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FRUCTUL TĂCERII. INTERVIU CU PIANISTA MARA DOBRESCU

„Liniștea este o condiție necesară
pentru realizarea visurilor și am vrut
să împărtășesc această liniște
muzicală cu ascultătorii, cu publicul“

CĂTĂLIN SAVA

Felicitări și pentru acest album,
Mara! Și îți mulțumesc mult că
ți-ai făcut timp. Ce este Le fruit
du silence și de ce un disc des-
pre liniște? De unde a plecat
ideea lui?

Acest proiect s�a născut din liniș �
tea celor doi ani de pandemie.
Pare un pic ciudat, dar acea pe�
rioadă – dificilă, desigur, deoa�
rece nu mai aveam concerte, sălile
fiind închise – a fost totuși cumva
inspiratoare și creativă în ceea ce
mă privește. Trăim într�o lume
foarte zgomotoasă, într�un ritm
alert în care nu mai avem timp
pentru acele momente de reflec �
ție, de contemplare, de pauze cu
sine, fără a ne preocupa de acea ru�
tină care ne face să alergăm cu
gândul la tot ce trebuie să facem.
Le fruit du silence este un disc des�
pre liniștea interioară de care ne
vorbește și Beethoven în lucrările
sale, acel innig ce apare de multe
ori în partiturile lui. Innig este un
cuvânt dificil de tradus, ameste�
când termeni ca liniștit, interiori�
zat, fragil, tandru, aproape de ne �
atins… Innig reprezintă unitatea
cu propria persoană. Am vrut să
împărtășesc această liniște muzi�
cală cu ascultătorii, cu publicul.
Acest disc este un omagiu adus lui

Beethoven, care a scris într�o li niș �
te totală, impusă de surditatea sa,
și care la sfârșitul vieții, prin tex�
tele alese pentru liedurile sale,
prin Missa solemnis pe care o scria
în același timp cu ultimele sonate
de pian, ne arată un drum spre o
„altă lume“, spre „dincolo“... Ultima
lucrare înregistrată este cea care
dă titlul discului, și anume Le fruit
du silence de Pēteris Vasks. Este o
piesă în care îmi imaginez foarte
multă lumină și în care timpul nu

mai există. Este concluzia acestui
drum și Vasks s�a inspirat de la un
text al Maicii Tereza: „Fructul tăce�
rii este rugăciune, fructul rugăciu�
nii este credința, fructul credinței
este dragostea“.

Da, fructul tăcerii e rugăciunea.
Ești o persoană religioasă? 

Nu cred că pot spune religioasă, ci
mai degrabă credincioasă, deoa�
rece am crescut în cultul ortodox.
Astăzi cred într�o anumită energie,

fiecare o numește cum doreș te,
energie care ne depă șește, dar din
care facem parte. Ceea ce mă im�
presionează dintotdeauna e pute�
rea credinței oamenilor, rugăciu �
nile, încrederea în ceva misterios,
în ceva ce nu putem controla. Poa �
te chiar asta e salvator. 

Cum a fost perioada pandemică
pentru tine?  

Așa cum spuneam, a fost o pe�
rioadă dificilă, dar în același timp

o perioadă de mare introspecție
în care am regăsit trecerea timpu�
lui ca în amintirile mele din copi�
lărie. O zi era enormă, aveam mult
timp, nu mă mai uitam la ceas, nu
mai știam exact în ce zi eram. Am
retrăit lungi momente de contem�
plare a naturii și mi�am dat seama
că în ultimul timp ceea ce îmi lip�
sea era tocmai această liniște, în
care fiecare își poate asculta cu
grijă gândurile și, poate, căutarea
unei anumite spiritualități. Așa mi�a
răsărit în minte această dorință de
a lăsa, grație acestui disc, o mărtu�
rie artistică a ceea ce a transformat
în mine acel moment.

Crezi că Beethoven era 
credincios? 

Ce știu e că la sfârșitul vieții, în ul�
timele opusuri, căuta drumul spre
dincolo, spre ce va fi după. L�au
interesat foarte mult chiar și tex�
tele budiste. Era un om curios, cu
un spirit deschis, universal. 

Universală e și liniștea din An-
dante, molto cantabile ed es-
pressivo, a treia mișcare din op.
109 de Beethoven, prima sonată
de pe disc, o muzică extraordi-
nară. Mă gândesc la serenitatea
cu care o cânți tu... Spune-mi, te
rog, mai mult despre această
parte a treia și despre ce în-

seamnă ea pentru tine.

Partea treia este o temă cu varia �
țiuni, variațiuni care pentru mine

Quelle musique, le silence, spunea dramaturgul
francez Jean Anouilh. Cel mai recent album al pianistei
franco-române Mara Dobrescu este unul care
sondează intens universul muzical al tăcerii, prin
muzica lui Beethoven și a trei mari compozitori
contemporani. După luminosul Soleils de nuit, apărut
la casa de discuri Paraty, Mara ne invită încă o dată

către lumea interioară, cea a tăcerii trăite de un
muzician: o liniște care readuce la spiritualitate, la
regăsirea unui timp interior și la ascultarea sinelui.
Despre Le fruit du silence, omagiu beethovenian și
căutare interioară, un disc apărut la casa de discuri La
Scala Music în toamna anului trecut, am stat de vorbă
cu Mara Dobrescu pentru „Suplimentul de cultură“. 
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au un sens inițiatic. De când am
început să studiez această sonată
mi�am imaginat o trecere prin cele
șase elemente universale: spiritul,
pământul, aerul, focul, apa și spa �
țiul. În ultima variațiu ne este fan�
tastic cum Beethoven utilizează tot
ambitusul pianului, creând un sen�
timent de imensitate cosmică, de
extaz absolut. La final, tema de la
început, care este una din cele mai
frumoase scrise vreodată, ca o sa�
rabandă senină, celestă, ca începu�
tul Variațiunilor Goldberg, și în
care apare chiar un mic fragment
din tema liedului À la bien�aimée
lointaine revine, dar desigur nu o
auzim la fel, ea e transformată în
memoria noastră, după toate meta�
morfozele din varia țiuni având o și
mai mare profunzime. E greu de
aplaudat la sfârșitul unei capodo�
pere ca aceasta. Și cred că acel mo�
ment de li niște între ultimele vi� 
brații și aplauze este de o fragili�
tate, dar și de o magie incredibilă. 

Da, minunatul Beethoven e cen-
trul acestui disc. Știu că ai fost
invitată atunci, în pandemie, la
Festivalul de la Roque d’Anthe-
ron, unde ai cântat op. 110. Care
e, în viziunea ta, legătura interi -
oară dintre lumea lui Beethoven
și traumele personale și gene-
rale ale umanității, care se 
repetă, ciclic, ca într-o formă

muzicală?

Beethoven este un geniu, care din
cauza – aș spune mai degrabă
grație surzirii depășește suferin �
țele personale, le exprimă cu o
forță ieșită din comun, dându�le o
forță universală. Un om cu un ca�
racter de revoluționar, cu un
curaj extraordinar și o energie
creatoare care reușește să atingă
pe fiecare dintre noi cu muzica sa.
Auzea mai bine decât noi toți ceea
ce se petrece în sufletul nostru!
Sonata op. 110 nu a dedicat�o ni�
mănui. Este singura sonată care
nu are dedicație, a scris�o cumva
pentru el. Partea a treia a acestei
sonate este o mărturie incredibilă
a unei perioade de convalescență
din care Beethoven tocmai ieșise.
Este mărturia „luptei omului con�
tra suferinței“ și, la sfârșitul miș �
cării, a „victoriei spiritului“. Este
un mesaj foarte puternic, pe care

voiam să�l împărtășesc publicului
Festivalului de La Roque d’Anthe�
ron în acel moment, deoarece
atunci noi toți ieșisem, sau așa cre�
deam pe atunci, din perioada de
convalescență, de pandemie. Nu
mai cântasem de câteva luni și după
acest concert din nou s�a așternut
liniștea în săli pentru o bună bucată
de timp. Acest concert a fost un mo�
ment bulversant, atât pentru public,
cât și pentru mine. Un moment pe
care am vrut să�l gravez în memorie.
Așa s�a născut ideea acestui album,
în acel moment. 

Pe discul tău, Beethoven,
suferința și liniștea reverberea-
ză în contemporaneitate, în
compoziții care mi-au amintit
de minunatul tău album Soleils
de nuit din 2008, și mă refer aici
la Philippe Hersant și Oscar
Strasnoy. Să începem cu Tom-
beau de Monjeau de Oscar
Strasnoy, o veche tradiție a
omagiului muzical pentru cel
dispărut, care vine chiar din ba-
rocul francez. Ce e acest tom-
beau al lui Strasnoy și cine a fost

domnul Monjeau?

Federico Monjeau a fost un mare
critic argentinian, bun prieten al
compozitorului Oscar Strasnoy.
La început, piesa nu fusese prevă�
zută ca un tombeau, ci ca varia �
țiuni pe tema ascunsă în începutul
sonatei beethoveniene op. 109.
Așa cum povestește cu mult umor
Oscar Strasnoy, prietenul său Fe�
derico Monjeau a avut grozava
idee să moară în timp ce el compu�
nea piesa și astfel lucrarea a luat o
cu totul altă turnură și, mai ales,
alt înțeles, unul mult mai profund.

Chiar compozitorul Oscar Stras-
noy, căruia i-ai dat cuvântul în li-
vretul discului, mărturisește
atracția „stranie și memorabilă“ a
patru note fundamentale din Be-
ethoven op. 109. El apare și în do-
cumentarul foarte bine filmat și
montat care a însoțit lansarea Le
fruit du silence. De ce și un film? 

Din aceeași dorință de a lăsa o
amintire despre acea perioadă atât
de stranie, dar care ne�a transfor�
mat. Îi mulțumesc minunatului
realizator Stéphane Verité pentru
acest frumos și poetic documentar

care povestește în 13 minute ge�
neza proiectului, cât și întâlnirea
cu compozitorii și momentul în
care creațiile sunt încă în trans�
formare înaintea înregistrării.
Este un moment absolut special!

Binecuvântați fie prietenii! Be-
nedictus de Philippe Hersant e
scris special pentru tine, la cere-
rea ta! Cum e să cânți o lucrare
comisionată și să mai ai și șansa
ca autorul ei să-ți fie aproape?

Atât pe Philippe Hersant, cât și pe
Oscar Strasnoy îi cunosc de multă
vreme și am avut ocazia să inter�
pretez multe din lucrările lor pen�
tru pian. Le cunoșteam deci uni� 
versul muzical și de aceea am vrut
să împărtășesc acest proiect cu
doi creatori, care să poată la rân�
dul lor să scrie despre liniște, des�
pre Beethoven, despre ceea ce îi
inspiră în această căutare a unei
armonii interioare. 

Ce e pentru tine relația cu Phi-
lippe Hersant, compozitorul
unor partituri cărora le dai viață
și le scoți în premieră în lume?

Este o relație privilegiată. Fiind
interpretul căruia compozitorul îi
dedică piesa presunpune o enor mă
responsabilitate! Piesa este încă
transformabilă în acel moment și
cred că în afara arhitecturii și a me�
sajului, care sunt deja bine contu�
rate de compozitor, sunt anumite
detalii de nuanțe sau frazări care
vor fi fixate în funcție de cum inter�
pretul le dă viață. E palpitant, în
sensul adevărat al cuvântului, e un
moment plin de viață! 

Ultima lucrare, care dă și titlul
albumului, este, așa cum spu-
neai, ceva special. Povestește-
mi, te rog, despre geneza ei.
Când ai aflat despre ea, când ai
ascultat-o prima oară? L-ai cu-
noscut pe Pēteris Vasks? 

Această lucrare a venit spre mine!
(Râde.) Da, făcând căutări despre
liniștea în muzică și ce a fost scris
în sensul acesta, am dat de aceas�
tă piesă și a fost evident pentru
mine că trebuie să termin discul cu
ea, ca o meditație, ca o rugă ciune
muzicală. Am avut șansa să o înre�
gistrez cu patru muzicieni fantas�
tici: Manon Galy, Nicolas Dupont,
Clément Holvoet și Kacper Nowak,
cărora le mulțumesc încă o dată!
Ne�am cunoscut gra ție Ensemble
K, un ansamblu de soliști din care
facem toți parte, sub bagheta diri�
joarei Simone Menezes. 

Mara, cum te simți acum după
ce Le fruit du silence s-a întâm-
plat? De ce ai vrut să cânți 

oamenilor despre liniște? E
cumva paradoxal, nu?

Mă simt recunoscătoare casei de
discuri Scala Music care a publi�
cat discul și care de la bun înce�
put a crezut în acest proiect. Sunt
recunoscătoare și muzicienilor
care au participat, compozitorilor
care au scris două noi lucrări pen�
tru mine și, nu în ultimul rând, in�
ginerului de sunet, Cécile Lenoir,
care a știut cum să capteze toate
undele, vibrațiile și sunetele ce
creează acest disc de suflet. 

Ce e liniștea pentru tine?

Este o condiție necesară pentru rea�
lizarea visurilor. Înaintea înregistră�
rilor, spre exemplu, am nevoie să mă
izolez, să mă rup de viața de zi cu zi,
și să mă scufund cumva în inima
proiectului, să mă regăsesc, în liniște. 

Trebuie să te întreb și asta: cum
a fost 2022 pentru tine? Ce ur-
mează în 2023 și când te auzim
în România?

2022 a fost un an minunat, cu
foarte multe concerte și lansarea
noului album. Unul dintre cele mai
frumoase concerte a fost la Konzert �
hause din Viena cu Triplu concert
de Beethoven, împreună cu violo�
nista Manon Galy și violoncelistul
Kacper Nowak, cu acompaniamen�
tul Wiener Kamerorchester sub ba�
gheta dirijoarei Simone Menezes. În
august l�am sărbătorit pe pianistul
Jean�Claude Pennetier pe scena
festivalului de La Roque d’Anthe�
ron, un concert deosebit de emo �
țio nant! Un alt moment deosebit a
fost în octombrie, când am dat un

concert în onoarea Clarei Haskil la
Berck�sur�Mer, în Nordul Franței,
unde Clara a petrecut 4 ani din
viața sa. Și cu câteva săptămâni
îna inte fusesem pe urmele lui Dinu
Lipatti, la Festivalul din Besançon.
Apoi a avut loc lansarea discului la
Louvre�Lens și La Scala Paris. 2022
a fost și ocazia de a mă reîntâlni cu
fabuloși muzicieni români, ca flau�
tistul Matei Ioachimescu la Festiva�
lul Clasic for Teens și apoi cu mez�
zosoprana Roxana Constantinescu
și artistul Răzvan Popovici la Festi�
valul ProPatria, la Théâtre de Rane�
lagh din Paris. Ar fi multe alte
mo mente de povestit, dar nu vreau
să�i plictisesc pe cititori. O să�ți mai
spun doar că anul 2023 începe cu un
concert caritabil la sala Cortot din
Paris pe 22 ianuarie, apoi pe 28 ia�
nuarie voi susține un recital Le fruit
du silence la Opera din Limoges, iar
pe 1 și 2 februarie două recitaluri în
cadrul festivalului La folle journée
de Nantes, urmând și un concert cu
Ensemblul K pe 3 februarie. Mai
mult ca sigur voi reîntâlni publicul
bucureștean la începutul lunii mar�
tie, dar nu vă pot dezvălui mai mult
deocamdată... SDC
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Trăim într-o lume foarte zgomotoasă,
într-un ritm alert în care nu mai avem
timp pentru acele momente de reflec ţie,
de contemplare, de pauze cu sine. 
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Călătoria continuă.

Marți, 10 ianuarie
Din zi în zi trebuie să apară Io�
hannis să ne spună că urmează o
peroadă grea. 

Luni, 9 ianuarie
Stai să vezi de acum când o pune
alde Ciolacu țara la cale, în sensul
că și cine n�a plecat deja trebuie să
se aștearnă la drum unde o vedea
cu ochii, că vine epoca ciolaciană.

O notă de acum trei ani: „Ce
înțelept înfăptuiește mâna lui
Șică laissez faire�ul, laissez pas�
ser�ul cu noua securitate, bravo“.

Altă notă de acum trei ani:
„După cum știe sau ar trebui să știe
orice om, trântorul moare adesea
de prea�plinul dansului său nup �
țial. Moare fiindcă e mulțumit de
legea stupului. De câte ori văd
câte un individ uman plin de

mulțumire de sine, definitiv în�
cântat de ce a înfăptuit, mă gân�
desc la timpul care a trecut de
când e mort deja și nu știe și dacă
să�mi fac sau nu pomana să�i co�
munic totuși decesul“.

Duminică, 8 ianuarie
De câte ori mă gândesc la ce e în
țara românească (mai ales pe par�
tea „culturală“), de atâtea ori îmi
pare bine că am plecat de tânăr în
jurul lumii și nu o să mă mai în�
torc acolo nici pentru a fi dat pă�
mântului.

Necazul cu Iohannis e că vrea
să fie cel mai deștept din încăpere
și asta nu se poate decât dacă e în
încăpere cu alde Ciucă. Și nici
atunci mereu.

O notă de acum opt ani: „În
legătură cu tot mai mulți dintre
contemporanii noștri de toate re�
ligiile, sexele, vârstele, orientările

politice: tot ce se poate face este
recursul la Carlo M. Cipolla, auto�
rul legilor fundamentale ale im �
becilității umane. Imbecilii nu
sunt reformabili, ei trebuie evi �
tați, e singura soluție pentru su �
praviețuire“.

Vineri, 6 ianuarie
O notă de acum patru ani: „De�
mult, în prima parte a vieții, în mi�
leniul al II�lea, am triumfat și eu
într�o întrecere șahistică tocmai
pe la Băicoi. Am cules laurii cu
prudență, eram campionul, Bo bby
Fischer�ul unei amiezi de toamnă,
dar eram și întronat la Băicoi.
Atunci am dezvoltat ceea ce în is�
toria personală se numește Para�
doxul Băicoiului. Văzând luptele
intestine din multe domenii din
țara noastră, simt că asist la o în�
trecere între tablagiii Băicoiului
Galaxiei. Cel mai mult îmi place să
mă uit (de la o binevenită dis �
tanță), totuși, la lumea literelor,

unde sunt orgoliile cosmice, stră�
lucind în jurul nimicului. Fiindcă,
ce să faci dacă tot în Băicoiul ome�
nirii ne aflăm? Și încă și mai mult
îmi plac moftangiii puțini la minte
cu pretenția de a scrie istoria defi�
nitivă a umorilor personale deghi�
zate în știința ierarhiilor. Ăștia�s
idioții mei preferați: istoricii ul�
timi ai tablagiilor din Băicoiul Ga�
laxiei, nestrăbătuți niciodată de
sentimentul că ar putea fi totuși –
vai! – atât de trecători și ridicoli“.

O notă de acum doi ani:
„Șoșoacă sau Cumpănașu? Din
această dilemă nu puteți ieși, am
zis“.

Încă o notă de acum doi ani:
„Nu mai poate omul să citească
liniștit un Hegesias din Cirene
(Cel care se lasă să moară de foa �
me), că trebuie să se oprească din
cartea de căpătâi a cirenaicilor ca
să se uite la gâștele Capitoliului

american, spre a râde de veșnic re�
petabila prostie omenească“.

Am văzut că s�a lansat o pe �
tiție pentru schimbarea numele
țării noastre natale în Geția. Sunt
aproape de acord, în sensul că e
bună schimbarea, dar și mai bine
ar fi să�i spunem simplu Geta.

Unul dintre jocurile mele
preferate este să iau personaje
din realitate și să le bag într�o
ficțiune. De pildă, acum tocmai ce
l�am dus pe Ion Iliescu în Break �
fast at Tiffany’s numai pentru a
spune: 

— Măi dragă, Holly Golightly,
măi dragă... SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (13)

Ediție integrală 
Coordonare, note și postfață de
Ion Vartic
Ediție îngrijită de Ioan Cristescu
și Ion Vartic

„Concepția despre artă a Cercului
Literar al Universității «Regele
Ferdinand I» din Cluj în exil la
Sibiu s�a cristalizat în patru pași.
Pasul 1: «Manifestul», scris de
Negoițescu, cu un fond de idei și
principii stabilite în mod colectiv;
pasul 2: «De la stilul istoric la stilul
filosofic» de Radu Stanca; pașii 3
și 4: ideea complexității interioare
a operei de artă, susți nută pe fi�
lieră germană de Victor Iancu, a
trecut ca «furaj axiologic complex»
în eseul «Resurecția baladei», la
Radu Stanca. Acest ideal estetic
complex a intrat în patrimoniul
comun al Cercului, iar I. Negoițescu
i�a schimbat numele în «eupho�
rionism».“ (Marta Petreu)

„I. Negoițescu a dorit ca roma�
nul său epistolar cu Radu Stanca
să aibă, ca ilustrație de copertă,
gravura colorată a lui J. Hoeg Düs�
seldorf, care reprezintă emblema�
tica Fleischergasse, cu amestecul
său de gotic și baroc tipic Sibiului.
Totodată, pentru că a locuit pe

această stradă (astăzi a Mitropo�
liei) în vremea studenției sale și
pentru că aici, în casa cu numărul
12, a avut loc, în 13 iunie 1943, într�o
atmosferă euforică, primul cena�
clu al Cercului Literar. În fine,
pentru că gravura în săși i se părea
a fi germenele unei balade a prie�
tenului său.“ (Ion Vartic)

DESPRE AUTORI 

Ion Negoițescu (1921�1993), poet,
critic, istoric literar, eseist, unul
dintre liderii Cercului Literar de
la Sibiu. Absolvent al Facultății de
Litere și Filosofie din Cluj (1946).
Redactor la „Revista Cercului Li�
terar“ (1945), „Luceafărul“ (1965�
1967) și „Viața românească“
(1968�1971) și bibliotecar la Fi�
liala din Cluj a Academiei Ro�
mâne (1950�1952). Deținut politic
(1961�1964). În 1980 pleacă cu o
bursă de cercetare în Germania,
unde, mai târziu, se va stabili 

definitiv. A publicat volume de
proză și poezie (Povestea tristă a
lui Ramon Ocg, 1941; Sabasios,
1968; Poemele lui Balduin de
Tyaormin, 1969; Moartea unui
contabil, 1972; Viața particulară
(poezii și aforisme), 1977; Primă�
vara elvețiană și alte proze, 1999),
de critică și istorie literară (Des�
pre mască și mișcare, 1944; Scrii�
tori moderni, 1966; Poezia lui
Eminescu, 1968; E. Lovinescu,
1970; Însemnări critice, 1970;
Lampa lui Aladin, 1971; Engrame,
1975; Analize și sinteze, 1976; Alte
însemnări critice, 1980; Istoria li�
teraturii române, vol. I: 1800�
1945, 1991), de corespondență și
memorialistică (Un roman episto�
lar, 1978; postum: Straja dragoni�
lor, 1994, Ora oglinzilor, 1997, și
Dialoguri după tăcere, 1998), pre�
cum și un volum care a reunit
texte apărute în presa străină și
cea de exil (În cunoștință de cau �
ză, 1990).

Radu Stanca (1920�1962), drama�
turg, poet, eseist, regizor de teatru.
Absolvent al Facultății de Litere și
Filosofie din Cluj (1942). Se refu�
giază la Sibiu în timpul războiului,
unde este redactor la revista
„Curțile dorului“ (1941) și colabo�
rează la „Revista Cercului Literar“.
Este profesor de introducere în es�
tetica teatrului la Conservatorul
Popular (1945�1949), actor (1947�
1948) și regizor la Teatrul de Stat
sibian (1949�1961) și la cel din Cluj
(1961�1962). Publică cronici de
carte, de artă dramatică și muzi�
cale, precum și poeme în revistele
„Tribuna“, „Contemporanul“, „Stea�
ua“, „Viața românească“ ori în coti�
dianul „Țara“. Este distins cu Pre�
miul Sburătorul al Asociației
„Pri etenii lui E. Lovinescu“ pentru
piesa de teatru în manuscris Dona
Juana (1947). Antum i�a apărut
doar teza de licență (Problema ci�
titului. Contribuții la estetica feno�
menului literar, 1943), iar postum
i�au fost publicate o monografie
(Ștefan Braborescu, 1965), volume
de versuri (Versuri, 1966; Poezii,
1973; Poezii/ Gedichte, 1979; Ver�
suri, ed. critică, 1980; Doti, 2011), de
eseistică (Acvariu, 1971), drama�
turgie (Teatru, 1968, 1985; Turnul
Babel, 2002) și corespondență (Un
roman epistolar, 1978). SDC

I. Negoițescu, Radu Stanca, 
Un roman epistolar
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Suntem deja în an preelectoral,
iar partidele pregătesc în tihnă
cele patru rânduri de alegeri din
2024. Sigur că ne�am fi așteptat
la ceva mai multă animație între
marii actori politici, PSD și PNL,
dar nu e cazul, pentru că social�
democrații și liberalii se înțeleg
ca frații, în ciuda unor înțepături
care seamănă mai degrabă cu
banale hârjoneli la școlile de
vară ale organizațiilor de tineret. 

Marea întrebare a anului este le�
gată de rocada din primăvară. Se
va face? Cel mai probabil da, pen�
tru că PNL nu�și permite să ofere
muniție PSD și să rămână fără
majoritate cu un an și jumătate
înainte de alegeri.

Sunt mari șanse ca Nicolae
Ciucă să se retragă de la Palatul
Victoria, caz în care PSD va prelua
postul de prim�ministru. Nu este
clar ce se va petrece cu ceilalți
membri ai cabinetului. Protocolul
coaliției prevede ca portofoliile 

importante deținute de PSD să re�
vină PNL, în timp ce social�de mo �
crații se vor instala în posturile
miniș trilor liberali. Aici e loc de ne�
gociere și probabil că vor fi discuții
aprinse între cele două formațiuni.
PSD și�ar dori păstrarea Transpor�
turilor pentru Grindeanu, în timp
ce liberalii ar vrea ca Boloș să nu
plece de la Fondurile Europene. În
final va triumfa pacea, iar PNL și
PSD vor continua mariajul. 

Cei care anticipează o even�
tuală ruptură între PSD și PNL
mai au de așteptat. Coaliția nu se
rupe, nimeni nu pleacă de la gu�
vernare. Povestea că PSD merge
în opoziție sună a basm, pentru că
există presiune din teritoriu ca
partidul să rămână la butoane,

aproape de investițiile care tot
curg de ceva timp încoace. Sin�
gura variantă ca PSD să iasă de la
guvernare ar fi ca perioada fe�
bruarie�aprilie să fie marcată de
tensiuni sociale ample, ceea ce nu
se prea întrevede la acest mo�
ment. Inflația s�a mai domolit,
pre țul benzinei nu mai sare cu un
leu în fiecare lună, iar România
rămâne pe creștere economică. 

În ceea ce privește PNL, pro�
babilitatea ca liberalii să�i lase pe
social�democrați singuri la Pala�
tul Victoria e și mai redusă. Ar în�
semna o capitulare a PNL și o
predare a puterii înainte de ter�
men. Însă PNL nu va acționa sin�
gur, ci de comun acord cu pre �
ședintele Klaus Iohannis, tot mai

absent de pe scena publică de câ�
teva luni încoace.

Plecarea lui Nicolae Ciucă din
poziția de premier va redeschide
însă bătălia pentru putere din inte�
riorul PNL. Va crește numărul con�
testatarilor în partid și foarte pro �
babil Ciucă nu va avea mari șanse să
fie uns prezidențiabil. Asta nu ne�
apărat pentru că omul n�ar fi agreat
de colegii de partid, ci pentru că în
cursa prezidențială ai nevoie de un
personaj puternic, cu replici pregă�
tite în orice moment și care să fie în
stare să strângă partidul în spatele
său. Cursa prezidențială nu e un joc
politic simplu. În jurul candidatului
la Cotroceni fiecare partid își va face
strategia, iar dacă preziden ția bilul e
moale, atunci și partidul va avea de
pierdut. Zarva politică se va înteți pe
măsură ce ne apropiem de 2024, iar
Nicolae Ciucă e departe de a fi con�
curentul în măsură să se bată cu
șanse la prezidențiale. 

Pentru liberali, miza princi�
pală este propulsarea candidatu�
lui în turul doi. Va fi o bătălie în
patru pentru primele două locuri,
între PSD, PNL, USR și AUR. 

La PSD e puțin probabil să apară
vreo surpriză, indiferent de numele
candidatului. Social�de mo crații stau
bine în sondaje. Au locul asigurat în fi�
nala pre ziden țială, rămâne de stabilit
doar numele acestuia. Vorbim aici de

șansa intrării în finală, nu de cea a
câș tigării cursei pentru Cotroceni.

Pentru locul secund se vor
bate așadar celelalte trei partide,
iar din acest motiv va conta enorm
cât de bun este candidatul. PSD 
și�ar dori o finală cu AUR, pentru că
șansele stângii ar fi în acest caz
foarte mari. Pentru alegătorii de
dreapta un asemenea scenariu ar
însemna o cruntă dezamăgire.

Din acest motiv, nominaliza�
rea candidaților la prezidențiale pe
zona de dreapta va fi extrem de im�
portantă. Și la PNL, dar și la USR. 

2023 va fi anul în care parti�
dele vor construi temelia pentru
ceea ce va urma. Două chestiuni
sunt așadar de urmărit în urmă�
toarele 12 luni: rocada din primă�
vara și cine sunt candidații pentru
Cotroceni. Dacă în privința roca�
dei premierului lucrurile sunt
clare, lista pentru Cotroceni poate
conține nume surpriză. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Strategiile partidelor
pentru Cotroceni

Într�una din zilele trecute, în
timp ce pășeam pe trotuarele
orașului, mi�am dat seama că nu
am telefonul la mine. Mi�am
amintit clar momentul când mă
pregătisem să îl iau, îl lăsasem o
secundă pe birou, lângă tasta�
tură, ca să�mi pun haina pe
mine, și apoi ieșisem direct pe
ușă. Fără telefon.

M�a străbătut un fior de neliniște –
nu chiar panică, dar în drum spre
ea. Acum ce fac? Dacă mă sună ci�
neva cu o treabă urgentă? Dacă pri�
mesc un e�mail care cere răspuns
imediat, pe unul dintre cele două,
ba nu, trei conturi? Sau pe Whats �
App? Întotdeauna e așa: telefoanele
urgente vin exact atunci când nu
poți răspunde. Mi�am amintit că
trebuia să primesc și un colet, urma
să mă sune curierul ca să ies în
stradă să îl ridic. Poate m�a și sunat.
Acum ce mă fac? Să mă întorc după
telefon? Peste putință: eram la vreo

zece kilometri și două autobuze de
casă. Să mă liniștesc, fiindcă tot nu
pot face nimic? Dar dacă sună?

Am stat așa, fără telefon, câ�
teva ore bune. Încetul cu încetul,
m�am liniștit. Dar când am ajuns
acasă, m�am repezit la el: e�mailuri,
WhatsAppul, apeluri, Messenger...
da, câteva mesaje, două apeluri
pierdute, un e�mail de la muncă și
vreo zece spamuri. Nimic urgent,
nimic catastrofal. Numai că putea
să nu fie în regulă, fiindcă – știam

foarte bine – lipsisem. Nu fusesem
conectat la lume, iar asta a devenit,
în cel mai bun caz, o ciudățenie. 

Conectivitatea asta univer�
sală a devenit obositor de obliga�
torie. Ne plângem de ritmul tot
mai accelerat al vieții în timp ce
ne prindem de bunăvoie tot mai
tare în el. Smartphone�ul, inven �
ția asta care în deceniile trecute
apărea sub tot felul de forme în di�
verse texte ale scriitorilor de SF ca
un instrument minunat, ce apro�
pie oamenii din cele mai izolate
colțuri ale lumii, a devenit opre�
sivă. (Da, acum stă pe birou, lângă
mine, gata să sune sau să țiuie și
mă întreb dacă nu cumva îmi
citește și textul.) Posibilitatea de a
comunica oricând cu oricine, cu
prieteni, rude, cunoscuți pe care
altfel nu îi vezi cu anii nu avea cum
să nu te farmece. Doar ne�o explică
azi companiile de telefonie mobilă,
dacă suntem cumva prea grei de
cap ca să pricepem: ții legătura cu

cei dragi oricând, de oriunde, cu o
ofertă de nerefuzat.

În realitate însă nu ții legătura
doar cu cei dragi. Nu ești tu cel
care decide cine cu cine ține legă�
tura. Tu ești doar conectat, adi că
legat. Nu fiindcă ne�ar obli ga ci�
neva să târâm telefonul mobil du �
pă noi ca pe un fel de tub cu per �
fuzie informațională, ci fiindcă, în�
cetul cu încetul, normele sociale
ne�au impus s�o facem. Hai să fim
sinceri: câți dintre noi merg la toa�
letă fără să ia cu ei telefonul mo bil?
Căci și acolo, în timpul micilor
activități fiziologice de cură țare a
organismului, trebuie să rămânem
conectați și informați. Iar dacă ești
sunat chiar în acel moment delicat,
poți rezista impulsului – aproape
fiziologic și el – de a răspunde?
Probabil că da, deși în decursul
anilor am auzit, absolut întâmplă�
tor, în diverse toalete publice nu�
meroase fragmente de discuții, în
general anoste, dar necesare: că 

raportul lunar e aproape gata, că
întâlnirea s�a amânat, dar tran �
zacția rămâne în picioare, că el
(omul retras în cabina de toaletă) o
iubește și acum la fel de mult pe ea,
cea cu care tocmai se conectase...

Odinioară, pe vremea telefoa�
nelor fixe, erai de găsit acolo unde
exista un telefon mare de ebonită,
cu disc și receptor, și�atâta tot: de
obicei acasă și la serviciu. Altfel, ră�
mâneai neconectat, ca și inexistent,
te plimbai pe stradă fără nici o
ofertă de nerefuzat, fără un mesaj
urgent care te anunță să faci ceva și
mai urgent, fără apelul de la amicul
plictisit care vrea să stea de vorbă
cu cineva în cele zece minute pe
care le mai are de mers până acasă.
Urgența era ceva mai lentă. Erau
vremuri aproape patriarhale.

Nu sunt nici două decenii de
când un telefon mobil era o marcă
a statutului social (oarecum) su�
perior. Acum prezența lui e o ne�
cesitate, aproape o obligație. Iar să
îți uiți telefonul acasă a devenit,
dacă nu o scuză ușor lamentabilă,
atunci ceva aproape de o gafă so�
cială. Dar măcar te poți conecta cu
lumea de pe scaunul de toaletă,
cum visau scriitorii de SF. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Mi-am uitat telefonul

Plecarea lui Nicolae Ciucă din poziţia 
de premier va redeschide bătălia pentru 
putere din interiorul PNL.
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La vremea la care am
absolvit Jurnalismul la
Iași, lucram deja de
mulți ani în presă, iar
realizarea lucrării de
licență m-a prins cu
job cu normă întrea -
gă la „Suplimentul de
cultură“, în colectivul
de la Polirom. Revista
era foarte la început,
așa că finalizarea
studiilor a venit la
pachet cu o licență la
care a trebuit să
lucrez printre picături
și care, norocul meu
(sic!), avea drept
studiu de caz în
ansamblul presei
culturale românești
taman publicația la
care încă mai lucrez.
Am predat lucrarea,
iar evaluatorii i-au
găsit, desigur, destul
de multe defecte. 

Nici nu avea cum să fie altfel, dat
fiind că, cel puțin în zona presei
culturale românești, lucrările teo�
retice de parcurs și atașat la bi�
bliografie lipseau (și cam lipsesc
în continuare). Știu sigur însă că
acelei teze de licență îi lipseau
multe, dar clar nu îi lipsea origina�
litatea (parcurgând�o, în stilul său
caracteristic, Silviu Lupescu mi�a
și aruncat un „Georgică, bună
treabă, pare scrisă așa, la cafeaua
de dimineață!“). Nici nu prea avea
pasaje între ghilimele, pentru că
mă preocupasem să trec ca gâsca
prin apă prin zona teoretică și să
ajung să descriu pe larg ceea ce
mă pasiona cel mai mult: începu�
turile „Suplimentului de cultură“,
subintitulat „Primul magazin cul�
tural din România“.

Am zis, prin urmare, săru’ m â �
na că am trecut de licență, m�am
văzut cu diplomă de absolvent de
studii superioare și de atunci

ideea întocmirii unei noi lucrări
științifice nu m�a mai bântuit. 
Mi�am dat seama că nu sunt făcut
pentru asta, că rămân la meseria
mea de jurnalist și nu mă voi
amesteca niciodată în treburile
oamenilor care țintesc o carieră
academică, care vor să facă cerce�
tări serioase sub forma unui doc�
torat. Am scris mult, dar fără
gândul că o să public vreodată, ci
doar texte pentru revistă, pentru
site�urile cu care am colaborat sau
pentru emisiunile de la radio și tv.
Ulterior, am scris mult și pentru
alții, din postura de om de comu�
nicare. Dar nu lucrări științifice. 

VIAȚA ȘI PATIMILE 
LUI „LUCI XEROX“

Și azi orice întreprindere academică
mi se pare o golgotă menită celor
care chiar au o chemare serioasă în
direcția asta. E un cadru foarte se�
rios și rigid, pe care îl respect sufi�
cient de mult cât să fi înțeles de
timpuriu că nu�i de mi ne. Totuși, de
ceva ani încoace văd că mulți co �
naționali n�au avut temerile mele și
s�au aventurat în a semna fără mus�
trări de conștiință doctorate pe
bandă rulantă cam cu aceeași deter�
minare cu care semnează „ca prima�
rul“ domnul Chirica autorizații de
construcție pentru prietenii lui din
mafia imobiliară (n�am găsit, acum,
repe de, altă analogie). 

Recentul doctorat plagiat do�
vedit al Ministrului de Interne,

supranumit și „Luci Xerox“ de un
om care chiar a scris niște cărți
originale și haioase la viața lui
(Marian Godină), care vine după
alt scandal de doctorat plagiat, de
data aceasta vizându�l pe perso�
najul Nicu din cupletul trist „Nicu
și Marcel“, m�a făcut să dau cu
bas ca de pământ și să am impre�
sia că am rămas ultimul fraier din
universul ăsta. Adică fără docto�
rat. Fie el și plagiat, cum e norma
academică acum. Adică, chiar așa,
nu puteam să scriu și eu la ca�
feaua de dimineață niște lucrări
de astea de cercetare aprofundată
despre securitatea energetică, se�
curitatea cibernetică, securitatea
alimentară, securitatea de pe na �
va stelară Enterprise?

De la Ponta�ncoace, orice idee
de integritate academică tangen �
tă cu vârful politicii românești s�
a prefăcut în scrum. Oricât i�am fi
hulit noi (pe motiv de fesenism,
pedeserism sau pesedism)pe po�
liticieni precum academicianul
Răzvan Theodorescu sau, poftim,
profesorul ieșean Ion Solcanu,
sigur�sigur aceștia nu și�au luat
doctoratele pe ochi frumoși și
pentru că așa e moda.

S�au umplut bibliotecile de
câtă maculatură au putut pro�
duce politicienii cu ceva funcție,
această șleahta dovedită ca fiind
plagiatoare în ultimul deceniu! 
S�a aliniat și ideea de doctorat cu
ideea de mangleală tipică șme �
che rilor și noilor îmbogățiți ai 

patriei. Este imposibil de cuantifi�
cat cât de mult rău au făcut aceste
caricaturi politice ideii de educație
și de „cine are carte, are parte“. Pro�
fesorul Klaus Iohannis a ajuns as�
tăzi să patroneze cea mai extinsă
rețea de plagiatori dovediți din is�
toria recentă a României și nici
măcar nu mai este capabil de un
dram de rușine pentru ceea ce a
născut. Găina cu pui vii și plagia�
tori, moșită de la Cotroceni!

Am și uitat deja de marele om
al Educației, Sorin Câmpeanu,
care a fost în stare să își asume o
întreagă lucrare scrisă de altci�
neva și pe care a publicat�o mai
apoi cu numele lui. Am și uitat de
generalul Ciucă, care în vreme ce
se afla pe câmpul de bătălie, în Af�
ganistan, o oră pe zi dădea ordine
și alte 7 pe zi scria, sub bombe și
alarme, la lucrarea de doctorat. E
suficient să ni�l imaginăm și pe
Lucian Bode, „Luci Xerox“, aplecat
asupra computerului, după o zi
grea de muncă la Parlament, ela�
borând teorii fascinante despre
securitatea energetică a Româ�
niei. Ce a României, a Planetei și a
Sistemului Nostru Solar!

Ceea ce observ este însă dis �
pariția treptată a unor anticorpi
sănătoși în societate care să�i facă
pe toți aceștia mici�mici de tot în
clipa în care sunt dovediți plagia�
tori. Este și rodul deceniilor de
„investiții“ în România Educată,
țara care se află pe ultimul loc din
Europa la consumul de carte și pe

primul loc în Europa la traficul de
ființe umane. Cine să mai reacțio �
neze, cine să se mai scandalizeze?
Cei cărora oricum fie nu le�a plă�
cut școala, fie nu a avut cine să le�
o vândă ca pe chestie faină de tot,
care te scoate din sărăcie? 

CERE ȘI ȚI SE VA DOCTORA!

Câți dintre români mai au azi
credința că cea mai corectă, dar si�
gură cale spre un trai decent sau
chiar spre îmbogățire trece ne�
apărat prin școală? Toată lumea
știe acum că succesul se obține
printr�o învârteală, printr�o „com �
binație“. Căci asta au fost și pentru
Ciucă, Bode, Ponta și câți ca ei doc�
toratele. Niște „combi nații“. O tini�
chea în plus atârnată de orgoliu.
Și, cel mai probabil, ideea le�a fost
susurată de alți „combinagii“, de
data aceasta din mediul universi�
tar, adică din zona celor care coor�
donează doctorate și controlează
comisii „de făcut doctori în știin �
țe“. Căci nu am fi ajuns aici fără
complicitatea directă a unei părți
a mediului academic. Profesori și
conducători de doctorat dispuși la
orice compromis doar ca să se pu �
nă bine cu personaje fabricate
pre cum Ciucă, Bode sau Ponta.
Cel mai probabil nu pe degeaba.
Se zice că prost e cel care dă, nu cel
care cere, nu�i așa? Oamenii au
fost făcuți doctori, nu s�au făcut
singuri doctori!

Laolaltă cu politicienii de ti�
nichea, și sistemul de învățământ
și�a tras singur un glonț în picior.
Cantitatea de puroi crește, infec �
ția devine generalizată într�o bu �
nă zi. Căci și mediul academic a
acceptat să fie condus de tudorei
toader, ecaterine andronescu, so�
rini câmpeanu și alții ca ei. 

În atare condiții, deși e târziu,
sigur eu nu mă voi înscrie vreo�
dată la un doctorat. Are suficient
„doctorat“ domnul „Luci Xerox“ și
pentru mine! SDC

Găina naște pui vii direct plagiați 

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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În sală, în timpul reprezentației.
Întrebându�mi prietenii de unde
această practică, mi�au răspuns
că vine din ideea de a trata teatrul
ca o modalitate de�a te simți bine.
OK, dar totuși... Evident, e vorba
de un drink light (o posibilă tri�
mitere înapoi în timp, la serbările
dionisiace, un rest de atavism),
dar te poți delecta și fără aportul
ușor euforic al celor câteva grade
de alcool.

Anul trecut, în vară, la Edin�
burgh Festival Fringe, voiam mu �
sai să văd Hamlet cu Ian McKellen.
Planurile mele de participare la
festival s�au concretizat relativ târ�
ziu, biletele pentru presă se epui �
zaseră (critic de teatru cu legiti�
 mație internațională fiind, pot be�
neficia de loc gratuit, cu condiția să
scriu ceva despre; precizare obliga�
torie: nimeni nu�și închipuie că tre�
buie să fie musai laudativ, impor� 
tantă e semnalarea), am fost ne�
voită să achizi ționez online un loc
VIP. Cu un preț pe măsură, dar,
vorba străveche, „obrazul subțire
cu cheltuială se ține“. Și a meritat
fiecare liră din cele o sută, căci 
l�am văzut pe actorul care a stră�
lucit în multe drame shakespea�
riene, dar a devenit un star global
după Gandalf din Stăpânul inele�
lor. Spectacolul fructifica toate
perimetrele sălii, inclusiv interva�
lele dintre privitori, McKellen s�a
aflat la un moment dat fix lângă
mine, rostind replici iconice din
textul bardului. Iar eu i�am putut
urmări mimica și rostirea de
foarte aproape. 

LUMEA DĂDEA 
NĂVALĂ

Protocolul VIP�urilor include un
moment pre�spectacol. Ești invi�
tat să�ți tragi sufletul într�o încă�
pere elegantă din imediata veci �
nătate a sălii, ți se oferă un exem�
plar gratuit al programului de sală,
aștepți așezat într�un fotoliu con�
fortabil și ți se oferă un pahar de
spumant. Pentru a�ți crea un ori�
zont de așteptare adecvat. Primii
care sunt conduși spre locurile lor

sunt cei de la VIP, me included. Eu
am refuzat politicos prosecco�ul
(nu beau în general, iar licorile cu
bule îmi declan șează instant du�
rere de cap), am vrut doar apă. Dar
m�a surprins să aud încurajările
de�a lua paharul în sală. Paharul
de plastic, din ra țiuni de sigu �
ranță. Până să ajung în încăperea
VIP, am trecut, la fiecare etaj al
edificiului, pe lângă câte un băru �
leț la care lu mea dă dea năvală.
Apoi am văzut pe scau ne oameni
cu pahare cu bere ori vin, unii
doar cu suc sau apă, fiecare după
obiceiuri. 

Cum ziceam, mi s�a părut
neobișnuit. În Franța, de pildă,
drink�ul e un obicei al entract�
ului, dar nimeni nu intră în sală cu
boissons. La noi, unde avem mari
probleme cu comportamentul în
sălile de spectacol, asta ne�ar mai
lipsi, să fâsâie cutiile cu bere, să
dea spuma pe�afară etc. etc.

În decembrie am fost la Lon�
dra, în West End, Tărâmul teatral.
Zona asta, a cărei hartă e trasată
de străzile The Strand, la sud, Ox�
ford Street, la nord, Regent Street,
la vest și Kings Way, la est, con�
centrează o rețea densă, cu 55 de
teatre! Voiam să văd un clasic al
musicalurilor și am ales, dintr�o
ofertă super bogată, titlul care are
cea mai mare legătură cu litera�
tura. Și deține și niște recorduri
impresionante: se joacă fără sin�
cope din 1985 încoace! 

ȘTIȚI CUM E, 
CÂT TRĂIEȘTI ÎNVEȚI

Și la Sondheim Theatre se intra în
sală cu drink�uri. Tot în pahare
din plastic. Companionul care mă
însoțea, cetățean britanic, amator,
cum altfel?, de musicaluri, fan Les
Misérables – știa toate hiturile,
interpreții, ce mai, o mică enciclo�
pedie a montării – mi�a oferit, ca
să fie experiența completă, și un
pahar de prosecco și niște apă
plată, la cutie. Nu mai văzusem
asta până acum, dar, știți cum e,
cât trăiești înveți. Deși mă te�
meam de posibilele dureri de cap,

am acceptat rutina locului. 
Ca să fiu sinceră, mă cam în�

curcau paharul din plastic cu pi�
cior, imitându�l pe cel flûte, și
cutia cu apă. La un moment dat,
cutia încă nedeschisă o luase
puțin la vale sub scaunul din față,
dar am recuperat�o rapid printr�o
mișcare abilă de picior de specta�
tor versat. 

Ca să previn migrena, am
urmat îndemnul simpatic auzit în
buclă în amplificarea din metroul
londonez, celebrul Tube, care re�
comanda ca dacă bei alcool, să nu
uiți să bei și apă între două în �
ghițituri. 

Apoi mi se părea că mulțimea
asta de pahare și cutii nu se prea
asortează cu splendida arhitectură
interioară a Teatrului. Sondheim
Theatre e parte a trustului Delfont
Mackintosh și are peste 1.000 de
locuri. Plin ochi! Inclusiv la mati�
neu, la care am fost și eu (14.30).

Din fericire, toată lumea, dar
absolut toată lumea a pus la coș
recipientele din care sorbiseră
micile cantități de alcool, nesem�
nificative din punct de vedere al
efectului pe parcursul celor
aproape trei ore de reprezentație
cu o pauză. 

Ceea ce e de apreciat e că
spectatorii, o mulțime eclectică,
reunită acolo random, stârniți de
curiozitate, majoritatea turiști,
știau cum să se poarte, cum să
reacționeze, când și cât de mult să
aplaude. Ceea ce arată că nu se
aflau pentru prima oară într�o in�
cintă de teatru. Și asta e, final�
mente, cel mai important lucru.
Cu sau fără drink! SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Teatru și drink
Ce m-a surprins, și n-aș zice că tocmai în cel mai plăcut mod
posibil, a fost faptul că în tea trele din Marea Britanie vizio narea
unui spectacol e aso ciată cu consumul unui drink. 
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INTERVIU CU SCRIITORUL ȘI TRADUCĂTORUL CRISTIAN FULAȘ

„Esențial este că am fost, 
sunt dintotdeauna traducător“

DAN BURCEA

Publicul larg, inclusiv cel fran-
cez, te cunoaște ca scriitor, au-
tor de romane, printre care și
Ioșca (Iochka) apărut anul aces-
ta în traducere franceză la Édi-
tions La Peuplade. Aș dori să ne
vorbești însă despre celălalt as-
pect al activității tale literare,
cea de traducător. De când da-
tează această pasiune și ce te-a
împins către ea?

Traduc încă de când eram stu�
dent, mai precis din anul 2003. E
o istorie întreagă: primele mele
încercări literare au fost din poe�
zie, prin primii ani de facultate.
Poate conștient de limitele mele
ca poet, poate din alte motive
care�mi scapă, am renunțat la
poezie și am trecut la traduceri.
Inițial romane polițiste, am înce�
put în fond cu lucruri ușoare, Ro�
bert Ludlum, Stephen Connelly,
J.D. Robb, cărți care m�au ajutat
să îmi formez mâna și să încep să
îmi construiesc o anumită atitu�
dine față de traducere. 

Esențial, însă, e că am fost,
sunt dintotdeauna traducător.
Viața mea profesională e cea de
tălmaci, cariera mea s�a petrecut
în preajma cărților traduse, mai
puțin în propria literatură. Nu aș
putea spune cât din ceea ce fac e
pasiune și cât e meserie, îmi scapă
procentajele, părțile, dar știu că
îmi e aproape imposibil să mă ima 
ginez făcând altceva.

Printre autorii pe care i-ai tra-
dus se numără nume cunoscute
ale literaturii franceze. Să-i ci-
tăm aici pe Jean-Cristophe Ru-
fin (de l’Académie Française),

Christophe Bataille, Mathias
Enard, Nicolas Mathieu, dar și
Stéphanne Mallarmé și, evident,
Marcel Proust. Cum i-ai ales și,
ca să vorbim la general, cum îți
alegi autorii și cărțile pe care le

traduci?

Orice scriitor sau traducător e în
primul rând un cititor. Unul împă�
timit, la urma urmelor. Și unul
dintre cei mai informați, profe �
sioniști cititori. Și uneori, când as�
trele se aliniază cât se poate de
corect și soarta ne surâde, acest ci�
titor are șansa de a�și alege cărțile
preferate într�un mod privilegiat,

anume propunându�le spre tra�
ducere. Același personaj devine
din cititor pasionat un soi de
autor secundar al respectivelor
cărți, cel care le scrie cu mâna lui
într�o limbă străină. Este, oricât
ar suna de bizar azi acest cuvânt,
un soi de fericire. Fericirea de a
împărtăși cu ceilalți ceea ce îți
place, de a da lumii versiuni ale
cărților care ți�au plăcut și în felul
ăsta de a face un mic bine în jurul
tău. E o formă de etică, n�aș ști să
o definesc exact, dar e o formă de
comunicare mai profundă cu ce�
lălalt, celălalt care de cele mai

multe ori nici măcar nu știe că e
într�un contract narativ în care
vocea pe care o aude atunci când
citește e a traducătorului. 

Dacă urmăm cu atenție lista bi-
bliografiei traducerilor tale,
ajungem inevitabil la opera mo-
numentală a literaturii franceze,
La Recherche a lui Marcel
Proust. Ce curaj îi trebuie unei
persoane ca să-și zică într-o
bună zi „vreau să-l traduc pe
Proust“? Cum califici o aseme-
nea decizie?

Să zâmbim puțin, cred că e cura�
jul oricărui nebun. Nu mi�am
spus niciodată în mod clar „vreau
să�l traduc pe Proust“. Eram încă
unul dintre milioanele lui de citi�
tori și totul a pornit dintr�o dis �
cuție purtată într�o redacție, din
enumerarea unei liste de nemul �
țumiri cu privire la abordările ce�
lorlalte traduceri, o simplă discu� 
ție între doi profesioniști din me�
diul literar. În urma acelei discu �
ții – pe care o uitasem oarecum,
care oricum nu avea de ce să ră�
mână importantă – am primit pe
e�mail un contract în care se vor�
bea despre traducerea primului
volum din În căutarea timpului
pierdut. Am rămas șocat, recu�
nosc. Primul impuls a fost să gă�
sesc aproximativ un milion de
scuze și să nu intru în așa ceva, să
mă despart de propunere, să re �
fuz. Apoi m�am răzgândit și am
intrat în text. Lent, printr�o relec�
tură agonizantă care m�a ținut pi�
ronit pe loc multă vreme, apoi
prin diverse aproximări a ceea ce
eu credeam și încă mai cred că e
felul potrivit de a spune opera lui
Proust în limba română. 

Ca să răspund totuși la între�
bare: decizia a fost, este și va fi
una nebunească. Iresponsabilă.

Lipsită de cea mai vagă umbră de
rațiune, în orice caz. Și singurul
vinovat pentru această decizie
sunt eu, așa că e obligatoriu să îmi
asum orice consecințe care pot
decurge de aici. Inclusiv pe cele
nefaste, pentru că oricum despre
bine e mai greu să vorbim azi. 

Ca și autorului însuși, bănuiesc
că și traducătorului îi este nece-
sar să urmeze o disciplină strictă
care rimează în termeni comuni
cu o galeră cotidiană strictă, ne-
miloasă. Cum se traduce
Proust? Vorbesc aici doar de
constrângerea zilnică, subiectul

literar îl vom aborda mai jos.

Sunt un om extrem de disciplinat,
la limita comportamentului ma�
niacal. Și un matinal incorigibil.
Așa că traduc ordonat, zilnic, în �
tre orele târzii ale nopții sau pri�
mele ore ale dimineții și începu�
tul zilei. În liniște, însoțit doar de
cățelușa mea și de sunetul textu�
lui. E o ocnă, dar e una mistică.
Aud la propriu vocea textului și o
transpun în cea mai frumoasă
limbă română de care sunt capa�
bil, reiau ori de câte ori e nevoie,
cizelez până la ultima virgulă și
până la ultima inflexiune posibilă,
mi�am creat un mit personal al
acestei munci și cred în el. Disci�
plina se amestecă deci cu această
credință aproape nebunească în
posibilitatea traducerii, în fond
lucrul care mă ține pe linia de plu�
tire și mă mână înainte. 

Știi, Dan, îmi imaginez că mai
și greșesc. Nu reușesc să�mi ridic o
statuie personală și mereu traduc
cu frică, aproape înspăimântat de
posibilitatea de a greși, de a spune
altceva decât spune textul original,
de a�l rescrie pe Proust sau pe un
alt autor și a mă face de râs defini�
tiv. Întotdeauna suntem supuși

În 2022, anul în care s-a comemorat centenarul morții lui
Marcel Proust, a început să apară în România o nouă versi-
une a ciclului romanesc În căutarea timpului pierdut, în tra-
ducerea lui Cristian Fulaș. Dincolo de zecile de titluri pe

care le-a transpus în limba română, Cristian Fulaș este
cunoscut publicului pentru volumele semnate de el în cali-
tate de autor, cel mai recent, Ioșca, apărând în 2022 la Edi-
tura Polirom și cunoscând și o traducere în limba franceză.
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greșelii și lucrul ăsta e adevărat
mai ales când ne confruntăm cu
textul aproape infinit al Căutării. 

În limba română exista 
deja două traduceri după La Re-
cherche. Cum a apărut ideea
unei noi traduceri și care au 
fost provocările la care a 
trebuit să răspunzi înainte 
de a începe lucrul la ea? 
Altfel spus, cu ce sentiment 
ai pornit la drum?

Am povestit mai sus cum a apărut
ideea, hai să o numim o întâm�
plare, un accident – poate fericit,
poate nu, n�am să aflu niciodată.
Provocarea mea principală a fost
aceea de a decide dacă urma să
refac traducerile precedente (Cio�
culescu și Mavrodin), să le cizelez,
să le aduc la zi, sau urma să fac o
traducere de la zero. Decizia pe
care am luat�o a fost să pornesc de
la zero, dinspre pagina goală. Nu
cred că o pot argumenta foarte se�
rios, a fost poate o chestiune de

instinct, dar și o formă acută de
responsabilitate pe care și ceilalți
și�au asumat�o. Folosesc ca oglin �
dă ediția Moncrieff�Kilmartin�
Enright, nu mă ghidez deloc după
traducerile românești anterioare.
Se poate să fie o greșeală, dar îmi
asum asta cu zâmbetul pe buze.
Ceea ce rezultă e o traducere com�
plet nouă, ca și cum celelalte n�ar
fi existat și n�ar fi în joc. E poate
cea mai bună abordare, ar fi fost
absurd să mă apuc să revizuiesc
munca celorlalți, mai ales că une �
le dintre deciziile mele centrale în
privința abordării textului pur și
simplu nu se potrivesc cu ale dom�
niilor lor. 

Cât despre sentiment, întot�
deauna îmi va fi frică de Proust și
cred că frica de marii autori e o
chestiune foarte utilă oricărui
traducător, la urma urmelor. Pen�
tru că oamenii care se tem sunt
mult mai precauți și mult mai
puțin înclinați să ia decizii grăbite
și să facă greșeli. 

Vorbind de provocări, să o abor-
dăm poate pe cea mai importan-
tă, cea a traducerii literare a
unei proze care nu lasă nici o
umbră de aproximări sau stân-
găcii. Cum ai califica limba
proustiană din punctul de vede-
re al complexității și, să-i spu-
nem, al dificultății ei de a se lăsa
transpusă într-o altă limbă? 

Sunt două întrebări aici, să le
luăm pe rând.

Abordarea mea a fost la un
moment dat descrisă și din punct
de vedere teoretic. Într�un dialog
cu Julia Kristeva, Jacques Derrida
vorbea despre traducere ca des�
pre o transformare matematică a
textului. O transpunere deci cât
mai apropiată de original, una care
încearcă să nu rescrie și să nu rea�
proximeze ceea ce cu necesitate
(încă din timpul scrierii) e deja
rescris și aproximat, anume opera
literară. Încerc pe cât posibil să
rămân fidel acestui principiu și să
nu îl rescriu pe Marcel Proust, să
nu mă substitui autorului, să nu îi
refac opera în funcție de limba în
care o traduc eu și de posibilitățile
mele inerent limitate. Sigur că
abordarea e un adevărat calvar,
sigur că presupune multă muncă,
dar iată că se poate face. 

Complexitatea operei e ine�
rentă, e în contractul narativ, de
acolo pornim. Dintr�o complexi�
tate pe care traducerea trebuie
mai întâi să o simplifice și apoi să
o reconstruiască în limba�țintă, să
o restructureze în așa fel încât să
spună același lucru, să transmită
aceleași unități semantice și ace �
lași mesaj. La fel de inerentă e di�
ficultatea, poate nu atât din punct
de vedere al traducerii în sine, cât
din punctul de vedere al presiunii
de a nu greși, de a nu rescrie un
text care nu trebuie rescris, care e
perfect (în măsura în care un text
literar poate fi descris cu acest cu�
vânt) în forma în care e. Că nici o
traducere nu e perfectă, asta știm.

Dar strădania mea e să rămân cât
mai aproape de original. 

Au existat momente de 
descurajare?

Momentele de descurajare sunt
aproape zilnice. Dacă vreodată
am să�mi scriu memoriile de tra�
ducător așa le voi numi, Descura�
jare – îți mulțumesc pentru acest
titlu care frizează perfecțiunea.
Cum altcumva poți fi, ca traducă�
tor, decât descurajat, cu nervii
întinși la limită, cu gândirea în �
săși împinsă la o limită care la
urma urmelor e una schizoidă, a
personalității multiple? Ca tradu�
cător, primul lucru pe care îl faci
e să devii celălalt, să gândești îm�
preună cu el până în punctul în
care devii celălalt, vorbești pe
limba lui, gândești gândurile lui,
aproape că visezi visele lui. Nu�
mele meseriei de traducător tre�
buie schimbat, trebuie să numim
meseria noastră Arta descurajării.
Iată cum ai răspuns singur între�
bării și eu devin traducătorul ei, o
pun în practică zi de zi, e frumos.

Momente de bucurie?

Bucuriile traducătorului sunt
puține în România – și cred că și
prin alte părți. Sigur, din când în
când îți vezi câte o traducere pu�
blicată și poți spune că ai făcut ce �
va pe lumea asta, că nu faci umbră
pământului degeaba, dar în rest e
obligatoriu să îl considerăm pe per�
sonajul acestui interviu – în spe ță
traducătorul – un om aproape în�
totdeauna privat de posibilitatea
de a fi fericit. Cum spuneam mai
sus, vorbim despre angoase, des�
pre tulburări de personalitate
schizoide, despre o nebunie a
transpunerii întotdeauna la limita
greșelii, despre – ca să facem o
metaforă – a conduce o mașină cu
200 de km/h pe un drum acciden�
tat și a scăpa întreg, asta e provo�
carea, cu asta jucăm. 

Cu atât mai mare e bucuria
când primesc exemplarul meu ti�
părit. Când îmi văd traducerea
pusă în jos, intrată în lume, exis�
tentă în cel mai înalt grad cu
putință. Abia atunci, după luni și
uneori ani de muncă, îmi pot
spune că am făcut ceva. Durează
puțin, mă întorc în micul meu in�
fern și îmi continui munca. Feri�
cirea e aproape imposibilă, ca să
spun drept. 

Dacă ar fi să definești traduce-
rea literară, ce ai spune despre
ea? E adevărat că meseria de
traducător este o meserie de
creator?

Întotdeauna am spus că traducerea

nu e atât o chestiune teoretică, cât
una practică. Traducătorul e un
practician al textului la fel cum
chirurgul e un practician al corpu�
lui, al modificării lui, al repunerii
lui în starea optimă de func țio �
nare. Toate teoriile din lume încă
nu pot traduce în locul meu, nu mă
pot înlocui sub nici o for mă, iar la
tragedia acestui fapt se adaugă
faptul că eu, traducătorul, rescriu
toate teoriile chiar în timp ce lu�
crez. Singura teorie e practica, nu
avem altă soluție.

Am să te dezamăgesc acum la
final, nu, nu cred că traducătorul
trebuie să fie creator decât în
micul imperiu lingvistic pe care îl
guvernează provizoriu. În rest ar
face mai bine să�și facă meseria
pentru care e plătit, să se țină de
text, să rămână în contractul nara�
tiv al transpunerii și transformării,
să rămână cât se poate de smerit în
fața operei cu care lucrează și să
nu�și închipuie nici o clipă că el e
vreun demiurg care construiește
ceva. El, traducătorul, e mâna care
dublează mâna scriitorului și îi
transpune opera, nimic altceva, un
orfevrier, poate, dar nimic mai
mult. Refuz până și să îmi închipui
că eu aș crea ceva în romanul În
căutarea timpului pierdut, ca să
luăm un exemplu. SDC

CRISTIAN FULAȘ (n. 1978) a absolvit Facultatea de
Litere din Baia Mare și a făcut studii aprofun date
de teoria literaturii la Universitatea din București.
A debutat în 2015 cu Fâșii de rușine (Gestalt Books;
Premiul „Observator cultural“ pentru debut,
Premiul Colocviilor „Liviu Rebrea nu“, Premiul
revistei „Accente“). Tot în 2015 a publicat Jurnal 
de debutant (Tracus Arte), iar în 2016 După plâns
(Casa de Editură Max Blecher & Gestalt Books). 
A tradus aproximativ cincizeci de volume din
engleză, italiană și franceză, printre care: Visul lui
Machiavelli (Christophe Bataille), Vorbește-le
despre bătălii, regi și elefanţi (Mathias Énard), Mituri
clasice (Jenny March), Igitur. O aruncare de zaruri
(Stéphane Mallarmé). De același autor, la Editura
Polirom au mai apărut volumul de proză scurtă 

Cei frumoși și cei buni (2017), romanele Fâșii de
rușine (2018) și După plâns (2019) și biografia
romanţată Celan. Am trăit, da (2022). În 2018 a
publicat Povestea lui Dosoftei la Editura Muzeelor
Literare Iași, în cadrul unui proiect FILIT. Ioșca
(ediţia I, Polirom, 2021) a fost desemnat romanul
anului în cadrul Premiilor RSS Reloaded 2021 și
cartea de proză a anului 2021 pe site-urile
omiedesemne.ro și agentiadecarte.ro, iar în 2022
a obţinut Premiul pentru Proză al revistei
„Ateneu“, a fost nominalizat la Premiul Naţional
pentru Proză al „Ziarului de Iași“, Premiul liceenilor
pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2021 în
cadrul FILIT și Premiile „Observator cultural“,
categoria Proză, și a apărut în traducere franceză
la editura La Peuplade.
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Ivit parcă din miezul unei nopţi
pline de misterul creat adesea
de Georges Simenon, romanul
lui Radu Ţuculescu, Crima de
pe podul Garibaldi, animă
peisajul autohton al literaturii
contemporane printr-un umor
agil, printr-un fir narativ plin
până la refuz de suspans, prin
personaje care nu ar fi avut
cum să fie create de un alt au-
tor, prin definiţia unui roman
poliţist exemplar. 

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Radu Țuculescu lansează un joc
îndrăzneț, un puzzle copios,
aruncă în jobenul magic nume
care amuză și fascinează în egală
măsură (Bebe Mura, Cici Mura,
Galina Francesca, piticul Rim�
baldo, Maraia, Martin Breda). În
spate însă au cu toții poveștile de�
cupate din anii de comunism: „ul�
timii ani ai comunismului, cei mai
deplorabili, care îți alimentau ne �
liniștile, teama tot mai crescândă
pentru ziua de mâine“. Disperarea
lor ajunge uneori la suprafața lu�
crurilor și transformă realitatea
pe care personaje precum Galina
încearcă să o mascheze printr�o
fericire exacerbată – căci în reali�
tate ea „nu știa să fie fericită“. Mis�
terul e lansat încă de la început,
iar undița celor doi pescari care
descoperă un cadavru sub podul
Garibaldi e un excelent punct de
pornire. Autorul trasează astfel,
de la bun început, schema con �
venției pe care o va menține cu
brio de�a lungul întregului roman:
va fi o joacă, dar o joacă pe um�
brele unor teme esențiale, umane,
profunde și cunoscute cititorilor. 

Detectivul Martin Breda și la�
boranta Maraia investighează
ceea ce ar putea fi o sinucidere
sau un accident. Instinctul detec�
tivului criminalist conduce însă
ancheta spre unicul adevăr: pe
podul Garibaldi a avut loc o

crimă, iar finalul e o adevărată lo�
vitură de maestru, o surpriză re�
zervată cititorilor care vor desco�
peri șirul cu totul imprevizibil al
evenimentelor. 

ÎN CAMERA DE OGLINZI
INFINITE

Viața trecută a Galinei, femeia gă�
sită moartă, se derulează sub ochii
cititorilor, e judecată de cele două
fiice de care nu se ocupa îndea�
proape, i se creionează un portret
nedrept doar pentru a descoperi,
în cele din urmă, propriile drame
care se ascundeau în învelișul
atent fardat al celei care voia să�și
salveze, din nou și din nou, pro�
pria viață. Doar ea era cea care „se
transformase într�o adevărată vă�
paie“, cea care „clocotea de iubire
și tenacitate“, având un „compor�
tament de adolescentă care își
face și calcule de viitor“, ascun�
zând în fapt o uriașă tristețe. 

Or personajele așa sunt, ni �
mic nu e ceea ce pare, nici măcar
în punctul final. Piticul Rimbaldo
e aproape un farseur, un trickster,
un pion care ne conduce în ca�
mera de oglinzi infinite. În acest
timp, detectivul Martin Breda
pune cap la cap indiciile, ajunge
la adevărul care va surprinde, la
punctul final care va demonstra
amărăciunea unor destine frânte
de tăvălugul istoriei, întoarse din
drumul lor firesc de un regim po�
litic asupritor. 

Romanul e un portret neobiș �
nuit și iscusit al unei etape dure�
roase din istoria recentă, al unor
vremuri în care „pentru sandvi�
ciul pus copilului la școală se
dădea o luptă teribilă și mizera�
bilă în același timp“. Totul se
construiește în jurul acestei crime,
prin fire care ne conduc spre viața
intimă a celor doi iubiți, Martin și
Maraia, și spre toți ceilalți, spre
dramele personale, spre istoriile
nedrepte, fiicele Galinei, Bianca și
Claudia fiind exemplele concrete
ale copiilor abandonați din cauza
unei iubiri ascunse, dureroase, 

incapabile să iasă la iveală altfel
decât în forma în care a fost cu�
noscută. 

MALAXOR AL ISTORIILOR
PERSONALE IMPERFECTE

Aici erotismul dozat cu îndemâ�
nare, senzualitatea și umorul sunt
elementele care fac din Crima de
pe podul Garibaldi un roman
proaspăt, viu, alert, cu personaje
din cele mai pitorești, cu o forță
aparte, indiferent de profilul lor,
indiferent de poveștile care le
aduc laolaltă. Și ce fire nevăzute
se țes în spatele acestui policier
bine închegat, ce jocuri de culise
scot la iveală tot ce e mai bun într�o
astfel de proză! 

Cei doi protagoniști, Martin și
Maraia, fac parte din același ma�
laxor al istoriilor personale im�
perfecte: „Incertitudinile în care
înoată în timpul anchetei scot la
iveală resentimente ascunse în
cotloanele sufletului fiecăruia. El,
fiul adorat al mamei. Ea, fiica ado�
rată a tatălui“. 

Povestea lor comună își
oblojește însă rănile, își repară
mecanismul interior de�a lungul
fiecărei anchete derulate de cei
doi. Galina e totuși flacăra care
arde până la pieire, până când tot
ceea ce trebuia să se consume se
consumă, până când aflăm că dra�
gostea pe care le�o purta celor
două fiice nu putea să existe decât
în acea formă brută, dureroasă,
decupată dintr�o epo că în care
sentimentele erau adeseori fărâ �
mițate pe nedrept. 

Decizii din trecut își urmează
protagoniștii într�un prezent în
care salvarea e tardivă. Pentru
Martin și Maraia, „ca de fiecare
dată în timpul anchetelor, po �
veștile celor din viața victimei
devin și poveștile lor“. Astfel, „le
poartă povara o vreme și după ce
cazul a fost rezolvat“, luând mai
departe fragmente din drame care
nu le aparțin, dar care îi schimbă
pe nesimțite. Nici prezentul nu e
ferit de trecut.

NEFIRESCUL DEVINE FIRESC

În cea mai lungă zi din an se
sfârșește viața Galinei și, totodată,
începe viața ei, cea din roman, cea
prin care, inclusiv prin notele din
jurnalul ei, îi aflăm trecutul și îi
descoperim adevăratul chip, im�
posibil de citit de către toți cei
care au cunoscut�o. În inima unui
Cluj surprins în ultimii ani ai co�
munismului, toate aceste povești
de viață încep să semene din ce în
ce mai tare, prin toate durerile lor
mute, mai mici sau mai mari, dar
ascunse cu la fel de multă înde�
mânare.

Surprinși într�o nouă aven�
tură detectivistică, protagoniștii
cunoscuți cititorilor din Femeia
de marțipan își reiau aici demer�
surile care vor conduce la dezvă�
luirea unui adevăr surprinzător, a
unei dovezi că hazardul pare să fi
încheiat un contract cu destinul
pentru ca lucrul cel mai puțin
probabil să devină, într�un final,
singurul deznodământ posibil și,
totodată, firesc.

Iar mare parte din farmecul
acestei scriituri ține tocmai de ne�
firescul făcut posibil, de iluziile
care devin realitate, de magia
unor jonglerii care, pe moment,
ne fac să ne îndoim de ceea ce ve �
dem, pentru ca, după doar câteva
clipe, să ne uluiască dând la o par �
te cortina. 

Dacă scriitorul Iulian Ciocan
decupează cu extremă abilitate
realitatea politică pentru a crea
distopii fascinante și tulburătoa �
re în romanele sale, Radu Țucu �
lescu își extrage misterele din
felul în care fiecare personaj a
trăit o poveste numai a sa, din în�
tâmplări unice care fac ca fiecare
nouă carte să cuprindă o realitate
captivantă și un fir narativ greu
de anticipat. 

Pe o muzică în surdină, dar
alertă, ca Nocturnele lui Chopin,
se derulează un roman care atrage
prin acțiune, prin personaje, prin
felul în care suntem trași către un
trecut care ne este cunoscut din
poveștile celor apropiați, din frag�
mentele mărturisite de cei pentru
care ultimii ani de comunism sunt
încă în memoria de neuitat a isto�
riilor personale. Totul e însă joc,
convenție, autorul își invită citito�
rii la o istorioară care îi va amuza,
întrista, bucura și fascina în egală
măsură, e o cină bogată și surprin�
zătoare cu un final imprevizibil.
Romanul e însă dens, bogat în 
imaginile sale, în personajele sale
complexe, în expresiile sale savu�
roase, în tot ceea ce, în fond, repre�
zintă o reu șită semnată de scrii� 
torul Radu Țuculescu. SDC

Radu Ţuculescu, Crima de pe Podul
Garibaldi, colecţia Fiction Ltd., 
Editura Polirom, 2022

Îndemânare și mister,
iluzie și suspans în Crima
de pe podul Garibaldi
de Radu Țuculescu
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Henri Troyat, Dostoievski

Erich Maria Remarque, Pe frontul
de vest nimic nou (ediția 2022) 

Traducere din limba franceză 
de Marina Vazaca

Biografia lui F.M. Dostoievski
scrisă de Henri Troyat îmbină
strâns viața și opera marelui
scriitor rus, punând în lumină le�
găturile subterane dintre cele
două. Fascinat în egală măsură
de figura complexă și controver�
sată a lui Dostoievski și de uni�
versul romanelor sale, Troyat
zugrăvește o existență care, prin
zbuciumul și dramatismul ei, nu
este cu nimic mai prejos de cea a
eroilor dostoievskieni. Proiectate

pe fundalul transformărilor prin
care trecea Rusia în secolul al
XIX�lea, episoadele acestei vieți
își dezvăluie treptat implicațiile și
semnificațiile profunde: copilăria
și adolescența scriitorului, a cărui
mamă este răpusă de timpuriu de
ftizie și al cărui tată autoritar avea
să fie ucis de propriii iobagi; anii
de tinerețe, când Feodor Mihailo�
vici este arestat împreună cu gru�
pul Petrașevski, condamnat la
moarte și iertat în fața plutonului
de execuție, apoi trimis la ocnă în
Siberia; maturitatea, marcată de
cele două căsătorii, dar și de 

pasiunea pentru Apollinaria Su�
slova, de epilepsie și de patima jo�
cului, cu scrierea romanelor care
l�au consacrat și recunoașterea
târzie a geniului său. Portretul lui
Dostoievski, realizat cu minuțio �
zitate pe baza unui bogat material
documentar, crește astfel pe ne �
simțite până ajunge să dobân�
dească propor țiile unei veritabile
fresce a epocii.

Henri Troyat (1911�2007),
scriitor francez de origine rusă,
este autorul a numeroase romane

de succes (cum ar fi Destine, Fa�
milia Eygletière, Paingul, Sfârșit
de vacanță), nuvele, piese de tea�
tru, biografii (Pușkin, Tolstoi,
Petru cel Mare, Ivan cel Groaz�
nic, Baudelaire, Balzac etc.). A
fost distins cu mai multe premii
literare, între care și prestigiosul
Premiu Goncourt (1938). În 1959
a fost ales membru al Academiei
Franceze. De același autor, la
Editura Polirom au apărut ro�
manul Sfârșit de vacanță (1999),
precum și biografiile Cehov
(2021) și Nicolae al II�lea. Ulti�
mul țar (2021). SDC

Traducere din limba germană de Emanoil Cerbu  

Cuprins de entuziasmul de a deveni soldat, Paul Bau�
mer vrea să lupte alături de prietenii săi pe frontul
Primului Război Mondial. Pentru generația lui, răz�
boiul e glorie, e școala vieții unde băieții devin băr �
bați, e eroism. Odată cu începutul înfruntării și cu
intrarea în tranșeele morții, iluziile tinerilor se des�
tramă. Pe măsură ce războiul se prelungește, vă�
zându�și apropiații doborâți de gloanțe unul câte
unul, Paul încearcă să supraviețuiască, îmboldit 
de un singur gând: trebuie să lupte împotriva unui

principiu distructiv, care conduce la moarte tineri de
aceeași vârstă, îmbrăcați în uniformele unor armate
potrivnice.

„Umbra războiului plutește asupra noastră mai ales
când încercăm să�l uităm. În clipa când m�a izbit acest
gând, am început să scriu.“ (Erich Maria Remarque)

„O carte care ar trebui distribuită în milioane de
exemplare și citită în toate școlile.“ („Le Monde“)

„Evocarea ororilor războiului modern pe care o
face Remarque în Pe frontul de vest nimic nou nu și�
a pierdut deloc forța.“ („The Times“)

Erich Maria Remarque s�a născut la 22 iunie
1898 în Germania, la Osnabrück. În vremea stu �
denției la Universitatea din Münster, Remarque se
înrolează în armata germană. Luptă în Primul Război
Mondial și e rănit de cinci ori. După război scrie la
primul său roman și în același timp încearcă să se
întrețină fiind, pe rând, profesor, pietrar, jurnalist
sportiv. În 1929 publică în Germania, sub titlul Im
Westen nichts Neues (Pe frontul de vest nimic nou),
cartea ce va deveni, „fără îndoială, cea mai bună po�
veste despre Primul Război Mondial“. În numai un
an, romanul se vinde în peste un milion de exem�
plare, fiind tradus aproape imediat în douăsprezece
limbi și inspirând în 1930 un film de succes, câș �
tigător a două Premii Oscar. După nici trei ani, cartea
și filmul sunt interzise de regimul nazist, sub pretex�
tul că ar aduce prejudicii națiunii germane, iar Re�
marque părăsește țara, stabilindu�se inițial în Elve�
ția, apoi în America. Va mai scrie și alte romane, toate
inspirate de ororile războiului. Moare în 1970 la Lo�
carno (Elveția), vegheat de actrița Paulette Goddard,
soția lui. SDC
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Cornel George Popa,
definitiv. o trilogie
„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din volumul definitiv.
o trilogie de Cornel George
Popa, în curs de apariţie în
colecţia EGO. PROZĂ a Editurii
Polirom.

– FRAGMENT –

Visam de multe ori la o altă viață
și îmi inventariam greșelile făcute
cu o insistență de maniac. Răsu�
ceam cuțitul în răni până la mâ �
ner. Îmi dezlipeam bandajele unul
câte unul și priveam puroiul gal�
ben de dedesubt. Examinam gri�
juliu microbii mari și grași. Mă
întorceam pe dos ca o mănușă.

Trăiam într�un fel de ten�
siune pasivă, dar clocotitoare și

grea, în același timp. O tensiune
exasperantă. O tensiune fără gra �
nițe și lipsită de reguli. Eram pri�
zonier într�un teritoriu al dispe �
rării și neputinței. 

Gândul căutării unui job îmi
repugna ca o mâncare stricată. 

Care job ?
N�aveam chef să mă întorc în

vreun birou ori să cerșesc, de la
prieteni, un job pe unde deja fu�
sesem, iar altceva zău că nu știam
să fac. 

Fluieram germană și engleză.
Chiar și maghiară, doar copilări�
sem la Cluj, printre etnici ma�
ghiari. Diploma de profesor n�am
folosit�o niciodată, o carieră în
învățământ, la vârsta și experien �
ța mea, nu m�atrăgea deloc, mătu�
rător ori om de serviciu nu pu �
team să fiu, nici agent de vânzări
sau orice asemănător.

Am avut mii de discuții cu

Anca pe tema asta. Mii.
— Ce facem? Cum facem? Ce

faci? Cât mai stai așa? Găsește�ți
ceva, e inadmisibil, gândește�te la
copii, ne trebuie bani și așa mai
departe.

— Anca, lasă�mă, te rog, lasă�mă,
spuneam, voi vedea. Deocamdată,
simt nevoia să stau puțin. Vreau
să mă gândesc la mine. Îmi trebu �
ie un răgaz...

— Dar cât, dragă, cât? Zi�mi și
mie, spunea ea iritată, pe un ton
înalt, zi�mi și, dacă e rezonabil, ac�
cept. Numai spune�mi cât.

— Nu știu nici eu, măi, zi�
ceam, nu știu exact...

— Dar e vorba de câteva săp�
tămâni, câteva luni sau mai mult?

— Nu, cred că vor fi doar câ�
teva luni...

— Două? Trei? Șase? Preci�
zează câte, să știu și eu...

Stătea în picioare, cu fața ei
țâfnoasă întoarsă către mine, vibra
de nervi, dorindu�și totuși să ră�
mână calmă, și�mi cerea să�mi cal�
culez agonia în zile.

Eu fumam, ca de obicei, evi�
tând s�o privesc, și mă gândeam
ce prăpastie ne desparte.

— Trei luni, cred, trei luni.
Cam așa...

— Bine, aștept trei luni. Însă
după aceea îți cauți ceva de lucru,
da?

— Nu știu, măi, ziceam eu,
presupun...

— Presupui? Cum adică pre�
supui?

— Adică sper, ziceam, ca în
aceste trei luni să se întâmple ceva...
ori înăuntrul meu, ori în afară, ceva
care să mă facă să înțeleg...

— Ce să înțelegi? întreba ea
pe același ton înalt. Ce să înțelegi?
Explică�mi și mie...

— Măi Anca, ziceam, nu�mi
pot explica nici mie, darmite alt �
cuiva...

Ea răsufla adânc, vădit exas�
perată.

— Te cauți prea mult, zicea, te
cauți prea mult... Puteai să�ți
permiți luxul ăsta înainte de a te
însura. Acum însă ai copii. Ai o fa�
milie. O casă. Obligații. Datorii.
Pauzele juvenile de căutare a si�
nelui merg la douăzeci, hai, două�
zeci și doi, douăzeci și patru de
ani, cel mult, în cazuri extreme,
dar tu ai părul alb sau aproape
alb, ai sărit de patruzeci de ani, te
apropii de cincizeci, trebuia să te
fi găsit până acum...

În mod evident, nu ne în țe �
legeam. Fiecare dispută dintr�asta
mă storcea de puteri și�mi venea,
după aceea, ori să izbesc ceva, ori
să urlu, ori să ies pe�afară.

[...]
Ieșeam pe�afară, mă plimbam

prin parcul din fața blocului, 
mă�ntorceam. Iar fumam, iar mă
ui tam pe pereți.

Uneori, încercam să scriu câte
ceva și nu�mi ieșea nimic. Nu 
se�nchega nici o povestire. Am
avut, la un moment dat, o idee
despre o fetiță care moare. Îmi
plăcea titlul, Mara spune, și chiar
vedeam niște scene, auzeam niște

dialoguri în cap, însă când am în�
cercat s�o redau, de�a binelea, ori�
cât m�am străduit, nu a mers.

Am rămas doar cu un titlu.
Până și de chestia asta mi�era

rușine.
Sunt oare un ratat? A trebuit

să rămân fără job pentru a realiza că
sunt un ratat? Când mi�aș fi dat
seama, la ce vârstă? A fost bine că 
s�a întâmplat acum? Tot aici aș fi
ajuns, mai târziu? Te credeai vreun
mare om, cu destin, piaristule? Ce
știi să faci, în afară de PR ? Da,
sigur, mai știi să dai din gură, să
vorbești nemțește cu accent, să
freci menta și să te crezi special. 

Și mă lua oftatul, mă cuprin�
deau părerile de rău, gândurile
negre, îmi venea să�mi trag palme
ori să mă trântesc de pereți, fiindcă
o parte din adevăr îl știam: mi se
părea c�aș fi putut scrie. Asta mă
gândeam că voi face. Mereu am zis
da, ce subiecte am eu în cap… Da,
numai că n�am timp să fiu bun și
la job, zece ore pe zi, și acasă, în fa�
milie, și să scriu… În weekend, poa �
te, chestii remarcabile. Așa mă
mințeam sau așa credeam, sincer.
Acum, aveam tot timpul din lume,
iar rezultatele erau zero.

Fumam și mă uitam pe pe �
reți, întrebându�mă unde e viața
mea. SDC

AUTORUL

CORNEL GEORGE POPA (n. 1957, Popricani, Iași) este
prozator, dramaturg și regizor. A absolvit Fa cultatea
de Construcții din Iași (1986) și secția Regie film de la
UNATC București (1997). Între 1986 și 1997 a lucrat în
presa scrisă („Opinia studențească“, „Timpul“, „Zig�zag“
ș.a.), apoi a făcut televiziune, teatru, film și publicitate.
A obținut Premiul „Liviu Rebreanu“ pentru debut
(Cincizeci și șase de blitzuri și alte chestii, Editura

Institutul European, 1992) și Premiul UNITER pentru
cea mai bună piesă românească a anului (Viața mea
sexuală, Editura Unitext, 2005). Autor a treisprezece
volume (proză scurtă, roman, eseu, teatru), din care
amintim: Dobitocul de țânțar (Editura Cartea Ro mâ �
nească, 1996), Nesimțitul (Editura Mașina de Scris,
1997), Salonul de masaj (Editura ALL, 2014), Ura
(Editura Cartea Româ neas că, 2014), Ultima cină cu
Leonardo. Anula (Editura Corint, 2015), Cei care mor
și cei care vor muri. Aventurile unui bibliotecar
(Editura Polirom, 2016), Celălalt (Editura Trei, 2019). 

CARTEA 
definitiv. o trilogie este o reverență adusă marelui scriitor american Paul
Auster, în general, și cărții sale Trilogia New Yorkului, în special. Dacă
în Trilogia New Yorkului avem trei false povestiri cu detectivi des �
fășurate pe fundalul uriașei metropole, adevăratele mize fiind căutarea
unui sens, descoperirea de sine și rolul decisiv al hazardului, în definitiv.
o trilogie avem trei povești, scrise în trei stiluri diferite, despre întâlnirea
cu destinul, despre alegerile pe care le facem, neglijență și prețul pe care
îl plătim după aceea, când e deja prea târziu ca să mai putem schimba
ceva, teme existente și în opera lui Auster. Virgil, Marcel, Dorina, Harry
și Dingo, câțiva dintre protagoniștii acestei cărți, ar putea fi oricare din�
tre noi. Toți mergem pe o cărare îngustă, printr�o pădure, crezând că o
cunoaștem, pentru ca, într�o bună zi, ceva să schimbe dramatic totul.
Adesea e o întâmplare simplă, un fapt banal, o nimica toată, la urma
urmei, însă nu mai suntem aceiași și nici măcar nu conștientizăm asta.
Unii îi spun destin. Alții hazard, neprevăzut ori soartă. Indiferent ce
nume i�am da, viața noastră, din acel punct, e alta. definitiv. o trilogie e
o carte despre nimicul care schimbă viața în moarte, lumina în întuneric
și o ploaie obișnuită într�o catastrofă naturală.
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Apariție eveniment: Dicționarul romanului
central-european din secolul XX
O premieră pe piața
editorială din
România, Dicționarul
romanului central-
european din secolul
XX este un repertoar
care introduce pu -
blicul într-o serie de
literaturi ce îi sunt
destul de puțin cu -
noscute. Lista celor
256 de romane se -
lectate include titluri
și nume celebre –
cum ar fi cele ale
scriitorilor recom -
pensați cu Premiul
Nobel –, dar și altele
neștiute sau trecute
în uitare (deși aproa -
pe toate romanele
prezentate au fost
traduse în limbi de
circulație, iar multe
au fost ecranizate). 

Romane interzise, romane cenzu�
rate, romane exilate, romane clan�
destine, romane „de sertar”, ro� 
mane amânate, romane netermi�
nate, romane postume – toate
aceste categorii se regăsesc din
plin în dicționar, care îi poate
ghida pe criticii literari, pe scrii�
tori și pe toți cei pasionați de lite�
ratură pe teritoriul atât de
imprevizibil al literaturii central�
europene.

Gabriela Adameșteanu • Ion
Agârbiceanu • S.Y. Agnon • Ștefan
Agopian • Michal Ajvaz • David
Albahari • Ivo Andrić • Jerzy An�
drzejewski • Aharon Appelfeld •
Adriana Babeți • Babits Mihály •
Ingeborg Bachmann • A.E. Bacon�
sky • Bánffy Miklós • Bartis Attila
• Svetislav Basara • George
Bălăiță • Ury Benador • Thomas
Bernhard • Virgil Birou • Andrej
Blatnik • Max Blecher • Bodor

Ádám • H. Bonciu • Alice Botez •
Kazimierz Brandys • Felix Braun •
Nicolae Breban • Hermann Broch
• Miodrag Bulatović • Augustin
Buzura • Elias Canetti • Karel
Čapek • Ion Călugăru • Mircea
Cărtărescu • Carolus L. Cergoly •
Stefan Chwin • Radu Ciobanu •
Livius Ciocârlie • Andrei Co�
drescu • Dobrica Ćosić • Gheor�
ghe Crăciun • Miloš Crnjanski •
Maria Dąbrowska • Déry Tibor •
Heimito von Doderer • Slavenka
Drakulić • Stanisław Dygat • Es�
terházy Péter • Nedjeljko Fabrio •
Fejes Endre • Robert Flinker • La�
dislav Fuks • Füst Milán • Gion
Nándor • Witold Gombrowicz •
Günter Grass • Grendel Lajos •
Marianne Gruber • Hajnóczy
Péter • Hamvas Béla • Peter Hand �
ke • Jaroslav Hašek • Daniela Ho�
drová • Hugo von Hofmannsthal •
Bohumil Hrabal • Paweł Huelle •
Illyés Gyula • Karol Irzykowski •
Alexandru Ivasiuc • Jarosław
Iwaszkiewicz • Drago Jančar • El�
friede Jelinek • Kaffka Margit •
Franz Kafka • Karácsony Benő •
Karinthy Ferenc • Karinthy Fri�
gyes • Kertész Imre • Danilo Kiš •
Ivan Klíma • Ladislav Klíma • Ar�
thur Koestler • Pavel Kohout •
Konrád György • Tadeusz Kon�
wicki • Jerzy Kosiński • Kosztolá�
nyi Dezső • Krasznahorkai László
• Miroslav Krleža • Krúdy Gyula •
Alfred Kubin • Maria Kuncewi �
czowa • Milan Kundera • Andrzej
Kuśniewicz • Stanisław Lem •
Primo Levi • Claudio Magris •
Norman Manea • Márai Sándor •
Viorel Marineasa • Markovits Ro�
dion • Méliusz József • Adolf Me �
schendörfer • Mészöly Miklós •
Gustav Meyrink • Dragoslav Mi�
hailović • Mircea Mihăieș • Czes�
taw Miłosz • Ladislav Mňačko •
Soma Morgenstern • Móricz Zsig�
mond • Sławomir Mrożek • Herta
Müller • Adam Müller�Gutten�
brunn • Robert Musil • Nádas
Péter • Zofia Nałkowska • Mircea
Nedelciu • Bujor Nedelcovici • Ta�
deusz Nowak • Örkény István •
Oana Orlea • Jan Otčenášek • Ot�
tlik Géza • Boris Pahor • Horten�
sia Papadat�Bengescu • Vladimír
Páral • Milorad Pavić • Pavao Pav�
ličić • Živojin Pavlović • Borislav
Pekić • Radoslav Petković • Camil

Petrescu • Jerzy Pilch • Dumitru
Radu Popescu • Simona Popescu
• Marin Preda • Christoph Ran�
smayr • Liviu Rebreanu • Włady�
sław Stanisław Reymont • Gregor
von Rezzori • Rainer Maria Rilke •
David Rosenbaum • Joseph Roth •
Philip Roth • Mihail Sadoveanu •
Milisav Savić • Branimir Šćepano�
vić • Eginald Schlattner • Arthur
Schnitzler • Bruno Schulz • W.G.
Sebald • Mihail Sebastian • Slobo�
dan Selenić • Isaac Bashevis Sin�
ger • Israel Joshua Singer • Ion D.
Sîrbu • Josef Škvorecký • Scipio
Slataper • Ioan Slavici • Andrzej
Stasiuk • Julian Stryjkowski •
Italo Svevo • Szabó Magda • An�
drzej Szczypiorski • Szentkuthy
Miklós • Szilágyi István • Tamási
Áron • Dominik Tatarka • Tersán�
szky Józsi Jenő • Sorin Titel • Olga
Tokarczuk • Fulvio Tomizza • Já�
chym Topol • Friedrich Torberg •
Goran Tribuson • Dubravka Ugre�
šić • Milo Urban • Miloš Urban •
Eugen Uricaru • Ludvík Vaculík •
Vladislav Vančura • Svetlana Vel�
mar�Janković • Michal Viewegh •
Daniel Vighi • Pavel Vilikovský •
Alexandru Vlad • Alexandru Vona
• Richard Wagner • Jiří Weil •
Franz Werfel • Elie Wiesel • Stani�
sław Ignacy Witkiewicz • Józef
Wittlin • Závada Pál • Stefan Że�
romski • Stefan Zweig

Adriana Babeți predă litera�
tură comparată la Universitatea
de Vest din Timișoara și este pro�
fesor asociat la Universitatea din
București. Redactor la revista
„Orizont“ din Timișoara. Îm�
preună cu Delia Șepețean�Vasiliu
a îngrijit (selecție de texte, tradu�
cere, aparat critic, prefață) volu�
mele Pentru o teorie a textului.
Antologie „Tel Quel“ (1980) și Ro�
land Barthes – Romanul scriiturii
(1987). A coordonat, împreună cu
Cornel Ungureanu, antologiile
Europa Centrală. Nevroze, dileme,
utopii (Polirom, 1997) și Europa
Centrală. Memorie, paradis, apo�
calipsă (Polirom, 1998). S�a ocu�
pat de asemenea de traducerea și
selecția antologiei Barbey d’Aure�
villy, Dandysmul (Polirom, ed. I,
1995; ed. a II�a revăzută și adăugită,
2013). A publicat volumele: Femeia
în roșu (împreună cu Mircea

Mihăieș și Mircea Nedelciu, 1990,
1997, 1998; Polirom, 2003, 2008,
2011; Premiul Uniunii Scriitorilor
din România pentru ro man), Bă�
tăliile pierdute. Dimitrie Cante�
mir, strategii de lectură (1997;
Premiul Uniunii Scriitorilor din
România pentru critică și istorie
literară), Dilemele Europei Cen�
trale (1998), Arahne și pânza
(2002), Dandysmul. O istorie (Po�
lirom, 2004; Premiul Uniunii
Scriitorilor din România pentru
critică și istorie literară, Premiul
Asociației de Literatură Compa�
rată și Generală din România), Ul�
timul sufleu la Paris. 69 de rețete
culinare (Polirom, 2006), Le
Banat: Un Eldorado aux confins
(coord., Cultures d’Europe Cen�
trale, CIRCE, Université de Paris
IV – Sorbonne, 2007), Prozac. 101
pastile pentru bucurie (Polirom,
2009), Amazoanele. O poveste

(Polirom, 2013; Premiul Uniunii
Scriitorilor din România pentru
eseu, critică și istorie literară; Pre�
miul Cartea anului 2013 acordat
de revista „România literară“;
Premiul revistei „Observator cul�
tural“, secțiunea Critică literară/
Istorie literară/ Teorie literară;
Premiul Cea mai bună carte a
anului, secțiunea nonficțiune, în
cadrul Galei Industriei de Carte
din România, ediția 2014), Prozac
2. 90 de pastile împotriva tristeții
(2014). În 2017 Adriana Babeți a
primit Marele Premiu al Aso �
ciației de Literatură Comparată
și Generală din România pentru
întreaga activitate și pentru cel
mai bun studiu de comparatis�
tică din ultimii 20 de ani. Are Or�
dinul Meritul Cultural în grad de
cavaler (2010) și este Chevalier
de l’Ordre des Arts et des Lettres
(2022). SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Cum va fi anul care
începe? Nu foarte
fericit, spun creatorii
de ficțiuni care și-au
imaginat, cu mai
multă vreme în urmă,
viitorul din 2023.

Printre cei care au prezis „rea li �
tățile“ anului care urmează, reali�
zatorii de la Hollywood nu se do�
vedesc cei mai optimiști, începând
cu studiourile Marvel. Din punctul
de vedere al cronologiei interne a
filmelor lor, în 2023 lumea trăiește
din plin consecințele acțiunilor ne�
faste ale titanului Thanos, care a
eliminat cu un singur gest jumătate

din populația Pământului, arun�
când în aer complet ordinea na�
turală (așa cum se vede în Aven�
gers: Endgame, în continuare pe
locul 2 în topul celor mai de succes
filme din istorie).

Nici alți creatori de anticipație
cinematografică nu au fost mai
optimiști. Japonezul Hideaki Anno,
în desenul animat Gunbuster, în
1988, își imagina un conflict cu
monștri extratereștri, bun prilej
de bătălii titanice și roboți uriași.
La fel, autorii filmului Gemini Ri�
sing (2013) își imaginează pentru
acest an descoperirea unei epave
extraterestre care dă prilejul unei
agenții secrete să creeze un ser
pentru controlul mintal.

Într�un registru mai pământean,
anul 2023 nu a scăpat creatorilor

francizei distopice The Purge, care
pornește de la premisa existenței
în SUA dintr�un viitor apropiat a
unei legi care permite o amnistie
anuală de o noapte pentru orice
act criminal. În filmul The Purge:
Anarchy (2014), al doilea din serie,
această noapte, numită The Purge,
este dezvăluită a fi drept un plan
pus la cale de un guvern totalitar
de extremă dreapta (evident, din
punctul de vedere al actualei or�
todoxii stângiste care domină Hol�
lywoodul) de control al populației,
cu scopul de a elimina parte din
po pulația săracă. Este un scenariu
care poate da de gândit tuturor
celor care, ani mai târziu, au privit
pe pielea lor cum s�au desfășurat
în Statele Unite evenimentele pri�
lejuite de așa�zisele proteste Black
Lives Matter.

Tot în universul Marvel, dar cel
al seriei X�Men, 2023 este anul în
care se desfășoară acțiunea filmu�
lui X�Men: Days of Future Past
(2014), iar viitorul imaginat de
creatori este unul terifiant, în care
tehnologii cu uriașă putere dis�
tructivă se dezlănțuie împotriva
omenirii.

Nici în urmă cu un secol viitorul
nu apărea prea fericit scriitorilor.
Publicată în 1890, cartea Looking
Further Backward (Privind și mai
mult în spate) este în același timp
o continuare și o ripostă pe care
scriitorul și avocatul american Ar�
thur Dudley Vinton o aduce fai�
moasei utopii Looking Backward:
2000�1887, scrisă de jurnalistul și
activistul politic Edward Bellamy
în 1888. În această replică literară,
China a invadat o utopică Americă
socialistă în care statul a abolit
armata și, din păcate, individua�
litatea. De fapt, romanul lui Arthur
Dudley Vinton este prezentat ca o
prelegere pe care o ține unul din �
tre viitorii reprezentanți ai Chinei
triumfătoare. Un scenariu care re�
zonează interesant cu actuala
situație politică mondială.

Fără legătură cu ce se întâmplă
cu adevărat în lume, dar excelent
din punct de vedere artistic, vii�
torul imaginat de artistul Enki
Bilal în faimosul album La Foire
aux immortels (1980) prezintă un
Paris post holocaust supus unui

guvern fascist confruntat cu con�
flictul dintre zeii egipteni. Enki
Bilal a adaptat această poveste în
filmul Immortel Ad Vitam în 2004.

În 1988, Bruce Sterling, unul
dintre scriitorii fondatori ai cu�
rentului cyberpunk, scria Islands
in the Net, un roman a cărui ac �
țiu ne se petrece în 2023 și care
pre zenta o lume pur și simplu con�
sumată de „Rețea“, un fel de inter�
net controlat de corporații
multina ționale descentralizate.
Sterling și�a imaginat corect felul
în care actualul internet, presupus
liber, este de fapt monopolizat și
prezice utilizarea dronelor într�un
război nesfârșit între guvernele�
corpo rație și, în carte, „pirații“
care luptă pentru libertate. De
asemenea, lumea din Islands in
the Net este plină de gadgeturi
de tipul ceasurilor Apple și alte
aparate care înregistrează datele
biometrice. În același timp, Ster�
ling își închipuie un scenariu în
care cons pi rația globală este zgu�
duită în mod decisiv de expunerea
ei pe net, într�un moment asemă�
nător cu Wikileaks. În lumea de
azi, comentează publicația „Me�
dium“, când zeci de fapte ticăloase
sunt dezvăluite zilnic pentru a se
pierde în zgomotul rețelelor de

socializare, „ideea pare naivă“.
Caleb Carr este un scriitor ame�

rican de succes, specialist în istorie
militară, autor al cărților pe care
se bazează serialul The Alienist,
printre altele. În 2000, Caleb Carr
și�a încercat mâna în science�fic�
tion cu un roman distopic, conce�
put ca o critică a erei informației,
numit Killing Time, care a fost pu�
blicat în serial de revista „Time“.
Cum își imagina Caleb Carr, în
2000, anul 2023, pe scurt: o criză
financiară globală în 2007, SUA
în război cu Afganistanul din cauza
unui atac terorist, întreaga lume
revenindu�și cu greu dintr�o pan�
demie globală. 

Un grup secret subminează
democrațiile vestice împrăștiind
informații false și teorii ale cons�
pirațiilor pe internet. „Marele  ade�
văr al epocii noastre: informația
nu înseamnă cunoaș tere“, scrie
Carr în Killing Time. 

Poate că scriitorul american nu
a reușit un mare roman SF, dar
lumea închipuită de el are multe
asemănări tulburătoare cu anul
2023. „De mai multe ori, în timpul
lecturii, a trebuit să mă opresc să
verific când a apărut prima dată
această carte“, spune un cititor
într�o cronică online. SDC

2023, un an de
temut în ficțiune



scenă, ci dimpotrivă, nu au încetat
a lăuda și a promova acest film,
una dintre cele mai apreciate adap�
tări după Shakespeare. Olivia Hus�
sey, care a mai lucrat apoi cu Zef�
firelli (a jucat rolul fecioarei Maria
în Isus din Nazaret) chiar apăra
această scenă într�un interviu pu�
blicat în 2018 de „Variety“: „Era ne�
cesară pentru film“. „Mi se pare că,
în toți acești ani în care susțin că au
suferit traume emoționale, au păstrat
o relație de adâncă recunoș tință
față de Zeffirelli, vorbind în sute de
interviuri despre amintirile minu�
nate din timpul filmărilor, care au
fost încoronate de un succes mon�
dial“, a comentat Pippo Zeffirelli,
fiul celebrului regizor. Se pare că

cei doi actori au profitat de existența
temporară a unei legi din Califor�
nia, numită Assembly Bill 218, care
a extins până la finalul anului
2022 perioada în care pot fi recla�
mate cazuri de abuzuri sexuale. 

Această lege a deschis ușa
pentru mai multe reclamații high
profile din ultima vreme, aduse,
de exemplu, lui Steven Tyler de la
Aerosmith sau actorului Warren
Beatty pentru fapte presupus a se
fi petrecut în urmă cu peste patru
decenii. SDC
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FRIZELE PARTENONULUI 
NU PLEACĂ NICĂIERI

Ministrul britanic al Culturii Mi�
chele Donelan a exclus, miercuri,
întoarcerea în Grecia a cunoscu�
telor și disputatelor frize ale Par�
tenonului, negând informațiile
publicate în presă despre un po�
sibil acord între British Museum
și Atena.

„Am fost foarte clară cu privire
la acest subiect: nu cred că aceste
frize trebuie să se întoarcă în Gre�
cia“, a declarat pentru BBC Michele
Donelan. „Directorul British Mu�
seum, George Osborne, este de
acord cu mine: nu trebuie să le
returnăm, de fapt ele aparțin acum
Regatului Unit, unde am avut grijă
de ele atât de multă vreme.“

Problema frizelor este veche. Încă
de la începutul secolului XX, Grecia
a cerut returnarea unei frize de 75
de metri, marmurele recuperate
din Grecia de lordul Elgin, amba�
sadorul britanic la Constantinopol,
care le�a trimis la British Museum
în 1816. Problema a rămas deschisă
de atunci. În tot acest timp, Londra
a afirmat că sculpturile „au fost
achiziționate legal“ în 1802 de către
diplomatul britanic, în vreme ce
partea grecească susține că ele au
fost obiectul unui jaf petrecut în
perioada ocupației otomane.

Pe 4 ianuarie anul acesta, ziarul
„The Telegraph“ a anunțat că
oficialitățile ar fi pe punctul de a
semna un acord pentru returnarea
în Grecia a acestor comori în cadrul
unui împrumut pe termen lung,
un schimb cultural care ar permite
ocolirea unei legi britanice care
împiedică muzeul londonez să își
înstrăineze colecția.

„Cred că punctul de vedere al di�
rectorului muzeului“, spune minis�
trul britanic, „a fost greșit interpretat
și prezentat într�o manieră eronată.
George Osborne nu va trimite frizele
în Grecia. S�a evocat și ideea unui
împrumut pe 100 de ani, dar nici
acest lucru nu este luat în calcul“. 

De asemenea ministrul Culturii
a afirmat că o eventuală returnare

a frizelor nu ar face decât „să des�
chidă o cutie a Pandorei“, mai ales
în contextul ultimilor ani, când s�a
accentuat presiunea asupra mu�
zeelor occidentale de a returna spre
țările de origine o serie de opere
artistice achiziționate, în cea mai
mare parte, în perioada colonială. 

ARMA RUSEASCĂ 
CONTRA AVATAR

În vreme ce filmul lui James Ca�
meron are parte de mare succes
cam peste tot în lume, în Rusia
supremația Avatar: Way of Water
este concurată serios de un mic
animal cu urechi mari, protago�
nistul unui film pentru copii. Cu
trei milioane de ruble încasări (41
milioane de dolari), Cebureașca
se clasează imediat după Avatar
în topul filmelor din cinemato�
grafele rusești, întrecând la înca�
sări recordul precedent stabilit
de comedia Serf, acum trei ani.
Filmul, realizat de Dmitri Diacenco,
a avut un buget de 850 de milioane
de ruble, mult sub superproducția
lui Cameron. Cebureașca, un mic
animal politicos și neîndemânatic,
a văzut lumina zilei în 1966 în car�
tea pentru copii a scriitorului

Eduard Uspenski. Câțiva ani mai
târziu, cartea a devenit desen ani�
mat, iar Cebureașca s�a transfor�
mat în personajul preferat al co�
piilor din URSS și nu numai. În
2004, el a fost mascota oficială a
selecționatei olimpice rusești. În
ce privește Avatar, acesta ar fi
câștigat în Rusia o mulțime de
bani, deși situația lui exactă este
foarte ciudată. În urma declanșării
războiului din Ucraina, studiourile
hollywoodiene au anunțat că nu
mai distribuie filme în Rusia, ceea
ce a cauzat în 2022 o scădere de
42% a încasărilor cinematografelor
rusești. De aceea, este foarte posibil
ca ultimul Avatar, așa cum explică
un articol din ziarul „Izvestia“, să
fie distribuit, la fel ca alte filme
americane, într�o copie�pirat.

O INDIGNARE 
SUSPECT DE TARDIVĂ

Se știe deja că Olivia Hussey și
Leonard Whiting, protagoniștii fil�
mului Romeo și Julieta, realizat
în 1968 de către Franco Zeffirelli,
au dat în judecată studiourile Pa�
ramount pentru scena în care ei
apar nud, turnată când aveau 15,
respectiv 16 ani. Cei doi acuză stu�
diourile de „exploatare sexuală,
hărțuire sexuală și înșelăciune“ și
cer despăgubiri de peste 500 de
milioane de dolari. Indiferent de
cum va fi prezentată această po�
veste de mass�media (Zeffirelli,
care a decedat acum câțiva ani,
nu se mai poate apăra), rămâne
faptul că în jumătatea de secol ce
a trecut de la premieră ambii ac�
tori, acum în vârstă de peste 70
de ani, nu s�au plâns de această

PE SCURT



16
ANUL XIX NR. 798

16 – 22 IANUARIE 2023fast food 
www.suplimentuldecultura.ro

DRAGOȘ COJOCARU

În ultimele zile, o listă impresio�
nantă de muzicieni, adevărat „who’s
who“ al rockului clasic, și�au expri�
mat public tristețea și regretul la
dispariția unuia dintre cei mai
respectați chitariști, Jeff Beck,
răpus la 78 de ani de o meningită
virală. Rând pe rând, prieteni și
colegi de generație, mulți dintre ei
foști colaboratori, de la Mick Jag�
ger la Ozzy Osbourne și David Gil�
mour, au ținut să sublinieze
importanța lui Beck în istoria mu�
zicii. „Jeff Beck a fost un Salvador
Dalí al chitarei, să îl vezi cântând

însemna să fii martor la un alchi�
mist care creează magie într�o lu �
me în care îi aparține nu mai lui“,
spune, de exemplu, Joe Perry de la
Aerosmith.

Beck s�a născut în Wallington,
în sud�vestul Londrei, în 1944 și a
fost a început să învețe să cânte la
chitară după ce a auzit la radio
melodia How High The Moon, in�
terpretată de Les Paul, cunoscut
muzician american care, printre
altele, a fost și inspirația pentru
celebra chitară Gibson Les Paul.
„A avut o influență profundă asu�
pra mea, când eram copil“, explica
Beck în 2014. „Discurile lui au fost
o comoară pentru mine, i�am ab�
sorbit fiecare nuanță. Muzica lui

a fost memorabilă, nu doar un
rock’n’roll barbar. Avea clasă.“

De�a lungul carierei sale, Jeff
Beck a devenit considerat unul
dintre cei mai inovatori și in flu �
enți chitariști din toate timpurile,
încorporând într�un stil propriu
elemente de blues și jazz. „Cel mai
bun lucru pentru un muzician ca
mine este că pot să merg în ce
direcție vreau“, explica Beck într�un
interviu pentru „Classic Rock Ma�
gazine“. „Pot să cânt Puccini, de
exemplu, nu sunt legat de formula
rock. Oamenii se așteaptă de la
mine să cânt același lucru, dar eu
nu fac asta. Nu mă satisface așa
ceva, nu mă împlinește ca artist.“

La început, după ce a activat în

mai multe de trupe locale, Beck s�a
alăturat grupului The Yardbirds
pentru a�l înlocui pe Eric Clapton,
în 1965. A cântat la chitară pe albu�
mul lor Roger The Engineer în anul
următor, dar s�a renunțat la el du �
pă ce a lipsit la prea multe concerte
din turneu. A continuat activitatea
cu formațiile The Jeff Beck Group
și Beck, Bogert & Appice.

De�a lungul carierei sale, Beck
a fost un artist solo prolific, lan�
sând albume sub propriul său
nume vreme de șapte decenii. Cel
mai recent dintre acestea este 18,
lansat în iulie 2022, o colaborare
cu celebrul actor, reinventat ca
rocker în ultimii ani, Johnny Depp.
Depp, un prieten foarte apropiat, a
fost unul dintre cei care au fost
alături de Beck în ultimele lui
clipe. Cei doi au concertat ultima
dată pe 12 noiembrie, în Nevada,
cu puțină vreme înainte ca muzi�
cianul să se îmbolnăvească. Discul
lor este o colecție de 13 melodii ce�
lebre compuse de artiști precum
Killing Joke, The Beach Boys, Mar�
vin Gaye, The Velvet Underground
sau The Everly Brothers.

Beck fost și un „colaborator în
serie“, după cum spune „Classic
Rock Magazine“. El a cântat alături
de Stevie Wonder, Rod Stewart,
Tina Turner, Diana Ross, Mick Jag�
ger, Kate Bush, Duff McKagan, ZZ
Top, Joe Cocker, Brian May, Pre�
tenders, Roger Waters și Jon Bon
Jovi – pentru a numi doar câțiva
din lunga serie de artiști cu care a
colaborat. Cea mai recentă cola�
borare a sa au fost două piese pe
ultimul  album al lui Ozzy Os�
bourne, Patient Number 9.

De�a lungul carierei sale, a
câștigat opt premii Grammy – șapte
pentru cea mai bună interpretare

instrumentală rock și unul pentru
o înregistrare din 2010 a piesei 
Imagine a lui John Lennon, alături
de Pink, Seal, India Arie, Konono
N 1 și Oumou Sangare. De aseme�
nea, a fost inclus în Rock and Roll
Hall of Fame de două ori: ca mem�
bru Yardbirds în 1992 și ca artist
solo în 2009. 

Deși a fost unul dintre chi �
tariștii preferați de cei mai mari
artiști rock, Beck nu a mai vrut să
facă parte din alte formații, în
ciuda faptului că a avut nume�
roase oportunități. „Nu prea e sti�
lul meu“, recunoștea muzicianul.
„Pink Floyd m�a vrut, dar n�a avut
curaj să îmi facă propunerea. Și
The Rolling Stones, când căuta un
înlocuitor pentru Mick Taylor
(care părăsise formația în 1974).
Am spus că nu particip la audiții.
Și nici nu m�aș fi potrivit în trupă.
N�am regretat niciodată.“

Pentru cei care vor să cu�
noască mai bine cariera lui Beck,
„Classic Rock Magazine“ are câ�
teva sugestii. În ce privește cea
mai faimoasă melodie a acestuia,
revista britanică arată spre Cause
We’ve Ended As Lovers, apărută
pe albumul solo Blow By Blow din
1975 și compusă de nimeni altul
decât Stevie Wonder. În ce pri veș �
te cele mai bune albume ale lui
Beck, un bun punct de pornire ar
fi Beckology, o antologie în trei
discuri care trece prin cariera fai�
mosului muzician între 1963 și
1989. Alături de acestea, foarte re�
comandate sunt albumele Truth
(1968), Blow By Blow (1975), dis�
curi de mare succes și cu uriașă
influență asupra muzicii rock și
blues, dar și Wired (1976) sau con�
certul din 2007 Performing This
Week… Live At Ronnie Scott’s. SDC

Jeff Beck, un Salvador
Dalí al chitarei

Mare tristețe în sectorul montan
HoReCa. Proprietari de pensiuni
și hoteluri se plâng de lipsa
turiștilor, cauzată de lipsa zăpe�
zii de pe pârtii și din restul de lo�
curi pe unde, iarna, la munte, te
aștepți să o vezi. Mie sincer îmi
pare rău în primul rând pentru
gazdele din Bucovina, această
Austrie de iarnă a noastră, a mol�
dovenilor. 

Pornind de la proverbul care
spune că nu haina face pe om, as�
tăzi vă voi motiva să mergeți la
munte în Bucovina, chiar dacă nu
ninge. Pentru că nu haina de ză�
padă face muntele. Sunt multe ac �
tivități minunate pe care le puteți
întreprinde, altele decât coborâ�
rea pe pârtie în timp ce faci cruci
cu limba în speranța că rămâi în�
treg. Astăzi vă recomand trezirea
ursului.

Iernile călduroase nu sunt
cele mai propice pentru hiberna�
rea urșilor. Au un somn mai agi�
tat, se întorc când pe o parte, când
pe alta, de parcă organismul ar

vrea să se trezească, dar nu are
pornire. 

Vă puteți organiza în mici gru�
puri de căutare, pentru a acoperi
mai bine arealul. Când unul dintre
voi descoperă intrarea în bârlog,
trebuie să țipe cât de tare și de clar
poate am găsit ursu’, uăi, ca să vă
adunați toți pentru procedura de
trezire. Vă recomand chiar să faceți
câteva repetiții în curtea locului
unde sunteți cazați, pentru a vă sin�
croniza cât mai bine ritmul. Cu pi�
ciorul drept se bate cu putere în
pământ, folosind un tempo asemă�
nător cu cel din cântecul cu melcul
codobelc, în timp ce femeile tre�
buie să chiuie, iar bărbații să strige
următoarele versuri din popor: ur�
sule hodorog, ieși afară din bârlog,
hai, ursule, nu mai sta, c�o venit 

primăvara, scoală, scoală, Moș Mar�
tin, că ți�am adus un kil de vin! Cam
de patru ori. 

Uneori, dacă vizuina este prea
adâncă, el nu va auzi incantația
decât dacă cineva din grup intră
cu un băț și îl împunge puțin, ca
să�l facă atent. Mai există și va�
rianta cu o pană de gâscă cu care
se gâdilă nasul ursului, ca să stră�
nute și să se trezească. Odată dez�
meticit din hibernare, animalul
va începe să emită niște mormă�
ieli prietenoase, dar nu recomand
să așteptați până la întâlnirea nas
în nas, fiindcă te va strânge în
brațe chiar dacă nu�i ești rudă. Se
va alerga în pas vioi, în direcția în�
depărtării de animal, cu râsete,
voie bună și bătut din palme, pen�
tru ca endorfinele, serotoninele și

dopaminele să fie eliberate în
cantități cât mai mari. 

În final vreau să fac și o reco�
mandare culinară: să nu cumva să
părăsiți Bucovina fără a trece pe la
pizzeria lui Sorin Poclitaru din
Humor, un patron căruia dacă nu�i
dați de lucru la spălat farfurii,
scrie poezii de adormit ursul. SDC

Hai în Bucovina 
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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