O HIPNOZĂ AGITATĂ.
NOTE LA FINNEGANS
WAKE(I)
Oricine vrea să deschidă Finnegans
Wake (1939) – cel mai diﬁcil text scris
vreodată – poate prinde puteri la
gândul că versurile de cântece greșit
înțelese reprezintă o excelentă
propedeutică pentru cățărarea în turnul
Babel al acestei cărți.
PAGINA 4

MIRCEA MIHĂIEȘ,
FINNEGANS
WAKE, 628
„Suplimentul de cultură“
vă prezintă în avanpremieră un fragment din
acest volum, care va
apărea în curând la Editura
Polirom.
PAGINA 12
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DE LA O FOARTE BUNĂ SCRIITOARE DE THRILLERE: SIMONE VAN DER VLUGT

Romane istorice
cu amprentă feministă
o editură la vârsta de treisprezece ani (este născută în 1966, la

neerlandeze contemporane. De la cărți pentru copii, la romane is-

Hoorn) și a debutat în 1995 cu un roman istoric despre vrăjitoare,

torice și thrillere, ea a dovedit că poate scrie în mai multe registre.

Talismanul . Ciclul său de romane polițiste care o are în centru pe

Versatilă și prolifică, van der Vlugt a trimis primul manuscris către

detectiva Lois Elzinga a stat la baza serialului Lois (2018).
© 2018 Marcel Bakker Photography

Simone van der Vlugt este una dintre cele mai cunoscute scriitoare

CONSTANTIN PIȘTEA

Foarte interesant este că, împreu
nă cu soțul ei, Simone scrie și cărți
de călătorie. Wim este responsabil
de fotografii, iar Simone comple
tează cu textul. Așa sa întâmplat cu
volumele pe care leau scris în ur
ma călătoriilor în Portugalia (Fado
e Festa – Fado și sărbătoare) și în
Belgia (Friet & Folklore – Cartofi
prăjiți & folclor).
În cele ce urmează vă poves
tesc cum am găsit cele două ro
mane istorice pentru adulți care
iau apărut până acum în limba
română, la Editura Polirom, dato
rită traducerilor din neerlandeză
ale lui Gheorghe Nicolaescu.
ÎN FRICĂ TRĂIEȘTI
DOAR PE JUMĂTATE

Albastrul din miez de noapte (Po
lirom, 2019) începe în anul 1654, în
Olanda, și o are drept protagonistă
de Catrijn, o tânără văduvă nevoită
să plece din satul natal după un
episod încă neclar. Fiind vorba
despre o scriitură la persoana întâi
singular, nu avem acces decât la
gândurile lui Catrijn și trebuie să
acceptăm modul în care sa hotă
rât ea să le dezvăluie.
Pentru început, aflăm doar că
soțul ei, alături de care nu se
aflase decât foarte puțin timp, se
dovedise repede altcineva decât
crezuse ea și devenise violent și
mare amator de băutură. Moartea
lui, petrecută în împrejurări pe
care Catrijn preferă să nu le măr
turisească pe deplin, o eliberează
pe tânără, însă în același timp o

supune unei noi presiuni: acuzată
de cumnatul ei că șiar fi ucis so
țul, tânăra este obligată să fugă.
Suntem întro perioadă înflo
ritoare pentru Olanda, atât din
punct de vedere artistic, cât și
economic, însă condiția femeii în
societate are de suferit. Catrijn
are nevoie să plece departe pen
tru a se proteja, chiar dacă o fe
meie singură își poate găsi foarte
greu de muncă. Totuși, la Amster
dam, ea ajunge în casa familiei
Van Nulandt, ca menajeră pentru
Adriaen și soția sa, Brigitta.
Uimită de orașul aglomerat,
de tarabele încărcate cu mărfuri,
dar și de hărmălaia cu care nu este
deloc obișnuită, Catrijn se adap
tează rapid la noua situație: îndră
gostită de fratele lui Adriaen,
Mattias, pare să renască. Doar că –
mereu în scriitura lui Simone van
der Vlugt pare să existe un „doar
că“ – Mattias este un spirit liber,
un bărbat dornic de a cunoaște
lumea, astfel că tânăra Catrijn va
trăi o nouă dezamăgire, când Mat
tias va decide să plece pentru
mult timp în Orient.
„Fraților mei lear plăcea să
vadă Orientul, însă nu au curaj să
plece întro călătorie lungă pe
mare“, îi spune el lui Catrijn. „Nu
se încumetă săși lase afacerea,
nici măcar pe mâinile familiei.
Dacă trăiești în frică, trăiești doar
pe jumătate.“
Pentru Mattias, Catrijn nu
este o cucerire la fel de impor
tantă ca nevoia de a vedea lumi
noi. După cum, nevoită din nou să
plece – din motive pe care le veți
descoperi în romanul lui Simone
van der Vlugt –, Catrijn îl va
cunoaște și pe cel deal treilea
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frate Van Nulandt, Evert. Aici, în
Delft, i se va oferi o șansă enormă:
să lucreze ca pictoriță în atelierul
de ceramică al lui Evert și săși
pună în sfârșit în valoare talentul.
De fapt, în perioada scurtă când
locuise în Amsterdam, realizase o
pictură mult mai bine decât Bri
gitta, care chiar lua lecții de la un
elev deai lui Rembrandt.
Doar că... Trecutul o va ajun
ge din urmă pe Catrijn, iar viața ei
se va dovedi în continuare o luptă.
Dacă va avea parte sau nu de suc
ces și dacă se va putea bucura în
sfârșit de dragoste, ar fi frumos să
descoperiți singuri citind acest
roman, care a fost comparat cu
foarte cunoscutul titlu al lui
Tracy Chevalier, Fata cu cercel de
perlă (apărut la noi, tot la Poli
rom, în mai multe ediții, în tradu
cerea lui Horia Florian Popescu).
Și nu fără justificare. Tot în Delft
se petrec lucrurile și cam în
aceeași perioadă. Unde mai pui că
până și pictorul Johannes Ver
meer apare în ambele cărți, chiar
dacă în situații total diferite? Însă,
dincolo de eventualele potriviri,
în Albastrul din miez de noapte,
Simone van der Vlugt reușește să
prezinte în detaliu două momente
teribile: efectele epidemiei de
ciumă, când cadavrele sunt lăsate
pe străzi ca să fie încărcate în
căruțe și când se interzice trasul
clopotelor pentru morți ca să nui
sperie pe oameni și mai mult, dar
și explozia unui depozit cu praf de
pușcă din Delft.
„Probabil că toți suntem chi
nuiți de vinovăție și de frică. Ce
știm cu adevărat despre oamenii
de lângă noi? Toți avem secrete
mari și mici, în jurul cărora ne
clădim viața cât putem mai bine.“
Catrijn își poartă secretele cu
mult curaj, în ciuda vremurilor și
a dramelor care se ivesc la tot
pasul. Cumva, Dumnezeu sau,
dacă acceptați mai ușor termenul,

soarta îi oferă din când în când
câte o luminiță, câte un dram de
speranță. Rembrandt, pe care la
cunoscut cândva datorită Brigit
tei, întro scurtă vizită carei va
rămâne mereu proaspătă în me
morie, o va urmări cu pofta lui de
creație, din care se va molipsi.
„Munca pe brânci e un leac bun
pentru tristețe. Nuți umple golul
din suflet, însă te face să nu te mai
gândești așa de mult la el.“ Până la
urmă, întrun veac în care arta și
industria au parte de un avânt
uriaș, unica șansă a femeii este
devotamentul față de bărbat. Și,
cum răzvrătirea atrage după sine
oprobriul, pentru Catrijn munca
și talentul în materie de pictură se
pot dovedi salvatoare.
Cu o scriitură care evită pre
țiozitățile, simplă, dar pe fundalul
unor evenimente mereu alerte,
Simone van der Vlugt reușește să
țină trează atenția cititorului și să
ofere, în același timp, o imagine
foarte bună asupra epocii și a
condiției femeii. Chestiune care îi
reușește cel puțin la fel de bine și
în Iubita pictorului, roman publi
cat recent tot la Polirom (2021).
SĂ-L CUNOAȘTEM MAI BINE
PE REMBRANDT VAN RIJN
Suntem în aproximativ același
orizont spațial și temporal: 1650,
pe un drum de țară de lângă Am
sterdam, și ascultăm în aceeași
manieră din cartea precedentă
mărturia unei femei. Geertje Dircx
povestește pentru început cum
este arestată și dusă la casa de
corecție din Gouda, pentru ca ul
terior să fie condamnată la doi
sprezece ani de detenție din cauze
care i se par, pentru moment,
uluitoare: furt, dezicere de con
tract și desfrâu.
Dacă și în Albastrul din miez
de noapte am întâlnit un cadru
realist, pe baza căreia scriitoarea

neerlandeză a ridicat un castel
ficțional, aici parcă este vorba
despre și mai mult adevăr istoric.
Simone van der Vlugt a studiat
documente de epocă pentru a
scrie această carte și pentru a
oferi o imagine nouă în legătură
cu Geertje Dircx, o femeie care a
existat în realitate și care a avut o
relație cu renumitul pictor Rem
brandt van Rijn.
Fiind vorba tot despre un ro
man scris la persoana întâi singu
lar, avem parte, la fel, de o măr
turie redată treptat, subiectivă și
pe alocuri incompletă, o redare de
fapte și momente care să țină
trează atenția cititorului. Aseme
nea lui Catrijn, Geertje ajunge ca
menajeră întro casă nobilă. În
cazul de față, în casa lui Rem
brandt, pentru a avea grijă de
soția sa bolnavă, Saskia, și de fiul
lor, Titus.
Cum stilul scriiturii este ase
mănător – simpluț, dar neplicti
sitor datorită unor detalii care
prezintă epoca și acțiunii mereu
alerte –, ce atrage atenția la acest
roman este portretul lui Rem
brandt. Un bărbat mai degrabă
aspru, conștient de celebritatea
sa, însă nepriceput la chestiunile
financiare, Rembrandt suferă din
cauza bolii soției sale. Cum a pier
dut deja trei copii, moartea Sas
kiei îl susține pe Rembrandt când
i se confesează lui Geertje: „Ce fel
de Dumnezeu este acela care mai
întâi dă din belșug, iar apoi ia

totul înapoi? (...) Saskia și cu mine
am avut câțiva ani frumoși îm
preună, însă am pierdut trei copii,
un băiețel și două fetițe. Romber
tus a trăit doar două luni, fetițele,
nici măcar două săptămâni. Cu ce
am greșit în ochii lui Dumnezeu ca
să merităm atâta suferință?“.
Mai mult decât în bestsellerul
Albastrul din miez de noapte, aici
este vorba despre Dumnezeu și
religie. De exemplu, când află că
sora lui, Geertje, a devenit amanta
lui Rembrandt, fratele său Pieter
îi spune: „Nu suntem oameni
bogați, de vază, însă am primit o
educație calvinistă temeinică și
știm ce e îngăduit și ce nu. Tata ar
fi răspuns la fel, iar eu, ca un cap
de familie ce sunt, vorbesc și în
numele lui. Dacă nuți îndrepți
viața păcătoasă, nu mai ești bine
venită aici.“
Condamnată și abandonată
de familie din cauza unei dogme
obtuze, Geertje luptă cu arme
puține pentru ași demonstra bu
nele intenții și ași apăra onoarea.
Totuși, când până și Rembrandt
se întoarce împotriva ei, nui mai
rămâne decât răbdarea și spe
ranța unui ajutor miraculos. Va
veni acest ajutor sau nu? Rămâne
de văzut în romanul lui Simone
van der Vlugt, care păstrează oa
recum trunchiul din Albastrul
din miez de noapte – personajul
feminin central, careși poves
tește chinurile și încercarea de a
ieși din impas.

3

Aici este foarte interesantă
perspectiva asupra lui Rembrandt
(prezentat doar în fugă în cartea
precedentă). De asemenea, cred
că e ceva mai reușit tonul confesiv
al protagonistei. Geertje se dezvă
luie ceva mai mult decât Catrijn.
Poate și din cauza detenției, ea
este mai mult o voce care vorbește
despre suferință și răbdare: „În
atâtea și atâtea nopți de nesomn,
în care mă frământă tot felul de
gânduri, îmi dau seama că singu
rătatea cea mai rea este aceea pe
care o simți când știi că nimeni nu
se gândește la tine“.
Cu siguranță, portretul pe
care Simone van der Vlugt il face
lui Rembrandt prin ochii lui Ge
ertje Dircx va stârni interesul și
comentariile iubitorilor de pic
tură. În cheie ceva mai contempo
rană, Geertje (de altfel și Catrijn)
este o luptătoare în numele femi
nismului. Puțini sunt cei dispuși
să sprijine sau săi dea dreptate
unei femei. Puțini sunt cei care au
urechi pentru vocea femeii. Puțini
sunt cei care pot privi o femeie
dincolo de un obiect sexual sau de
profilul de menajeră.
Iată că Simone van der Vlugt,
pe seama unei atente documen
tări, reușește să facă puțină lu
mină în acest cadru, în care băr
batul – mai mult sau mai puțin
faimos, mai mult sau mai puțin
căzut sub puterea exercitată de
religie – are întotdeauna drep
tate. SDC
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Jurnal din anii molimei (52)
Continuăm îndrăgitul nostru
Jurnal inedit.
Luni, 6 decembrie
Doi am avut și noi: Eminescu și
Caragiale. Unul a ajuns la nebuni,
unde a și murit, celălalt, spre a se
pune la adăpost de ai noștri, a
fugit din țara natală, a luat calea
exilului, unde sa și săvârșit. Și ca
să fie totul și mai trist, astăzi Emi
nescu și Caragiale au prin buzu
nare mai mult lichelele.
Șia pus Șoșoacă botniță. Dar
e de înțeles, bine că se reprimă
sărăcuța, că te uiți la primmin
istru, vezi atâta osânză, că avem
generalprimministru rumen, tot
numai slană, carne macră fără os,
bine făcut, general primminis
truosânză, nu așa, un țâr, un ăla,
te mai trece și tăcerea mieilor, ce
să faci? Cum ziceam, bine că
deocamdată mănâncă altceva și
na început Șoșoaca să și muște
din dânșii și din dânsele.
Să dea Domnul
(de Gică Hagi, regele)

Să dea Domnul
să ajungem mari
iară

Căci, vai, nu de prostia din
România mă înspăimânt, ci de
nemărginirea ei.

să fim pe aia!
să ne dea și
să fie!

Acum trei ani, făcând im
prudența să mă întorc de la New
York printre vlahi, notam: „Aș vrea
să îi dedic, pe această cale, Ame
ricii frumoasele versuri scrise de
poetul comunist Mihai Beniuc: Iu
bito, nu mai suntem tineri/ la tinei
joi, la minei vineri“.

dar să nu cumva să...
ușor, ușor
să mergem
pe alta...
O notă de acum un an: Româ
nia e acel loc unde EvitaAsereje
Pandele, după ce a lăsat capitalan
budă, se alege astăzi senatoare.
Doamne, cât îmi e de dor de Inci
tatus al lui Caligula.
Duminică, 5 decembrie
Explozia de euforie din „Vino,
nene, să te pup!“, auzită când și
când prin bodegile orașului, e cel
mai frumos omagiu care i se tot
aduce lui Caragiale și, dacă mă
întrebați pe mine, un monument
mai înalt și mai durabil decât cel
din fața Teatrului Național.

Patru ani fără ultimul șef de
stat român de care nu mia fost
scârbă: Regele Mihai.
Joi, 2 decembrie
Am vizitat astăzi muzeul KGB din
Praga, așa am considerat, mă in
teresa cum șiau tot băgat rușii
coada în Cehoslovacia, ca aspect.
Și, cum vizitam, în incintă am dat
peste cel mai nebun ghid pe care
lam întâlnit în lunga mea viață de
călător, un rus minion și chel, cu
un obraz spintecat, care ar fi putut
fi un excelent actor de comedii.
Totodată, un mare iubitor de

arme, atât albe, cât și de foc, otră
vuri și diferite instrumente de
tortură. Un om potrivit la locul
potrivit – mai rar găsești. Își îm
plinise Legenda Personală, vorba
lui Coelho. Recomand. 5/5. Nea
arătat și cuțitul cu care bunicul
dumnealui obișnuia să vâneze,
tranșase cu dânsul deopotrivă
lupi și naziști. Nu la spălat nici
odată, să nu se ducă sângele de
nazist, zicea. 49 de omoruri comise
se tasu’ mare cu cuțitul respectiv.
Sau, cel puțin, așa zicea rusul.
Miercuri, 1 decembrie
Sunt la Praga, am ales să sărbătoresc
departe de vlahi ziua națională a țării
natale. Așa, cum spuneam, în fiecare
zi mai aflu ceva nou, pasta no știam,
ce chestie. Astăzi mia fost dat să aflu
că nebunul meu preferat din secolul
XX, domnul Salvador Dalí, a mai avut
un frate pe care îl chemase tot Sal
vador Dalí, dar care sa săvârșit la
frageda vârstă de doi ani, înainte să
se nască al doilea Salvador Dalí, care
era încredințat că este reîncarnarea
fratelui său. Dar nu asta e chestia. Lui

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Dalí îi plăcea să facă bani și să chel
tuie, lua zece mii de dolari pe minu
tul de publicitate. Și cum făcu el niște
parale bune, îi și luă doamnei Gala,
consoarta, un castel în Girona, să stea
în el. Dar nici doamna Gala nu era
chiar așa, lipsită de excentricitate, și
a acceptat să primească acest castel
cu o condiție: să nu vină Salvador
Dalí peste ea în vizită decât cu per
misiunea ei scrisă. Și așa au făcut.
Doamna Gala locuia acolo peste
vară și dacă voia să vină și Salvador
Dalí făcea cerere scrisă și uneori i
se și aproba.
Să nu mai râdeți de bulgari,
prieteni dragi. Măcar bulgarii
sărbătoresc ziua națională primă
vara, pe 3 martie (tot atunci, când
cu bulgarii, e și ziua lui Iliescu).
Dau jos izmenele și celebrează, nu
ca noi. SDC

O hipnoză agitată. Note la Finnegans Wake (I)
Să asculţi cum Beatles cântă
despre a girl with kaleidoscope
eyes și să auzi a girl with colitis
goes by este faire du Joyce
sans le savoir. Oricine vrea să
deschidă Finnegans Wake
(1939) – cel mai dificil text
scris vreodată – poate prinde
puteri la gândul că versurile de
cântece greșit înţelese
reprezintă o excelentă
propedeutică pentru căţărarea
în turnul Babel al acestei cărţi.

O carte, de altfel, aproape imposi
bilă, nu doar prin scriitură, dar și
prin idei, intrigă și interese. Nu e
vorba doar de fluxul conștiinței
unui narator care visează – ceea
ce oricum nu e puțin lucru –, dar
și de încercarea de a arăta cum
gândește un râu, de a face din
timp și spațiu personaje princi
pale sau de a scrie o treime din
carte fără evenimente desfășurate
în timp (în modul spațiu, cum sa
spus). Cum eu nu înțeleg mai
nimic din intriga din FW, numi
propun aici decât să notez două

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
trei idei despre scriitură.
Există o listă scrisă de mâna
lui Joyce cu cele 40 de limbi al
căror vocabular își propunea să îl
hibridizeze în textul FW. Sunt mai
multe până la urmă, deși nu mai
mult de zece limbi principale se re
găsesc în 90% din șmecheriile po
liglote. Pe listă apare și româna. În
text o să întâlniți, de exemplu, „ti
gara“, „timpul“, „Redu Negru“, „Bu
karahast“, „ismeme de bumbac“ (o
notă – în acest articol folosesc ghi
limele numai pentru citate din
FW), ca și o înjurătură foarte
neaoșă (la 485/33 – pe care cred
că glosele o ratează), toate astea
însă aruncate în oală aparent la

întâmplare. Listele de termeni
românești din FW sunt extinse
prea optimist, mulți termeni ob
sceni fiind de fapt latinești sau
slavi, alții având pur și simplu alte
origini – de pildă „bulbul“ din
lista întocmită de C.G. Sandu
lescu nu este un bulb articulat, ci
privighetoarea turcopersană.
Un exemplu des invocat pen
tru nivelul de sofisticare al acestei
cărți sunt cele zece cuvinte care
imită zgomotul tunetului, inven
tate de Joyce, primele nouă de
câte 100 de litere, ultimul având
101 de litere (deci 1.001 în total).
Unul din ele, chiar pe prima pa
gină, este „Bababadalgharaghta
kamminarronnkonnbronntonner
ronntuonntunntrovarrhounawns

kawntoohoohoordenenthurnuk!“
și amestecă, spun glosele, cuvinte
pentru tunet în hindi, japoneză,
finlandeză și așa mai departe.
Inventatorii de limbi sunt o
nație fericită, nițel întro ureche.
E clar că pentru Joyce a fost im
portant Lewis Carroll, cu poemul
său Jabberwocky din Alice în țara
oglinzii („Twas brillig, and the
slithy toves/ Did gyre and gimble
in the wabe”, în trad. rom. Era fri
glind… etc. – asemănător poeme
lor în limba spargă ale Ninei
Cassian). Etimologiile fanteziste
ale lui Isidor din Sevilla și cuvin
tele kilometrice din Rabelais se
regăsesc și ele în năzbâtiile lin
gvistice din FW. Papini vorbea, cu
exemple, în Gog (1931) despre
poezii ce folosesc cuvinte din
toate limbile, deși nu știu dacă
Joyce îl citise (probabil că da –
italiana era una din specializările
lui, dar oricum fragmente din FW au
fost publicate încă din 1924). Ori
ce scriitor careși ia libertăți de
limbaj se raportează vrândne
vrând la Joyce: Beckett e foarte

joycean în Smeraldina’s billet
doux sau în finalurile desconș
tientizate din Watt și Malone
dying și la fel Anthony Burgess, cu
argoul din Portocala, un autor
care de altfel a scris mai multe
cărți despre Joyce. Citind azi FW
dinspre Paris, te mai gândești și la
Tzara, la Céline, la Vian, la Que
neau (din Zazie) și la Le Clézio
(din ProcesVerbal).
E greu să citești FW pentru că
unul din două cuvinte e înlocuit cu
traducerea lui în, să zicem, daneză,
sau cu anagrama lui, sau e o aluzie
la un magazin din Dublinul inter
belic, sau la o reclamă de la radio de
pe vremuri, sau la Ecleziast, sau e
transliterarea pronunției irlandeze
a vreunui cuvânt englezesc benign,
asta dacă de fapt cuvântul nu e
complet scos din burtă. O să dau
săptămâna viitoare niște exemple –
pentru fiecare din ele, mai sunt încă
zece pe aceeași pagină. SDC
(Partea întîi a unui text
publicat iniţial în mai 2017
în revista „Crevice“)
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Bani frumoși
Zilele trecute am fost pe la o
bancă. Numi plac băncile din
România și nici ele nu mau încu
rajat vreodată să le plac, dar tre
buia să plătesc o rată de o sută de
dolari, așa că mam dus.
Am ajuns la ghișeu, am întins banc
nota cu chipul lui Franklin și am
așteptat. Și am așteptat. Angajata
de la ghișeu a trecut hârtia printro
mașinărie rotitoare o dată, apoi
încă o dată, apoi încă o dată. A che
mat o colegă, care a pus și ea ban
cnota în aparat o dată. Apoi încă o
dată. Apoi au început să discute
ceva între ele. Au mai trecut banc
nota o dată prin mașinăria aia ro
titoare. În cele din urmă prima
angajată a venit înapoi la ghișeu și
mia întins banii: „Îmi pare rău,
dar nui putem primi“. „De ce?“
„Nu putem, nu nii acceptă apara
tul.“ Nu înțelegeam. „Dar de ce?

Sunt falși?“ „Nu, nu sunt falși, dar
sunt din 2004.“ „2006“, am precizat
eu. „2006, totuna. Nu îi acceptă
mașina. Sunt bani vechi. Ne pare
rău, navem ce face. Încercați la se
diul central. Sau schimbații la o
casă de schimb valutar.“
Mie mi se blocase o rotiță a
minții la cuvintele „bani vechi“.
Cum adică? Mam uitat la cele câ
teva bancnote românești din por
tofelul meu: cele mai noi erau
emise în 2005, adică înainte de
suta de dolari cemi fusese res
pinsă. Cei drept, astea nu trebu
iau trecute prin mașinăria băncii,
așa că nu conta. Am ieșit din ban
că și, mergând pe trotuar, printrun
vânt tăios de decembrie, miam
rumegat nemulțumirea, ameste
cată cu amintiri. Amintiri cu do
lari din America: unica mea expe
riență mai lungă în afara țării. Cât
am lucrat acolo la casa de marcat

a unui magazin, nam auzit nicio
dată ca vreun dolar – sau măcar
vreun cent – să fie vechi. Chiar am
adus de acolo un cent (un penny,
cum îi spun în continuare ameri
canii) primit de la un client și care
fusese emis în 1941, anul în care Ja
ponia intra în război cu Statele
Unite. Acolo nar fi nici o problemă
dacă ar plăti cineva cu dolari emiși
fie și în 1890: orice bancnotă emisă
de guvernul SUA e valabilă atâta
timp cât există SUA.
Miam mai amintit însă că acum
douăzeci de ani, când am revenit în
România cu câteva mii de dolari,
bani gheață, bancnotele pe care le
aveam în buzunare Alina și cu mine
erau destul de noi și de frumoase, ne
tede și lucitoare. Îi rugaserăm anume
pe funcționarii băncii noastre ame
ricane să ne selecteze bani cât mai
frumoși, pentru că urma să ne în
toarcem întro țară unde bancnotele,
la fel ca invitații la un bal select, tre
buie să se prezinte în haine de gală,
altfel sunt date la o parte. Oamenii
ăia înțelegători au făcuto cu amabi
litate, deși neau aruncat niște priviri

uluite, de parcă se uitau la niște
boșimani care abia ce au descoperit
banii. Nu erau departe de adevăr.
Apoi miam amintit că acum
vreo șase ani, când neam vândut
apartamentul din Timișoara, cum
părătorul nea plătit o parte din
sumă cu bani gheață, pe care ia
depus la o bancă. Erau vreo șase sau
șapte mii de euro, în bancnote de
100 și 50. Funcționara de la bancă a
prefirat printre degete fiecare hârtie,
respingând din când în când cu un
gest aspru câte una: „E prea uzată. E
prea veche. E ruptă pe margine. Îi
lipsește un colț“. Noroc că omul nos
tru, prevăzător, avea la el și câteva
bancnote de rezervă. Știa cum func
ționează băncile din România.
Nici nu mai știu de câte ori miau
fost refuzate bancnote obișnuite, de
cinci, zece, cincizeci de lei la vreun
magazin, chioșc sau chiar la bancă
pentru că le lipsea un colț sau fiin
dcă le plesnise plasticul pe vreun
centimetru de margine și erau, vai,
rupte. Leam mai lipit cu superglue,
blestemând slab de fiecare dată și
amintindumi iar cum fusesem

Cât va rezista coaliția PNL-PSD
Coaliția PNLPSDUDMR șia in
trat în pâine, dar – așa cum era
de așteptat – nici un cuvânt
dinspre liderii celor trei
formațiuni privind bătălia anti
corupție. Sa terminat cu frica de
acum 23 ani, intrarea PSD în gu
vern e o garanție pentru băieții
veseli din administrație că sunt
la adăpost și că e cam gata cu
anticorupția în România.
Dacă ar putea, megacoaliția cu
Iohannis în frunte ar da o ordo
nanță de urgență în care ar spune
că nici nu mai există corupție în
România și că DNA șia cam în
cheiat misiunea.
În timp ce bravii politicieni
de la putere sunt ocupați nevoie
mare, pentru că încă mai au de
împărțit ceva funcții, șeful DNA,
Crin Bologa a ieșit zilele trecute
întrun interviu cu un strigăt de
ajutor, probabil către societatea
civilă, dar și către Bruxelles. Ce
spune în esență domnul Bologa?
Șeful DNA se plânge că legile
justiției încă nu au fost corectate și
puse în acord cu decizii ale CCR, iar
acest lucru afectează foarte mult
activitatea DNA. El spune că lupta
anticorupție există, chiar dacă nu
se prea vede, dar pune acest lucru

pe seama limitărilor legislative pe
care le are DNA. Bologa este con
vins că a reușit să redea curajul
procurorilor, după modificarea le
gilor justiției de acum câțiva ani.
Aici nu știu despre cât curaj poate
fi vorba câtă vreme nam prea
văzut în ultimele luni că sar fi des
chis dosare răsunătoare la adresa
vreunui lider important.
Tot domnul Bologa invocă fap
tul că DNA a pierdut din com
petențe în ultimii ani. A fost de
exemplu dezincriminat parțial
abuzul în serviciu, total tentativa la
abuz în serviciu și sau pierdut
foarte multe probe prin declararea
ca neconstituțional a articolului de
lege care permitea ca parchetele să
facă interceptări cu sprijinul teh
nic al serviciilor de informații.
Faptul că șeful DNA iese cu
aceste afirmații taman în momen
tul în care megacoaliția lui

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Iohannis se înșurubează pe func
ții arată că există serioase nemul
țumiri în rândul procurorilor
privind intenția politicului de a
pune Justiția pe labe.
Pentru oamenii din partidele
care compun noul arc guvernamen
tal, lupta anticorupție nu mai există
pe agendă. PNL are alte preocupări
și se comportă în continuare imatur,
liberalii văicărinduse zilnic că
fratele mai mare ia toate jucăriile, iar

Peste tot în statele civilizate sunt impuse
reguli stricte și sancţiuni celor care nu le
respectă. Noi suntem buricul pământului, nu
ne va acoperi valul 5, varianta Omicron se
va speria de PSD și va ocoli România.

ei, săracii, nu se mai aleg cu mare lucru.
Iată doar trei declarații făcu
te de oameni din PNL, la un inter
val de doar câteva ore:
Cristian Băcanu (PNL): „PSD
vrea să îl să aducă prefect la
București pe domnul Hazem Kan
sou, un om de partid, al cărui CV
nu îl recomandă spre a fi reprezen
tantul guvernului în București“.
Florin Cîțu (lider PNL), despre
măsurile de relaxare de Sărbători:
„Am fost criticat în vară când au
fost măsuri de relaxare, când erau
mai puțin de câteva zeci de cazuri
pe zi. Unii din cei care ne criticau,
acum sunt foarte relaxați“.
Theodor Stolojan, despre riscul
ca actuala coaliție să se rupă: „Cate
goric! Coaliția PNLPSDUDMR
funcționează greu“. În timp ce PSD
tace și pozează în partidul echilibrat
și responsabil din coaliție, PNL se
agită și atacă PSD, după ce în urmă
cu doar câteva săptămâni aceiași li
berali au votat alianța la guvernare
cu socialdemocrații.
PNL are totuși premierul, îl
are și pe Klaus Iohannis la Cotro
ceni, dar se comportă de parcă ar
fi aliatul cel mic din guvern, care
mai degrabă face gălăgie decât re
zolvă problemele țării.
Nici bine na intrat la guvernare,

5

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

învățat în State să accept fără pro
bleme bancnote rupte, ba chiar
rupte în două sau cu bucăți lipsă.
„Și cât de mare poate fi bucata care
lipsește?“, am întrebat eu atunci bul
versat. „Un colț, două?“ Mai mult de
atât, mi sa spus: dacă un client are
mai mult de jumătate de bancnotă,
atunci trebuie să o accept.
Aș încerca o dată așa ceva și în
România, unde oamenii se închină
la bani mai mult decât americanii –
doar că au grozav de mult simț es
tetic: vor mereu bani frumoși, cât
mai frumoși. SDC

că PSD face ce știe mai bine. Liderii
socialdemocrați vorbesc întruna
despre salarii și pensii, în timp ce
PNL discută doar despre cât de greu
este în coaliție cu PSD. Socialde
mocrații vor două lucruri la guver
nare: bani pentru propria clientelă și
liniște. Adică fără mișcări bruște.
PNL își dă seama că pierde
teren, dar nu are alternativă. PSD își
face jocurile și arată propriului
electorat că a venit la putere pentru
că „ăilalți“ nus în stare de nimic și
că fără stânga țara se duce de râpă.
Nici măcar chestiunea certifi
catului verde nu poate fi tranșată
rapid, pentru că liniștea pe care o
dorește PSD nu poate fi instaurată
cu reguli dure împotriva nevacci
naților. Nici măcar să nul numim
certificat verde, ci săi spunem cer
tificat Covid. Peste tot în statele ci
vilizate sunt impuse reguli stricte
și sancțiuni celor care nu le res
pectă. Noi suntem buricul pămân
tului, nu ne va acoperi valul 5,
varianta Omicron se va speria de
PSD și va ocoli România.
Va fi totuși ceva care cu adevă
rat să zdruncine coaliția? De la bani
va pleca scandalul. Dar nu în pe
rioada imediat următoare, pentru că
mierea e proaspătă și nimeni nu are
chef să plece de lângă borcan. Mi
liardele din PNRR abia intră în țară,
dar foamea e mare. Stați peaproape,
că nu va trece mult și va fi mai ceva
ca bătălia de la Ruginoasa. SDC

6

muzică

ANUL XVII NR. 756
11 – 17 DECEMBRIE 2021

www.suplimentuldecultura.ro

Nimic despre dragoste
De câţiva ani mă pomenesc
uneori că-mi umblă prin creier
un refren de nouă cuvinte:
„This is love, this is love, this is
everything!“. Ladyhawke îl
repetă de mai multe ori în
piesa Chills, de pe albumul Wild
Things. Nu e un verset biblic,
nici fraza vreunui lider spiritual, nici o cugetare nemaiauzită. Diverse trupe, chiar
foarte serioase (ca să nu mai
amintesc de starletele de 15
minute), aruncă asemenea
fleacuri.

Mam întrebat deunăzi de ce mă
gâdilă chestia asta – nu știu dacă
plăcut sau iritant. Tânăr nu mai sunt,
ca să mă suspectez de distrofie
amoroasă. Și chiar dacă nam uitat
concluzia din 1966, All You Need Is
Love, a supertrupei rock alltime, The
Beatles (predicată peste vreun de
ceniu și de cel mai celebru fotbalist al
lumii, Pele, la meciul de adio), tot
nam iluzia că dragostea ține loc de
orice. Am mintea stricată? Testările
psihologice, impuse ca obligație
anuală, când eram „angajat în câmpul
muncii“, mau găsit suficient de
sănătos ca să obțin legitimație pentru
serviciul operativ din Sistemul
Energetic Național. Mă voi fi prostit
după cuvenita pensionare? Nui

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
exclus. Fiindcă mi se pare improbabil
să mă îndrăgostesc de blonda neo
zeelandeză Phillippa „Pip“ Brown, în
vârstă de 42 de ani, al cărei nume de
scenă este Ladyhawke. Nu că nar fi
posibil, sau mai văzut bătrâni
amorezați de flușturatice tocătoare
(sau producătoare!) de bani. Psihea
mea, chiar defectă să fie, nu concepe
că sar putea amoreza de soția... altei
femei! („This is love, this is love, this
is everything!“ – asta e o voce din
subconștient, no luați în seamă,
vă rog!)
Născută în Wellington, Noua
Zeelandă, întro familie neconven
țională de muzicieni, Pip Brown a
intrat firesc în mediul showbiz, la
fel cum o fată de nobili medievali
intra în rândul călugărițelor (poate
ați văzut recentul film al lui Paul
Verhoeven, Benedetta). După uce
nicia de chitaristă și vocalistă

poppunkgrunge în insula natală,
stagiul educativ australian, în Sid
ney și Melbourne (acolo unde anul
viitor are programate spectacole
deja sold out!), cu diverse trupe și
formule muzicale, ia dat impulsul
necesar dea urca în Anglia. Aici a
lucrat cu producătorul Pascal Ga
briel (Dido, Kylie), potențial și
necesar plus în carieră. Zborul spre
Los Angeles, SUA, unde sa și sta
bilit, era inevitabil. Apreciindo,
compozitorul și producătorul To
mmy English ia oferit sprijin pro
fesional complet și impecabil.
Întoarcerea periodică în zona
sudică ia franjurat personalitatea
artistică, dar ia furnizat necesara
dragoste, de care vorbește în destule
cântece, pe patru albume oficiale:
Ladyhawke (2008); Anxiety (2012);
Wild Things (2016; nici o trimitere la
piesa celor de la The Trogs, făcută
celebră de Jimi Hendrix, la Mon
terey, 1966) și,n fine, Time Flies
(2021, BMG), pe care îl ascult de
câteva zile ca peo liturghie profană
destinată credincioșilor „bisericii“
Twitch (căutați pe internet!).
Fără să fie puncte de turnură
ale genului abordat – poprock cu
infuzie glam și disco – fiecare album
are unitate stilistică și este echilibrat
valoric, orice piesă putând ajunge
hit, cu promovare corespunzătoare.

(Știe oricine frecventează showbizul
altfel decât în calitate de simplu
consumator: hitul fără promovare e
ca șunca fără sare!) (Cer scuze ve
getarienilor!) Ladyhawke (nume
împrumutat de la filmul din 1984, cu
neuitatul Rutger Hauer și vaporoasa
Michelle Pfeiffer) are controlul mu
zicii sale, scrie și cântă ce vrea, nu face
jocul fabricilor de produse cu

garanție limitată. Mama unei fetițe al
cărei tată cu siguranță nu este par
tenera sa de căsătorie legitimă,
actrița Madeleine Sami, Pip Brown a
suferit o cădere psihică postnatală,
boală cea distrus atâtea femei. Duce
din copilărie și sindromul Asperger,
încă nevindecat, deși tratat. Aflând
aceste detalii, mă abțin să mai vor
besc despre dragoste... SDC
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Primul spectacol din istoria Teatrului
„Luceafărul“ din Iași
Ligeti au obținut 900.000 lei de la
Comitetul Provizoriu al Comunei
Urbane Iași, „autoritățile convin
gânduse că teatrul nostru trebuie
să funcționeze independent“.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

În numărul din 18 noiembrie 1949
al cotidianului „Opinia“, un articol,
primul care se referă la Teatrul de
Păpuși ieșean, titra: „În curând va
lua ființă la Iași Teatrul de Păpuși“,
reporterul notând că „inițiativa
creării la Iași a unui teatru de
păpuși a avuto Iosif Ligeti, director
de scenă la Teatrul Național, și Iulia
Ligeti, realizatoarea păpușilor. [...]
Atelierele sunt instalate în strada
Cuza Vodă (casele Moțoc). O vizită
aici nea dovedit că întradevăr
preocupările și munca inițiatorilor
a fost serioasă, fiind sprijinită și de
autorități. Ministerul Artelor, prin
inspectorii săi au promis întregul
sprijin pentru trecerea în buget a
acestui teatru, iar Secțiunea Cultu
rală a Comitetului Provizoriu a și
luat primele măsuri în acest scop“.
În luna decembrie, piesa, păpușile
și decorul erau gata, reprezentația
jucânduse în camera unei locuințe
particulare, în fața a numai 12 pri
vitori. Această primă reprezentație
a fost numită avanpremieră, numai
că premiera a mai întârziat puțin,
pentru că „totul era gata, dar
naveam sală“. O soluție provizorie
a fost închirierea sălii de festivități
a Policlinicii nr. 1, dar numai pen
tru o lună de zile. Era 16 decembrie
1949, iar spectacolul jucat era
Peștișorul de aur.
În perioada de o lună cât
păpușarii au avut sala Policlinicii,
au fost prezentate aproximativ 33
de reprezentații urmărite de
4.000 de spectatori, dintre care
patru au fost organizate gratuit
pentru pionieri.
Deși primul titlu de pe afiș era
gata, teatrul nu avea nici buget,
nici sală, „în schimb erau discuții
mari dacă devenim o secție a Tea
trului Național sau funcționăm
mai departe independent“, nota în
darea de seamă Iulia Ligeti. La
sfârșitul lunii februarie 1950, soții

TEATRUL DĂDEA
REPREZENTAȚII LA CĂMINELE
CULTURALE DIN NICOLINA ȘI
TĂTĂRAȘI
Apoi a venit Decizia cu nr. 118,
dată la 28 februarie 1950, dar so
sită la teatru pe 1 Martie, în chip
de Mărțișor. Era mărțișorul prin
care Teatrul de Păpuși de Stat Iași
(strămoșul Teatrului Luceafărul
de azi) căpăta statut oficial.
Schema de organizare de la
acea dată cuprindea zece posturi:
director − Iulia Ligeti; monteur ar
tistic − Iosif Ligeti; mânuitori de
păpuși − Cărăușu Lucreția, Pasni
ciuc Elena, Busuioc Angela, Plă
eșanu Ionel, Brădescu Teodor;
muzicant − Zavulovici Radu; ma
șinist, tâmplar − Vârlan Gheorghe;
administrator contabil, post vacant
la acea dată. „Întregul colectiv a
depus muncă voluntară încă de la
octombrie 1949, pentru pregătirea
păpușilor, scenei, piesei“.
Neavând, nici după înființare,
o sală a sa, teatrul dădea repre
zentații la Căminele culturale din
Nicolina și Tătărași. „Rezultatele
au fost în general, nesatisfăcă
toare; am avut spectacole când
vindeam numai 4 bilete, totuși în
sală aveam 4050 de copii gratuit.
Copiii de la periferii veneau și
plângeau la poartă că nau bani“.
Au mai fost, tot atunci, deplasări
la Podu Iloaiei și Ciurea.
Abia la 18 mai teatrul a ob
ținut Sala „Dacia“ din str. Ștefan
cel Mare, în curtea Bisericii Cato
lice, o fostă sală de cinematograf,
dar care „era întrun hal lamenta
bil, având în jurul clădirii mor
mane de gunoi și moloz, un mare
coteț pentru porci, exhalând în
toată curtea mirosuri insuporta
bile și infectând aerul“.
Provenind dintro familie
foarte apropiată artei teatrale, cri
ticul de teatru Sorina Bălănescu a
avut ocazia să fie martor ocular al
acestei prime montări a Teatrului
de Păpuși. A văzuto puțin mai târ
ziu, cu o distribuție nouă, dar
amintirile păstrate sunt o mărtu
rie prețioasă: „port în minte și

acum valurile mării, purtate de
mașiniști de la un capăt la altul al
cutiei cu păpuși, plasa de sfoară ce
sugera atmosfera propice, dar mai
cu seamă vocile artiștilor mânui
tori Ana Șubă și Elena Brehnescu“
(cf. Sorina Bălănescu, Peisaj ieșean
cu oameni de teatru și spectacole,
Iași, Princeps Edit, 2004, p. 98.).
UN TOTAL DE
35 DE REPREZENTAȚII
Activitatea primei stagiuni a conti
nuat până la 15 iulie, însumând
numai patru luni și jumătate și un
total de 35 de reprezentații cu
Peștișorul..., din care trei în comu
nele apropiate din județ. Chiar dacă
problemele organizatorice și admi
nistrative fuseseră în mare rezol
vate, chestiunea principală de care
se plângeau soții Ligeti era că „mai
dăinuiește încă mentalitatea veche
că teatrul de păpuși nu este decât de
bâlci, necunoscânduse importanța
puterii de educare a masei tinere
prin acest fel de teatru“.
Peștișorul de aur a fost unica
premieră a stagiunii cu numărul
unu. Nu sau păstrat nici afișul, nici
vreo fotografie din spectacol care să
redea o imagine, chiar fragmentară,
a celei dintâi producții a Teatrului
de Păpuși din Iași. Doar o descriere
adecorurilor, așa cum apăreau întrun
inventar, ar putea reface cadrul sce
nografic în care Moșul îi cere ferme
catului Peștișor împlinirea celor trei
dorințe: „O colibă transformabilă în
plat, confecționată din lemn și pa
piermaché; cinci panouri (stânci),
confecționate din placaj pictat; 6
brazi (placaj pictat); șase valuri
(cadru lemn și pânză); 3 sufite
verdeață (pânză vopsită); un orizont
(pânză vopsită); o cortină de tul
(voile Georgette); o scoică (papier
maché); patru panouri stânci (pla
caj pictat); o cortinăplasă de sfoară
dimensiuni 3×2 m. Costumele pen
tru păpuși: 2 costume pentru Peș
tișor; un costum pentru Mamușca;
un costum pentru Papușca; două
costume servitori“.
La realizarea celor câteva pro
ducții de început, a căror concep
ție îi aparținea lui Iosif Ligeti,
participa din start toată lumea.
Schema redusă, din care unii ple
cau − Ion Plăeșanu și Teodor Bră
descu –, alții veneau − Ana Șubă,
Elena Ventonică, Dumitru Petrescu –

nu le permitea actorilor să se
preocupe numai de text și inter
pretare, ci îi obliga să lucreze îm
preună cu regizorul și directoarea
la realizarea păpușilor, a decoru
rilor, la curățenie, tâmplarul să fie
și mașinist, iar nu de puține ori se
întâmpla ca unul dintre actori să

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

controleze biletele la intrare.
Soții Ligeti au rămas la Tea
trul de Păpuși Iași până la sfâr
șitul lui 1951, moment în care
direcția de scenă și conducerea
teatrului iau fost încredințate lui
Manole Al. Foca, profesor de Dic
ție la Conservatorul ieșean. SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA DIANA POPESCU

„Ar ﬁ bine să nu ne mai temem să facem
lucruri mici, amuzante sau copilărești“
După 24 de ani de jurnalism cultural (printre altele, reporter la

la umăr cu personajul cărții pe care a scris-o: „Recunosc cinstit

„Adevărul“ și „Gândul“ ori producător al emisiunii Digicult), Diana

că nu am depășit cu mult vârsta de zece ani, pe care o are Luna,

Popescu se simte mai în largul ei adresând întrebări, ascultând

așa că orice prostie aș debita în cadru organizat și oficial trebuie

oamenii care i se par interesanți și despre care crede că au lu-

privit cu rezerva asta. Sunt ca un copil nesupravegheat, care, iată,

cruri de spus. De mai bine de un an, de când a apărut prima ei

spune orice îi trece prin cap“, îmi împărtășea aceeași Diana

carte, Aventurile Lunei în lumea cuvintelor sucite (Vellant, 2020,

Popescu, înainte de a ne așeza pentru o conversație și o porție de

il. Alexandra Radu), se simte bizar atunci când e de cealaltă parte

râsete zgomotoase la o terasă, în timpul celei de-a IX-a ediții a

a baricadei, răspunzând la întrebări. Dar o face, cu un tonus și o

Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT), unde

energie de invidiat și cu relaxarea omului care se situează umăr

a fost oaspete, pe o vreme splendidă de toamnă caldă.

ELI BĂDICĂ

Luna nu era pe aceeași lungime
de undă și protesta, probabil nu
eram acum aici sau, dacă eram, îți
luam eu ție un interviu.

După cartea aceasta, după feedbackurile primite, te gândești la
tine și ca la o scriitoare?

Luna știe „cum să se plictisească“ de minune. De ce ai ales să o
descrii astfel pe protagonista
cărții tale, încă de la început, din
primele trei fraze? Care crezi că
e importanța plictiselii în viețile
noastre?

Am în continuare sindromul im
postorului. Anul ăsta am fost in
vitată la FILIT în calitate de
scriitoare, dar încă mi se mai pare
ceva nelalocul lui.
Cartea asta na fost scrisă cu
scopul de a fi publicată ori dintro
ambiție de a deveni și altceva
decât jurnalistă. E un text care
pur și simplu a venit, a curs, sa
cerut pus undeva în computer, au
mai venit niște povești, au mai
venit niște năzbâtii și, la un mo
ment dat, nu știu de unde a venit
și ideea că poate ar fi mai bine să
le pun întro bocceluță și să fac și
altceva cu ele în afară de a le ține
doar pentru mine, poate să le
împrăștii în lume. Când leam tri
mis celor de la Vellant textul și
miau răspuns entuziaști că sun
tem pe aceeași lungime de undă,
am zis OK, oare în ce mam băgat?
Hai să vedem ce iese din asta.
Și se pare că miam făcut un
mare cadou. Din feedbackurile
astea primite, despre care vorbeai
și tu, după atâtea fețe amuzate,
atâtea mesaje primite, atâția
părinți uimiți că ai lor copii, care
nu citesc de obicei, au stat până
noaptea târziu să termine prima
poveste, de exemplu, îmi dau
seama că, deși nu mă așteptam,
sunt atât de încântată că sa în
tâmplat asta!

Ambiții scriitoricești nu există
în continuare. A fost un accident
fericit din viața mea. Poate că o să
recidivez curând, poate că nu,
habar nam, cine știe? Asta cu eti
cheta de scriitoare mi se pare că e
ceva ce nu merit, pentru moment.
Cinci povești, fiecare cu tipicul
ei, cuvinte inventate, cuvinte
adaptate, lecții amuzante, mici
reinterpretări ale poveștilor clasice, cu asocieri contemporane,
jocuri inedite, un cadou-basm și
multe, multe altele. Cum ai construit cartea, care e istoria
structurii ei, cu toată întâmplarea de moment?

De aici vin propriile mele rezerve
cu privire la eticheta de scriitoare:

nu a fost nimic premeditat. Ele au
curs așa cum sunt, asta e ordinea
lor cronologică. Bineînțeles că am
mai intervenit apoi asupra lor, nu
leam lăsat în formula inițială, nu
pot să invoc un dicteu automat, o
transă în care am intrat scriind
lucrurile astea, dar pot să mărtu
risesc că am pe noptieră un teanc
de hârtiuțe, pe care mă trezeam
noaptea să notez, că nu voiam să
le pierd. Nefiind gândită ca o
carte, ele au venit când au venit,
leam lăsat în treaba lor, probabil
sau împrietenit între ele, poate
că au dat petreceri personajele
prin computerul meu, habar
nam, au fost suficient de discrete
să nu lase urme peacolo, nu șiau
făcut de cap cu alte foldere.

La un moment dat, revizuind
poveștile, văzând tematicile, miam
dat seama că ar fi trebuit să mă
opresc acolo, că e suficient, că lu
crurile pe care le scrisesem pe o
hârtiuță ar fi mers întro altă po
vestioară și tot așa. Nam avut
niște strategii bine puse la punct.
Iar poveștile au fost cooperante,
sau așezat de bună voie acolo
unde leam propus, nu sau cerut
în alte direcții. Sunt genul de om
căruia nui place să muncească
foarte mult pentru ceva: dacă
mam apucat în copilărie de un
sport și nu mia ieșit din prima, a
doua, a treia încercare, de exem
plu, la revedere! Așa și aici: dacă
opuneau rezistență, dacă aveam
multă bătaie de cap cu ele, dacă

Acolo era o joacă, așa cum se în
tâmplă în multe – dacă nu chiar în
toate – pagini din cartea aceasta.
Eu detest plictiseala. Am reușit
cumva sămi organizez viața astfel
încât să nu mă plictisesc niciodată,
prefer să mă plâng că sunt obosită,
că am un milion de lucruri de
făcut, că nu mai pot și că aș vrea o
vacanță o dată pe lună, o săptă
mână, dacă sar putea. Mama, care
face 73 de ani în această toamnă și
mereu când o sun face câte ceva,
spune tot timpul că nui înțelege
pe oamenii care se plictisesc.
După mintea mea, plictiseala
ar trebui evitată cu orice chip. Ar
trebui săți faci un scop în viață.
Propuneți măcar să nu te plicti
sești în viața asta, că nu știi ceo să
se întâmple în următoarea.
Cât despre „plictisitul de mi
nune“, copiii experimentează sen
zația asta mai ales atunci când
sunt cu adulții, atunci când sunt
în contexte în care nar vrea să fie,
dar situația o impune; mă gândesc
uneori că deasta vor să crească
mai repede, ca să facă numai ce
vor și să nu mai stea în preajma
adulților care li se par atât de
plictisitori.
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Te-am întrebat despre plictiseală, recunosc, și cu gândul la
trendul ultimilor ani, în care ea
este elogiată, e considerată sursă a creativității, în contra curentului productivității, al alergatului capitalist continuu...

Dacă prin plictiseală înțelegem
relaxare, lene, la o adică, ori tim
pul pe care nil luăm ca să respi
răm, să nu mai alergăm cu sufle
tul la gură dintrun loc întraltul
și să facem lucruri pentru noi,
atunci da, hai să ne plictisim și noi
de minune, ca Luna.
De curând, am scris un text
despre rutină, la invitația Anei
Maria Sandu, care a apărut în „Di
lema veche“. Mi se pare un obicei
foarte simpatic; dacă pe tine te
bucură ceva, oricât de banal lear
părea celorlalți, eu sunt pro ru
tină. Plictiseala, la fel.
Exact. Plus că mai e și direcția
aceasta, în ultimele decade, cu
părinții care le încarcă programele copiilor până la refuz, cu
activități de tot soiul. Așa că, citind descrierea Lunei, m-am
gândit că mi-ar plăcea să citească cât mai mulți copii cartea
asta și să-și spună că se pot plictisi și ei de minune, se pot juca și
ei cu toate cuvintele pe care le
știu, pot inventa infinit cuvinte,
pentru că e la îndemâna oricui.

Am senzația că adulților li se pare
jenant să recunoască faptul că nu
se îndeletnicesc cu lucruri mărețe,
că principala lor treabă nu este să
salveze lumea. Nu, oameni buni,
viețile noastre nu sunt făcute numai
din lucruri care cer aplauze, care se
vor solda cu reflectoarele pe noi.
Frustrările adulților ajung în spina
rea copiilor, care se văd nevoiți să
facă șapte milioane de activități pe
metrul pătrat, când ar putea să facă
niște lucruri nu atât de înălțătoare,
dar care săi fericească.
Referitor la ce spuneai tu, la
joaca dea cuvintele, care mie
cred că mie în ADN – habar nam
de unde, că sunt copilul a doi in
gineri, ei se mirau, în copilăria
mea, de ce scriu compuneri cu

atâta bucurie, nu înțelegeau ce se
întâmplă, al cui e copilul ăsta –,
am avut și feedback de genul ăsta:
copiii le spuneau ghicitori din
carte adulților și se amuzau co
pios, căci adulții erau ocupați cu
treburile lor și se blocau când pri
meau o întrebare de genul: Cum
se cheamă o omletă care se face
foarte încet? Când primeau poan
ta– „omlentă“ –, se distrau împreu
nă. Copiilor le place săi tratezi ca
de la egal la egal, să nui tratezi ca
pe niște miniomuleți, ci ca pe
niște persoane, dar nu îi încărca
pe ei cu toate lucrurile care ție ți
se par esențiale, pentru că sar
putea să ai surpriza ca lor să li se
pară altfel.
Ți-ai putea imagina o situație în
care Luna să rămână fără cuvinte? Care ar fi aceea?

Eu miaș putea imagina, dar cred
că ea ar zice că ar fi de neconce
put, sub demnitatea ei. Dacă ar ră
mâne, totuși, fără cuvinte, pro
babil că ar fi pentru o perioadă
foarte scurtă de timp, apoi sar re
dresa imediat și ar da drumul
unui tăvălug care să compenseze
bucățica aia de tăcere mirată.
Sigur, magia cuvintelor, a
imaginației, a poveștilor, dar cartea ta mai vorbește și despre altele, cum ar fi problema bullying-ului în școli. A fost o chestiune intenționată/ premeditată
sau accidentală, parte din ancorarea în realitățile personajelor?

A fost ceva peste care nu cred că se
poate trece în zilele noastre.
Nam vrut să pun un accent mare,
a fost o adiere de bullying, să
zicem, dar naș fi vrut să trec lucrul
ăsta sub tăcere. Ori prejudecățile
pe care le avem față de alții, cât de
importantă e empatia, cât cân
tărește prietenia, mai ales la vâr
stele astea mici, între copii de
aceeași vârstă... Toate astea și al
tele se regăsesc acolo pentru că,
deși nu am copii, am mulți prieteni
care au, caremi povestesc despre
lucrurile astea șimi dau seama că
sunt subiecte serioase, importante,
care îi preocupă. Și, dacă le servești
cu o glazură de râs, sar putea să fie
mai digerabil pentru toată lumea.
Nam vrut so dau în tragic, pentru
că na fost ăsta scopul cărții – și
nici nu cred că va fi vreodată –, dar
nici nu puteam trece pe lângă.
Pe care dintre limbile străine cunoscute de FigarOz (păsărește,
vulpește, bursuceasca veche și
maimuțeasca literară) ți-ar plăcea să le știi și tu? De ce?

Știu deja maimuțeasca literară, am

deprinso dea lungul vremii –
cred că maimuța e pentru mine, cu
ea maș asocia; și, dacă e și literară,
e irezistibilă, din punctul meu de
vedere, nai cum so refuzi. Unde
mai pui că bursuceasca e și foarte
dificilă, pe la nivelul japonezei și,
dacă nai timp să repeți zilnic,
nai șanse so deprinzi la un nivel
rezonabil.

merită făcut. El valorează greuta
tea ta în aur. Ar fi bine să nu ne
mai temem să facem lucruri mici,
amuzante sau copilărești, avem
toată viața înainte să fim niște
adulți responsabili, putem să
mai deraiem din când în când,
dacă asta ne fericește, pentru că
sar putea să avem niște surprize
uriașe.

Cui i-ai dărui un borcan de
dulceață cu glume?

Ce scriitor ți-ar plăcea să-ți
citească volumul?

Cred că fiecare ar trebui să aibă
un borcan cu dulceață cu glume
în cămară, pe lângă zacusca de la
mama, pe lângă niște murături
mai mult sau mai puțin reușite, pe
care lea făcut singur. Nu știi ni
ciodată când îți trebuie.
Uite, întrebândumă tu asta,
mă întreb și eu acum cum ar fi
fost dacă pe vremuri, la un ceai de
la ora cinci, în loc de dulceața de
vișine sau de șerbet și apă rece, ai
fi primit două lingurițe de dul
ceață deasta pe o farfuriuță de
porțelan? Poate că discuțiile ar fi
fost mult mai puțin tensionate
sau ai fi ajuns la niște concluzii cu
totul diferite.

În cea mai bună dintre lumile po
sibile, aia în care scriitorii care au
murit mai pot să citească, miar
plăcea ca acela să fie Vlad Mu
șatescu, căci cărțile lui mau dis
trat tare când eram copil. Dacă
mă gândesc bine, ar fi nedrept să
nu existe lumea aceea.

Foarte posibil. Pe cine ai include
fără ezitare în volumul Istoria
bâlbâielii, care apare spre final?

Pe orice puști amorezat care în
cearcă săi spună fetei pe care o
place lucruri și care no să reu
șească asta nici la prima încer
care, nici la a doua tentativă, va
avea mult de lucru.
Istoria bâlbâielii e mai sim
patică în cărțile pentru copii
decât în viețile noastre de acum,
în care politicul se bâlbâie și ne
costă pe toți lucrul ăsta; nu știu ce
logopezi iar putea ajuta ori dacă
de acolo va veni salvarea, dar,
dacă aș ști că bâlbâielile de genul
ăsta ar putea fi rezolvate de niște
texte, maș oferi să fac asta pro
bono pentru viitoarele guverne.
Ar fi mult de muncă, dar eu îmi
ofer serviciile. Bine, miaș dori, de
fapt, săi scot pe politicieni din is
toria asta a bâlbâielii, în care ei au
ajuns prin forțe proprii și unde se
tot încăpățânează să rămână. Mă
gândesc că poate ar fi bine să iasă
de acolo și să intre, nu știu, în Is
toria eficienței?
Ce te-au învățat Aventurile
Lunei...?

Mau învățat că, dacă pe tine te
mână ceva în luptă, în viață sau în
scris, indiferent dacă ai temeri cu
privire la asta, dacă ți se pare că nu
sunt niște lucruri importante pen
tru mersul planetei, dacă lucrurile
alea țiaduc bucurie, oriceai face,

Îmi și imaginez poșta în
lumea aceea...

Da, ceva de genul Avem cărți de
pe vremea dumneavoastră și cărți
abia apărute, ce să vă aducem?
Sigur, miar plăcea să citeas
că și Saramago, Borges sau Ryū
Murakami, care sunt slăbiciunile
mele. Nu știu dacă aș avea curajul
să le dau cartea la citit, dar dacă,
întrun moment de inconștiență,
aș face asta și aș ști că, nu știu,
zece dintre paginile cărții au
ajuns sub ochii lor, nici măcar
naș mai vrea să știu ce cred des
pre ea, ar fi suficient că am petre
cut acest timp de calitate împreu
nă, la distanță peste timp.
Altfel, oricine miar plăcea s
o citească, indiferent ce vârstă,
statut, educație etc. are.
„Orice cuvânt există odată ce
l-ai rostit“ – îi spune Luna bunicii, la un moment dat. Când citeam, mă tot gândeam cât de
distractiv ar fi un DOOM sau o
versiune a lui pentru copii cu
niște cuvinte/ definiții inventate
precum „fructișag”, „fentativă”,
„leglume”, „portocalme”, „pricomigrene”, „cercel” (ca diminutiv al cerului), „măcel” (ca diminutiv al bobocilor de mac)...
Ar fi foarte de folos, și pentru lumea în care trăim, și pentru
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copiii care ar putea să se refugieze în cuvinte și-n povești.

Ha, ha, da.
Adulții au această convingere –
nu știu de unde le vine – că fericirea
copiilor lor e direct proporțională
cu banii pe carei investesc în asta.
Și se chinuiesc teribil să le cumpere
tot felul de lucruri foarte scumpe,
când copilului poate că iar plăcea
mai tare să iasă la picnic sau să hră
nească veverițele. Joaca asta cu niște
cuvinte nu că este ieftină, este gratis,
e la îndemâna oricui și te poate bu
cura oricând, nu depinde de nici un
loc sau moment și te poți juca dea
unul singur, în mintea ta. Iar eu sunt
absolut sigură că imaginația unui
copil este infinită. Și căși poate crea
o lume din cuvinte, o lume doar a
lor, care lor le e la îndemână și nouă,
din ce în ce mai puțin.
Având acum experiența aceasta
cu Luna, accidentală cum a fost
ea, te-a fulgerat vreun gând
cum ar fi dacă ai trece și înspre
literatura pentru adulți?

Dincolo de proză scurtă, naș tre
ce. Nu cred că e locul meu.
Deocamdată, oamenii îmi spun
de la obraz că aventurile Lunei tre
buie să continue, că nui pot lăsa
așa, doar cu astea 80 de pagini.
Eu continui să nu mă iau
foarte în serios, căci am senzația
că aș avea mai mult de pierdut
decât mizând pe râs – râsul e una
dintre marile mele plăceri.
Sunt atât de mulți oameni
care scriu bine literatură pentru
adulți, încât mă las pe compute
rele – nu cred că mai scriu mulți
de mână – lor, iar eu îmi văd de
bucățica asta a mea copilărească
și copilăroasă, inevitabil plină de
chestii sucite.
Care dintre întrebările primite de
la copii, legate de cartea ta, ți-a
fost cea mai aproape de suflet?

A fost o fetiță care mia spus că
sa prins și miam zis că am încur
cato, că o să fie nasol. Apoi, a
completat: Ești tu, așa e?. Și nam
putut so mint, că noi, copiii între
8910 ani, nu ne mințim, și iam
zis: Se pare că da. SDC

După mintea mea, plictiseala ar trebui
evitată cu orice chip. Ar trebui să-ţi faci
un scop în viaţă. Propune-ţi măcar să nu
te plictisești în viaţa asta, că nu știi ce-o
să se întâmple în următoarea.
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Despre Niciodată singur. Fragmente
dintr-o galerie de portrete de Andrei Șerban
Vineri, 17 decembrie, ora 20.00,
pe paginile de Facebook Polirom
& Cărturești
l facebook.com/polirom.editura
l facebook.com/Carturesti
l Vor vorbi, alături de autor:
George Banu, Nona Rapotan
Piesă cu piesă, Andrei Șerban
compune un mozaic al artiștilor
străini și români pe care ia cunos
cut, o frescă personală a lumii cul
turale, cu punctele ei forte și vulne
rabilitățile mai puțin știute. Nume
mari din lumea artei sunt evocate
nu doar din perspectiva regizorului,
ci și a omului care a cunoscut alți oa
meni. Peter Brook, o autoritate în
teatrul contemporan, ia facilitat au
torului întâlnirea cu gândirea lui
Gurdjieff. Ellen Stewart, fondatoa
rea teatrului newyorkez La MaMa,
ieșit din șabloane și devenit plat
formă de expresie pentru artiștii ti
neri, șia învăluit viața privată întro
aură de legendă. Meryl Streep, stă
pânită de impulsuri contradictorii și
mereu imprevizibilă, avea în tinerețe
l

ambiția de a fi prima în toate. Pina
Bausch le cerea dansatorilor o sin
ceritate absolută, aproape brutală,
făcândui pe unii să izbucnească în
plâns la repetiții. Dând la o parte
măștile – tot atâtea conversații cu
sine, autorul ne arată nemijlocit chi

purile de sub ele, ipostaze ce con
struiesc împreună imaginea omului
care își închină viața artei și arta
vieții, ca să înțeleagă diferența dintre
fantezie și realitate.
Andrei Șerban, ca tânăr regizor
absolvent al Institutului de Teatru

din București, a fost invitat cu o
bursă Ford la New York, la teatrul
La MaMa. A studiat apoi un an cu
Peter Brook la Centrul Internațio
nal de Cercetări Teatrale din Paris.
A ajuns curând unul dintre cei mai
importanți regizori de teatru și

operă din lume, cu o carieră remar
cabilă în SUA și Europa. A lucrat pe
scene prestigioase (Metropolitan
Opera, Comedia Franceză, Opera
din Paris și Viena, Covent Garden,
Teatrul Național din Londra etc.) și
a revenit după 1989 în România
pentru a conduce timp de trei ani
Teatrul Național din București,
unde a pus în scenă, printre altele,
Trilogia antică, montată inițial la La
MaMa, cu un succes internațional
răsunător. A rămas prezent în viața
teatrală a țării. A fost șeful catedrei
de Actorie la Universitatea Colum
bia, a predat la diverse școli de tea
tru din lume, a fost nominalizat
pentru Tony Awards și a primit nu
meroase premii și distincții, printre
care Obie, „Mr. Abbott“, Elliot Nor
ton for Sustained Excellence, Ordi
nul „Steaua României“, precum și
numeroase premii UNITER. A mai
publicat albume cu fotografii din
spectacolele sale (Editura ICR,
2008; Nemira, 2013) și O biografie
(Polirom, 2006, 2012). SDC

Online & live despre Restul ca problemă
a ﬁlosoﬁei de Alexander Baumgarten
Joi, 16 decembrie, ora 19.00,
pe paginile de Facebook Polirom
& Cărturești
l facebook.com/polirom.editura
l facebook.com/Carturesti
l Vor vorbi, alături de autor:
Mihai Maci, Nona Rapotan
l

„Nimic din mintea mea nu îmi
arată că trebuie să gândesc restul,
ci știu că mă pot înconjura cu tot
confortul faptului de a închide
ochii și de a nu mă întreba, poate
chiar niciodată, răstălmăcind o
veche și gravă întrebare a filosofiei:

De ce mereu rămâne ceva mai de
grabă decât nimic? Dar obiș
nuința minții mele de a fi înfrântă
în elanul ei de a consuma tot ce îi
iese în cale o face să resimtă
anxios și continuu că mereu ră
mâne «ceva ce ne scapă». Și chiar

aceasta ascunde inevitabil sensul
verbului a concepe: a pune alături
o formă și un conținut, înlăturând
și negând orice rămâne, așa cum
scriitorul își poate arunca cior
nele sau și le poate preface în
obiecte de admirație, dar gazela
este obligată cu riscul vieții să
mănânce placenta nounăscutu
lui ei. Hai să scriu atunci o carte
despre rest.“ (Alexander Baum
garten)
ALEXANDER BAUMGARTEN
(n. 1972) este profesor de istoria
filosofiei medievale la Universita
tea „BabeșBolyai“ din ClujNa
poca și membru al Uniunii
Scriitorilor din România. A publi
cat ediții, traduceri comentate și
exegeze ale unor autori precum
Aristotel (din opera căruia a tra
dus Politica, Despre suflet și

Fizica), Plotin, Augustin, Grigore
cel Mare, Anselm, Gerard din
Cenad, Bernard din Clairvaux,
Toma din Aquino, Godescalc din
Nepomuk și alții. Coordonează, la
Editura Polirom, colecția „Biblio
teca medievală“, în care au apărut
din 2003 până în prezent 45 de vo
lume bilingve ale operelor unor
autori medievali din tradiția la
tină, greacă, arabă sau franceză
veche. Volumele sale de studii și
eseuri conțin reflecții asupra filo
sofiei antice și medievale, dar și
asupra receptării acestora în cul
tura română: Principiul cerului
(Dacia, 2001; ediția a IIa, Huma
nitas, 2008), Sfântul Anselm și
conceptul ierarhiei (Polirom,
2003), Șapte idei înrâuritoare ale
lui Aristotel (Humanitas, 2012),
Vânătorul cu o singură săgeată
(Ratio et Revelatio, 2013). SDC
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Daruri la măsura nopții
Nicolae alungă norii
negri de furtună,
presărând stele aurite
pe cerul senin.
În 1433, pictorul italian Bicci di
Lorenzo începe lucrul la altarul
bisericii San Niccolò di Cafaggio,
o mănăstire benedictină pe locul
căreia se află astăzi un corp al
Conservatorului Luigi Cherubini
din Florența. Din pictura lui sa
păstrat doar o mică parte a prede
lei, secțiunea inferioară a altaru
lui, care zugrăvea scene din viața
și minunile patronului ei, alături
de Fecioara cu Pruncul, îngeri și
sfinți. Pentru că familia Medici îl
comisionase la celebrul său Pa
lazzo, iau trebuit doi ani pentru
terminarea acestui altar, deși
Bicci era un specialist în fresce de
mari dimensiuni – între ele scena
în care Nicolae din Patara aduce
zestre celor trei fete sărace, păs
trată întrun triptic al catedralei
din Fiesole, despre care se spune
că lar fi inspirat pe Benjamin
Britten să scrie în 1948 cantata
pentru tenor, cor de băieți și două
piane, Saint Nicholas.
Ashmolean Museum de la
Universitatea Oxford păstrează
un mic fragment din rămășițele
aurite ale altarului florentin din
Cafaggio, o scenă de doar 29×59
cm, în care Sfântul Nicolae îm
blânzește furtuna. E una dintre
cele mai neașteptate reprezentări
a celui considerat făcător de mi
nuni, ocrotitor al copiilor (al celor
cuminți!), al fetelor sărace, dar și
patron al marinarilor și hoților
încolțiți de regrete: prinși de fur
tună, cu pânzele zdrențuite în bă
taia vântului, echipajul și pasa
gerii navei la ananghie aruncă
frenetic cufere și baloți peste
bord pentru a ușura încărcătura.
Unul dintre ei, probabil căpitanul,
se roagă Sfântului Nicolae, care
plutește peste viforul valurilor,
binecuvântând îmbrăcat în hla
midă și cu mitră episcopală, cu lu
mina izbăvitoare. Postura lui
zburătoare e repetată în sens in
vers, în josul tabloului, de o sirenă
care pleacă cu viteză spre stânga;
ea evocă pericolele mării și crea
turile păgâne pe care creștinis
mul le învinsese.

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Bicci di Lorenzo, Sfântul Nicolae din Bari îmblânzind furtuna, 1433-1435, Ashmolean Museum, University of Oxford

Deznodământul e ușor de an
ticipat: Nicolae alungă norii negri
de furtună, presărând stele aurite
pe cerul senin. Am descoperit
acest tablou grație unei reprodu
ceri de pe coperta unui disc din
1998, mai exact detaliul cu sfântul
plutitor printre stele: The Night of
Saint Nicholas, pe care, pentru că
nici nu există prea multe colinde
cu el (în afară de, bineînțeles,
Jolly Old Saint Nicholas) și nici
nu prea mai primesc daruri, îl as
cult de atunci în fiecare an de Moș
Nicolae. Așa că folosesc această
pictură ca pretext pentru a vă face
să ascultați o muzică inedită, mai
ales pe cei care, nefiind cuminți,
nu găsesc nimic în ghetele din
noaptea cu pricina.
Noaptea Sfântului Nicolae e
o colecție de cântări sacre inter
pretate de două grupuri vocalin
strumentale italiene specializate
în muzică veche. Partiturile da
tează din secolele 1314, epoca în
care a fost construită biserica San
Niccolò di Cafaggio din Florența.
A apărut în 1998 la Arcana, o casă
de discuri bizară a unui francez,
tot bizar, dar genial, care imprima
din anii ’90 muzici rarisime, ma
joritatea capodopere uitate sau
neglijate. Francezul a murit între
timp, Arcana a intrat în siajul
Outhere Music, o casă mare spe
cializată în muzică clasică și jazz,
dar care continuă să scoată dis
curi fenomenale, de la creații ano
nime păstrate prin cotloane de
biblioteci din Evul Mediu până la

partiturile unor compozitori ne
cunoscuți de la începutul turbio
narului secol XX. Toate în in
terpretări impecabile. Așa cum e
și aceasta, o colecție impropriu
subintitulată „o liturghie medie
vală pentru Advent“, majoritatea
extraselor fiind lucrări disparate
din Antifonarul Sarisburiense,
confirmate din surse scrise la
Bamberg și Ivrea.
Toate piesele sunt o mărturie
diastematică de secol 14 în „notae
quadratae“ (o notație muzicală
primitivă, dar destul de logică, cu
niște pătrățele care indicau înăl
țimile, dar nu și duratele sunete
lor), dintrun manuscris celebru
pentru lumea specialiștilor în
muzică veche. Muzica din această
înregistrare face parte aproape în
întregime din Oficium Sancti Ni
colai Episcopi & Confessoris; este
alcătuită din Vecernie, Utrenie și
slujba Laudelor cu trei Ceasuri.
Structurată după tipicul roman,
liturghia Sfântului Nicolae va fi
apoi adaptată de un anume Wil
liam de Volpiano, muzician și ar
hitect, care în jurul anului 1100
proiecta și biserica abației de la
Mont SaintMichel. Toate antifoa
nele cu psalmodia corespunză
toare și lecturile din psalmi sunt
extrem de vechi, chiar dacă nu din
așazisul fond primitiv al muzicii
gregoriene, ci dintrun al doilea
val, care conține și transformă
formulele cantus firmusului pri
mordial, fiecare cu caracteristici
proprii: la Qui cum audissent i se

alătură un delicat acompania
ment de harpă medievală, pe
când O Christi pietas este singura
lucrare care aduce împreună vo
cile feminine cu cele masculine,
un incipit pentru corul mixt din
secolele ce vor urma.
Și cei care cântă sunt specia
liști, La Reverdie, un celebru cvar
tet multinațional vocalinstru
mental și I Cantori Gregoriani, un
grup gregorian masculin cremo
nez. La Reverdie a fost fondat în
1986 de două perechi de muzi
ciene surori din Italia, Claudia și
Livia Caffagni, Elisabetta și Ella
de Mircovich, specializate în re
pertoriul vast și variat al Evului
Mediu și al Renașterii timpurii. În
proiectele lor muzicale sunt folo
site și instrumente ca psalterion,
vielă, harpă, țiteră germană și di
verse percuții. Literal, reverdie se
traduce reînverzire, numele for
mației vine de la un gen poetic al
trubadurilor medievali care cele
bra venirea primăverii. Dar nu
metaforele sunt importante: in
terpretarea în sine duce instanta
neu la frumusețe, prin simplitate;
voci îngrijite, rar și discret acom
paniate de cele câteva instru
mente vechi și percuția austeră,
împăturesc atemporal muzica
unei păci așezate, perfect inconci
liabilă consumerismului contem
poran căruia îi suntem definitiv
predați. Un prezent zgomotos și
mercantil în care Santa Claus la
înlocuit fără menajamente pe
Sancti Nicolai, acel înțelept și

subtil „chip al blândeților“, un pre
zent în care uităm săl ascultăm pe
celălalt. Sărbătoarea Sfântului Ni
colae, așa cum spunea un bun dis
cipol al său peste secole „nu este o
sărbătoare a ghetelor pline, ci o
amintire a picioarelor goale“.
Amintirea aceasta trezvitoare
se simte pe întreaga ambianță a
înregistrării, una întru totul cu
prinzătoare: o biserică bineîn
țeles, San Damaso din Modena,
ale cărei reverberații îmbrăți
șează nu doar pauzele de expresie
și tăcerile din partituri. Un fagure
mare de piatră prin care curge
greu, cu rotunjimi de metal topit,
sunetul drept, fără pic de vibrato,
în afara timpului, fără nimic din
zgomotul fad de „spirit al sărbăto
rilor“. Și nu e o metaforă, sunetul
acestui disc e greu de fixat în
timp, întro epocă sau în rigori și
canoane estetice, imposibil de an
corat în colbul manuscrisului de
acum 700 de ani, la fel de fără vâr
stă ca însuși Sfântul icoană a
blândeților înțelepțite căruia îi e
închinat. Muzica acestei nopți e în
fapt o luminoasă hagiografie a
Sfântului Nicolae: făcător de mi
nuni, ocrotitor al copiilor (al celor
cuminți!), al fetelor sărace, dar și
patron al marinarilor și hoților
încolțiți de regret, căruia un anu
me Nicolae, om de altfel iute la
mânie, umblat peste mări și țări și
devenit episcop credincios în Mi
ra Lichiei, a avut bunătatea și răb
darea de ai poza ca model. SDC
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Mircea Mihăieș – Finnegans Wake, 628
„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă
în avanpremieră un
fragment din volumul
Finnegans Wake,
628. Romanul
întunericului, de
Mircea Mihăieș, care
va apărea în curând la
Editura Polirom.
– FRAGMENT –

În forma finală, după numeroase
rescrieri, rearanjări, reformulări
și pretipăriri, Finnegans Wake
are 628 de pagini — cifră păstrată
în toate edițiile — și e împărțit în
patru secțiuni. Factorul numero
logic era astfel evidențiat din
prima clipă, prin stabilirea cheii
de lectură bazată pe dialoguri in
terne și savante corespondențe de
ordin filosofic, religios, psiholo
gic, semantic ori fonetic. Cele mai
multe lecturi ale cărții privile
giază apartenența ei domeniului
visului. Întradevăr, Finnegans
Wake e alcătuită dintro succe
siune de transcrieri ale universu
rilor onirice „captate“ în subconș
tientul unor personaje. E elemen
tar, în aceste condiții, să căutăm,
dincolo de visele individuale,
identitatea Marelui Visător.
Așadar, cine e visătorul din
spatele pânzei de reverii, închi
puiri, meditații și fantasme? Hugh
Kenner, imbatabil specialist în

dezvăluirea motivațiilor din sub
teranele textelor joyceene, afirmă
fără să clipească: Finnegans Wake
e bazat pe relatările, fantasmele și
visele tatălui scriitorului, așa cum
iau parvenit ele după publicarea
lui Ulysses: „O carte nouă prindea
contur, polarizată între visele
leneșului său tată și fantasmago
ricele evenimente ale regimului
Healy [primul guvernator, în 1922,
al Statului Irlandez Liber, n.m.,
M.M.], cu legendara substituire a
zeilor și eroilor de către muritori
sub forma unei acțiuni arhetipale.
Tatăl lui, în care se reîncarna atât
de mult din trecutul Dublinului, a
devenit subiectul a numeroase
schițe“ (Kenner, Hugh, 1987. Du
blin’s Joyce. Bloomington, Indiana
University Press, p. 269).
Kenner își bazează speculațiile
pe un interviu cu tatăl scriitorului,
publicat în 1949, despre care sa
spus, de altfel, car fi un fals. Ulterior,
sa demonstrat că textul, apărut în
James Joyce Yearbook, editat de
Maria Jolas, era autentic. Mai mult,
era chiar plauzibil: Joyce însuși tri
misese jurnaliștii săi intervieveze
tatăl, pe care îl considera o mină de
aur privind viața politică și mon
denă a Dublinului. Pentru cineva
obișnuit să identifice transpuneri în
ficțiune ale realității, imaginea bă
trânului Joyce petrecânduși viața
întins pe o canapea („recumbent“) și
cea a gigantului care dormita în sub
pământurile Dublinului era deo
frapantă asemănare.
Întro reconstruire arbores
centă a motivațiilor lui Joyce pri
vind „modelul patern“ (fiul își
văzuse pentru ultima oară tatăl
când acesta avea vârsta personajului
din Finnegans Wake, Earwicker/

CARTEA
Lectura ideală a lui Finnegans Wake ar trebui să
fie una instantanee, în care toate cele 628 de
pagini ale cărţii să fie parcurse simultan. Doar astfel, prin expunerea la luminozitatea extraordinară
a literelor ce o compun, se pot atinge profunzimile pe care scriitorul pretindea că le cunoaște.
Cartea lui James Joyce se bazează pe un procedeu de recreare mentală a unor situaţii inaccesibile altfel decât prin observarea felului în care
funcţionează mintea. Din acest motiv, metoda de
lectură pe care am adoptat-o, mai degrabă intuitiv
decât printr-un proces raţional, e aceea concentrată pe cuvânt. E tehnica mașinii de cusut,
care străpunge materialul și, totodată, îl leagă,

Porter), John Gordon propune un
scenariu care aduce la același nu
mitor personajul real, autorul,
plăsmuirile sale ficționale și pro
cesele onirice desfășurate în min
tea acestora:
„Fiulvisător visează, simul
tan, atât despre actul visării și
despre faptul de a visa visele tată
lui, dând astfel naștere cărții în
care, după multă pălăvrăgeală, se
împacă oarecum cu el: «Mă întorc
la tine, tatăl meu rece». Analizând
cu atenție prima pagină, aflăm că
suntem purtați întro călătorie
care nea adus înapoi la Howth
Castle and Environs și imediat
după aceea, pe apă în sus, la Cha
pelizod, unde chefuia John Joyce
adunând povești despre căpitani
norvegieni și generali ruși. E cre
dibil, la urma urmelor, ca omul
care în cartea sa anterioară se dis
tribuise în rolul lui Odiseu, cel
care se întoarce acasă, să fie pre
gătit să se considere un Nestor —
sau, așa cum se spune în Wake, un
«nester»/ «făcător de cuiburi».
Ceea ce înseamnă că, aspi
rând să viseze visele tatălui său,
Joyce din Finnegans Wake e în
căutarea ispășirii pe care fiul a
respinso inițial. Revenirea din
prima pagină e atât aceea a fiului
risipitor, cât și a lui Sir Tristram —
sosirea din nou a lui James, ve
nind acasă la John“ (Gordon, John
1986, Finnengas Wake: A Plot
Summary. Syracuse, Syracuse Uni
versity Press, p. 92).
Din punct de vedere psihana
litic, scenariul e ispititor. El ră
mâne însă exterior romanului,
dând mai degrabă explicații privi
toare la tehnica, nu la conținutul
său. Rezervânduși rolul lui Nestor,

prin ţesături dese, de fragmentul anterior și de
cel ulterior. Ceea ce se impune prin lectură e un
straniu sentiment al diferitului. Am înţeles în ce
constă limbajul nopţii, idiomul unic în care a ales
Joyce să comunice: e mai mult vibraţie decât
sens, într-o încercare de a transmite în forme în
aparenţă obscure frumuseţea lumii. Finnegans
Wake nu e doar groparul întregii literaturi de până
la el, ci și o casă de nașteri în care își așteaptă
venirea pe lume noile forme de exprimare a
perplexităţii omului în faţa destinului. Pe un ton
zeflemitor, Joyce retrimite arta la etern-ambarasanta dilemă a fi sau a nu fi. Răspunsul provizoriu
se traduce în logica circulară care-i domină
cartea: nu se poate să nu mai fii, din moment ce
ai fost, chiar dacă la un moment dat s-a întâmplat
să nu mai fii...“ (Mircea Mihăieș)

bătrânul rege înțelept din Pylos,
Joyce își asumă, implicit, și alte
trăsături ale acestuia. Între ele, nu
în ultimul rând, lăudăroșenia.
Scriitorul poartă cu sine o întrea
gă tradiție, pe care nu obosește so
reamintească de fiecare dată când
îi distingem vocea. Faptul nu e
fără consecințe pentru construcția
și chiar pentru ideologia literară
subiacentă. Suntem îndemnați să
nu luăm prea în serios numărul
inepuizabil de jocuri de cuvinte, ci
să ne concentrăm pe neobosita
schimbare a planurilor și reflec
țiilor secrete induse de mișcările
acestora.
Dintro astfel de perspectivă,
Finnegans Wake e și o insolită carte
a împăcării. Reconcilierile dintre
frați (Shem și Shaun), dintre tată și
fii, dintre mamă și fiică, dintre exil și
casă sunt partea vizibilă a unui pro
ces în care, la polul opus, subzistă un

niciodată anulat sentiment al uzur
pării. El aparține nu doar credinței
unor personaje centrale din creația
lui Joyce, precum Stephen Dedalus,
ci și biografiei scriitorului: înaintea
nașterii sale, familia Joyce pierduse
un copil, un băiat mort la doar câteva
zile după naștere. Pe copil trebuia săl
cheme John, astfel încât la venirea pe
lume a viitorului scriitor a fost prefe
rat numele James. Trauma a rever
berat cât se poate de limpede în
Finnegans Wake, unde cei doi ge
meni ai familiei Earwicker se numesc
Shem și Shaun, echivalentele irlan
deze ale numelor invocate mai sus.
„Shaun” e o variantă a lui „Sean”
(pronunția e identică), forma celtică
al lui „John”, iar „Shem” e „James” sau
„Jacob”, imagine a uzurpatorului, a
celui care beneficiază prin simplul
act la nașterii de avantaje care nu i
sar fi cuvenit dacă istoria nar fi fost
marcată de tragedie. SDC
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Volumele Pedagogia învățământului primar și preșcolar,
coordonate de Ion-Ovidiu Pânișoară și Marin
Manolescu, premiate de Academia Română, ediția 2021
titlurile câștigăoare ale secțiunii Fi
losofie, Teologie, Psihologie și Pe
dagogie, obținând Premiul „Cons
tantin RădulescuMotru”.

Miercuri, 8 decembrie 2021, în Aula
Academiei Române, în format hi
brid, a avut loc decernarea premii
lor Academiei Române pentru anul
2019.

Pedagogia învățământului primar
și preșcolar, coordonat de Ion
Ovidiu Pânișoară și Marin Mano
lescu și apărut în două volume la
Editura Polirom, este unul dintre

Pedagogia învățământului
primar și preșcolar, volumul I
Reușind să fie deopotrivă un
tratat și un manual de pedagogie,
această lucrare în două volume
reunește contribuțiile a nu mai
puțin de 41 de specialiști în psiho
logie, științele educației și didac
tica specialității. Capitolele din
primul volum se axează pe funda
mentele educației, problemele
sistemului educațional românesc,
curriculumul educațional, in
struirea și evaluarea în educație,
toate văzute din perspectiva unor
abordări de ultimă oră. Temele de
reflecție cu care se încheie majo
ritatea capitolelor le oferă cadre
lor didactice ocazia de a deveni
profesori reflexivi și a se auto
perfecționa, integrând în practică

informațiile și conceptele teore
tice analizate.
„Pedagogia învățământului
primar și preșcolar este o carte
care vă invită întâi la reflecție și
apoi la acțiune; tot ce începe la
grupă/ în sala de clasă se conti
nuă în viață.“ (Coordonatorii)
Din cuprins:
Educabilitatea. Relația dintre
ereditate, mediu și educație • Opti
mizarea curriculumului educa
țional • Definirea și clasificarea
produselor curriculare • Metode de
învățământ. Perspective moderne •
Proiectarea pedagogică a activită
ților didactice • Managementul cla
sei/grupei de preșcolari • Tendințe
și perspective în evaluare • Succe
sul și insuccesul școlar
Al doilea volum al Pedagogiei
învățământului primar și pre
școlar continuă drumul deschis
de primul, oferind cititorilor săi o
excelentă bază de reflecție pentru
activitatea zilnică de la catedră.

Capitolele sale se adresează de
opotrivă cadrelor didactice și
părinților și încearcă să ofere o vi
ziune asupra unor relații echilibrate
între toți participanții la procesul
educațional. De asemenea, sunt ofe
rite informații utile despre didactica
diverselor discipline studiate în
școală, de la matematică și științele
naturii până la artă, limbi străine
sau educație fizică.
Din cuprins:
Școala în spațiul social. Teo
rii, modalități de relaționare și
transformări contemporane •
Personalitatea cadrului didactic •
Învățarea precoce a limbilor stră
ine, fundament al societății mul
ticulturale contemporane • Didac
tica istoriei în învățământul pri
mar: de unde și cum învață elevii
despre trecut • Didactica educa
ției fizice și psihomotorii în în
vățământul preșcolar • Didactica
științelor naturii. Noțiuni teore
tice și aplicații practice SDC

Online & live: Macarie Drăgoi, 10 ani cu
mitropolitul meu, Bartolomeu Anania
(1998-2008). Amintiri la capătul dorului
Marţi, 14 decembrie, începând cu ora 18.30, va
avea loc conferinţa „De ce mă simt singur
într-o eră a comunicării? Perspective
duhovnicești“, susţinută de PS Macarie Drăgoi,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, urmată de lansarea volumului
10 ani cu mitropolitul meu, Bartolomeu Anania
(1998-2008). Amintiri la capătul dorului, recent
apărut la Editura Polirom.
Invitaţi, alături de PS Macarie Drăgoi:
Părintele Constantin Sturzu, purtătorul de
cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
Grigore Ilisei, scriitor și jurnalist
Evenimentul va fi transmis live pe paginile de
Facebook Polirom, ASCOR Iași și Doxologia.

„Mă bucur să văd cum, la un secol de la
nașterea și la un deceniu de la plecarea fizică
dintre noi, dorul de mitropolitul Bartolomeu
este «stins» printro serie de evocări. Cea de
față, a părintelui episcop Macarie, este un
exemplu memorial dintre cele mai reușite: fi
rele amintirilor nu se încâlcesc întrun ghem

fără noimă, ci se împletesc, țesând, la un loc,
un brocart pe măsura nobleței celui amintit.
De la tânărul seminarist, apoi student teolog,
la monahul și arhiereul de azi, râul memoriei
curge, se intersectează cu tot felul de afluenți,
face scurte pauze, repornește și se varsă în
delta amintirii de obște. Paginile de față con
firmă și reconfirmă momente importante nu
doar din viața mitropolitului Bartolomeu, cât
mai cu seamă din cea a Bisericii lui Hristos pe
care a avut privilegiul și inspirația să o slu
jească. Îi mulțumesc fratelui meu în Duh, pă
rintelui episcop Macarie, că a menținut cu
delicatețe și fidelitate candela memoriei
mereu aprinsă, că nu a uitat și nici nu va uita
cum, unde și prin cine a deschis ochii în lu
mina slujirii.“ (Radu Preda)
Macarie Drăgoi (la Botez, MariusDan),
născut la 9 mai 1977 în Căianu Mic, jud.
BistrițaNăsăud. Absolvent al Facultății de
Teologie a Universității „BabeșBolyai“ din

ClujNapoca (19962000); studii aprofundate,
secția TeologieIstorie, la Facultatea de Teolo
gie din ClujNapoca (20002001) și studii de
specializare la universitățile Leeds și Durham
(20042005). Doctor în Teologie și în Istorie.
A fost secretar al mitropolitului Bartolomeu
Anania (19982003), redactor la Radio
Renașterea din ClujNapoca (19992002) și
Radio Reîntregirea din Alba Iulia (20032005).
În perioada studiilor în Anglia a întemeiat
prima parohie românească din nordul Marii
Britanii, la MirfieldLeeds. La 5 martie 2008 a
fost ales Episcop al Episcopiei Ortodoxe Ro
mâne a Europei de Nord de către Sfântul
Sinod al BOR. În prezent, îi păstorește pe ro
mânii ortodocși din Europa de Nord, pentru
care a înființat noi parohii cu mai multe bise
rici proprii și centre culturalcatehetice. A în
temeiat Centrul pentru tineret „Sfântul
Voievod Ștefan cel Mare“, Centrul de peleri
naje „Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești“
și alte centre socialfilantropice. A pus bazele

noii reviste eparhiale bilingve „Candela Nor
dului“ și ale editurii Felicitas, a înființat
distincția pentru mireni și clerici „Crucea Nor
dului“ și alte decorații episcopale. În 2010, îm
preună cu ierarhii și teologii ortodocși din
Stockholm, a întemeiat Centrul de Studii Or
todoxe din capitala Suediei, cu o editură pro
prie, Anastasis. A publicat numeroase studii
pe teme teologice, istorice și etnologice, pre
cum și articole, recenzii și interviuri în perio
dice bisericești și de cultură. SDC
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O adaptare cinematograﬁcă
care a reparat o nedreptate
O aprigă polemică sa declanșat
în Franța în jurul renovării cate
dralei NotreDame, distrusă în
urma unui incendiu care a bulver
sat întreaga lume. Căci, deși
președintele Macron a confirmat
anul trecut că NotreDame va fi res
taurată în forma inițială, proiectul
amenajărilor interioare sa dovedit
caracterizat de „modernizare“ și
„deschiderea spre artele contem
porane“, așa cum a fost el dezvăluit
în presă înainte de a fi supus joi Co
misiei Naționale a Patrimoniului
și Arhitecturii (CNPA).
Aceste „modernizări“ prevăzute
nu au făcut decât să alimenteze
temerile celor care susțin respec
tul față de patrimoniu și a provo
cat un val de reacții în presa fran
ceză și internațională. „Va fi un

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Disneyland corect politic“, a titrat
cotidianul conservator britanic
„The Telegraph“, dând tonul unui
val de reacții în întreaga lume.
Printre aceste schimbări, anun
țate de preotul Gilles Drouin, res
ponsabil cu proiectul, se numără
amenajarea unui „parcurs edu
cațional“ în interiorul acestei clă
diri medievale, în care povestea
biblică va fi spusă în mai multe
limbi, dea lungul unei serii de ca
pele, fiecare dedicată unei culturi
internaționale, iar ultima dedi
cată „mediului“. În acest timp, al
tarele, sculpturile clasice, confe
sionalele ar trebui să fie înlocuite
de picturi murale moderne, cu
instalații de sunet și lumină ce au
scopul de „a aduce vizitatorii de
la întuneric la lumină“. Ca să „dea

chei de înțelegere pentru jumăta
tea din planetă care nu știe ce este
o catedrală“, explică Christian
Rousselot, directorul Fundației
NotreDame. „Să explice murito
rilor de rând, fie chinezi sau sue
dezi, ce înseamnă ceea ce văd.“
Operele unor artiști contempo
rani precum Ernest PignonEr
nest, Anselm Kiefer sau Louise
Bourgeois ar putea „dialoga“ cu
arta vechilor maeștri, confirmă,
„ca exemplu“, ministrul Culturii.
Vor fi amenajate bănci mo
derne, fiecare dotată cu o sursă de
lumină, care să ofere un ambient
mai „intim“ participanților la cele
2.400 de slujbe religioase și 150 de
concerte care au loc, anual, în ca
tedrală. Citate din Biblie pot fi
proiectate în mai multe limbi.
O scrisoare publicată de „Le Fi
garo“ și semnată de peste o sută
de personalități franceze printre
care Stéphane Bern, Alain Finkiel
kraut și Pierre Nora, denunță
aceste modificări, pe care le des
crie drept „dispozitive de mediație
la modă, pe care le regăsim în
toate proiectele culturale așazis
imersive în care stângăcia se
împletește cu kitschul“. „Să res
pectăm opera arhitectului Viollet
leDuc, munca artiștilor și artiza
nilor care au trudit să ne ofere
această nestemată, să respectăm
principiile patrimoniale ale unui
monument istoric“, cer semnatarii
scrisorii. „Căci ceea ce incendiul
a cruțat, dioceza Parisului vrea să
distrugă.“

Sunt temeri împărtășite și de
experți francezi, precum istoricul
Alexandre Gay sau arhitectul
Maurice Culot, autor al mai mul
tor cărți despre arhitectura reli
gioasă, care, și el, crede că „este
vorba despre NotreDame trans
format în Disneyland“.
Justificarea acestor modificări,
spune părintele Drouin, este să
facă părțile mai ascunse ale cato
licismului ceva mai accesibile
turiștilor nonreligioși. „Dar asta
nare sens“, comentează revista
„National Review“. „Dea lungul
secolelor, oamenii au mers la No
treDame tocmai pentru religio
zitatea locului. Chiar și cei care îl
văd ca un simplu monument isto
ric sunt capabili să îi recunoască
valoarea culturală. Cei care vor
Disneyland nau decât să meargă
la Disneyland!“
„National Review“ vede aceste
planuri de modernizare întrun
context mai larg: „Așa cum am vă
zut un simbol în imaginea unei ca
tedrale în flăcări, aceste planuri
spun și ele ceva despre cultura
noastră. O capodoperă gotică ne
îngrozește, dar e destul de ușor să
trecem cu vederea ceea ce, întrun
mod mai subtil, sa pierdut sau a
fost ruinat dea lungul vremii.
Luați în calcul cât de urâte sunt
orașele noastre. Regretatul filosof
Roger Scruton observa cum în Eu
ropa postbelică clădirile au deve
nit mormane urâte de beton și
oțel, construite de «o națiune care
șia serbat victoria asupra lui

Hitler comițând o sinucidere es
tetică». Parte sa datorat unei etici
postmoderne, parte unei presiuni
politice crescânde care cere «in
clusivitate», «diversitate» și «echi
tate» și, mai rău, parte se datorează
lentei eroziuni a instituțiilor cul
turale ce ne țineau laolaltă. (...)
Conservatorii sau silit să explice
ce vrem să conservăm, ceea ce ne
leagă de strămoșii și rădăcinile
noastre de prezent. Reacția a mi
lioane de oameni din lume la tra
gedia catedralei este un exemplu
puternic de conservatorism în
acțiune. În adâncul sufletului, ma
joritatea știe ce trebuie păstrat. Și,
având în vedere ferocitatea opo
ziției la conservatorism, acest in
stinct merită încurajat“.
„Cu toate acestea“, crede istori
cul Mathieu Lours, autor al mai
multor volume despre catedrale,
„acest proiect se înscrie întro
lungă tradiție a mutațiilor în sâ
nul NotreDame de Paris“, făcând
referire la trei mari renovări prin
care a trecut monumentul, în Evul
Mediu, în timpul lui Ludovic al
XIVlea și în secolul al XIXlea.
„Incendiul din 15 aprilie 2019,
care a provocat o emoție conside
rabilă, a dovedit fragilitatea aces
tor edificii pe care le credeam
eterne și a dat un statut pasional
a tot ceea ce ține de NotreDame
de Paris. Cearta ce însoțește res
taurarea catedralei, prevăzută a
ajunge la final în 2024, este de
parte de a se termina“, conchide
ziarul „Le Figaro“. SDC

ANUL XVII NR. 756
11 – 17 DECEMBRIE 2021
www.suplimentuldecultura.ro

15

PE SCURT
METALLICA GRATIS
Celebra formație americană va
oferi fanilor posibilitatea de a vi
ziona gratuit în streaming două
dintre concertele pe care le va da
săptămâna viitoare în San Fran
cisco, cu ocazia aniversării a 40 de
ani de la înființare. Concertele vor
avea loc pe 17 și 18 decembrie și
pot fi urmărite pe Amazon Music,
Twitch și Prime Video. Pentru a ur
mări concertele live, europenii vor
trebui să fie matinali: ele vor în
cepe la 7 dimineața, ora României.
IAR CEL MAI BUN
SCENARIU ESTE...
Sindicatul scenariștilor ameri
cani a desemnat cel mai bun film
din secolul XXI: thrillerul social
Get Out (2017) de Jordan Peele,
care ocupă primul loc întrun cla
sament de 101 producții. Get Out
ia adus lui Peele și un Oscar pen
tru scenariu. Alte filme ale căror
scenarii ocupă primele locuri în
clasament sunt: Eternal Sunshine
of the Spotless Mind, The Social
Network, Parasite, No Country for
Old Men, Moonligt, There Will Be
Blood, Inglourious Basterds, Al
most Famous și Memento. „Însăși
conceptul de scriitură pentru ma
rele ecran trece printro criză
existențială. Sistemul studiourilor
a lăsat locul celui al streamingu
lui, iar această democratizare a re
gulilor a schimbat un mare număr
de norme“, susțin reprezentanții
sindicatului.

APEL CĂTRE CUBA
Întro scrisoare deschisă, peste
300 de personalități din întreaga
lume au cerut autorităților cuba
neze „să pună capăt abuzurilor
asupra artiștilor“ controlați în
mod arbitrar în insulă. Scrisoarea,
publicată de ONGul Human
Rights Watch și de Pen America,
este semnată de multe per
sonalități ale lumii literare, printre
care Orhan Pamuk, Isabel Allende,
J.M. Coetzee, Khaled Hosseini sau
Mario Vargas Llosa. Pe 27 noiem
brie 2020, câteva sute de artiști cu
banezi au manifestat la Havana,
cerând o mai mare libertate de ex
presie, ceea ce a deschis poarta

unui întreg șir de revolte care au
culminat cu manifestațiile de pe
11 iulie, cele mai importante de la
revoluția din 1959 încoace.
CA LA BAL
Marele rendezvous al înaltei
societăți austriece, balul Operei
din Viena, ce urma să aibă loc pe
24 februarie, a fost amânat pentru
al doilea an consecutiv din cauza
pandemiei. Lansat în 1977, balul
primește, de obicei, în jur de 7.000
de persoane care plătesc un bilet
de intrare de aproximativ 315 euro
sau au acces la o lojă pentru suma
de 23.000 de euro.

George Wolinski, ucis în atentatul
asupra redacției „Charlie Hebdo“,
în 2015, căruia ia dedicat, după
moarte, trei cărți.
n Lina Wertmüller (93 de ani) –
„regina comediei italiene“, a de
butat ca asistentă a lui Fellini și
apoi, alături de Liliana Cavani, a
fost una dintre primele femei care
sau impus în cinemaul italian al
anilor ’60’70. A fost prima regi
zoare nominalizată la Oscar pen
tru filmul Pasqualino (1977 – a
pierdut în fața lui Rocky), dar a
primit un Oscar pentru întreaga
carieră în 2019.
n Steve Bronski (61 de ani) – mu
zician britanic, cofondator, alături
de Jimmy Sommerville, al grupului

SECRETUL DESENAT
AL RONDULUI
Experții de la Rijksmuseum din
Amsterdam au anunțat descope
rirea unui desen ascuns sub stra
turile de culoare ale capodoperei
lui Rembrandt, Rondul de noapte.
O echipă de 30 de experți lucrează
la acest tablou legendar de mai
bine de doi ani, analizândul atent
cu ajutorul celor mai avansate
tehnologii. Prima fază a studiului,
ale căror rezultate au fost comu
nicate miercuri, a avut ca scop
înțelegerea tehnicii artistului.
CRONICA NEAGRĂ
n

Maryse Wolinski (78 de ani) –
romancieră și jurnalistă franceză.
Sa impus ca romancieră în 1988,
cu Au diable Vauvert, un prim ro
man publicat de Flammarion, ur
mat de alte volume de succes. A fost
căsătorită cu renumitul desenator

Bronski Beat, la începutul anilor
’80, autori ai hitului „autobiogra
fic“ Smalltown Boy, povestea unui
adolescent gay respins de familie.
„Pe vremea aceea, noi, cei din
grup, eram trei tipi gay care cân
tam și naveam impresia că facem
parte dintro anumită mișcare.
Sa dovedit mai târziu că existau
mult mai mulți artiști gay decât
se credea“, explica Steve Bronski
în 2018. El a continuat grupul și
după plecarea lui Jimmy Sommer
ville, ultimul album fiind The Age
of Reason (2017). SDC
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Noul Matrix: despre lumină,
dragoste și viitorul apropiat
Fără a dezvălui nimic
despre povestea din
noul ﬁlm The Matrix:
Ressurections, care
va avea premiera de
Crăciun, regizoarea
Lana Wachowski a
vorbit pe larg cu
revista „Premiere“
despre motivul
pentru care a revenit
la universul creat
acum două decenii
și despre ce s-a
schimbat între timp.
DRAGOȘ COJOCARU

Unul dintre lucrurile care au sărit
în ochi în reclamele filmului difu
zate până acum este ambianța di
ferită a acestuia în raport cu
trilogia inițială, un nou stil des
cris drept „solar“ de „Premiere“. O
schimbare, spune Lana Wachow
ski, datorată filmului Cloud Atlas,
adaptarea romanului lui David
Mitchell, realizată în trei de suro
rile Wachowski și regizorul ger
man Tom Tykwer (Run Lola Run,
Babylon Berlin).
„Artistic vorbind, filmul acela
ma marcat și ma ajutat să pro
gresez ca regizor“, spune Lana. „În
tinerețe, detestam lumina natu
rală, nu suportam soarele, voiam
să fasonez lumina și să îi dau for
ma dorită. Iubeam umbrele, bru
talitatea contrastelor. Odată cu
Cloud Atlas am descoperit o altă
manieră de a lumina scenele, am
văzut magia pe care soarele natu
ral o poate aduce imaginii. Dintr
o dată, orice cadru devenea stră
lucitor și magnific, lumina căpăta
o calitate, o densitate, pe care nici

756

un efect special nu o poate repro
duce. Vă imaginați ce revelație am
avut când miam dat seama că pot
face actorii și soarele să interac
ționeze... (...) Asta cred că am vrut
să fac în Ressurections, să aduc
lumina naturală în Matrix.“
Noua ambianță a universului
filmului este astfel realizată nu de
Bill Pope, directorul de imagine al
primei trilogii, ci de noii colabo
ratori ai Lanei Wachowski, John
Toll și Daniele Massaccesi, care au
schimbat paleta verdealbastru
din primele filme. Noua referință
vizuală pentru noul Matrix a fost
acum pictura lui Caravaggio.
Mare parte din stilul lui The
Matrix: Ressurections a fost gân
dit de Wachowski împreună cu di
rectorii de imagine și cu regizorul
Tom Tykwer, care apare pe gene
ric în postura de compozitor și
care, împreună cu Johnny Klimek,
îl înlocuiește pe Don Davis.
Dea lungul anilor, surorile
Wachowski au refuzat să realizeze
o continuare a trilogiei Matrix, în
ciuda cecurilor generoase pro
puse de producători. „Eram foarte
mândre de finalul trilogiei care
conferă un aspect simfonic între
gului ansamblu“, spune regizoa
rea. Revenirea la Matrix sa făcut

treptat, dea lungul anilor, prin
momente de intensă transformare
interioară și fizică (când frații Wa
chowski sau metamorfozat în su
rorile Lana și Lilly) și tragedii
personale – moartea părinților.
Un nou Matrix a fost soluția per
sonală a Lanei, Lilly a preferat să
jelească singur, pictând și desco
perinduși noua identitate, refu
zând să revină la universul tri
logiei. „Scrierea scenariului a reu
șit să mă scoată din suferință. Scri
sul a fost un mod de a umple golul
lăsat de dispariția părinților“, re
cunoaște regizoarea.
Așa cum indică și titlul, noul
Matrix aduce la viață cele două
personaje principale ale trilogiei,
pe Neo și Trinity, care își pierd
viața la finalul lui Matrix: Revolu
tions. „Moartea lor a fost un mo
ment dureros pentru mine“, spu
ne Lana Wachowski. „Să îi las să
trăiască atât de intens și să moară
așa brutal a fost extrem de dificil.
O parte din mine dorea ca ei să
trăiască în continuare, dar poves
tea din Matrix nu permitea asta.
Dar moartea părinților mei ma
făcut să înțeleg cum dragostea
ma ajutat să cresc, ma modificat
și ma ajutat să evoluez.“
Este The Matrix: Ressurections

un lovestory? „Nu cred că dra
gostea este o idee superficială, un
concept «infantil»“, spune Lana
Wachowski. „Nu e o întâmplare
faptul că primul filosof care ma
bulversat a fost Schopenhauer,
primul gânditor peste care am dat
care a fost cu adevărat interesat de
conceptul de dragoste, care a re
flectat la gravitatea și puterea
acestei noțiuni. Din toate aceste
motive, Ressurections trebuia să
reflecte frumusețea dragostei din
tre părinții mei, care a lăsat o am
prentă foarte concretă asupra
lumii. Știu că ceea ce zic poate
suna ca un clișeu oribil, că poate
părea trivial și penibil. Putem
vedea doar un vis utopic sau expri
marea unei credințe personale la o
persoană care refuză complexita
tea realului. Dar asta ar însemna să
subevaluezi puterea dragostei.
Asta se află în inima filmului.“
Cum se înscrie The Matrix:
Ressurections în peisajul actual,
dominat de tensiuni? „Dacă trilo
gia Matrix spune un anume lucru,
acesta este că putem alege să trăim
printre anumite niveluri ale
realității“, explică Lana Wachows
ki, care nu este de părere că, în
urmă cu două decenii, lumea era
„mai liniștită“. „Pe vremea aceea, eu

și sora mea eram foarte conștiente
de formele care domină lumea, de
puterile care se înfruntau“, spune
regizoarea. „Astăzi, da, le vedem
mult mai limpede. Mecanismele
opresiunii, exploatării, dominării,
excluderea celor mai slabi îți sar
în ochi. Dar aceste forțe obscure
au existat întotdeauna, leam
văzut dintotdeauna și am fost în
război cu ele. “
În timpul realizării primei tri
logii au avut loc atentatele de la 11
septembrie, eveniment despre
care Lana Wachowski încă nu știe
dacă a marcat sau nu filmele.
Două decenii mai târziu, în timpul
filmărilor la Ressurections, a sur
venit pandemia. „Neam pus ime
diat aceleași întrebări ca în urmă
cu 20 de ani. Ressurections sa fil
mat în timp ce două energii foarte
polarizate au început să se în
frunte. Scenariul era deja scris, de
multă vreme. Dar nu pot să nu mă
întreb dacă această intensitate
trăită în ultimii ani a hrănit filmul.
O operă de artă nu este imună, ea
este reflexia lumii în care se naș
te“, spune Lana Wachowski.
Noul Matrix însă șia propus
de la început să nu revină „în tre
cut“. „Mam proiectat în următorii
20 de ani“, explică regizoarea. „Mam
preocupat de temele identității,
ale frontierei, ale alterității. Unde
se termină lumea oamenilor și
unde începe cea a mașinilor? Res
surections va fi o investigație
sceptică și prospectivă a naturii
realității. La urma urmei, ăsta e cel
mai amuzant aspect al lui Matrix, că
ne permite să speculăm asupra viito
rului nostru imediat.“ SDC

