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La final de an, să mai și citim! 

Umberto Eco, 
Numele trandafirului 

l Ediție nouă, cu desenele și 
însemnările pregătitoare ale 
autorului
l Traducere din limba italiană 
de Florin Chirițescu

În anul 1327, într�o mănăstire
izolată de lume, călugării sunt pe
cale de a fi învinuiți de erezie. Sin�
gura lor speranță este ajutorul
dat de un faimos franciscan, fra�
tele Guglielmo. Când lucrurile
par să se limpezească între zidu�
rile misterioasei abații, călugării
încep să moară unul după altul.
Ca să descopere asasinul, în �
țeleptul călugăr, alături de ajuto�
rul său, Adso, se afundă ca un
adevărat detectiv în simboluri se�
crete și manuscrise codificate și
aproape își pierde viața pe culoa�
rele labirintice ale mănăstirii. Pu�
blicat acum într�o versiune revă�
zută și adăugită chiar de autor,
deopotrivă roman polițist și para�
bolă despre adevăr văzut din per�
spectivă teologică, filosofică, sco� 
lastică și istorică, Numele tranda�
firului a cunoscut un imens suc�
ces de public, fiind tradus în peste
35 de limbi și ecranizat de Jean�
Jacques Annaud în 1986, cu Sean

Connery, Christian Slater și F.
Murray Abraham în rolurile prin�
cipale.

Ivo Andrić, 
Omer-pașa Latas

l Premiul Nobel pentru Litera�
tură 1961
l Traducere din limba sârbă și
note de Dragan Stoianovici

Romanul este o relatare a
vieții generalului otoman de
origi ne sârbă Omer�pașa Latas
(1806�1871), trimis în Bosnia în
1850 de sultanul Abdul�Medjid
pentru a impune autoritatea
turcă. Deși supusă Istanbulului,
Bosnia este în realitate condusă
de cneji, dintre care voievodul
Bogdan Zimonjić domnește asu�
pra regiunii Sarajevo. Și pe acești
cneji va încerca Omer�pașa să�i
supună. În jurul lor, ca pe o tablă
de șah, se încrucișează mai multe fi�
gurine: regina – soția seraschieru�
lui; nebunul – Costache Nenișanu,
care își pierde mințile din dragoste;
tura – servitorul pașei, care îl pro�
tejează pe acesta și îi satisface viciile;
pionii – soldații, foști austrieci sau
croați trecuți la legea islamică. O ex�
traordinară frescă istorică ce dove �
dește încă o dată măiestria cu care
Ivo Andrić, laureat al Premiului

Nobel pentru Literatură, stăpâ �
nește arta miniaturii.

„Ivo Andrić posedă acel dar
extrem de rar cu care sunt
binecuvântați unii scriitori de ro�
mane istorice de a crea o atmos�
feră de epocă plină de culoare
locală și, în același timp, niște per�
sonaje care ar fi putut foarte bine
trăi în ziua de azi.“ („The Times Li�
terary Supplement“)

„Poate contextul istoric le este
necunoscut multora dintre cititori,
însă problemele abordate – bine și
rău, identitate și destin – sunt uni�
versale.“ („Kirkus Reviews“)

Philip Roth, 
Pe când era bună 

l Traducere din limba engleză și
note de Mihaela Ghiță

„Romanul Pe când era bună
este privit ca portretul unei femei
formidabile și distructive, dar aș
zice că e, într�o măsură mult mai
mare, descrierea unei culturi și a
unei imagini asupra lumii fatal�
mente mărginite. Roth reușește să
ilustreze acea mărginire prin lim�
bajul folosit în comunitate, ofe�
rindu�ne trista concluzie că
oa menii cu un vocabular limitat

și împiedicat nu pot avea decât
gânduri limitate și împiedicate,
precum și visuri limitate și împie�
dicate. Nu este o tehnică nouă –
un exemplu faimos e Charles Bo�
vary al lui Flaubert –, însă Roth o
utilizează extraordinar de bine.“
(„The New Criterion“)

„Compasiunea se îmbină cu
groaza în această portretizare su�
perbă a unei tinere obsedate de
probitatea morală.“ („Saturday
Review“)

Rick Held, Lecţii nocturne 
în Micul Ierusalim

l Un roman memorabil despre
dragoste și război, inspirat din
fapte reale
l Traducere din limba engleză
de Iulia Gorzo

Adolescentul evreu Tholdi,
care aspiră să devină muzician, o
întâlnește pentru prima dată pe
prostituata romă Liuba, o fată fru�
moasă și misterioasă, în ziua în
care împlinește șaisprezece ani.
Câteva săptămâni mai târziu, Ar�
mata Română, aliata Germaniei
naziste, ocupă Cernăuții, orașul
său natal. Tholdi reușește să�și
facă rost de o slujbă la fosta fa�
brică de textile a tatălui său. E în
culmea fericirii, asta până când
află că Radu și Grigore, cei doi
frați care conduc acum fabrica,
sunt colaboratori ai naziștilor.
Printr�o întorsătură a sorții,
Tholdi și Liuba se reîntâlnesc în
momentul în care adolescentul
descoperă că ea este amanta lui
Radu. În încercarea de a�și salva
familia de la trimiterea într�un
lagăr de concentrare, Tholdi îi
ajută să�și țină relația secretă. O
instalează pe Liuba într�un apar�
tament din cartierul evreiesc, vi�
zavi de locuința familiei lui, se
îngrijește să aibă tot ce îi trebuie
și, în cursul lecțiilor de pian pe
care i le predă noaptea, între cei
doi se înfiripă o prietenie foarte

prețioasă. Liuba este cheia su �
praviețuirii lor, însă iubirea lui
Tholdi se poate preschimba ori�
când într�o obsesie periculoasă ce
le�ar aduce moartea.

„O poveste palpitantă, pe un
fundal istoric absolut cutremură�
tor, despre lupta pentru supravie �
țuire, regrete și o dragoste inter �
zisă. Un roman de debut impre�
sionant și emoționant, care se bu�
cură de aprecierea unor critici de
marcă.“ („Canberra Weekly“)

„Un roman scris într�un stil
direct și alert, cu o intrigă compli�
cată, ce îndeamnă cititorul să me�
diteze la modul în care poți
ajun ge să abordezi anumite di�
leme morale când trăiești perma�
nent cu teama de moarte.“ („Sa� 
turday Age“)

Bill Bryson, Despre toate,
chiar că pe scurt

l Vârsta recomandată: 9+
l Traducere din limba engleză
de Anamaria Schwab
l Cu ilustrații de Daniel Long,
Dawn Cooper, Jesús Sotés și
Katie Ponder

Știai că:
Fiecare atom care te alcătu �

iește a intrat aproape sigur în

„Suplimentul de cultură“ vă propune o selecție de final de
an dintre ultimele cărți apărute la Editura Polirom. Am
încercat să oferim titluri care să acopere o plajă cât mai
largă, de la literatură română la eseu, de la volume de 

succes în întreaga lume la ficțiune istorică, de la reconsti-
tuiri ale unor momente și figuri la omagii aduse unor
personalități. Vă dorim un final de an și mai ales un 2022
cât mai plin de toate cele bune!
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compoziția mai multor stele și a
făcut parte din milioane de orga�
nisme înainte de a deveni tu?

Dacă ești un puști de înălțime
medie, ai destulă energie poten �
țială să explodezi cu forța mai
multor bombe cu hidrogen?

Ce s�a întâmplat cu dinozau�
rii?

Cât de mare e universul?
Cât de greu e Pământul?
De ce sunt oceanele sărate?
Oare o să ne lovească un me�

teorit?
Cu talentul său de povestitor,

Bill Bryson face distractive și ac�
cesibile oricărei vârste răspunsu�
rile la tipicele întrebări „Cum?“ și
„Cine?“ din cadrul descoperirilor
științifice. În această nouă și cap�
tivantă ediție a bestsellerului său
internațional Despre toate, pe
scurt, special adaptată pentru ci�
titorii mai tineri, Bill Bryson ex�
plorează misterele timpului și ale
spațiului și modul în care, cu totul
surprinzător, a apărut viața pe
minunata planetă care e pentru
noi „acasă“. În călătoria noastră,
dăm peste mai mulți savanți
ciudați, teorii aiuristice care au
avut o influență majoră mult prea
mult timp și unele descoperiri în�
tâmplătoare ce au schimbat felul
în care a evoluat știința.

Ion Vianu, File din arhiva
indiferenţei

l Acest volum reunește romanele
Paramnezii și Necredinciosul.

„Romanul lui Ion Vianu are
un fir epic limpede. În același
timp, nu puține sunt pasajele cu o
încărcătură sapiențială succint și
misterios formulată, care dau sti�
lului lui Ion Vianu o tensiune afo�
ristică și poematică. Asemenea
pasaje mi�au sugerat că autorul
știe despre om și abisurile lui,
precum și despre lumea sacrului
o mulțime de taine și că deține nu
puține certitudini. Unele module
ale romanului chiar asta sunt,

meditații ori interogații pe teme
biblice... Directă și frumoasă,
emoționantă prin ceea ce spune și
prin ceea ce sugerează, Paramne�
ziile lui Ion Vianu este o carte
«coaptă» ca un fruct pe creangă.
Ea distilează o experiență de viață
în care biograficul și livrescul
sunt contopite și ne pune în con�
tact cu o personalitate de o mare
distincție sufletească și de o mare
îngăduință față de tot ce în�
seamnă fenomenul uman.“ (Marta
Petreu)

„Necredinciosul – o jucărie
romanescă despre alteritate și
despre procesul integrării eului.
Prozatorul rotunjește un ghem de
semne și sensuri și aruncă citito�
rului un dumicat ispititor, inci�
tant, rezistent la interpretări ul �
time, greu de ruminat fără rest...
Povestitorul se joacă nestăpânit și
inteligent cu ascultăto rul�citi �
tor și îl implică în amestecul ine�
puizabil de povești reale și in �
ventate. De la arta deducției la
arta seducției, Ion Vianu este, el
însuși, un admirabil cuceritor. De
Curte�Veche.“ (Irina Petraș)

Matei Vișniec, 
Un secol de ceaţă

„Aș plasa acest roman în categoria
ficțiunilor istorice, deși toate ba�
zele sale de plecare sunt reale; ele
se hrănesc din evenimente trăite
de propria mea familie, precum și
de mine însumi în naveta mea cul�
turală Est�Vest. Evident, orice ase�
mănare cu persoane reale este
întâmplătoare, dar sute de oameni
vii se oglindesc în aceste pagini.
Umbra lui Hitler și umbra lui Sta�
lin planează deasupra multor ca�
pitole și nu întâmplător partea a
doua a cărții se intitulează «Răul
are întotdeauna un frate geamăn».

Am încercat să înțeleg eu în�
sumi, scriind, de ce oamenii nu învață
mai nimic din greșelile trecutului 

și mai ales de ce repetă erorile
servituții voluntare. Ceața ideo�
logică despre care vorbesc în
carte nu s�a risipit în acest înce�
put de secol, iar pe alocuri mi se
pare că se îndesește, chiar în
multe minți subtile și în multe
suflete generoase.

Îl invit pe cititor să se îm�
barce în lectura acestei cărți pen�
tru a�și face singur o părere
despre dilemele secolului trecut
și despre cele profilate la orizont.
Cu acest avertisment tragic, lăsat
nouă moștenire încă de la grecii
antici: doar problemele au soluții,
nu și dilemele…“ (Matei Vișniec)

Dan Sociu, porc și 
sentimental, înţelept și rău

l Cu ilustrații de Ioana Drogeanu
„Vocea mea e cea a omului

mediu, a unui fel de mostră so�
cială, bărbatul tipic bucureștean
de 40 de ani, oarecum educat, dar
nu un intelectual, poate un prole�
tar intelectual, căruia îi place și la
mall, și la un joint cu băieții, sen�
zualist, cum s�ar fi zis cândva,
moștenitor al socialismului și al
tranziției capitaliste, oleacă vul�
gărel în raport cu standardele ri�
dicole de distincție, fără limbaj

privat sau idiosincrazii extraordi�
nare, comun deci, întru câtva, deși
știe ce�i aia aliterație, totuși, porc
și sentimental, înțelept și rău – dar
mai sunt eu așa? Nu prea, majori�
tatea poeziilor de aici sunt scrise cu
ani în urmă. Nici nu eram chiar așa,
mai degrabă făceam un rol, o voce
democrată, pornind de la ceva ade�
vărat din mine și prin opoziție cu
arhetipul poetului prea sublim
pentru lumea asta. O dilemă a mea
după ce m�am născut iar, cum știu
că am fost, în sens religios – ce fac
cu ce am scris înainte, cu porcă�
rioarele și cinismele. N�am stat
mult să mă fră mânt, totuși, mi�am
amintit cum a găsit bunică�miu în
butoiul cu zăr un șoarece mort. A
păstrat zărul – «doar n�o s�arunc
atâta zăr bun pentru un șoarece».
Și nici nu era mort de mult, nu apu�
case să se împută.“ (Dan Sociu)

Simone van der Vlugt, 
Iubita pictorului 

l Autoarea bestsellerului Albastrul
din miez de noapte
l Traducere din limba neerlandeză
de Gheorghe Nicolaescu

În 5 iulie 1650, în timp ce
merge pe un drum de țară din îm�
prejurimile Amsterdamului, Geer�
tje Dircx e ajunsă din urmă de o
trăsură cu portărei ai magistratu�
rii care au primit sarcina să o ares�
teze și să o ducă la casa de corecție
pentru femei din Gouda. Când i se
aduce la cunoștință că a fost con�
damnată la doisprezece ani de
detenție, fiind găsită vinovată de
furt, dezicere de contract și des�
frâu, femeia își dă seama că în spa�
tele acestui verdict se află Rem 
brandt van Rijn, bărbatul în casa
căruia a locuit vreme de opt ani,
mai întâi doar ca dădacă a lui
Titus, fiul pe care renumitul pictor
l�a avut cu soția sa, Saskia, iar după
moartea acesteia, și ca iubită.
După ce a studiat documente de

epocă ignorate multă vreme, Si�
mone van der Vlugt și�a propus în
noul ei roman istoric să reabiliteze
imaginea lui Geertje Dircx, oferind
astfel o perspectivă surprinzătoare
asupra unei părți importante din
biografia lui Rembrandt.

„O incursiune pasionantă în
Amsterdamul secolului al XVII�lea,
prin intermediul tablourilor lui
Rembrandt.“ („Sud Ouest“)

„Un roman intim, răscolitor,
splendid și minuțios documen�
tat.“ („Beaux Arts Magazine“)

Macarie Drăgoi, 10 ani cu
mitropolitul meu, Bar-

tolomeu Anania (1998-2008).
Amintiri la capătul dorului 

l Cu un cuvânt�înainte de Radu
Preda

„Mă bucur să văd cum, la un
secol de la nașterea și la un dece�
niu de la plecarea fizică dintre noi,
dorul de mitropolitul Bartolomeu
este «stins» printr�o serie de evo�
cări. Cea de față, a părintelui epis�
cop Macarie, este un exemplu
memorial dintre cele mai reușite:
firele amintirilor nu se încâlcesc
într�un ghem fără noimă, ci se îm�
pletesc, țesând, la un loc, un bro�
cart 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, re �
pornește și se varsă în delta amin�
tirii de obște. Paginile de față
confirmă și reconfirmă momente
importante nu doar din viața mi�
tropolitului Bartolomeu, cât mai
cu seamă din cea a Bisericii lui
Hristos pe care a avut privilegiul
și inspirația să o slujească. Îi
mulțumesc fratelui meu în Duh,
părintelui 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
lumina slujirii.“ (Radu Preda)
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Se isprăvește și 2021, ducă�se!,
dar anii molimei nu s�au 
încheiat. Dar asta nu e tot!, 
ca la teleshopping.

Marți, 14 decembrie
N�am mai urmărit cu atenție & în�
grijorare circul vlah: deci, de ce 
l�a mușcat domnul Șoșoacă pe ju�
decătorul Danileț pe tik tok?

L�a auzit vreodată cineva pe
președintele vlahilor rostind fie și
o singură frază care să nu fie o ba�
nală sumă de clișee? Când? Un �
de? Cum?

Ar fi frumos să fuzioneze PSD
& PNL și noua formațiune astfel
rezultată să poarte numele Parti�
dul Național�Securist.

Luni, 13 decembrie
La vlahi, nici sincerele condo leanțe
de pe coroanele funerare nu sunt
sincere & voi vreți onestitate &

slujbă în interesul public, haida de.

Duminică, 
12 decembrie

Nimeni nu a întrebat, eu vă răs�
pund. Copilul din Singur acasă 3
e bine, sănătos. Face acum în ia�
nuarie 33 de ani. Continuați.

Știi că vine, totuși, iarna pe me�
leagul vlah când peste plăcuța cu
„Atenție, cade tencuiala!“ se așază, dis�
cret, plăcuța cu „Atenție la țurțuri!“.
Președintele rămâne la fel: atenție, în�
grijorare & durere în spate, jos.

O notă din 2016: Cel mai fru�
mos titlu din istoria Harfelor a fost
imediat după alegeri: Un vrâncean
a venit la vot într�o căruță la care
a înhămat o oaie. Ca să prindă pu�
teri, oaia a fost hrănită cu covrigei
de Buzău. Despre România, atât.

Sâmbătă, 11 decembrie
O notă din 2018: una dintre cele

mai frumoase idei din literatura
universală îi aparține domnului
nostru Cinghiz Aitmatov (cel mai
mare scriitor kârgâz cunoscut).
Am avut prilejul să�l întâlnesc pe
fiul domnului nostru Aitmatov în
toamna asta la Astana. Un om
cumsecade plin de harfă (kârgâzii
au harfă). Dacă mai trăia, mâine
Aitmatov Tatăl făcea 90 de ani,
dar nu mai trăiește. Ideea – uto�
pică, firește – este o explozie uni�
versală a conștiinței la specia om.
Era în legătură cu niște extra �
tereștri, dar nu o să mă apuc acum
să vă povestesc O zi mai lungă
decât veacul.

Vineri, 10 decembrie
Serios, chiar n�are ce să meargă
rău pentru țara natală, nu văd ce�
ar putea să nu meargă bine. Io�
hannis este comandantul suprem
al forțelor noastre armate, îl avem
și pe Geoană la NATO, conduce și
el pe acolo, apoi generalul Ciucă

are pe mână guvernul, nu te joci
cu guvernul vlah. Teme�te, Putin!

Joi, 9 decembrie
Nu vă e dor de vremurile în care
în politică întâlneai, totuși, chiar
dacă rar, și non�idioți?

Am privit nu fără o legitimă
încântare necazurile sentimentale
ale primului eliberat condiționat
al țării vlahe, papagalul, mustăcio�
sul, flaușatul, încornoratul, dubio�
sul, lachele. Ce să mai zici? Im� 
 pecabilele moravuri sunt întot�
deauna un bumerang. Bombonica
de pe colivă. De altfel, sper că
Bombonica e fericită acum.

Miercuri, 8 decembrie
Idee de sitcom: Seinfeld, dar cu
România în locul lui George.

— Hi, I’m Romania, I’m unem�
ployed and I live with Ciucă.

— You’re a fascinating country,
Romania. Who are you, Romania?

— I’m the opposite of every
country you’ve ever met.

Marți, 7 decembrie
16/23 de miniștri din Cabinetul
Ciucă au făcut cursurile noilor
școli de securitate, Colegiul Națio �
nal de Apărare sau Academia Na �
țională de Informații. Sper că vlahii
civili, dacă mai există vlahi civili,
sunt bine, fericiți, și n�au o pro�
blemă cu această de mocrație su �
per�originală, călărită pe față de
securilă de stil nou, trăiț’, trăiască
Partidul și Securitatea statului
nostru, trăiască interesul național,
dea Domnul să rămânem liniștiți la
locurile noastre, mereu ultimii, cei
mai proști din Europa, la brațetă cu
gemenii noștri, bulgarii. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (53)

Joyce scrie: „In the name of
Annah the Allmaziful, the Everli�
ving, the Bringer of Plurabilities,
haloed be her eve, her singtime
sung, her rill be run, unhemmed
as it is uneven!“. 

Aici, după începutul asemănător
cu o sura (Allah the most merci�
ful) și trimiterea hinduistă la nu�
mele personajului principal Anna
Livia Plurabelle, urmează deci un
decalc după Tatăl nostru, inițial
cu o imixtiune din Halloween, iar
apoi cu o omofonie cu dubleți se�
mantici (cf. your kingdom come,
your will be done, on earth as it is
in heaven). Altundeva în Finne�
gans Wake autorul spune, sau mai
bine zis aude, „In the name of the
former and of the latter and of
their holocaust. Allmen“. Christ �
mas devine „Kissmiss“, iar Saint
Anthony guide us – „Send Arctur
guiddus“. Nu e numai un senti�
ment anticatolic, dar și un delir
de limbă doar parțial glorios. 

Mai departe, iată cum mi�
nează Joyce terenul: aplauze se
zice de�acum „clapplause“; Ali
Baba and the forty thieves devine
italo�irlandezul „Olobobo, ye foxy

theagues!“; „promnentory“ vrea să
zică prominent Tory și promon�
tory; how do you do devine „hoot�
hoothoo“ și sleeping beauties,
„sleeping duties“. 

Se înțelege că încerc să aco�
păr atât darul lui inegalabil pen�
tru asociații, cât și forțările și
scârțâielile. Cele din urmă nu e
exclus să fie chiar intenționate, ca
și cum cura asta pe care o face ci�
titorul trebuie să aibă ceva ma�
niacal ca să�și poată atinge sco�  
pul. În orice caz, un procedeu
frecvent e omofonia – de altfel
Joyce zicea că textul ăsta e foarte
auditiv și a și făcut înregistrări cu
părți din FW. Așa Deutschland,
Deutschland, über alles devine
„Dutchlord, Dutchlord, overawes
us!“. Iar când citim „two bredder

as doffered as nors in soun“, tre�
buie să înțelegem că e vorba de
doi frați la fel de diferiți ca nordul
de sud, sau poate as noise and
sound, sau ca un cuvânt norvegian
de unul danez?

Uneori felul în care lucra
Joyce devine mai clar comparând
diverse redactări ale textului. De
pildă în propoziția „My currant
bread’s full of sillymottocraft“,
checul cu stafide este de fapt în�
treaga lățime (breadth) a curen�
tului râului (current), căci cea
care vorbește este chiar întruchi�
parea râului. „Sillymottocraft“ era
inițial motor craft, apoi mai sim�
paticul mattercraft, pentru a de�
veni apoi, în ultima redactare, un
afin al cinematografului. 

Urmărind redactările succe�
sive ale celebrului roman al lui

Joyce, vedem la lucru un talent
excesiv pentru metamorfoză. În
diferite stadii ale textului, prima�
rily responsible for the high cost
of everything devine astfel treptat
ultimendly respunchable for the
high cost of everything apoi, pen�
tru că se putea mai mult, „ulti�
mendly respunchable for the
hubbub caused in Edenborough“,
totul fiind deci, cu excepția pri�
mului cuvânt, o metamorfoză fo�
netică. De comparat cu transfor�
marea Sindbad the Sailor – So�
mebody saler – „Somebalt thet
sailder“, care îl mută pe marinar
din Bagdad în țările baltice. E clar
că nu există sfârșit pentru aceste
transformări și e de mirare că
după 17 ani de scris Joyce a putut
să se oprească. Inevitabil, i�au scă�
pat câteva cuvinte normale, iar
Anthony Burgess se întreba în
glumă cum de a putut Joyce să
lase în redactarea finală firescul
„single combat“, când ar fi putut
să�l promoveze la rangul de sinful
wombat. Și așa e – FW a ratat
șansa de a fi chiar mai ininteligi�
bilă decât este.

Citind că Iupiter discută cu
ceilalți zei – „Jove and the peers

talk“ – ne dăm seama, cu o strân�
gere de inimă, că aluzia e la Jack
and the Beanstalk. Diferența între
stângăcie și seducție trebuie să o
facă fiecare cititor în parte, că e
vorba de orașul american „Maston,
Boss.“, de cuvântul „mugisstosst“,
format (de ce?) din cocktailul greco�
francez megistos + mugissement,
sau de „siktyten“, care desemnează
în aritmetica lui Joyce numărul 70.
În aceeași propoziție perhaps de�
vine „pharaops“, doar pentru că un
cuvânt alăturat sună a Egypt. Să nu
uit să zic că după ce citești FW, con�
sideri jocurile de cuvinte mai ris�
cante ca oricând. A hell of a hurry
devine „a hull of a wherry“, cu doi
termeni nautici. Asta pentru că jocu�
rile de cuvinte sunt de obicei duble,
lucru dificil, bineînțeles: mai găsesc
unul unde remember. I hope not e
redat în text ca „remesmer. I hypnot“.
Dacă e ceva îndoielnic în acrobațiile
astea, trebuie zis că în text nu e așa
rău ca atunci când le pescuiești și le
pui sub lupă, cum fac eu acum, și
cum voi face și în data viitoare. SDC

(Partea a doua a unui text 
publicat iniţial în mai 2017 

în revista „Crevice“)

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Joyce și etica excesului. Note la Finnegans Wake (II)
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Guvernul PNL�PSD are deja câ�
teva săptămâni de când este pe
poziții. Dar nu vedem deocam�
dată nici o decizie importantă
care să ne fi uimit. Să nu�mi
spuneți că vor fi majorate pen�
siile și salariile. E dorința PSD de
a face asta, nu e o mare știință
sau curaj în hotărârea de a mări
veniturile. Vedem că nici nu con�
tează dacă sunt sau nu bani
suficienți la buget, nu e impor�
tant la cât ajunge deficitul.

Din momentul investirii guvernu�
lui Ciucă, nu am remarcat să
existe o viziune din partea noului
premier, dar în schimb am sesizat
că aerul s�a schimbat brusc. Și nu
prea respirăm aer proaspăt. Se
vede că s�a întors PSD la putere.
Nu trece zi în care să nu aflăm
despre vreo boacănă sau o întâm�
plare trăsnită. Aproape ca în vre�
murile bune ale PSD.

Ce i s�a întâmplat recent ju�
decătorului Cristi Danileț face
parte din colecția avertismentelor
lansate pe față. Este o mizerie
modul cum a procedat secția pen�
tru judecători din cadrul CSM.

Să�l excluzi din magistratură pe
Danileț doar pentru niște fil �
mulețe postate pe TikTok, care
oricum nu au nici o legătură cu
profesia sa, arată că vremurile
sunt potrivnice și că dacă te pui
de�a curmezișul ai șanse s�o
pățești. 

Excluderea celor care nu pot fi
controlați de sistem e un avertis�
ment nu doar pentru cei care lu�
crează în Justiție. Acum i s�a
întâmplat lui Danileț, mâine i se
poate întâmpla unui funcționar de
la Apele Române care a avut cura�
jul să demaște nu știu ce act de
corupție, poimâine va fi rândul
unui angajat de la Mediu. Și tot așa. 

Nu cred că PSD a dat vreun
semnal în acest sens. N�a cerut
Ciolacu mazilirea lui Danileț. Nu
e vorba de asta. Dar venirea PSD
la putere le dă aripi celor care
cred că s�a întors roata. Sunt oa�
meni care au stat la cutie în ulti�
mii ani și au prins din nou tupeu.
Ei văd că președintele Klaus Io�
hannis și�a schimbat brusc com�
portamentul. Șeful statului nu
doar că nu mai ridică tonul la
elefanții de la Palatul Victoria, ci

îi cheamă la masă la Cotroceni.
Aproape că le cere scuze pentru
că i�a izgonit în urmă cu ceva ani. 

Adevărul este că România nu
arată deloc bine pe final de 2021.
O societate blazată și oameni care
își fac bine treaba în pătrățica lor
și atât. De aceea se aude atât de
tare glasul Dianei Șoșoacă. S�a
lăsat liniștea peste țară, dar tăce�
rea și lipsa de reacție a societății
e cel mai prost semnal pentru
ceea ce ar putea urma.

Suntem la capătul a doi ani
istovitori de COVID, iar mutarea
lui Iohannis și a PNL a lăsat mască
pe toată lumea. A fost prea bruscă
întoarcerea liberalilor în brațele
PSD, iar greața e uriașă. Îți vine să
fugi, speranța ne�a cam părăsit.

În acest timp PSD pune stă�
pânire pe statul român. Pas cu
pas, așa cum ar fi vrut Iohannis la
un moment să schimbe în bine
România. O vor schimba social�
democrații, iar noua Românie va
fi rodul deciziilor înțelepte marca
Grindeanu, Ciolacu sau a fraților
Stănescu.

Desemnarea Laurei Vicol, in�
clusiv cu votul PNL, la șefia Comi�
siei Juridice din Camera Depu� 
taților arată limpede ce va urma
și la ce ne putem aștepta. 

PNL, formațiunea care părea
reformistă în urmă cu vreo câțiva
anișori, și�a trădat electoratul de
dreapta. I�a întors spatele, l�a jig�
nit chiar. Partidul lui Cîțu a rămas
doar cu primarii (se va vedea și
asta cât timp!) și cu activiștii fideli
numiți în diverse posturi prin te�
ritoriu. Nu văd vreun membru li�
beral care să aplaude nunta cu
PSD. Pun toți capul în pământ.
Preferă să schimbe subiectul, dar
nici nu au curajul să se împotri�
vească, pentru că le e bine la pu�
tere, oricare ar fi contextul politic.
Cu USR nu se putea, ăia erau niște
oameni dificili cu care nu se putea

discuta. Cu PSD e altceva. Cu PSD
se poate sta de vorbă, pentru că
PSD vrea în esență aceleași lucru
ca liberali. Între PNL și PSD di �
ferența e doar cea legată de cu�
loare. Însă apucăturile sunt ace� 
l eași. Vor doar putere și mulți
bani, trec dintr�o parte în alta.
Principiul vaselor comunicante
funcționează ireproșabil. 

PNL va plăti pentru nefăcuta
finalului de an, dar întrebarea
este ce se va întâmpla cu România
în următorii ani. Vin bani mulți
dinspre Europa pentru investiții,
dar la modul cum se mișcă lucru�
rile tare mă tem că PNRR va fi mai
mult prilej de dispute fără logică
decât un program care să schim �
be din temelii România.

Cei care sunt cu capul pe
umeri nu pot rămâne indiferenți,
chiar dacă dezamăgirea e la cote
maxime. Societatea civilă a intrat
în amorțire, dar se va trezi mai re�
pede decât cred liberalii. 

Vechile apucături pesediste
vor fi preluate și de PNL și vor fi
tot mai vizibile în următoarele
luni, dar minoritatea se va re�
grupa. Lupta se anunță grea, de
lungă durată și chiar mai dificilă
decât cea din perioada 2017�2019.
E dureros să fii trădat de prieteni,
dar la un moment vine și vremea
decontului. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Întoarcerea pesedismului

În ultimele luni am ieșit foarte
puțin, m�am întâlnit rar cu oa�
meni și am vorbit și mai rar cu ei. 

Începe să mi se pară normal. Începe
să mi se pară normal să ies doar ca
să fac cumpărături la un magazin
sau altul, iar acolo să schimb doar
câteva vorbe de complezență cu
omul de la casa de marcat – „Bună
ziua“, „La revedere“, „O zi bună“ –,
fără ca vreunul dintre noi să îl vadă
cu adevărat pe celălalt după masca
medicală ce ne acoperă jumătate de
față. Nu ne cunoaștem, nu ne intere�
sează făptura celuilalt, suntem doar
două manechine care își fac mecanic
treburile ce se cer făcute: unul, să
cumpere, celălalt, să încaseze.

Desigur, nu m�am rupt cu totul
de lume; aproape nimeni n�a făcut�o.
Intrăm în casă, deschidem compute�
rul și începem să scriem, să tran �
smitem, să comunicăm. Verificăm
Facebookul. Vorbim îndelung pe
Google Meet și Zoom la ședințe de
lucru, ateliere de creație, întâlniri

amicale: vorbim, comunicăm, socia�
lizăm. Doar că în realitate nu o
facem – nu chiar de�adevăratelea.
Vorbim cu un chip de pe ecran, mai
întreg decât cele acoperite de mască
pe stradă, dar adesea mai pixelat,
mai ireal, ieșit parcă din lumea atât
de populară a filmului Matrix. Don�
dănim într�un microfon într�o ca�
meră goală și ni se pare că astfel
menținem intactă țesătura socială.
Dar n�o menținem. Suntem într�un
fel de peșteră platoniciană în care
ne vedem, ne auzim, dar nu ne întâl�
nim. Mediul e mesajul, iar mediul
nu e uman.

Perioada asta de izolare pro�
vocată de coronavirus o să ne mar�
cheze – ne�a marcat deja viețile.
Bănuiesc că psihologii și psiho �
terapeuții au de lucru de nu�și mai
văd capul de sub mască și bles�
temă ziua când și�au ales meseria
asta de salahor. Sau poate că nu,
poate că exagerez eu. Sunt sigur
însă că noi, ființele sociale care
suntem, nu mai suntem la fel.

Am ieșit în oraș acum câteva zile
pentru o întâlnire literară – una din
rarele ieșiri din ultimii doi ani. Și, nu
știu cum și de ce, la un moment dat
am început să�mi urmăresc, cu o
anumită detașare și cu o surprinză�
toare uimire, propriul comporta�
ment. Mi�am dat seama că apro �
pierea de ceilalți oameni mă face să
mă simt stângaci: nu mai eram sigur
pe mine, nu mai știam ce s�ar cuveni
să fac ori să spun și ce nu și reac �
ționam șovăielnic. Retrospectiv, s�ar
putea să exagerez puțin, dar de
înșelat nu mă înșel. Eram la librăria
„La două bufnițe“, printre prieteni,
printre cunoscuți, lângă aceiași oa�
meni cu care odinioară hohoteam la
mese, povestind înfocat cu toții, dar
nu mai eram în largul meu. 

La început am simțit nevoia să
mulțumesc exagerat de lung și de
grav pentru fiecare gest mărunt și fi�
resc: o cafea pusă pe tejghea, un
scaun așezat la masa unde urma să
stau. Parcă mi se făcea o favoare, mi
se dăduse iarăși dreptul de a sta

printre oameni după o recluziune
forțată. 

Apoi, când am început să mă re�
laxez, iar mintea mea a refăcut unele
conexiuni cu lumea de odinioară,
am început să vorbesc mult, sâcâitor
de mult, să umplu orice moment de
tăcere cu vreo banalitate sau cu o
avalanșă de întrebări. Comunicam
cu oameni, asta era, vorbeam cu ci�
neva cu care voiam să vorbesc și nu
cu un ecran pe care vedeam chipul
pixelat al unui cunoscut. 

Mi�am amintit de hărmălaia de
vorbe, zgomote și acțiuni de după
căderea comunismului, când mi�
lioane de guri silite să tacă vreme de
decenii umpleau cel mai mic spațiu
de tăcere (inclusiv în ziare, la radio
și televiziune) ca să se exprime, să se
descarce, să compenseze anii pier �
duți. Cred că – deși nu e o analogie
perfectă – așa mă simțeam și eu și
așa o să ne defulăm cu toții în mo�
mentul în care totul va trece. Dacă
va trece.

Și mai era un lucru pe care l�am
remarcat – din păcate, nu imediat.
Eu nu sunt un ins foarte tactil, dar
acum, de data asta, simțeam nevoia
să îi ating pe toți cei cu care vorbeam.
Spuneam ceva și, în același timp, îmi

atingeam ușor interlocutorul pe
braț, pe umăr, de parcă altfel nu
eram sigur că mențin contactul. Min�
tea�mi obișnuită să vadă doar chi�
puri cu mască plasate la respec�
tuoasa „distanță socială“ și să se
apropie doar de chipuri de pe ecran
avea nevoie permanent de o confir�
mare: da, vorbești cu cineva, e aici, în
fața ta, nu e un ecran, pune mâna și
convinge�te arghezian, vreau să te
pipăi și să urlu „Este“. O lume ne�
bună, asta e. Ce�i drept, pentru scrii�
tori e un material minunat, cum au
fost și multele epidemii de ciumă din
trecut. Dar e un material de care,
dacă stau să mă gândesc aici, singur,
în fața unui ecran de computer, aș fi
preferat să fiu scutit. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

„Vreau să te pipăi...“
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De când informațiile muzicale
sunt accesibile la un clic distanță,
n�am pregetat să le cotrobăiesc,
febril ca un redactor de editură
înaintea bunului de tipar. 

O fi reminiscența înfometării din
tinerețea comunistă, când a pune
mâna pe vreo poză alb�negru cu
Jimi Hendrix în „Musical Express“
era pleașcă nevisată, iar dărnicia de
tăieturi cu Depeche Mode din lu �
cioasa publicație „Bravo“ garanta
cucerirea fetelor care�și scoteau
hainele încă de la începutul petre �
cerii nocturne. Dar vremea aia s�a
dus, deși mulți dintre noi pricep
mai greu spre deloc, ori se miră ca
țăranul dinaintea girafei. Îmi amin �
tesc șocul unui depărtat amic la
întâlnirea cu oceanul internetic.
Avid și competent colecționar de
„credite“ cu trupele și interpreții
care ne umblă la ficat mai crâncen
decât scurma vulturul mitic într�al
lui Prometeu, el spera să�și or �
doneze munca de�o viață în raftu�
rile unei fundații culturale accesi �
bile oricui. Și deodată clic! Alții
făcuseră așa ceva mai de mult.
Complet gratis! Cum să nu�ți vină
să te dedai pustiului, ca nababul
psihedelic pierdut în călătoria
spațio�temporală mijlocită de
muzică, substanțe exotice și/ sau

lichide ajutătoare?  Am comis (poate
prea) lunga diversiune introduc �
tivă pentru a găsi metafora din
fraza precedentă. Astfel funcțio �
nează și acționează asupra cre� 
ierului meu nărăvit la fantezia
sunetelor apariția unui disc nou,
semnat de�o trupă din Polonia,
despre care auzisem vag, dar nu
căutasem nici o referință: Amarok.
Pare că�s bolnav la recep tare: mu �
zica bună mă scoate din con textul
actualității, în care mă perpelesc
fără noimă și mă poartă pe aripi
inefabile către alt univers, ima �
ginar sau real, construit de vreun
artist cu viziuni solare ori în tu ne �
cate, cu sau fără ajutorul Inte �
ligenței Artificale (AI), intrate deja
în uzul contemporanilor, nu nea �
părat tineri. 

Un exemplu foarte simplu –
hai să nu zic de Univers, ci doar de
ilustrație – se poate vedea pe
coperta albumului Amarok – Hero
(2021). E un corp rotund de sticlă, în
transparența căruia se întrezăresc
striații de glob ocular generic.

Pupila e ștanțată cu sigla trupei, un
soi de cap din linii frânte, trimitere
la iconografia heavy�me tal din anii
’80 ai secolului trecut. Însă muzica
sună complet altfel decât a nă �
bădăioaselor trupe înghi țite de
propriul (in)succes...

Omul care, de drept, înseamnă
Amarok – Michał Vojtas – recunoaște
deschis: esența învățăturii sale
provine de la Mike Oldfield (albu �
mul omonim i�a furnizat numele de
scenă), Pink Floyd, Jean�Michel
Jarre, Camel (cu basistul acesteia,
Collin Bass, a și colaborat în câteva
proiecte). Prietenia cu alți muzi �
cieni din Varșovia, precum Mariusz
Duda (Riverside, Lunatic Soul),
consolidează curentul rockului
progresiv polonez, o mișcare mai
întinsă decât rama textului de față.
Merită reținut amănuntul că –
primit pozitiv în 1997 la casa de
discuri Ars Mundi și îndemnat să
facă înregistrări – Michał Vojtas nu
s�a grăbit să dea cu ochii pe foc, ars
de setea gloriei, ci a preferat să
urmeze studii de specialitate la
Academia de Muzică din Kielce,
orașul natal. Acolo a deprins folo �
sirea inventivă a instrumen telor
preferate, clasice și electronice,
încât a reușit să�și lucreze singur
compozițiile. Le�a imprimat în
studioul personal cu ajutorul câ �
torva colegi. Discurile au câștigat
aprecieri și fani în multe țări.
Concertele nu s�au lăsat așteptate. 

Între 2001 și 2004, trei albume
au stabilit reputația insolitului 

Ama rok. A căzut apoi o tăcere mis �
terioasă de 13 ani. Alte trei albume au
readus entuziasmul și bucuria. Li se
poate reproșa doar că prelungesc
sfâșietor muzica Pink Floyd și�a celorlalte
nume de refe rință. Amarok este acum un
cvartet, deși piesele sunt compuse de

Michał, iar versurile de Marta Vojtas.
Am avut uneori sen zația că demersul
lor îl copiază pe al cuplului David
Gilmour – Polly Samson. Poate co �
mit o eroare, nu știu... 

Ce este Amarok, asta rămâne
să afle fiecare ascultător. SDC

Ero(r)i
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Gheorghe Ursu, 
Europa mea 

Prefață de Andrei Ursu
Postfață de Ștefan Bosomitu

„«După ce secretarul organi zației de
bază a refuzat să�mi dea recomanda�
rea pentru călătoria peste hotare,
după ce comitetul oamenilor muncii
mi�a respins recomandarea, după ce,
la 10 luni după cele de mai sus, am
scris o nouă cerere, după ce Sectorul
de Partid mi�a respins cererea, după ce
am reușit să mă înscriu pe lista de
audiențe la Prim�Secretarul Sectoru�
lui de Partid, după ce Serviciul Perso�
nal mi�a comunicat că răspunsul
Sectorului de Partid a fost se respinge

cererea, după ce m�am adresat, con�
form legii, forului superior, după ce,
trecând două luni și neprimind răs�
puns scris, m�am prezentat personal la
Primăria Capitalei, după ce mi s�a spus
că acest for confirmă decizia ‘antevor�
bitorului’, după ce am înaintat o cerere
președintelui Republicii, căci așa�i
omul care are microbul călătoriilor,
merge până�n pânzele albe...»

Astfel a primit tata, în 1978, ca și în
celelalte dăți, pașaportul. Povestit cu
dezarmanta sa candoare și o singulară
pasiune enciclopedică pentru arta și
viața cetății umane, acest mirabil peri�
plu îi va marca, de fapt, destinul. În

acea călătorie a reușit să transmită Eu�
ropei Libere o scrisoare despre o crimă
neștiută a lui Nicolae Ceaușescu: sista�
rea lucrărilor de consolidare a blocu�
rilor din capitală avariate de cutre� 
murul din 1977, toate resursele, umane
și financiare, urmând să fie folosite
pentru viitoarea Casă a Poporului. Scri�
soarea a atras furia dictatorului și a
Securității și lațul avea să se strângă în
jurul tatei în decembrie 1984. A urmat
deznodământul cunoscut. Ce rămâne?
Deocamdată, un vid de justiție. Și lumea
lui de pasiuni fără hotar, din care
putem «vedea», în aceste pagini, o frân�
tură.“ (Andrei Ursu) SDC

SEMNAL EDITORIAL



Am dat recent o fugă
de două zile și
jumătate la Paris,
programân du-mi
micul sejur în funcție
de zborurile com -
paniilor aeriene și
alergând zilnic în
„orașul luminilor“ de
la un obiectiv la altul,
parcurgând o medie
de 14-15 km zilnic.
Serile le-am rezervat,
cum altfel?, teatrului,
un soi de respiro de
reîncărcare a ba -
teriilor pentru ziua
următoare. 

Un reper obligatoriu a fost micul
Teatru de la Huchette, de pe stră �
duța cu același nume, pe malul
stâng al Senei. E un caz singular în
istoria mondială a teatrului: con�
servă și joacă fără întrerupere din
1957 încoace Cântăreața cheală și
Lecția lui Eugène Ionesco, în ver�
siunile regizorale de la data pri�
mei lor reprezentări scenice. 

Istoria La Huchette începe în
1947, la numărul 23 al unei uli�
cioare pline acum de restaurante
grecești, când Marcel Pinar, atlet
format la școala circului și mare
amator de teatru, a cumpărat vop�
sitoria care funcționa acolo. Aju�
tat de Georges Vitaly și Jacques
Jouanneau, a transformat atelie�
rul într�o sală de teatru, inaugu�
rată la 26 aprilie 1948, cu Alber �
tina de Valentino Bompiani. 

Doi ani mai târziu, pe scena
de la Noctambules se prezenta în
premieră absolută prima piesă a
lui Eugène Ionesco, Cântăreața
cheală. Transpunerea scenică era
semnată Nicolas Batailles, un ad�
mirator declarat al avangardei,
dar multe detalii fuseseră puse la
punct împreună cu autorul, pre�
zent aproape la toate repetițiile. 

TIMPUL PRIVITORULUI NU
ERA SINCRON CU AL
AUTORILOR

Titlul contraria, iar unul dintre
puținii criticii care au intuit valoarea

noii dramaturgii, Jacques Lemar�
chand, își amintește de „șu șotelile
de nemulțumire, indignarea spon�
tană, ironiile“ care s�au făcut auzite
în seara premierei. „Am petrecut
acolo o seară extraordinar de plă�
cută, pe care comentariile și zâmbe�
tele ironice ale unei părți a publi�
cului au făcut�o și mai plină de far�
mec. [...] Era evident că notabilii nu
înțeleseseră; li se promitea o cân �
tăreață cheală, nu apărea niciuna,
se simțeau înșelați și nu puteau
ierta asta.“ Timpul privitorului nu
era sincron cu acela al autorilor a
ceea ce se producea pe scenă. 

La mai puțin de un an, publi�
cului i se propunea, la Thèâtre de
Poche, Lecția, regia Marcel Cuve�
lier. Aceeași scandalizată reacție
nu a reușit să scoată titlurile de pe
afiș. Actorii continuau să joace în
fața scaunelor goale ori a unui
foarte puțin numeros public exas�
perat. Mutarea pe scena de la Hu�
chette s�a petrecut la 7 octombrie
1952, când la conducerea ins �
tituției se afla Marcel Pinar, păs�
trând viziunile regizorale ale lui
Bataille și Cuvelier și decorurile
lui Jacques Noël, iar spectacolele
au continuat până în aprilie 1953.
De la 16 februarie 1957, Cântă �
reața cheală și Lecția au fost re �
înscrise pe afiș și jucate până
astăzi într�un număr surprinză�
tor de reprezentații.

Numele i se potrivește lui La
Huchette de minune, căci e ca o
„cutiuță rectangulară din lemn, cu
capac plat“. Pentru trecătorii gră �
biți, intrarea, plasată cam la mijlo�
cul străduței, poate ușor scăpa ne �
observată, la fel ca micul ghișeu
unde, de ani, tineri aspirând să
urce la rampă vând bilete pentru
aceleași reprezentații: la ora 19,
Cântăreața cheală, la ora 20, Lecția. 

NU E UȘOR SĂ CONSERVI 
UN SPECTACOL

O ușă banală a devenit un tablou
interesant prin afișarea unei ima �
gini, în mărime naturală, a acto�
rilor din Cântăreața... Holul e
strâmt, sala minusculă, 100 de lo�
curi. Dar „mai bine un autor mare
într�un teatru mic, decât un autor
mic într�un teatru mare“, vorba
lui Ionesco, iar spațiul e compar�
timentat cu justificată grijă. 

Pentru a nu scădea calitatea
spectacolului și a nu modifica va�
rianta originală, un rulaj al rolurilor

a funcționat în toți acești ani. Ac�
torii au fost cei care au vegheat ca
spectacolele să se joace în conti�
nuare. În 1975, când teatrul risca să
se închidă, interpreții care erau lo�
cataires din 1957, s�au asociat, or�
ganizându�se în Les Comédiens
Associés. Pe modelul Comediei
Franceze, au devenit societari, 25
la număr, și pensionari, numărul
acestora fiind greu de contabilizat.
Diferența dintre ei este că cei din
urmă nu sunt printre primii trei ca
vechime în interpretarea rolurilor. 

À propos de vechime, deja fii�
cele și fii actrițelor/ actorilor de
odinioară au preluat rolurile ca
pe o moștenire de familie. Din
scurtul culoar de la intrare dai di�
rect în sala în care pășesc mai ales
turiști. Pe mica scenă, „Domnul și
doamna Martin“ dau viață „trage�
diei limbajului“, iar o oră mai târ�
ziu distinsa Elevă și nu mai puțin
distinsul său Profesor joacă o
„dramă comică“. 

Decorurile reprezintă inte�
rioare simple, mobilier sumar,
concepute astfel încât parcă mă�
resc scena, costumele în alb�ne �
gru, cenușiu, realiste până la de �
talii, și recuzita (casca pompieru�
lui, pălării, caietele Elevei), ver�
siuni regizorale și interpretare ce
pun în evidență textul, actori
dând impresia de mașinării ce ar�
ticulează, în Cântăreața..., și de
metamorfozare perfectă, în Lecția. 

Am revăzut, pentru a treia
oară, cele două montări și nimic nu
pare să se fi schimbat în stilul de
joc. Nu e ușor să conservi un spec�
tacol transmițându�l din ge nerație
în generație prin grija distribuției,
în condițiile în care tehnicile
actoricești au evoluat de�a lungul
vremii. La Huchette se poate! În
spiritul timpului, mi�am făcut și un
selfie cu ei. N�o căutați în grup pe
Cântăreață, e ocupată să se coafeze.
Vă veți convinge singuri. Dacă vine!
(Umor post�absurd.) SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Reîntâlnire cu Cântăreața cheală

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
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INTERVIU CU REGIZORUL ANDREI ȘERBAN

„Azi puțini mai citesc cărți, sunt 
prea ocupați să vorbească la telefon“

Niciodată singur e volumul
semnat de Andrei Șerban și
apărut recent la Editura
Polirom. Ce așteptări am 
de la acest interviu? Să fie
cumpărate cât mai multe
exemplare din Niciodată
singur, să-i arătăm că
„românii vor sacrifica
telefonul pentru această
carte“.

NONA RAPOTAN 

Știu că artiștii au fost printre cei
mai afectați de pandemie și nici
dvs. nu v-a fost ușor, mai ales în
primele luni. Niciodată singur,
volumul apărut recent la Editu-
ra Polirom, poate fi un semn că

ați depășit momentul de criză? 

Cum a notat Mircea Mihăieș în ex�
celenta sa recenzie a cărții, „tex�
tele sunt un pseudo�jurnal de
pandemie“. În același timp am în�
cercat să mă eliberez de obsesia
de mine însumi, să merg în afară,
spre alții, să construiesc o galerie
de personaje care mi�au marcat
destinul. Exprimând recunoștința
față de ei, am evitat orice tentație
de sentimentalitate sau mila de
sine, egoul a fost în postura de
servitor, nu de zbir. 

Mă bucură fiecare nou titlu scris
de un artist, regizor, actor sau
artist plastic. Pentru că toți
aceștia sunt oameni frumoși și
care au cu adevărat ceva de spus
lumii, sunt voci ale lumii din care
fac parte, dar aproape niciodată
nu-și găsesc timpul să-și
aștearnă pe hârtie gândurile. 

Niciodată singur poate fi consi-
derat manifestul dvs. personal
față de prefacerile prin care tre-

ce lumea contemporană? 

Nu. E o apreciere a cuvântului ca�
litate, că există exemple care ne
ajută să revenim la ce credem că e
important și amintirea că există
valoare, într�o lume unde statuile
sunt dărâmate, Shakespeare e pus
la index, iar corectitudinea poli�
tică ar dori ca o carte ca aceasta să
fie arsă. 

Portretele din galeria dvs. per-
sonală sunt unice, personalități
ale lumii artistice contempora-
ne. Bănuiesc că nu întâmplător

ați pus în subtitlu cuvântul
„fragmente“. Cât de greu v-a
fost să-i prindeți în cuvinte, să
povestiți despre oamenii care 
v-au influențat decisiv cariera

sau viața în general? 

Înlănțuirea fragmentelor este ca
o călătorie prin viața mea profe�
sională. Vreau să cred că sunt un
căutător care se intersectează în
diferite etape ale vieții cu ceilalți
descriși. Mulți dintre ei sunt nu
doar artiști, ci oameni remarcabili
care m�au ajutat să cresc. Exem�
plul lor mi�a inspirat întrebări
importante, care depășesc dome�
niul teatrului, uneori și al artei,
devin universal valabile. Oricine

citește cartea ar putea să recu�
noască  că are aceleași dileme. 

Cuvântul-înainte îi aparține 
lui Toma Pavel. De ce el și 

nu altcineva? 

Pentru că este un prieten vechi,
cu o deschidere uluitoare și
înțelegere a scopului artei, un om
de o inteligență ieșită din comun,
nu e din teatru și nu aparține nici
unei găști. Un tip cu adevărat rar,
deoarece e liber. 

Sunteți un om care lucrați cu
cuvintele, dar nu un om de lite-
re. Cum ați simțit cuvintele 
scriind Niciodată singur? Au fost

capitole/ fragmente care 
s-au lăsat mai greu scrise? 

Când lucrez pe scenă, sunt mereu
în viteza a cincea și trec mereu pe
roșu. Când scriu mă codesc să tra�
versez strada chiar și pe verde.
Scriu extrem de încet și nesigur,
refac fiecare frază de n ori, până
simt cuvântul just. În timp ce eu
mă chinui să umplu trei pagini,
prietenul meu George Banu scrie
trei cărți. Diferența normală între
un diletant și un profesionist. 

Oamenii și relațiile pe care le
stabilim cu ei capătă, cu trece-
rea timpului, noi și noi re -
levanțe. În carte sunt prinse
fragmente despre oameni care
au intrat în viața dvs. în diferite
momente, v-au însoțit de-a lun-
gul unor procese interioare im-
portante. Cum vă împăcați cu
memoria dvs. afectivă, căci da-
torită ei ne bucurăm noi de Ni-
ciodată singur? 

Fiecare portret are ceva special și
extrem de personal. Mi�am dat
seama scriind mereu despre alții
că de fapt scriu despre mine în�
sumi. Instinctiv, portretele comu�
nică când cu prezentul, când cu
trecutul sau cu viitorul. Pentru
mine a fost un act liberator, peste
spațiu și timp, de demult, din
studenție, până azi. O experiență
străbătută pe mai toate meridia�
nele globului sub semnul artei, a
credinței și a bucuriei de a fi în
viață. Provocările însă sunt din cu
totul altă zonă decât doar cea a
teatrului. 

Astăzi se vorbește din ce în ce
mai rar despre virtuți. Oamenii
despre care vorbiți în Niciodată
singur sunt niște virtuoși, chiar
dacă au și ei slăbiciuni. Ce
căutați întotdeauna la oamenii

Un dialog cu Andrei Șerban e un privilegiu. Spectacolele
lui de teatru, atelierele de lucru și cursurile cu actorii
sunt născute dintr-un dialog continuu cu actorii și
echipele tehnice. Un dialog fertil, care devine semn 
al schimbării, căci montările lui n-au lăsat niciodată

spectatorii indiferenți, adesea aceștia s-au simțit
provocați să renunțe la tipare sau la clișee. Îndrăzneala
în cazul lui Andrei Șerban e semn de vizionarism, iar cei
care i-au fost aproape de-a lungul anilor știu foarte
bine ce vreau să spun. 
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pe care vreți să-i aveți în preaj-
mă? Care e virtutea cea mai im-

portantă pentru dvs.? 

Sinceritatea. Dar, atenție! Dacă îi
citești pe marii filosofi ai Romei
antice, care socoteau virtutea ca
fiind calitatea cea mai de preț a
ființei umane, înțelegi că trebuie
s�o aplici atent. De exemplu, să fii
sincer cu cineva care, fiind extrem
de vulnerabil, poate fi rănit grav,
la ce bun? Pe scenă, însă, un actor
trebuie să fie sută la sută sincer.
Ce ușor mi�e mie să afirm asta și
cât de greu e pentru un actor ade�
vărat să treacă de cinzeci la sută!
De aceea actoria e una din mese�
riile aproape imposibile, pentru
că e atât de greu să fii sincer pe
scenă, ca și în viață. 

Despre înțelepciune se spune că
o atingem abia când suntem la
vârsta deplinei maturități. Por-
tretele dvs. cuprind în cuvinte –
nu știu, sincer, cum v-a reușit! –
aurele de înțelepciune ale fiecă-
rui om în parte. Dar, contrar
așteptărilor, oamenii despre care
povestiți sunt tineri, agili, supli.
Mă refer la tinerețea aceea care
însoțește tot timpul scormonitul,
căutarea sensului în toate cele ce
se întâmplă. Ce-ar trebui să fa-
cem astfel încât să ne ținem cât
mai departe de moartea sufletu-
lui, să rămânem curioși pentru
cât mai mult timp? 

Trebuie, în primul rând, să reali�
zez că sufletul e în pericol grav, să
observ și, dacă e posibil, să lupt
atât cu orgoliul, cu egoismul fe�
roce care e dușmanul meu și al
nostru, cât și cu clișeele și stereo�
tipurile pe care le�am preluat unii
de la alții. Chiar dacă nu mă voi
putea elibera, cel puțin să ajung
într�o zi să pot controla o parte din
diavolii care mă vizitează tot tim�
pul. Și, dacă reușesc, poate voi res�
pira un aer proaspăt ca să  mă pot
simți din nou suplu, agil, tânăr. 

Ați atins de multe ori în carte
problema credinței și a
spiritualității. Mulți dintre ei,
oamenii care au făcut posibilă
apariția cărții Niciodată singur,
au fost sau sunt încă oameni
credincioși, cu credințe diverse,
dar cultivate în timp. M-am bu-
curat mult să văd aceste semne
în carte, astăzi, când pare că oa-
menii își refuză tot mai mult di-
mensiunea aceasta a existenței.
Nu vi se pare că, pe zi ce trece,
suntem tot mai singuri? 

Tarkovski, căruia i�am dedicat în carte
un capitol, răspunde mult mai bine
decât aș putea eu când spune: „Dacă
sensul artei mele, care e rugăciunea,

poate deveni rugăciune și pentru
alții, atunci prin artă mă simt
aproa pe de toți oamenii. Cred că
sensul vieții constă în ridicarea ni�
velului spiritual al fiecăruia în tim�
pul ce ni s a acordat. Chiar dacă
acest nivel e câtuși de puțin mai sus
decât cel din clipa nașterii, atunci
viața nu a fost trăită degeaba“. 

De la fiecare dintre cei despre
care ați vorbit în Niciodată sin-
gur ați luat câte ceva, ați învățat
ceva bun. Care este darul dvs.
pentru ei? 

Eu am luat (uneori am furat) cât
am putut de la acei căutători al �
piniști care au ajuns mult mai sus,
fiind mai avansați decât mine. Am
scris despre ei în speranța că voi
deschide apetitul celor tineri să
știe că se poate trăi și crea altfel,
mai inteligent, mai sensibil. Trăim
într�o perioadă a istoriei în care
prostia e din ce în ce mai evidentă.
Și prostia se propagă mai rapid
decât virusul. Cei despre care am
ales să vorbesc în carte sunt pen�
tru mine niște faruri în noapte.
Sper să lumineze și calea altora. 

Pacea sufletului sau manifestul
tăcut al spiritului, mie așa îmi
place să spun. Unii căutăm toată
viața pacea aceasta, alții sunt
privilegiații sorții și se nasc
înțelepți. Dvs. pentru mine
sunteți un izvor de seninătate.
Cum faceți să vă mențineți seni-
nătatea? 

Pe îngeri, dacă avem nevoie de ei,
trebuie să�i chemăm neîncetat și
chiar și atunci nu suntem siguri
că răspund. Îngerii vin când au
chef. Pacea sufletului întru�un

trup agitat, cum e al meu, e de�
parte de a se face simțită. Dacă nu
lucrez cu mine însumi ca să fiu
mai bun, pot să visez seninătatea
și să nu mă trezesc din iluzie până
mor. Dacă vrem să fim vizitați de
îngeri, dacă vrem să avem cu ade�
vărat pace în suflet, trebuie să lu�
crăm intens cu noi înșine. Nu cred
că Iisus s�a născut privilegiat de
soartă, nici înțelept. A dispărut în
deșert pentru câți ani? De ce? Ca
să treacă prin probe extrem de
grele, să facă eforturi să evolueze,
să se pregătească intens să devină
Iisus Christos, să revină în mijlo�
cul nostru și să se sacrifice tot
pentru noi, ca să învățăm ceva. Azi,
în lumea întunecată în care trăim,
vedem doar răul din alții, în loc să�l
căutăm cu forța pe cel din noi. De
aceea așteptăm ca să ni se dea
totul fără să facem nimic. Și tot
Tarkovski conchide: „Cu cât tri�
umfă răul, cu atât avem mai multe
motive să creăm opere de artă“. 

Știu că practicați yoga, ceea ce
înseamnă că sunteți un adept al
meditației solitare. Ce înseamnă
pentru dvs. singurătatea? Cum
vă raportați la ea, din punct de
vedere social? 

Sper că n�ați uitat titlul cărții. Ni�
ciodată singur nu e o metaforă. E
legat de nevoia de a fi în relație. În
teatru nu am cum să fiu singur, de
aceea am ales meseria asta. Acolo

avem mereu nevoie de ceilalți. Ca
să triumfe, fiecare actor depinde
de partenerul lui. Energia micro�
cosmică a umanității mă încarcă
de vibrații bune și, când sunt cu
alții, simt că fac parte din ceva
mult mai vast, mai sensibil și mai
inteligent decât atunci când sunt
singur în mica mea colivie egoistă. 

Ultima parte a cărții este intitu-
lată „Schițe de portrete ale unor
actori care ne-au părăsit“; la fi-
nalul acestei părți am găsit două
nume, Alexandru Darie și Ion
Caramitru. De ce aici, în această
secțiune (și în cealaltă parte a
volumului sunt evocați oameni
care trăiesc de ani buni în altă
dimensiune)? 

Nu pot explica aceasta alegere. E o
decizie personală și prefer să nu
comentez. Dar intenția de a crea
acest grupaj a fost să ne amintească
de bucuria efemeră a teatrului.
Moartea bate la ușă în fiecare clipă
și noi trăim cu iluzia că vom fi etern
pe scenă. Un semnal de alarmă
pentru a ne trezi din iluzie. 

Dacă ar fi să țineți acum, ad-
hoc, o conferință despre una
dintre personalitățile despre
care ați povestit în Niciodată
singur, care ar fi aceasta? 

Vă sugerez să citiți mai atent cartea
ca să înțelegeți că o asemenea între�
bare nu e necesară. Fiecare portret

reprezintă o parte foarte delicată a
unui întreg și, dacă l�aș evidenția pe
Bergman în loc de Tarkovski sau pe
Pintile în loc de Ciulei, aș risca o
alegere destul de dubioasă. 

Vor mai fi astfel de fragmente?
Putem spera la o continuare la
Niciodată singur? 

Oferta depinde de cerere. Cum bine
ați remarcat, nu sunt un om de li�
tere, ci un amator și scriu doar ca să
mă aflu în treabă sau să omor tim�
pul. Oricum, în lume azi majorita�
tea oamenilor nu mai citesc cărți,
sunt prea ocupați să vorbească la
telefon. Nu cred că românii vor sa�
crifica telefonul pentru această
carte. Deși primul meu volum, O
biografie, a avut o prelungire de
tiraj, plus o a doua ediție, explicația
e că atunci telefoanele nu erau încă
atât de dominante. Cum vin din
teatru, vreau să aflu cate bilete s�au
vândut. O sală goală e un semn că
spectacolul nu interesează pe ni�
meni. Deci, aștept cererea! SDC

Cei despre care am ales să scriu 
sunt ca niște faruri în noapte.
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Luni, 20 decembrie 2021, la
ora 20.00, pe paginile de Face-
book Polirom & Cărturești
(facebook.com/polirom.edi-
tura; facebook.com/Cartu -
resti), vă invităm să urmăriţi un
dialog (înregistrat via ZOOM)
între Ion Vianu și Cris tian
Pătrășconiu, pornind de la vol-
umele cu care debutează cel
mai recent proiect editorial
Polirom, Seria de autor Ion
Vianu: Amor intellectualis. Ro-
manul unei educaţii și
Frumuseţea va mântui lumea și
alte eseuri.

AMOR INTELLECTUALIS.
ROMANUL UNEI EDUCAȚII 

• Ediție cartonată • Carte publi�
cată și în ediție digitală
• Premiul Cartea anului 2010,
acordat de revista „România lite�
rară“, cu sprijinul Fundației Ano�
nimul • Premiul pentru Eseu,
memorialistică, publicistică al
revistei „Observator cultural“ pe
anul 2010 • Premiul special al
ediției 2011 a Premiilor USR

„Romanul unei educații“, cum îl
subintitulează autorul, Amor in�
tellectualis relatează povestea

unei maturizări intelectuale și
sentimentale pe fundalul unei
epoci tulburi, cea a instaurării și
consolidării regimului comunist.
Adolescența eroului îndeosebi, cu
inițierile ei – primele experiențe
erotice, căutările intelectuale,
tensiunea dintre spiritual și tru�
pesc –, prilejuiește pagini pe cât
de savuroase prin pitorescul lor,
pe atât de convingătoare prin
franchețe. La fel și galeria portre�
telor zugrăvite: ale prietenilor, dar
și ale discipolilor și apro piaților
marelui T. (Tudor Vianu), legați de
acesta prin amor intellectualis
magistri. Treptat, istoria perso�
nală se estompează, pentru ca în
prim�plan să treacă o altă poveste,
dramatică, despre dispariția unei
lumi și a unei generații...

„O carte care a fost și va fi mult
admirată pentru sinceritatea și
adâncimea cu care Ion Vianu și�a
revăzut și a retrăit anii formării
sale, desfășurarea inițierii și a
dezvoltării personalității sale
marcate, dincolo de inteligență și
de cultură, de o intens trăită vi �
brație spirituală și, uneori, cu o
intensă emoționalitate, dar, cum �
va, reținută sub civilitatea dis �
creției – toate întrunind per �
sonala dimensiune a «autorității»
sale.“ (Gelu Ionescu)

„Amor intellectualis are o des�
chidere de idei și de observații
care depășește mizele memorialis�
ticii așa cum o știm. E un roman
(biograficul recuperat ca proză)
palpitant și intens personal despre
formare – morală, intelectuală,
profesională – într�un timp ostil
alegerilor libere. E relevant și ofer�
tant pentru oricine e interesat de
dilemele unor indivizi care, nevoiți
să�și negocieze aspru opțiunile (și
libertățile), au reușit să nu sacri�
fice nuanțele când fac judecăți, să
nu se înăcrească, să nu ajungă re�
sentimentari.“ (Alina Purcaru)

FRUMUSEȚEA VA MÂNTUI
LUMEA ȘI ALTE ESEURI 

• Ediție cartonată • Carte publi�
cată și în ediție digitală
• Ediție revăzută și adăugită

Trăim într�o lume în care totul se
schimbă. Într�o alergare epui�
zantă, omul rămâne în urma tim�
pului. Ne vom pierde în vârtej?
Într�o incursiune de la Biblie la
Faust, de la Antigona la miturile și
iluziile omului contemporan, Ion
Vianu caută repere și remedii.
Unul este Frumusețea, despre care
Dostoievski și alte mari spirite au
spus că poate mântui lumea.

„Eseistica lui Ion Vianu, ad�
mirabil articulată și decis practi�
cată ca gen, se dezvoltă pe diverse
subiecte și domenii: textele pe
care el le�a socotit cele mai repre�
zentative sunt adunate în volu�
mul Frumusețea va mântui lumea
și alte eseuri. Literatură, arte,
civilizație, psihiatrie, morală, po�
litică, istorie, psihologie, filosofie,
religie – interpretări variate și, de
reținut neapărat, o stăruitoare cu�
getare, o îngândurare cu privire la
viitorul societății, al lumii noas�
tre.“ (Gelu Ionescu)

„Volumul acesta m�a însoțit
vreme de câteva săptămâni în că�
lătorii și în cugetări, l�am citit încet
și cu delectare, am încercat să�i ur�
măresc referințele în artă și trimi�
terile la alte lecturi, i�am savurat
valoarea și consistența gândirii și
limba aleasă în care este scris. Ma�
joritatea eseurilor care îl compun
reprezintă piese de re zistență inte�
lectuală cum pu ține mi�a fost dat
să citesc în literatura română sau
cea scrisă în alte limbi. Acum, la
terminarea lecturii, senzația este
nu cea de a fi terminat o carte, ci de
a fi parcurs o întreagă bibliotecă.“
(Dan Ro mașcanu)

Din cuprins: Omul plat și ex�
cesele lui • Blestem și Binecuvân�
tare. Ce este un tată? • Despre

îmbătrânire și bătrânețe • Ino �
vație și inerție în Vest și în Est •
Despre necesitatea și urgența Pă �
cii • Credință, Dumnezeu, ateism:
perspective • Viitorul liberului�ar�
bitru • Poate fi salvat Omul? • Faust,
de la magie la alchimie • „Frumu �
sețea va mântui lumea“ – comenta�
rii la o temă dostoievskiană • Mîșkin
ca terapeut • Cum devine boala
ideologie: reflecții despre români •
Matei Călinescu: măștile autobio�
grafiei • Treptele inițierii • Un scep�
tic nemângâiat. SDC

Va mântui frumusețea lumea?
Un dialog cu Ion Vianu

ION VIANU

l Născut la București în 1934.
Studii de filologie clasică, netermi-
nate. Doctor în medicină al
Universităţii de Medicină și Farma-
cie „Carol Davila“ din București
(1960). Psihiatru, cadru universitar
al Clinicii de Psihiatrie, București.
Voiaje de studii în Germania
Democrată, Franţa. 
l 1964-1977: Colaborează la „Con-
temporanul“, „Viaţa Românească“,
„Luceafărul“ etc. 
l 1975: Publică un volum de ese -
uri, Stil și persoană, premiat de 
Uniunea Scriitorilor, și o Introdu -
cere în psihoterapie. 
l 1977: Emigrează, după ce a
aderat la Apelul lui Paul Goma. Se
stabilește în Elveţia, practicând
psihiatria. Este prezent în mișcarea
pentru apărarea drepturilor omu-
lui în România. Începe o activitate
de publicist pe subiecte politice
care va continua până în ultimii
ani, în ţară. 
l 1990: Revine din ce în ce mai des
în România, unde se reinstalează.
Publică, în genuri diverse:
memorialistică (Amintiri în dialog –
cu M. Călinescu –, Exerciţiu de sin-
ceritate, Între violenţă și compasi-
une. Amintirile unui psihiatru); ro-
mane: Caietele lui Ozias, Vasiliu, foi
volante, Paramnezii, Necredincio-
sul, Amor intellectualis („roman au-
tobiografic“), distins cu mai multe
premii, printre care și Cartea Anu-
lui (2010), și Arhiva trădării și a
mâniei. În domeniul eseisticii
publică: Blestem și Binecuvântare,
Investigaţii mateine, Apropieri,
Elegie pentru Mihai, Frumuseţea 
va mântui lumea și alte eseuri.
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INTERVIU CU DIRIJORUL CRISTIAN LUPEȘ, MANAGER AL FILARMONICII DE STAT SIBIU

„Instituțiile noastre trebuie să se
transforme și să se modernizeze“
Cristian Lupeș este
dirijor și manager al
Filarmonicii de Stat
Sibiu, cea mai activă
instituție muzicală în
2021. Într-un interviu
pentru „Suplimentul
de cultură“, am stat
de vorbă la sfârșitul
anului despre muzică
clasică și viitor. 

După încă un an pandemic,
după încă o agendă extrem de
încărcată, te gândești acum, la
finele lui 2021, mai mult la ce a
făcut bine dirijorul sau mai mult
la ce a făcut bine managerul Fi-
larmonicii din Sibiu? 

Eu nu mă percep așa de bipolar.
Există o întreagă polemică legată
de rolul și educația managerului
unei instituții culturale. Mă gân�
desc la Ciprian Ștefan, care este
cel mai bun manager cultural al
României la ora aceasta. Muzeul
Astra din Sibiu reprezintă un suc�
ces științific, de business, turistic,
un pol care atrage finanțări euro�
pene. Așadar, profesia se întâl �
nește cu funcția într�o fericită
simbioză. De ce? Deocamdată
instituțiile noastre, înainte de a se
arunca „în luptă dreaptă“ cu cele
europene de profil, trebuie să se
transforme și să se modernizeze.
Acest lucru îl poate gândi doar un
profesionist al domeniului. Cel
care are viziunea artistică și capa�
citatea de a aduce în jurul său, cu
obiectivitate și dăruire specialiștii
de care are nevoie pentru a refor�
mula regulamente care stau, ulte�
rior, la baza ameliorării legislației
care guvernează funcționarea
instituțiilor de concerte și specta�
cole. Probabil va exista o etapă, în
viitor, când managerii nu vor mai
trebui să fie artiști. Dar în acel
moment instituțiile vor trebui să
fie organizate cu finisaje supe�
rioare. Așadar, așa cum bănuiești,
cu asta mă ocup. Pe lângă a
susține, împreună cu colegii mei,

activitatea celei mai active in �
stituții culturale din țară, regân�
dim și funcțiile viscerale care intră
uneori în colaps sau se scurt �
circuitează. Suntem însă pe dru�
mul cel bun. 

Dirijor sau manager, deci?

Putem glumi pe jumătate, spu�
nând că dirijatul e un manage�
ment al structurilor muzicale. Dar
dirijorul din mine s�a bucurat de
câteva realizări extraordinare.
Am făcut împreună cu Sibiul,
pentru prima dată în România,
Primăvara Apalașă a lui Copland
împreună cu balet, așa cum a fost
scrisă original. Îi mulțumesc pen�
tru asta lui Ovidiu Dragoman, fai�
mosul director al Teatrului de
Balet Sibiu. Am avut bucuria de a
dirija Deutsche Kammerphilhar�
monie Bremen, într�un program
fantastic și cu un succes nemaipo�
menit, avându�i alături pe pianis�
tul Julien Libeer și violonista
Arabela Steinbacher. De curând
am dirijat la Beirut Concertul Ofi�
cial dedicat Zilei Naționale a Ro�
mâniei, unde am prezentat inclu�
siv energicul și spumosul Triptic
al lui Adrian Pop, cu care am ridi�
cat cei 700 de spectatori în pi�
cioare. Mulțumesc pentru această
invitație Ambasadei României la
Beirut, Excelenței Sa Cătălin R.
Mardare și UCIMR. 

Care a fost cel mai interesant și
provocator concert/ eveniment

muzical pentru tine în 2021?

Trebuie să recunosc că o astfel de
retrospectivă mă pune într�o cva�
sidificultate. În anii fără soț, spun
automat că „cel mai cel“ a fost Fes�
tivalul „George Enescu“. Dar ăsta
e punctul de vedere al devotatu�
lui. Dirijorul cred că s�a decis pen�
tru extraordinara reușită a Pasa �
cagliei de Webern de la Ateneu cu
Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen, din 13 septembrie, iar
managerul a avut chiar mai multe
reușite. Consolidarea poziției Fi�
larmonicii de Stat Sibiu pe harta
muzicală românească, concertul
Orchestrei Filarmonicii Sibiu di�
rijată de Tito Ceccherini și reali�
zarea lucrării Fiori di Fiori a lui
Francesco Filidei, la Sala Radio, în
data de 18 septembrie. 

Pentru că vorbim de Europa, la
final, despre Festivalul Enescu,
care îl are acum propus director
artistic pe Cristian Măcelaru, cu
care am vorbit recent într-un in-
terviu pentru SdC, cum crezi că
ar trebui să arate și mai ales să
sune Festivalul Enescu în viito-
rul apropiat, adică de la chiar
ediția 2023?

Festivalul „George Enescu“ este
cel mai important eveniment cul�
tural al României. Cu răbdare și
fără compromisuri artistice crește
la fiecare ediție. Îi suntem datori lui
Mihai Constantinescu. Îmi doresc
pentru publicul din România să aibă
șansa ca standardul Festivalului

„George Enescu“ să devină uzual
în stagiunile orchestrelor. Exis �
tența noastră devine relevantă
prin conectarea vieții la vârfuri
artistice, la strategii culturale.
Cred că țintele nobile, înalte, va�
lorile – aceste ingrediente defini�
torii pentru Festivalul Enescu –
trebuie să rămână și să continue
să fie șina de ghidaj.

Știu că ai lucrat direct cu domnul
Mihai Constantinescu, pentru că
ai făcut parte între anii 2001-
2009 din echipa organizatoare a
festivalului. În plus, ești muzician
și manager, așa că te întreb di-
rect: te-ai gândit la acest rol de
director executiv al Festivalului
Enescu – rol pentru că nu-i pot
spune post! –, unul care implică
foarte-foarte multă muncă și
destule renunțări? 

Mihai Constantinescu este men�
torul meu în privința manage�
mentului cultural. I�am stat ală� 
turi admirându�l și învățând trep�
tat, preluând sarcini și obiective,
atât cât puteam și cât îmi permi�
tea în acei ani de ucenicie. Mi�a
permis să intru până în adâncu�
rile intestine ale acestei biosfere
– Festivalul „George Enescu“. În
timp, am trecut de la făcut cafele
sau adus covrigii de Buzești la
conceperea și gândirea logisticii
întregului Festival. Am întâmpi�
nat orchestre în Gara de Nord, 
i�am însoțit protocolar pe Seiji
Ozawa la Cotroceni sau pe Gher�
ghiev la repetiții. Am refăcut mo�
dalitatea de organizare a tran �
sportului și de organizare a echi�
pei și mă mândresc cu faptul că
azi Festivalul Enescu funcțio �
nează după același algoritm logis�
tic. Toate acestea erau desigur
guvernate de puternica persona�
litate a lui Mihai Constantinescu,
pe care�l urmam cu toții. I�am ur�
mărit întotdeauna reacțiile, abor�
dările, azi, când trebuie să îmi
rezolv câte o dilemă, îl sun întot�
deauna foarte matinal și îi cer sfa�
tul. Mihai Constantinescu a reușit
să ne ofere o dată la doi ani o țară
cu care să ne putem mândri. Fes�
tivalul reușește asta cu mult sacri�
ficiu, cu sprijinul echipei și al
colaboratorilor, toți dorindu�și cu

tot dinadinsul să facă din Româ�
nia o țară normală, măcar pentru
o lună. Sunt oameni sătui de o
țară mediocră, la coada tuturor
listelor și clasamentelor, în care
nimeni nu�i recunoaște sau nu le
observă valoarea, iar dacă se în�
tâmplă ca cineva să sesizeze o
urmă de profesionalism în ei, cu
siguranță vor fi înlăturați și alun �
gați. Festivalul se sprijină pe o
echipă care, împreună cu Mihai
Constantinescu, reușeam în luna
septembrie, după o muncă de doi
ani, să oferim un loc în care oame�
nii să se simtă bine și în care să nu
le fie jenă de propria identitate.
Dar luna septembrie durează
puțin și societatea reușește să
șteargă în viteză urmele marilor
concerte, urmele normalității de
o lună, urmele eventualelor vise
pe care le avem cu toții, reușește
chiar să șteargă și speranțele. Nu
contează că renunți la televizor,
presă politică, îți iei de muncă
acasă, te izolezi la munte sau la
mănăstire, dispari o săptămână în
afara țării sau chiar faci un mare
festival; la întoarcere, la contactul
cât de mic cu societatea, te izbesc
claxoanele traficului, mojicia din
mijloacele de transport, indife �
ren ța și desconsiderarea valori�
lor, superficialitatea responsabili�
tăților, minciuna și hoția morală.
Festivalul ne strânge pentru pu �
țin timp lângă numele lui Enescu,
care spunea la un moment dat:
„Atâta vreme cât țara mea va su�
feri, eu nu mă despart de ea“. Se
pare că se ține de promisiune. 

Așadar, nu cred că e totuși un
rol, ci poziția Director Executiv a
Festivalului Enescu, ocupată 30
de ani de Mihai Constantinescu
este un post. Un Post Negru. Adică
un sacrificiu. Ne dorim să facem
sacrificii? Sau suntem puși în
situația de a le face? Mihai Con�
stantinescu este omul provi den �
țial. Cu curaj a construit 30 de ani
acest edificiu. Este esențial pen�
tru România ca el să continue,
orice formă ar alege, pentru că nu
se pune problema de preferință.
Așa stând lucrurile, mi�e greu să
îți răspund dacă sunt eu potrivit
pentru acest sacrificiu. Ar trebui
să îl întrebi pe el. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

©
 T

ib
o

r 
Jä

g
er



12
ANUL XVII NR. 757

18 – 24 DECEMBRIE 2021carte
www.suplimentuldecultura.ro

CUM AM SCRIS PESCĂRUȘUL DE LA GEAM

De la birou la fereastră,
de la fereastră la pat
VERONICA D. NICULESCU

Cu mulți ani în urmă, la o emi�
siune televizată care a avut o du�
rată de viață scurtă, unde con� 
curenții veneau să�și prezinte ta�
lentele dintre cele mai bizare, a
apărut pe scenă un bărbat care,
din câte se părea, nu făcea nimic.
Nu cânta, nu dresa câini, nu învâr�
tea farfurii pe nas, nu aduna nu�
mere astronomice în gând și nu
dansa pe o coardă elastică întinsă
la înălțime. Nu. El stătea într�un
colț al scenei și privea la sală de
parcă nu se hotăra să�și înceapă
numărul. A tot privit la spectatori
și apoi la sala în sine, la tavan, la
reflectoare, după aceea s�a rotit
un pic și a privit scena pe care stă�
tea, cortina de catifea trasă în la�
teral lângă silueta lui firavă și
microfonul din mână. După câ�
teva minute, s�a înclinat în fața
publicului și a mulțumit. Asta fu�
sese tot. Care era talentul lui?
Contemplarea. Cu se ce ocupa el?
Cu contemplatul. Poate că nu tu�
turor celor care citesc aceste rân�
duri o să li se pară evident faptul
că de acest concurent s�a râs
nebunește. Nici că a părăsit scena
în fluierături, după ce a explicat,
în cuvinte simple, că el asta face:
contemplă. 

Această carte este singura pe
care am scris�o integral în pande�
mie – sau în cât s�a scurs până
acum din ceea ce numim azi pan�
demie – și, ca să fiu foarte sinceră,
singura pe care am putut să o
scriu. Este, în mod limpede, o
carte a contemplării. Întreaga po�
veste se derulează aici, pe o terasă,
iar povestitoarea stă permanent
într�un singur loc: la fereastră.  

De mai mult de un deceniu,
ușa și fereastra camerei îmi sunt
însoțitori permanenți – prietenii
de la stânga și de la dreapta mea.
Că scriu sau traduc, inevitabil pe�
trec ore în șir închisă în cameră. În
perioada asta, când am stat cu toții
locului mai mult ca oricând, în ca�
sele noastre, în orașele noastre, în

viețile noastre, mi�a fost imposibil
să scriu literatură, să inventez
povești noi sau măcar să întind
mâna spre manuscrisele înche�
iate, așezate în dosare cărămizii,
care așteaptă doar recitirile și
retușurile finale, precum și acel
înveliș de detalii practice care
însoțește hotărârea de a trimite o
carte spre editură; neatinse de
ceva vreme, se odihnesc lângă
mine un roman și un volum de
povestiri.

Când realitatea din jur e atât
de gălăgioasă, de hulpavă, de so�
licitantă, e dificil și, probabil, fri�
vol să te cuibărești în imaginar, ca
să țeși o poveste. Interiorul e per�
manent sabotat de exterior. Și e
greu să faci cărți când nu prea în�
trevezi viitorul – și mai cu seamă
pe�acel cititor din viitor, unicul
care contează, cel despre care vor�
bea Nabokov. 

Aplecată spre exterior, mereu
în camera mea, mereu în realita�
tea asta prea fragilă și de neînchi�
puit altădată, am hotărât să scriu
în sfârșit povestea pescărușilor pe
care�i urmăream, oricum, an de
an. Nu doar fiindcă ea mi se de�
rula sub ochi, era aici, iar notațiile
zilnice puteau fi înșirate pe�un fir
dându�mi senzația plăcută a unei
stabilități, a unei continuități, dar
și fiindcă nu poți să știi niciodată
când e ultima oară că ai șansa să
vezi așa ceva. 

Am ezitat: începi timid o ase�
menea poveste, în zilele când încă
nu se întâmplă nimic, decizi sub
ce formă o vei alcătui, însă nu de�
pinde de tine dacă ea va fi dusă la
bun sfârșit; dacă va exista. Asta e
problema cu realitatea: e impre�
vizibilă. Am avut noroc. Grégoire
și familia lui au oferit un specta�
col complet, cu început și sfârșit.
În plus, într�adevăr, jurnalul pă�
sărilor m�a ajutat să traversez o
perioadă complicată. Sau măcar o
parte dintr�o perioadă compli�
cată. Sper că cititorii nu mă vor
judeca prea aspru dacă voi mărtu�
risi că, lucrând la cartea asta timp
de aproape un an, m�am gândit
adesea la Beckett, care a scris

Watt ca pe un exercițiu, așteptând
să se termine războiul. Nu am as�
cuns niciodată că Watt este cartea
mea favorită, din tot ce am tradus.
La paginile cu drumurile lui Watt
de la ușă la fereastră, de la fereas�
tră la ușă, de la pat la ușă, de la
ușă la pat, de la pat la fereastră, de
la fereastră la pat m�am gândit
adesea scriind cartea asta în ca�
mera mea, mutându�mă și eu în�
truna de la birou la fereastră, de
la fereastră la pat, într�un balet
care�mi era deja familiar. 

Aș vrea să mai vorbesc despre
ceva. Mi�a displăcut dintotdeauna
acea teorie conform căreia „citito�
rul trebuie prins de la prima
frază“ (grab the reader). Am tresă�
rit mereu când am auzit diverși
autori declarând prin interviuri
sau pe la cursuri de scriere crea�
tivă treaba asta. Am tresărit ca la
atingerea extrem de neplăcută a
unui obiect rece și umed. Nu. Ci�
titorul nu este o pradă, nu e vreun
iepuraș naiv hălăduind cu grație
pe la liziera unei păduri. Nici au�
torul nu este vreun vânător. Nu cu
lațul sau cârligul în mână se scrie
o poveste. Ador cititorii atenți,
care se cufundă cu plăcere în cele
mai lente și tainice ape, la fel cum
ador și cărțile care îți pun răbda�
rea la încercare. La fiecare recitire
a poveștii lui Grégoire, am consta�
tat cum crește ea din nimic, întoc�
mai ca realitatea pe care se
bazează. Cum prinde contur pe
planșa albă care e locul acesta din
centrul orașului, unde inițial pare
că nimic nu se întâmplă, și cum se
ramifică pe parcurs, cum capătă
densitate, adâncime și o voce a ei.
Cum se încheagă totul de pe la ju�
mătate, când puii încep să se ma�
nifeste, devin personaje. Mi�am
dat seama, iarăși, atât de concret,
că asta îmi place să fac și când
scriu altfel de povești, născute din
imaginație. Poveștile mele încep
de cele mai multe ori dintr�un gol,
din nimic – dintr�o pierdere, ade�
sea – pentru a se amplifica și răs�
turna pe parcurs, dezvăluind
daruri pentru cititorul atent. 

Povestea lui Grégoire este,

desigur, o poveste a facerii. A face�
rii din nimic. Și este o poveste a
privirii. O privire de om care se
uită pe fereastră, la natură, la orice
detaliu, ascultând și vântul la fel
de atent ca vocile oamenilor. Este,
insist, o privire de amator – cel
mai dezinteresat și naiv dintre
contemplatori. Cel care râde de
bietul contemplator de demult, de
pe scenă, n�are decât să pără�
sească și sala aceasta. Dar cel care
va rămâne va vedea odată cu el. SDC

(Text inclus în Pescărușul de la
geam, ca Notă a autoarei, în curs

de apariţie la Editura Polirom)
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Yuval Noah Harari, David
Vandermeulen, Daniel Casanave –
Sapiens. O istorie grafică,
volumul I, Nașterea omenirii

Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave –
Sapiens. O istorie grafică, volumul II, Stâlpii civilizației

Primul volum al unei istorii
ilustrate a omenirii având la

bază bestsellerul lui Yuval
Noah Harari a devenit o carte�

fenomen la nivel mondial.
Traducere de Lucia Popovici

În Nașterea omenirii, un Yuval
ficțional ne invită să�l însoțim în pal�
pitanta aventură numită istorie, cu�
treierând pământul alături de o
sumedenie de personaje pestrițe. Ei

se detașează de vacarmul lumii noas�
tre inundate de informații, fac un pas
în spate și privesc imaginea de an�
samblu: istoria speciei noastre de la
începuturi până astăzi. Pe parcursul
explorărilor, o întrebare nu le dă
pace: cum a ajuns o maimuță neîn�
semnată stăpâna planetei, capabilă
să fisioneze atomul, să zboare pe
Lună și să manipuleze codul genetic?

Formatul grafic le propune citi�
torilor un nou tip de explorare inte�
lectuală și artistică a trecutului.

Evoluția oamenilor este reimaginată
ca un reality�show. Pri  ma întâlnire
dintre sapiens și neanderthalieni
este examinată prin intermediul ca�
podoperelor artei moderne. Extincția
mamu ților și a tigrilor cu dinți�sabie
e repovestită ca un film polițist.
Haideți să�i cunoașteți pe neander�
thalieni, pe atotputernicul Doctor
Fiction și pe cei mai răi criminali în
serie care au existat vreodată – și să
aflați de ce suntem cu toții captivi în
visul unor oameni morți demult! SDC

Al doilea volum al adaptării grafice minunat ilustrate a bestsellerului lui Yuval Noah
Harari a devenit o carte�fenomen la nivel mondial.

Traducere de Lucia Popovici

Dacă, acum 12.000 de ani, noi, oamenii, am căzut într�o capcană din care nu am mai reușit să scă�
păm niciodată? Sapiens. O istorie grafică. Stâlpii civilizației poves tește cum s�a transformat Homo
sapiens din nomad în sedentar și a început să muncească din ce în ce mai mult fără să aibă totuși
o viață mai bună. Descoperiți cum a cucerit grâul lumea, cum un mariaj improbabil între un zeu
și un birocrat a creat primele imperii, cum războiul, foametea, bolile și inegalitatea au devenit
parte a condiției umane și de ce nu am putea da vina decât pe noi înșine pentru toate astea.

Pare cam sumbru? Nu și cu această distribuție de personaje amuzante, ce își continuă că�
lătoria fantastică începută în primul volum. Yuval, Zoe, doamna profesoară Saraswati, Cindy
și Bill, detectivul Lopez și Dr. Fiction cu treieră în lung și�n lat istoria omenirii, de data aceasta
pentru a afla cum a schimbat Revoluția Agricolă societatea pentru totdeauna. Vicleanul Me�

fisto le arată cum să prindă în cursă oameni cu ajutorul
plantelor, regele Hammurabi face legea, iar Confucius ex�
plică societatea armonioasă. Invitații speciali sunt Thomas
Jefferson, Scarlett O’Hara, Margaret Thatcher și John Len�
non. Originile agriculturii moderne sunt explicate prin in�
termediul tragediei elisabetane, soarta schimbătoare a
plantelor și animalelor domesticite este urmărită în arti�
colele din Daily Business News, iar istoria inegalității e in�
vestigată într�o poveste polițistă cu supereroi.

Această serie grafică este o repovestire radicală, spiri�
tuală și plină de culoare a istoriei omenirii, adaptată după
Sapiens. Scurtă istorie a omeniriide Yuval Noah Harari, care
a fost tradus în 65 de limbi și s�a vândut în peste 21 de mi�
lioane de exemplare în toată lumea. Al doilea volum poate
fi citit și separat, și ca o continuare a primului volum și este
menit să�i captiveze pe adulții și tinerii care de obicei nu
prea au de�a face cu știința și istoria. Dacă doriți să aflați de
ce suntem cu toții captivi în visul unor oameni morți demult,
aceasta este cartea ideală. SDC

YUVAL NOAH HARARI a obţinut doctoratul în istorie la
University of Oxford şi este profesor de istorie universală
în cadrul Departamentului de Istorie al Universităţii
Ebraice din Ierusalim. Cartea sa Sapiens, publicată iniţial
în Israel în 2011, a fost tradusă în peste patruzeci de
limbi. Timp de peste şase luni s-a aflat pe lista best-
sellerurilor „Sunday Times“ şi a fost de asemenea în
topul bestsellerurilor
„New York Times“. De
același autor, la Editura
Polirom au apărut Sapi-
ens. Scurtă istorie a
omenirii (2017), Homo
deus. Scurtă istorie a vi-
itorului (2018) și 21 de
lecții pentru secolul XXI
(2018).
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Un nou film cu Omul�păianjen, al
treilea din seria realizată în
conjuncție cu Multiversul Marvel,
are premiera în această săptă�
mână. Un film pentru al cărui suc�
ces se roagă nu numai cei de la
Marvel Studios, ci și Hollywoodul
în întregime. 

Specialiștii cred că Spider�Man:
No Way Home ar putea câștiga nu�
mai în primul weekend în săli
peste 150 de milioane de dolari.
O sumă normală pentru un
block buster în timpuri normale,
astăzi o adevărată performanță
pentru o industrie decimată de
Covid. Căci, deși cinemaul ame�
rican și�a mai redresat încasările
anul acesta, el este încă foarte de�
parte de succesul cu care s�a
obișnuit.

„Tot anul a fost caracterizat de
un pas înainte, doi înapoi“, spune
Paul Dergarabedian, analist de la
societatea Comscore. „Succesul
Spider�Man ar conta enorm în
ecuație.“ „Ecuația“ fiind în conti�
nuare marcată de izolarea la do�
miciliu a publicului, închiderea
sălilor de cinema și un an de pre�
miere mai mult ratate decât reușite
din punct de vedere financiar. 

Primul film modern cu Spider�
Man, realizat de Sam Raimi în
2002, a fost prima producție din is�
torie care a încasat peste 100 de
milioane într�un singur weekend.
Succesul lui gigantic a pavat calea
pentru alte filme cu popularul erou
(azi sunt nouă filme cu Omul�pă�
ianjen), dar și drumul ce a dus la
construirea triumfului universului

Marvel și a obsesiei actuale pentru
filmele cu supereroi.

Din acest punct de vedere, Spi�
der�Man: No Way Home este ex�
trem de important și pentru cei
de la Marvel. Deși nu o recunosc
oficial, după triumful Avengers:
End Game în noua serie de filme
și seriale TV denumită „Faza 4“,
Marvel Studios n�a mai cunoscut
același succes, dimpotrivă. Recen�
tul Eternals, de exemplu, este un
eșec usturător, cum Marvel n�a
mai avut parte până acum. De
aceea, noul Spider�Man ar trebui
să reconecteze publicul cu super �
eroii Marvel, deși mulți cred că
acest lucru nu se va întâmpla. Un
motiv ar fi acela că există prea
multe filme de gen și publicul a
obosit. Un altul, mai interesant,
este că Marvel (și nu numai) au
început să îmbibe prea mult fil�
mele lor cu politici actuale (woke),
ceea ce îndepărtează publicul.

Însă nici măcar succesul Spi�
der�Man: No Way Home nu e su�
ficient pentru a redresa Hollywoo�
dul la parametrii de dinainte de
pandemie, căci industria ameri�
cană de filme, în goana după suc�
cese financiare fantastice, a ajuns
să fie mult prea dependentă de
schimbările de dispoziție ale sta�
tului și publicului chinez. SDC

Omul-păianjen și marile
speranțe ale Hollywoodului

Una dintre cele mai importante
autoare de literatură fantastică și
de povești cu vampiri care au
bulversat cultura populară, Ann
Rice, s�a alăturat, sâmbătă, la
vârsta de 80 de ani, personajelor ei
stranii în eternitate. Rămâne în
urma ei o operă marcată de por �
tretul complex și romantic al
vampirilor, vrăjitoarelor și mu �
miilor, Rice fiind unul dintre pri �
mii autori care au răsturnat rolul
monștrilor supranaturali în fic �
țiune, transformându�i în prota �
goniști și deschizând dru mul
pentru alți scriitori, precum

Stephenie Meyer și saga Amurg.
Uriașa popularitate a lui Rice

se bazează mai ales pe cartea de
uriaș succes Interviu cu un vam �
pir, o reinventare în cheie rock a
romanul gotic și cu vam piri, care a
făcut cunoscut lumii celebrul per �
sonaj Lestat de Lioncourt. O carte
care, la vre mea ei, a fost inspirată
de moar tea fiicei autoarei, Mi �
chelle, ră pusă în copilărie de
leucemie. O carte scrisă noaptea
și respinsă inițial de nenumărați
editori, primită la început fără
prea mare entuziasm de către
critici, dar care și�a găsit un

succes re marcabil în rândurile
publicului. Astăzi sunt nu mai
puțin de 11 cărți în ceea ce au �
toarea a intitulat Cronicile vam �
pirilor, o saga ce se des fă șoară
într�un uni vers comun cu cel al
altor serii de romane, Lives of the
Mayfair Witches, și cu cel al
romanului The Mummy, or Ram �
ses the Damned.

Interviu cu un vampir a
influențat viziunea lui Francis
Ford Coppola asupra filmului
Bram Stoker’s Dracula și a fost, la
rândul lui subiectul unei a �
daptări cinematografice de uriaș
succes, Interview with a Vampire,
realizat de Neil Jordan în 1994, cu
Tom Cruise în rolul lui Lestat,
Brad Pitt și Antonio Banderas. O
adaptare care, cel puțin la

Ann Rice: moartea
reginei vampirilor



CRONICA NEAGRĂ

n Cara Williams (96 de ani), cu �
noscută actriță americană, nomi �
nalizată la Oscarul pentru rol
secundar în 1959, pentru Lanțul.
n Michael Nesmith (78 de ani),
muzician și compozitor ameri �
can, unul dintre ultimii supra �
viețuitori al grupului The Mon �
kees, care a concurat Beatles în
anii ’60.
n Garth Dennis (72 de ani), mu �
zician jamaican, pionier al mu zi �
cii reggae, unul dintre membrii
fondatori ai formației Black Uhu �
ru, apoi membru al formației
Wailing Souls. 

ȘI 1001 DE NOPȚI 
SE ADAPTEAZĂ

„The Guardian“ anunță cu satis �
facție că o primă traducere ad notată
a cărții 1001 de nopți va fi publicată
în Marea Britanie și aceasta va fi
„curățată de rasism și sexism“. Acea �
stă ediție este prima tradusă de o
femeie și „curăță orientalismul adă �
ugat de primul traducător bri tanic
al cărții, ex ploratorul și scriitorul
Richard Burton, și elimină sexismul
și rasismul adus de Burton po �
veștilor“. SDC

ANUL XVII NR. 757
18 – 24 DECEMBRIE 2021 15

www.suplimentuldecultura.ro

Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.

Adresă: Iași, B�dul Carol I, nr. 4, etaj 4, 

CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111, 

fax: 0232/ 214111

Redactor�șef:George Onofrei

Redactor�șef adjunct:Radu Cucuteanu

DTP:Adina Arnăutu

Rubrici permanente:Bobi (Fără Zahăr),

Dragoș Cojocaru, Andrei Crăciun, Florin

Ghețău, Cătălin Pavel, Radu Pavel Gheo 

Carte:Mihaela Pascu�Oglindă, 

Marius Miheț, Cristian Teodo rescu, 

Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu,

Ioan�Alexandru Tofan, Dana Pîrvan

Muzică:Dumitru Ungurea nu,
Cătălin Sava 

Teatru:Oltița Cîntec

Caricatură:Lucian Amarii (Jup)

Grafică: Ion Barbu 

Actualitate:Nona Rapotan, 
Constantin Piștea

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribuție:Mihai Sîrbu 
tel. 0232/ 271333. 

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament:45 lei pentru 3 luni; 
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

IN MEMORIAM 
THIN WHITE DUKE

Pe 8 ianuarie, în ziua în care David
Bowie ar fi împlinit 75 de ani, va
avea loc un concert online omagial
pentru care se reunesc muzicienii
care l�au acompaniat pe celebrul
artist atât pe scenă, cât și în studio.
Alături de aceștia vor participa
formațiile Def Leppard, Living
Colour și Walk The Moon, dar și
artiști precum membri ai formației
Duran Duran și actorii Ricky
Gervais și Gary Oldman. La șase
ani de la moartea sa, amintirea lui
Bowie continuă să bântuie cultura
po pulară. În afară de acest concert,
anul viitor va avea premiera și un
documentar realizat de Brett Mor �
gen, iar un film artistic de dicat lui
Bowie, Stardust, a avut pre miera
anul acesta.

VÂNZARE ÎN VRAC

Alți doi muzicieni celebri au făcut o
mișcare la modă și și�au vândut
întregul catalog de cân tece unor
firme. Așa a făcut și Bruce Spring�
s teen care și�a cedat drepturile
asupra întregului ca ta log (300 de
cântece, 20 de al bume) firmei Sony
pentru suma de 500 de milioane de
dolari. Este o sumă mult mai mare
decât cea de 300 de milioane pri �
mită de Bob Dylan în 2020. În acest
timp, la capătul unui proces ce a
durat foarte multă vreme, în tregul
cata log și drep turile asu pra numelui
și imaginii lui James Brown (de cedat
în 2006) a fost vândut pentru 90 de
milioane, parte din bani ur mând să
finan țeze stu diile copii lor din
Carolina de Sud și Georgia.

PE SCURT
început, nu a fost deloc pe placul
autoarei.

„Cred că toate scrierile mele au
fost parte dintr�o bătălie cu
spaimele“, spunea Rice într�un
interviu din 1995. „Când scriu,
îmi explorez cele mai adânci frici
și îmi pun protagoniștii în cele
mai cumplite situații care pe mi �
ne m�ar terifia. Cred că a ceasta
fost o bună terapie pentru mine,
cu siguranță m�a aju tat să trec
prin viață.“ Fan tas ticul, spune
autoarea, i�a permis astfel să
vorbească despre pro pria ei viață,
în vreme ce un roman rea list ar fi
fost mult prea greu și dureros de
scris: „Poți pune cele mai oribile
lucruri într�un cadru și apoi poți
să intri în acel cadru, să vorbești
despre acele lucruri, despre sufe �
rință, pierdere și supravie țuire,
iar apoi să revii în lumea reală în
siguranță“.

Alături de opere dedicate su �
pra  naturalului, Ann Rice a scris și
multe cărți erotice și al tele cu
subiect mistic și religios – de�a
lungul vieții, autoarea, năs cută

catolică, a întreținut o re lație
complicată cu religia: a renunțat
la credință, s�a reîntors la religia
catolică în 1998, apoi, în 2010, a
declarat că, deși se con si deră
creștină, nu se poate împăca cu
anumite părți ale doctrinei, în
special cea legată de căsătoriile
persoanelor de același sex, cu
atât mai mult cu cât fiul ei, Chris �
topher, este un activist pentru
drepturile gay.

De fapt, chiar Interviu cu un
vampir are un substrat atât de
pregnant homoerotic, încât au �
toa rea, temându�se că adaptarea
cinematografică nu va vedea, din
acest motiv, lumina ecranelor, se
gândea să rescrie scenariul tran �
s formând personajul Louis într�o
femeie. Realitatea nu i�a confir �
mat temerile.

Astăzi, istoriile supranaturale
ale lui Ann Rice continuă să
trăiască, nu numai în formă
literară. Un nou serial, adaptat
din ciclul Cronicile vampirilor,
va vedea lumina ecranelor anul
viitor. SDC
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Celebrul tenor german Jonas
Kaufmann s-a pomenit huiduit
în noiembrie 2021, la o
reprezentaţie a operei Otello
de Verdi, la Napoli. Motivul?
Faptul că rolul lui Othello nu 
a fost dat unui interpret de 
culoare, așa cum pretinde
noua ortodoxie „woke”.

DRAGOȘ COJOCARU

Personajul Othello este maur, iar
corectitudinea politică pretinde
că personajele de altă rasă sau et�
nicitate decât cea albă trebuie să
revină unor interpreți „potriviți“.
De aceea, o parte a publicului na�
politan nu a apreciat prezența pe
scena Teatro di San Carlo a lui
Jonas Kaufmann, deși acesta nu
era machiat ca maur.

„De fapt, nu pe mine mă hui�
duiau, ci pe regizorul care nu a dis�
tribuit un tenor de culoare în rol“,
spune Kaufmann, într�un interviu
în „The Guardian“. „Știu că ăsta e
un subiect politic foarte contro�
versat în prezent, dar nimeni nu și�
a bătut joc când s�a lucrat la aceas� 
tă montare. Nimeni, de exemplu,
nu s�a deghizat în negru.“

Kaufmann se referă la „blackface“

(deghizarea unui alb în negru) și
„whitewashing“ (distribuirea unui
actor alb în rolul unor personaje
de altă rasă), două practici foarte
utilizate pe vremuri, dar extrem
de problematice astăzi, în special
în rândul unei părți a opiniei pu�
blice profund impregnate de o
anumită ideologie politică.

Prin urmare, regizorul și dra�
maturgul de la Teatro di San
Carlo, la montarea lui Otello, s�au
pliat pe tendința actuală și nu au
mai dorit ca actorul din rolul

principal să fie machiat ca un
maur, așa cum s�a făcut vreme de
decenii, mai ales că ultimii regi�
zori care au făcut asta au fost ex�
trem de criticați. Ca, de exemplu,
soprana rusă Anna Netrebko în
rolul Aidei, în 2018, sau Gérard
Darmon, ars în efigie, după ce a
îndrăznit să posteze pe Instagram
o poză cu el machiat în Othello.

„Fiindcă azi a devenit foarte
greu să ne dăm seama când trebuie
să ne oprim și ce să facem. Dacă lu�
crurile mai continuă în direcția

asta, curând va trebui să închidem
teatrele!“, spune Kaufmann, care
atrage atenția tot mai mult asupra
presiunilor la care este supusă arta
clasică de către noii ideologi. „Vă
dați seama, la finalul operei, îmi
ucid soția, pe Desdemona! Oare
asta e suficient de potrivit pentru
publicul tânăr? Ar trebui oare să
punem avertismente peste tot? Eu
cred că până și copii înțeleg că pre�
zentăm po vești și că în povești se
pot întâmpla și lucruri rele.“

Asta, pretinde „The Guardian“,

ziar de stânga promotor al ideilor
corectitudinii politice, fiindcă
„cea mai mare parte a canonului
liric este un câmp minat de atitu�
dini sexiste și rasiste“. În opinia
ziariștilor�ideologi de la „The
Guardian“, prin urmare, o soluție
ar fi „detoxificarea operelor prin
schimbarea cadrului narativ“, dând
ca exemplu producția lui Otello
de la Bayerische Staatsoper, din
2019, când, la final, Desdemona
supraviețuiește, în ciuda origina�
lului piese lui Shakespeare și a
operei lui Verdi. Iar, cu privire la
rasă, un ziarist de la „The Globe
and Mail“ pretinde că „lumea n�ar
suferi dacă așteaptă până când un
actor potrivit (ca rasă și culoare)
ar fi găsit pentru rolul din Otello“.

Cu toate acestea, Kaufmann
este de părere că publicul conti�
nuă să fie atras de opera clasică și
de „bătrânii și bunii Verdi și Puc�
cini“ și crede că știe și motivul.
„Opera e fascinantă fiindcă este
puțin demodată, puțin miste�
rioasă, puțin diferită“, spune el. 

„E cam ca Urzeala tronurilor,
care a cunoscut un asemenea suc�
ces nu fiindcă este modern, ci fi�
indcă a creat o lume diferită în� 
tr�un mod atât de fantastic încât
poți să te adâncești în ea și să uiți
că este inventată. Iar asta este
opera!“ SDC

Black or white? O mare 
problemă pentru Othello

Cu bune, cu rele și cu din alea in�
termediare de nu știi în ce catego�
rie să le incluzi, anul calendaristic
și aș putea spune că și cel publicis�
tic se apropie de final. Parcă și
tiparnița este un pic obosită, iar
tastele laptopului sunt mai adân�
cite decât erau în ianuarie. Chiar
sunt curios dacă mai funcționează
tasta enter.

Da, se pare că funcționează.
Bun, ce faci cu spațiul alocat de
către redacție în ultimul număr al
anului? Există riscul ca lăudând
ceva sau pe cineva să superi pe alții
și să�i prindă anul nou cu glanda
acutizată. Spre exemplu, nu pot să
spun cât de bun mi se pare volumul
de debut poetic numit eu, domnul
ciorogar vasile al lui Vasile Cioro�
gar, deși mi se pare excelent și îl re�
comand cu drag persoanelor dez� 
brăcate de preconcepții. Fiindcă
este posibil să sară în sus, dărâ�
mând masa și împrăștiind maio�
neză prin toată pizzeria lui, Sorin

Poclitaru. Că de ce nu îl iubesc doar
pe el. Sau, de ce nu, Editura Polirom
să se supere că zic ceva despre o
carte scoasă de o altă editură. 

Aș putea încerca să laud piesa
de teatru Titanicul, montată la Tea�
trul Matei Vișniec din Suceava de
către promițătorul regizor Cosmin

Panaite, după un text scris de Flo�
rin Lăzărescu. Un soi de teatru hor�
ror care prezintă aspecte din viața
cotidiană a unei familii normale de
vampiri moldoveni. Dar ce mă fac
dacă mă sună Florin și�mi spune că
nu�i convine să laud un text al lui
mai vechi, atât timp cât el își pro�
movează noua carte Noaptea plec,
noaptea mă�ntorc, apărută la Edi�
tura Polirom cu care deja am scris
că nu vreau să mă pun rău. Stai, că
riscurile ar fi și mai mari, fiindcă
m�ar putea suna și Lucian Dan
Teodorovici, față de care am o
obligație morală din ziua în care,
prin 2004, împreună cu Florin, mi�
a propus să scriu în cadrul „Supli�
mentului“. Că dacă scriu ceva de
bine despre unul, e musai să zic și
despre celălalt. 

Nu pot nici să îmi exprim ad �
mirația față de sculpturile lui Titus
Ivan. Să spun cât de mult mi�ar plă�
cea să văd în holul Muzeului Na �
țional al Literaturii Române din Iași
un bust al lui Emil Brumaru, realizat
de Titus din lemn de portocal. N�am
cum, fiindcă unii oameni ar putea
interpreta asta ca pe o eludare a
muncii și talentului lui Felix Aftene,
care este și un extraordinar pictor și
care, țineți�vă bine, a realizat cele 16
picturi din cartea Mustața lui Dali și
alte culori scrisă de Lucian Dan Teo�
dorovici, care este și manager al res�
pectivului muzeu. Iar ca să închei
cercul, vă anunț că da, cartea asta
este scoasă tot de Editura Polirom,
cu care nu vreau să mă pun rău.

Prefer să vă anunț că am zugră�
vit camera soacră�mii. SDC
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Ultimul cartuș
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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