cu
platformă și catarame cumpărați
de la Berlin, în timp ce melodiile
lui Aznavour „traversează feres�
trele deschise care dau spre sta�
tuia lui Lenin din fața Clădirii“.
Adameșteanu este o adevărată
maestră în descrierea cheilor de
lectură pentru o lume închisă
strașnic în ea însăși, lumea comu�
nistă, greu de conceput pentru cei

din afara ei. Imaginile colțuroase
înfățișate de Adameșteanu, atât ale
șirului nesfârșit de personaje care
îi traversează romanul, cât și ale
practicilor și corupției, trăite zilnic,
prelingându�se până și de�a lungul
celei mai insignifiante portițe coti�
diene, sunt realmente splendide.
Este un sistem de tip pânză de pă�
ianjen, care consolidează complica�
tele țesături ale dictaturilor omni� 
prezente. Scoate la lumină contra �
dicțiile sarcastice din sistemul unui
despotic partid unic bazat grandi�
locvent pe „o societate fără clase so�
ciale“. Cu toate aceste, în el, privi �
legiații erau mereu aceiași: membri
ai aparatului de Partid, de Stat și ai
temutei Securități.

Un univers kafkian, gri, des�
pre care protagonista Letiția va
scrie într�un carnețel destinat vii�
torului, pentru momentul în care
coșmarul prin care au trecut cu
toții va trebui povestit și altora.

Mercedes Monmany, 
România și generaţia idolilor căzuţi,

„ABC“, 18.06.2022

Provizorat, 
o carte ambițioasă 

și acaparatoare

Doi îndrăgostiți se întâlnesc din
când în când într�un apartament
împrumutat dintr�un cartier măr �
ginaș, dimineața sau după�amia �
za, după cum le permite progra� 
mul constrângător al vieții lor clan�
destine, secrete, pentru că trebuie
să se ascundă nu numai de spiona�
jul bârfitor din jur, ci și de omni �
sciența unui stat polițienesc. Locul
și timpul în care are loc povestea
sunt inițial la fel de în cețoșate ca și

peisajul periferic care se vede din�
colo de geamurile murdare ale fe�
restrei, cu încuietorile ei stricate
prin care intră frigul. Orașul este
București, iar timpul – anii șaizeci
aproximativ, în faza aceea de îm�
potmolire politică și vitală a unei
dictaturi [...] al cărei final nimeni
nu mai avea curajul să îl întreză�
rească. Timpul sare uneori spre
viitorul anilor nouăzeci, iar atunci
prezentul celor doi îndrăgostiți se
transformă într�o amintire înde�
părtată, stropită cu un amestec
bizar de nostalgie și amărăciune.
Alteori timpul merge înapoi, din�
colo de momentul nașterii celor
doi îndrăgostiți care au acum în
jur de treizeci de ani, ca să le arate
originile, pe care cei doi nu le cu�
nosc... Sunt anii tiraniei și cruzi�
mii pe care îi suportase o biată
țară care are neșansa să fie situ �
ată, ca într�o falie geologică, între
brutalitatea nazistă și brutalita�
tea sovietică și care în plus avea
deja în interior propriile ei se �
mințe de fanatism ideologic și 
de barbarie politică. Câteodată

Provizorat, romanul Gabrielei Adameșteanu a cărui primă ediție 
a apărut la Editura Polirom în 2010, a apărut în mai 2022 la
prestigioasa editură spaniolă Acantilado, în traducerea Maríei
Ochoa de Eribe. Este cel de-al patrulea volum al autoarei tradus 
în limba spaniolă, după Drumul egal al fiecărei zile, Dimineață
pierdută și Întâlnirea. Legat de această carte, Gabriela

Adameșteanu a acordat două interviuri, pentru „El Pais“ și „ABC“, 
și este totodată nominalizată la Premios Cálamo, un apreciat
premiu al unei librării din Zaragosa, pentru care se transmit voturi
din toată lumea, până la mijlocul lui ianuarie 2023. Vă prezentăm
mai jos fragmente din cronicile elogioase ce însoțesc până acum
ediția spaniolă a romanului.
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bio grafia personajelor corespunde
decisiv circumstanțelor istorice:
asta le permite să experimenteze la
nivel personal marile mutații ale
unui destin colectiv. 

Valul dorinței reciproce care
i�a adus în acel apartament nu
șterge diferențele profunde dintre
cei doi îndrăgostiți, indicii ale unei
discordii viitoare, pe care [...] nu�și
permit să le vadă ori preferă să le
ignore. În structura administrativă
unde cei doi lucrează ca func țio �
nari de joasă categorie se strădu�
iesc să stea departe unul de altul.
Pasiunea sexuală este o gură de aer
proaspăt, dar insuficient, și se
uzează cu timpul, la fel ca viața,
trecută prin dubla mașinărie ne�
obosită și grosolană a opresiunii și
aservirii. Îndrăgostiții se ascund în
apartamentul nesigur, se dăruiesc
unul altuia, respiră aerul îngroșat
de tutun, de sex și de lipsa igienei;
uneori chiar dansează pe ritmul
unor melodii americane sau fran �
țuzești care se aud prin pereți. Dar
ceea ce�și povestesc este mult mai
puțin decât ceea ce nu ajung să�și
spună, pentru că suspiciunea in�
fectează chiar și latura cea mai in�
timă a vieții, iar ceea ce știu despre
ei înșiși, sau fiecare despre celălalt,
este foarte puțin în comparație cu
tot ceea ce nu știu, trecutul lor care
îi apasă, chiar dacă nu�l cunosc...
Provizorat este o carte ambițioasă și
acaparatoare, în stil clasic, cu scrii�
tură și structură întretăiate, cu sal�
turi în timp, cu puncte de vedere
schimbătoare, cu voci și prezențe
care se înlănțuie de�a lungul ge �
nerații lor, undeva între finalul ani�
lor treizeci și primii ani nouăzeci.
Traducerea făcută de María Ochoa
de Eribe sună expresiv și fluid, dez�
legată la limbă în momentele de
franchețe sexuală feminină. Narato�
rul omniscient, atât de disprețuit azi,
se arată în acest roman în toată
splendoarea capacității sale de a
spune tot, sărind peste timp, peste
locuri, pes te conștiințe, desfășu �
rând panorame de mare amplitu�
dine ori concentrându�se asupra
amănuntelor minuscule și revela�
toare ale cotidianului. În Provizo�
rat există și imagini fulgerătoare,
flash�uri teribile cu interogatorii
și tortură: simbolul lor esențial
este însă degradarea spirituală
iremediabilă nu a victimelor ară�
tate, ci mai ales a oamenilor obiș �
nuiți, a celor că pătuiți, a celor
ca re se supun fără să crâcnească,
sfredelul de neoprit din interiorul
con științei umane sub tiranie. 

Antonio Munoz Molina, 
Vieţi secrete, „El Pais“, 

24 septembrie 2022

O nouă ocazie de a o citi
pe autoarea româncă

Gabriela Adameșteanu

Provizorat, adică „provizoriu“ în
limba română, a avut o primire
excelentă în Franța cu titlul Situa�
tion provisoire. Ajunge în spa�
niolă cu o nuanță în plus în titlu
[Vidas provisionales – Vieți pro�
vizorii], poate mai potrivită, pen�
tru că viețile personajelor se pe� 
rindă într�o formă incompletă,
nesatisfăcătoare, în așteptarea
unor timpuri mai bune. Gabriela
Adameșteanu cunoaște diabolica
structură comunistă încă din Fa�
cultatea de Litere a Universității din
București, unde și�a dat licen ța cu o
lucrare despre Marcel Proust. Abia
în decembrie 1989, Republica So�
cialistă România și�a schimbat
destinul politic. Ada meșteanu era
deja un nume în literatură încă
din 1983, datorită romanului său,
Dimineață pierdută. În amintirea
acelei perioade atât de tragice își
construiește romanul Provizorat,
plecând de la relația adulteră pe
care o au doi funcționari dintr�o
instituție culturală comunistă în
timpul anilor șaptezeci. O perioa �
dă în care viața intimă era urmă�
rită de organismele guvernamen�
tale care puneau în practică un
control kafkian asupra popu lației.
Iubirea clandestină a acestei pe�
rechi, formată din Sorin și Letiția,
care obișnuiesc să se vadă într�o
garsonieră sărăcăcioasă pe care le�o
împrumută un prieten, va fi pretex�
tul pentru a reflecta ambianța tota�
litară care generează scene absurde. 

De fapt, Adameșteanu, în opere
precum Drumul egal al fiecărei zile
(pe care l�a publicat Ediciones
Xorki în 2016), deja abordase tema

vieții sub jugul stalinist, în dece�
niul anilor cincizeci, iar romanul
prezent se deschide cu un motto
din jurnalul lui Mihail Sebastian,
despre visul pe care l�a avut cu
Stalin. Un exemplu al sugestiei pe
care o trăiește cel care se află
într�un sistem represiv și care
ajunge să nu mai aibă încredere
în nimeni. Deasupra tuturor se ri�
dică iubirea, erotismul dintre
Sorin și Letiția, ca o portiță de
scăpare. Dar teama că ar putea
rămâne însărcinată într�o țara
unde avortul este pedepsit cu în�
chisoarea nu o lasă pe Letiția să
iasă din provizorat. 

Toni Montesinos, Iubire sub
comunism, „La Vanguardia“,

02.10.2022

Gabriela Adameșteanu –
una dintre cele mai 

interesante autoare din
literatura română

contemporană

În acest roman în care acțiunea
are loc în anii șaptezeci ai secolu�
lui trecut, cu salturi în timp spre
generațiile anterioare și viitoare,
ni se povestește relația riscantă
între doi funcționari din admi �
nistrația culturală (Sorin și Leti ția)
în timpul dictaturii comuniste.
Acțiunea începe cu una din întâl�
nirile lor amoroase în garsoniera
pe care Sorin o împrumută de la
un profesor universitar, Florinel,
la periferia orașului. Și soțul
înșelat (și infidel), Petru, devenit
un alcoolic brutal și insuportabil,
este tot profesor universitar. So rin
și Letiția au același loc de muncă
(numit Clădirea sau Instituția) și
acolo ei devin maeștri ai disimulării

și atitudinii rezervate, pentru că
ochii, urechile, microfoanele și
pro fitabila posibilitate de a de �
nunța erau la ordinea zilei în Ro�
mânia lui Ceaușescu. O acuzație de
adulter sau un avort clandestin
aveau pe atunci serioase conse �
cințe penale și sociale. Întâlnirile
romantice de câteva ori pe săptă�
mână sunt motorul vieții Letiției
care traversează întreg orașul pen�
tru cele câteva ore, de sex, alcool,
cadouri, conversații și dans. 

Cartea ne cufundă în subsolu�
rile acelei lumi corupte, unsă cu re�
compense, plicuri și favoruri, și
descrie trădările pe scară mare și
mică, între superiori, dar și între
amanți, pentru a urca în ierarhia
unei lumi de tehnocrați. Gabriela
Adameșteanu știe să redea culoarea
și țesutul epocii de�a lungul trans�
formării sale politice, cu splen  dide
descrieri ale orașului sau ale mărci�
lor de alcool, țigări, automobile,
haine, parfumuri, frigidere, oficiale
sau de pe piața neagră. O lume a in�
finitei birocrații, a propagandei, a
paranoiei și a suspiciunii perma�
nente, în care dificultatea cititoru�
lui spaniol va fi să nu rămână în� 
mărmurit în fresca istorico�politică
năucitoare și detaliată, care, din�
colo de povestea celor doi iubiți, in�
vadează paginile acestei cărți.

Ernesto Calabuig, Iubiri interzise
pe timp de dictatură, „El Cultural“,

04.11.2022

Vieți provizorii, un titlu
devastator și adevărat

Ah, România comunistă din anii
’70! Nicolae Ceaușescu și tova rășa,
la începutul anilor paranoici, plini
de dușmănii și de grandoare, o
grandoare care exista numai în

capul lor și prea puțin în stomacul
oamenilor obișnuiți. Omnipre�
zentă nu era bucuria de a trăi, ci
Securitatea, poliția secretă, într�o
zi erai sus sau nu foarte jos, iar în
ziua următoare te trezeai la închi�
soare, pentru nimic sau aproape
nimic. Într�o țară a lipsurilor și
îngrădirilor, a micilor nefericiri și
a micilor nefericiți, puteai cădea
în dizgrație chiar și numai pentru
o biată nuanță. Însă, cum omul se
obișnuiește și cu cele mai brutale
fapte și trebuie să avem o anumită
încredere în fericire (realitate
palpabilă ori iluzie), există loc sub
soare și pentru iubire. Și chiar și
pentru degradarea iubirii. Și pen�
tru aparențe. În România acelui
om mic și a fotografiilor lui stili�
zate, aparențele erau mai adevă�
rate de cât realitatea însăși.

Provizorat (ce titlu mai potri�
vit și mai adevărat?) este povestea
României din anii incerți care au
precedat cel de�al Doilea Război
Mondial, până la eliberarea ei de
sub cuplul Ceaușescu, împușcat
cu avânt revoluționar, în imagini
care au făcut înconjurul lumii
îna inte să se piardă în noroaiele
Istoriei. Este și povestea lui Sorin
și a Letiției, amanți, fiecare din
alte motive și în căutarea altor lu�
cruri. Sorin, poate, caută iubirea
și este un atlet al sexului, în timp
ce Letiția se gândește la ale ei și la
soțul său, Petru. Sorin crede că
pricepe mecanismele puterii, în
timp ce�i vede cum îmbătrânesc și
decad, precum copacii trecuți și
putreziți, pe cei care l�au precedat
sau care îl înconjoară. Letiția scrie
o carte și colaborează la o revista
coordonată de Petru, dacă e pe
merit sau nu, are prea puțină
importanță. Totul curge, precum
ape în derivă, în opera Gabrielei
Adameșteanu. Se întrepătrund
destine, iar destinul rămâne în
continuare un cuvânt greu, cu re �
zonanțe apocaliptice, într�o țară
obsedată de trecutul ei și de ne�
voia de a�și ascunde rudele sau
poveștile de familie. Trecutul ro�
mânesc condiționează prezentul
românesc, iar omul nu este res�
ponsabil de actele sale (reale ori
imaginare), ci și de toate cele din
arborele său genealogic. Viața
adevărată se află în altă parte și,
între timp, rămân așteptarea și în�
tâlnirile pe grabă. Dizgrația, indi �
ferența, timpii morți și, cum spun
francezii, mica moarte. O manieră
de a trăi pe apucate, în timp ce
lumea (adică România) se des�
compune.

Juan Jiménez García, Mica moarte,
„Détour“, 22 septembrie 2022
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Gabriela Adameșteanu –
Voci la distanță
„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă un fragment din volumul
Voci la distanţă de Gabriela
Adameșteanu, apărut de curând 
în Seria de autor „Gabriela
Adameșteanu“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Capitolul 15
Vila secretă

Când ne�a cazat, Gigi Trif s�a scu�
zat că nu ne poate da camere cu
vedere la mare. O aveam totuși
sub ochi, până spre Costinești. Ce
bucurie să dăm în fiecare zi cu
ochii de ea atunci când dimineața
trăgeam draperiile și ieșeam pe
balcon! Cosmetice străine la duș,
bufet suedez în sala pentru micul
dejun, cupluri de nemți cu câte
doi�trei copii blonzi care se târau
pe jos, printre picioarele lor, îi tră�
geau de mânecă, adorabili, cu
obrăjorii de porțelan roz mânjiți
de iaurt și dulceață. Erau deja gata
de plajă când apăream și noi, cu
ochii cârpiți de somn și uneori cu
capul greu de la vinul băut seara
împreună cu doctorul Tatarcan.

Andu nu pierdea din ochi sue�
dezele care toate arătau exact ca
Agnetha și Frida de la ABBA. De
dimineață până seara, pe plajă și pe
terase auzeai doar The gods may
throw a dice/ Their minds as cold
as ice/ And someone way down
here/ Loses someone dear… Cu The
winner takes it all for mația a luat
premiul la Eurovision. Sau poate 
l�a luat cu Waterloo? Oricum, între
Eurovisionul de atunci și cel de azi
nu încape nici o comparație!

Suedezele dispăreau, seară de
seară, la Eforie, la Vraja Mării, la
boema din 2 Mai și Vamă, lumea
artiștilor nudiști, sau în cine știe în
ce baruri din stațiuni, despre ca�
re ne raporta, ușor dis prețuitor,
Dorin Tatarcan. Arăta mai puțin

interesat de ele decât Andu al meu.
„Astea�s dornice de agățat,

dar habar n�au că cine le ține tre �
na este în misiune. Sau vânează o
căsătorie, fie ea și albă, să�l scoată
din țara asta nenorocită“, mârâia
soțul meu. 

„O zici de ciudă! Ți se scurg
ochii după ele, dar cu plozii și ne�
vasta după tine, n�ai nici un spor“,
îi strecuram.

Andu râdea, probabil mulțu �
mit că era cel mai mic păcat pe
care puteam să i�l reproșez. Iar eu
credeam că�l tachinez. Avea să mai
treacă ceva vreme până să aflu că
mai avea o nevastă, la spital, de
care știau toți, în afară de mine.

It’s simple and it’s plain/ Why
should I complain?

*

Din când în când șeful de sală dis�
părea. Când Ceaușescu avea invi tați
de inimă, Trif era dus ca să ser�
vească la masă, la Vila Lui din Nep�
tun. La masă cânta Mia Braia Mă
dusăi să trec la Olt și Radu mamii,
Radule, iar Ceaușescu le turna mu�
safirilor în pahare vinul pregătit
pentru el, de șapte grade. Asta, și al�
tele pe care le�am uitat între timp, ni
le�a spus doctorul Tatarcan. 

„Când auziți elicopterul bâ�
zâind peste plajă, Trif e de mult
ajuns, studiază locul fiecăruia la
masă și meniul: ciorba e nelipsită,
le mai plac știuca umplută, papri �
cașul de pui, iar la desert, cozonac
sau clătite. Trif ajunge devreme ca
să�l ferchezuiască ăia de�acolo și
să�l dezinfecteze, doar știți cât de
ipohondru este El!“, continua doc�
torul Tatarcan.

„De unde să știm, Dorine?!“,
făcea Andu pe prostul, deși des�
pre ipohondria și paranoia Lui
vorbea tot orașul. 

Însă Tatarcan nu�l băga în sea �
mă, în ultima vreme îl tot lua de sus.
Și Andu al meu înghițea. Câteodată
îl mai pizduia, dar numai între noi,

în cameră, și se ferea de telefon, de
parcă fostul nostru coleg ar fi stat
cu urechea lipită de el. 

„Cu ultimul elicopter vin flo�
rile de pus pe mese, le aduc direct
de la Codlea, Ea le dorește cât mai
proaspete. Vă dați seama ce încre�
dere se are în Ghiță al nostru?!“ 

Poate că într�adevăr, așa cum
susținea Andu, doctorul Tatarcan
nu trea o invidie amestecată cu ad �
mirație față de șeful nostru de sală,
care avea intrări în lumea cea mai 
înaltă. Și�i plăcea să ne strecoare ast�
fel de secrete ca să stăm gură�cască la
el. Spunea Ea sau El, Ei sau Lui cu o
intonație anume și un început de
zâmbet complice în colțul gurii.

*

Ce�i drept, începuserăm și noi, în
ultima vreme, să�l privim cu alți
ochi pe Trif. După ce am aflat că
servește la Vilă, Andu a început
să�i găsească și calități:

„...îți dai seama, Pisi, că tre�
buie să îngroape în el tot ce aude
acolo? Orice greșeală o plătește
cu capul! Nu doar al lui, ci și al ne�
vestei. Ba chiar și al nenorocitului
ăluia de copil pe care tu te strofoci
să�l ții în viață, cât mai poți!“.

„Ți�ai schimbat părerea des�
pre Trif?“, îi râdeam în nas. 

„M�ai auzit tu pe mine vreo�
dată să zic ceva rău despre el?“, se
apăra, mai ales dacă ne aflam
lângă telefon.

Să recunosc, însă, că și eu mi�o
schimbasem, deși n�aș fi în stare
să spun dacă în bine sau în rău.
Gigi Trif, nici frumos, nici urât, cu
o față de�l puteai confunda cu ori�
cine, părând inteligent doar fiind �
că fruntea i se mărise de la părul
cu fir subțire, rărit în creștet, nu
era un simplu șef de sală, la curent
cu mesele unde trebuie puse vasul
cu flori și microfoane, dacă ar fi să
iau de bune spaimele lui Andu.
Multe trebuie să fi văzut ochii lui,
multe trebuie să�i fi trecut pe la

urechi, dar era mormânt. Așa ni l�a
descris doctorul Tatarcan. 

*

Seara luam masa pe terasă îm�
preună cu Adela și Dorin Tatar�
can, care își continua serialul
despre lumea bună din Neptun:

„Vilele dimprejur le�au făcut
odată cu a Lui, să�și aibă Curtea
lângă El. Și le supraveghează mora�
litatea, să se mai termine cu pros �
tituția, le�a zis într�o zi, de la obraz.
Vin împreună cu neveste, copii,
bone și câini, dar nu pisici. Nu poate
să le sufere. Are un labrador, Corbu,
și doar El îi dă de mâncare, cu mâna
Lui! L�a adus din Anglia, de la Re�
gină sau de la laburiștii cu care e
mai prieten. Copiii au și ei câini,
Nicu un lup, Valentin un cocker,
Zoia, și ea, vreo doi mai mici. Înal �
ților tova răși nu le�a mai rămas altă
dis tracție decât Baza de Tratament
de la Hotelul Doina, unde�și mai
dreg spinările și încheieturile țepe �
ne. Dar maseuzele și kinetoterape �
uții nu�s mulțumiți de ei, când ai
nevoie de�o pilă, ia�i de unde nu�s!
Preferă nemții și fran țujii care vin cu
valuta�n dinți! De unde știu, doctore?“,
a râs la Andu. „Știu fiindcă am fost
solicitat să dau consultații străinezilor
de la Baza de Tratament. Firește c�am

mers pe tariful meu obișnuit! Până și
chelnerii mai împușcă acolo ceva
mărunțiș, cinci franci, o marcă, dar�
mite doctorul de la Urgențe, ha�ha!“ 

Se oferise să ne vâre și pe noi
la niște proceduri, dar l�am refu�
zat, râzând. Nu ne�am fi stricat
vacanța cu tratamente pentru
boșorogi. Și, fără indiscrețiile lui,
habar n�am fi avut că Trif servea
la masa cui servea. 

Într�o zi, însă, șeful nostru de
sală s�a văzut silit să�și dezvăluie
importanța. Ne�a tot dat târcoale
după micul dejun și, când nu mai
era nimeni prin preajmă, ne�a rugat
ca, pentru o seară, să luăm masa în
restaurant, fiindcă cineva impor�
tant, da, foarte important, urmează
să cineze pe terasă. Să nu dăm vreun
semn că l�am recunoaște! Să nu pri�
vim spre acea persoană, să ne
purtăm ca de obicei. Normal.

Normal c�așa o să facem. Să 
n�aibă șeful de sală nici o grijă, vom
fi discreți, l�am asigurat. Atât de dis �
creți am fost, încât nu l�am întrebat
cine va fi persoana foarte impor�
tantă. Nu�l aveam nici pe doctorul
Tatarcan să ne spună. Pe urmă lui
Andu i s�a părut că nu întâmplător
plecase Dorin în Deltă, fiindcă cel
care a venit, seara, să cineze pe terasa
de la Hotel Amfiteatru era Nicu.

Chiar Nicu Ceaușescu! SDC

CARTEA
„Gabriela Adameșteanu a dat deja literaturii române
câteva personaje memorabile. Doar că prin ele erau
investigate narativ istoria familiei (istoria mică) și,
deopotrivă, istoria ţării (istoria mare). Voci la distanţă
intră, în chip fericit, în același tipar. Situat în imediata
actualitate, în chiar anii noștri, cu toate provocările lor, 

romanul aduce la expresie consistente voci individua -
le, prin care se încearcă descifrarea unor voci fami -
l iale. Aș spune că, mai presus de orice, Voci la distanţă
este un puternic roman de familie. La urma urmei,
bogaţi ori săraci, demnitari sau oameni simpli, toţi au
familii și suferă ori se bucură (mai ales suferă) din
cauza lor, încercând să le menţină, după abilităţile
fiecăruia, coeziunea sau, dimpotrivă, să le distrugă
pentru a crea altele mai promiţătoare.“ (Sanda Cordoș)
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Daruri la măsura nopții
Nicolae alungă norii negri de
furtună, presărând stele aurite 
pe cerul senin.

În 1433, pictorul italian Bicci di
Lorenzo începe lucrul la altarul
bisericii San Niccolò di Cafaggio,
o mănăstire benedictină pe locul
căreia se află astăzi un corp al
Conservatorului Luigi Cherubini
din Florența. Din pictura lui s�a
păstrat doar o mică parte a prede�
lei, secțiunea inferioară a altaru�
lui, care zugrăvea scene din viața
și minunile patronului ei, alături
de Fecioara cu Pruncul, îngeri și
sfinți. Pentru că familia Medici îl
comisionase la celebrul său Pa�
lazzo, i�au trebuit doi ani pentru
terminarea acestui altar, deși
Bicci era un specialist în fresce de
mari dimensiuni – între ele scena
în care Nicolae din Patara aduce
zestre celor trei fete sărace, păs�
trată într�un triptic al catedralei
din Fiesole, despre care se spune
că l�ar fi inspirat pe Benjamin
Britten să scrie în 1948 cantata
pentru tenor, cor de băieți și două
piane, Saint Nicholas. 

Ashmolean Museum de la
Universitatea Oxford păstrează
un mic fragment din rămășițele
aurite ale altarului florentin din
Cafaggio, o scenă de doar 29×59
cm, în care Sfântul Nicolae îm�
blânzește furtuna. E una dintre
cele mai neașteptate reprezentări
a celui considerat făcător de mi�
nuni, ocrotitor al copiilor (al celor
cuminți!), al fetelor sărace, dar și
patron al marinarilor și hoților
încolțiți de regrete: prinși de fur�
tună, cu pânzele zdrențuite în bă�
taia vântului, echipajul și pasage �
rii navei la ananghie aruncă fre�
netic cufere și baloți peste bord
pentru a ușura încărcătura. Unul
dintre ei, probabil căpitanul, se
roagă Sfântului Nicolae, care plu �
tește peste viforul valurilor, bine�
cuvântând îmbrăcat în hlamidă și
cu mitră episcopală, cu lumina iz�
băvitoare. Postura lui zburătoare
e repetată în sens invers, în josul
tabloului, de o sirenă care pleacă
cu viteză spre stânga; ea evocă pe�
ricolele mării și creaturile păgâne
pe care creștinismul le învinsese. 

Deznodământul e ușor de an�
ticipat: Nicolae alungă norii negri
de furtună, presărând stele aurite
pe cerul senin. Am descoperit
acest tablou grație unei reprodu�
ceri de pe coperta unui disc din

1998, mai exact detaliul cu sfântul
plutitor printre stele: The Night of
Saint Nicholas, pe care, pentru că
nici nu există prea multe colinde
cu el (în afară de, bineînțeles,
Jolly Old Saint Nicholas) și nici
nu prea mai primesc daruri, îl as�
cult de atunci în fiecare an de Moș
Nicolae. Așa că folosesc această
pictură ca pretext pentru a vă face
să ascultați o muzică inedită, mai
ales pe cei care, nefiind cuminți,
nu găsesc nimic în ghetele din
noaptea cu pricina. 

Noaptea Sfântului Nicolae e o
colecție de cântări sacre interpre�
tate de două grupuri vocal�instru�
mentale italiene specializate în
muzică veche. Partiturile datează
din secolele 13�14, epoca în care a
fost construită biserica San Nic �
colò di Cafaggio din Florența. A
apărut în 1998 la Arcana, o casă
de discuri bizară a unui francez,
tot bizar, dar genial, care imprima
din anii ’90 muzici rarisime, ma�
joritatea capodopere uitate sau
neglijate. Francezul a murit între
timp, Arcana a intrat în siajul
Outhere Music, o casă mare spe�
cializată în muzică clasică și jazz,
dar care continuă să scoată dis�
curi fenomenale, de la creații ano�
nime păstrate prin cotloane de bi �
blioteci din Evul Mediu până la parti�
turile unor compozitori ne cunoscuți

de la începutul turbionarului secol
XX. Toate în interpretări impeca�
bile. Așa cum e și aceasta, o colecție
impropriu subintitulată „o litur�
ghie medievală pentru Advent“, ma�
joritatea extraselor fiind lucrări
disparate din Antifonarul Sarisbu�
riense, confirmate din surse scrise
la Bam berg și Ivrea. Și explicată 
prin faptul că, imediat după Marea
Schismă, Sfântul Nicolae devine
protector al orașului Bari, iar în tim�
pul Primei Cruciade și al Veneției,
de unde faima sa va traversa Europa
prin Țările de Jos și Scandinavia,
până în sălbateca Rusie. 

Toate piesele sunt o mărturie
diastematică de secol 14 în „notae
quadratae“ (o notație muzicală
primitivă, dar destul de logică, cu
niște pătrățele care indicau înăl �
țimile, dar nu și duratele sunete�
lor), dintr�un manuscris celebru
pentru lumea specialiștilor în
muzică veche. Muzica din această
înregistrare face parte aproape în
întregime din Oficium Sancti Ni�
colai Episcopi & Confessoris; este
alcătuită din Vecernie, Utrenie și
slujba Laudelor cu trei Ceasuri.
Structurată după tipicul roman, li�
turghia Sfântului Nicolae va fi apoi
adaptată de un anume William de
Volpiano, muzician și arhitect, care
în jurul anului 1100 proiecta și bise�
rica abației de la Mont Saint�Michel.

Toate antifoanele cu psalmodia co�
respunzătoare și lecturile din
psalmi sunt extrem de vechi, chiar
dacă nu din așa�zisul fond primi�
tiv al muzicii gregoriene, ci dintr�
un al doilea val, care conține și
transformă formulele cantus fir�
mus�ului primordial, fiecare cu
caracteristici proprii: la Qui cum
audissent i se alătură un delicat
acompaniament de harpă medie�
vală, pe când O Christi pietas este
singura lucrare care aduce îm�
preună vocile feminine cu cele
masculine, un incipit pentru corul
mixt din secolele ce vor urma. 

Și cei care cântă sunt specia �
liști, La Reverdie, un celebru cvar�
tet multinațional vocal�instru�
mental și I Cantori Gregoriani, un
grup gregorian masculin cremo�
nez. La Reverdie a fost fondat în
1986 de două perechi de muzi�
ciene surori din Italia, Claudia și
Livia Caffagni, Elisabetta și Ella
de Mircovich, specializate în re�
pertoriul vast și variat al Evului
Mediu și al Renașterii timpurii. În
proiectele lor muzicale sunt folo�
site și instrumente ca psalterion,
vielă, harpă, țiteră germană și di�
verse percuții. Literal, reverdie se
traduce re�înverzire, numele for �
mației vine de la un gen poetic al tru�
badurilor medievali care celebra
venirea primăverii. Dar nu metaforele

sunt importante: interpretarea în
sine duce instantaneu la frumu �
sețe, prin simplitate; voci îngrijite,
rar și discret acompaniate de cele
câteva instrumente vechi și percu �
ția austeră, împăturesc atemporal
muzica unei păci așezate, perfect
inconciliabilă consumerismului
contemporan căruia îi suntem de�
finitiv predați. Un prezent zgomo�
tos și mercantil în care Santa Claus
l�a înlocuit fără menajamente pe
Sancti Nicolai, acel înțe lept și subtil
„chip al blândeților“, un prezent în
care uităm să�l ascultăm pe celălalt.
Sărbătoarea Sfântului Nicolae, așa
cum spunea un bun discipol al său
peste secole „nu este o sărbătoare a
ghetelor pline, ci o amintire a pi�
cioarelor goale“. 

Amintirea aceasta trezvitoare
se simte pe întreaga ambianță a
înregistrării, una întru totul cu�
prinzătoare: o biserică bineîn �
țeles, San Damaso din Modena, ale
cărei reverberații îmbrățișează nu
doar pauzele de expresie și tăce�
rile din partituri. Un fagure mare
de piatră prin care curge greu, cu
rotunjimi de metal topit, sunetul
drept, fără pic de vibrato, în afara
timpului, fără nimic din zgomotul
fad de „spirit al sărbătorilor“. Și
nu e o metaforă, sunetul acestui
disc e greu de fixat în timp, într�o
epocă sau în rigori și canoane es�
tetice, imposibil de ancorat în col�
bul manuscrisului de acum 700
de ani, la fel de fără vârstă ca în �
suși Sfântul icoană a blânde ților
înțelepțite căruia îi e închinat.
Muzica acestei nopți e în fapt o lu�
minoasă hagiografie a Sfântului
Nicolae: făcător de minuni, ocro�
titor al copiilor (a celor cuminți!),
a fetelor sărace, dar și patron al
marinarilor și hoților încolțiți de
regret, căruia un anume Nicolae,
om de altfel iute la mânie, umblat
peste mări și țări și devenit epis�
cop credincios în Mira Lichiei, a
avut bunătatea și răbdarea de a�i
poza ca model.

Audiție plăcută! SDC

(Text apărut iniţial 
în numărul 756 al 

„Suplimentului de cultură“)

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Bicci di Lorenzo, Sfântul Nicolae din Bari îmblânzind furtuna, 1433-1435, Ashmolean Museum, University of Oxford
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Miercuri, 7 decembrie 2022, 
a avut loc decernarea premii -
lor Academiei Române pentru
anul 2020. Printre laureaţi 
s-au numărat și Andreea
Răsuceanu, ca și Ion Pohoaţă,
Delia Elena Diaconașu și
Vladimir Mihai Crupenschi. 

ANDREEA RĂSUCEANU,
SECȚIUNEA FILOLOGIE 
ȘI LITERATURĂ 

Romanul Vântul, duhul, suflarea,
de Andreea Răsuceanu, publicat
în 2020 în colecția Fiction Ltd a
editurii Polirom, este unul dintre
titlurile câștigătoare ale secțiunii
Filologie și Literatură, obținând
Premiul „Ion Creangă“.

Vântul, duhul, suflarea a mai
obținut Premiul pentru Proză
acordat de Uniunea Scriitorilor
din România, Filiala Dobrogea,
2022, Premiul Cartea de proză a

anului 2020, oferit de USR, 2021,
Premiul Scriitorul lunii februarie
2021, acordat de USR. Vântul, du �
hul, suflarea a fost pe lista scurtă
la Premiul Uniunii Europene pen�
tru Literatură, 2022, nominalizat
la Premiile revistei „Observator
cultural“, Premiul Națio nal de
Proză „Ziarul de Iași“ și la Pre�
miile „Sofia Nădejde“ pentru Lite�
ratură scrisă de Femei.

Prefață de Paul Cernat
„Tragedia unui frontierist, dis�

părut în apele Dunării, în încerca�
rea disperată de a emigra în anii
comunismului, a familiei lui, trau�
matizată de incertitudine și ab �
sență, suferința copiilor lipsiți de
dragostea parentală, transmisă de
la o generație la alta, competiția
dintre frați pentru afecțiunea ma �
mei sunt doar câteva din temele
celui de al doilea roman al Andreei
Răsuceanu, Vântul, duhul, suflarea.
Ficțiunea și documentul se întâl�
nesc într�o istorie fabuloasă care

coboară două secole, până în vre�
mea boierilor antiunioniști, trece,
cu pagini răscolitoare, prin foame�
tea de după război și prin anii sta�
linismului, ajungând în stricta
actualitate.

Romanul anului 2020, după
părerea mea, Vântul, duhul, sufla�
rea o plasează pe Andreea Răsu�
ceanu alături de cele mai puter�
nice voci ale prozei actuale.“ (Ga�
briela Adameșteanu)

VOLUMUL TEORIA
DEZVOLTĂRII SUSTENABILE.
O ABORDARE CRITICĂ,
PREMIAT DE ACADEMIA
ROMÂNĂ, EDIȚIA 2022 

Volumul  The Sustainable Deve�
lopment Theory: A Critical App �
roach (Springer Nature Switzer� 
land AG, 2020), semnat de Ion
Pohoață, Delia Elena Diaconașu și
Vladimir Mihai Crupenschi, apă�
rut în limba română la Editura

Polirom, în 2022, cu titlul Teoria
dezvoltării sustenabile. O abor�
dare critică, este unul dintre titlu�
rile premiate de Academia Româ� 
nă la secțiunea Științe economice,
fiind distins cu Premiul „Victor
Slăvescu“.

„Rareori am avut ocazia lec�
turării unui regal al erudiției ca în
cartea de față. Motivul este ele�
mentar: o asemenea lucrare are
un conținut atât de elegant, încât
statura ei mare (la propriu și la fi�
gurat) te convinge. Nu te minte.
Te solicită intelectual, dar n�o poți
lăsa din mână, fiindcă te provoacă
să sondezi marea literatură eco�
nomică, în care se integrează cu
succes. Este meritul indiscutabil
al logicii sale arborescente, care,
pledând pentru durabilitate, nu
ezită să te prevină asupra avataru�
rilor care pervertesc sustenabili�
tatea. Rigoarea clasicilor răzbate
alături de suplețea noilor teorii
despre dezvoltare, decantând spec �
taculos două repere uneori opo�
zante: realitatea doctrinară și rea� 
 litatea faptică. În final constați că,
dincolo de analiza sa onestă, cartea
creează energia de care avem ne�
voie pentru a evolua ca entități într�
o lume a contrastelor.“ (Gabriela
Bodea, Universitatea „Babeș�Bo�
lyai“, Cluj�Napoca)

„Este o carte�eveniment! Pro�
fundă, cuprinzătoare, îndrăzneață,
face cinste școlii românești de eco�
nomie și arată încă o dată valoarea
școlii ieșene. Deși nu este o lucrare
facilă, lectura e plăcută, e la înde�
mâna publicului educat și nu ne�
apărat de specialitate. Textul in� 
tri gă, răstoarnă șabloane și spune
adevăruri adeseori ocolite. Tocmai
pentru că nu rămâne tributar unei
anumite doctrine, îi poate mulțumi
și nemulțumi în egală măsură pe ci�
titori – dar tocmai acesta este far�
mecul unei lucrări valoroase.“ (Cris� 
tian Popescu, Universitatea „Alexan�
dru Ioan Cuza“, Iași)

Ion Pohoață este profesor
emerit al Universității „Alexandru
Ioan Cuza“ din Iași și doctor ho�
noris causa al Universității „Ște �
fan cel Mare“ din Suceava. Este
creator de teorie și școală econo�
mică, fondator și director al școlii
doctorale de economie ieșene.
Prin publicațiile sale (148 de arti�
cole, 12 cărți de autor și 17 de

coautor sau coordonator), parti�
ciparea la conferințe, derularea
unor granturi de cercetare (șase
ca director și 18 ca expert), coor�
donarea de lucrări de doctorat (45
de doctori) ș.a. a inițiat și a conso�
lidat șase câmpuri de investigație
științifică: economie instituțio �
nală, epistemologie economică,
doctrine economice, dezvoltare
sustenabilă, economie de tranzi �
ție și economie spațială. Cărțile
sale au fost premiate de toate fo�
rurile instituționale de profil din
România, inclusiv Uniunea Scrii�
torilor și Academia Română. Este
o prezență vie, citabilă în publi�
cistica economică.

Delia Elena Diaconașu este
doctor în economie (finanțe) și
cercetător al Departamentului de
Științe Socio�Umane din cadrul
Institutului de Cercetări Interdis�
ciplinare al Universității „Alexan�
dru Ioan Cuza“ din Iași. În ariile
sale de interes intră analizele ma�
croeconomice ce țin de dezvoltare
economică, teorie monetară și
piețe financiare internaționale,
dar și microeconomice cu referire
la comportamentul de economi�
sire al indivizilor. În prezent, acti�
vitatea sa se cuantifică în peste 50
de publicații științifice la edituri
și reviste de prestigiu internațio �
nal, membru în șapte proiecte de
cercetare naționale, visiting re�
searcher la două universități eu�
ropene și numeroase participări
la workshopuri și conferințe in �
ternaționale.

Vladimir Mihai Crupenschi a
absolvit școala doctorală din ca�
drul Facultății de Economie și Ad�
ministrarea Afacerilor (FEAA),
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza“ din Iași (cu teza O cercetare
asupra cauzelor, dinamicii și ine �
vitabilității redistribuirii avu ției
unei națiuni). Lucrează în cadrul
companiei de edtech Adservio și
este cadru didactic asociat al
FEAA, Departamentul de Econo�
mie și Relații Interna ționale. Arii �
le de cercetare preferate sunt
evo luționismul economic, dezvol�
tarea sustenabilă și redistribui�
rea. În prezent, lucrează la prelu� 
crarea și adaptarea tezei de doc�
torat într�o carte care să extin dă
argumentația și scopul cercetării
inițiale. SDC

Volume ale Editurii Polirom laureate ale
Premiilor Academiei Române, ediția 2022
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Miercuri 14 decem -
brie, ora 17.00, în Sala
Mare a Casei cu
Absidă „Lau rențiu
Ulici“ (Str. Grigore
Ureche, nr. 7, Iași), va
avea loc lansarea
volu mului Căderea
unui dictator. Război
hibrid și dezin for mare
în Dosarul Revoluției
din 1989, coor donat
de Andrei Ursu și
Roland O. Tho -
masson, publicat la
Editura Polirom, sub
egida Institutului
Revoluţiei Române
din Decembrie 1989.

Vor vorbi Andreea Bădilă, Andrei
Ursu, Florin Cîntic, Ovidiu Șimonca.

Va modera Cassian Maria
Spiridon, președinte al Asociației
„14 decembrie 1989“, Iași.

Eveniment organizat de Uni�
unea Scriitorilor din România, Fi�
liala Iași, în parteneriat cu Edi� 
tura Polirom, Institutul Revolu�
ţiei Române din Decembrie 1989
și revista „Timpul“.

Acest volum reprezintă nu �
mă rul inaugural al noii serii a Ca �
ie telor Revoluției.

„Cercetări dirijate tendențios,
cu insistență, asupra unor aspecte
de necoordonare, soldați speriați,
obosiți etc., în loc să se insiste asupra
unor precizări în legătură cu de �
clanșarea focului. În aceste condi ții,

dacă ești de rea�credință, poți face
asemenea consemnări pentru a�ți
ieși pasiența, fără ca cel ce semnează
să sesizeze diver siunea.“ (Generalul
magis trat Dan Ioan)

„Odată cu trecerea anilor și
estomparea amintirilor, în ab sen �
ța surselor primare pentru cerce�
tători (bine ascunse de magistra�
ții militari) și sub asaltul vastei
acțiuni de dezinformare, externa�
lizarea vinovăției pentru actele
teroriste din decembrie 1989 a
ajuns să câștige teren chiar și în
cazul unor oameni de bună�cre �
dință. Inclusiv în rândurile antico�
muniștilor s�a ajuns să se nege au�
tenticitatea Revoluției și s�a uitat
de rolul Securității în crimele de
atunci. Propaganda dictatorului
cu privire la «amestecul străin» la
Revoluție, abil diseminată de fos �
ta sa camarilă, este încă larg îm �
brățișată în România. Se poate
spune că, și din acest punct de ve�
dere, ceaușismul nu a dispărut
odată cu Ceaușescu. Ca să putem
înțelege cum s�a ajuns la abun �
dența și succesul teoriilor «nega �
ționiste», trebuie să ne întoarcem
la surse. Bazate pe documente
nou�descoperite în Dosarul Revo �
luției, studiile din cartea de față
confirmă că teroriștii din 1989 nu
au fost alții decât membrii rețelei
pe care Securitatea o pregătea de
ani de zile pentru «lupta de re �
zistență» ce trebuia declanșată
dacă Nicolae Ceaușescu era înlătu�
rat de la putere. Iar fuga acestuia a
pus mecanismul în mișcare. «Re �
zistenții», cum erau numiți de co�
legii din Securitate, nu au depus
armele pe 22 decembrie. Aveau la
dispoziție «depozite subterane de
armament», «tuneluri de mari di�
mensiuni» cu acces în blocuri și
«case de lucru» ale Securității și
ale «colaboratorilor» lor și din

aceste puncte au tras focurile de
armă de diversiune, de altfel ob�
servate pe scară largă, care au dus
la cele peste o mie de victime.
Sperăm ca volumul să devoaleze,
pe cât mai este posibil, «legen�
dele» ce au mistificat în bună mă�
sură Revoluția, aruncând în deri� 
 zoriu eroismul românilor din de�
cembrie 1989.“ (Andrei Ursu, Ro�
land O. Thomasson)

Andrei Ursu este directorul
științific al Institutului Revoluției
Române din Decembrie 1989 şi
membru fondator al Fundației
„Gheorghe Ursu“. Este interesat
de problematica istoriei represiu�
nii din perioada comunistă și a
Revoluției. A publicat seria Cos�
metizarea „patriotică“ a unui cri�
minal (contributors.ro, 2017) și
studiile Cine a tras în noi după 22.
Studiu asupra vinovățiilor pentru
victimele Revoluției Române din
decembrie 1989 (în colab., „Noua
Revistă de Drepturile Omului“,
2018) și „Discernământul politic
și juridic“ al Securității. Deghiză�
rile represiunii în timpul regimu�
lui Ceaușescu („Noua Revistă de
Drepturile Omului“, 2018). La Edi�
tura Polirom a mai publicat, îm�
preună cu Roland O. Thomasson,
volumul Trăgători și mistificatori.
Contrarevoluția Securității în de�
cembrie 1989 (în colaborare cu
Mădălin Hodor, prefaţă de Dennis
Deletant, 2019). A fost distins cu
Premiul „Noii Reviste de Dreptu�
rile Omului“ (2017) și Premiul
GDS (2000).

Roland O. Thomasson este
cercetător independent în Statele
Unite ale Americii. Deține un doc�
torat în științe politice. Poate fi
contactat pentru comentarii și în�
trebări la rolandothomasson@
gmail.com. SDC

Căderea unui
dictator. Război hibrid
și dez informare în
Dosarul Revoluției din
1989, lansare la Iași
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Mexicanul Guillermo Del Toro
este un cineast extrem de ocupat,
care aliniază în portofoliu un nu�
măr uriaș de reușite (printre care
și un oscarizatul Forma apei) și
un număr imens de proiecte
(încă) nerealizate, dar aflate per�
manent în șantier. 

Pe 9 decembrie, cu complicita�
tea Netflix, Del Toro și�a văzut rea�
lizat un vis vechi de decenii, cel
de a regiza un desen animat. Cine �
astul mexican revine în fața spec�
tatorilor cu o nouă versiune a unei
povești celebre, deja adaptată de
zeci de ori, Pinocchio, de data
aceas ta îmbogățită de tușa fantas�
tică proprie lui Del Toro.

Regizorul mărturisește că a fost
dintotdeauna pasionat de univer�
sul filmelor de animație, „un me�
diu artistic ce a produs câteva din�
tre cele mai durabile monumente

ale celei de a șaptea arte“. De aceea,
pe lângă filmele lui live, cu actori
reali, Del Toro și�a găsit de ani
buni de lucru ca consultant la stu�
diourile Dreamworks, unde a co�
laborat la producții precum Kung�
Fu Panda sau Motanul încălțat,
înainte de a își produce propria
serie de animație, Trollhunter.
Acum, Pinocchio, realizat cu ma�
rionete animate fotogramă cu fo�
togramă, îi aduce mexicanului un
nou triumf, deocamdată din par�
tea criticilor (care au aclamat noul
film), și îl califică pentru Oscaru�
rile de anul viitor.

Cineastul spune că, după bunul
lui obicei, a lucrat ani întregi la
acest proiect, că de decenii își ima �
ginează fiecare formă, fiecare cu�
loare din film, fiecare moment și
că de la început a știut că filmul
va fi realizat în stop�motion, la fel

ca celebrul Nightmare Before
Christmas. 

Cu peste trei decenii în urmă,
Del Toro era doar un specialist în
efecte speciale ce lucra la un stu�
dio din Guadalajara și își pregătea
primul film, o poveste SF, Omni�
vore, ce urma să fie realizată în
stop�motion. După câteva zile,
după ce studioul a fost jefuit și
vandalizat, proiectul a murit, iar
Del Toro s�a reorientat spre cine�
maul live�action. Primul lui lung�
metraj, Cronos (1993), avea să îl
proiecteze pe o traiectorie filmică
ce, în final, avea să îl aducă în pos�
tura de a realiza animațiile visate
în tinerețe.

Pinocchio, personajul, a fost in�
ventat în 1881 de scriitorul și jur�
nalistul italian Carlo Collodi, iar
povestea lui nu s�a demodat în
mai bine de un secol și jumătate,
de când a văzut lumina tiparului.
De�a lungul anilor, a inspirat
cineaștii și a fost adaptată de zeci
de ori, fie sub formă de film cu ac�
tori, film animat sau serial TV.
Prima adaptare, un film cu mario�
nete, datează din 1911, sub sem�
nătura lui Giulio Antamoro. Cea
mai celebră versiune este cea Dis�
ney, din 1940, al doilea film de
animație al studioului și o reală
capodoperă, chit că filmul, în
buna tradiție a lui Walt, a „disney�
ficat“ povestea originală. Mai pot
fi enumerate aici un serial italian
din 1972 (difuzat cândva și la noi),
o versiune a lui Steve Barron din

1996 și, mai recent, o versiune fi�
delă cărții realizată în 2020 de că�
tre Matteo Garrone, autorul lui
Gomorra, pentru platforma Ama�
zon Prime Video. Cu filmul său,
Guillermo Del Toro reușește să îl
întreacă pe Disney: versiunea lui
de Pinocchio este mult mai apre�
ciată decât remake�ul Disney de
anul acesta, cu Tom Hanks în rolul
lui Geppetto, care nu s�a bucurat
de succes. Singura supărare a lui
Del Toro o reprezintă dificultatea
de a�și prezenta filmul în țara na�
tală, unde nimeni nu se înghesuie
să distribuie filmul în săli. De fapt,
cineastul deplânge public de
multă vreme „distrugerea siste�
matică și brutală a cinemaului
mexican și a instituțiilor sale, care
au avut nevoie de mulți ani pentru
a fi construite“.

Dacă noul Pinocchio va câștiga
și Oscarul anul viitor, acesta va fi
un nou argument în favoarea aces�
tui mediu cinematografic, pentru
care Del Toro cere o mai mare
apreciere de ani întregi. „Chiar
vreau să mă concentrez mai mult
pe animație, e un ritm care mi se
potrivește mai bine“, declară re�
gizorul. 

Pe moment, Del Toro vede
avantajele ultimei lui reușite, care
deschide oportunități neaștep �
tate. Din nou, după Pinocchio, el
va încerca să revitalizeze un pro�
iect mai vechi, celebru deja, care
părea mort și îngropat de ani de
zile, o adaptare a cunoscutei 

nuvele At the Mountains of Mad�
ness de H.P. Lovecraft. Film horror
cu un buget considerabil în a cărei
primă întruchipare Tom Cruise ar
fi trebuit să joace rolul principal,
At the Mountains of Madness a
fost sabotat de eșecul filmului Pro�
metheus al lui Ridley Scott, consi�
derat destul de similar ca idee de
către studiourile Universal. Nici
după ce a câștigat Oscarul pentru
Forma apei, Del Toro nu a reușit
să stârnească interesul producă�
torilor pentru această adaptare. 

Dar acum Guillermo Del Toro
s�a întrebat dacă nu ar putea
adapta nuvela lui Lovecraft în
formă animată, cu ajutorul vete�
ranului maestru al efectelor spe�
ciale Phil Tippett, cel care a reali�
zat creaturile animate în Star
Wars, Robocop sau Starship Troo�
pers. Recent, Tippet, la 71 de ani,
a reușit să își vadă împlinit un vis
vechi: Mad God, un film cu păpuși
animate, experimental și horror.
După 30 de ani de eforturi, refuzat
de studiouri, Mad God a fost rea�
lizat abia după ce Tippett a atras
o finanțare din partea publicului
pe platforma Kickstarter.

„Eu cred că Mountains of Mad�
ness ar fi ideal pentru a fi realizat
prin animație stop�motion“, afir �
mă Guillermo Del Toro. „Secven �
țele animate își dau un sentiment
mult mai intens decât filmele live�
action. Este aproape un act hipno�
tic, iar relația cu povestea devine
cumva mult mai intimă“. SDC

Del Toro, Pinocchio și forma
animației fotogramă cu fotogramă



de Sin City. Ca autor solo de cinema,
însă, a înregistrat un mare eșec cu
The Spirit, adaptarea unei alte ce�
lebre benzi desenate, creată în anii
’40 de către Will Eisner. Miller și
StudioCanal vor să realizeze o serie
de șase episoade pe baza aventurilor
desenate și imaginate de venețianul
Hugo Pratt, sub atenta monitorizare
a moște nitorilor acestuia. 

RE-TITANIC

Profitând de premiera noului Ava�
tar, dornice să bată fierul cât e
cald, studiourile Disney au anunțat
relansarea în cinematografele ame�
ricane, în februarie anul viitor, al
Titanic�ului lui James Cameron,
care va putea fi văzut acum în ver�
siune remasterizată 4K. James Ca�
meron, prea ocupat, nu a profitat
de ocazie pentru a retușa detalii
din film. În 2012, cu ocazia unei
relansări în săli a filmului, Came�
ron a decis să repare „o eroare“
care îl deranja încă de la premieră:
poziția stelelor pe cer, în film, nu
corespundea cu cea din noaptea
dramei, 14 spre 15 aprilie 1912.

NEUROMANTUL, 
O NOUĂ ÎNCERCARE

Abia ce s�a terminat difuzarea pe
Prime Video a adaptării romanului
The Peripheral, că Apple TV+ a
anunțat o nouă încercare de adap�
tare a capodoperei lui William Gib�
son, Neuromantul, romanul care,
practic, a inventat genul cyberpunk
la mijlocul anilor ’80. Apple TV

vrea ca în rolul principal, cel al
hackerului Case, să apară tânărul
actor Miles Teller, văzut recent în
ultimul Top Gun, în vreme ce seria
va fi produsă și scenarizată de
Graham Roland, veteran al seriilor
Lost și Jack Ryan. De�a lungul de�
ceniilor, în ciuda imensei popu �
larități a cărții și a mijloacelor in�
vestite, nici o încercare de a aduce
Neuro mantul pe marile sau micile
ecrane nu a reușit până acum.

CRONICA NEAGRĂ

n Dominique Lapierre (91 de ani),
scriitor filantrop, autor de best �
selleruri, printre care La Cité de
la joie (1985) după al cărui succes
autorul a donat o parte conside�
rabilă din încasări „dezmoșteniților
sorții“ care i�au inspirat cartea.
n Irene Cara (63 de ani), cântăreață
și actriță americană, cunoscută
mai ales pentru interpretarea me�
lodiei oscarizate What a Feeling
de pe coloana sonoră a filmului
Flashdance.
n Mylène Demongeot (87 de ani),
actriță franceză, celebră pentru
rolurile din Bonjour tristesse, Cam�
ping sau seria Fantômas.
nChristine McVie (79 de ani), vocea
și unul dintre membrii cei mai
importanți ai legendarei formații
Fleetwood Mac, alături de Stevie
Nicks și Lindsey Buckingham. SDC
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ÎNTOARCEREA LUI RUSHDIE

La patru luni de la atacul care era
cât pe ce să îl coste viața. Salman
Rushdie publică în „The New Yor�
ker“ un extras din viitorul lui ro�
man, Victory City, ce va apărea în
librării la începutul lunii februarie,
anul viitor. Cartea, se spune, rela�
tează „povestea epică a unei femei“
din secolul al XIV�lea, într�o re�
giune din actuala Indie. Publicarea
fragmentului, intitulat „A Sackful
of Seeds“, a fost anunțată pe Rush �
die pe contul lui de Twitter, în pri�
ma postare pe care celebrul scriitor
o face din 9 august încoace. Pe 12
august, la o conferință în statul
New York, Rushdie avea să fie rănit
grav de un atentator, atac în urma
căruia scriitorul în vârstă de 75
de ani și�a pierdut un ochi. Prie�
tenii lui însă susțin că Rushdie și�
a păstrat intact optimismul și
simțul umorului. „E capabil să facă
glume pe seama stării sale cu zâm�
betul pe buze“, spune unul dintre
ei, Alan Yentob, în „The Sunday
Times“. Și scriitorul Ian McEwan
confirma, în noiembrie, că a făcut
schimburi de mesaje cu Salman
și că „simțul umorului îi este intact,
ceea ce mă face să cred că și restul
este la fel“.

O CAFENEA RESUSCITATĂ

O replică a legendarei Rick’s Café
din filmul Casablanca devine una
dintre cele mai mari atracții tu�
ristice din capitala economică a

regatului marocan. În celebrul
film romantic realizat în urmă cu
opt decenii, în plin război mondial,
Rick’s Café, barul lui Rick Blaine,
era teatrul romantic al poveștii
de dragoste dintre personajele in�
terpretate de Humphrey Bogart
și Ingrid Bergman. Ironia sorții
face ca nici o scenă din melodrama
lui Michael Curtiz să nu fi fost
turnată în Maroc, filmul fiind în
întregime realizat în studiourile
Warner Bros din California. Dar
în 2004 o fostă diplomată ameri�
cană, Kathy Kriger (care a murit
în 2018) a avut ideea de a recrea
cunoscutul local de noapte chiar
în Casablanca, iar succesul a fost
imediat. „Nu e chiar o replică exactă
a localului din film. Dar ce a fost
reprodus cu fidelitate este spiritul
lui“, explică Issam Chabaa, care

coordonează restaurantul și este
pianistul localului. 

CORTO MALTESE, 
VERSIUNEA SIN CITY?

Unul dintre cei mai populari eroi
de benzi desenate europene, Corto
Maltese, ar putea trece în sfârșit
în lumea filmului sub bagheta
unui foarte popular autor ameri�
can de comics. StudioCanal a
anunțat că i�a dat misiunea de a
realiza o serie TV Corto Maltese
lui Frank Miller, autorul benzilor
desenate Sin City și 300, aduse
deja pe ecrane cu mare succes de
către Robert Rodriguez, respectiv
Zack Snyder. Miller, creator vizio�
nar al albumului Batman Dark
Knight, a devenit și regizor când
s�a ocupat, alături de Rodriguez,

PE SCURT
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Săptămâna trecută au fost date pu �
blicității primele imagini din noua
adaptare franceză a romanului Cei
trei muschetari, care va ajunge pe
marile ecrane din toată lumea anul
viitor și, în cea mai mare parte, pu�
blicul a fost impresionat de ceea ce
a văzut. Un public care, astăzi, bom�
bardat până la saturație de supere�
roi, ar putea redescoperi astfel, în
stil mare, eroii populari de altădată.
Iar Alexandre Dumas tatăl, părin�
tele acestor eroi, vine să dea o mână
de ajutor, spun în efortul lor de a
„redinamiza francizele“ și de „a salva
cinemaul francez de plictis“.

La peste 110 ani de la prima
transpunere cinematografică, Cei
trei muschetari continuă să inspire a
șaptea artă (până acum a fost adaptat
de câteva zeci de ori), dar noua
producție este o afacere sută la sută
franceză. La origine, ideea noii adap�
tări i�a aparținut lui Dimitri Rassam,
tânăr producător francez de origine
libaneză, fiul cunoscutei actrițe Ca�
role Bouquet și al producătorului
Jean�Pierre Rassam, văr cu Thomas
Langmann, alt producător celebru,
care a câștigat un Oscar pentru The
Artist(2011). Înainte de a se fixa pe ro�
manul lui Dumas, Rassam spune că
era în căutarea „unui subiect de film

care să producă un eveniment pe
marile ecrane“ și este de părere că Cei
trei muschetari, încă de la primele
adaptări realizate în Franța, cu un
secol în urmă „a fost răspunsul nos�
tru la blockbusterele americane“.

Noua adaptare este construită
pe soluția industrială americană:
două filme, lansate în același an și
turnate concomitent – Cei trei mus�
chetari: D’Artagnan, cu premiera pe
5 aprilie, și Cei trei muschetari: Mi�
lady, pe 13 decembrie. În rest, totul
este francez: regizorul Martin Bour�
boulon (Eiffel), scenariștii Matthieu
Delaporte și Alexandre de La Pate �
llière și un casting ce reunește ma�
joritatea celor mai populari actori
din Hexagon. Dacă noul d’Artagnan,
actorul François Civil, este mai pu �
țin cunoscut la nivel mondial, Vin�
cent Cassel va fi Athos, Romain
Du ris – Aramis, Pio Marmaï îl va
juca pe Porthos, Louis Garrel pe re�
gele Ludovic, în vreme ce celebra
Eva Green și�a asigurat rolul negativ
central, cel al faimoasei Milady.

Restul efortului este și el com�
plet francez, de la un buget conside�
rabil la dorința de a turna totul în
Franța, în decorurile naturale și is�
torice în care se petrece acțiunea ro�
manului. Este aproape un film cu o
misiune, cea de a revitaliza cinema�
tograful popular francez, pe care
mulți îl văd doborât sub loviturile
blockbusterelor americane. 

Acesta este „Obiectivul Recuce�
rire“, pe care îl vizează Jérôme Sey�
doux, miliardarul șef al studiourilor
Pathe, a cărui viziune, expusă la fi�
nalul lunii septembrie în revista „Le
Film Français“ a provocat polemici
în țară care au virat repede spre
discuții ideologice. Seyodoux de�
ranjează când, arătând numărul ex�
trem de mic de spectatori de cine �
ma, este de părere că filmele din ul�
tima perioadă sunt „sărace“, „slabe“,
„nu foarte bune“. Obiectivul lui este
realizarea de filme care să atragă cu
adevărat oamenii în săli. „Trebuie să
evoluăm, nu să așteptăm totdeauna
ca Moș Crăciun, ca statul să vină să ia
decizii magnifice. Publicul nu vrea să
meargă la cinema ca să se enerveze“,
își explică el punctul de vedere. 

Iar aici Dumas, cu extraordi�
nara lui operă, poate fi de mare
folos. „Dumas este practic inventa�
torul comediei de acțiune“, este de
părere Dimitri Rassam. „Îmi place
această idee de a redinamiza marile
francize. De exemplu, Batman deve�
nise kitsch înainte de a fi preluat de
Christopher Nolan. Păstrând pro �
por țiile, asta vrem să facem cu Cei
trei muschetari, să folosim patrimo�
niul național cu ambiția de a fi mo�
derni, dar fără a�i trăda spiritul.“

Astfel, noua adaptare este, în vi�
ziunea scenariștilor Matthieu Dela�
porte și Alexandre de La Patellière,
o relectură a romanului, accentuând

anumite aspecte ale acestuia și es�
tompând altele. Rămâne de văzut cât
de mult din spiritul și litera origina�
lului se va schimba pe altarul mo �
dernității. Dar, deocamdată, acest
blockbuster francez a atras atenția în
întreaga lume și, cu mult înaintea
premierei, s�au semnat acordurile de
distribuție la nivel mondial.

Nu e de mirare că producătorii
pregătesc un „val Dumas“ care să în�
frunte supereroii americani. Dacă
cele două filme vor avea succes, un
al treilea va fi realizat. El se va numi
Masca de fier și se va baza pe cea mai
cunoscută parte a romanului Vicon�
tele de Bragelonne, cel care închide
trilogia lui Dumas. În același timp,
cuplul Delporte – La Patellière
scrie deja două seriale derivate.
Unul va fi Milady, un prequel dedi�
cat acestui personaj complex și fasci�
nant, al doilea se va numi Muschetarul

negru, al cărui erou numit Hannibal
se va inspira din povestea reală a lui
Aniaba, un african din Coasta de
Fildeș care a devenit „cu adevărat pri�
mul muschetar negru, în epoca lui
Ludovic al XIV�lea“.

Și nu numai, fiindcă Matthieu
Delaporte și Alexandre de la Pa �
tellière rămân la Dumas pentru un
film pe care îl vor scrie și regiza îm�
preună, o nouă adaptare a Contelui
de Monte Cristo, deja prevăzut să fie
lansat în octombrie 2024. „E rezul�
tatul logic al experienței noastre cu
Cei trei muschetari, ce ne permite să
abordăm un proiect atât de mare“,
explică scenariștii. „Este un thriller,
un film de aventuri, o poveste ro�
mantică, cu o limbă formidabilă.
Monte Cristo, erou din vremea lui
Napoleon, este părintele spiritual al
lui Zorro și Batman, răzbunătorii
mascați.“ SDC

Eroii lui Dumas revin
în era supereroilor

Pe șoseaua care leagă Iași de
Târgu Frumos șoferii zburdă ca
bezmeticii, de parcă Codul Ru�
tier ar avea excepție de la aplica�
bilitate. Să vrei să mergi legal,
cred că sigur se găsește cineva să
te împingă din spate. 

Este un fel de turmă de antilope
metalice în galop, din care leul
polițist nu poate izola, cu radarul,

nici un exemplar vulnerabil mân�
cabil. 

Mă deplasam pe banda de
lângă axul drumului, de altfel sin�
gura, fiindcă porțiunea dinspre
exterior este doar un fel de acos�
tament mai lăbărțat. La un mo�
ment dat, din spate se apropie o
antilopă cu reacție, marca BMW.
Dintr�un reflex de om care nu
vrea să împartă strada cu nimeni,
șoferul bolidului îmi face un flash
cu faza lungă a farurilor, iar eu, la
volanul Sharanului, un fel de an�
tilopă obeză și puțin șchioapă, am
tras dreapta și l�am lăsat să mă
depășească. Codul nescris al 

bunelor maniere în trafic prevede
clar faptul că dacă cineva te lasă
să�l depășești sau să intri de pe
drum fără prioritate, ești obligat
să�i mulțumești acționând timp
de două secunde luminile de ava�
rii. Doar că mie nu mi s�a mul �
țumit, iar asta duce la un inevi�
tabil delir al testosteronului. Din �
tr�o dată, gestul ăstuia a căpătat
altă traducere. Te rog să mă lași, că
mă grăbesc, a devenit dă�te, băi,
fraiere. Sau săracule. Sau emascu�
latule.  

Știu că acum, la rece, pare
stupid că m�am enervat, dar cine
circulă pe relația Iași – Târgu
Frumos mă înțelege perfect. Nu
mai judecam rațional, elefantul
aruncase călărețul într�un șanț de
prin Lețcani și acum conducea

Sharanul. Cu ce drept îmi spui tu
mie, din faruri, ca sunt fraier? Păi
tu știi că am scris o piesă de teatru
care s�a jucat în cadrul FILIT? Știi
că scriu la „Suplimentul de cul�
tură“ încă din 2004? Eu, sărac?
Cine îmi garantează că tu nu ești
de fapt șoferul angajat al acestei
mașini, trimis de șef să i�o usuci
după spălare? 

Când calcă elefantul pedala
de accelerație, se simte. Undeva
înainte de Războieni, profitând de
o vale și de aglomerația care l�a
obligat pe BMW să încetinească, 
l�am ajuns din urmă. Ochi pentru
ochi. Primul flash i l�am dat cam
de trei secunde, ca să aibă efect de
flamă de sudură, cu mesajul că eu
nu sunt fraier. Al doilea aproape
mi�a ars becurile, dar asta era și

ideea, să înțeleagă că îmi pot cum�
păra altele, fiindcă nu sunt sărac.
Al treilea nu s�a mai produs, fiind �
că polițistul care m�a tras pe dreap �
ta m�a anunțat că amenda pentru
acest gest este de 3.000 lei. Eu nu
am mai putut decât să�i spun, cu
glas emasculat, că nu am știut și că
vă rog să mă iertați. SDC

Limbajul fotonic
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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