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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest volum,
care va apărea în curând în
colecția „Fiction LTD“ a 
Editurii Polirom.

Din tot mai multe
ştiri aflăm de
reîntoarcerea
naturii, încet-încet,
în orașele pustii 
de oameni.

PAGINA 13

INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA
TUDORA ȘANDRU MEHEDINȚI

„PENTRU
MINE,

TRADUCEREA
A FOST 

O SOLUȚIE 
DE VIAȚĂ”

„PENTRU
MINE,

TRADUCEREA
A FOST 

O SOLUȚIE 
DE VIAȚĂ”

SCRIITORI ÎN IZOLARE (I)

Izolarea de azi se resimte la fel ca înainte de către
autori? Cum este scriitorul în izolare? O percepe 
altfel? Se poate bucura de ea pentru a lucra? 
Am rugat o serie de scriitori români să ne spună 
despre propria experiență.
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Scriitori în izolare (I)
Așa cum călătorului îi șade bine cu drumul, la fel și
scriitorul este de obicei obișnuit cu solitudinea. Puțini sunt
cei care se simt bine să scrie în locuri publice, majoritatea
înclină să o facă în spațiul propriu. „Singurătatea creativă“
este căutată – iar aceasta înseamnă adesea ruperea de
cotidian; câți dintre scriitori nu au spus că, în lipsa unei
rezidențe culturale, nu ar fi reușit să își termine cartea? Sau
câți, asemenea lui Susan Sontag, nu anunțau și nu anunță
să nu fie deranjați în cursul dimineții? Fie că vorbim de
propriul birou, de pat, de o bibliotecă, de o rezidență ce
să asigure o formă de evadare, de desprindere, solitudinea
face casă bună cu scriitorul. Dar zilele acestea sunt diferite.
Astăzi, nici călătorului nu-i mai stă bine cu drumul, întreaga
lume încearcă să stea pe cât posibil în casă, în ciuda

faptului că se simte pentru mulți nevoia de a ieși, de a
socializa, de a se bucura de tot ce „înainte“ era la îndemână.
Și în România e la fel, ca și în mare parte din lume. Astăzi
călătorului nu-i mai stă bine pe drum, dar oare scriitorului îi
priește singurătatea când ea devine izolare?
Așa am ajuns la întrebarea: oare această izolare de azi se
resimte la fel ca înainte de către autori? Cum este scriitorul
în izolare? O percepe altfel? Se poate bucura de ea pentru
a lucra? Altfel spus, cum rezistă, ce face, cum scriitorește,
dacă o face? Am rugat o serie de scriitori români să ne
spună despre propria izolare. Mai jos regăsiți o primă parte
a răs punsurilor, cu mulțumiri celor ce ni le-au oferit. 

DOSAR REALIZAT DE RADU CUCUTEANU

Ne vom întoarce mai cumințiți
SIMONA ANTONESCU

Am descoperit că nevoia de soli�
tudine și de tăcere absolută în
jurul meu o am numai după o
eventuală perioadă zilnică de imer�
siune într�o lume plină de oa�
meni. Doar contactul apropiat cu
ceilalți mă face să tânjesc după
izolare. Singurătatea are valoare,
la fel ca orice alt concept care își
are un geamăn, numai dacă o pot
pune față în față cu o zi plină de
mici întâmplări în mijlocul gru�
pului de semeni ai mei, colegii de
muncă, prietenii. 

Pericolul iminent, mai ales
pentru cei dragi, mă face să nu mă
pot concentra cu adevărat pe ceea
ce aș putea face: să scriu, să citesc.
Sarcinile de la job, luate ca temă
pentru acasă, mă ajută din mai
multe puncte de vedere, nu nu �
mai pentru că mă țin ocupată. Îmi
creează impresia sănătoasă că
sunt utilă, că lucrurile nu sunt
complet scăpate de sub control,
că pot face ceva. Fac ceva! Senti�
mentul că nu ești lipsit de putere
de decizie este foarte important.

Sun mult mai des, zilnic,

membri ai familiei și prieteni care
sunt departe, iar asta îmi dă, pe
fundal, undeva, un sentiment de
vină: nu trebuia să vină așa ceva
ca să�mi fac timp să�i sun. Petrec
mai mult timp cu mine însămi,
îmi ascult pur și simplu gândurile
și îmi cercetez emoțiile. Nici pen�
tru asta nu îmi făceam timp. Cred
că ne vom întoarce mai cumințiți
într�o lume în care vom avea voie
să ne îmbrățișăm din nou, ca niște
copii care și�au învățat lecția. 

Cred că izolarea modifică
ceva fundamental în ființa uma nă.
Este valabil chiar și pentru cei
care au fost dintotdeauna mai sin�
guratici. Una este să te ții departe

de oameni în mod intenționat, să�ți
spui în gând că te deranjează cei �
lalți cumpărători din magazin ori
trecătorii de pe stradă, și alta este
să fii obligat să�ți verifici de cla �
rația pe propria răspundere din
buzunar atunci când te duci după
cafea. Orașele pustii pot stârni tot
felul de gânduri chiar și solitarilor
profesioniști. Faptul că poștașul se
ferește, retrăgându�se cu un pas,
atunci când îi deschizi ușa lasă
amprente de neșters. Sunt gesturi
cărora până acum le dădeam un
alt înțeles și care încă ne mai vor�
besc pe vechea lor limbă: se ferește
de mine însemna până mai ieri că
nu mă place, că e o problemă cu

mine. Automatismele emoționale
de tipul acțiune�reacțiune sunt
mai greu de reeducat.

Un câștig de moment al aces�
tei perioade de carantină plane�
tară este acela că mi�am regăsit
sobrietatea. Abia acum simt cu
adevărat că trăiam cu toții într�o
societate care valoriza exagerat
entuziasmul, starea de fericire
manifestată prin gesturi exube�
rante: ne fotografiam cu toții în
explozii de râsete. Câte dintre ele
se mai păstrau după ce era făcută
fotografia? 

În ceea ce mă privește simt că
aveam, până acum câteva săptă�
mâni, o doză prea mare de super�
ficialitate. Corect proporționată,
superficialitatea este sănătoasă,
mai aerisește sufletul de emoții
puternice de care ai nevoie să te
distanțezi un pic, ca să le poți di�
gera. Înțeleg acum – și nu cred că
înțelegeam atunci – că exista
între noi un soi ciudat de conven �
ție tacită: toți voiam să arătăm că
experimentăm fericirea, că ne
descurcăm de minune în mijlocul
propriilor noastre vieți, indife�
rent care era adevărul.

Dar poate cel mai mare câștig
al acestei perioade de izolare (de

fapt de contact cu noi înșine) ar fi
acesta: să rămânem cu o doză po�
trivită de seriozitate, să dăm locul
care i se cuvine familiei și să fa �
cem diferența între prieteni și
conexiunile virtuale de pe Face�
book. Îmi propun să rămân de�
asupra frivolității de a mă foto� 
grafia, cu zâmbete de jumătate de
metru, în cele mai selecte colțuri
ale planetei. 

Folosesc calendarul Google.
În urmă cu două săptămâni toate
intervalele orare erau colorate în
albastru de activitățile planifi�
cate, pentru o întreagă lună în
avans. Acum calendarul este gol.
Activitățile de acolo sunt amâ�
nate pentru o dată care va fi co�
municată ulterior. Le�am șters
pentru că telefonul meu mă aler �
ta cu 10 minute înainte de fiecare
programare că urmează să în�
ceapă ceva. 

În concluzie scriu mult mai
puțin decât ar fi de așteptat, pen�
tru că nu reușesc să ies din lumea
aceasta și să mă scufund într�una
fictivă. Citesc mult mai mult, este
adevărat. Am descoperit că o ex�
celentă metodă ca să mă îmbărbă�
tez este să�i întreb pe ceilalți: tu
cum ești astăzi? SDC
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LILIANA COROBCA

Până să�mi iau concediu, eu m�am întrebat cum
rezist opt ore la birou, abia am așteptat să ne lase
și pe noi să lucrăm de acasă. Acum, dacă tot sunt
în concediu de odihnă, m�am apucat de cură țenie.
De la Caiet de cenzor o țin tot într�un scris și ni�
ciodată n�am avut timp să studiez mai cu atenție
ce s�a adunat prin casă, ce am prin sertare, rafturi
și săltărașe. Dacă a expirat vreun orez sau vreo
mască nutritivă? O mască îmi expirase încă în
2017, am descoperit zilele acestea, cu întârziere.
Am mai șters praful, am dat cu spirt. Am gătit
ceva, am avut un schimb de mesaje cu familia și
prietenii. Nimic deosebit. 

Izolarea nu e o experiență inedită în ce mă
privește, o practic aproape de fiecare dată când
doresc să termin o carte. Este, ce�i drept, alt fel de
izolare. Fără recomandări cum să�ți petreci tim�
pul liber, ce să mai citești și cum să fii calm. N�aș
vrea să mă refer doar la cât mi�e de ușor să stau
izolată. Am văzut că�s la modă psihologii cu sfa�
turile lor. 

Există însă ceva, un remediu nemaipomenit
pe care nu îl recomandă nimeni. În clipele grele
pe mine m�a ajutat, apoi am găsit și studii știin �
țifice că da, e bun, chiar ajută. Împotriva depri�
mării, a tristeții, pe post de cură de slăbire. Eu îl
practic dimineața, în bucătărie, dacă e cineva
afară, închid geamul. Cânt. Din vremuri străvechi,
oamenii au cântat ca să reziste, ca să se bucure, ca
să fie fericiți, solidari la bine și la rău. Cântecul
dezvoltă plămânii, consumă energie și slăbești,
întărește imunitatea și psihicul. 

Mama mea avea un caiet de cântece, scrise de
ea, și seara, când nu controla caiete, o rugam să

cânte. Știa și un cântec țigănesc, în limba rusă,
învățat de la tata, îl cânt și eu. Am o cărticică cu
cântece pe care o deschid uneori, ca să descopăr
că nu știu decât refrenul la Of, inimă, tu n�ai milă
deloc sau Trandafiiiir de la Moldova. Recent, 
mi�am scos la imprimantă vreo două cântece ro �
mânești, pe care mă chinuiesc să le învăț pe de
rost:Un actor grăbit, „Iubite, vaporul de�altă dat’
a naufragiat“ sau „Și de�ar fi/ când va fi/ iar du�
minică�ntr�o zi“. 

Cum repertoriul meu de poezii știute pe de
rost este încă destul de generos, trec la impro �
vizații componistice și cânt poeziile pe care le
știu, cu deosebită încântare. Fratele meu a cântat
în copilăria lui Hava naghila, celebrul cântec
evreiesc, și m�a învățat și pe mine. Mai rar, că l�am
cam uitat, cânt și Ich hab noch einen Koffer in
Berlin. Nu scapă de interpretarea mea originală
nici câteva bucăți clasice, din Bach, Mozart, Schu�
bert și alții. 

Acum, că stau acasă, cânt toată ziua, când îmi
vine și când mă îndepărtez de internet. Și n�o să vă
vină să credeți, când mulți își bat capul că se
îngrașă de la sedentarism etc., eu am slăbit cu un
kil. De obicei, cânt în timp ce�mi pregătesc micul
dejun. Nu�i vorbă, îmi place și să ascult muzică. Dar
ca medicament aș recomanda practicarea cânta�
tului măcar 15 minute pe zi. Mai întâi domol și lin,
apoi mai tare, mai intens, spre țipăt. Mai întâi așa
cum se cântă, cu melodia lui (a cântecului), apoi
așa cum vrei tu, cu melodia ta, gesticulând larg cu
brațele sau bătând ritmul din picior. 

Acum, după ce am cântat și ne�am veselit, sper
să ieșim cu bine din această izolare și mai sper ca
guvernanții noștri iubiți să înțeleagă, în sfârșit, că
locul amantelor, al neamurilor și al lingăilor me�
diocri este să stea acasă, nu în fruntea țării. În
situații dificile, se vede cât de incapabili sunt. SDC

VERONICA D. NICULESCU

Izolarea mea obișnuită, în care trăiesc de mai bine de zece ani, a devenit una
neobișnuită. Confortul ei, cât era, risipit. Acum trebuie depus un mare efort
pentru ce înainte era relativ simplu. Turnuri de îngrijorări și de vaiete, din
toate direcțiile nimicuri revărsate gălăgios spre ceilalți – că nu mai avem
făină sau drojdie, că ni se suie copiii în cap, că timpul a devenit prea lung sau
prea lat și trebuie umplut, și vai, cu ce să îl umplem? –, când grija cea mare e
una, e singura, e cea pe care încă ne cam ferim s�o rostim. Mai ieșim din asta?
Și câți, și când, și cum, cu ce preț? Cum o să trăim – greu, dragă independen�
tule, fără job, fără venituri, fără librării, fără comenzi de tradus, fără tarife ac�
ceptabile, fără, fără... – după ce unii nici măcar n�or să mai trăiască? 

Mă gândesc deodată cum o să fie peste vreo patruzeci de ani, când doi,
trei, cinci scriitori – din cei ce vor trăi, din cei ce sunt acum foarte tineri și
din cei ce vor fi în stare – vor alege să�și amintească cum a fost acum și să
reconstruiască totul într�un roman, imaginând migălos personaje, situații,
reînsuflețind o lume întreagă aproape uitată: exact lumea asta, a noastră, de
acum. Căci va lăsa urme și se va cere spusă cândva, mult mai târziu, dar n�o
să fie ușor; nu e deloc la îndemână să scoți traume dintr�un sac plin de câlți
și să torci din ele o poveste, iar ea să mai fie și plăcută, citibilă, să�și găsească
cititori entuziaști, care să spună „mi�a plăcut“ și „mai vreau“... Se va găsi oare
și atunci cineva care să spună, cu un aer superior: „Ah, nu, nu încă o carte
despre pandemia din 2020!“, la fel cum se găsesc destui care să exclame, prin
fum de țigară: „Ah, nu, nu încă o carte despre comunism!...“. Sunt prea puține
cărți despre comunism, nu prea multe. Sunt cărți despre timpuri trăite. Alea
au fost. Astea sunt.

Cam cu asta îmi pierd vremea azi, privind mult pe fereastră. 
Altfel, cum se trăiește în izolare, concret, pas cu pas? Și astăzi aproape

ca și anul trecut. Trezirea, drumul de acasă la muncă, egal cu drumul de la
pat la birou, în aceeași cameră mică, via bucătărie și baie. Cafeaua, ziarele
tot mai nesatisfăcătoare, ziua nouă în față. Trăiesc nu atât între patru pereți,
cât între trei cărți: cea care a apărut de curând, Toți copiii librăresei (încă o
carte despre comunism), cea care o să apară cândva în viitor (continuarea
romanului O vară cu Isidor, care are deja o serie de ilustrații minunate făcute
de Radu Răileanu) și cea la care lu�
crez acum, o biografie romanțată.
Aici e aici. Aici mă întorc la ce spu�
neam la început, despre confortul 
risipit, despre eforturile înzecite depu� 
se ca să�ți regăsești cotlonul de bur�
suc singur pe lume, în care se poate
munci. Am ales singură personajul
acestei biografii romanțate, toamna
trecută, îndrăgostită de viața lui,
convinsă că știu câte ceva despre izo�
lare, despre trăitul într�o cameră,
despre frumusețe și adevărul din
flori. Vreau să scriu o carte frumoasă.
Ceva atât de simplu mi�am propus.
Frumusețea. Sunt la jumătate, dar
bătălia s�a complicat de pe o săptă�
mână pe alta. 

Îmi lipsesc crunt plimbările... SDC

Ca medicament 
aș recomanda
practicarea cântatului

Trăiesc între
patru pereți 
și trei cărți
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Pentru că nu se dă dusă cu una –
cu două nici ciuma pangolinului,
continuăm îndrăgita rubrică
„Jurnal din anii molimei“.

20 aprilie
Pentru că țara se îndreaptă

într�o direcție greșită, în curând
vom afla și răspunsul la mai ve�
chea întrebare: cine câștigă dacă
se bate Poliția cu bombardierii,
adevărații fii ai Codului Penal?

20 aprilie
Mie adevărata știre nu mi se

pare că îndrăgitul datornic la fisc
fratele Robert Negoiță, pesedist de �
sigur, încalcă ordonanțele militare
și dispune de parcul IOR din capi�
tala țării noastre (mă rog, a noastre)
ca de moșia mamei Negoiță, oricum
România e o feudă călărită de�alde
d�ăștia. Adevărata știre mi se pare că
fratele Negoiță știe să meargă pe bi�
cicletă. Nu mă așteptam, sincer. Îl
vedeam mai mult pe tricicletă. 

19 aprilie
Cumva, dacă tot îi avem, ar fi

mare păcat să nu îi încrucișăm pe
Pandele și pe Puric, mimul lui

Dumnezeu, doar așa, ca să vedem
ce iese.

19 aprilie
În sfânta zi de Paște, Patriar�

hul Daniel, acest Dani Mocanu
turnat în aur, se arată scârbit de
parcă tocmai s�ar fi dat jos dintr�
un Oltcit.

18 aprilie
Ziua 47 de autoizolare: dar

dacă românul e cel care a fost, de
fapt, făcut în laborator? Un labo�
rator secret bulgăresc din Plovdiv
din care a evadat înainte de a fi
gata, după care puteți vedea.

17 aprilie
Tradiția spune că, la șpăgarii

credincioși, astăzi, în Vinerea Mare,
șpaga se dă de trei ori pe sub masă.

17 aprilie
Probabil că pangolinul e felul

bunuțului Dumnezeu de a ne pe�
depsi pentru estetica urâtului in�
stituită de regretabila epocă a bo� 
toxului și a tragicului său geamăn,
acidul hialuronic. 

17 aprilie
Vești bune pentru indivizii

foarte urâți:dacă stau ascunși sub

măști, nu se mai vede chiar așa.
17 aprilie
Idee de conspirație religioa să:

cantautorul Dani Mocanu a fost
tuns pe ascuns întru monahism,
pentru a�i lua locul Patriarhului,
că oricum nu se prinde nimeni.

17 aprilie
Dacă o să ajungem să trăim

din trocuri cu vecinii, putem să�l
dăm pe ministrul funcțional Vela
la schimb pe un borcan cu mură�
turi de la bulgari.

17 aprilie
Idee de conspirație locală:gea �

ca de piele a alfabetizatului asim�
ptomatic Vela e din piele de liliac,
iar cataramele din nas de pangolin. 

17 aprilie
Altă conspirație regională:

mâ na lui Șică este manevrată din
umbră de bulgari, care uneltesc să
ne ia Agigea, ca să aibă ei Agigea. 

17 aprilie
Netrebnicul de pangolin a

așteptat anul chinezesc al șobola �
nului de metal ca să conspire cu
nemernicul de liliac împotriva
omului de dincolo de fruntariile

Wuhanului. Coincidență? Greu
de crezut.

17 aprilie
Altă conspirație regională:ne�

mernicul de Soros le bagă cipu�n
ceafă bieților bulgari.

17 aprilie
Ducem lipsă de conspirații

regionale. Idee de conspirație re�
gională: Vela e de fapt un orator
strălucit, însă lucrează sub acope�
rire pentru bulgari, care l�au ade�
menit cu o scurtă de piele și un
bilet all�inclusive la castraveciorii
din Nisipurile de Aur. 

17 aprilie
Idee de conspirație: Soros și

Bill Gates conspiră să le bage tram �
piților creier, ca să aibă în ce le
băga după�aia cipul.

17 aprilie
E curios cum trampiții se tem

că le bagă Bill Gates cip în creier,
deși n�au.

17 aprilie
Ziua 46 de autoizolare: sunt

pregătit psihic pentru criza vâr�
stei de mijloc a carantinatului și
fizic pentru criza de mijloc. Mă

gândesc să ies din auto direct la
pensie. Dacă eram lacheu al pute�
rii, ieșeam deja la pensia specială.

16 aprilie
Scrieți o poveste cu următoa�

rele cuvinte:Wuhan, liliac, pango�
lin, pacientul zero, covid, pande� 
mie, Nelu Lupu, amantlâc, țara
sfântă, carantină, mâna lui Șică,
Vila Lac, izolare, amendă, Vela,
geacă de piele, alfabetizat asimpto�
matic, autoizolare agresivă, amen �
dă, imnul, Garcea, gramofon, Io� 
hannis, concediu, popii, mili țienii,
pulanul, cele sfinte, anafura, toți
heruvimii și toți serafimii, măști,
combinații, șpagă, hoție, prostie,
amendă, noul coronavirus, Soros,
5G, românii, sutană, patriarhul,
Dani Mocanu, izoletă, statul ro �
mân, caricatură, Sindromul Cara�
cal, amendă, sfârșit, amendă. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (V)

Nu știu dacă printre ordaliile
medievale se număra și alesul
filmului de seară. Eu sigur aș fi
fost găsit vinovat de fiecare dată.
Dar cum să alegi repede?! Cum
să scoți, din colivia online cu
treizeci de papagali, unul pe care
să�l duci acasă și să fie al tău?
De�abia ai luat hotărârea și
acum constați că papagalul are
doar culorile lui, nu și pe�ale tu�
turor celorlalți. 

E drept că și cerem mult de la fil �
me. Le cerem uneori să schimbe,
în ultima clipă, și aproape fără
participarea noastră, o zi de efort
sau frustrare sau gânduri negre
într�o zi bine petrecută. Vrem nici
mai mult, nici mai puțin ca filmul
să transforme la comandă o zi in�
suficientă într�una îndestulă�
toare. Nu multe filme pot să ducă
povara asta în spate. În plus, mai
am și sinistrul obicei de a nu�mi
dori nimic altceva decât o come�
die ușoară. Asta înțeleg eu prin a

mă simți bine. Ar trebui ca până
acum să fi înțeles că, atunci când
e vorba de artă, criterii ca trist și
vesel sunt cu totul improprii. E
adevărat că e greu să admiți că un
film oricât de tragic, dacă e bine
făcut, te pune pe șine mai bine
decât orice altceva. 

Una peste alta, vine seara și
vreau și eu să văd un film amu�
zant. Da, sigur că mi�am propus să
revăd cândva filmele de artă de
altădată – Ugetsu, Teorema, Zer�
kalo (colegii de la corectură vor
aprecia că n�am zis Smultronstäl�
let sau Dodeskaden). Dar n�am 

înnebunit să mă uit tocmai în sea �
ra asta la așa ceva. În seara asta aș
vrea, cum să zic, o comedie, ceva
ușor. Hai să fim serioși – în filme �
le de artă nu se întâmplă nimic.
Dacă totuși se întâmplă ceva, lu�
crurile nu sunt, din păcate, în or�
dine cronologică. Iar dacă sunt,
nu avem dialog, sau nu avem cu�
lori. Iar finalul nu e clar: adică
cum? deci cum a rămas? Mă gân�
desc că poate ar trebui să nu fim
lăsați să ne uităm la filme de artă
la tinerețe. (Roger Ebert zicea în �
tr�un articol că era mult mai bla�
zat în primele lui recenzii de film.)
Probabil dacă nu ne�am fi uitat
atunci, le�am fi primit acum cu
brațele deschise și fără să ne fie
rușine de noi înșine că suntem pe
punctul de a fi profunzi.

Alteori, cerem de la filme să
ne dea ce ne�au dat cărțile, iar
asta nu prea e corect. Am petrecut
nenumărate ore uitându�mă cu
sufletul la gură la filme, așa că nu
prea înțeleg ifosele celor care

cred că cinematografia nu e decât
entertainment, iar literatura, în �
țelepciunea supremă. Baza statis�
tică a disprețului pentru filme al
unor literați pare să stea în două�
trei cărți dezamăgitor ecranizate.
(Cu corolarul stuporii binevoi�
toare: și să știi că nici filmul nu e
rău.) Chipurile, lumea cinemato�
grafiei este cea a câtorva filme
proaste făcute după romane cele�
bre, iar lumea literaturii este nu �
mai de�alde Borges, Dante și Ho �
mer, nici o uscătură. 

Și în fundal se ghicește și ilu�
zia că lectura ar arde mult mai
multe calorii decât uitatul la film...
Ce să zic, am încercat ambele
sporturi, fără rezultate notabile pe
plan muscular.

Să nu mai comparăm deci fil�
mele�mere cu cărțile�pere. Să le
judecăm în paradigma pe care ne�o
propun ele. (Pentru că, până la
urmă nu contează decât ca filmul
să fie făcut ca la carte.) Ca iubitor
de filme, aș nota totuși aici o re�
zervă personală, ceva ce aș vrea să
ajung să înțeleg mai bine. Am im�
presia că pierd mai ușor filmele
care mi�au plăcut, decât cărțile care
mi�au plăcut. Parcă, la fasci nații de

pornire egale, iradierea ulterioară
e mai mică.

Pentru încheiere – mai ce �
rem ceva de la film, dar e ceva
care chiar nu mai are legătură cu
esteticul. Îi cerem să ne aducă din
nou alături de partenerul nostru,
adică să ne uităm la film îm bră �
țișați, bând vin, murmurând critic
și chicotind. Ei, în acest scop, mai
nobil decât toate, s�ar putea să fie
de preferat să nu alegem Haneke
sau von Trier. Mai degrabă o co�
medie complicată. Ce dacă începe
cu cineva care, înainte să meargă
la muncă, face puțin canotaj? SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Un film pentru cititori

Cadre din filmele lui Terrence Mallick



Au trecut sărbătorile de Paști,
primele pe care le�am petrecut
închis în casă și, probabil, cele
mai atipice din ultimii ani. 

Nici noi, nici părinții noștri nu am
apucat sărbători în carantină și
cvasi�izolare – și sper nici să nu
mai apucăm. S�au celebrat Paștile
în vremuri grele, de război și ca �
lamități, de foamete și dictatură.
Furișat, tainic, chiar în dezumani�
zantele închisori comuniste. Acum
a fost însă altceva. Altfel. Ciudat. 

Acum aproape douăzeci de
ani, de Paști, Alina și cu mine eram
în America. Pe atunci în Puget
Sound, zona unde locuiam, nu
exis ta o biserică românească, orto�
doxă sau de alt fel, așa că în noap�
tea de Înviere câțiva prieteni
români (de fapt nu doar români:
creștini) ne�au dus la Sfântul Du�
mitru – o biserică ortodoxă gre�
cească din Seattle. Acolo, printre
străini neamericani, într�o mare
de fețe est�europene, am ascultat
liturghia în greacă și am simțit�o

ca pe a noastră, am spus „Hristos a
înviat!“ pe românește, iar în jur au
spus�o sute de oameni în greacă,
sârbă, franceză, arabă. Atunci am
simțit pentru prima dată un fior
anume: senzația că aparții de ceva
mai mare decât tine, decât țara
sau poporul tău, de ceva mai cu�
prinzător și viu, întru totul viu.

Apoi, în urmă cu cinci ani, s�a
întâmplat să fim amândoi într�un
orășel din Elveția tocmai în zilele
de Paști. Am găsit o bisericuță cato�
lică a comunității italiene și am stat
acolo, printre necunoscuți care,
atunci când ne prindeau privirea,

zâmbeau. Unul dintre ei, văzând
că nu intonăm imnurile laolaltă
cu ei, ne�a întins discret o cărti�
cică cu texte. Am mulțumit șoptit
în engleză.

Au fost cele mai neobișnuite
sărbători de Paști pe care le�am
trăit – până acum, în zilele pan�
demiei de coronavirus, a caranti�
nei și distanțării sociale. Și, prin
comparație, în dățile acelea două
n�a fost nimic neobișnuit: ne�am
nimerit în alte locuri și ne�am
amestecat pur și simplu printre
cei asemenea nouă. Chiar dacă nu
ne cunoșteam, chiar dacă nu eram
la biserica din parohie, printre ve�
cini cu care să schimbăm câteva
vorbe, eram alături, împreună, prin
ceva ce ne lega dincolo de dis �
tanțe, limbă sau pașaport. Și de
aia anul acesta am simțit că n�am
simțit sărbătoarea. Iar eu nu sunt
tocmai un creștin fervent, așa că
mă întreb cum se vor fi simțit
adevărații credincioși.

Nu trebuia să fii neapărat cre �
dincios creștin ca să simți schimbarea.

Nu slujba religioasă în sine a lip�
sit: ea s�a transmis la radio, la te�
levizor, online, fără nici un fel de
restricții. Prin com parație, în anii
comunismului – când Partidul
Comunist condamna misticismul
religios – vibrația sărbătorilor 
s�a simțit mai puternic ca acum.
Noaptea Învierii era trăită cu în�
fiorare de credincioși și mai puțin
credincioși, în ciuda interdicțiilor
(și, într�o oarecare măsură, chiar
datorită lor, a atmosferei de semi�
clandestinitate). În noaptea de În�
viere, de la bisericuța din satul
meu pornea un alai mare, cu preo �
tul în frunte, cu prapurii purtați
în urma lui și, după ei, cu oamenii
din sat îmbrăcați de sărbătoare și
cu lumânări în mâini. Întreg 
alaiul făcea înconjurul satului –
nu prea mare –, iar în fața caselor
cei rămași să pregătească masa
aprindeau ruguri din coceni sau
din anvelope. Întreg satul era lu�
minat – la propriu și la figurat –
și toată lumea se simțea, o dată pe
an, împreună.

Acum însă acea lume a stat
acasă. Și în satul copilăriei mele, și
în Timișoara, Iași, București, și în
satul unde locuim acum. Pe la două�
sprezece noaptea în poarta noastră
a bătut un voluntar care se pornise
de la bisericuța satului cu o candelă
apărată de vânt ca să împartă lu�
mina Învierii din casă în casă. A fost
o licărire mică din spiritul de comu�
nitate, cel pe care pandemia l�a îm�
piedicat să se manifeste. Sărbă toa�
rea Învierii Domnului a simțit�o fie�
care în sufletul lui așa cum a putut,
atât cât a putut. Dar ceea ce a lipsit
a fost exact comunitatea, mulțimea
aceea de oameni cunoscuți, vag
știuți sau chiar necunoscuți, cu care
stai împreună și împărtășești un
moment rar. Online nu e același
lucru: poți ajunge în toată lumea,
dar nu ești alături de toată lumea. E
mare singurătatea în online. Și asta
a lipsit anul acesta: nu bucuria
creștină a Învierii, ci bucuria ome�
nească a împărtășirii ei: alături, îm�
preună. E ceva ce nici o rețea socială
nu poate înlocui. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Jurnal de coronavirus: după sărbători

N�am să critic guvernul PNL pen�
tru modul cum s�a comportat în
cazul pandemiei. Dar nici n�am
să�l laud, pentru că în definitiv
asta e treaba politicienilor, să 
gestioneze criza. 

Nici măcar nu s�a terminat peri �
oada nesuferită, așa că nu știm care
va fi până la final prestația to va �
rășilor lui Ludovic Orban. Dar tre�
buie să recunoaștem că, deocam� 
dată, e mai bine decât am fi presupus
cu două luni în urmă, când începea
nebunia din Lombardia.

Din punct de vedere medical,
cifrele n�arată chiar rău. Lucrurile
au scăpat de sub control doar în câ�
teva județe, Suceava fiind cap de
listă. Dar până la urmă e vinovat
ministrul Sănătății că directorul
medical de la spitalul județean Su�
ceava a adunat laolaltă medicii
depistați pozitiv cu cei sănătoși?
Câtă minte îți trebuie și ce proce�
duri trebuie să�ți deseneze cineva
astfel încât să nu sesizezi pericolul? 

România stă bine la numărul
de cazuri dacă ne uităm la dramele

care se petrec în Europa, însă aici
nu e neapărat meritul guvernului
liberal. Poate că inspirația celor de
la putere a fost că s�au inițiat din
timp măsurile de distanțare socia �
lă. Inclusiv starea de urgență a fost
declarată mai repede cu câteva zile
decât s�ar fi așteptat multă lu me.
Asta a frânat cumva răspândirea
bolii în comunitate, dar pe de altă
parte a alimentat teoriile celor care
au țipat că nu e cazul să închidem
țara la primele 30 de cazuri rapor�
tate. Dar cum e mai bine? Să lași
lumea pe străzi să se infecteze sau
să�i bagi pe oameni în case chiar cu
riscul să te înjure? 

Încă nu realizăm gravitatea
situației, dar România s�a mișcat
neașteptat de bine în această pe�
rioadă. Ce nu știm deocamdată este
impactul economic, dar ultimele
informații nu par să indice totuși
dezastrul pe care�l intuiam cu toții
atunci când s�a închis complet țara.

De altfel, inclusiv ministrul
Finanțelor Florin Cîțu a spus că
aterizarea economiei n�a fost chiar
atât de bruscă și că încasările la

buget sunt ceva mai bune decât
arătau prognozele în urmă cu câ�
teva săptămâni. Și nu prea sunt
motive să nu�l credem, chit că ne
aflăm în an electoral. 

Aici este de fapt cheia pentru
guvernul Orban. Liberalii par să fi
trecut testul medical, dar nu e clar
dacă vor reuși să calmeze lucrurile
în economie. Există o nervozitate în
creștere în zona de business, fi�
rească până la un punct, pentru că
antreprenorii nu știu cum vor ară �
ta afacerile lor în momentul reve�
nirii la muncă. Se simte o teamă,
logică de altfel, că va trece ceva
timp până ce afacerile vor reveni în
punctul de dinainte de COVID. Este
clar că se schimbă modelul econo�
mic în această perioadă, că se
zdruncină întreaga societate, dar
nici n�aș fi atât de pesimist că va
urma o criză cumplită.

Foarte probabil că vom avea
cifre economice urâte în lunile de
primăvară. Dar nu�i dracul atât de
negru decât dacă�l lăsăm să ne con�
ducă el afacerile cât timp mintea
noastră e ocupată cu COVID.

E drept că sunt zone care și�au
sistat total activitatea. Domeniul
HoReCa va trebui reinventat. La fel,
probabil că nici marile magazine
non�alimentare nu vor fi deschise
prea curând. Dar economia nu în�
seamnă doar divertisment și timp
liber. Industria auto, spre exemplu,
dă semne clare de revenire, iar aici
discutăm de valoare adăugată mare,
chiar de puncte bune din PIB. In�
dustria IT nu și�a oprit motoarele,
ba sunt semnale că ar fi pe creștere,
chiar dacă mulți angajați s�au mu �
tat de săptămâni bune în biroul din
bucătărie. 

N�am cine știe ce abilități pe
zona economică, dar nu cred că
putem compara criza actuală cu
cea din anii 2008�2010. În urmă cu
12 ani economia României era in�
comparabil mai slabă și mai nepre�
gătită. Băncile încetaseră să ofere
credite, banii nu mai circulau, iar
guvernul intrase în panică. Era un
blocaj total, iar frica se instalase de
sus până în jos, fie că vorbim de
instituții ale statului, fie că ne refe�
rim la sectorul privat.

În acest moment singura ne�
cunoscută rămâne intensitatea și
durata pandemiei. E dificil să men �
ții o activitate economică la aceiași
parametri dacă oamenii nu se simt
în siguranță. 

Întrebarea este dacă ne vom
adapta vremurilor și ne vom îm�
prieteni cumva cu virusul. De dis�
părut nu va dispărea peste noapte,
cât despre apariția imediată a unui
vaccin, n�are sens să oferim iluzii.

În concluzie, n�ar trebui să cădem
într�un soi de pesimism păgubos. Pan�
demia va dispărea la un moment dat,
dar până atunci e nevoie de adaptare
și acceptare a situației. Bocetele pre�
lungi ne vor face în mod sigur rău și
vor adânci și mai mult criza. 

Pregătiți�vă așadar măștile și
fiți prudenți. Cu încredere vom ieși
și din asta! SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Optimiști sau pierduți în pandemie?



Nu aș recomanda
Gesualdo decât celor
care chiar își doresc o
expe riență sonoră
neobișnuită. Tene -
brae Responsoria
este pentru cei ce își
doresc o experiență
despre drama păti -
mirilor într-o formă
sonoră care fasci -
nează de la început
până la sfârșit… 
și după.

Dacă pentru ortodocși cea mai
tulburătoare muzică a Săptămâ�
nii Patimilor este Prohodul Dom�
nului, pentru apuseni există
Plângerile (Lamentatio), în spe�
cial dramaticele Officium tene�
brarum, servicii religios�muzicale
cunoscute din secolul VIII. La �
mentația�meditație asupra întu�
nericului – în secolul XVII leçons
de ténèbres au devenit un gen dis�
tinct al barocului francez – era
destinată ultimelor 3�4 zile din
săptămâna dinaintea Învierii și se
bucura de un ritual spectaculos,
nu doar muzical, un sfeșnic cu 12�13
lumânări stinse treptat pe parcur�
sul concertului sacru, până când
biserica rămânea în întuneric.
Compuse pe text din Plângerile
lui Ieremia, Tenebrae alternează
secțiuni de recitativ pe literele alfa�
betului ebraic (Aleph, Zain, Lamed
etc.) cu polifonie vocală, căreia în
timp i se va adăuga și acompania�
ment instrumental. Au scris astfel
de compoziții în Renaștere și Ba �
roc catolici și reformați ca di
Lasso, Tallis, Lobo, Byrd, Vittoria,
Charpentier și Couperin, iar cele�
brul Miserere pe nouă voci de
Gregorio Allegri, cel mai popular
cor a cappella renascentist, e de
fapt un fragment dintr�un Ufficio
delle Tenebre della Settimana
Santa scris pentru Capela Sixtină. 

Pe 10 aprilie 2020, în Vinerea
Patimilor pentru catolici și înaintea
Floriilor ortodoxe, apărea la Glossa
triplul CD Tenebrae, o versiune

extraordinară pentru mine, cu
muzica lui Carlo Gesualdo înre�
gistrată de Graindelavoix. Fondat
în Antwerpen de antropologul și
etnomuzicologul Björn Schmel�
zer, ansamblul explorează muzica
ve che, din Evul Mediu până în Re �
naștere, în special polifonia fran� 
co�flamandă, cu o abordare etno�
muzicologică și originală. 

Despre acest disc am stat de
vorbă cu românul care s�a alătu�
rat Graindelavoix în 2010. Adrian
Sîrbu este profesor la secția de
muzică religioasă a Universității
de Arte „George Enescu“ din Iași,
președinte al Asociației Culturale
„Byzantion“ și protopsalt�dirijor
al corului Byzantion, una dintre
cele mai renumite formații muzi�
cale psaltice din România. 

Cum e să cânți Tenebrae de Ge-
sualdo, trei ore de muzică tul-
burătoare, dificilă și de o încăr-
cătură spirituală specială? Cum
ai descrie această muzică a lui
Gesualdo da Venosa despre
Săptămâna Patimilor?

Trebuie să recunosc că în cei 10
ani de colaborare cu grupul Grain�
delavoix, proiectul Tenebrae Res�
ponsoria de Gesualdo da Venosa
a fost pe departe cel mai dificil.
Obișnuit cu melodicitatea și cursi�
vitatea melodiilor din lucrări pre�
cum Vecerniile Cipriote, Antifoa �
nele „O“ ale lui Hanelle, Requie�
mul lui Vecchi sau compozițiile
lui Du Fay, la Gesualdo totul
părea să sune în opoziție:muzică
densă, cu o plasticitate și expresivi�
tate condensate pe fiecare măsură

și notă. Drumul inițiatic către des�
coperirea dramaturgiei tenebrelor
a trecut mai întâi prin tr�o pe�
rioadă lungă de repetiții și de
„acordaj în stil Gesualdo“. Di �
sonanțele insistente, răsturnările
de acorduri, modulațiile neaș �
teptate sau mersul obsesiv cro�
matic, toate construiesc o puter �
nică și tensionată dramaturgie a
suferinței Celui răstignit, un tra�
valiu melodic, expresie a tragediei
patimilor. 

Cum a fost experiența înregis-
trării în catedrala din Beauvais?
Care e diferența între concert și
înregistrare, cum ai cântat și în
concert această lucrare?

Björn Schmelzer a pregătit cu
multă tenacitate aceste imprimări�
maraton ce au durat nouă zile. A
știut că Gesualdo trebuie să „dos�
pească“ mult, că trebuie să facem
cunoștință cu lumea lui sonoră, să
ne maturizăm în stilul lui, astfel că
au trecut mai bine de doi ani de
concerte până când să vină timpul
unor înregistrări. Din nou, trebuie
să fac niște mărturisiri. Cele nouă
zile de imprimări au fost nu doar
intense, ci și istovitoare. Evident,
provocarea a fost să putem obține
stările sufletești dorite de Ge�
sualdo, mai presus de aspectele
tehnice analizate cu mult profesio�
nalism de către Bjorn.

O interpretare originală, care
trimite la un spațiu vechi, cu
rezonanțe ancestrale și bizare
pentru urechile obișnuite cu 
corul apretat academic. Sunt

momente în care solourile tale
sună melismatic, aproape bi-
zantin (Zain. Recordata est Je-
rusalem și mai ales antifonul
Christus factus est în partea I,
unde responsorio sună grego-
rian. Muzica sacră are o rădăci-
na comună, Adrian, care e totuși
granița?

Din punct de vedere istoric, se știe
că există rădăcini comune ale celor
două muzici liturgice, chiar dacă
Orientul a fost mai tra di ționalist, în
timp ce Apusul a explorat înconti�
nuu noi forme de manifestare 
muzicală. Mai presus însă de coor� 
donata istorică, explorarea feno�
menului vocal adu ce de multe ori
interpreți din lumi culturale opuse
în cadre comune. Se pare că „grâna“
aceasta din voce pe care o vânează
cu fasci nație Björn Schmelzer are
o „să mânță�arhetip“, departe de
„apre tarea academică“ de care vor �
beați. Graindelavoix este o astfel de
ex periență, unde interpreți din opt
națiuni diferite, exponenți ai unor
stiluri muzicale uneori antagonice,
de la operă la baroc, de la lied la
cânt bizantin, explorează împreu �
nă, se lasă influențați unul pe altul
în acest laborator de „prelucrare a
sunetului“. Și, da, tra diția și cântul
bizantin cred că au ajutat mult în
găsirea acestor elemente vocale 
ce fac din Graindelavoix o voce
„neapretată“.

Expertiza ta de cercetător și
practician în cântul bizantin e
una recunoscută la nivel euro-
pean. Cum lucrezi cu Björn, care
e un expert al repertoriilor vo-
cale mediteraneene? Crezi că
aportul tău vocal, mă gândesc la
tehnica melismatică, la ambitu-
sul extins și la timbrul tău de-
osebit, vor influența pe viitor
alegerile repertoriale ale

formației?

Björn Schmelzer este o personali�
tate fascinantă ce combină expe �
riențele din domenii foarte variate
precum muzică, istorie, antropo�
logie, filosofie, pictură, etnomuzi�
cologie etc. El a intuit faptul că
explorarea modului de interpre�
tare a repertoriilor polifoniei, dar
și a monodiilor gregoriene și pre�
gregoriene are nevoie de exper�
tiza unor purtători a tradițiilor

vii, locale. Așa se explică cercetă�
rile sale în comunitățile din sudul
Italiei, colaborările cu corsicanii
sau cu cântăreții sufi. A intuit, de
asemenea, că tradiția cântului bi�
zantin îl poate inspira în găsirea
și „plantarea“ acestei „grâne“ și în
solul fertil din Graindelavoix. In�
triga aceasta a general o serie de
colaborări fructuoase. Björn nu
face un import manierist de sono�
ritate bizantină în repertorii poli�
fonice. El încearcă să înțeleagă, să
aprofundeze fenomenul vocal din
sfera psaltică, se lasă fascinat de
aceasta și caută să îi guste bogăția
de valențe. 

Căutările lui Björn l�au pro�
iectat într�o zonă deschisă la noi
și chiar controversate interpre�
tări, însă trebuie înțeles faptul că
Björn nu promovează un manifest
stilistic fixat în niște convingeri fi�
xiste. Graindelavoix reprezintă o
continuă căutare, o neîntreruptă
descoperire.

Cum ai recomanda Tenebrae cu
ansamblul Graindelavoix și
Adrian Sârbu, de ce să ascultăm
Gesualdo, o meditație despre
întuneric și lumină, în aceste
vremuri de pandemie?

Nu aș recomanda Gesualdo decât
celor care chiar își doresc o expe �
riență sonoră neobișnuită. Există
în cinematografie filme bune,
foarte bune și filme care te lasă pe
gânduri. Gesualdo face parte din a
treia categorie, a filmelor sonore
de care rămâi preocupat și afectat
mult după ce ai terminat audiția.
Tenebrae Responsoria este pentru
cei ce își doresc o experiență de �
spre drama pătimirilor într�o for �
mă sonoră care fascinează de la
început până la sfârșit... și după. SDC
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Tenebrae. Despre un disc-
eveniment, cu Adrian Sîrbu CĂTĂLIN SAVA

RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Știind cât sunt de devo -
tată artei teatrale pe care
o slujesc cu obser vația
critică și condeiul, ie pu -
rașul pascal mi-a adus
anul acesta un cadou ne -
așteptat. Într-o husă
ele  gantă, coborât din cu
totul alte vremuri al căror
spirit îl arhi vează, se afla
un lor nion. Sprijinit într-un
mâner metalic nu mai
mare de 15 cm, orna -
mentat simplu, dar rafinat,
cu linii orizontale și ver ti -
cale fine, unele de culoa-
re neagră, pentru con trast
cu argintiul predominant,
lornionul are în lateral un
buton în relief de mă -
rimea unei gămălii. 

Prin apăsarea declanșatorului se
pune în mișcare un invizibil sis�
tem mecanic, cel mai probabil un
resort, care deschide două lentile
circulare, așezate în poziția de re�
paus una peste alta, din rațiuni de
economie a spațiului și ca măsură
de protejare a sticlei. Deîndată ce
presezi măciulia, printr�un salt
spectaculos cele două lentile ale
ochelarului se despart, rămânând
conectate printr�un pod semicir�
cular. Lentila fixă e legată de cea
mobilă prin acest elegant element
arcuit. Totul lucrat cu migală, cu
atenție la fiecare mic detaliu.
Obiectul trebuie să aibă o vechime
de măcar un secol, un secol și ju�
mătate, când a apărut această so �
luție de pliere, din rațiuni de
eco nomie a spațiului și de prote�
jare a fragilelor lentile. Dar trecu�
tul lornionului, altădată nelipsit
din setul de accesorii pe care
doam nele îl aveau la purtător, e
ceva mai vechi. Nu dădusem până
acum prea mare atenție acestei re�
cuzite asociate simbolic criticului
de teatru, dar surpriza pascală 
m�a trimis către surse de documen�
tare. Informațiile sunt fascinante.

SALOANE PENTRU RECEPȚII
ȘI SĂLI DE BAL

Piese de colecție azi, lornioanele
erau odată, alături de binoclul pen�
tru operă apărut ceva mai târziu,

un auxiliar de mare ajutor în re�
ceptarea unui spectacol. Numele
i se trage din franceză, iar apariția
lui e localizată în secolul al XVIII�
lea. Deși botezat de francezi, isto�
ricii susțin că inventatorul e
George Adams I, undeva pe la
1770. Intenția englezului era găsi�
rea unei rezolvări pragmatice de
sprijin a ochelarilor, iar legarea
celor două lentile și atașarea unui
suport fix a fost atunci o idee bine
primită. Apanaj al celor din înalta
societate, care�și permiteau achi �
ziționarea, lornioanele au devenit
un scop pentru opticieni și, mai
ales, pentru bijutierii care au în �
țeles rapid că frumusețea lucrătu�
rii le sporea atractivitatea și lor le
aducea mai mulți bani. Un obiect
util corectării unor defi ciențe de
vedere a devenit de nelipsit din
poșete, alături de mănuși, evantai,
carnețelul de bal (unde se notau
invitațiile la dans, numele și ordi�
nea domnilor care solicitau în�
scrierea pe listă). 

„A privi cu atenție“, etimolo�
gia cuvântului care�l desemnează,
era facilitat de noul obiect care le
îngăduia posesoarelor ocheade
indiscrete către perimetre mai în�
depărtate, să observe cu atenție
concurența de gen, cine cu cine
socializează ori ce se petrece în
colțuri mai ascunse ale unei încă�
peri. Din saloane pentru recepții
și săli de bal, lornioanele ajung și
în sălile de spectacole. Persoanele
din înalta societate aruncau pri�
viri înspre celelalte balcoane ori
către stal, pentru a fi la curent cu
bârfele zilei: cine însoțea pe cine,
cine trăgea cu coada ochiului spre
cine ori cine cui făcea ochi dulci.
Dar, desigur, și pentru a apropia
grație opticii chipurile actorilor și
actrițelor din scenă! 

Cochetăria feminină a făcut ca
lornionul să devină mai ales un
lucru pentru doamne. Bărbații pre�
gerau monoclul sau pince�nez�ul,
două lentile legate printr�o mică
punte fixată pe nas, ancorate cu

lănțișoare de buzunarele speciale
din vestimentație. Dar erau și
domni care nu se sfiau să recurgă
la ajutorul lornionului. Printre ei,
nonconformistul Toulouse�Lau�
trec, posesorul unuia din aur, și îm�
păratul Alexandru I, care�l purta fie
în buzunar, fie agățat la butonieră. 

UN ELEMENT CE INDICA
SOFISTICAREA

În timpurile de apogeu, lornionul
devenise ocazia etalării unor idei
foarte creative. Din argint, aur, os,
corn, fildeș, lemn de esență rară, ca�
rapace de broască țestoasă etc.,
forma și ornamentele erau provo�
cări pentru artizanii care se între�
ceau în soluții. Lentilele erau treaba
șlefuitorilor, dar ramele și elemen�
tul de sprijin cerea talent. Pentru a
nu fi rătăcite, li se adăugau lăn �
țișoare purtate la încheietura mâi�
nii, la gât sau pe post de broșă;
pentru personalizare, inițialele nu�
melui se puteau grava pe mâner. 

Fantezia meșteșugarilor pă rea
să nu aibă limite, animată de
dorința de�a fabrica exemplare cât
mai ieșite din standard și de�a le
asorta la tendițele generale ale
modei. Producătorii elvețieni i�au
adăugat un ceas de mici dimen�
siuni care să�l facă dublu ca în �
trebuințare. Existau modele care
includeau două perechi de lentile
(una pentru distanță, alta pentru
citit) și, deși majoritatea lentilelor
erau rotunde, s�au păstrat și va�
riante cu rame dreptunghiulare
sau hexagonale, de comandă.

Nu toate posesoarele de lor�
nion aveau nevoie de ele pentru
văz, dar, cum devenise un element
ce indica sofisticarea, erau mai
mult decât încântate să le afișeze.
Ridicarea lor în dreptul ochilor de�
venise sinonim cu studierea mai
atentă, cu măsuratul din cap până
n picioare, cu un gest care dădea
de înțeles „sunt cu ochii pe tine!“. 

Madame de Pompadour nu
pleca nicăieri fără lornionul ei
special. Era un model căruia i se
adăugaseră două mici oglinjoare
oblice, extrem de utile în spiona�
rea discretă a celor care nu se
aflau în raza vizuală. Botezat „lor�
nionul geloziei“, modelul a avut
mare succes, întrucât normele de
bună purtare din mediile aristo�
cratice considerau inacceptabil
ca o doamnă să își răsucească tor�
sul pentru a vedea cine a intrat în

încăpere sau în lojă. O altă cele�
britate, regina Marie Antoinette,
ar fi avut ideea de�a combina
evantaiul cu lornionul, prin pla�
sarea câte unei mici lentile în pa�
letele acestuia. Astfel, era scurtat

timpul necesar utilizării celor
două accesorii. Biografii susțin că
evantaiul�lornion era o ustensilă
binevenită în jocurile de seducție
și de spionaj domestic practicate
la curte. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Lornionul, semnul unei epoci apuse
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ALINA VÎLCAN

Ne aflăm chiar în casa din 
nordul Bucureștiului în care 
ați copilărit...

Într�adevăr, este o casă construită
la 1940, care i�a aparținut bunicu�
lui meu, tatăl mamei. Aici m�am
născut, este casa copilăriei, a
adolescenței și a tinereții mele.
Locuiesc în continuare în această
casă plină de amintiri, și totuși cu
un suflu nou, datorat, între altele,
și multor prieteni tineri care lu�
crează în domeniul cuvintelor și
care, din fericire, îmi trec pragul,
având aici un loc unde sunt ori�
când bineveniți. 

INFLUENȚA TATĂLUI

Pentru că ați amintit de copilă-
rie, sunteți fiică de filolog,
așadar am putea spune că ați
avut o copilărie privilegiată din
punct de vedere cultural...

Am avut o copilărie privilegiată,
pentru că părinții mei, amândoi
profesori, au ținut să mă crească
aproape de adevărurile fundamen�
tale ale vieții. A fost importantă
dragostea de natură, pe care mi�a
inspirat�o mama mea, care era pro�
fesoară de științe naturale – pen�
tru mine, florile, plantele, arborii
sunt o mare pasiune, și deopotrivă

animalele, iar aceasta a fost con �
tribuția mamei. Însă sub aspect
profesional hotărâtoare a fost
influența tatălui, Dumitru Șan �
dru, filolog, dialectolog, folclorist,
care a făcut parte din școala
Densușianu și din școala Gusti...
Din motive politice, nu și�a putut
continua activitatea la catedra de
limbă română a Facultății de Filo�
logie din București, dar a profesat
toată viața și m�a influențat indi�
rect de foarte timpuriu. Avea o bi�
bliotecă fenomenală și, cu toate că
era una mai ales de specialitate –
cu scriitori români, cu lucrări de

dialectologie, cu culegeri de lite�
ratură populară –, erau și lucrări
mai pe înțelesul vârstei mici, de
care am profitat aproape fără
știrea lui de multe ori. Nu pot să
zic că am fost un copil�fenomen,
căci nu mi�am manifestat vreun
talent special de mică, în afară de
dragul de a citi. Pe la patru�cinci
ani reușeam să citesc mici poves�
tiri, iar la șase ani, când am intrat
la școală, deja eram destul de îna �
intată în ale lecturii și știam pe di�
nafară o mulțime de versuri, chiar
și din Eminescu. Oricum, primele
lecturi – fabule, basme – au contat.

Dar rolul tatălui meu a fost co �
vârșitor mai târziu. 

Anii adolescenței au fost des�
tul de stricți, pentru că am fost
elevă la Liceul „Gheorghe Lazăr“,
unde mama mea era profesoară.
Ca urmare, severitatea m�a in flu �
ențat destul de mult în sens nega�
tiv, dar poate și pozitiv – ca dis� 
ciplină, ca rigoare, deși nu am avut
nici o chemare pentru știin țele
exacte, chiar dacă am ajuns cu vre�
mea să recunosc că matematica
este regina științelor. Însă pe vre�
mea liceului nu�mi plăcea fizica, nu
o înțelegeam, nu�mi plăcea chimia

și nici chiar cu geometria nu eram
în bune raporturi. Și atunci mi�am
revărsat toată dorința mea de 
cu noaștere, de adolescentă sensi�
bilă, asupra literelor. Dar și asu� 
pra istoriei sau asupra limbii la�
tine, pe care o consider și astăzi
cea mai frumoasă și expresivă
lim bă. Eram destul de tocilară,
dar puneam și suflet. Iubeam încă
de atunci literatura și limba fran�
ceză. Din fericire, după perioada
de mare strictețe a liceului, au ur �
mat anii minunați ai facultății. 

Cum ați ales să studiați 
spaniola?

Bineînțeles, nu puteam să mă în�
drept spre științele exacte și de la
bun început m�am gândit la Litere.
Mi�am ales limba spaniolă – o spe�
cializare foarte rară pe atunci – tot
datorită părintelui meu, care mi�a
prezentat în linii mari ce ar urma
să studiez și să fac în viitor dacă
mă înscriu la limba română sau la
franceză sau la italiană sau la spa�
niolă – secție înființată de numai
doi ani la vremea aceea. Din tot ce
mi�a prezentat, cel mai mult m�a
interesat, și prin noutate, limba
spaniolă. Eu am intrat la facultate
la 16 ani, așa că nu prea făceam o
deosebire de orizont cultural –
toate mi se păreau minunate, și
franceza, și italiana, și spaniola
despre care nu știam mare lucru,
dar am ales spaniola. 

Influența tatălui meu mi�a
fost binefăcătoare pentru toată
viața, chiar și după timpuria sa

INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA TUDORA ȘANDRU MEHEDINȚI

„Pentru mine, traducerea 
a fost o soluție de viață, 
de rezistență interioară”
Câți dintre noi nu s-au îndrăgostit de marea
literatură hispano-americană grație fascinantelor
sale traduceri din scrieri semnate de Julio Cortázar,
Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Adolfo

Bioy Casares, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa și
atâția alții? Vă propunem o incursiune în universul
unei hispaniste și traducătoare unanim prețuite: 
Tudora Șandru Mehedinți.  
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dispariție. Și spun asta pentru că
m�a îndrumat, încă de pe băncile
facultății, să mă aplec spre cerce�
tare. Să mă intereseze fenomenul
literar, lingvistic și cultural în
complexitatea lui. Și tot tatăl meu
a fost cel dintâi care mi�a dat
noțiuni solide de folclor româ�
nesc. În plus, cu marele lui prie�
ten, o figură extrem de luminoasă
în cultura română, profesorul Ta �
che Papahagi, am avut privilegiul
să mă întâlnesc de multe ori, mai
ales după moartea tatălui meu.
Fiind specialist în romanistică și
în filologie spaniolă, a binevoit să
mă sfătuiască adesea. 

Influența profundă a tatălui
meu a continuat și după ce am
terminat facultatea, pentru că 
mi�a plăcut extrem de mult limba,
literatura și cultura spaniolă, ade� 
vărate comori pentru mine. Des�
coperirea lor mi�a adus una din�
tre cele mai mari satisfacții în
viață. Și eu, și colegii mei eram
îndrăgostiți de spaniolă, în con �
dițiile extrem de precare în care
se făcea studiul limbii în anii ’60,
când nu prea existau specialiști la
noi. Aveam, într�adevăr, doi pro�
fesori spanioli, care însă nu aveau
pregătire filologică, ci erau refu �
giați din Uniunea Sovietică. Deși
nu erau de specialitate, i�am ado�
rat cu toții, pentru că vorbeau
lim ba spaniolă autentică, ne po�
vesteau despre Spania, ne învățau
cântece spaniole, iar pentru noi
toate astea erau o mare bucurie.

PRIMELE TRADUCERI

Cum vă amintiți astăzi de prime-
le dumneavoastră traduceri?

Înainte de 1989, eu nu am publi�
cat prea multe traduceri. Prima
mea traducere, de prin anii ’70, a
fost o culegere de proză folclorică
spaniolă. Și aici tata mi�a fost în�
drumător. Am muncit în biblioteci
spaniole, beneficiind de burse la

cursuri de vară, și am copiat de
mână zeci de piese de folclor au�
tentic din întreaga Peninsulă Ibe�
rică (în afară de limba bască), deci
din spaniolă, portugheză și cata�
lană, pe care le�am tradus, odată
întoarsă acasă. Am alcătuit un
volum de basme hispanice, apărut
în BPT, care a fost bine primit, cu
cronici elogioase, pentru că erau
basme adresate nu doar copiilor,
multe fiind piese cu valoare au�
tentic folclorică. 

Acest prim succes m�a încura�
jat să îmi extind sfera și asupra
Americii Latine, așa încât urmă�
toarele două volume au cuprins
legende și povești hispano�ameri�
cane. Am încercat să acopăr
aproape toată aria de hispanitate
din America Latină. Apoi au urmat
romanele Dormind la soare, de
argentinianul Adolfo Bioy Casa�
res, și Banchetul prozatorului spa�
niol Alonso Zamora Vicente. 

Știați încă din facultate că vreți
să traduceți? Sau ați știut încă
de la primele traduceri?

Nu am știut din facultate. Am ho�
tărât să traduc aceste basme, in �
fluențată cum spuneam de tata,
dar nu știam pe atunci mare lucru
despre traduceri. Nici dacă am
sau nu har. Pentru mine, traduce�
rea a devenit treptat o soluție de
viață, de rezistență interioară, pe
care am cultivat�o din plin și care
a ajuns de mulți ani să�mi ocupe,
într�un fel, centrul existenței. Cel
dintâi impuls de a traduce a fost
legat și de munca de cercetare: am
selectat aceste basme din lucrări
de specialitate și am scris prefe �
țele volumelor, care sunt adevă�
rate studii de folclor. Primul mare
scriitor din opera căruia am tra�
dus, cu care am și corespondat și
mai târziu am avut onoarea să�l și
cunosc, a fost Adolfo Bioy Casa�
res. Romanul său, Dormind la
soare, rămâne o capodoperă, iar
pentru mine a fost primul semnal
cert că aș dori să traduc ficțiune.

Cum ați început să corespondați
cu argentinianul Adolfo Bioy
Casares?

Romanul Dormind la soare îmi
fusese propus de prietenul meu
Mihai Cantuniari, mare traducă�
tor și poet. Tălmăcindu�l, am avut
unele nelămuriri – un bun prilej
ca să�i scriu autorului. Așa a înce�
put o corespondență frumoasă, pe
care într�o vreme am crezut că
poate ar fi interesant s�o și public,
dar viața a fost atât de complexă
sub multe aspecte, inclusiv profe�
sional, încât nu am apucat. Când
l�am cunoscut la Buenos Aires, în

1993, mi�a dat în scris, mai am și
acum, acordul său de a publica în
traducerea mea, fără drepturi de
autor, orice operă de�a lui. 

Cum ați descrie acei ani de 
început? Participați la stagii 
de perfecționare în afara țării,
cum era?

Mai întâi, am mers în Cuba, în ca�
drul schimbului de cercetători
dintre Academia Română și Aca�
demia Cubaneză. Lucram deja la
Academie, la Institutul de Lin�
gvistică, sectorul de romanistică
(limba spaniolă). Am stat trei luni
în Cuba, din decembrie ’67 până
în februarie ’68, și mi�a prins ex�
trem de bine ca orizont cultural,
am cunoscut mulți scriitori. Acolo
i�am întâlnit pe José Lezama Li �
ma, pe poetul spaniol Rafael Al�
berti, pe cubanezul Nicolás Guillén
și mulți alți scriitori importanți.
Marele meu noroc a fost că în ia�
nuarie 1968 a avut loc și Congre�
sul Cultural de la Havana, unde
au fost invitați mari intelectuali,
nu numai literați. Am fost rugată
să traduc pentru delegația Româ�
niei și așa, ca interpretă, am văzut
toate minunile culturale prile�
juite de congres. Cu carnețelul
meu, mergeam la toate comunică�
rile mai importante pe linie lite�
rară. Astfel am avut ocazia să�l
ascult pe Julio Cortázar, marea
mea revelație. 

FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU 
JULIO CORTÁZAR

Cum v-a rămas în minte marele
scriitor argentinian?

În primul rând, m�a frapat aspec�
tul lui absolut neobișnuit – foarte
înalt, șaten cu ochii verzi, un băr�
bat frumos, dar mai cu seamă fap�
tul că părea mult mai tânăr, cam
de 30 de ani, deși trecuse deja de
50 de ani în ’68. Ce�i drept, chiar

și la 69 de ani când a murit la
Paris, arăta ca un om mult mai
tânăr, căci și�a păstrat toată viața
această curioasă și fericită carac�
teristică. Nu aveam pe atunci cu �
noștințele necesare despre opera
lui, care nu se preda la facultate.
Știam câte ceva, pentru că înce�
puse deja să se publice și la noi,
eram la curent cu Rayuela (Șo �
tron), din fragmentele publicate în
excepționala revistă „Secolul XX“.
Deci știam doar în linii mari cine e
Cortázar și îl vedeam cât este de
cultivat și de curtat la congresul
cubanez. M�a fascinat însă ca per�
soană, mai ales pentru felul în care
vorbea, privindu�te în ochi. Era un
orator desăvârșit și un om bun, de
o generozitate rară. Pur și simplu,
respira bunătate, cu toate ființele
din jur, fiind, așa cum atât de inspi�
rat l�a caracterizat Gabriel García
Márquez, „argentinianul care s�a
făcut îndrăgit de toată lumea“. 

Bun, și la un banchet din cadrul
congresului de la Havana s�a întâm�
plat să stau alături de Julio Cortázar,
care a fost atent cu mine – m�a în�
trebat cine sunt, ce fac, cum de
vorbesc atât de bine spaniola. Și
am mai stat de multe ori de vorbă
în acele zile, încât pot să spun că
am legat un fel de prietenie, pen�
tru că el avea nenumărați prie�
teni, începând cu clocharzii din
Rayuela și terminând cu mari
personalități, fiindcă, repet, res�
pira prietenie și bunătate. Sunt
conștientă că mi�a acordat atenție
tot din generozitate. Țin minte că
mi�a zis: „Tu ar trebui să traduci“.
Și eu, modestă, căci încă nu tradu�
sesem absolut nimic, m�am arătat
neîncrezătoare, iar el cu un zâm�
bet atât de bun a adăugat: „Mergi
pe drumul ăsta și ai să vezi că
odată ai să traduci Rayuela“. Ceea
ce mie mi s�a părut ca și cum mi�ar
fi spus că într�o zi o să am rolul
principal într�un film regizat la
Hollywood de Scorsese. Aceasta a

fost, așadar, întâlnirea mea cu
Cortázar, atât de semnificativă și
de bun augur pentru mine, căci
practic lui îi datorez că am ajuns
să mă dedic traducerii literare și,
după aproape 30 de ani, să tălmă�
cesc – așa cum mi�a prevestit –
celebrul lui roman, Rayuela.

Cum ați rememora perioada
când ați tradus povestirile 
lui Cortázar?

Avusesem mereu în minte că tre�
buie să încep să�i cunosc opera. Și
am avut ocazia, la toate plecările în
Spania care au urmat, cu burse la
diverse cursuri de specializare, să
citesc majoritatea povestirilor lui
minunate. În aceste călătorii spre
Spania nu mergeam cu avionul, era
scump, ci cu trenul; mă opream
mereu și la Paris, la o bună prie�
tenă care lucra la biblioteca faimo�
sului Centru Pompidou. Ani de zile
am stat acolo și am studiat opera
lui Cortázar. Lucram, însă, în toate
bibliotecile unde aveam acces, deja
puteam să fac fotocopii, tehnica
avansase, nu mai trebuia să trans�
criu de mână, și astfel am intrat în
universul lui Cortázar, care mi s�a
părut atât de frumos, de fascinant,
încât am făcut o selecție din poves�
tirile care mi�au mers cel mai mult
la suflet din cele două mari volume
ale operei lui. După mine, cea mai
frumoasă povestire – îmi amintesc
și acum cu câtă încântare am des�
coperit�o și cu câtă pasiune am 
tradus�o! – este Continuitatea par� 
curilor. Așadar, am făcut o antolo�
gie și am publicat volumul Manus�
cris găsit într�un buzunar și alte
povestiri (Polirom, 2004). A fost
foarte bine primit, așa că am conti�
nuat cu un al doilea volum, Idolul
Cicladelor (Polirom, 2006). Piatra
de încercare însă a fost traducerea
celebrului roman Rayuela.

Continuare în pagina 10

Julio Cortázar
Unul dintre cei mai importanţi autori sud-americani, scriitorul argentinian Julio Cortázar s-a născut pe
26 august 1914 la Bruxelles. Debutează în 1938 cu volumul de poeme Prezenţe. În 1951 îi apare volumul
de povestiri Bestiar, urmat, printre altele, de Sfârşitul jocului (1956), Armele secrete (1959), Povestiri cu
cronopi şi glorii (1962), Toate focurile, focul (1966), Ocolul zilei în optzeci de lumi (1967), Urmăritorul şi
alte povestiri (1967), Insula la amiază şi alte povestiri (1971), Octaedrul (1974), Cineva în trecere pe aici
(1977), Un oarecare Lucas (1979), Cât de mult o iubim pe Glenda (1980), La vreme nepotrivită (1982),
Autonauţii de pe cosmopistă (1983), care vor impune publicului de pe toate continentele un autor
aproape neîntrecut în genul prozei scurte. Pe lângă capodopera Şotron (1964), a scris romanele
Examenul (1950), Premiile (1960), Fantomas contra vampirilor multinaţionali (1965), 62: model de
asamblat (1968), Cartea lui Manuel (1974). A publicat, de asemenea, volume de poezii, teatru şi eseuri.
A tradus în spaniolă din mari autori precum E.A. Poe, G.K. Chesterton, André Gide, Jean Giono etc. Îndră -
gostit de oraşul de pe malurile Senei, îi va dedica acestuia volumele Paris, ritmurile unui oraş şi Paris, esen- 
ţa unei imagini (ambele publicate în 1981). În 1967, Michelangelo Antonioni regizează filmul Blow-up, ins -
pirat din nuvela lui Cortázar, Funigei. Încetează din viaţă în urma unui atac de cord la 12 februarie 1984. SDC
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ȘOTRON

Cum a fost să traduceți Șotron
(Editura Univers, 1998; Editura
Polirom, 2005, 2011, 2018)?

Prima parte, mai ales, m�a fasci�
nat. Și prin noutatea narativă
copleșitoare – este știut că această
operă este, pentru spațiul hispa�
nic, ceea ce este Ulysses al lui
Joyce pentru cel de expresie en�
gleză –, dar și prin felul în care în
ea trăia Parisul meu drag, care 
m�a fermecat dintotdeauna, mai
precis de la 13 ani, când am cu �
nos cut�o pe excepționala profe�
soară de franceză Constanța Ge�
orgescu, care îmi vorbea cu atâta
dăruire despre Franța, despre
Paris, îmi arăta imagini mirifice...
Și pot spune că m�a fermecat pen�
tru totdeauna, acum că am ajuns
să și trăiesc multe luni din an în
orașul�lumină. Iar Cortázar și�a
petrecut la Paris zeci de ani, era
îndrăgostit de oraș, așa cum o ara �
tă și opera lui. Eu cunoșteam bine
Parisul, dar am ținut să refac întoc�
mai ruta celor doi prota goniști din
prima parte a romanului, am mers
deci cu cartea în mână în toate
acele locuri unde se întâlneau
aceștia. Deși văzusem adesea Pari�
sul, tot am descoperit în acest mod
lucruri noi, ca de exemplu Square
du Vert�Galant, care se află în vâr�
ful de vest al insulei Cité, aproape
de statuia lui Henri IV (de la a cărui
poreclă își trage numele). Însă car�
tea mi s�a părut deosebit de dificilă.
Noroc că am fost invitată la Casa del
Traductor de Tarazona (Spania),

care oferea condiții excelente
pentru traducătorii literari, unde
am avut o bursă de trei luni pen�
tru această carte. Am avut la dis �
poziție calculator, materiale,
li niște, dar mai ales sfaturile di�
rectorului instituției, Francisco
Uriz, prieten bun cu Cortázar și
specialist în literatura acestuia,
care m�a ajutat mai ales în ce
privește partea a doua a romanu�
lui, a cărui acțiune se petrece la
Buenos Aires. Bineînțeles că am
avut răgazul să verific diverse ediții
ale cărții, și în franceză, și în ita�
liană, multe dintre ele stufoase, cu
nenumărate note de subsol. La în�
ceput, uluită de pădurea de infor �
mații din roman, mă gândisem să
explic și eu cât mai mult în note de
subsol, însă Uriz m�a sfătuit să nu
fac asta, căci cei inte resați își vor
găsi singuri informațiile. Și i�am
fost recunoscătoare, fiindcă nu mai
terminam niciodată. Astfel am pu �
tut traduce Rayuela.

Cât a durat, practic, 
traducerea romanului?

L�am tradus în aproximativ opt�
nouă luni, acasă. După care mul�
tele mele întrebări și�au găsit
răspunsul în cele trei luni petre�
cute în Spania, unde am definiti�
vat traducerea. În București am
lucrat cu entuziasm, am profitat
de ajutorul unor prieteni, literați
din străinătate, ca scriitorul ar�
gentinian Antonio di Benedetto,
care îl cunoștea bine pe Cortázar.
Am beneficiat astfel din plin de
noile oportunități ale traducăto�
rului literar în democrație. Cine
spune că nu s�a schimbat nimic în
ultimii 30 de ani se înșală. În do�
meniul meu, punctual, faptul că

azi pot da un telefon sau pot con�
tacta oameni pe internet care să
mă ajute cu răspunsuri pentru
traducerile în curs este esențial.
Revenind la Șotron, important
pentru mine a fost și faptul că tra�
ducerea romanului a primit pre�
miul Uniunii Scriitorilor, în anul
apariției, 1998 (Editura Univers).
Apoi, Polirom a publicat cartea în
mai multe ediții. 

Și într-o zi, la Paris, ați mers 
la mormântul scriitorului 
și i-ați lăsat o carte...

Cum cunosc așa de bine Parisul,
cunosc și cimitirele, deși nu�mi
plac prea mult, dar am mers și la
mormântului lui Enescu, și la al
lui Chopin, care are cele mai mul �
te flori din cimitirul Père La�
chaise. Și am fost și la Mont par�
nasse, unde e înmormântat Cortá�
zar – tot acolo este și Brâncuși.
Căutând mormântul scriitorului,
am prins din depărtare inflexiuni
de spaniolă argentiniană: un text
cunoscut din Cortázar. La un mo�
ment dat, tânărul care îl rostea a
tăcut și am auzit atunci o voce de
fată, în italiană, citind tot din Cor�
tázar. Lângă mormânt, pe o băn �
cuță, am găsit această pereche
care citea cu glas tare. Felul în care
am descoperit mormântul scriito�
rului m�a emoționat. Ca la toate
cimitirele catolice, nu erau lumâ�
nări, dar erau pietricele, și flori, și
jucării, și cărți pe mormânt. I�am
pus și eu cartea pe care o aveam cu
mine, nu era Șotron, ci volumul de
proză scurtă Idolul Cicladelor. 

ÎN LUMEA LUI GABRIEL
GARCÍA MÁRQUEZ 

Un alt scriitor din opera căruia
ați tradus mult este Gabriel 
García Márquez.

Columbianul García Márquez este,
fără îndoială, alături de Cortázar,
scriitorul meu preferat și, drept
urmare, cel din a cărui operă am
tradus cel mai mult: din cele 18
apariții la Editura RAO, care i�a
dedicat și seria de autor, am tra�
dus 13 volume. Pe García Már�
quez nu l�am cunoscut personal,

dar am ajuns să pătrund treptat
în fascinantul său univers creativ.
Mai întâi, prin fericita lectură, și
re�lectură de�a lungul anilor, a în�
tregii sale producții narative, atât
de bogate în capodopere. În al
doilea rând, traducând multe din
romanele emblematice, apoi toate
volumele sale de povestiri și două
de reportaje, precum și excepțio �
nalele sale memorii, A trăi pentru
a�ți povesti viața. Aș adăuga aici și
faptul că am tradus cea mai valo�
roasă biografie dedicată prozato�
rului, Călătoria spre obârșie
(Editura RAO), scrisă de compa�
triotul său Dasso Saldívar, căreia
i se potrivește de minune maxima
tutelară spre care aspiră toate
biografiile: „Cine citește această
carte atinge sufletul unui om“.
Însă povestea traducerilor mele
din scrierile celui mai de seamă
reprezentant al realismului magic
latino�american a început cu ro�
manul Toamna patriarhului.

O carte despre care spuneați
că v-a dat bătăi de cap.
Foarte mari, fiindcă este extrem
de greu de tradus, sub aspect sti�
listic. Are fraze lungi, fără para�
grafe, adesea în aceeași frază apar
fără nici o distincție naratori
diferiți etc. Dar mie îmi plac pro�
vocările. În plus, eram deja îndră�
gostită de Un veac de singurătate.
Și am acceptat inspirata ofertă a
editurii RAO de a realiza o nouă
versiune din Toamna patriarhu�
lui (prima apăruse cu mulți ani în
urmă, în 1979). M�am străduit să
redau prezentului frumusețea,
inegalabila originalitate stilistică
și complexitatea, aș spune polifo�
nică, a romanului.

Ce rol a avut în viața dumnea-
voastră celebrul Un veac de sin-
gurătate? Cum ați lucrat la tra-
ducerea acestuia?

Am avut fericirea să traduc, tot
într�o nouă versiune (prima da�
tează din 1974), capodopera care
l�a propulsat pe orbita celebrității
internaționale și i�a adus Premiul
Nobel în 1982, fiind, în opinia cri�
ticilor, după faimosul Don Qui�
jote de la Mancha al lui Cervantes,

cel mai frumos roman de expresie
spaniolă din toate timpurile. De
altfel, Pablo Neruda îl și numește
„Don Quijote al timpului nostru“.
A fost tradus în peste 40 de limbi
și a avut peste 50 milioane de citi�
tori, care, după sugestiva apre�
ciere  a lui García Márquez însuși,
„sunt o comunitate care, dacă ar
trăi în aceeași parte a globului, ar
face ca aceasta să fie una dintre
primele 20 de țări cele mai popu�
late ale lumii“. Este o carte per�
fectă, cu care am avut o relație
ex trem de benefică și pentru că,
într�un moment foarte greu din
viața mea, mi�a redat încrederea
și puterea de a merge mai de�
parte. Am încercat să pun accen�
tul pe spiritul său de univer� 
salitate, călăuzindu�mă după
această mărturisire a autorului
referitoare la simbolicul oraș Ma�
condo (despre care s�a afirmat
adesea că este numele poetic al
locului unde s�a născut autorul,
Aracataca): „Mai curând decât
un loc de pe lume, Macondo este
o sta re de spirit“. Am încercat, în
urma lecturilor și a discuțiilor
cu specialiști în opera marque�
ziană, să mă identific, să trăiesc
atmosfera epopeii familiei Buen�
día, într�un cuvânt să redau cât
mai convingător pentru cititorii
români spiritul operei. Am tra�
dus Un veac de singurătate după
cea mai importantă ediție cri�
tică, apărută sub egida Acade�
miei Regale de Limbă Spaniolă și
a Academiilor de Limbă hispa �
no�americane. 

Este vorba de exemplara
ediție din 2007, când s�au sărbă�
torit patru decenii de la apariția
romanului și 25 de la conferirea
Premiului Nobel scriitorului. În
sfârșit, menționez și faptul că edi �
ția s�a bucurat de privilegiul unic
de a fi revăzută de autor. Iar de
curând am lucrat cu mare bucu�
rie la un nou volum de García
Már quez, care prezintă activitatea
sa jurnalistică (în curs de apariție
la Editura RAO, în seria de autor).
Este o antologie binevenită, care
pune în evidență moștenirea jur�
nalistului Gabriel García Már�
quez printr�o selecție din cele mai
semnificative articole și reportaje
pe care le�a publicat, vreme de
peste cinci decenii, îmbinând in�
spirat cele două fațete ale sale, de
prozator și de jurnalist. 

García Márquez obișnuia să
spună: „Jurnalismul este cea mai
frumoasă profesie din lume“. Sau:
„Mai presus de orice, sunt jurna�
list. Toată viața am fost jurnalist.
Cărțile mele sunt cărți de jurna�
list, chiar dacă nu se prea vede“. 
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Columbianul García Márquez 
este, fără îndoială, alături de Cortázar,
scriitorul meu preferat și, drept 
urmare, cel din a cărui operă am tradus
cel mai mult. 



11
ANUL XVI NR. 683
25 APRILIE – 1 MAI 2020 interviu

www.suplimentuldecultura.ro

CĂRȚILE LUI 
MARIO VARGAS LLOSA 

Ați tradus, de asemenea, din
opera lui Mario Vargas Llosa. 
L-ați cunoscut pe autorul peruan?

Un mare scriitor, care a dat două
capodopere, Războiul sfârșitului
lumii și Conversație la Catedrală,
dar și alte cărți excelente, ca Mătușa
Julia și condeierul. L�am cunoscut
în 1990, când entuziasmul și expec�
tativele din România – mai ales
sub aspect cultural – erau imense.
În alte domenii cred că senzația de
libertate nu a fost la fel de izbăvi�
toare, dar pe plan cultural am
asistat la o descă tușare colosală.
Atunci a fost invitat la noi, de Uni�
unea Scriitorilor, Mario Vargas
Llosa. A fost primit la Casa Ver�
nescu cu onoruri maxime. Au 
participat hispaniști, profesori, tra�
 ducători, studenți. Cu ocazia ace�
lei vizite l�am cunoscut, deși nu
tradusesem din opera lui pe atunci.
Am fost însă puțin dezamăgită. De
curând, i�am tradus un volum de
eseuri – Chemarea tribului (Edi�
tura Humanitas Fiction, 2019), o in�
teresantă istorie a liberalismului,
fiindcă m�am simțit cumva datoare
față de anii pe care îi trăim acum să
înțeleg ce este doctrina liberală,
care au fost reprezentanții cei mai
de seamă ai filosofiei liberale. Am
citit cartea, mi�a plăcut și am tra�
dus�o; sunt șapte eseuri, începând
cu cel despre părintele liberalismu�
lui, Adam Smith, până la contem�
poranul nostru Jean�François Re �
vel. Este o lectură interesantă și
instructivă nu numai pentru citi�
torii care doresc să se inițieze în
istoria, filosofia și principiile doc�
trinei liberalismului, ci și pentru
liberalii avizați.

CĂLĂTORIILE
TRADUCĂTORULUI 
ȘI ALTE ÎNTÂMPLĂRI

Ați călătorit mult datorită
cărților și traducerilor, cum 
v-ați rememora călătoriile?

La început, am călătorit mult în
Spania, în contextul unor burse –
de studiu, de perfecționare –, oca�
zie cu care am cunoscut scriitori
importanți ca Javier Marías, că�
ruia i�am și tradus cartea Inimă
atât de albă (Editura RAO), Mi�
guel Delibes, din a cărui operă de
asemenea am tradus câteva ro�
mane:Ereticul, Cinci ore cu Mario
(Editura RAO), Arturo Pérez Re�
verte (Tabloul flamand, Editura
Polirom) și alții. Dar pentru mine
marea literatură actuală de ex�
presie spaniolă rămâne cea his�
pano�americană, și nu numai prin
nume strălucite ca Borges, Cortá�
zar, Bioy Casares, García Már�
quez, Vargas Llosa, Ernesto Sába� 
to, căci aproape fiecare țară de
acolo are scriitori de anvergură.
America Latină este copleșitoare,
am avut marea fericire să călăto�
resc în Lumea Nouă de șase ori.
Cunosc Cuba, Argentina, Chile,
Uruguay, Venezuela și Peru, unde
am stat o lună în Cuzco, am fost la
Machu Picchu, am cunoscut și un
interesant scriitor peruan, Alonso
Cueto, și i�am tradus romanul
Ora albastră (Editura Humani�
tas). În Venezuela, am participat
la un Congres al Scriitorilor de
Limbă Spaniolă, care avea și sec �
ție de traducători, și atunci am cu�
noscut scriitori marcanți, ca ar� 
gentinianul Antonio di Benedetto,
din a cărui operă am tradus un
frumos roman  istoric, Diego de
Zama (Editura Univers), cu sem�
nificative implicații actuale (este
dedicat „victimelor așteptării“). Și
ca viață de zi cu zi am fost extrem
de impresionată de Caracas, de
arhitectura colonială în deosebi,
dar și de natură: locuiam într�un
hotel a cărui grădină dădea spre
pădurea tropicală și ni se atrăgea
atenția să nu ne îndepărtăm după
ploaie, pentru că ne putem rătăci.
Ploua în fiecare zi, la ora 12.00. O
ploaie torențială, în urma căreia
natura creștea cu atâta vigoare,
încât cu greu mai recunoșteai lo�
curile. O călătorie revelatoare a
fost și cea din Argentina, Uruguay

și Chile. La Buenos Aires, oraș ab�
solut minunat, l�am cunoscut pe
Adolfo Bioy Casares, cu care până
atunci doar corespondasem. Un
mare scriitor, un mare domn. M�a
primit la el acasă, mi�a arătat ne �
prețuita sa bibliotecă, mi�a vorbit
de cărțile lui, de prestigioasa re�
vistă argentiniană „Sur“, de priete�
nia cu Borges... A fost o nețăr� 
murită bucurie pentru mine. Iar
după această călătorie i�am tradus
volumul de povestiri După�amiaza
unui faun (Editura Curtea Veche,
în curs de reeditare) și opera sa cea
mai valoroasă, In venția lui Morel
(Editura RAO), un roman a cărui
intrigă a fost calificată de Borges
drept perfectă. După această carte,
Alain Resnais a făcut un film cele�
bru, Anul trecut la Marienbad.

Știți exact numărul cărților 

traduse?

Am vreo 64 de apariții sub formă de
carte, inclusiv o carte de povestiri
pentru copii. Ca volume mari, am
tradus peste 50. Am tradus și studii
despre literatură. Dar cel mai mult
am tradus beletristică. Și aproape
exclusiv cărți de mari autori. Nu pot
să zic că am descoperit mulți scrii�
tori, cum ar trebui de fapt să facă un
traducător. Mie scriitorii mari 
mi�au ocupat toate resursele. Am
tradus și din română în spaniolă, aș
cita aici un volum (tradus în cola�
borare) de povestiri de tinerețe ale
lui Vintilă Horia, care m�a onorat cu
prietenia lui și, de asemenea în co�
laborare, un excelent roman actual
de Gabriel Chifu, Los cuentos de
César Leofu (Madrid, Buenos Aires,
2017). Dintre scriitorii români pe
care îi apreciez și mi�ar face plăcere
să�i tălmăcesc i�aș menționa pe
Preda, Buzura și, din nou, Gabriel
Chifu cu cel mai recent roman al
său, În drum spre Ikaria (Editura
Art). Dar este greu de publicat lite�
ratură română contemporană în
spațiul hispanic.

Din tot ce ați tradus, dincolo de
Șotron, care sunt cărțile dum-
neavoastră de suflet?

Cu siguranță, Un veac de singură�
tate, apoi Toamna patriarhului,
Invenția lui Morel și Inimă atât de
albă. Acestea sunt cărțile mele de
suflet și pe care le dăruiesc cu cea
mai mare plăcere. 

Cum vedeți retraducerea 
literară?

Este o temă de mare actualitate, în
viața literară de la noi și de pretu�
tindeni. În noiembrie anul trecut,
Filiala București de Traduceri Li�
terare a Uniunii Scriitorilor a 

organizat un interesant și foarte
util simpozion internațional de�
dicat retraducerii în română din
diverse limbi, în cadrul căruia am
vorbit despre retraducerea operei
lui García Márquez. În lumea lite�
rară de pretutindeni, este cunos�
cut faptul că o operă literară, mai
ales o capodoperă, este necesar să
fie tradusă la trecerea unui inter�
val de timp de 30�40 de ani, dar
uneori și mai curând. În România
există un factor în plus care ilus�
trează necesitatea retraducerilor
față de alte culturi, și anume
schimbarea regimului totalitar cu
cel democratic. Pe de o parte,
aceasta a antrenat în ritm mai
rapid o serie de fenomene de lim �
bă: învechirea limbajului, intro�
ducerea de neologisme (unele
foarte vitale, mai ales în limbajul
colocvial), formarea de noi cuvinte
(abrevieri, forme derivate de la
nume proprii etc.). Pe de altă parte,
activitatea traducătorilor a fost
considerabil ajutată de dezvolta�
rea susținută a tehnologiei infor�
matice, de apariția unor instru �
mente perfecționate de informare
și lucru – ediții avizate în limbi
străine, ediții critice exemplare,
dicționare, enciclopedii ș.a. Așa �
dar, retraducerea nu este o modă,
un artificiu în lumea editorială, ci
o necesitate intelectuală justificată
de exigențele sporite în domeniul
traducerii. Acestea constau, în
esență, în reinterpretarea textului
în lumina sensibilității cititorului
zilelor noastre, printr�un proces
de recreare a operei tălmăcite.

În concluzie, care este cheia tra-
ducerilor dumneavoastră?

Lucrez cu pasiune, cu suflet, do�
rind neîncetat să dezvălui legă�
tura, profundă și misterioasă, între
om și scriitor. Aș cita aici din nou
cuvintele lui Gabriel García Már�
quez referitoare la arta scrisului,
deoarece consider că se aplică și la

arta traducerii: „Arta scriitorului
ține de un secret al meseriei care
nu ascultă de legile inteligenței, ci
de magia instinctelor“. Un bun tra�
ducător trebuie să se implice cu
dăruire, să se identifice total cu
autorul. Dar s�a vorbit foarte mult
despre aceste imperative, au deve�
nit un loc co mun. Oricum, am cău �
tat mereu să�mi urmez instinctul,
intuiția. Practic, mi se întâmplă să
termin un fragment seara, să nu
fiu mulțumită de ceva – nu găsesc
un sinonim, să zicem –, sunt obo�
sită și mă culc. Îl reiau a doua zi,
dimineața, pentru că aproape că�l
visez noaptea. Așa mi s�a întâm�
plat, de pildă, cu o expresie din Un
veac de singurătate, care reflectă,
succint și inspirat, starea de spirit
a tânărului José Arcadio Buendía
care, înfiorat de descoperirea dra�
gostei, ducându�se noaptea la iu�
bită, aude zgomotele din casă și
din ogradă, și simte pentru prima
dată freamătul infinit al vieții. Voi
încheia, așadar, parafrazându�l pe
García Márquez:pentru mine, „cea
mai frumoasă profesie din lume“
este tălmăcirea unor opere literare
care au îmbogățit viața oamenilor,
înnobilându�i spiritual. SDC

Influenţa tatălui
meu mi-a fost
binefăcătoare
pentru toată viaţa,
chiar și după
timpuria sa
dispariţie. 
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Act gra-
tuit, de Nicolae Breban, care va
apărea în curând în colecţia
„Fiction LTD“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Trebuia, nu�i așa, să fac o faptă
aparte, o operă, o „lovitură de
palat“, o „aventură din cale�afară“,
o răpire sau, în cel mai rău caz... da�
da, o efracție! Un plan „antibur�
ghez“, ceva foarte „revolu ționar“
sau foarte „nebunesc“, oricum,
ceva care să�ți gâdile strașnic in�
stinctul de conservare, să�ți ridice
adrenalina și să�ți pună în pericol
ceva, ceva cât de cât credibil –
viața, cariera, prestigiul... mă rog!

Bon, de acord, o efracțiune!
Adică să năvălești, noaptea, de

preferință, în casa unor oameni
cumsecade și să le furi ceva. Ce
găsești pe�acolo, argintărie, mo�
nede sau bibelouri, în cel mai rău
caz. Bani nu, deoarece e vulgar și
apoi, în zilele noastre, oamenii
cuminți își țin banii, banii cei
mulți, se�nțelege, la vreo bancă.
Dar... nu contează, trebuie să
șterpelești ceva, importantă e,
cum spuneam, propria�ți emoție,
ca și conștiința, da�da, am zis bine,
conștiința că ai îndeplinit ceva ce
nu face oricine. Să fii singur în
această acțiune, deoarece e o
acțiune, nu e așa, să păstrezi mis�
terul total și apoi să înduri urmă�
rile faptei tale extraordinare,
lucru deloc de disprețuit. Nu,
prada ca atare nu e așa de impor�
tantă, am citit în tinerețe romanul
lui Dostoievski Crimă și pedeap �
să, după care s�au făcut nenumă�
rate ecranizări, și, țin minte, cer� 
ceii sau monedele pe care le�a

găsit tânărul criminal la acea bă�
trână le�a îngropat undeva sub o
piatră. Ba mi se pare că a și uitat
locul, dar... da�da, urmările faptei,
povara ei, ca să zic așa, ei bine, pe
asta n�a mai putut s�o ducă. A fost,
se pare, în cazul lui, mai apăsă�
toare decât fapta în sine, deloc de
disprețuit: să omori cu satârul
două femei, mai ales că pe a doua
victimă nici n�o calculase. Ei bine,
ia să văd – eu am să�mi pot purta
povara, vorbesc de „acea“ povară,
cu atât mai mult cu cât în „calcu�
lele“ mele nu intră crima, omorul?
Nu, doar efracția, cum am zis, pă�
trunderea neanunțată într�un
spațiu străin cu scopul de a de�
turna o proprietate străină, cer�
cei, brelocuri, mă rog, ce se află pe
acolo și... păstrarea secretului. A
libertății, da�da, am zis bine, a
libertății, deoarece am citit un�
deva că o faptă de acest tip, care
include pericolul, îți conferă o
anume libertate pe care nu e ca�
pabilă să ți�o ofere societatea, ori�
cât de permisivă.

Un alt autor, francez de astă
dată, André Gide, face elogiul,
cum se zice, al „actului gratuit“. O
crimă, cum ar veni, zice acest lite�
rat de scăpărătoare inteligență,
nu este altceva decât un act gra�
tuit! Or, în mintea lui, se pare și a
colegilor săi de generație și de
modă, nimic nu poate fi mai anti�
burghez, antifilistin, decât un act
„rușinos“ în opinia publică și care
nu folosește la nimic. Să faci ceva
fără rost, iată, spuneau tinerii acelor
vremi, iată o formă de revoltă: con�
tra banului, a bunului�simț, a ordi�
nii burgheze, a ordinii tout court.
Cine are curajul unei asemenea

fapte? Deoarece, în acest fel – și
numai astfel! – devii nu numai
anarhist, revoluționar, suprarea�
list sau mai știu eu ce, dar... te
arăți, măcar o dată și categoric,
liber! Or, într�adevăr, cine n�ar
dori să fie liber? Și astfel, după o
viață închinată muncii, respectu�
lui familiei și societății, afli că de
fapt nu ai fost o clipă liber; nu, li�
bertatea începe abia dacă ai cute �
zanța unei asemenea fapte: gratui �
te, nebune, ceva care țin tește să
dărâme toate normele stupide ale
societății, burgheziei, adulților,
primarilor, părinților retrograzi
sau ale șefilor de state!... Haram.

Și�atunci, pentru a mă arăta
hotărât și practic totodată, am pur�
ces la acțiune, cum se spune. Mi�am
făcut un plan – nu sunt eu arhi�
tect? Și nu se spune că Dumnezeu
însuși este arhitectul Universului...
cel puțin în optica lu minaților
francmasoni?... Am schițat deci
planul acțiunii, în mare, trebuia să
„dau lovitura“ sau „gaura“ sau „țea �
pa“, cum se zice în jargonul ho ților,
undeva la periferia Bucu reștiului,
într�un loc liniștit și calm. La peri�
ferie sau poate nu, totuși la mar�
gine, și, înclinat spre visare cum am

fost dintotdeauna, am ales un car�
tier unde avusesem o iubită pe vre�
muri: Filantropia, Piața Domenii,
pe unde întorcea tramvaiul 20.
Trebuia deci găsită o casă mai acă�
tării, o vilă, dacă era posibil, și
așteptat momentul potrivit. Or,
cum eu eram un novice în această,
se zice, respectabilă meserie –
oricum foarte veche, ca și cea a fe�
meilor zis ușoare, femeile plăce�
rii! –, m�am gândit că ar fi bine să
aștept cu adevărat un moment de
calm desăvârșit: vara, lunile ve �
rii, când stăpânii frumosului
imo bil vor fi plecați din urbe, la
munte sau la mare. Sau chiar,
cum e acum obiceiul, pe undeva
prin Europa. În fine.

Nu a trecut mult și am găsit�o:
într�adevăr o vilă, cu gard de fier
la stradă, înconjurată de pomi și
chiar de un mic părculeț. Ce mai,
vanitatea mea era satisfăcută, nu
mă îmbrobodeam în vreo spe�
luncă, pe capul unor bieți nevo �
iași, ci... da�da, mă încumetam
drept în cuibul burgheziei trium�
fătoare, deoarece, observasem,
printre altele, staționând în curtea
respectivului imobil o limuzină de
marcă arogantă germană. SDC

CARTEA
Acordând un loc important dialogului și monologu-
lui în care confesiunea se îmbină cu persuasiunea,
nuvelele – „specie din păcate neglijată azi la noi (ca
și în Franţa sau Germania!) de scriitori și editori“,
cum spune autorul – ce alcătuiesc volumul ne duc
cât se poate de firesc cu gândul la teatru. Universul
lor, în care perioada comunistă și lumea interbelică
sunt referinţe constante, este populat de personaje
paradoxale, contradictorii, căci, preocupate uneori
până la obsesie de împlinirea destinului personal,
ele sunt totodată chinuite de întrebări, ezitante,

nehotărâte. Un arhitect aparent împlinit pe plan
profesional și familial ajunge la concluzia că doar un
„act gratuit“ gidian, comis împotriva societăţii con-
formiste, a „bunului-simţ“ burghez, îi va aduce re-
alizarea și libertatea la care visează. Un comerciant
lipsit de grija zilei de mâine este de acord ca fru-
moasa lui soţie să intre în afaceri alături de un ins
dubios, ce pare să-i fie acesteia și amant, doar pen-
tru că respectivul a fost idolul lui pe vremea liceu-
lui. O tânără libertină acceptă să convieţuiască, în
speranţa că-i va deveni moștenitoare, cu un pretins
„unchi“ bolnav și cu veleităţi de intelectual, însă
traiul alături de el va avea ca efect o surprinzătoare
metamorfoză... SDC

Nicolae Breban –
Act gratuit

AUTORUL
NICOLAE BREBAN (n. 1934, Baia Mare), romancier și eseist, este unul dintre
cei mai importanţi și mai prolifici prozatori români contemporani.
Debutează literar în revista „Viaţa studenţească“, în 1957. Opt ani mai
târziu publică primul său roman, Francisca, distins cu Premiul „Ion
Creangă“ al Academiei Române. În 1968 publică Animale bolnave, roman
pentru care primește premiul Uniunii Scriitorilor, iar în 1977 romanul
Bunavestire, încununat de asemenea cu premiul USR. Cele mai recente
publicaţii ale sale sunt traducerea din germană a Elegiilor duineze de R.M.
Rilke (2006) și a Elegiilor romane de J.W. Goethe (2009), precum și ro-
manele Singura cale (2011), Jocul și fuga (2015) și Frica (2018). A semnat
(1969) scenariul filmului Răutăciosul adolescent, precum și scenariul și re-
gia filmului Printre colinele verzi (inclus în 1971 în selecţia oficială a Festi-
valului Internaţional de la Cannes). A fost redactor-șef al „României lite -
rare“, funcţie din care și-a dat demisia în 1971 în semn de protest faţă de
politica regimului din România. Este membru titular al Academiei Române
și director al revistei „Contemporanul. Ideea europeană“. SDC



13
ANUL XVI NR. 683
25 APRILIE – 1 MAI 2020 opinii

www.suplimentuldecultura.ro

De�ar fi să îndrăznesc a crede că
Dumnezeu împrumută chipul
vreunui pământean din zilele
noastre, aș spune că acela este 
al lui Roger Waters. 

L�am văzut de curând într�un in�
terviu acordat publicației „Rol�
ling Stones“ (via Skype, cum se
practică în pandemie). Opiniile
lui critice, brute și chiar brutale,
despre administrația americană
actuală, despre clasa politică pro �
țăpită la conducerea mai tuturor
statelor, despre problemele ome�
nirii, în general, pot fi discutabile
și combătute, dar nu ignorate.
Orice om învățat să gândească
singur va aprecia sinceritatea și
bunele intenții ale artistului cu,
probabil, cea mai acută privire
asupra ultimilor 50 de ani, trăiți
de el pe culmile disperării, vorba
lui Cioran. Waters este rocker bă�
trân, dar lucid și neobosit, gata să
pornească într�un alt turneu

mondial, cu speranța că muzica și
spectacolele sale vor destupa
mintea cât mai multor tineri și
vârstnici, captivi ai naivității. Asta
și�a dorit, și asta a încercat să facă
în precedentele eforturi. 

Dar strădania lui, dacă stau
strâmb și judec ponciș, aduce în
oarecare măsură cu a lui Dumne�
zeu, cel din Vechiul Testament, te�
mutul YHWH al evreilor. Deza �
măgirea atotprezentului – nu și
atotputernic! – Demiurg față de
rezultatul creației transpare în di�
ferite pasaje din Biblie. Acuzatoa�
rele cuvinte rostite, de pildă, prin
gura prorocului Ieremia, tradu�
ceau inclemența lui Yahve față de
neastâmpăratul său popor, dedat în
acele timpuri la impardonabile pă�
cate. Roger Waters constată azi că:
„Homo sapiens se află în impas –
putem fie să dăm drumul la iu�
bire, să ne dezvoltăm capacitatea
de a empatiza unii cu alții și 
să facem lucruri pentru binele

planetei, sau putem să rămânem
Comfortably Numb și să conti�
nuăm, ca niște orbi, cu marșul
spre moarte“ (citat în www.ma�
ximumrock.ro, 18.07.2019).

Yahve își manifesta nemul �
țumirea față de toți ai săi, che�
mându�i la ordine sub amenin�
țarea unor pedepse groaznice.
Waters își scuipă disprețul doar
față de liderii popoarelor, acuzați
in corpore de proastă guvernare.
Concertele date în siajul albumu�
lui din 2017, Is This the Life We
Really Want?, au o scenetă semni�
ficativă, pe la jumătatea piesei

Dogs: purtând măști de latex cu
chipuri de porci, Waters & trupa
de acompaniament beau șampa�
nie din pahare subțiri, închinând
către publicul din sală cu gesturi
de condescendență tipic politicia�
niste. Aparent plin de aroganță, ca
orice reprezentant al clasei „supe�
rioare“, beneficiara favorurilor
nemeritate, Waters dă semne de
vizibil disconfort și ridică o pan�
cartă pe care scrie: PIGS RULE
THE WORLD! Reacția publicului,
normal, e de revoltă. Lăsând jos
primul carton și smulgându�și
mas ca, Waters înalță apoi altul:
FUCK THE PIGS! Privitorii, în
extaz, izbucnesc în urale, agitând
pumnii cu degetul mijlociu îm �
bățoșat, gest ce nu mai necesită
explicații. A spune că momentul e
un simplu act cathartic, l�ar sărăci
de semnificație. Și totuși... 

Spectacolul pus în scenă cu
prilejul acelui turneu e absolut
grandios. Nu doar un ecran de
proiecții lat cât scena și înalt
până�n tavanul sălii susține deru�
larea graficii fabulos de bine con�
cepute și extraordinar de expre� 
sive (adjectivele mele suplinesc
palid ce se poate vedea). Un al doilea

ecran se deschide perpendicular pe
primul, însoțit de efecte pirotehnice
și sonore. Senzația este cu totul de�
osebită. N�am avut ocazia să asist la
o reprezentație, nici să intru astă
toamnă, într�un cinematograf băș �
tinaș, la unica prezentare a filmului
selectat oficial pentru Mostra ve �
nețiană. Am primit însă – cadou de
Paște! – versiunea pregătitoare a
discului blu�ray, cu apariție la o
dată incertă. Dacă un televizor mo�
dest pare să explodeze de greutatea
mesajelor încapsulate în culori și
sunete, cum o fi într�o sală desti�
nată anume?

Waters constată antagonis�
mul etern dintre „Noi și Ei“, fără să
propună altă soluție decât cea
hristică:dragostea. E frumos. Dar
e suficient? SDC

Noi și EL

De câteva zile când mă trezesc
dimineață mă întreb dacă păsă�
rile din grădina blocului cântă
mai vesel sau doar mi se pare. Se
bucură oare că nu mai sunt de�
ranjate de oameni? Probabil că
sunt influențată de cititul a zeci
de știri, adevărate, dar și false,
despre natura ce recuperează
din terenul cucerit de oameni.

„Delfinii s�au întors în canalele
din Veneția“ a fost prima știre
falsă care a circulat pe tema reîn�
toarcerii naturii în orașele pu�
stiite de oameni. Era însoțită de
imagini despre care s�a dovedit că

fuseseră filmate într�un port din
Sardinia. Sămânța ideii fusese
însă deja plantată: viața sălbatică
se strecoară, încet�încet, în locu�
rile stăpânite de bipezi. Au mai
circulat imagini cu lebede reve�
nite pe ape urbane, tot în Italia și
elefanți care au invadat un sat
chinez și au căzut lați într�o gră�
dină după ce s�au îmbătat cu vin.

E posibil ca astfel de știri să fi
fost inspirate din ficțiune, acolo
unde imaginația deja a tatonat ce
s�ar putea întâmpla în cazul în
care oamenii dispar brusc de pe
pământ. BBC, National Geograp�
hic și History Channel publica�
seră cu mai mulți ani în urmă
documentare pe această temă.
Unul dintre episoadele Life after
People (Viața după oameni) înfă �
țișează chiar ce s�ar întâmpla în
cazul unei epidemii răspândite pe
întreg globul. De acolo aflăm, de
exemplu, că spațiile verzi din Chi�
cago ar fi năpădite de hrișcă, iar
câinii reginei Marii Britanii vor
supraviețui bine mersi, datorită
numeroaselor toaletelor cu apă

curentă din palatul Buckingham
și cămărilor pline cu bunătăți.

Treptat, însă, au apărut știri
adevărate din același registru. Ci�
neva a filmat o turmă de capre
alergând fericită pe străzile unui
oraș din Wales, iar filmarea este
autentică. O puma a fost văzută
pe o șosea din Santiago, Chile, iar
grupuri de coioți au fost zărite pe
bulevardul principal din Chicago
și pe lângă Golden Gate Bridge
din San Francisco.

Fotografii din orașul indian
Jalandhar înfățișau o priveliște
care nu își mai făcuse apariția de
foarte mult timp: la orizont, se ve�
deau munții Himalaya. În textul
știrii se menționa că aceștia nu se
mai puteau vedea din oraș de câ�
teva decenii, fapt dificil de verifi�
cat. În schimb, ce s�a dovedit cu
certitudine este că poluarea a scă�
zut aproape la jumătate în această
perioadă de izolare.

Atât NASA, cât și ESA (Agen ția
Spațială Europeană) au măsurat
această scădere bruscă a poluării.
Mai întâi s�a observat deasupra

Chinei, în perioada carantinei,
apoi deasupra nordului Italiei
atunci când regiunea Lombardia
a intrat în carantină. Acum, ima �
ginile și informațiile culese de
sateliții europeni confirmă că
dea supra Europei poluarea fost
redusă în medie cu 50%. În India,
Australia și Statele Unite polua�
rea fusese cu 30% mai scăzută în
luna martie 2020 în comparație
cu martie 2019. Iar cei de la NASA
au anunțat că s�a înregistrat cel
mai curat aer deasupra Americii
de când există sateliții pentru mă�
surarea dioxidului de azot.

Până și la Institutul de Fizica

Pământului de la Măgurele s�au
resimțit efectele izolării: vibrațiile
de fond, cauzate de traficul conti�
nuu și activitatea din București, 
s�au redus simțitor de la intrarea
în vigoare a ordonanțelor militare
care ne țin în casă. Același efect a
fost confirmat de alte stații de
monitorizare a cutremurelor de
pe întreg globul.

În ceea ce privește păsările
din parc, nu există dovezi că ar
cânta mai vesele, deși multă lume
declară că a observat același lu �
cru. Mai degrabă este suficient de
liniște pe străzi încât să le auzim,
în sfârșit, melodiile. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Viața după oameni

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Fost jurnalist, autorul scoțian Pe�
ter May, în vârstă de 68 de ani, a
scris acum 15 ani un roman dis�
topic în care își imagina Londra
ca epicentru al unei pandemii. La

vremea respectivă, romanul lui a
fost respins de toți editorii pe mo�
tiv că este „nerealist“. 

„Asta în ciuda faptul că mă do�
cumentasem excesiv. Îmi pusesem

problema cum s�ar putea desfă �
șura viața într�o Londră complet
închisă din cauza unei pandemii“,
spune May. „Editorii britanici din
epocă au fost de părere că Londra
sub asediul unei epidemii precum
gripa aviară este un scenariu ne�
realist și că așa ceva nu poate avea
loc niciodată, în ciuda documen�
tării mele.“ Dar romanul, numit
Lockdown, aruncat într�un sertar
după refuzurile de acum 15 ani, a
devenit brusc de actualitate odată
declan șată actuala pandemie, iar

astăzi și�a găsit repede editor. De�
ocamdată numai în format electro�
nic, dar o versiune tipărită urmează
să fie lansată la sfârșitul lunii. 

„Când am recitit cartea acum, am
fost șocat de cât de realistă se
dovedește a fi“, spune Peter May.
„Detaliile vieții de zi cu zi, felul în
care funcționează distanțarea so�
cială, oamenii care nu pot ieși din
case, totul este exact ca în realitate.“

Un alt autor, A.M. Smith, sus �
ține că el este, de fapt, primul care
a scris o carte despre actuala criză.

Smith este autorul romanului ca�
tastrofic Muller, autopublicat pe
platforma Amazon săptămâna
trecută. Dar în topul Amazon de
literatură distopică tronează în
prezent un alt roman despre o epi�
demie apocaliptică, Station Ele�
ven, de Emily St. John Mandel,
deși cel mai popular roman de gen
rămâne, probabil, The Stand, al
lui Stephen King, și el foarte cău�
tat de cititori în ultima vreme.

Cărțile despre pandemii sunt,
se pare, foarte prizate de public în
această perioadă. De exemplu, Pen�
guin Classic a raportat o creștere
de 1.393% a vânzărilor volumului
The Viral Storm: The Dawn of a
New Pandemic Age, o analiză a mo�
dului de propagare a epidemiilor,
scrisă de reputatul biolog Nathan
Wolfe, descris de către „Financial
Times“ drept unul dintre cei mai
importanți „vânători de viruși“. O
creștere de 750% a vânzărilor a în�
registrat și Jurnal din anul ciumei,
romanul din 1722 al lui Daniel De�
foe despre epidemia care a devas�
tate Londra în 1665.

„Când se întâmplă ceva inexpli�
cabil precum actuala situație cu
care ne confruntăm, mulți se în�
dreaptă spre ficțiune pentru a în�
cerca să înțeleagă ce se petrece. Și
eu am recitit recent Ciuma“, spune
cunoscutul scriitor britanic An�
thony Horowitz, într�un interviu
pentru BBC. „Este straniu că toc�
mai ficțiunea poate da răspunsuri
pentru întrebările din viața reală.
Ficțiunea ne ajută să înțelegem
realitatea.“ SDC
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Răzbunat de coronavirus:
ficțiunea și realitatea

pandemiei

Mulți sunt cei care au remarcat
abundența seriilor și filmelor de
animație japoneză în oferta servi�
ciului de streaming Netflix, o
ofertă foarte bogată care îi miră
pe mulți, mai ales că aceste pro �
ducții nu prea au succes în cine�
matografele occidentale atunci
când (și dacă) sunt difuzate. Pen�
tru specialiștii francezi (în special
în Franța aceste producții sunt
foarte prizate pe Netflix, dar și în
țările anglo�saxone), succesul
animației japoneze nu este sur�
prinzător. „Publicul�țintă mondial
al celor de la Netflix este format,
în special, de cei între 25 și 40 de
ani, adică exact generațiile care
au crescut cu seriale anime la TV,
precum Dragon Ball sau Poke�
mon, sau cu manga“, explică Mat�
thieu Pinon, autor al volumului

Un siècle d’animation japonaise.
„Altfel spus, acest public este un
public informat care, înainte de
apariția platformelor oficiale, era
obișnuit cu descărcările ilegale
de anime, sigura lui sursă de ac�
ces la acest tip de producții. Forța
Netflix a fost să anticipeze și să
satisfacă această cerere. S�a în�
dreptat spre anime acum 4�5 ani,
evaluând faptul că această cul�
tură anime/ manga este profund
ancorată în cultura populară
mondială.“

Interesul Netflix pentru anime
pare să fi reprezentat o gură de
oxigen și pentru producătorii ja�
ponezi de astfel de producții, sec�
torul de animație nipon fiind în
pierdere de viteză de ceva ani.

Dincolo de anime, Netflix este
unul dintre cei care au câștigat ma�

siv în această perioadă de pandemie.
Forțarea publicului în izolare la
domiciliu s�a tradus pentru cele�
brul serviciu de streaming într�o
creștere cu 15,8 milioane de abo �
nați în primul trimestru al anului
2020, adică numai până în martie,
mult peste cei 7 milioane de abo �
nați la care se așteptau Netflix. 

„Știm că această audiență este
temporară. Ne așteptăm la o scă�
dere a accesărilor platformei și la
o scădere a acestei creșteri odată
ce oamenii vor ieși din izolare.
Sperăm ca acest lucru să se pe�
treacă cât mai repede“, spune
președintele Netflix, Reed Has�
tings, într�o scrisoare adresată

Netflix a dat lovitura 
cu anime



plăti în cele din urmă prețul apre�
cierii lui Fang Fang în Occident“,
a scris Hu Xijin, influentul redac�
tor�șef al tabloidului naționalist
„Global Times“. Fang Fang, în vâr�
stă de 64 de ani, este născută în
Wuhan și una dintre cele mai cu�
noscute romanciere din China,
unde a primit cel mai prestigios
premiu literar al țării în 2010.

MUZICIENI INSPIRAȚI 
ÎN IZOLARE

Izolarea în pandemie priește mu�
zicii lui Bob Dylan, care în numai
trei săptămâni a lansat două piese
foarte apreciate. Prima, Murder
Most Foul, s�a dovedit „o frescă is�
torică“ de 17 minute dedicată asa�
sinării președintelui Kennedy în
1963. A doua, lansată pe 17 aprilie,
se numește I Contain Multitudes
și, susțin mulți, este „un autopor�
tret“ al celebrului muzician și lau�
reat al Nobelului pentru litera�
tură. Piesele au fost lansate pe
platformele de streaming, dar Dy�
lan s�a ferit să dea mai multe de�
talii despre ele, când au fost com�
puse, care sunt muzicienii care
participă la înregistrare. 

În acest timp, actuala situație
a scos din hibernare The Rolling
Stones, care a lansat joi prima sa
piesă inedită din 2012 încoace. Li�
ving in a Ghost Town a fost înre�
gistrată la Los Angeles. „Lucram
în studio la materiale noi înaintea
declanșării crizei și, din tot ce am
înregistrat, piesa aceasta mi s�a
părut că rezonează cu actuala

situație“, a explicat vocalistul Mick
Jagger.

Jagger își petrece perioada de
autoizolare în Franța, în micul
castel din Pocé�sur�Cisse pe care
l�a cumpărat în 1980. Un alt mare
star, Johnny Depp, a preferat și el
să petreacă pandemia tot în
Franța, la proprietatea lui de pe
Coasta de Azur.

„UN BAN PENTRU MUZICIENI“

Gigantul streaming Spotify a în�
ceput, recent, să permită utiliza�
torilor să doneze bani pentru cau �
ze caritabile sau să trimită bani
direct muzicienilor ale căror piese
sunt propuse pe celebra plat�
formă. Spotify spune că, astfel,
speră să ajute artiștii afectați de
actuala pandemie. 

Platforma intră astfel în lumea
„tipping�ului online“, o inițiativă de
a trimite bani direct artiștilor, deja
folosită pe site�uri de streaming
precum Twitch. Unii artiști au fost
însă de părere că Spotify ar avea
un mai mare succes dacă ar crește
pur și simplu drepturile de autor
pe care le plătește pentru difuzarea
muzicii. 

Luna trecută a fost demarată o
petiție prin care platformei suedeze
de streaming i se cerea să tripleze
drepturile de autor plătite artiștilor
afectați de actuala criză. SDC
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STEPHEN KING SE SCUZĂ

„Tot aud oameni care spun că
parcă trăiesc într�un roman de
Stephen King“, spune celebrul
scriitor american. „Nu pot să răs�
pund decât că îmi pare rău. Nu mă
simt prea bine când aud asta.“
King este autorul romanului The
Stand, din 1978, despre o pande�
mie de gripă care distruge ome�
nirea. În timpul autoizolării, King
spune că a avut timp să lucreze la
un nou roman, scrisul dovedindu�se
pentru el „un bun mijloc de a
alunga frica“.

ÎNAINTE DE JOCURI

Noul roman din seria Jocurile foa�
mei, The Ballad of Songbirds and
Snake, va fi adaptat și el la cinema, o
decizie „fără surpriză“ a studiourilor

Lionsgate, după succesul primelor
patru adaptări de până acum.
Acțiunea romanului se petrece cu
decenii înainte de cea a trilogiei
scrise de Suzanne Collins.

FĂRĂ TABU

I Wanna Dance With Somebody
va fi un nou film biografic dedicat
lui Whitney Houston, care va fi
scris și coprodus de către neozee�
landezul Anthony McCarten, au�
tor al filmelor recente de succes
Bohemian Rhapsody și Cei doi
papi. Povestea celebrei cântărețe
va fi spusă „în totalitate și fără
tabu“, precizează producătorul
Clive Davis, făcând aluzie la anu�
mite episoade din viața lui Whit�
ney Houston care au fost dezvă�
luite abia după moartea, în 2012,
a artistei.

„TRĂDARE“, MADE IN CHINA

Scriitoarea chineză Fang Fang
(foto) își va publica în străinătate,
în mai multe limbi de circulație
inter națională, „jurnalul de pan�
demie“ în care descrie viața de zi
cu zi a locuitorilor din Wuhan.
Reve lațiile ei i�au făcut pe
naționaliștii chinezi să turbeze de
furie și să o acuze public de „tră�
dare“. Fang Fang și�a început jur�
nalul online imediat după 23 ia�
nuarie și l�a oprit la finalul lui
martie, după 60 de postări în care
a încercat să prezinte, într�o ma�
nieră subiectivă, realitatea pan�
demiei dincolo de versiunile ofi�
ciale. Naționaliștii chinezi însă o
acuză că, astfel, scriitoarea nu face
decât să „ofere muniție“ dușma �
nilor Chinei, în special Statelor
Unite. „Chinezii sunt cei care vor



March, Fredric March
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Anumite lucruri trebuie să rămână
neschimbate, fiindcă avem nevoie
de niște ancore de stabilitate în
existenţa noastră. Mirosul de
naftalină din locuinţa bunicilor,
coafura mătușii sau genericul 
muzical al serialului Friends. 
Acum vă las câteva secunde 
să-l fredonaţi în gând.

V�ați liniștit? Pot continua? Mulțu�
mesc. Una din ancorele mele o 

reprezintă gustul păștii făcute de
mama, iar ea știe asta și are grijă
să obțină același gust în fiecare
an. Da, doamnelor, sunt convins
că și voi faceți pască foarte bună
și nu zic că a mamei este mai aro�
mată sau mai gustoasă, ci doar că
este aceeași. Oricât de pricepute
ați fi, mă îndoiesc că dacă rețeta
prevede trei linguri de făină voi
folosiți aceeași lingură timp de
zeci de ani. Mama e singura gos�
podină care trimite lingura la In�
stitutul Național de Metrologie
din doi în doi ani, ca să se asigure
că nu s�a decalibrat. Mama deține
lingura etalon. Ouăle le cumpără

de la aceeași tarabă, de la aceeași
femeie care crește doar găini pro�
venite din linia genetică a găinii
care a ouat ouăle din care a făcut
prima pască. 

Și da, nimeni nefiind perfect,
ființa mea dragă din patru litere
pe orizontal are grijă ca în fiecare
an să repete micile greșeli pe care
le�a făcut atunci când a copt pas �
ca zero. Nici măcar nu a fost vina
ei. A respectat cu sfințenie rețeta
din caiet. A pregătit aluatul gras.
A amestecat brânza coaptă cu
can titatea exactă de zahăr, cu ouă,
cu vanilie, stafide și coajă rasă din
portocala cumpărată înainte de

Crăciun. Apoi a deschis frigiderul
ca să verifice starea aluatului, mo�
ment în care valul de aer împins
de ușa acestuia a dat pagina caie�
tului. Mama a continuat să se con�
formeze rețetei și a pus cacao, unt,
făină cu trei nule și esență de rom.
A venit momentul să manipuleze
aluatul și un nou val de aer a dat
pagina, astfel că mama a mai
adău gat trei ouă fierte fix opt mi�
nute, cimbru, sare, piper, leuștean
și măruntaiele de miel fierte și tă�
iate cubulețe. Nu este cel mai gus�
tos amestec, dar e ancora mea. 

Mulți oaspeți care se perindă
pe la noi în zilele pascale se miră
când văd bucătăria modernă a
părinților mei, cu mobilier modu�
lar unit prin blat care imită grani�
tul, în mijlocul căruia domnește
aragazul Metalica model 1979, dar

și el este crucial pentru păstrarea
gustului. Acel cuptor care se aprin �
de greu și care, precum pușcă �
riașii scrijelesc pe zidul celulei
dungi care reprezintă zile, îi face
mamei dungi de arsură pe an �
tebraț, an după an, transformând�o
încet și sigur într�o tigroaică cu
șorț. Care fredonează genericul
muzical din Friends. SDC

683

Fiecare cu dunga lui

Multă lume a dat�o pe jurnal zilele
astea, eventual a reînvățat să scrie
de mână, a reînceput să ia notițe.
Scrisul sortează și aranjează. 

Am cu mine un caiet început în altă
viață, la Berlinala din februarie. El
reține câte ceva din exis tența re�
centă. „Plasturi antiinflamatoare cu
Nurofen“, ultimele cuvinte ale lui
Thoreau, din 6 mai 1861 („Now
comes good sailing“), începuturi de
notițe despre o autobiografie (A
London Family 1870�1900, A Tri�
logy, de Molly Vivian Hughes), din
care n�am citit decât vreo 70 de pa�
gini (era plicticoasă), dar din care
am reținut că te ajută să ți se spună
în copilărie că ești norocos. Pe urmă
o rețetă de sarmale ardelenești cu
varză de la butoi, urmată de un
enunț găsit pe celebrityhow.com:
„Fredric Marchare 123 de ani și e Fe�
cioară“. Ce�ai vrea să știi mai mult?

În perioada asta am în deru�
lare un festival Fredric March, cu
un film sau două în fiecare seară,
servite cu popcorn (cocoșei, cum
le ziceam când eram mici) și ceai

gastric. Cum încă nu mi�a trecut
nebunia cu March, mai am de
văzut măcar Dr. Jekyll and Mr.
Hyde (Rouben Mamoulian, 1931),
care i�a adus primul Oscar, și
Death of a Salesman (László Be�
nedek, 1953), pentru care a luat
Globul de Aur. Marlon Brando
spunea că e actorul lui preferat,
dar eu cred că n�a reușit să�l în�
treacă pe March. Am văzut în săp�
tămânile astea o parte din ce a
făcut (câteva din filmele lui sunt
pe YouTube), de la filme din anii
’20�’30 până la cele din anii ’60
(perioada lui de glorie a fost în 
’30�’40.). Îmi place de mor, pe lângă
talent: cum interacționează cu cei� 
lalți actori, cum arată, cum vor �
bește, faptul că e atât de diferit de
la un film la altul, că e mereu natu�
ral, că pare foarte deștept și că în
sofisticarea lui există mereu ceva
justificat (vorbesc la prezent pen�
tru că are 123 de ani). Nu sunt
mulți actorii care par moderni în
orice epocă (timpul e cel mai mare
test), dar în Anna Karenina (1935,
Clarence Brown), March nu poate
s�o echilibreze pe cabotina Greta
Garbo. Din cauza divei cu părul
permanent, nici n�am putut vedea
filmul până la capăt.

În schimb, comedia Technico�
lor Nothing Sacred (William A.
Wellman, 1937), în care March
joacă alături de Carol Lombard, e
încă proaspătă. Chiar și The Eagle
and the Hawk (Stuart Walker, Mit�
chell Leisen, 1933), în care March e

un as al aviației, se ține mai bine ca
Anna Karenina. (De aici am reținut
că în Primul Război Mondial exista
un gentlemen’s agreement și nu se
împușcau observatorii din avioa �
ne, ar fi fost „ca și cum ai împușca
pe cineva de la spate“, după cum 
îi spune personajul lui March ob�
servatorului interpretat de new�
comer�ul Cary Grant.)

Se ține foarte bine și The Best
Years of Our Lives (William Wyler,
1946), care i�a adus lui March al
doilea Oscar și pe care l�a conside�
rat toată viața cel mai bun film al
său. Aș spune că cel mai bun rol al
lui a fost în A Star Is Born (William
A. Wellman, 1937), dar cred că e o
diferență între cel mai bun rol și cel
mai bun film. Azi, The Best Years of
Our Lives e ca un documentar des�
pre America post�WWII. Filmat în
alb�negru, uneori în locuri care 
s�au schimbat imediat după aceea,
pe un subiect care l�a făcut să bată
Gone with the Wind (Victor Fle�
ming, 1939) la încasări. Trei foști
combatanți se întorc de pe front.
Unul (Fredric March) are post bun,
la bancă, altul, mai sărac (Dana An�
drews) nu�și găsește de lucru, al
treilea (Harold Russell) s�a întors
cu mâinile înlocuite de două câr�
lige pe care le folosește cu dexteri�
tate. Toți trei se integrează greu în
fosta lor viață civilă. Cel mai impre�
sionant e Harold Russell, în a cărui
privire se vede imediat că a făcut
războiul pe bune și că acolo și�a
pierdut mâinile. A luat Oscarul

pentru rol secundar, deși era ne�
profesionist, iar în 1992 va vinde
trofeul ca să facă rost de bani pen�
tru soția bolnavă. 

Au mai urmat în festival: The
Desperate Hours (William Wyler,
1955, unde March joacă alături de
Humphrey Bogart; foarte ok),
Design for Living (Ernst Lubitsch,
1933, alături de Gary Cooper și
Miriam Hopkins; începe bine, dar
răsuflă), I Married a Witch (René
Clair, 1942, cu Veronika Lake; nu
se mai ține), The Bridges at Toko�
Ri (Mark Robson, 1954; film de
război cu piloți, dar March are rol
secundar), The Man in the Gray
Flanel Suit (Nunnally Johnson,
1956, alături de Gregory Peck; și
aici March are rol secundar și
apare când te ia somnul), The
Young Doctors (Phil Karlson, 1961;
aici e anatomopatolog, i se potri �
vește), Seven Days in May (John
Frankenheimer, 1962; m�am uitat
vreo 20 de minute, nu mă puteam
concentra pe chestii politice),

Bed time Story (Alexander Hall,
1941, cu Loretta Young; m�a plic�
tisit) și Honor Among Lovers (Do�
rothy Arzner, 1931; pasabil, n�am
văzut mai multe filme cu March și
cu Claudette Colbert din gelozie.
Colbert a spus că March e „cel mai
rău fustangiu de la Hollywood“ și
că avea „20 de degete“ care erau
mai mult pe popoul ei). Alte bârfe
n�am auzit despre March, iar ma�
riajul lui cu actrița Florence El�
dridge a durat din 1927 până la
moartea lui, în 1975.

Îmi propun să revăd Hombre
(Martin Ritt, 1967) și Inherit the
Wind (Stanley Kramer, 1960) și 
de asemenea să�l cunosc personal
pe Fredric March în altă dimen�
siune. Vă dați seama că n�am găsit
pe internet un singur interviu scris
ori video cu el?! Parcă ar fi trăit
acum 300 de ani. O să�l citez pe
Caragiale, dacă tot am deschis
pandemia literară cu el: „Rușine
pentru acest început de secol! De
trei ori rușine!“. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Fredric March și
Janet Gaynor în
A Star Is Born
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