
noapte 
la lisabona

Codru] Constantinescu

Cel de-al doisprezecelea volum

scris de marele scriitor german

Erich Maria Remarque, ap\rut `n

1962 (dup\ acesta a mai scris doar

dou\), este o alt\ condamnare f\r\

drept de apel a nazismului, una

dintre barbariile secolului trecut.

Din perspectiv\ german\. Firul

narativ al romanului este dinamic

[i se axeaz\ pe peripe]iile unui ger-

man disident, ziarist care a intrat

`n conflict cu fratele so]iei sa le, un

nazist fanatic, [i care tr\ ie[te o ade -

v\rat\ odisee, imaginat\ cu mult\

m\iestrie de scrii torul german.
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Filit, a patra edi}ie

Programul
Festivalului

Cea de-a patra edi]ie a Festiva-

lului Interna]ional de Litera-

tur\ [i Traducere Ia[i (FILIT)

se va desf\[ura sub Patronajul

Reprezentan]ei Comisiei Euro-

pene `n România. Aceasta este

a doua colaborare, dup\ edi]ia

din anul 2014, când au fost orga-

nizate evenimente literare co-

mune `n vederea promov\rii

di versit\]ii culturale.

» pag. 2-3

Citi]i articolul scris de Ramona Iacobu]e `n » paginile 8-9

Rockin’ by myself

Cronic\ de carte

Festivalul interna}ional de teatru pentru publicul tân|r ia{i

Harta teatral\ 
a sl\biciunilor

noastre cotidiene

Rockul 
[i dinamita

Dumitru Ungureanu

Proasp\tul anun] de atribuire a pre-

miului Nobel pentru literatur\ pe

2016 cantautorului Bob Dylan a

pro vocat mult\ consternare loca l\.

Rân durile frumos a[ezate pentru

aplauze ale lumii bune, din partea

liderilor c\reia se a[teptau opinii

echilibrate (p\rerologilor atât le-a

trebuit!), au vuit derutate, m\car

vreo 24 de ore, pân\ când unul din-

tre „branduri“ [i-a digerat amarul

[i-a gl\suit sub]irel, rectificându-[i

penibilitatea sc\ pa t\ la dezam\gire. 

» pag. 6

„Nelini[tile prezentului“, complexa tem\ din acest an a Festivalului Interna]ional de Teatru pentru
Publicul Tân\r Ia[i (FITPTI), ajuns la cea de a IX-a edi]ie [i desf\[urat `n perioada 6-12 octombrie,
a reu[it s\ pun\ publicul `n fa]a unei realit\]i de multe ori ignorat\, de[i prezent\. Traume ale 
societ\]ii `n care tr\im, vicii, boli [i obiceiuri nes\n\toase, rela]ii disfunc]ionale, o `ntreag\ 
„hart\ a sl\ bi ciunilor noastre cotidiene“ a a[teptat `n s\lile de spectacol s\ fie explorat\ 
de c\tre spec tatori, bucat\ cu bucat\, `n fiecare zi de festival. 
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FILIT, a patra edi]ie
Miercuri, 26 octombrie 2016

l 19:00-20:00, Muzeul „Vasile
Pogor“

Vernisajul expozi]iei de grafic\
„100 ani de Dada – Tristan Tzara
ilustrat de Picasso, Matisse, Arp [i
Masson“

Invitat: Thomas Emmerling
Coordonatori: Amelia Gheor -

ghi]\, Corina Irimi]\, Iulian Pru-
teanu

Expozi]ie organizat\ de Mu-
zeul Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i [i Asocia]ia „Patrimoniu
pentru comunitate“ Ia[i

Joi, 27 octombrie 2016

l 11:00-12:00, Casa de cultur\
„G. Ibr\ileanu“ Târgu Frumos

Inaugurarea punctului muzeal
„G. Ibr\ileanu“

Punct muzeal ini]iat de Muzeul
Na]ional al Literaturii Române
Ia[i, Prim\ria Ora[ului Târgu
Fru mos [i Asocia]ia „Patrimoniu
pentru comunitate“ Ia[i

Curatori: Iulian Pruteanu, Co-
rina Irimi]\, Oana Melinte

l 13:00-15:00, Galeriile „Pod-
Pogor“

~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Iulian T\nase, Alex

Tocilescu
Moderator: Serinella Zara

l 14:15-16:15, Colegiul Na]ional
Ia[i

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: Radu Paraschivescu,

Veronica Niculescu
Moderatori: Nicoleta Muntea-

nu, Emil Munteanu

l 14:30-16:00, Inspectoratul {co-
lar Jude]ean Ia[i 

~ntâlnire `ntre traduc\tori [i
profesori de limbi str\ine

Invita]i: Mariana B\rbulescu
(România), Hristo Boev (Bulga-
ria), Olimpia Bogdan-Verger (El-
ve]ia), Livia Cotorcea (România),
Philippe Loubière (Fran]a), An-
toaneta Olteanu (România), Radu
P\rp\u]\ (România), Melinda 
Szekely (România)

Coordonatori: prof. Sabina Ma-
nea, prof. Irina Prodan

l 14:30-16:00, Palatul Copiilor
Ia[i

Atelier de Jurnalism. Discu]ii
cu liceenii de la revistele [colare
ie[ene

Particip\: Eli B\dic\, Cristina
Hermeziu, Matei Martin

Coordonatori: prof. dr. Clau-
dia Ciobanu, prof. Mihai-Cezar
Zaharia

l 16:00-16:30, Sala S.T.E.P., Cen-
trul de Informare Turistic\ 

Vernisajul expozi]iei „~n]elep-
ciunea popular\ prin ochii copii-
lor“ 

Expozi]ie de grafic\ [i ilustra]ii
dup\ proverbe [i zicale, realizat\
de beneficiari ai Funda]iei Hecu-
ba Ia[i [i ai Centrului DIFAIN
CSA Ia[i (program de pedagogie
muzeal\)

Coordonatori: Nicoleta Emacu,
C\t\lin-Mihai {tefan

l 17:00-19:00, Teatru FIX

Motomorfoza [i c\l\torii de 
poveste, cu Teodor R\ileanu 

Moderator: C\t\lin Cre]u

l 17:00-18:00, Galeriile „Pod-
Pogor“

Vernisajul expozi]iei de foto-
grafie „Iosif Berman, maestrul fo-
toreportajului românesc interbe-
lic“

Curator: Adriana Dumitran
Expozi]ie organizat\ de Mu-

zeul Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i `n parteneriat cu Bibliote-
ca Na]ional\ a României

l 19:00-21:00, Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i

Seara Goncourt
Dialog cu Jean Rouaud, laureat

al Premiului Goncourt, [i Nicolas
Cavaillès, Premiul Goncourt pen-
tru nuvel\ (Fran]a)

Moderator: Pascal Jourdana

l20:30-21:00, Premiul liceenilor
pentru cea mai `ndr\git\ carte a
anului 2015

Prezint\: prof. dr. Camelia Ga-
vril\

Partener: Inspectoratul {colar
Jude]ean Ia[i

Seara FILIT va fi prezentat\ de
C\t\lin Sava

Vineri, 28 octombrie

l 10:00-11:30, Catedra de Slavis-
tic\, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza“ Ia[i

~ntâlnire cu scriitoarea Marina
Stepnova (Rusia)

Moderator: Marina Vraciu

l 12:00-13:00, Colec]ia „Istoria
teatrului românesc“ (Muzeul „Mi-
hai Eminescu“)

Vernisajul expozi]iei „200 de
ani de teatru românesc“

Curator: Laura Terente
Expozi]ie organizat\ de Mu-

zeul Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i

l 13:00-15:00, Galeriile „Pod-
Pogor“

~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Florin Iaru, Cristian

Teodorescu
Moderator: Serinella Zara

l 12:00-14:00, Colegiul Na]ional
„Costache Negruzzi“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Dan C. Mih\ilescu, Ci-
prian M\ce[aru

Coordonatori: prof. dr. Camelia
Gavril\, prof. dr. Mihaela Dobo[

l 12:00-14:00, Colegiul Na]ional
„Emil Racovi]\“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Paul Cernat, Dora Pa-
vel

Coordonatori: prof. Mihaela
Vlioncu, prof. Dorina Apetrei

l 12:00-14:00, Colegiul Na]ional
„Mihai Eminescu“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Doina Jela, Angelo
Mitchievici 

Coordonatori: prof. Mihaela
Apetroae, prof. dr. Costina Crei]\

l 12:00-14:00, Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Cosmin Per]a, Olim-
pia Bogdan-Verger

Coordonatori: prof. Manuela
Co]ofan, prof. {tef\nica }ugui

l 12:00-14:00, Liceul Teoretic
„Dimitrie Cantemir“

„Scriitori printre liceeni“, lec-
tur\ [i Q&A

Invita]i: Adela Greceanu, Vero-
nica Niculescu

Coordonatori: prof. Iolanda Mi-
ron, prof. Larisa Târzianu

l 13:30-15:30, Colegiul Na]ional
Ia[i

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: Hanne Ørstavik, Mari-

na Stepnova 
Moderatori: Nicoleta Muntea-

nu, Emil Munteanu

l 16:00-17:00, Muzeul „Mihai
Eminescu“

Vernisajul expozi]iei „75 de ani
de la apari]ia Istoriei literaturii
române a lui G. C\linescu“

Invitat: Nicolae Scurtu
Curator: Corina Negur\
Expozi]ie organizat\ de Mu-

zeul Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i

l 16:00-18:00, Galeriile „Pod-
Pogor“

Programul Festivalului
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Dezbatere „Critica literar\ la
noi [i la al]ii“

Invita]i: Al. C\linescu, Lu mi -
ni]a Corneanu, Bogdan Cre]u,
Cristina Hermeziu, Claudiu 
Turcu[

Moderator: Doris Mironescu

l 18:00-19:00, Muzeul „Mihail
Sadoveanu“

Vernisajul expozi]iei „Panait
Istrati [i prietenii ie[eni“

Invitat: Zamfir B\lan
Curator: L\cr\mioara Agrigo-

roaiei
Expozi]ie organizat\ de Mu-

zeul Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i `n parteneriat cu Muzeul
Br\ilei „Carol I“

l 19:00-21:00, Aula Bibliotecii
Centrale Universitare „Mihai
Eminescu“ Ia[i

Seara povestitorilor. Dezbate-
rea final\

Dialog cu Florin Iaru, Radu Pa-
raschivescu, Iulian T\nase, Alex
Tocilescu

Moderatori: George Onofrei [i
Vlad T\u[ance

Seara FILIT va fi prezentat\ de
C\t\lin Sava

Sâmb\t\, 29 octombrie 2016

l 11:00-12:00, Muzeul „Sf. Ie-
rarh Dosoftei – Mitropolitul“

Vernisajul expozi]iei „Antim
Ivireanul – 300“

Invita]i: Elvira Sorohan, Ion
Vicovan 

Curator: Liviu Apetroaei
Expozi]ie organizat\ de Mu-

zeul Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i

l 10:00-13:00, Catedra de Fran-
cez\, Corp A, Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza“ Ia[i

Atelier Courrier International:
„Traducerea, limba Europei“  

Particip\: Raymond Clarinard,
Isabelle Taudière, Iulia Badea
Gueritée

Eveniment organizat `n parte-
neriat cu Institutul Francez din
Ia[i

(Partea I: 10:00-11:00, concurs de
traducere a unui text de pres\;
partea a II-a: dialog cu jurnali[tii
invita]i)

l 11:00-13:00, Sala „B.P. Has-
deu“, Biblioteca Central\ Univer-
sitar\ „Mihai Eminescu“ Ia[i

Dezbatere „Cui `i pas\ de proza
scurt\“

Invita]i: Florin Iaru, Dan C.

Mih\ilescu, Bogdan Munteanu,
Cristian Teodorescu, Alex Toci-
lescu

Moderatori: Florin Iaru, Cris -
tian Teodorescu

l 11:00-13:00, Amfiteatrul III.11,
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza“ Ia[i

~ntâlnire cu scriitoarea Hanne
Ørstavik (Norvegia)

Moderator: Crina Leon

l 11:00-13:00, Galeriile „Pod-
Pogor“

~ntâlnire „România Identitar\“ 
Particip\: Marina Mure[anu-

Ionescu, Dorin Dobrincu, Zinaida
Bolea, Claudiu Ganciu

Eveniment organizat de Socie-
tatea Român\ de Psihanaliz\ `n
parteneriat cu Muzeul Na]ional al
Literaturii Române Ia[i

l 13:00-15:00, Galeriile „Pod-
Pogor“

~ntâlnirile Clubului „Logos“
Invita]i: Bianca Bur]a-Cernat,

Ciprian M\ce[aru, Bogdan Mun-
teanu

Moderator: Serinella Zara

l 13:00-15:00, Teatrul FIX

„~ntâlnirile Alecart“
Invita]i: Cosmin Bumbu], Ele-

na Stancu, Angelo Mitchievici
Moderatori: Nicoleta Muntea-

nu, Emil Munteanu

l 14:00-15:00, Muzeul „Vasile
Pogor“

Vernisajul expozi]iei „Constan-
tin Ciopraga – 100“

Invita]i: Magda Ciopraga, Ni-
colae Scurtu

Curator: L\cr\mioara Agrigo-
roaiei

Expozi]ie organizat\ de Mu-
zeul Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i

l 17:00-18:30, Libr\ria C\rtu-
re[ti

~ntâlnire cu François-Henri
Désérable, laureat al Festival du
Premier roman de Chamberry
(Fran]a)

Moderator: Simona Modreanu
Eveniment organizat de Insti-

tutul Francez din Ia[i

l 19:00-21:00, Aula Bibliotecii
Centrale Universitare „Mihai
Eminescu“ Ia[i 

Istoria ca fic]iune
Dialog cu Lucian Boia
Moderator: Dorin Dobrincu

Seara FILIT va fi prezentat\ de
C\t\lin Sava

Duminic\, 30 octombrie 2016

l 11:00-13:00, Galeriile „Pod-
Pogor“

Dezbaterile revistei „Dacia lite-
rar\“, edi]ia a III-a

Cultura ie[ean\ `n comunism
Moderator: C\lin Ciobotari

l 14:00-16:00, Muzeul „Vasile
Pogor“

Mas\ rotund\ „Europa scriito-
rilor [i a jurnali[tilor“

Invita]i: Raymond Clarinard,
Isabelle Taudière, Iulia Badea
Gueritée – jurnali[ti la „Courrier

International“, Lumini]a Cornea-
nu, Lucian D`rdal\, Adela Grecea-
nu, Ioan Pintea

Moderator: Cristina Hermeziu
[i Matei Martin



Scumpe domnule Lermontov, Mi-
hail Iurievici, dac\ `mi `ng\dui]i,
c\ci am f\cut deja umbr\ p\mân-
tului ani 33, mai mult decât v-a
fost dat domniei voastre, am vrut
s\ v\ scriu prima dat\ de la Mos-
cova. Era luna aprilie [i se topi-
ser\ z\pezile. N-am `ndr\znit. 

M\ m\rturisesc: ca s\ ajung la
hotelul la care m-am cazat, tre-
ceam zilnic pe lâng\ statuia dum-
neavoastr\. Frumos v-au mai tur-
nat, n-ave]i nici o grij\! Suntem `n
mileniul al III-lea, iar dumnea -
voastr\, Mihail Iurievici, trece]i
drept mare scriitor romantic,
imagina]i-v\ numai! 

V\ studiaz\ elevii: sunte]i poet,
sunte]i clasic. A]i luptat cândva
contra ]arismului [i a abuzului 
de putere. Al]i conduc\tori, care 

fire[te c\ au abuzat de putere, nu
v-au uitat. {i, s\ nu v\ sup\ra]i pe
mine, a[a se explic\ statuia dum-
neavoastr\ `nalt\, care – totu[i –
nu sfideaz\ cerul. E o statuie de -
spre literatur\, dar mai mult de -
spre moral\!  

Scumpe domnule Lermontov,
v-a]i s\vâr[it, la ani dou\zeci [i [ap-
te, din duel, deci din nebunia onoa-
rei. Afla]i c\ ast\zi a[a ceva nici nu
mai exist\! Au suprimat duelurile,
au abolit onoarea `n lume.

Scumpe domnule Lermontov,
nu ne-am vindecat: ̀ n continuare e
tot a[a – sunt st\pânii [i sunt slugi-
le lor, `n continuare profe]ii sunt
alunga]i cu pietre [i doar `n de[ert
`[i mai afl\ ei rostul [i mângâierea. 

Scumpe domnule Lermontov,
am g\sit ̀ n romanul dumneavoastr\

(care ast\zi trece drept roman psi-
hologic, `nchipui]i-v\!) viciile ge-
nera]iei c\reia i-a]i apar]inut.
Vreau s\ v\ asigur c\ eu am cre-
zut `n Peciorin [i parc\ `l vedeam
aievea, citindu-v\. 

Scumpe domnule Lermontov,
atunci, `nainte de 1840, peste con-
tinent, debuta [i Gustave Flaubert,
un francez care – la fel ca dumnea-
voastr\ – privea lumea ca pe o
sum\ de `ntâmpl\ri monstruoase,
[i dumnealui putea s\ vad\ `n lux
deplina c\dere a omului `n super-
ficialitate. Domnule Lermontov,
domnul Flaubert v-a fost frate. {i
domnia sa g\sea c\ oamenii au `n
ei o nesfâr[it\ putere de a fi odio[i. 

Scumpe domnule Lermontov,
am iubit multe femei pe care le-am
`ntâlnit `n c\r]i, sunt `ncredin]at
c\ [ti]i despre ce vorbesc. Dar nici -
odat\ nu m-am `ndr\gostit ca de
Bela, acea minunat\ s\lbatic\ a
lui Peciorin. Vreau s\ [ti]i c\ ̀ nde-
lung m-am gândit eu la Bela p\ -
[ind pe str\zile din Moscova, `nde-
lung m-am gândit c\ `ntr-o zi voi
str\bate tot p\mântul pân\ ̀ n Cau-
caz, numai [i numai s\ v\d dac\ o
asemenea femeie chiar ar putea s\
existe printre oameni.

Scumpe domnule Lermontov,
multe s-au scris despre domnia
voastr\ [i despre ce ne-a]i l\sat
scris, deci testament. Dintre toate
aceste cuvinte, aleg s\ le las aici
pe cele ale domnului Vladimir
Nabokov, scriitor, care [i el v-a fost
frate, o sut\ de ani mai târziu. {i
scria domnul Nabokov: „Lermon-
tov a reu[it s\ creeze un individ
fic]ional ale c\rui aplecare roman-
tic\ spre cinism, suple]e de felin\
[i ochi de vultur, sânge `nfierbân-
tat [i ascu]ime rece a spiritului,
tandre]e [i `nnegurare, elegan]\ [i
brutalitate, delicate]e a percep]iei
[i pasiune brutal\ de a domina,
cruzime [i con[tiin]\ de sine au,
toate la un loc, calitatea statornic\
de a atrage cititorii de pretutindeni
[i din toate timpurile“. 

Ce s\ mai spunem, scumpe
domnule Lermontov? Domnul Na-
bokov avea dreptate. Noi [tim,
ast\zi, ce `nseamn\ din toate tim-
purile. A[a este, a[a este: eroul
timpului dumneavoastr\ ajunge
pân\ la noi, da, el e un str\in,
dintr-o lume disp\rut\, c\ci tot ex-
teriorul a c\zut, a[a cum cade
`ntotdeauna exteriorul. Dar! Dar
interiorul lui Peciorin – cinic, 

brutal, crud [i elegant – e `nc\
aici, [i a[a va fi `ntotdeauna.

Scumpe domnule Lermontov,
nu v-am scris de la Moscova, mi-ar
fi fost prea greu. Am a[teptat s\
treac\ unele anotimpuri. Oglinda
`n care v-a]i privit genera]ia?  Oglin-
da aceea... O cunosc. V\d ace  lea[i
lucruri. Peciorin e tot aici, chiar
dac\ altfel i se spune acum, [i alt\
ocupa]ie are el. {i ierta]i-m\, v\
rog, ierata]i-m\ c\ v-am deranjat
pentru atâta lucru.
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Preotul intr\ ̀ n biserica goal\ [i in-
spect\ cu aten]ie pere]ii. Pe sub
stratul de var se mai puteau ghici
urme din fa]a unui sfânt care
`mpodobea odat\ interiorul. „P\cat –
gândi el – c\ nu se mai poate p\stra
nimic“. Nici nu mai [tiai unde a
fost iadul [i unde a fost raiul, iar
Judecata de Apoi era [tears\ cu to-
tul. Cioc\ni prin unele locuri [i zgo-
motul r\sun\ `n `ntreaga biseric\.
Un muncitor de[irat, slab de te ve -
deai prin el, duhnind a ]igar\, `l
urm\ `ndeaproape.

— Cum e, p\rinte? Treab\ a-ntâ -
ia, nu? 

— Da. Totul e cum trebuie. Mai
r\mân catapeteasma [i pictura [i
Domnul e gata s\ ne primeasc\ `n
casa lui. 

— Ei, p\rinte, dac\ v-a[ putea
ajuta [i eu! Mi-ar pl\cea, z\u, s\
pictez [i eu cu pensonul. Da’ nu m\
prea pricep. Dac\ n-a avut tata bani
s\ m\ dea la [coal\. Poate-nv\]am
[i eu. Da’ a[a, la pai[pe ani, mi-a

pus dou\ sute de lei `n mân\ [i m-a
trimis `n lume. Ia [i descurc\-te.
Am g\sit u[or de lucru. Am venit la
ora[, c\ atunci era mai u[or, [i 
m-au primit. La `nceput nu [tiam
nimic, c\ram nisip cu roaba. Da’
am furat repede meserie. A[a-i cu
meseria. Se fur\. Când m-au luat ̀ n
armat\ [tiam totul: mozaic, tâm-
pl\rie, zugr\vie, faian]\... Da’ pic-
tur\ n-am `nv\]at. De unde s\
`nve]i? De unde s\ furi meseria,
dac\ n-o [tie nimeni? Da]i-mi vreo
dou\ scânduri [i v-am f\cut o mas\
a-ntâia. Nisip, ciment, lapte de var
[i v\ torn ni[te sc\ri de nu se mai
crap\ ̀ n veci. Te urci pe ele cât vrei.
Am lucrat [i la Intercontinental.
Sc\ri câte vrei, zeci de etaje, nu se
mai terminau. Când m\ uitam de
jos `n sus, pe casa sc\rii, ziceai c\
urc\ pân\ `n cer. Da’ n-aveau cum
s\ urce pân\-n cer. }i-ar trebui ce-
va mortar ca s-ajungi pân\ la cer!
A[a ceva numa’ prin America exis -
t\. Acolo sunt blocurile alea,

zgârâie-nori le zice. Chiar am râs
când am auzit prima dat\. Ce vorbe
ciudate! Zgârâie-nori. Parc\ scâr -
]âie norii când ajung la ele. Da’ eu
nu cred c\-s chiar a[a `nalte, chiar
pân\ la nori. A[a se laud\ ameri-
canii!

Pa[ii lor r\sunau `n biserica
goal\, `n timp ce inspectau pere]ii. 

— P\cat c\ nu se pune faian]\ ̀ n
biseric\! V-a[ pune o faian]\ a-ntâ -
ia. Atunci s\ vede]i meserie! La as-
ta m\ pricep cel mai bine. Da’ la
pictur\ nu m\ pricep. E treab\ fin\!

— {i-ai muncit toat\ via]a `n
construc]ii? 

— Aproape toat\, p\rinte. Nu-
ma’ vreo doi ani am lucrat la CFR. 

— Dar ce s\ fac\ un constructor
la CFR? 

— Ce s\ fac\? Munce[te. Parc\
te ui]i atunci când ai copii de
hr\nit? Dup\ Revolu]ie, s-a desfiin -
]at trustu’ meu [i-am r\mas [omer.
A pus o vorb\ bun\ un vecin de-al

meu la un [ef [i m-au primit la
CFR. Ajungeam ̀ n gar\, m\ schim-
bam cu bocancii din dotare, luam
un ciocan cu coad\ lung\, cam a[a,
de vreun metru, [i mergeam cin[pe
kilometri pe calea ferat\, lovind cu
ciocanul `n linie. Verificam dac\
nu se mi[c\ linia, dac\ n-a s\rit vreun
[urub, mai raportam prin sta]ie
dac\ n-a c\zut vreun copac de la
furtun\. Doi ani [i ceva, cin[pe
kilo metri de drum, var\, iarn\,
ploaie, z\pu[eal\, frig de-]i pocneau
oasele. Da-mi pl\cea, `ntr-un fel.

— Bun, [i cum de-ai plecat de la
CFR? 

— ~ntr-o zi era cald-cald, ie[ea do-
goarea din terasament ca dintr-o
tigaie `ncins\. Dup\ vreo doi kilo-
metri mi s-a f\cut r\u. M-a apucat cu
le[in [i-am c\zut pe calea ferat\. Tot
ce-mi aduc aminte e c-auzeam parc\
`n dep\rtare [uieratul trenului. Am
avut noroc. M-a g\sit un om bun
care m-a tras deoparte. Au venit [i

m-au dus la spital. N-aveam nimic.
Pân\-n sear\ mi-am revenit. Cred
c\ a fost de la c\ldur\. Da’ dup\ aia
mi s-a f\cut fric\. Sim]eam c\ tot
timpul m\ urm\re[te cineva din
p\dure. V\ da]i seama? Mersesem
de sute de ori pe drumul \la [i nu
mi-a trecut niciodat\ prin cap s\-mi
fie fric\. Umblam prin om\t pân\ la
brâu, `ntâlneam animale, vedeam
cum `nfrunzeau [i se desfrunzeau
copacii, prindeam, `n func]ie de
tur\, r\s\ritul soarelui, c\ldura
amiezii, da’ pân\ atunci n-avusesem
nici o fric\. {i deodat\, pang! – m-a
luat cu spaim\. Parc\ ce putea um-
bla prin p\durea aia? ~n afar\ de
iepuri [i c\prioare nu v\zusem ni -
mic. Apoi, când un ]\ran din ̀ mpre-
jurimi mi-a spus c\ sunt [i lupi, 
n-am mai rezistat, mi-am dat de -
misia. ~ncepusem s\ visez o groaz\
de lupi [i-atunci n-am mai rezistat.
N-am fost mult [omer. Mi-am g\sit
repede de lucru la firma asta parti -
cular\... 

Lunganul privi spre cupola bi -
sericii [i mai spuse `ntr-o doar\: 

— Frumoas\ cas\ are Domnul!
Aici nu intr\ lupii `n veci! P\cat c\
nu pune faian]\!

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Lunganul

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Un erou al timpului nostru (traducere din limba 
rus\ [i note de Leonte Ivanov) a fost publicat\ 
la Editura Polirom `n 2015.

Scrisoare c\tre domnul Lermontov 



De planuri ambi]ioase nu duce
lips\ România, plus c\ manifestul
lui Ciolo[ poate r\mâne o biat\
coal\ de hârtie dac\ dup\ alege rile
din 11 decembrie se instaleaz\ o
majoritate parlamentar\ care nu-l
va sus]ine ca premier.

Momentul lans\rii platformei
marcheaz\ desp\r]irea apelor `n
politica româneasc\. De o parte
avem PSD [i ALDE, care potrivit
sondajelor sunt foarte aproape de
a avea `mpreun\ 50% din voturi,
ceea ce ̀ nseamn\ [i prima [ans\ la
formarea noului guvern. C\ nu va
fi Dragnea, Ponta sau T\ricea nu e
alt\ poveste, cert este c\, `n cazul

unei victorii concludente a celor
de la PSD-ALDE, guvernul va fi
`njghebat de cele dou\ forma]iuni.

De partea cealalt\, exist\ dou\
partide, PNL [i USR, care aleg con-
tinuitatea, adic\ Dacian Ciolo[.
PNL nici nu are alt\ op]iune [i,
chiar dac\ ar scoate din mânec\
un nume de premier, acesta nu ar
avea nici pe departe sus]inerea de
care se bucur\ Dacian Ciolo[ ̀ n so-
cietatea româneasc\.

Cam a[a arat\ tabloul la startul
campaniei electorale. Avem dou\
blocuri, PSD-ALDE [i PNL-USR,
cu men]iunea c\ alian]a liberalo-
userist\ e mai degrab\ una de 

conjunctur\, singurul lucru care
leag\ cele dou\ forma]iuni fiind
sprijinul acordat aceluia[i om
pentru func]ia de prim-ministru.

Din acest punct de vedere va fi
important cât va ob]ine fiecare
tab\r\ `n parte. Sunt câteva `ntre -
b\ri la care nici m\car cei mai ex-
perimenta]i sociologi nu pot r\s -
punde `n momentul de fa]\. Pân\
unde se va duce USR-ul lui Nicu [or
Dan? Sondajele indic\ o cre[tere de
la o s\pt\mân\ la alta a acestui par-
tid, existând inclusiv p\rerea c\
USR poate aduna 15% `n ziua votu-
lui. Asta doar `n cazul unei mobi-
liz\ri consistente `n urbanul mare,
unde USR poate spera chiar s\ ia
un vot din cinci introduse `n urn\.

E complicat de anticipat ce se
va `ntâmpla `n acest caz cu ALDE,
partenerul de ̀ ncredere al PSD. La
o prezen]\ ridicat\ la vot, ALDE ar
putea rata chiar intrarea `n Parla-
ment, cum `ntr-o astfel de ipotez\
[i scorul PSD va fi sensibil mai
mic. Dac\ ALDE nu trece pragul
electoral, atunci misiunea pre[e -
dintelui Klaus Iohannis de a-l no -
minaliza pe Dacian Ciolo[ pre-
mier se simplific\. 

Presupunând c\ PSD [i ALDE
vor ob]ine pu]in peste scorul 
cumulat PNL-USR, va conta ce alte

forma]iuni vor mai `ntruni 5%.
Minorit\]ile au rezervate cam trei
procente din fotoliile din Camera
Deputa]ilor, `ns\ `ntrebarea este
cât vor scoate UDMR [i PMP, dar
mai ales `ncotro se vor `ndrepta
cele dou\ partide. ~n ultimele zile,
Traian B\sescu a pus tunurile pe
Dacian Ciolo[, dar partida nu e ju-
cat\, pentru c\ PMP trebuie s\
treac\ `ntâi testul electoral. Plus
c\ n-ar fi exclus ca PMP s\ cear\
luna de pe cer la negocierile cu
PNL-USR, caz `n care partidul lui
B\sescu ar putea s\ri repejor `n
barca PSD-ALDE, mai ales c\
principala preocupare a taberei
B\sescu, blocarea luptei anti-Jus -
ti]ie, este `mbr\]i[at\ de Dragnea
[i T\riceanu. 

Este greu a[adar de spus care
va fi impactul arunc\rii lui Ciolo[
`n aren\, `ns\ mutarea nu va
r\mâne f\r\ efecte `n plan elec-
toral. Dac\ PSD [i ALDE se vor
baza `n alegeri doar pe for]a ac-
tivelor celor dou\ forma]iuni,
PNL [i USR primesc `nt\riri, prin
ie[irea din lunga perioad\ de
t\cere a lui Iohannis, dar mai ales
prin ̀ mpingerea lui Ciolo[ pe tabla
de joc. Paradoxal, pentru PNL sin-
gura [ans\ ca liberalii s\ intre la
guvernare din decembrie 2016 este

cre[terea USR. Liderii liberali se
pare c\ au `n]eles jocul, dovad\ fi-
ind mesajele prietene[ti la adresa
USR lansate recent de Alina Gor -
ghiu. De cealalt\ parte, USR nu
poate spera la o cre[tere a zestrei
politice dac\ PNL va fi menajat `n
campania electoral\ care se apro -
pie. Foarte probabil, vom asista la
unele `ncle[t\ri liberalo-useriste
prin jude]e, pentru c\ una e so-
coteala de la centru, unde se adun\
`n final voturile, dar altul e calcu -
lul local, unde un vot pierdut poate
`nsemna un mandat `n minus.

~n orice caz, jocul se redeschide,
dup\ ce `n var\ PSD p\rea c\ va fi
câ[tig\tor la parlamentare, mai
ales dup\ galopul de la locale. Vor
urma [apte s\pt\mâni de foc din
care nu vor lipsi petardele [i fumi-
genele. Nu vom avea probabil o
campanie curat\, pentru c\ par-
tidele nu mai sunt credibile, iar
pu]ini vor fi dispu[i s\-i mai as-
culte pe politicieni. 

Interesul PSD e s\ ias\ cât mai
pu]ini oameni la vot, pentru c\
ma[in\ria proprie de partid `[i
face oricumk treaba, iar de cea -
lalt\ parte, se va auzi `ndemnul
„Mobilizare pentru Ciolo[“. Ce va
ie[i, vom vedea `n seara zilei de 11
decembrie. 
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Vagonul cu vorbe

Florin Ghe]\u

Pare normal? Probabil c\ nu. {i
totu[i Parlamentul României toc-
mai a legiferat ceva asem\n\tor.
Este vorba despre renun]area la
titlul de doctor, dar trimiterea la
plagiatul academic e destul de
clar\ – fiindc\ ce toan\ l-ar mâna
pe cineva s\ renun]e la un titlu
ob]inut onest, dup\ ani de munc\
de cercetare? A[adar, de-acum
`nainte cineva care a ob]inut titlul
de doctor prin fraud\ [i vrea s\
scape de consecin]ele juridice re-
nun]\ benevol la titlu [i gata, e cu-
rat ca trandafira[ul `nrourat. 

Practic forul nostru legislativ
ne-a acordat dreptul de a fura. 

Deocamdat\ unul limitat, dar ca-
lea a fost deschis\. E drept c\ `n
România plagiatul e privit `n ge-
neral cu `ng\duin]\. Mul]i oa-
meni, inclusiv din mediul acade-
mic, sunt dispu[i s\-l treac\ cu ve-
derea [i nici m\car nu v\d ̀ n el un
furt, ci o „descurc\real\“. 

Cumva, e de `n]eles, dac\ ne
gândim la retardul cultural pe care
România `nc\ se str\duie[te s\-l
dep\[eas c\: nu prea avem edu ca ]ia
necesar\ pentru a `n]elege gravita-
tea unui furt intelectual. Per -
cep]ia asupra furtului este primi-
tiv\: el e v\zut drept deposedarea
cuiva de un bun sau o proprietate.

P\i, la un plagiat cui ce i s-a luat?
Cine ce pierde? Autorul plagiat `[i
p\s treaz\ dreptul de proprietate
asupra operei sale, nu? Nu-i ca [i
cum ar r\mâne f\r\ ea. {i-atunci
cine e p\gubitul `n toat\ povestea
asta?

Doar c\ un plagiat – mai ales `n
mediul academic – este mai grav
[i mai d\un\tor decât un furt de
ma[in\. O lucrare de doctorat pla-
giat\ e doar debutul unui furt `n
form\ continuat\ (parc\ a[a se zi-
ce). Nu e doar un furt intelectual,
ci o prim\ infrac]iune dintr-un [ir
`ntreg de `n[el\torii [i falsuri. Ni-
meni nu `[i elaboreaz\ o tez\ de

doctorat prin mijloace necinstite
doar a[a, de amorul artei. O face
pentru c\ are nevoie de ea, pentru
c\ urm\re[te scopuri mai `nalte:
un grad academic anume, ob]inut
printr-o fraud\ doctoral\, intra-
rea `n rândul breslei avoca]ilor
ocolind traseele legale, dreptul de
a conduce doctorate la fel de du-
bioase, adic\ de a deveni [ef de
band\ doctoral\. 

O, câte nu sunt avantajele de
care plagiatorul profit\ `n urma
primului s\u furt! Revenind la
exemplul de la ̀ nceput, e ca [i cum
ai fura o ma[in\ pentru a comite
un jaf cu ea sau pentru a o vinde
pretinzând c\ e a ta.

Iar p\gubi]ii sunt mul]i, chiar
dac\ nu atât de vizibili ca victime-
le unui furt de portofel. Un cadru
universitar validat printr-un doc-
torat plagiat ocup\ locul cuiva
mai capabil [i, poate, mai onest.
Nenoroce[te genera]ii `ntregi de
studen]i cu pseudo-[tiin]a sa [i, `n

acela[i timp, e r\spl\tit generos,
de la bugetul de stat, pentru ne-
mernicie. 

Un avocat incompetent va sub-
mina prestigiul unei bresle care –
la noi – numai de `nc\ un cui `n
co[ciug nu are nevoie. Ce s\ mai
vorbim de conduc\torii de docto-
rate [i de proiecte ajun[i `n frun-
tea bucatelor dup\ un plagiat? 

Fiecare dintre ace[ti oameni
ocup\ locul cuiva mai competent,
mai onest, mai util – poate chiar
locul t\u, cititorule. 

{i fiecare ajunge s\ fac\ r\u de
pe o pozi]ie din care cineva ar fi
putut face bine. O poate face ani ̀ n
[ir, pân\ când e prins [i pus s\
pl\teasc\.

Dar Parlamentul României a
decis altfel. A decis c\ pân\ [i ho -
]ul prins poate fi considerat negus-
tor cinstit dac\ se retrage elegant.
Ne-a dat liber la furt intelectual.
Pe când [i la alt soi de furturi? Ca
s\ [tiu cu cine votez. 

~nchipui]i-v\ c\ la un moment dat v\ fur\ cineva ma[ina. O fur\, pleac\ cu ea, o
mai ciocne[te, o mai zgârie, `n fine, o folose[te dup\ cum i-e pofta, ca [i cum ar fi
a lui. ~n cele din urm\ e prins de poli]ie, care d\ s\-l aresteze, iar `n momentul
acela insul ridic\ senin din umeri [i zice: „Da, e-adev\rat, nu-i ma[ina mea, am
furat-o, ce s\ fac? Dar promit c\ o `napoiez chiar acum, bine?“. Poli]i[tii, oameni
cu respect fa]\ de lege, `l salut\, `l sf\tuiesc s\-[i ]in\ promisiunea, c\ nu-i frumos
s\ mint\, dup\ care pleac\. Ho]ul `i duce cuminte ma[ina proprietarului [i se
`ndep\rteaz\ fluierând spre o alt\ ma[in\ gata de furat. {i at=t.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Dreptul de a fura

Va schimba Platforma lui Ciolo[ soarta alegerilor?

Cum e s\ nu candidezi, dar s\ câ[tigi alegerile. Nu
este o certitudine, ci doar o posibilitate. Asta scriam
pe Facebook imediat dup\ ce premierul Dacian Ciolo[
a anun]at lansarea platformei România100. Un
document scurt, care enumer\ zece principii corecte,
`ncepând cu anticorup]ia, reforma administra]iei,
m\suri privind cre[terea economic\, debirocratizare
[i transparen]\ etc.
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Cu Rose-Noël de BavieR pe uRmele uNei pRieteNii muziCale:

Antoine-Pierre de Bavier, 
Clara Haskil [i Dinu Lipatti (II)

Dac\ Antoine-Pierre de Bavier a
cunoscut-o, foarte probabil, pe Cla -
ra Haskil `n ambian]a concertelor
de la Zürich [i Winterthur, ani-
mat\ de dirijorul Hermann Scher -
chen [i de entuziastul om de afa -
ceri, clarinetist [i mecena care a
fost Werner Reinhart, ̀ ntâlnirea cu
Dinu Lipatti s-a petrecut `n am-
bian]a sta]iunii balneare din can-
tonul Valais, Crans-Montana. 

De Bavier fusese internat `n
sanatoriul sta]iunii ani de zile [i
st\tuse chiar imobilizat o vreme
din cauza unei tuberculoze osoase.
{i-a putut relua concertele abia `n
1942, cum nota so]ia sa, Magdi, ̀ ntr-un
pre]ios album cu m\rturii docu-
mentare. Dinu Lipatti, abia ajuns
`n Elve]ia, a devenit [i el un pacient
al sanatoriului de la Montana la
`nceputul anului 1944, dup\ o
prim\ suspiciune a medicilor c\ ar
fi suferit de asemenea de tubercu-
loz\, cum ì povestea profesorului
Mihai Jora `n 1944 (vezi informata
monografie din 1986 a lui Carmen
P\sculescu-Florian, Voca]ie [i 

destin. Dinu Lipatti, omis\ dintr-o
recent\ bibliografie pe un website
„profesional“ lansat la Bucure[ti).

Madeleine Lipatti poveste[te `n
amintirile ei (alt volum „uitat“) c\
la Montana „au legat prietenii so -
lide, printre cei care au devenit
adev\ra]i prieteni“ fiind numi]i
Gonzague de Reynold (v\r al so]iei
lui de Bavier), Carl J. Burckhard,
Etienne de Beaumont, Antoine
Pierre de Bavier etc. La dialo -
gurile lor asistau „ca la o pies\ de
teatru“ [i, noteaz\ ea cu modestie,
„Dinu [i cu mine ne f\cusem studi-
ile muzicale la Paris, dar ignoram
at=tea lucruri ce apar]ineau Occi-
dentului... eram doi tineri «]\rani
de la Dun\ re»!“.

Dinu Lipatti [i A.-P. de Bavier
au dat un prim concert, conform
datei de pe program, la 26 februarie
1944, la clinica-sanatoriu La Mou -
bra, cl\dire cu aspect avangardist
construit\ `n 1927 [i destinat\ pa-
cien]ilor unor maladii non-pulmo -
nare, ceea ce explic\ prezen]a `n-
delungat\ a lui Lipatti acolo [i dup\
clarificarea diagnosticului s\u,
leucemie. Magdi de Bavier `nregis-
tra concertul ̀ n caietul ei cu data de
27 februarie. Cei doi au cântat `m -
preun\, `n partea a doua a progra-
mului, Sonata `n fa minor, op. 120
no. 1 pentru pian [i clarinet de
Brahms. Pies\ ce nu figureaz\ `n
Repertoriul lui Dinu Lipatti, publicat
`n 1995 de Grigore B\rg\uanu [i
Marc Gertsch. Altfel ̀ ntreaga sear\ a
fost sus]inut\ de pianist (Suita `n re
minor de Händel, Sonata `n Do ma-
jor, op. 53,Aurora de Beethoven, Trei
studii de Chopin, Liszt, La leggerez-
za, Ravel, Alborada del gracioso, M.
de Falla, Danse rituelle du feu), unul
din acele programe impecabile ce 
i-au adus admira]ie [i faim\ tân\ru-
lui pianist român `nc\ de la primele
sale concerte ̀ n Elve]ia.

Lipatti era, ̀ ntre timp, confirmat
ca profesor la cursul superior de
virtuozitate de la Conservatorul din
Geneva, la 1 aprilie 1944. Dar sala -
riul de profesor era insuficient pen-
tru a pl\ti medicii [i [ederile `n
Sanatoriul de la Montana, iar pri-
etenii, `ntre care [i A.-P. de Bavier
[i Clara Haskil, s-au str\duit cât au
putut s\ fac\ lobby pentru el, s\-i fie
parteneri [i s\-i aranjeze concerte. 

La 12 august 1944, la acela[i

sanatoriu La Moubra, A.-P. de
Bavier [i violoncelistul cvartetului
din Winterthur, Antonio Tusa, i se
al\turau lui Lipatti, interpretând
Trioul `n la minor, op. 114 pentru
pian, clarinet [i violoncel de
Brahms. Câteva zile mai târziu, la
18 august, Magdi de Bavier nota `n
caietul ei: „Pentru interpretarea
Trioului de Brahms, A.P. de Bavier
a primit omagii speciale din partea
profesorului Keller, care ̀ l nume[te
un adev\rat interpret al lui Brahms,
acela ce `n]elege cu sufletul s\u
aceast\ muzic\“. 

O cronic\ semnat\ cu ini]ialele
A.K. ap\ruse `n „Journal de Ge -
nève“ [i f\cuse referin]\ cu pre -
dilec]ie la Dinu Lipatti: „De c=]iva
ani, prietenii muzicii bune au
ocazia, chiar `n timpul unui sejur
alpin, s\ ̀ i asculte pe marii mae[tri
ai timpurilor noastre. Un concert
intim tocmai a fost dat de arti[ti de
marc\ la Moubra, la Montana,
unde o elit\ muzical\ din sta]iune
[i-a dat rendez-vous pentru a-i
aplauda pe domnul Dinu Lipatti,
pianist, pe domnul A.-P. de Bavier,
clarinetist, [i pe domnul A. Tusa,
violoncelist. Programul a inclus lu-
cr\ri de Bach, Scarlatti, Brahms [i
Chopin. Domnul Lipatti a interpre-
tat cu m\iestria pe care i-o cunoa[ -
tem dou\ corale de Bach, trei
sonate de Scarlatti [i câteva noc-
turne [i studii de Chopin. Marea
Sonat\ op. 58 `n si minor a revelat
c\ tehnica sa perfect\ este pus\ `n
slujba unui admirabil sentiment
muzical“. (Va urma)

{ansa de a intra `ntr-o
arhiv\ muzical\ impor-
tant\, cum este cea a cla -
rinetistului elve]ian An-
toine-Pierre de Bavier
(1919-2005), niciodat\ vi -
zitat\ de un cercet\tor din
România, [i mai ales de a
]ine `n mân\ documente
provenind de la Dinu Lipa t -
ti, Clara Haskil [i George
Enescu, este de nepre]uit,
iar `ntreaga noastr\ re-
cuno[tin]\ se `ndreapt\
spre fiica muzicianului,
doamna Rose-Noël de
Bavier. Atât Clara Haskil,
cât [i Dinu Lipatti au avut
de `nfruntat dup\ sosirea
lor `n Elve]ia, `n 1942, res -
pectiv 1943, momente difi-
cile, cauzate de r\zboi [i de
un mental colectiv nepro -
pice muzicienilor str\ini, ca
[i de o indiferen]\ notorie
din partea diploma]iei de la
Bucure[ti fa]\ de arti[ti pe
care nu `i putea controla [i
utiliza pentru propagand\.
Nu a[ spune c\ lucrurile 
s-au schimbat mult `n pri-
vin]a diploma]iei dup\
câteva numeroase decenii,
dar  asta este alt\ istorie.

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Proasp\tul anun] de atribuire a
premiului Nobel pentru literatur\
pe 2016 cantautorului Bob Dylan a
provocat mult\ consternare loca l\.
Rândurile frumos a[ezate pentru
aplauze ale lumii bune, din partea
liderilor c\reia se a[teptau opinii
echilibrate (p\rerologilor atât le-a
trebuit!), au vuit derutate, m\car
vreo 24 de ore, pân\ când unul din-
tre „branduri“ [i-a digerat amarul
[i-a gl\suit sub]irel, rectificându-[i
penibilitatea sc\ pa t\ la dezam\gi-
re. Fraza precedent\ ar putea fi
luat\ drept r\utate inten]ionat\,
dat fiind c\ eu nu gândesc precum
elita popular\ pe plaiurile mioriti-
ce. Dar, stupoare! {i pe mine m\ râ-
câie u[oara senza]ie c\ distinc]ia
`n chestie merita s\ scoat\ din ano-
nimat (pentru câteva luni, maxi-
mum un an) vreun literat de mese-
rie, nu un poet care ̀ [i cânt\ versu-
rile [i e atât de cunoscut `ncât a-l
gratifica oficial echivaleaz\ cu a-l
jigni. Iar `n acest punct trebuie s\
remarc ironia lui Leonard Cohen,
care compara decizia cu gestul de a
`nfige Everestului o medalie fi-
indc\ e cel mai `nalt munte! Sper
ca Dylan, militant pentru pace [i
promotor al valorilor umanit\]ii,
s\ aib\ `nc\ viu spiritul de frond\
[i s\ refuze banii unei funda]ii fi-
nan]ate din beneficiile substan]ei
distrug\toare. Altfel, s-ar dezice de
sine. (P\rerea mea!)

~ns\ evenimentul ar trebui 
s\-mi stârneasc\ mul]umirea. De
când am `nceput s\ scriu despre
rock, tot sus]in c\ e un act de cul-
tur\. M\ aflu `ntr-o companie se-
lect\, a[ zice, al\turi de Liviu Anto-
nesei, Liviu Cangeopol, {tefan Ca-
raman [i Dorin Tudoran, patru
contemporani care n-au nevoie de
prezentare. {i Bob Dylan, [i al]i
rockeri demonstrea z\ c\ domeniul
lor de activitate `mbo g\]e[te cultu-
ra umanist\, nefiind numai o
simpl\ distrac]ie. Chiar dac\ unii

(Roger Waters e primul care-mi vi-
ne instantaneu `n minte) declar\
c\-i musai s\ primeze distrac]ia, ei
[tiu foarte bine ce fac. {i o fac pu-
nându-[i `n joc toate resursele
creative, cheltuindu-[i energia, lip-
sindu-se de lini[te, pierzându-[i
deseori familia, irosindu-[i s\n\ta-
tea [i via]a, a[a cum se `ntâmpl\
oric\rui mare artist, din Antichita-
te `ncoace, `ncepând cu Orfeu. {i
cred, la fel ca Salman Rushide (el a
dat-o deja pe Twitter), c\ nici un alt
artist nu e mai aproape ast\zi de
arta lui Orfeu decât poetul care `[i
cânt\ versurile, indiferent c\ pri-
me[te sau nu premiul Nobel.

Publicul amator de concerte tin-
de a crede, stimulat de mass-me-
dia, c\ poezia cântat\ e distrac]ie.
„Conceptele“ vehiculate `n mijloa-
cele de comunicare sunt banalit\]i
volatile [i (in)utile ca un fast-food.
A le da importan]\ `nseamn\ a le
s\lta peste statutul propriu. Dar
omenirea actual\, dincolo mult de
spa]iul limbii române, dominat\
de superficialitate, ghiftuit\ de in-
forma]ie, nu de crea]ie, e tocmai
forma f\r\ fond perfect\, ce stâr-
nea indignarea lui Titu Maiorescu.
O metafor\ potrivit\ st\rii de lu-
cruri actuale vine dinspre titlul ul-
timului roman al lui Mircea
C\rt\rescu, Solenoid. Lumea ̀ n ca-
re supravie]uim este ca o „bobin\
cilindric\ de fir metalic, cu spire ̀ n
planuri perpendiculare pe axa bo-
binei [i echidistante, folosit\ pen-
tru a produce `n interiorul ei un
câmp magnetic când este str\ -
b\tut\ de un curent electric“ (am
citat – de pe dexonline.ro – versiu-
nea explicativ\ dat\ de Dic]ionarul
limbii române literare contempo-
rane 1955-1957 ; de notat c\ DEX
2009 [i altele recente definesc sole-
noidul drept „bobin\ electric\ ci-
lindric\ f\r\ miez feromagnetic“).
Ce po]i face cu aparatul `n cauz\?
Po]i s\ generezi un câmp magnetic
doar dac\ alimentezi bobina cu
electricitate din exterior. Aseme-
nea solenoidului, nici publicul-
]int\ nu are miez propriu, e consu-
mator.

Lunga divaga]ie lingvisto-elec-
tric\ nu estompeaz\ semnifica]ia
situa]iei date: r\stimp de peste
jum\tate de veac, rockul a fost o
mi[care contestatar\ ce a bulver-
sat establishmentul. Acceptul pri-
mit de la cea mai conservatoare
academie ̀ i atest\ osificarea. E vre-
mea s\ fie dinamitat! 

Rockul [i dinamita
©
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Program de concert la Montana 
(col. Rose-Noël de Bavier)



Pentru c\, peste noapte, nici o in-
stitu]ie nu mai avea dreptul s\
func]ioneze `ntr-o cl\dire cu risc
seismic de grad 1, arti[tii [i tehni-
cienii de la Nottara au fost sili]i
s\-[i p\r\seasc\ sediul [i s\ `[i
continue activitatea `n pribegie,
mutându-[i `n fiecare sear\ cala-
bal=cul, jucându-[i spectacolele `n
versiuni adaptate pe unde s-a
nimerit, confuzionând publicul,
care nu mai [tia pe unde s\-i caute
[i unde s\-i g\seasc\. ~n zece luni,
au jucat 80 de reprezenta]ii `n 37
de spa]ii. Din fericire, reexperti-
zarea din prim\var\ a declasificat
cl\direa din risc 1 `n risc 2, iar
echipa de la Nottara s-a putut `n -
toarce acas\, spre a-[i continua ac-
tivitatea `n tihna atât de necesar\
crea]iei. Revenirea nu s-a petrecut
de la sine, ea e explicabil\ prin
tenacitatea cu care directorul Ma -
rinela }epu[ [i minuna]ii ei colegi

s-au b\tut pentru ie[irea din 
absurd [i reintrarea `n normali-
tate. Campanii `n pres\, `ntâlniri,
discu]ii cu factorii deciden]i de la
cel mai `nalt nivel, cu speciali[ti
`n rezisten]a cl\dirilor [i risc seis-
mic, apelul la solidaritatea de
breasl\ (ei, aici mai e `nc\ mult de
lucrat), ini]iative ie[ite din obi[ -
nuit pentru a atrage aten]ia asu -
pra unui context stupid [i multe
altele au dat, iat\, rezultate. Aceas -
t\ „buliniad\“, cum original a fost
numit\ de arti[tii de pe Bulevard,
inspira]i de celebra bulin\ ro[ie
care anatemizeaz\ de ani de zile
edificiile cu probleme, iar autori -
t\]ile nu fac nimic pentru a rezol-
va situa]ia, a generat [i un sa -
vuros moment artistic stradal `n
cadrul celei de-a patra edi]ii a fes-
tivalului de teatru Fest(in) pe
Bulevard (10-22 octombrie): Festi-
NUNTA cu surprize (scenariul 

[i regia Mihai Lungeanu), `n ca -
drul c\reia a fost dat jos, `ntr-o
ambian]\ festiv\, `nsp\imânt\ to -
rul semn al insecurit\]ii.  

Teatrul [i-a `mplinit
menirea de art\ care
coaguleaz\ comunitatea

~n cifre, festivalul celor de la
Nottara a `nsemnat 31 de repre -
zenta]ii `n 13 zile, sus]inute de
teatre din Bucure[ti (Teatrul de
Art\, Bulandra, Metropolis, Odeon,
Nottara – cu dou\ premiere sem-
nate de Mihai M\niu]iu – Alcool
pe versurile lui Ion Mure[an [i
Iarna de Jon Fosse), Teatrul
„Maria Filotti“ Br\ila, Teatrul
Clasic „Ioan Slavici“ Arad, Tea -
trul „Sic\ Alexandrescu“ Bra[ov,
Teatrul Na]ional „Lucian Blaga“
Cluj, Teatrul de Stat Constan]a,
Teatrul „Luceaf\rul“ Ia[i, Teatrul
German de Stat Timi[oara, Tea -
trul „Tony Bulandra“ Târgovi[te,
ca  [i din re]eaua NETA (Bulgaria,
Cehia, Croa]ia, Kosovo, Republica
Moldova, Serbia, Slovenia), trei
spectacole-lectur\, trei colocvii pe
teme importante („Crize de fami-
lie“, „Independen]i versus teatrul
de stat?“, „Cât ne cost\ s\ tr\im `n
normalitate? Dup\ 20 de ani –
Teatrul Nottara f\r\ stigmatul bu-
linei ro[ii“, „Critica teatral\ [i
construc]ia publicurilor“, acesta
din urm\ organizat de Asocia]ia
Interna]ional\ a Criticilor de
Teatru – România `n cadrul ~ntâl-
nirilor AICT.RO, edi]ia a II-a),

lans\ri de carte (seria editat\ de
revista „Teatrul Azi“, coordona-
tor Florica Ichim, Carte cu Pisica
verde/Book with the Green Cat [i
Tân\rul artist de teatru. Istorii
române[ti recente/The Young
Theatre Artist. Romanian recent
histories, ambele coordonate de
subsemnata), expozi]ii de foto -
grafii (Maria {tef\nescu [i Sorin
Radu) etc. 

Familie de arti[ti, spectacolul
realizat de Alexander Hausvater
dup\ Kado Kostzer [i Alfredo
Arias, spune povestea unei „ce -
lule de baz\ a societ\]ii“ mai pu]in
obi[nuite, ie[ind din standarde,
alc\tuit\ din personalit\]i puter-
nice, excentrice, de creatori, `n
stilul binecunoscut al regizorului
canadian: teatru hiperexpresio -
nist, `n care actorul este frecvent
concurat de proiec]ii video, sound
[i light design, obligându-l la o
creativitate suplimentar\ prin ca -
re s\ „reziste“ scenic. Subiectul
piesei – evacuarea unei familii de
arti[ti dintr-un imobil cu pro -
bleme –, rela]ia special\ cu sala,

interactivitatea, toate acestea au
creat puternice leg\turi emo]io -
nale cu publicul de la No ttara, `n
contextul real mai sus descris.
Spectacolul acesta a devenit, cum
zice Marinela }epu[, „expresia
disper\rii noastre [i, totodat\, re-
fuzul de a accepta o nedreptate.
A[a a ajuns Familie de arti[ti s\
exprime, cu mijloacele specifice
teatrului, ceea ce ni s-a `ntâmplat
nou\. (…) ~ntoarcerea `n sediul de
pe Magheru 20 `nseamn\ cel mai
bun lucru care ni se putea `ntâm-
pla [i semnul c\ se poate tr\i nor-
mal, chiar [i `n România“.

Edi]ia cu num\rul patru de
Fest(in) pe Bulevard a reunit spec-
tacole extrem de diverse stilistic,
grupate `n sec]iuni tematice (Bu -
levardul Comediei, Crize de fami-
lie, re]eaua NETA), un program
bogat, zile de festival dense, pe
parcursul c\rora teatrul [i-a `m -
plinit menirea de art\ care coa -
guleaz\ comunitatea. Un senti-
ment tot mai rar `n România de
azi, dar pe care teatrul are puterea
de a-l suscita `n oameni.    
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Ceea ce i s-a `ntâmplat Teatrului Nottara din Bucu -
re[ti anul trecut, din cauza unei legi, `n esen]a ei bine
inten]ionat\, dar, ca mai toate legile noas tre f\cute
pe genunchi, f\r\ o evaluare a conse cin]elor [i f\r\ o
perspec tiv\ integrat\, s-a `nscris `n cel mai au tentic
ab surd `n care, din p\cate, conduc\torii no[tri ne-au
plasat de mai bine de dou\ decenii `ncoace. 

La Fest(in). Pe Bulevardul Magheru

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Marinela }epu[
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Ramona Iacobu]e

Diversitate cultural\

Ca `n fiecare an, spectatorii s-au
`ntâlnit `n premier\, `n cadrul
FITPTI, cu spectacole, oameni, ac-
tori, culturi dintre cele mai diver-
se. ~n 2016, festivalul a reunit la
Ia[i peste 300 de oameni de teatru
din 17 ]\ri: Olanda, Austria, Belgia,
Canada, Bulgaria, Danemarca, El-
ve]ia, Fran]a, Germania, Italia, Le-
tonia, Republica Centrafrican\,
Olanda, Polonia, Portugalia, Spa-
nia, Ucraina [i, bine`n]eles, Româ-
nia. O astfel de ofert\ nu avea cum
s\ `i lase indiferen]i pe cei care iu-
besc teatrul.

„Ne-am extins anul acesta [i
geografic cu harta participan]ilor,
spre continentul negru, au fost
spectacole foarte diverse stilistic,
sus]inute de independen]i [i com-
panii de stat, realizate de arti[ti
cunoscu]i sau `n ascesiune. Am
avut spectatori care au venit de la
Suceava, Roman, Piatra Neam],
Târgu Frumos, Pa[cani, din toat\
regiunea, de la cei mici la cei cu
tâmple albite. Iar asta e exact ce
ne-am propus“, declar\ Olti]a
C`ntec.

Num\rul mare de arti[ti parti-
cipan]i, cu identit\]i culturale ca-
re ]in de regiuni geografice mai
apropiate sau mai `ndep\rtate de
România, a presupus [i o bog\]ie
de forme de teatru puse `n valoare
pe scen\. De la teatru-dans, care
nu mai este de mult timp o jungl\
vizual\ pentru publicul larg, ci un
teritoriu cu indicatoare pentru ac-
cesul `n diversele culoare de
`n]elegere, la spectacole cu publi-
cul pe scen\ [i spectacole `n aer li-
ber, FITPTI a reu[it [i ̀ n 2016 s\ la-
se urme `n memoria afectiv\ a pu-
blicului ie[ean. 

Un Hamlet modern, Alice, Ver-
tij, O ̀ ntâmplare ciudat\ cu un câi-
ne la miezul nop]ii, Bizoni. Fabula
urban\ #2, Aglaja, cabaret cu 

compania spaniol\ El Retrete de
Dorian Gray sau Freak Show sunt
doar câteva dintre punctele de
atrac]ie incluse `n programul
acestui festival cu tradi]ie, deja,
pentru Ia[i. 

Astfel, cei prezen]i `n s\lile de
spectacol pe perioada desf\[ur\rii
FITPTI au putut asculta pove[ti
depre Alzheimer, despre dispa -
ri]ia unei familii dezbinate de
moarte, nep\sare, uitare, despre
lumea circului, despre singur\tate
[i dezam\gire social\, despre
Dumnezeul pierdut sau reg\sit
din fiecare, despre un Shakespea-
re reinventat pentru limba pe care
o vorbesc [i muzica pe care o 
ascult\ tinerii de ast\zi, despre co-
pil\rie [i maturizare, despre dife-
ren]ele de gen, despre transsexua-
litate, despre bucuriile m\runte [i
marile suferin]e ale unei vie]i an-
corate `n s\r\cie, despre noi cei de
ast\zi, despre neputin]ele, obsesiile,
dependen]ele, bucuriile [i poverile
noastre. 

Responsabili de zâmbetele, de
`ntrist\rile de moment, de st\rile
de introspec]ie, de exuberan]\ [i
de revolt\ ale publicului au fost
arti[ti cu personalit\]i puternice,

arti[ti care [i-au scris, deja, o gra-
matic\ a lor pentru scen\. Dintre
arti[tii români, au ajuns la Ia[i `n
acest octombrie, prin intermediul
spectacolelor lor, Radu Afrim, poe-
tul punk al teatrului românesc,
Andrea Gavriliu, actri]a care `n
pa[i siguri de dans s-a transformat
`ntr-un coregraf cu mult fler sce-
nic, cu for]\ [i energie, care `n -
carc\ spectacolele cu un surplus
de tr\it [i de sim]it, Radu Alexan-
dru Nica, un regizor care ]ese ca
`ntr-o pânz\ de p\ianjen „univer-
suri credibile“, `n `ncercarea de a
reconstitui lumea `n care cu to]ii
tr\im f\r\ a o `nfrumuse]a exce-
siv, dup\ cum scrie criticul de tea-
tru Daniela {ilindean, Bobi Pri-
cop, regizorul care a `mprietenit
teatrul din România cu un concept
inedit `n teatru, cel de silent disco,
binecunoscutul [i nonconformis-
tul actor Florin Piersic Jr., cu un
spectacol gândit [i jucat ̀ n totalita-
te de el, Mihai M\nu]iu, Eugen Je-
beleanu.

~ntrebat\ despre oferta festiva-
lului din acest an, despre „cotele
de audien]\“ ale spectacolelor [i
despre preferin]ele publicului, cri-
ticul de teatru [i selec]ionerul 

festivalului, Olti]a C`ntec, subli-
niaz\: „Pentru c\ FITPTI nu e un
festival de ni[\, ci unul care vi-
zeaz\ multiple categorii de public,
programul a fost structurat `n a[a
fel `ncât fiecare dintre aceste cate-
gorii, foarte diverse nu doar ca
vârst\, dar [i ca a[tept\ri culturale,
preocup\ri [i gen, s\ aib\ ce vizio-
na. {i a avut: de la elevatul specta-
col de teatru-dans Vertij, la comi-
cul lui Florin Piersic Jr. din Freak
Show, trecând prin cabaretul non-
verbal al arti[tilor din Spania,
veni]i pentru prima oar\ `n Ro-
mânia“.

Lans\ri de carte 
[i spectacole-lectur\

De asemenea, de la FITPTI nu au
lipsit nici `n 2016 spectacolele-lec-
tur\, proiec]iile de filme de teatru,
lans\rile de carte, conferin]ele [i
dezbaterile pe teme teatrale. Ast-
fel, dup\ ce `n 2014 Olti]a C`ntec
punea la cale publicarea unei c\r]i
care s\ `nso]easc\ un spectacol,
Cartea Prin]ului fericit, `n 2016,
`ntr-un showcase Teatrul „Lucea -
f\rul“ s-a lansat, pe 5 octombrie, a
doua carte a unui spectacol jucat
pe scena teatrului ie[ean, Carte cu

Pisica verde, inspirat\, fire[te, de
spectacolul Pisica verde, regizat
de tân\rul Bobi Pricop, dup\ un
text al la fel de tinerei dramaturge
Elise Wilk. 

O alt\ carte extrem de util\ tu-
turor celor care analizeaz\ sau pur
[i simplu doresc s\ `n]eleag\ feno-
menul teatral din România anilor
2000 a fost lansat\ `n ultima zi a
Festivalului Interna]ional de Tea-
tru pentru Publicul Tân\r Ia[i
(FITPTI). Coordonat de Olti]a C`n -
tec, volumul bilingv Regia româ-
neasc\, de la act de interpretare la
practici colaborative face o selec -
]ie atent\ a vocilor regizorale care
sunt suficient de puternice pentru
a crea un stil u[or de identificat 
pe scen\ [i cu impact asupra
 evo lu]iei estetice a teatrului jucat
la noi.

„Happening neregizat 
cu jandarmi“ la 
finalul unui spectacol 
`n aer liber

C\ ne place s\ recunoa[tem sau
nu, Festivalul Interna]ional de
Teatru pentru Publicul Tân\r Ia[i
(FITPTI), organizat de nou\ ani de

Festivalul interna}ional de teatru pentru publicul tân|r ia{i

Harta teatral\ a sl\biciunilor
noastre cotidiene
„Nelini[tile prezentului“, complexa tem\ din
acest an a Festivalului Interna]ional de Teatru
pentru Publicul Tân\r Ia[i (FITPTI), ajuns la cea
de a IX-a edi]ie [i desf\[urat `n perioada 6-12
octombrie, a reu[it s\ pun\ publicul `n fa]a
unei realit\]i de multe ori ignorat\, de[i
prezent\. Traume ale societ\]ii `n care tr\im,

vicii, boli [i obiceiuri nes\n\toase, rela]ii
disfunc]ionale, o `ntreag\ „hart\ a sl\ bi -
ciunilor noastre cotidiene“ a a[teptat `n s\lile
de spectacol s\ fie explorat\ de c\tre spec -
tatori, bucat\ cu bucat\, `n fiecare zi de
festival. Olti]a C`ntec, directorul artistic al
Teatrului „Luceaf\rul“ [i omul care face

selec]ia spectacolelor pentru fiecare edi]ie a
FITPTI, motiveaz\ astfel alegerea tematicii din
2016 a festivalului: „Pentru c\ tr\im vremuri
tulburi, grele, atât la nivel macrosocial, cât [i
la nivel individual, [i pentru c\ arta teatrului
trebuie nu doar s\ oglindeasc\ realitatea, ci [i
s\ fie o form\ de experien]\ a prezentului“. 

Hamlet, de
Ada Lupu

Hausvater

Alice, de Eugen Jebeleanu
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Teatrul „Luceaf\rul“ `n par te -
neriat cu Consiliul Jude]ean Ia[i,
este unul dintre pu]inele festiva-
luri din ora[, dac\ nu singurul, 
care, pân\ `n prezent, a trecut pro-
ba timpului, [i-a `mbog\]it struc-
tura de la an la an [i a reu[it s\ `[i
fidelizeze publicul, f\r\ a-i exclude
nici pe nou-veni]i. Tocmai de aceea,
a[tept\rile sunt mari [i este vital
ca oferta s\ fie din ce `n ce mai va-
riat\. 

Anul acesta, `n cadrul aceluia[i
festival, `n a patra zi, neplanificat,
s-a petrecut un incident care a fost
pentru ie[eni ca o oglind\ pus\ `n
fa]a cutumelor locale. Spectacolul
`n aer liber Huooooo! al trupei de
teatru independent Au\leu din
Timi[oara a reu[it s\ pun\ sub
semnul `ntreb\rii disponibilitatea
pe care o au o parte dintre ie[eni
pentru astfel de spectacole. De[i
organizatorii aveau toate aprob\ -
rile pentru a sus]ine acest specta-
col `ntr-un spa]iu public [i de[i cu
o zi `nainte acela[i spectacol se ju-
case `n Gr\dina Palas f\r\ nici o
problem\, pe 9 octombrie, la re-
prezenta]ia din Pia]a Unirii, jan-
darmii din Ia[i au intervenit la fi-
nalul spectacolului, deoarece `n
timpul acestuia s-au folosit cuvin-
te licen ]ioase care i-au deranjat pe
unii cet\]eni, [i i-au legitimat pe
actori. A urmat un schimb destul
de dur de replici, toat\ desf\[ura-
rea de for]\ transformându-se
`ntr-una cu puternice accente iro-
nice, dac\ lu\m `n considerare
faptul c\ subiectul piesei atinge
`ns\[i rela]ia dintre un jandarm [i
un protestatar. 

„Pe moment a fost enervant,
pentru c\ era pur [i simplu absurd
ce se `ntâmpla. Apoi, aveam im-
presia c\ vorbesc `n gol, explicând
diferen]a dintre real [i fic]iune, ac-
tor `n civil [i personaj, spunând c\
libertatea de expresie e garantat\
de Constitu]ie, c\ teatrul e o art\
incomod\, dar c\ nu exist\ subiec-
te tabu, c\ nu am mai auzit ca un
spectator c\ruia nu-i place un
spectacol de teatru – e dreptul lui
s\-i plac\ sau nu – s\ reclame asta
la jandarmerie! Exist\ câteva ti-
puri de reac]ie civilizat\ a specta-
torului la adresa unui spectacol:
dac\ nu e pe gustul t\u, pleci, indi-
ferent c\ e[ti `n sal\ sau `n aer li-
ber, iar dac\ r\mâi pân\ la final,
aplauzi sau nu, `n raport cu cât de
mult ]i-a pl\cut. Sper doar c\ jan-
darmeria nu se apuc\ acum de cri-
tic\ teatral\! De fapt, vorbesc de -
spre cei doi jandarmi, nu vreau 
s\-i blamez pe to]i din cauza exce-
selor unora“, spune Olti]a C`ntec.

Dup\ acest incident, fire[te c\
s-a n\scut `ntrebarea: cât de pre -
g\ti]i sunt ie[enii pentru astfel de
spectacole, pentru neconven]ional
`n aer liber? Tot criticul de teatru
Olti]a C`ntec ne l\mure[te: „Mi-am

dat seama c\ trebuie s\ extindem
secven]a de aer liber, pentru a
obi[nui publicul ie[ean [i cu aces-
te formule. {i exact a[a vom face la
anul“.

Un Hamlet pe acorduri
din Subcarpa]i, un Vertij
al existen]ei pe ritmuri
de dans [i o fabul\
urban\ cu bizoni

Oferta din acest an a FITPTI a fost
cu adev\rat extrem de generoas\.
Doar dac\ nu ai fi avut nici cea
mai mic\ inten]ie de a merge la
teatru ai fi ajuns la concluzia c\ ni-
mic din ce era trecut `n program
nu rezona cu gusturile tale. 

Ca `n fiecare an, dimine]ile 
le-au apar]inut celor mici, dar nici
adul]ii nu s-ar fi plictisit la un
spec tacol ca Alice, de exemplu,
reinterpretare a clasicei pove[ti
Alice `n Țara Minunilor. O feti]\
ca oricare alta, `n aparen]\, Alice
v\zut\ de regizorul Eugen Jebe-
leanu este sufocat\ de viitorul pe
care mama i-l proiecteaz\ cu fieca-
re alegere pe care o `mpinge s\ o
fac\. Timorat\, introvertit\, Alice
nimere[te la o agen]ie foto, tocmai
`ntr-o zi ̀ n care ea nu este decât un
set de `nsemn\ri `n agenda mamei
sale, iar nu un copil care trebuie s\
se bucure de soare, de oameni, de
via]\. Eliberat\ pentru câteva ore
din constrângerile mereu ocupatei
mame Alice `ntâlne[te aici perso-
naje care ̀ i schimb\ complet via]a.
Cu fiecare fotografie pe care o face,
ea deschide un subiect tabu pentru
sine, se desprinde dintr-un lan],
ajunge s\ se cunoasc\ a[a cum 
este de fapt. 

Spectacolul pe care `l reu[e[te
Eugen Jebeleanu, impresionant
prin puternicul impact vizual al
elementelor pe care le introduce ̀ n
scen\, de la lumini la costume [i
proiec]ii video, vorbe[te despre re-
la]ia p\rinte-copil cu o franche]e
care nu are cum s\ te lase indife-
rent. ~ntr-o lume `n care adul]ii
sunt din ce `n ce mai ocupa]i, mai
stresa]i, mai absen]i din via]a pro-
priilor copii, rela]ia mam\-copil
este una dintre „nelini[tile prezen-
tului“.

Spectacolul-revela]ie din ca-
drul festivalului ie[ean, cu toate
biletele vândute pân\ `n seara re-
prezenta]iei, s-a dovedit a fi Ham-
letul lui William Shakespeare,
reinterpretat pe acordurile trupei
Subcarpa]i, care combin\ elemen-
te din muzica electronic\ [i hip-
hop cu influen]e din folclorul ro-
mânesc. 

Cei prezen]i `n sal\, `n mare
parte tineri, au aflat pe parcursul
desf\[ur\rii de for]e de pe scen\ c\
regizoarea Ada Lupu Hausvater
nu pune ̀ n acest spectacol doar un

fundal muzical cu trupa Subcar-
pa]i, ci `i atribuie solistului vocal
rolul fantomei tat\lui din piesa
dramaturgului britanic.

Dezbr\cat de ritmicitatea pro-
nun]iei replicilor `n stilul impus
de dramaturgul britanic de atâtea
secole, Hamletul Adei Lupu Haus-
vater `mbrac\ hainele limbajului
urban actual, c\l\tore[te `n timp
câteva sute de ani pentru a g\si `n
muzica celor de la Subcarpa]i noi
resurse de exploatat `n c\utarea
sensurilor, a miezului ac]iunii.
Hipsterul, prototipul individului
care admir\ [i adopt\ ultimele ten-
din]e `n mod\, tehnologie, stil, cul-
tur\ urban\, pare s\ inspire felul
de a fi, de a se `mbr\ca, de a vorbi
al personajelor `nsufle]ite de acto-
rii Teatrului Na]ional „Mihai
Emi nescu“ din Timi[oara. Dar `n
nici un caz, prin multitudi nea stra -
turilor narative pe care le propu-
ne, spectacolul Hamlet regizat de
Ada Lupu Hausvater nu ar putea
fi acuzat de superficialitate. 

Un alt spectacol care te r\sco-
le[te pân\ `]i ajunge `n cele mai
`ntunecate unghere ale sufletului
[i ale min]ii este spectacolul de
teatru-dans Vertij, regizat de Mi-
hai M\nu]iu [i `nsufle]it de dou\
„coregrafe [i dansatoare de ex-
cep]ie“, dup\ cum le descrie ̀ nsu[i
regizorul, Vava {tef\nescu [i An-
drea Gavriliu. Cu fiecare mi[care
a celor dou\ dansatoare, interpre-
tând o mam\ bolnav\ de Alzhei-
mer [i o fiic\ bolnav\ de durere, de
furie, de singur\tate, sim]i cum se
descompune memoria, cum dor fi-
zic absen]ele celor prezen]i `n
trup, dar cu mintea pierdut\ `n
h\ul bolii, cum dezn\dejdea pârjo-
le[te sufletul precum seceta un
câmp plin cândva cu flori.

Dintr-un festival de teatru a
c\rui tematic\ vizeaz\ „nelini[tile
prezentului“ nu putea lipsi regizo-
rul Radu Afrim, un adev\rat co-
lec]ionar de nelini[ti umane trans-
puse scenic. Spectacolul acestuia,
Bizoni. Fabula urban\ #2, dup\
Pau Miro, nu-i dezam\ge[te pe cei
familiariza]i deja cu limbajul s\u
scenic. Radu Afrim reu[e[te, ̀ ntr-un
decor dominat de ma[ini de sp\lat,
s\ scoat\ `n relief o lume `n des-
compunere, o poezie urban\ a unei
familii `n deriv\, care se scrie cu
fiecare secven]\ din spectacol.

La final de FITPTI 2016, cu „ne-
lini[tile prezentului“ rea[ezate [i
regândite de fiecare dintre cei pre-
zen]i `n s\lile de spectacol, organi-
zatorii, publicul, arti[tii s-au ̀ n tors
la activit\]ile cotidiene, reconfir-
mând, dac\ mai era nevoie, c\ tea-
trul este un laborator unde se ex-
perimenteaz\, se simte mai intens,
se scap\ de inhibi]ii,  se n\ruie [i
se construiesc mituri, se viseaz\. 

Alice, de Eugen Jebeleanu

Vertij, de Mihai M\niu]iu 

Bizoni. Fabula urban\ #2,
de Radu Afrim

Huooooo!, de Ovidiu Mih\i]\
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Codru] Constantinescu 

Disidentul este denun]at, ajun-
gând `ntr-unul din lag\rele de di-
nainte de `nceperea r\zboiului, `n
care nazi[tii strânseser\ o bun\
parte din opozi]ia fa]\ de regim in-
staurat la 30 ianuarie 1933. Despre
aceste lag\re [i represiune se vor-
be[te mai pu]in, pentru c\, `n lu-
mina groz\viilor comise de
nazi[ti `n cadrul Holocaustului,
ele par minore. Dachau, primul
lag\r, a fost `nfiin]at la pu]in timp
dup\ preluarea puterii, tot ̀ n anul
1933, ceea ce vine s\ dovedeasc\ ̀ n
mod clar care le erau inten]iile.
Iar la 29 martie 1936 Hitler `[i eli-
minase  adversarii cu atât de ma-
re succes, `ncât `n cadrul alegeri-
lor la care a luat parte numai
NSDAP, aceast\ forma]iune a
reu[it s\ câ[tige „doar“ 98,9% din
sufragii! „Dup\ Trezirea Na]io-
nal\, to]i `[i denun]au vecinii din
stânga [i din dreapta. Era ca [i
cum cineva ar fi ridicat de jos un
bolovan mare – to]i viermii au
ie[it la suprafa]\ [i au `nceput s\
fo[g\ie `n toate p\r]ile. ~n cele din
urm\, au g\sit o mul]ime de cu-
vinte mari pentru a face ca tic\ -
lo[ia [i vulgaritatea lor s\ arate a
altceva.“ Nu este clar dac\ disi-
dentul a reu[it s\ evadeze din la -
g\r sau a fost expulzat din Germa-
nia, Remarque informeaz\ doar
c\ a petrecut cinci ani `n exil, du-
când o existen]\ precar\, pentru c\
nici ]\rile democratice [i teoretic
antifasciste nu aveau sentimente

mai bune pentru fa]\ de refugia ]ii
politici sau pentru evreii germani.
Mul]i dintre ace[tia aveau s\ fie
prin[i din urm\ de victoriile mili-
tare germane din 1940 sau 1941.
Revenit clandestin `n Germania,
personajul principal – care `[i de-
ap\n\ drama unui alt refugiat toc-
mai la Lisabona – a reu[it s\-[i
scoat\ so]ia din ]ar\. ~n 1942, dup\
ce a sc\pat din alte lag\re de inter-
nare, de data aceasta franceze (la
`nceperea r\zboiului, Fran]a i-a
internat pe to]i ce t\]enii germani
afla]i pe teritoriul ei, o m\ sur\
uzual\ `n astfel de situa]ii, la care
a apelat de altfel [i România `n
1916), cuplul [i-a croit drum spre
Lisabona, ora[ul speran]ei pentru
zeci de mii de oameni, prin[i `ntre
ferocitatea nazist\ [i indiferen]a
american\ (condamnat\ dup\
r\zboi). „Ziua, Lisabona are o
`nf\]i[are teatral\ care te `ncânt\
[i care te captiveaz\, dar noaptea
este ca un ora[ din pove[ti, cobo-
rând ̀ n terase luminate ̀ nspre ma-
re, ca o femeie `n ]inut\ de sear\,
alergând `n jos s\-[i `ntâlneasc\
iubitul `n `ntuneric.“ ~n ajunul
ma rii travers\ri sal vatoare a At-
lanticului, so]ia se sinucide, fiind
grav bolnav\ de cancer. Disperat,
personajul renun]\ la c\l\torie [i
ofer\ o [ans\ nesperat\ unui alt
refugiat, mai pu]in norocos. O
transmitere de [tafet\. 

Remarque a avut
aceea[i intui]ie precum
Alexandr Soljeni]`n

Secolul trecut poate fi catalogat [i
drept secolul cancerului, pentru
c\ ambele totalitarisme ce au
f\cut ravagii, de extrem\ dreapta
[i de extrem\ stânga, pot fi compa-
rate foarte bine cu aceast\ ne-
cru]\toare boal\ (care continu\ s\
marcheze destine). Remarque a
avut aceea[i intui]ie (so]ia poves-
titorului-refugiat bolnav\ de can-
cer) precum Alexandr Soljeni]`n
`n Pavilionul cancero[ilor. {i ale-
gerea numelui `mprumutat/oferit
povestitorului de un alt refugiat
are rezonan]e sumbre, numele 

fiind ales `n mod special de Re-
marque, Schwarz `n limba ger-
man\ `nsemnând negru. 

Ca [i ̀ n restul c\r]ilor sale, nici
`n acest volum Remarque nu se re-
zum\ doar la a imagina un cadru
[i la a construi personaje, ci dez-
volt\ o adev\rat\ filosofie a vie]ii,
care presupune interoga]ii perti-
nente asupra mor]ii, trecerii tim-
pului, fericirii. „Poate c\ via]a nu
e altceva decât o raz\ de lumin\
care trece `ncet peste fe]ele noas-
tre schimb\toare. Poate c\ am
avut o fa]\ ̀ nainte de a ne na[te, [i
care va continua s\ existe [i dup\
ce toate fe]ele noastre trec\toare
se vor fi stins de mult.“ „Timpul
este o moarte diluat\, o otrav\ ad-
ministrat\ `ncet, `n doze inofensi-
ve. La `nceput ne stimuleaz\ [i ne
face chiar s\ ne sim]im nemuri-
tori – dar pic\tur\ cu pic\tur\ [i zi
de zi se face tot mai puternic\ [i ̀ n
cele din urm\ ne distruge sângele.
Chiar dac\ am vrea s\ ne r\scum -
p\r\m tinere]ea cu pre]ul anilor
pe care-i mai avem `n fa]\, nu am
putea; acidul timpului ne-a schim-
bat, combina]ia chimic\ nu mai
este aceea[i. Ar fi necesar un mi-
racol.“ „Fiecare dintre noi are `n
sine mai multe fiin]e. Toate diferi-
te. Uneori una dintre ele devine
independent\ [i le acoper\ pe toa-
te celelalte pentru un timp. Atunci
devii altcineva, o persoan\ pe care
nici n-ai cunoscut-o vreodat\. Dar
pân\ la urm\ ne revenim.“ 

Medita]ia lui este una amar\,
pesimist\, et pour cause : un refu-
giat politic nu avea cum s\ nu `[i
pun\ o groaz\ de ̀ ntreb\ri. Iar Re-
marque [tie ce [i despre ce este
vorba, având `n vedere c\ el `n -
su[i a fost refugiat politic, chiar
dac\ nu unul care s\ moar\ de foa-
me, r\mânând `ntr-un fel pân\ la
sfâr[itul vie]ii un refugiat. Dup\
cel de-al Doilea R\zboi Mondial, 
s-a stabilit definitiv `n Elve]ia, `n
partea de sud, italian\, la Locar-
no. De atfel, Locarno apare [i `n
materia c\r]ii, perechea german\
petrecând pu]in timp `n aceast\
regiune idilic\. ~ns\ elve]ienii
erau foarte bine organiza]i, nime ni

nu se putea pierde ̀ n Elve]ia neutr\
(salvat\ din fa]a t\v\lugului r\z -
boiului, dar cu pre]ul multor con-
cesii, care aveau [i ele s\ explodeze
dup\ mult timp – a se vedea cum -
p\rarea-depozitarea aurului nazist
care provenea de la evreii uci[i `n
Polonia), fapt de care profitau [i
autorit\]ile [i serviciile secrete na-
ziste care, dup\ modelul celor so-
vietice, urm\reau mi[ c\rile disi-
den]ilor sau refugia]ilor germani
antinazi[ti. ~n ce m\sur\ putem fi
ferici]i [tiind c\ sfâr[itul este ine-
vitabil, mai ales c\ `n momente de
criz\ istoric\ acest sfâr[it este unul
cât se poate de concret [i de mate-
rial, nu doar o idee abstract\?
„Cum putem fi siguri de fericirea
noastr\ pân\ când nu [tim cât din
ea va r\mâne cu noi? Singura cale
este s\ [tim c\ n-o putem ]ine sau
p\stra [i s\ renun]\m s\ mai
`ncerc\m. O speriem cu mâinile
noastre ne`ndemânatice.“

Greu de imaginat via]a de refu -
giat h\ituit [i, chiar dac\ Remarque

nu a sim]it-o pe pielea lui, totu[i
are mult\ compasiune fa]\ de
aceast\ alt\ tragedie a secolului
trecut, mai pu]in cunoscut\ [i ca-
re iat\ c\ se repet\ [i acum cu re-
fugia]ii din Siria (dar pe care nu-i
urm\re[te nimeni pentru a-i uci-
de, g\sind un refugiu sigur `n Eu-
ropa). „Când e[ti `n pericol, ai o
alt\ percep]ie asupra lumii. Nu e o
concentrare nemaipomenit\ a
ochilor, ci mai degrab\ ceva care
`]i ̀ nv\luie ̀ ntregul corp, ca [i cum
ai putea s\ vezi prin piele, mai ales
noaptea. {i auzul se transfer\ asu-
pra pielii. Parc\ vezi orice sunet.
Deschizi gura [i ascul]i; [i gura pa-
re c\ vede [i ascult\.“ ~n plus,
„amintirile sunt o boal\ mortal\
pentru un refugiat; sunt un cancer
al sufletului“, tocmai pentru c\
via]\ refugiatului se ̀ mparte ̀ ntr-o
manier\ categoric\ `n dou\.

Erich Maria Remarque, Noapte 
la Lisabona, traducere din limba
german\ de Lumini]a Beimers, 
colec]ia „Biblioteca Polirom. Esen]ial“, 
Editura Polirom, 2016

Noapte la Lisabona
Cel de-al doisprezecelea volum scris de marele scriitor german Erich Maria
Remarque, ap\rut `n 1962 (dup\ acesta a mai scris doar dou\), este o alt\
condamnare f\r\ drept de apel a nazismului, una dintre barbariile secolului
trecut. Din perspectiv\ german\. Firul narativ al romanului este dinamic [i se
axeaz\ pe peripe]iile unui german disident, ziarist care a intrat `n conflict cu
fratele so]iei sale, nazist fanatic, [i care tr\ie[te o adev\rat\ odisee, imaginat\ 
cu mult\ m\iestrie de scriitorul german. Odisee care `i permite s\ viziteze 
din nou temele sale favorite. 
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Ruxandra Cesereanu la Libr\ria
Book Corner Cluj: dialog cu cititorii

nGazda `ntâlnirii: Valentin Derevlean
De-a lungul secolului XX, regimurile tota -

litare au folosit cele mai dure mijloace pentru
a-[i anihila opozan]ii. 

Unii dintre cei persecuta]i erau tortura]i
sau uci[i imediat dup\ capturare, al]ii erau
du[i ̀ n ̀ nchisori sau lag\re. ~n timp ce o parte
a `ncercat s\ supravie ]u iasc\ `n condi]iile
inumane de deten]ie, destui dintre ei au ho -
t\r\t s\-[i redobândeasc\ libertatea [i [i-au
riscat via]a pentru a ajunge dincolo de gar-
durile de sârm\ ghimpat\ [i de zidurile care ̀ i
`nconjurau.

Ce anume `i motiva? Ce metode foloseau?
~ncercau s\ fug\ singuri sau planificau o
evadare colectiv\? Ce f\ceau dac\ erau prin[i?
Acestea sunt câteva dintre `ntreb\rile la care
r\spunde Fugarii, o carte `nc\rcat\ de tensi-
unea pove[tilor unor oameni dispu[i s\
pl\teasc\ orice pre] pentru a fi liberi.

Volumul va fi lansat la Târgul de Carte
Gaudeamus sâmb\t\, 19 noiembrie, ora 16.00,
la standul Editurii Polirom (Complexul Rom -
expo, parter).

„Eseul despre evad\ri este cel mai narativ
dintre cele scrise [i publicate de mine pe tema

violen]ei. E o carte care s-a molipsit de la epi-
ca personajelor pe care le prezint\ – evada]ii.
Fie c\ este vorba despre f\pturi grave [i so-
bre, fie c\ este vorba despre mucali]i [i trick-
steri, evadarea personajelor analizate aici [i
acum are ceva dintr-o carte de aventuri, din-
tr-un jurnal exotic de c\l\torie ori o proz\ pi-
caresc\. M-am adaptat acestui stil [i m-am
molipsit de la spiritul aventuros al protago-
ni[tilor unor m\rturii [i jurnale pe care le-am
citit, uneori, cu sufletul la gur\.“ (Ruxandra
Cesereanu)

Din cuprins: De la apostolul Pavel la Ca -
sanova [i la sclavii negri fugari • „Eminen]e
cenu[ii“ [i practicieni ai evad\rii • Despera-
do, pícaro, trickster • S\p\torii de tunele: „oa-
meni-cârti]\“ [i „furnici“ • „Pinguinii“ ajut\ -
tori • „Zbur\torii“ improviza]i [i „s\ritorii“ •
Marile evad\ri [i revolte colective • Aventuri-
eri, romantici [i evada]i `ntâmpl\tori • P\ -
c\leli geografice • False planuri de evadare •
Falsificatorii de documente • Boli impro vi -
zate • Am\giri mentale [i morale • Rolul ima -
gina]iei

Poezie la Libr\ria 
Book Corner Cluj –
Instala]ia, de Alex V\sie[

Luni, 24 octombrie, la ora
18.00, la Libr\ria Book
Corner din Cluj (Bdul
Eroilor, nr. 15), va avea
loc o `ntâlnire cu Ru xan -
dra Cesereanu, cu prilejul
apari]iei volu mului Fuga -
rii. Evad\ri din `nchisori [i
lag\re `n seco lul XX, ap\ -
rut `n colec]ia „Plural“ a
Editurii Polirom [i `n edi -
]ie digital\. Au toa rea le
va vorbi citito rilor tot -
oda t\ [i despre volumul
Imaginarul violent al
românilor, ap\rut la
Editura Tracus Arte.

~nvelit `n propriul corp,
de Denisa Duran, la
Libr\ria Okian Bra[ov
Joi, 27 octombrie, ora 17.00, la
Libr\ria Okian din Bra[ov (Str. Mu-
re[enilor, nr. 1), va avea loc lansarea
volumului ~nvelit `n propriul corp,
cea de-a cincea carte a Denisei Du-
ran, ap\rut\ anul acesta la Editura
Cartea Româneasc\.

n Invita]i, al\turi de autoare:
Adrian L\c\tu[ [i Romulus Bucur.

Cea de-a cincea carte a Denisei
Duran vorbe[te despre `mpingerea
limitelor, radiografiate `n mai multe
registre stilistice. O carte ̀ n care atât
trupul, cât [i spiritul se r\sucesc `n
sine, `n `ncercarea de a scrie o alt\
hart\ a fiin]ei. {i din aceast\ tensiu-
ne f\r\ sfâr[it se na[te poezia.

O propunere incitant\ – volum de
poezii alc\tuit pe o structur\ nara-
tiv\ subtil\ (cu personaje, planuri
temporale [i intrig\), jurnal poetic
cople[itor sau dosar de investiga]ie
`n care c\utarea de sine `ntru iubire
este dus\ pân\ `n adâncurile scin -
d\rii („Dou\ zile de sinucidere“) [i
pân\ la transcendental („Cu fa]a ̀ not
prin aerul `nc\perii“).

„Denisa Duran (ex-Pi[cu) [i-a f\ -
cut mereu, `nc\ de la debutul cu Pu-
fos [i mecanic, investiga]ii corporale,

chiar dac\ tema corporal\ nu p\rea
una central\, ci doar una prins\ ̀ ntr-un
fascicul. ~ncetul cu `ncetul `ns\, pe -
ripe]ia corporal\ a devenit oarecum
peripe]ia biografic\ decisiv\, fie c\ e
vorba de reactivitatea mai senzual\
([i de mare candoare) din prima
carte, fie c\ e vorba de pre sim]irile
anxioase ale c\rnii din Omul de
unic\ folosin]\, fie c\ e vorba de re-
portajele contrase `n senza]ii ale ma-
ternit\]ii tr\ite ca miracol din Sunt
`nc\ tân\r\. Doar gângurelile [i in-
canta]iile materne, de o tandre]e pal-
pabil\, din Dorm, dar stau cu tine
par a fi pus tema `n suspensie. Ea
revine `ns\ `n radiografii dureros de
acute `n ~nvelit `n propriul corp, un
volum de fi[e clinice `n care dra -
gostea ilumineaz\ suferin]a [i – mai
ales – o face [i mai ascu]it\. E un jur-
nal corporal, un [irag de consemn\ri
abreviate [i densificate de o imagi-
na]ie fulgurant\ [i extrem de proas -
p\t\, ]inut `n climatul unei seni -
n\t\]i care face suferin]a [i mai con-
cret\. Din miezul de durere ilumi-
nat\ [i dintr-o senin\tate dramatic\
sunt scoase aici poemele Denisei, po-
eme iradiante, nu doar emo]ionan -
te.“ (Al. Cistelecan)

Miercuri, 26 octombrie,
ora 18.00, la Libr\ria
Book Corner din Cluj
(Bdul Eroilor, nr. 15), 
va avea loc lansarea
volumelor Instala]ia
(Cartea Româneasc\,
2016, disponibil\ [i `n
edi]ie digital\) [i Oana
V\sie[ (Charmides,
2016), de Alex V\sie[.

n Invita]i, al\turi de autor:
Dan Coman, {tefan Manasia,
Rare[ Moldovan

O actualizare a puterii [i fru-
muse]ii memoriei, care fixeaz\
adâncimea [i imaginile unui lim-
baj al dispari]iei. Un inventar al
substituirilor, transpus `ntr-un
discurs autoreferen]ial [i tehno-
logic, dar [i o medita]ie asupra
nostalgiei, asupra liniilor de fug\
care pot distorsiona modelul, in-
sinuându-se ca for me aparent

distincte, particulare, spre o 
afectivitate p\strat\ `n perma-
nen]\ drept reper inevitabil.

Instala]ia este o carte despre
sfâr[itul copil\riei, despre ado-
lescen]\ [i despre dragoste.

„De multe ori m-am `ntrebat
cum va ar\ta `n literatur\ ado-
lescen]a celor care s-au n\scut
`n anii ’90. Pe cea a dou\ mii[ -
tilor am perceput-o mai ales ca
pe o lung\ secven]\ `n care per-
sonajul principal cutreier\ f\r\
]int\ un cartier cu reguli aspre
[i b\t\i. Cei de dup\ ei, [i cred
c\ Alex e unul dintre cei mai co-
eren]i, sunt `n ipostaza omului
`nc\rcat cu leg\turi [i fire elec-
trice (vezi {erban Savu). De la
periferie, deta[a]i, fac posibil\
conectarea. ~ngroap\ firele [i le
monteaz\ `n tablou pentru
aprinderea instala]iei.“ (An-
drei Dósa)

„Dac\ poe]ii minimali[ti din
ultimii ani `ncearc\ adesea s\
tri[eze subtil decupând din real
aspectele lui violente (i.e. maxi-
male), Alex V\sie[ risc\ prin

pariul total pe placiditate. Nu e
vorba `ns\ doar de o `nregis-
trare cu intensitate sc\zut\ a
datelor realului [i a dinamicii
«depla s\ rilor atomice», ci de un
mult mai subtil proces de as-
cez\: un ghid f\r\ emfaz\ de
How to disappear completely `n
spatele texturii realului.“ (Alex
Goldi[)
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Gheorghe S\s\rman – Adev\rata
cronic\ a mor]ii lui Ye[ua Ha-Nozri

Sora Scholastika poart\ uniforma
ordinului, sobr\, dar plin\ de dis-
tinc]ie, din stof\ autentic engle-
zeasc\ de cea mai bun\ calitate,
poart\ pantofi Ed Meier (confec -
]iona]i, desigur, manual) [i oche-
lari Giorgio Armani, scrie cu un
stilou Montblanc Limited Edition
[i folose[te numai produse cosme-
tice Estée Lauder (cu excep]ia par-
fumului, unde are o sl\biciune
aparte pentru venerabila marc\
Guerlain). L\udat fie Domnul nos-
tru Jesus Christus, o `ntâmpin\
ea pe Martha [i adaug\ imediat,
f\r\ a-i mai da timp s\ chibzuias -
c\ la un r\spuns, comisarul Mil ch -
huber are a-]i pune unele `n -
treb\ri privindu-l pe Max Ypsilon
37. {i apoi, din aceea[i suflare, c\ -
tre comisar – doamna doctor Leh-
mann era de gard\ când a fost in-
ternat pacientul, ea v\ poate da
toate l\muririle, toate detaliile de
care ave]i probabil nevoie. Bucu-
roas\ c\ a sc\pat totu[i atât de
u[or din capcana salutului mo-
nastic la care nu [tie niciodat\ ce
replic\ s\ dea, Martha face doi
pa[i cu mâna `ntins\ spre comi-
sar, iar acesta se ridic\ [i, de [coa -
l\ veche, schi]eaz\ cu capul plecat
gestul de a i-o s\ruta, f\ când s\-i
salte pe chelie alc\tuirea savant\
din [uvi]e de p\r [i fixativ, apoi
a[teapt\ ca ea s\ ia loc (la semnul
directoarei), dup\ care se a[az\ 
[i el. {ed fa]\ `n fa]\ la m\su]a 

plasat\ `n fa]a biroului somptuos
[i timp de câteva clipe se privesc
`n t\cere, ea `ntrebându-se cum 
de sora Scholastika a [i aflat de 
internarea R\stignitului ([tia c\
directoarea are surse proprii de
in formare, nu [i cât de prompt ac -
]ioneaz\ acel sistem), el `ntrebân-
du-se ce caut\ a[a o mândre]e de
femeie `ntr-un spital patronat de
maici. A[adar, zice el de parc\ ar
`ncheia un dialog `ntrerupt, a fost
biciuit, ]inut `n soare, r\nit la am-
bele glezne [i la torace – a[a este,
confirm\ ea, a pierdut mult sânge,
mult lichid prin deshidratare, are
o insola]ie grav\, pl\gi infectate, o
decompensare acut\ cardio-respi-
ratorie, cu pierderea cuno[tin]ei
[i stare de [oc. Zace `n com\ de
când a fost adus la spital.

Nu s-ar fi putut biciui singur?
Martha `l examineaz\ pe comisar
cu un amestec de surprindere [i
ne`ncredere, de parc\ s-ar sim]i
pus\ la `ncercare: cum s\ se biciu-
iasc\ singur pân\ la pierderea cu-
no[tin]ei? {i gleznele str\punse,
cu a[a glezne nici nu te po]i ]ine pe
picioare, nu, exclus (ce idee!). {i
rana din piept! ~i st\ pe limb\ s\
vin\ cu propria-i ipotez\, crucifi-
carea, dar se st\pâne[te, nu vrea
s\ influen]eze `n niciun fel anche-
ta, s\-i anticipeze rezultatul. ~nc\
din Evul Mediu timpuriu, intervi-
ne sora Scholastika, autoflagela-
rea era ]inut\ la mare pre], o cale
privilegiat\ de isp\[ire a p\cate-
lor – sl\vit fie numele Domnului!
Aici ea ̀ [i face discret semnul cru-
cii [i continu\: se afirm\ c\ unii
dintre sfin]ii canoniza]i de Biseri-
ca Catolic\ ar fi recurs, `n cadru
privat, [i la asemenea acte de
des\vâr[it\ credin]\: Dominic de
Guzmán, ̀ ntemeietorul Ordinului
Fra]ilor Predicatori, numi]i [i Do-
minicani; Igna]iu de Loyola, fon-
dator al Societ\]ii lui Iisus, viitorul

Ordin al Iezui]ilor; Francisco de
Xavier, cofondator al aceluia[i or-
din; Ecaterina de Siena, mistic\
dominican\, doctor ecclesiae; Te-
resa de Ávila, [i ea doctor sau
`nv\]\tor al Bisericii, fondatoare
a Ordinului Carmelitanilor Des-
cul]i. ~n veacul al XIII-lea s-a ajuns
chiar la autoflagelarea public\ [i
la procesiuni ale unor peniten]i
care, biciuindu-se, se deplasau `n
convoi de la o localitate la alta.
Astfel de manifest\ri extreme au
fost `ns\ interzise de Scaunul Pa-
pal; `ncât `n vremea noastr\ auto-
flagelarea `n public mai poate fi
`ntâlnit\ doar la [ii]ii fanatici. {i
de ce n-am presupune c\ avem 
de-a face cu un [iit? replic\ trium -
f\tor comisarul. Exist\ dovezi c\
n-ar fi musulman? E... circumcis?
Este. Atunci e posibil. – Orice e po-
sibil! Pot s\-l v\d [i eu? Martha
schimb\ o privire cu directoarea,
care `nclin\ fruntea `n semn de
`ncuviin]are. S\ mergem!

Obi[nuit cu mersul domol,
Achi lles se ]ine cu oarecare efort
`n urma sprintenei doctori]e pân\
la sec]ia de terapie intensiv\, un-
de se supune f\r\ a protesta proce-
durii de dezinfectare a mâinilor,
precum [i echip\rii cu halat [i bo-
net\. Ajuns la c\p\tâiul ipoteticu-
lui flagelant, `i contempl\ `nde-
lung chipul, cu sentimentul c\ l-a
mai v\zut undeva, [i ̀ ncearc\ f\r\
succes s\-[i aminteasc\ unde [i
când anume sau m\car s\-[i expli-
ce de unde-i vine aceast\ stranie
impresie. Martha ̀ i face semn unei
sore s\-l dezveleasc\ pe pacient,
ca s\-i poat\ fi cercetate leziunile;
chiar z\când pe spate, urmele de
harapnic sunt vizibile `ndeajuns.
~[i aminte[te apoi de pânza pre-
luat\ de la infirmierii de pe ambu-
lan]\ [i vrea s\ i-o ̀ ncredin]eze co-
misarului. Va veni cineva pentru
amprentele digitale, replic\ acesta,

pute]i s-o preda]i atunci – bine, am
s\ las vorb\, dac\ nu voi fi eu
aici... S\-i spun\, s\ nu-i spun\, s\-
i spun\... Nu [tiu dac\ a]i remar-
cat, se decide ea pentru un compro-
mis, aceste echi moze – [i-i arat\
dungile vine]ii de pe bra]e. Par ur-
me de frânghii, de parc\ ar fi fost
atârnat de-o grin d\, de-o traver -
s\... ~ntr-ade v\r, excla m\ el, `n-
tr-adev\r! {i a[teapt\ l\muriri su-
plimentare, dar ea se opre[te ezi-
tând, de[i nu-i deloc sigur\ c\ [i 

comisarul va ajunge la aceea[i
concluzie. Dar tomografia pare [i
ea s\ sugereze... Nu mai poate s\
tac\, nu are acest drept: ar `nsem-
na s\ ascund\ o informa]ie esen -
]ial\, s\ `mpiedice cu bun\ [tiin]\
mersul anchetei, a[adar s\ se fac\
vinovat\ `n fa]a justi]iei, `n fa]a
unei justi]ii mai ̀ nalte. Dup\ p\re-
rea mea, domnule comisar, `n caz
c\ vre]i s\-mi cunoa[te]i p\rerea,
pacientul nostru a fost mai `ntâi
biciuit, iar apoi crucificat.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Adev\rata cronic\ a
mor]ii lui Ye[ua Ha-Nozri,
de Gheorghe S\s\rman,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Fiction LTD“ 
a Editurii Polirom. 

AUTORUL

Gheorghe S\s\rman, n\scut la 9 aprilie 1941 la Bu-
cure[ti. Redactor la ziarul „Sc`nteia“ (1965-1974) [i
la revista „Contemporanul“ (1974-1982). Se sta-
bile[te `n 1983 la München. Dup\ 1989 public\ `n
prestigioase ziare [i reviste din ]ar\ [i din
str\in\tate, texte reunite `n volumul ~ntre oglinzi
paralele (2009). Debuteaz\ editorial `n 1969 cu volu-
mul Oracolul. A mai publicat: Cuadratura cercului
(1975, edi]ie cenzurat\; 2001, edi]ie integral\; 2013),
Himera (1979), 2000 (1982), Cupa de cucut\ (1994;
2002), Sud contra Nord (2001), Deus ex machina
(teatru, 2005; ̀ n repertoriu la Teatrul „C.I. Nottara“,

2006-2009), Vedenii (2007), Nemaipomenitele aven-
turi ale lui Anton Retegan [i ale dosarului s\u
(2011), Varianta balcanic\ `mbun\t\]it\ (2014),
Cunoa[tere [i credin]\. Lecturi paralele (2014).
Volumul s\u de proz\ cel mai apreciat, Cuadratura
cercului, este tradus `n francez\, spaniol\, englez\
[i german\. Multe dintre povestirile [i nuvelele
sale sunt publicate `n reviste literare, antologii [i
volume colective din România, Germania, Fran]a,
Italia, Spa nia, Polonia, Ungaria, Ja ponia. A primit
nume roase premii pentru c\r]ile publicate. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din România, al
Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti, al Asocia]iei
Scrii torilor Români [i Germani din Bavaria [i al
Aso cia]iei Culturale Româno-Germane „Apozi]ia“.

CARTEA

O descoperire aparent banal\ f\cut\ de doi poli]i[ti din München ia
treptat propor]iile unui eveniment crucial pentru ̀ ntreaga ome nire.
~n Marienplatz, `n zorii unei zile ca oricare alta, agen]ii de ordine
public\ g\sesc la baza monumentului Mariensäule  un individ r\nit,
incon[tient, ̀ nf\[urat ̀ ntr-o p=nz\ p\tat\ de s`nge. Lucrurile se com-
plic\, fiindc\ p`nza se dovede[te a fi ̀ mpletit\ cu o tehnic\ [i din ma-
teriale disp\rute de aproape dou\ milenii, iar personajul, dup\ toate
aparen]ele biciuit [i apoi r\stignit, are un genom diferit de al occi-
dentalilor din timpurile noastre [i, mai mult, vorbe[te o limb\ ne-
cunoscut\. De aici porne[te o curs\ ̀ ntre serviciile statului, Biseric\
[i mass-media, fiecare dorind s\ trag\ foloase de pe urma lui. 



~n urm\ cu câteva s\pt\mâni,
Ia[ul a fost vizitat de liderul Parti-
dului Liberal din Republica Moldo-
va, Mihai Ghimpu. De pe o scen\
amplasat\ `n Pia]a Unirii, acesta
[i-a lansat candidatura pentru
pre[edin]ia statului vecin. Candi-
datul PL vrea unirea cu România
[i, pe cale de consecin]\, integra-
rea Republicii Moldova `n Uni-
unea European\ [i `n NATO. Pre-
sa local\ a relatat evenimentul,
exotic `n felul lui, fiind imposibil
de stabilit cam câ]i cet\]eni moldo-
veni urm\rea domnul Ghimpu s\
câ[tige prin lansarea sa la Ia[i, un-
de a adus cu autocarul suficient de
mul]i activi[ti de peste Prut. Am
aflat a[adar din pres\ c\ domnul
Ghimpu a venit [i mul]i s-or fi
sc\rpinat ̀ n cre[tetul capului [i [i-or

fi zis: „Aha, deci au alegeri curând
[i moldovenii, nu numai america-
nii [i cu noi“.

~n fapt, de[i suntem aici, la Ia[i,
la distan]\ de pu]ini kilometri fa]\
de Chi[in\u, Hillary Clinton [i Do-
nald Trump ne sunt mult mai fa-
miliari decât Maia Sandu, Andrei
N\stase, Iurie Leanc\ sau Igor Do-
don. Cei mai `n vârst\ au aminti-
rea Podului de Flori, iar câte un po-
litician local ie[ean mai l\cri-
meaz\ din când ̀ n când, propagan-
distic, de dorul „fra]ilor de peste
Prut“ [i cer imperativ unirea. Cam
la fel de realist [i cu acelea[i argu-
mente din registrul sentimental
precum domnul Ghimpu de la PL,
despre care, la un simplu search pe
Google, afli c\ are o pozi]ie extrem
de stabil\ ̀ n toate sondajele de opinie:

1 la sut\. Nici nu cre[te, nici nu sca-
de (vai de s\raca marj\ de eroare). 

Cuprin[i de propriile noastre
preocup\ri politice na]ionale sau
interna]ionale, n-am [ti prea bine
la nivel de con[tiin]\ popular\ s\
explic\m cum au ajuns cet\]enii
Republicii Moldova s\ `[i aleag\,
pentru prima dat\ dup\ vreo dou\
decenii, pre[edintele `n mod di-
rect, fiind de pomin\ blocajele re-
cente din Parlament, unde nu se
putea `ntruni `n urma alegerilor
generale (la termen sau anticipate)
o majoritate calificat\ s\ desemne-
ze [eful statului. Moldova mai e cu-
prins\ de o „obsesie“: s\ fie recupe-
rat miliardul (de dolari, parc\) fu-
rat. Deocamdat\ ]apul isp\[itor
are un nume: Vlad Filat, fost prim-
ministru, fost lider al Partidului
Liberal Democrat din Moldova,
„s\ltat“ de DNA-ul locurilor, pe nu-
me CNA (nu are leg\tur\ cu audio-
vizualul, este Centrul Na]ional An-
ticorup]ie). „~n 2015, Banca Cen-
tral\ a Moldovei a descoperit c\

trei institu]ii financiare au acordat
`mprumuturi `n valoare total\ de
un miliard de dolari, institu]ii care
`mpreun\ de]in aproape o treime
din activele bancare ale ]\rii, inclu-
siv banii pentru plata pensiilor“,
scrie site-ul [tirileprotv.ro. „~n ciu-
da dimensiunilor – aproape 12%
din Produsul Intern Brut al ]\rii –
tranzac]ia financiar\ a fost `nche-
iat\ rapid, `n câteva zile.“ Cum s\
furi atât de mult dintr-o ]ar\ atât de
s\rac\, v\ `ntreba]i probabil. Asta
[i-ar dori [i moldovenii s\ [tie.

Se prefigureaz\ alegeri prezi-
den]iale `n dou\ tururi de scrutin,
iar la cea de-a doua rund\ nu va
participa, din p\cate, mai cunoscu-
tul nostru personaj de poveste Mi-
hai Ghimpu (zis [i 1%). B\t\lia se
va da, cel mai probabil, ̀ ntre candi-
datul iubitor de Moscova Igor Do-
don (la alegerile generale trecute
[i-a comandat panouri publicitare
cu sine [i cu Putin) [i pro-europea-
na (nu neap\rat pro-unionista) Ma-
ia Sandu, `n favoarea c\reia s-au

retras din curs\ mai mul]i candi-
da]i declara]i pro-europeni, s\ nu
intr\m `n am\nunte. Sondajele
spun c\ Sandu `n varianta turului
II ar fi destul de departe de Dodon.
Mul]i se a[teapt\, probabil, `ntre
cele dou\ tururi, la vreo minune
precum alegerea lui Iohannis. Cât
ne gândim noi autosuficien]i ce
naiba fac fra]ii de peste Prut de tot
au tendin]a s\ aleag\ oameni ai
Moscovei, s\ cit\m dintr-un intere-
sant studiu (Barometrul Opiniei
Publice): 57% dintre cet\]enii mol-
doveni au o atitudine pozitiv\ fa]\
de regimul comunist de pân\ la
1990, iar 23,6% au o atitudine nega-
tiv\. Totodat\, dac\ duminica vii-
toare ar avea loc un referendum
pentru ca Republica Moldova s\
devin\ iar\[i parte a unei URSS,
48,5% ar vota pentru, [i doar 27,4%
contra. Ce face]i, fra]ilor? Suspi-
na]i [i voi dup\ nea Nicu al vostru?

Exist\ [i o veste bun\ `n tot
acest noian de ve[ti proaste: „The
New York Times“ consider\ c\
Hillary Clinton are 92% [anse s\-l
bat\ pe Trump la preziden]ialele
americane, oricât de tare s-au chi-
nuit hackerii lui Putin s\ sparg\
serverele Partidului Democrat [i
s\ dea e-mailurile „pe surse“ la Wi-
kileaks. Ne-am lini[tit, a[a-i?
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{tiam eu c\ Leo va salva
`ntr-o zi planeta

Doi-zece, prob\!

George Onofrei

Vrei s\ fii miliardar?

Am crescut, al\turi de o `ntreag\
genera]ie, cu Captain Planet [i cu
cei cinci planetari ai lui. Pentru
mine, ei erau mai tari decât sunt
acum Superman, Batman [i to]i 
X-Men la un loc. Episod de episod,
aveam ̀ ncredere ̀ n ei c\ vor salva
planeta de cel mai mare r\u ima -
ginabil: poluarea.

Povestea desenelor, pentru cei
care nu mai ]in minte, este urm\ -
toarea: Gaia, zei]a P\mântului,
s\tul\ s\ fie distrus\ planeta, a
trimis pe p\mânt cinci inele cu
puteri speciale, pentru cinci tineri
din diverse p\r]i ale lumii. St\pâ -
nii inelelor aveau puterea p\mân-
tului, a focului, a vântului, a apei

[i a inimii, iar când erau dep\[i]i
de situa]ie puteau s\ `[i combine
puterile [i s\ `l cheme pe C\pita -
nul Planet\, supereroul ecologist.

Efectul Captain Planet a fost
uria[, formând o `ntreag\ gen-
era]ie de mici ecologi[ti. Al\turi
de cei cinci planetari, copiii `nv\ -
]au ce efect devastator pot avea
ac]iunile oamenilor asupra mediu-
lui. Un exemplu de lucru pe care 
l-am `nv\]at nu din familie, nu de
la ora de geografie, nu de la [tiri,
ci din câteva replici:

— [R\uf\c\torii] sunt ascun[i
`ntr-o fabric\ abandonat\ [i au
`nceput s\ ard\ tone `ntregi de
c\rbune.

— {i care-i problema dac\ arde
un pic de c\rbune?

— Sunt mai multe. Una dintre
cele mai mari este c\ creeaz\ ploa -
ie acid\. Poluarea asta cumplit\
distruge p\duri `ntregi (imagini
cu p\duri uscate), lacuri, râuri,
iar apa devine de neb\ut (imagini
cu mul]i pe[ti mor]i).

Dincolo de lec]iile ecologiste,
Captain Planet  ̀ i ̀ nv\]a pe cei mici
numeroase alte lucruri esen ]iale.
Repblica celebr\ „The Power is
Yours“ (Puterea este a ta) ̀ i respon-
sabiliza pe fiecare `n parte. A exis-
tat chiar un episod `n care Ma-Ti,
cel mai mic planetar, se plân gea c\
este prea mic [i ne`nsemnat pentru

a contribui la lupta `mpotriva
polu\rii, conclu zia fiind c\ e[ti im-
portant indiferent cât de fragil [i
lipsit de putere te crezi. Majoritatea
corporati[ ti lor din ziua de ast\zi au
`n]eles ce `nseamn\ „lucrul `n
echip\“ ̀ nc\ de la desenele cu Plan-
et, iar cei care c\l\toresc cu
avionul peste tot `n lume au primit
prima lec]ie de toleran]\ [i multi-
culturalitate de la cei cinci plane-
tari cu accente diferite. O `ntreag\
genera]ie a fost format\ pe aceste
principii, iar efectele se fac sim]ite
[i ast\zi.

Leonardo di Caprio este [i el un
„planetar“ `n carne [i oase, unul
dintre cei mai cunoscu]i activi[ti
pentru mediu. 

Când a câ[tigat `n 2016 mult
a[teptatul Oscar, discursul s\u s-a

concentrat pe ecologie. Sus]ine fi-
nanciar organiza]iile ecologice, a
scris, narat [i produs un documen-
tar ecologist, este parte ner de dis-
cu]ie pentru Obama `n ceea ce
prive[te planu rile de redu cere a
efectelor `n c\lzirii globale.

Este cum nu se poate mai nime -
rit faptul c\, dintre to]i oamenii din
lume, Leo este cel care va readuce
la via]\ povestea Captain Planet.
Compania lui de produc]ie a anun -
]at c\ ac]iunea va fi plasat\ la ani
distan]\ fa]\ de povestea din de-
senele animate, C\pitanul fiind
dezam\git [i obosit de lupt\. ~nc\
nu este clar dac\ Leonardo di
Caprio va fi doar produc\tor sau va
juca `n film. Este clar `n schimb c\,
dac\ ar vrea rolul, pân\ [i Gaia ar
exclama: Go Planet!

Leo. Leo ♥. Leonardo di Caprio are de-acum un Oscar pentru cel mai bun actor.
Are roluri memorabile [i dificile. Are statutul de (fost) sex-simbol. Câ[tig\
aproximativ 40 de milioane de dolari pe an, un salariu decent. Doneaz\ foarte
mult organiza]iilor ecologiste, doneaz\ [i pentru sus]inerea drepturilor LGBT.
Chiar m\ gândeam ce ar putea face ca s\ fie [i mai iubit, iar r\spunsul a ap\rut
acum câteva zile: Leonardo di Caprio face un film dup\ Captain Planet, unul
dintre desenele animate preferate ale genera]iei ’90.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea
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Suplimentul lui Jup  Cine se mai preg\te[te pentru
Rock & Roll Hall of Fame
Recent a fost dat\ publicit\]ii o
nou\ list\ de muzicieni conside-
ra]i demni de aceast\ onoare – 19
muzicieni pe care atât fanii, cât [i
800 de speciali[ti `i vor vota `n pe-
rioada urm\toare. 
Cei care vor intra ̀ n 2017 ̀ n Rock &
Roll Hall of Fame vor fi anun]a]i 
`n decembrie. Regula spune c\

ace[ti candida]i, ale[i de publicul
larg [i de cel specializat (ar ti[ti,
istorici ai muzicii, membri ai in-
dustriei muzicale) sunt evalua]i
`n func]ie de influen]a lor asupra
muzicii, de ino va]iile aduse [i de
durata carierei.

Dar, având ̀ n vedere acel Rock &
Roll din denumire, mul]i s-ar pu tea

mira `nt=lnindu-i printre nominali-
za]i pe rapperul Tupac Shakur,
pop starul Janet Jackson, Joan
Baez, Depeche Mode sau Chaka
Khan, al\turi de nume mai „rock“,
precum Yes (foto), Pearl Jam, Ste -
ppen wolf, Electric Light Orches-
tra sau MC5.

~n replic\, revista „Classic
Rock Magazine“ a publicat o list\
de „18 forma]ii care ar trebui s\ fie
`n Rock & Roll Hall of Fame, dar
nu sunt“, subliniind c\ „au trecut
aproape 50 de ani de la apari]ia
trupei [i abia acum Yes sunt no-
minaliza]i“.

Printre forma]iile ce apar pe
lista „Classic Rock Magazine“ se
num\r\ nume uria[e precum:
Iron Maiden, Jethro Tull, Def Lep-
pard, Motörhead, Mötley Crüe,
Judas Priest, King Crimson, Sound -
 garden, Slade, Styx, Foreigner [i
al]ii.

O nou\ excursie 
`n P\mântul de Mijloc
O nou\ carte de J.R.R. Tolkien va fi lan -
sat\ pe pia]\, de[i celebrul autor bri -
tanic a `ncetat din via]\ `nc\ din 1973.

Dar fiul cel mai mare al scriitorului, Christopher,
care este [i custode al scrierilor lui Tolkien, scoate
din când `n când c\r]i extrase din textele r\mase
nepublicate.

Noua carte, numit\ Beren and Lúthien, prezint\
sub forma unui roman cea mai interesant\ [i mai
frumoas\ legend\ creat\ de Tolkien pentru t\râ-
mul imaginat de el, P\mântul de Mijloc.

La origine, Beren and Lúthien este o poveste
scris\ de Tolkien `n 1917, la `ntoarcerea sa de pe
front, pentru so]ia sa, Edith. O poveste despre un
om din P\mântul de Mijloc care se ̀ ndr\goste[te de
o prin]es\ elf\ nemuritoare. Pentru a câ[tiga mâna
prin]esei, Beren trebuie s\ fure un Silmaril, o nes-
temat\ magic\, din coroana lui Morgoth, zeul ma-
lefic al P\mântului de Mijloc.

~ntr-o form\ ulterioar\, povestea a ap\rut ̀ n car-
tea Silmarillion, editat\ de Christopher Tolkien
dup\ moartea tat\lui s\u. Povestea lui Beren [i
Lúthien a avut [i o semnifica]ie foarte personal\
pentru celebrul scriitor: pe piatra de mormânt al
lui Tolkien [i a so]iei sale este gravat Edith Mary –
Lú thien [i John Ronald Reuel – Beren.

„Nu i-am spus niciodat\ Lúthien lui Edith“, spu-
nea Tolkien `ntr-o scrisoare adresat\ fiului s\u.

„Dar ea a fost principala inspira]ie a acestei
pove[ti care, `n timp, a devenit miezul Silmarillio-
nului.“

Cartea Beren and Lúthien va fi, ca de obicei, edi-
tat\ [i `ngrijit\ de c\tre Christopher Tolkien [i va
fi ilustrat\ cu imagini realizate special de c\tre pic-
torul britanic Alan Lee, considerat a fi cel mai bun
ilustrator al lui Tolkien. De asemenea, Lee a câ[tigat
un Oscar `n 2004 pentru regia artistic\ a trilogiei
St\pânul inelelor a lui Peter Jackson. Editura Hou-
ghton Mifflin Harcourt, care va scoate cartea `n
Statele Unite, pl\nuie[te un tiraj ini]ial de 100.000
de exemplare.

Fanii `ns\ nu au de ce s\ se a[tepte [i la o even-
tual\ adaptare cinematografic\ a acestei c\r]i. Tol-
kien a vândut drepturile de adaptare doar pentru
St\pânul inelelor [i Hobbitul, regretând ulterior de -
cizia. Fiul s\u, Christopher, nu vede deloc cu ochi
buni adaptarea altor c\r]i ale tat\lui s\u, `n afara
celor „sc\pate deja `n mâinile Hollywoodului“. 

Se lucreaz\ `ns\ la mai multe filme care `l au ca
personaj pe J.R.R. Tolkien. Unul dintre acestea,
scrie „The Hollywood Reporter“, este Tolkien & Le-
wis, care are ca subiect prietenia dintre Tolkien [i
C.S. Lewis, autorul seriei Narnia, [i felul `n care
Tolkien l-a convins pe Lewis s\ se converteasc\ la
cre[tinism. Un alt film, Tolkien, va prezenta felul
`n care faimosul autor a ajuns s\-[i scrie romanele
fantasy.
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Obama, pre[edintele
„geek“: filmele SF preferate

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
n Mar]ea trecut\, chiar `n ziua `n care `mplinea vârsta de 90 de

ani, Chuck Berry a luat pe toat\ lumea prin surprindere anun]ând
c\ va reveni pe pia]\ cu un nou album, primul dup\ 38 de ani. Ul-
timul disc al lui Berry, Rock It, a fost lansat `n 1979. Noul album, ce
va con]ine materiale noi [i pe care cânt\ [i copiii artistului, este de -
dicat so]iei sale.

n Imperiul Disney (prin Lucasfilm) contraatac\ [i d\ ̀ n judecat\
LightsaberAcademy.com pentru „`nc\lcare de copyright [i con-
curen]\ neloial\“. Mai precis, de]in\torii drepturilor asupra tot ce
`nseamn\ R\zboiul stelelor nu v\d cu ochi buni aceast\ „acade-
mie“ care `[i `nva]\ elevii cum s\ se dueleze cu „s\bii laser“. 

n Irvine Welsh, autorul Trainspotting, `[i va adapta romanul
Crime pentru micul ecran. Crime, povestea unui detectiv sco]ian
alcoolic [i dependent de droguri care d\ de necazuri `n Miami, este
considerat de mul]i cel mai bun roman al lui Welsh de dup\
Trainspotting. 

n Michael Moore a surprins `ntreaga lume prezentând mier-
curea trecut\ un nou documentar, Michael Moore in TrumpLand,
`n plin\ campanie electoral\. „Scopul nostru este s\ facem cât mai
mul]i americani s\ vad\ acest film `n urm\toarele cinci-zece zile“,
a declarat Moore, un critic aprig al lui Donald Trump. „~l voi vota
pe du[manul du[manului meu pe 8 noiembrie“, spune regizorul `n
documentar. 

n 2001: O odisee spa]ial\ (1968) de
Stanley Kubrick, „fiindc\ re-
flect\ toat\ m\re]ia necunoscutu-
lui“.

nBlade Runner (1982) de Ridley
Scott, „pentru c\ ridic\ `ntreb\ri
privind natura umanit\]ii“.

n ~ntâlnire de gradul trei (1977)
de Steven Spielberg, „pentru c\
este un film profund optimist“.

n R\zboiul stelelor (1977) de
George Lucas, „pentru c\ este
fun [i pentru c\ a revolu]ionat
efectele speciale“.

n Star Trek: Seria original\
(1966-1969), „deoarece nu vorbe[ -
te numai despre nave spa]iale, ci

[i despre valori [i rela]ii umane“.
n Mar]ianul (2015) de Ridley

Scott, fiindc\ prezint\ oamenii
drept „fiin]e capabile s\ rezolve
probleme“ (Mar]ianul este [i 
filmul preferat de Obama din
2015).

nCosmos (2014), seria de docu -
mentare prezentat\ de astro -

fizicianul Neil deGrasse Ty son,
„fiindc\ aceast\ serie hr\ ne[te
fascina]ia mea etern\ pentru spa -
]iul cosmic“.

n Matrix (1999) de Lana [i Lil-
ly Wachowksi, „deoarece acest
film pune `ntreb\ri despre ceea
ce este realitatea. {i fiindc\ arat\
[i foarte cool“.

La finalul celui de al
doilea mandat, revista
„Wired“ i-a cerut celui
de-al 44-lea pre[edinte
al SUA s\-[i `ntocmeasc\
topul de filme [i seriale
SF preferate. Acestea
sunt:

~ntoarcerea lui Phil Collins

Celebrul artist britanic [i-a anun]at revenirea ̀ n lu-
mina reflectoarelor pentru o serie de spectacole, 
anul viitor, `n Anglia, Fran]a [i Germania, dup\ o
decad\ `n care s-a ]inut departe de scen\.

Collins, `n vârst\ de 65 de ani, unul dintre cei trei
arti[ti din istorie care au vândut peste 100 de mi -
lioane de discuri, [i-a anun]at retragerea din lumea
muzicii ̀ n 2011, dar a revenit asupra deciziei dup\ ce

a cântat, ̀ n august, ̀ n dou\ concerte cu scop caritabil
[i a fost `ncurajat de copiii lui s\ revin\ pe scen\.

~ntr-un interviu pentru „The Guardian“, fostul
membru Genesis a vorbit despre mai multe subiecte:

nCollins nu va mai cânta la tobe ̀ n acest turneu.
„Nici nu cred c\ mai pot bate ca pe vremuri.“

n A abordat recentele sale probleme cu alcoolul,
`n urma celui de al treilea divor]. „Voiam s\ fiu
tat\, acas\, dar, curând dup\ retragerea mea, fami -
lia mea s-a destr\mat [i n-am mai avut o cas\ unde
s\ merg. Atunci m-am apucat de b\ut.“

n Dup\ o internare la dezalcoolizare, Collins
spune c\ [i-a revenit [i chiar s-a `mp\cat cu cea 
de-a treia so]ie, de[i „nu mi-a dat `napoi banii pe
care i-a câ[tigat la divor]“.

nCollins, care a venit la conferin]a de pres\ spri-
jinindu-se ̀ n baston, a recunoscut mici probleme de
s\n\tate. „{aizeci de ani de b\tut `n tobe mi-au
f\cut praf spatele [i [oldurile.“

n Nu exclude o resuscitare a forma]iei Genesis.
„Lucrând la autobiografia mea, mi-am adus aminte
ce buni prieteni eram.“

n ~[i previne fanii ca, deocamdat\, s\ nu a[tepte
piese noi compuse de el. „Am s\ fac aceste concerte,
dup\ care am s\ m\ odihnesc pu]in.“

nDespre revenirea sa: „Am crezut c\ o s\ m\ re-
trag [i c\ o s\ tr\iesc lini[tit. Dar, datorit\ fanilor, a
familiei [i sprijinului unor arti[ti extraordinari,
mi-am redescoperit pasiunea pentru muzic\ [i pen-
tru spectacol. E timpul s\ revin pe scen\ [i sunt
foarte `ncântat“.



Multe lucruri ciudate sunt trecute
cu vederea, desi se `ntâm pl\ chiar
sub nasul nostru. D\m din mân\ a
lehamite, compl\câdu-ne `n cli -
[eul c\ asta e ]ara `n care tr\im [i
c\ oricum nu putem schimba 

nimic. Sau pur [i simplu `]i zici c\
nu ai timp sau energie s\ `ncerci
s\ `ndrep]i un r\u, dac\ acesta nu
te vizeaz\. Iat\ contextul `n care
justi]iarul din mine s-a sesizat din
oficiu.

Ie[eam dintr-un oarecare ma-
gazin [i mi-a fost dat s\ v\d o baza-
conie rupt\ parc\ dintr-un film de
Kusturica: dintr-un portbagaj de
Dacie veche atârnau capul [i dou\
picioare ale unui ditamai vi]elul.

Atârnau pentru c\ cei de la Uzina
de Automobile Pite[ti nu s-au gân-
dit c\ vom apuca vremurile `n ca-
re un român va avea acces la un
vi]el `ntreg, prin urmare nu au
proiectat un portbagaj pe m\sur\,
adic\ un portvi]el. 

~n câteva momente, mirarea
mi s-a preschimbat `n revolt\. Era
un caz clar de tratament abuziv
aplicat unui animal, motiv `nte-
meiat pentru ca un [ofer de Dacie
s\ `nfunde pu[c\ria. 

Am c\utat pe internet num\rul
de telefon al Protec]iei Animale-
lor [i am sunat, f\r\ prea mult\
`ncredere. Doamn\, sunt cutare,
vreau s\ raportez c\ ma[ina cu

num\rul cutare transporta un
juncan `n condi]iile astea. Spre
pl\cuta mea uimire, femeia mi-a
mul]umit [i m-a asigurat c\ res-
pectivul [ofer va pl\ti cu vârf [i
`ndesat. Trebuia doar s\ depun o
reclama]ie scris\. Mi-a comunicat
loca]ia sediului lor [i m-am pro p -
tit `n sta]ia de autobuz, deja ale-
gându-mi ̀ n minte cuvinte care s\
m\ fac\ s\ par cât mai de[tept `n
expozeul scris.

Autobuzul a ap\rut dup\ cam
jumate de or\ [i cu greu am reu[it
s\ `mi fac loc. Noroc cu oamenii
care m-au `mpins din spate, ca s\
urce [i ei. Era atât de aglomerat,
`ncât aveam sincera senza]ie c\
va exploda caroseria [i va `mpro[ -
ca cu c\l\tori. Dar nu `mi p\sa,
eram pornit pe fapte mari. Aproa-
pe nici nu b\gam `n seam\ cei

cinci puradei care `mi cântau de
jale. Mai tare decât ei se auzea
conversa]ia dintre un tip muscu-
los [i cei trei controlori care veri-
ficau biletele oamenilor. Tipul
]ipa la ei c\ e atât de mare aglome-
ra]ia `ncât nu a putut ajunge pân\
la compostor, ei r\cneau la el c\
nu e problema lor. Apoi tipul le-a
zis c\ dac\ le d\ doi pumni `n
mecl\ `i bag\ `n com\ [i ei s-au
lini[tit subit. 

Nu am putut cobor` ̀ n sta]ia vi-
zat\ de mine, ci dup\ alte cinci,
odat\ cu puhoiul. Dar nu conta 
asta. Conta doar faptul c\ buleti-
nul ̀ l aveam ̀ n portofelul care toc-
mai `mi fusese furat `n autobuz [i
`n lipsa lui nu puteam semna 
reclama]ia. O s\ mi-l schimb, asta
e. Orice, numai s\ nu sufere [i 
al]i vi]ei. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Dreptate pentru [eptel

La al treilea film, Maren Ade este
considerat\ deja o cineast\ consa-
crat\. Filmul ei de debut, The Fo-
rest for the Trees (2003, Premiul
special al juriului la Sundance), se
concentreaz\ pe alienarea unei ti-
nere profesoare care se mut\ `ntr-
o [coal\ nou\ dintr-un ora[ nou,
dar care nu reu[e[te s\ se integre-
ze, neputând nici s\ se impun\ `n
fa]a elevilor, nici s\-[i fac\ prie-
teni. ~n Everyone Else/Alle Ande-
ren (2009), Ade mut\ punctul de
interes de pe sufletul unei singure
persoane pe via]a l\untric\ a unui
cuplu care pleac\ `n vacan]\ `n
Italia, dar e zdruncinat de proprii-
le diferen]e, ca [i de compara]ia
cu cuplul de burghezi cu care re-
la]ioneaz\. ~n ambele pelicule,
Ade s-a dovedit extrem de abil\ `n
a surprinde schimb\rile subtile
din interiorul personajelor [i di-
namica intrerioar\ a rela]iilor

dintre ele, infuzând cel de-al doilea
film cu un umor care dezamorsa
dramatismul situa]iilor, oferindu-i
personajului feminin (Birgit Mini-
chmayr, Premiu de interpretare fe-
minin\ la Berlin) o arm\ `mpotri-
va imposibilit\]ii ([i refuzului) de
a fi ca ceilal]i. {i Ines (Sandra Hül-
ler) din Toni Erdmann se str\du-
ie[te s\ se integreze `n mediul `n
care tr\ ie[te. Este consultant fi-
nanciar [i lucreaz\ `n Bucure[ti,
locuind `ntr-un aparta ment scump
[i rece [i petrecându-[i timpul liber
al\ turi de oameni – expa]i ca [i ea –
pe care nu [tii sigur dac\-i place
sau pe care doar [i-i asum\ la fel
cum `[i asum\ sarcinile de servi-
ciu. E o profesionist\ eficient\ `n
tot ce face.

Apari]ia neprogramat\ a ta t\lui
s\u (Peter Simonischek) `i d\ lui
Ines programul peste cap. Ade su-
gereaz\ c\ rela]ia dintre ei a fost
odinioar\ cald\, dar c\ Ines s-a
`ndep\rtat din cauza jobului nu
doar de tat\, ci [i de propria via]\.
Ade are nevoie de 162 de minute
pentru a fisura plato[a lui Ines,
dar nu cu inten]ia de a face din ea
un robot (tat\l o `ntreab\ dac\ e
om sau nu). Succesul de care se
bucur\ filmul (la Cannes a fost dat
pân\ ̀ n ultimul moment ca favorit
pentru Palme d’Or) se datorea z\
combina]iei de dram\ [i comedie
din ecua]ia unei leg\ turi suflete[ti
complexe, interpre t\rilor remar-
cabile ale protagoni[tilor [i talen-
tului regizoarei-scenariste de a

a[tepta activ un ca tharsis in-
evitabil. Momentul culminant al
filmului seam\n\ cu finalul ireal
din The Forest for the Trees, unde
eroina care fuge din ora[ `[i ia 
brusc mâinile de pe volanul ma[i -
nii, `[i desface centura [i trece pe
bancheta din spate. Cu alte cu-
vinte, când drumul se `nfund\ [i
nu mai ai control asupra propriei
vie]i, cel mai bine e s\ te retragi [i
s\ nu mai faci ni mic. Exact asta
face Ines când `[i `ntâmpin\ `n
pielea goal\ invita]ii la petrecere.
Momentul eliberator `i reseteaz\
atât mentalul, cât [i rela]ia cu tat\l,
iar spectatorul râde `n cascade
pân\ când i se pune nodul `n gât. 

Toni Erdmann este genul de
film care prinde [i la critici, [i la

publicul larg. Premiera de la Bu-
cure[ti, din deschiderea celei de-a
[aptea edi]ii a Festivalului Les
Films de Cannes a Bucarest, a fost
ca o pies\ de teatru, cu hohote in-
terminabile de râs la scena po -
menit\ mai sus [i aplauze la scen\
deschis\ pentru Sandra Hüller.
Ca [i `n celelalte filme ale sale,
Ade prefer\ un final deschis, su -
gerând `ns\ c\ personajele au tre-
cut la o alt\ etap\ a vie]ii lor. 

Toni Erdmann, care reprezint\
Germania `n cursa pentru nomi-
naliz\rile la Oscarul pentru film
str\in, e o coproduc]ie cu Austria
[i România, din partea noastr\ fi-
ind coprodus de Ada Solomon
prin HiFilm Productions. Filmul
a implicat un efort de produc]ie
destul de mare – multe locuri [i
aproximativ 2.000 de figuran]i.
România pe care o arat\ filmul
este v\zut\ prin rico[eu, prin lo -
curile elegante `n care se `nvârt
expa]ii, pentru ca cea profund\ s\
apar\ ̀ n toat\ splendoarea ei când
eroii ajung la o exploatare petroli-
er\ ai c\rei angaja]i urmeaz\ s\-[i
piar d\ locurile de munc\. ~n rest,
cinica Ines se ̀ nvârte ̀ n sfere ̀ nal -
te – o singur\ dat\, dup\ o `ntâl-
nire important\, ea se duce la
geam [i se uit\ afar\. Din cl\direa
modern\ de birouri vede curtea
unei case de o s\r\cie deplorabil\.
Sunt dou\ lumi diferite, percepute
prin tr-o poveste despre rela]ia din -
tre doi oameni odinioar\ apro pi -
a]i care nu mai pot comunica.

Toni Erdmann, de Maren Ade. 
Cu Peter Simonischek, Sandra Hüller,
Ingrid Bi[u, Victoria Cocia[

Film

Iulia BlagaToni Erdmann
Votat de critici Cel mai
bun film al anului, Toni
Erdmann trebuie v\zut
nu neap\rat din aceast\
cauz\, ci pentru c\ a fost
filmat aproape `n
`ntregime `n România,
fiind scris cu România `n
cap, special pentru
fiecare loca]ie `n parte,
din distribu]ie f\când
parte [i actori români 
(cei mai importan]i fiind
Ingrid Bi[u, Vlad Ivanov 
[i Victoria Cocia[). 
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