
PROGRAMUL FILIT 2022
ANUL XVIII w NR. 787 w 10 – 16 OCTOMBRIE 2022   w REALIZAT DE EDITURA POLIROM ȘI ZIARUL DE IAȘI PAGINILE 2-3

PAGINILE 8-9

INTERVIU 
CU PIANISTA
AURELIA
VIȘOVAN:  „UN
FORTEPIANO 
TE SURPRINDE
MEREU“

PAGINILE 10-11

BARRY STRAUSS –
RĂZBOIUL CARE 
A CREAT IMPERIUL
ROMAN

PAGINA 12

„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din acest volum, care
va apărea în curând la Editura
Polirom.

PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA // APARE LUNEA // WWW. SUPLIMENTULDECULTURA.RO

CONFLICTUL INTERIOR VERSUS
CONFLICTUL CU CELĂLALT
CONFLICTUL INTERIOR VERSUS
CONFLICTUL CU CELĂLALT

FITPTI 
2022
FITPTI 
2022



2
ANUL XVIII NR. 787

10 – 16 OCTOMBRIE 2022actualitate
www.suplimentuldecultura.ro

Festivalul Internațional de Literatură și

Traducere Iași a ajuns de la o cifră la un

număr: cea de�a zecea ediție are loc în pe�

rioada 19�23 octombrie 2022. Fondat de Dan

Lungu, Florin Lăzărescu și Lucian Dan Teo�

dorovici, FILIT este unul dintre cele mai

mari festivaluri literare din Europa. Printre

invitați se numără și la această ediție unele

dintre cele mai mari nume ale literaturii,

alături de scriitori emergenți, traducători,

critici literari, jurnaliști culturali. Vă pre�

zentăm mai jos programul FILIT 2022. 

Miercuri, 19 octombrie 2022

l 11.00�13.00, Școala Gimnazială 

EuroEd Iași 

Care�i treaba cu cartea asta?

Atelier de improvizație literară pornind de la

romanul Născută din foc de Aisling Fowler

Gazdă: Cristina Munteanu

Coordonatoare: prof. Carmen Antoniță,

prof. Lucreția Pascariu

Eveniment organizat în parteneriat cu Sto�

ria Books și Școala Gimnazială EuroEd Iași

l 12.00�14.00, Casa FILIT 

Atelier de traducere din limba engleză pen�

tru adolescenți (focus: romane SF & Fantasy)

Formatoare: Iulia Dromereschi

l 12.00�14.00, Palatul Copiilor Iași 

Casa copilăriei

Invitat: Radu Țuculescu

Moderator: Ovidiu Mihăiuc

Coordonatori: prof. dr. Gabriela Andrei,

prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. Niculina

Ezaru, prof. Constantin Corneliu Ilie

l 12.00�14.00, Colegiul Național Pedagogic

„Vasile Lupu“ 

Scriitori printre liceeni

Invitate: Simona Epure, Iulia Iordan

Coordonatoare: prof. Cristina Frumos, prof. 

Adriana Robu

l 14.00�16.00, Casa FILIT 

Rezidențele Cărturești la FILIT – instalație

interactivă

l 15.00�17.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași,

Sala Studio J

Întâlnirile Alecart

Invitați: Goran Vojnović, Samar Yazbek

Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta 

Munteanu

l 16.00�17.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Răzvan Andrei, Cătălina Stanislav

Moderator: Vlad Alui Gheorghe

l 16.00�18.00, Casa de Cultură a Sindicate�

lor Iași 

Casa Fantasy

Invitată: O.G. Arion

Moderator: Dan Doboș

l 18.00�19.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Adrian Cioroianu, Remus Boldea,

Dan Perșa

Moderator: Silviu Romaniuc

l 20.00�22.00, Teatrul Național 

„Vasile Alecsandri“ 

Serile FILIT 

Întâlnire cu Manuel Vilas

Gazda serii: Marin Mălaicu�Hondrari

Prezintă: Cătălin Sava

Joi, 20 octombrie 2022

l 09.30�10.30, Casa FILIT 

Atelier de improvizație literară

Animatoare: Cristina Munteanu, Andreea

Pîrvan

l 10.30�12.00, Casa FILIT 

Drumul unei cărți. Atelier interactiv pentru

copii

l 12.00�14.00, Casa FILIT 

Atelier de jurnalism participativ

Moderatoare: Iulia Dromereschi

l 12.00�14.00, Palatul Copiilor Iași 

Casa copilăriei

Invitată: Simona Epure

Moderator: Ovidiu Mihăiuc

Coordonatori: prof. dr. Gabriela Andrei,

prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. Niculina

Ezaru, prof. Constantin Corneliu Ilie

l 12.00�14.00, Colegiul Economic 

Administrativ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Cezar Amariei, Anca Vieru

Coordonatoare: prof. Natalia Copăcel, prof.

Iolanda Năstuță

l 12.00�14.00, Liceul Teoretic de 

Informatică 

„Grigore Moisil“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: O.G. Arion, Marian Truță

Coordonatoare: prof. Daniela Anghelescu,

prof. Anamaria Ghiban

l 12.00�14.00, Liceul Teoretic 

„Alexandru Ioan Cuza“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Liviu Surugiu, Daniel Timariu

Coordonatoare: prof. Monica Boțoiu, prof. 

Carmen Ciobotaru

l 12.00�14.00, Colegiul Național 

„Costache Negruzzi“ Iași

Întâlnire între traducători și profesori și

elevi de liceu

Invitați: Sindre Andersen (Norvegia), An�

gela Bratsou (Grecia), Péter Demény (Ro�

mânia), Laure Hinckel (Franța), Eva

Kenderessy (Slovacia), Steinar Lone (Norve�

gia), Bruno Mazzoni (Italia), Lora Nenkov�

ska (Bulgaria), Gabi Reigh (Regatul Unit),

Charlotte van Rooden (Țările de Jos)

Coordonatoare: prof. Ramona Bojoga, prof.

Iustina Gafița, prof. dr. Camelia Gavrilă, prof.

Irina Prodan, prof. dr. Anca Voicu�Ghenghea

l 14.00�14.30, Pasajul 

„Emil Brumaru“

Vernisajul Pasajului „Emil Brumaru“

l 14.00�16.00, Casa FILIT 

Clubul de lectură pentru copii și

adolescenți

Invitată: Moni Stănilă

Coordonatoare: prof. Silvia Andrei, Alina

Aron, Dora Cană

l 15.00�17.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași

, Sala Studio J

Întâlnirile Alecart

Invitați: Manuel Vilas, Narine Abgarian

Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Mun�

teanu

l 12.00�14.00, Casa de Cultură 

„Mihai Ursachi“ 

Întâlnirile clubului Logos

Invitați: Adrian Cioroianu, Liviu Ornea

Moderatoare: Serinella Zara

l 16.00�17.00, Muzeul Pogromului 

de la Iași 

„poți să ții un secret?“

Lectură intimă cu Katia Pascariu

l 16.00�17.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Ion Buzu, Sorin Gherguț, Ileana Ne�

grea

Moderatoare: Miruna Vlada

l 16.00�17.30, Casa Muzeelor Iași

De ce avem nevoie de comunități profesio�

nale în educația muzeală românească?

Invitată: Iulia Iordan

Participă: Diana Lona Leonte, Ioana Leon�

tioaia, Cătălin�Mihai Ștefan, Iunia�Maria

Ștefan

l 16.00�18.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor Iași 

Casa Fantasy

Invitat: Marian Truță

Moderator: Dan Doboș

l 17.00�19.00, Teatru la Cub 

Mansarda de Andrei Cotarcea

Spectacol�lectură

Regia: Tatiana Ionesi

l 18.00�19.00, Casa Muzeelor Iași 

Aveam o muză. Ea se supărase

Spectacolul coregrafic dedicat poetului

Emil Brumaru (1938�2019)

Distribuție: Emil Coșeru, Georgiana Dimi�

trescu, Ioana Pădureț, Alice Veliche

Regia: Lorette Enache

l 18.00�19.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Lavinica Mitu, Matteo Strukul,

Goran Vojnović

Moderator: Silviu Romaniuc

l 18.00�19.30, Biblioteca Centrală 

Universitară „Mihai Eminescu“ Iași, Sala

„B.P. Hasdeu“

Întâlnire cu scriitoarea Iris Wolff

Moderator: dr. Alexander Rubel

l 20.00�22.00, Teatrul Național „Vasile 

Alecsandri“ 

Serile FILIT 

Întâlnire cu Boualem Sansal

Gazda serii: Magda Grădinaru

Prezintă: Cătălin Sava

l 22.00�23.00, Casa FILIT 

Concert Paul Tihan

Vineri, 21 octombrie 2022

l 09.30�10.30, Casa FILIT 

Atelier de interpretare a poveștilor

Animatoare: Silvia Enache, Cristina Mun�

teanu

l 10.00�12.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași 

Literatura, traducerile și piața de carte în

vremuri de pandemie și criză

Participă traducătorii de literatură română:

Sindre Andersen (Norvegia), Angela Brat�

sou (Grecia), Péter Demény (România),

Laure Hinckel (Franța), Eta Hrubaru (Ro�

mânia), Eva Kenderessy (Slovacia), Bruno

Mazzoni (Italia), Lora Nenkovska (Bulgaria),

Marian Ochoa de Eribe (Spania), Gabi

Reigh (Regatul Unit), Charlotte van Rooden

(Țările de Jos), traducătorii în limba ro�

mână: Mariana Bărbulescu (germană), Ca�

melia Crăciun (România), Bogdan Ghiu

(președinte ArtLit), Andrei Lazar (franceză),

Simina Răchițeanu (norvegiană) și manage�

rii culturali: George Eltman (Israel), Gheor�

ghe Erizanu (Republica Moldova), Deborah

Harris (Israel), Simona Kessler (România)

Moderatoare: Monica Joița

l 10.30�12.00, Casa FILIT 

Drumul unei cărți. Atelier interactiv pentru

copii

l 12.00�13.30, Muzeul Pogromului de la Iași 

Cum înțelegem un muzeu care expune o

traumă?

Atelier de educație muzeală cu Iulia Iordan

l 12.00�14.00, Casa FILIT 

Atelier de traducere din limba engleză 

pentru adolescenți (focus: romane 

SF & Fantasy)

Formatoare: Iulia Dromereschi

l 12.00�14.00, Palatul Copiilor Iași 

Casa copilăriei

Invitată: Sidonia Călin

Moderator: Ovidiu Mihăiuc

Coordonatori: prof. dr. Gabriela Andrei,

prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. Niculina

Ezaru, prof. Constantin Corneliu Ilie

Eveniment organizat în parteneriat cu Pala�

tul Copiilor 

l 12.00�14.00, Colegiul Național 

„Costache Negruzzi“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Claudiu Komartin, Ioana 

Pârvulescu

Coordonatoare: prof. Adriana Bozdoro, 

prof. dr. Camelia Gavrilă

l 12.00�14.00, Colegiul Național 

„Emil Racoviță“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Alex Goldiș, Liviu Ornea

Coordonatoare: prof. Roxana Arhire, prof. Ra�

mona Istudor

l 12.00�14.00, Colegiul Național 

„Garabet Ibrăileanu“ 

Scriitori printre liceeni

Invitați: Adela Greceanu, Dan Perșa

Coordonatori: prof. Cristina Chiprian, prof.

Cezar�Vasile Hărățu

l 12.00�14.00, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Filip Florian, Marin Mălaicu�Hon�

drari

Coordonatoare: prof. Claudia Comănescu,

prof. Simona Manu

l 12.00�14.00, Colegiul Național de Artă

„Octav Băncilă“ 

Scriitori printre liceeni

Invitați: Cosmin Bumbuț, Elena Stancu

Coordonatoare: prof. Georgiana Gabriela

Cozma, prof. Cristina Mihaela Crețu

l 12.00�14.00, Colegiul Național 

„Vasile Alecsandri“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Ioan Mihai Cochinescu, Radu

Țuculescu

Coordonatori: prof. Ruxandra Nechifor,

prof. Alexandru Ursu

l 12.00�14.00, Liceul Teoretic 

„Dimitrie Cantemir“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Ioan Coroamă, Lavinica Mitu

Coordonatori: prof. Traian Fîntînaru, prof.

Iolanda Miron

l 12.00�14.00, Liceul Teoretic „Miron Costin“
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Scriitori printre liceeni

Invitați: Ion Buzu, Mihók Tamás

Coordonatoare: prof. Geanina Honceriu,

prof. Larisa Târzianu

l 12.00�14.00, Colegiul Tehnic „Virgil 

Madgearu“ Iași

Scriitori printre liceeni

Invitați: Teona Galgoțiu, Andrei Zbîrnea

Coordonatoare: prof. Alina Antohi, prof. 

Ramona Boiță

l 12.00�14.00, Liceul Tehnologic Economic

de Turism 

Scriitori printre liceeni

Invitați: Dan Doboș, Michael Haulică

Coordonatoare: prof. Petronela Budeanu,

prof. Brândușa Pleșca

l 12.00�14.00, Colegiul Național „Mihail 

Sadoveanu“ Pașcani

Scriitori printre liceeni

Invitați: Bogdan Coșa, Steinar Lone

Coordonatori: prof. Leonardo Atudorei,

prof. Mărioara Preutu

l 12.00�14.00, Liceul Teoretic „Miron Costin“

Pașcani

Scriitori printre liceeni

Invitat: Remus Boldea

Coordonatori: prof. Ionuț Hărățu, prof. 

Irina Pasat

l 12.00�14.00, Liceul Teoretic „Ion Neculce“

Tg. Frumos

Scriitori printre liceeni

Invitată: Moni Stănilă

Coordonatoare: prof. Corina�Diana Alexa

Angheluș, prof. Paula Vorniceanu

l 12.30�14.30, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu“ Iași

Lost in Translation? (discuție liberă, atelier

practic)

Cu participarea traducătoarelor: Angela

Bratsou (Grecia), Simina Răchițeanu (Româ�

nia) și Charlotte van Rooden (Țările de Jos)

Coordonatori: prof. Oana Andone, prof. Ca�

melia Arhip, prof. Adriana Athes, prof. An�

dreea Jijie, prof. dr. Ovidiu Leonte, prof.

Mihaela Pasciuc

l 13.30�15.00, Colegiul Național Iași

Atelierele Ars traducendi

Cu participarea traducătoarelor: Gabi Reigh

(atelier în limba engleză) și Laure Hinckel

(atelier în limba franceză)

Coordonatoare: prof. Anda Boțoiu, prof.

Alina Crăciun (engleză), prof. Lorina Iacob,

prof. Ioana Teodorescu (franceză)

l 14.00�15.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitate: Anastasia Gavrilovici, Veronica

Ștefăneț

Moderator: Andrei Zbîrnea

l 15.00�16.30, Institutul Francez din 

România la Iași, Sala „Maria Carpov“

Concursul de traducere „Courrier interna�

tional“, ediția a VII�a

l 15.00�17.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași 

Întâlnirile Alecart

Invitați: Eshkol Nevo, Boualem Sansal

Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta 

Munteanu

l 16:00�17:00, Casa Muzeelor Iași 

Cât de multitasking pot fi? Artist, critic, 

manager cultural

Invitați: Miki Braniște, Oltița Cîntec, Alex

Goldiș, Simona Modreanu, Claudiu Turcuș

Moderator: Bogdan Crețu

l 16.00�17.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Cezar Amariei, Yaniv Iczkovits,

Liviu Ornea

Moderatoare: Gabriela Vieru

l 16.00�17.30, Școala Gimnazială 

„Ion Simionescu“ Iași

Lansare inițiativă�pilot: The Steadfast Club,

club de lectură pentru identificarea și

înțelegerea emoțiilor

Invitați: psiholog Roxana Curcă, dr. Alexan�

dra Maftei, psiholog Liviu Mocanu, prof.

Alexandra Elena Nechifor

Coordonatoare: Iulia Dromereschi

l 16.00�18.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor Iași 

Casa Fantasy

Invitat: Daniel Timariu

Moderator: Dan Doboș

l 17.00�18.00, Institutul Francez din 

România la Iași, Sala „Benjamin Fondane“

Atelier de traducere „Courrier internatio�

nal“: Multilingvism sau traducere? Noua

provocare

Invitați: Iulia Badea Guéritée, Ioan Mihai

Cochinescu, Carmen Toma

Dialog cu elevi și studenți

l 18.00�19.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Filip Florian, Beata Umubyeyi 

Mairesse, Samar Yazbek

Moderatoare: Miruna Vlada

l 20.00�22.00, Teatrul Național „Vasile 

Alecsandri” 

Serile FILIT

Întâlnire cu John Boyne

Gazda serii: Robert Șerban

Prezintă: Cătălin Sava

l 22.00�04.00, Casa FILIT 

Noaptea albă a poeziei – maraton de lecturi

publice

Participă: Vlad Alui Gheorghe, Răzvan An�

drei, Radu Andriescu, Șerban Axinte, Ștefan

Tudor Baciu, Lucian Balan, Lucian Brad, Ion

Buzu, Ioan Coroamă, Nichita Danilov, Gelu

Diaconu, Andrei Dósa, Cornelius Drăgan,

Anastasia Fuioagă, Teona Galgoțiu, Anasta�

sia Gavrilovici, Sorin Gherguț, Bogdan

Ghiu, Cristina Hermeziu, Claudiu Komartin,

Ioan Mateiciuc, Marin Mălaicu�Hondrari,

Emilia Nedelcoff, Ileana Negrea, Andreea

Petcu, Bogdan Alexandru Petcu, Florin Dan

Prodan, Sorina Rîndașu, Violeta Savu, Cătă�

lina Stanislav, Andrada Strugaru, Bogdan

Suceavă, Robert Șerban, Veronica Ștefăneț,

Mihók Tamás, Iulian Tănase, Suzana Tă�

nase, Ioana Tătărușanu

Moderatori: Radu Vancu, Miruna Vlada, An�

drei Zbîrnea

Sâmbătă, 22 octombrie 2022

l 09.30�11.00, Casa FILIT 

Drumul unei cărți. Atelier interactiv pentru

copii

Eveniment organizat în parteneriat cu Ui�

Path Foundation, NABU, Asociația Industrii

Creative, Asociația de Dezvoltare Interco�

munitară Zona Metropolitană Iași și Cen�

trul de Servicii Sociale Bucium Iași

l 11.00�12.00, Casa FILIT 

Nimeni acasă… de Mircea Struțeanu. Albu�

mul de fotografie și expoziția

Prezintă: Ozolin Dușa

l 10.00�12.00, Casa Muzeelor Iași 

Statutul și activitatea traducătorilor lite�

rari: provocări, riscuri și prognoze

Participă traducătorii de literatură română:

Sindre Andersen (Norvegia), Angela Bratsou

(Grecia), Péter Demény (România), Laure

Hinckel (Franța), Eva Kenderessy (Slova�

cia), Steinar Lone (Norvegia), Bruno Maz�

zoni (Italia), Lora Nenkovska (Bulgaria),

Gabi Reigh (Regatul Unit), Charlotte van

Rooden (Țările de Jos), traducătorii în

limba română: Mariana Bărbulescu (ger�

mană), Bogdan Ghiu (președinte ArtLit),

Andrei Lazar (franceză), Simina Răchițeanu

(norvegiană) și Gheorghe Erizanu (editor).

Moderatoare: Monica Joița

l 11.00�12.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași

„Când, cum și pentru cât timp suntem

jurnaliști“

Iulia Badea Guéritée în dialog cu Micii re�

porteri de la „Buzz“ Botoșani

Coordonatoare: Ioana Matfee

l 11.00�13.00, Casa de Cultură „Mihai 

Ursachi“ a Municipiului Iași 

Întâlnirile clubului Logos

Invitați: Remus Boldea, Bogdan Coșa, Lavi�

nica Mitu

Moderatoare: Serinella Zara

l 12.00�12.30, Casa Muzeelor Iași 

Prezentarea expoziției Literatura și marea.

Câteva corăbii�personaj

Curator: Adrian G. Romila

l 12.00�13.00, Muzeul Pogromului de la Iași 

Zece povestiri. Pogromul de la Iași

Invitați: Adrian Cioroianu, Florin Irimia,

Marin Mălaicu�Hondrari, Cătălin Mihuleac,

Miruna Vlada

Moderatoare: Camelia Crăciun

l 12.00�13.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Ioan Coroamă, Claudiu Komartin

Moderator: Andrei Zbîrnea

l 12.00�14.00, Palatul Copiilor Iași 

Casa copilăriei

Invitați: Sidonia Călin, Ioan Mihai Cochi�

nescu

Moderator: Ovidiu Mihăiuc

Coordonatori: prof. dr. Gabriela Andrei,

prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. Niculina

Ezaru, prof. Constantin Corneliu Ilie

l 12.00�14.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași

Întâlnirile Alecart

Invitați: Matteo Strukul, Beata Umubyeyi

Mairesse

Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta 

Munteanu

l 12.30�14.00, Universitatea „Alexandru

Ioan Cuza“ din Iași, Corp A, Amfiteatrul

III.12, Facultatea de Litere

Traducătorii Sindre Andersen și Steinar

Lone în dialog cu studenții de norvegiană

Moderatoare: Crina Leon, Simina

Răchițeanu

l 13.00�15.00, Școala Gimnazială 

„Ion Simionescu“ Iași

Întâlnire cu scriitorul Filip Florian

Moderatoare: prof. Carmen Călugăru, prof.

Geraldina Juncă, prof. Mihaela Vatamanu

l 14.00�15.30, Casa Muzeelor Iași 

Programul de la Erlangen și poetica Jocului

secund

Conferință susținută de Bogdan Suceavă

Prezintă: Silviu Romaniuc

l 14.00�15.30, Casa FILIT

Scriitori în Centru

Invitați: Bogdan Coșa, Ilija Trojanow, 

Iris Wolff

Moderatoare: Iulia Badea Guéritée

l 14.00�15.30, Centrul Cultural 

„I.I. Mironescu“

Teleleu la Medicină

Întâlnire cu Cosmin Bumbuț și Elena Stancu

Moderator: Richard Constantinescu

l 15.30�17.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași 

Alecart Zoon Poetikon

Invitați: Anastasia Gavrilovici, Răzvan An�

drei, Adela Greceanu vs. Andrada Strugaru,

Ioana Tătărușanu, Alina Vițel

Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta 

Munteanu

l 16.00�17.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Eshkol Nevo, Monique Roffey, 

Anca Vieru

Moderatoare: Miruna Vlada

16.00�18.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor Iași 

Casa Fantasy

Invitat: Liviu Surugiu

Moderator: Dan Doboș

l 18.00�19.00, Institutul Francez din Româ�

nia la Iași, Sala „Benjamin Fondane“

Întâlnire cu scriitoarea Beata Umubyeyi

Mairesse și cu traducătorul Andrei Lazar

Moderator: Vincent Henry

l 18.00�19.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Narine Abgarian, Laura Lindstedt,

Ioana Pârvulescu

Moderator: Ovidiu Șimonca

l 18.00�19.30, Cafeneaua Fika 

Despre dependență în literatura YA

Invitate: Ana Băianu, Anca Sâiu

Moderatoare: Irina Nichifiriuc

l 20.00�22.00, Teatrul Național „Vasile 

Alecsandri“ Iași, Sala Mare

Serile FILIT

Focus Ucraina

Invitați: Sofia Andruhovici, Evghenia Lo�

pata, Iuri Viniciuc

Gazda serii: Radu Vancu

Prezintă: Cătălin Sava

l 22.00�23.00, Casa FILIT 

PiSiCi 2

Spectacol�concert pus la cale de Fără Zahăr

și prezentat de Teatrul Municipal „Matei

Vișniec“ Suceava

Duminică, 23 octombrie 2022

l 09.30�11.00, Casa FILIT 

Drumul unei cărți. Atelier interactiv pentru copii

l 10.00�12.00, Casa de Cultură „Mihai 

Ursachi“ a Municipiului Iași 

Întâlnirile clubului Logos

Invitați: Filip Florian, Ioana Pârvulescu

Moderatoare: Serinella Zara

l 11.00�12.00, Casa FILIT 

Atelier pentru copii pornind de la cartea

How’s the weather? de Irina Grigoraș

l 11.00�13.00, Palatul Copiilor Iași 

Casa copilăriei

Invitată: Iulia Iordan

Moderator: Ovidiu Mihăiuc

Coordonatori: prof. dr. Gabriela Andrei,

prof. Adrian Gelu Dobranici, prof. Niculina

Ezaru, prof. Constantin Corneliu Ilie

l 12.00�13.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Teona Galgoțiu, Mihók Tamás

Moderator: Andrei Zbîrnea

l 12.00�14.00, Muzeul „Vasile Pogor“ Iași 

Întâlnirile Alecart

Invitați: Yaniv Iczkovits, Robert Șerban

Moderatori: Emil Munteanu, Nicoleta Mun�

teanu

l 13.00�15.00, Casa de Cultură 

a Sindicatelor Iași 

Casa Fantasy

Invitat: Michael Haulică

Moderator: Dan Doboș

l 14.00�15.30, Centrul de simulare 

„Prof. univ. dr. Cristian Dragomir“, 

Aula „Alexandru Tzaicu“ 

Literatura ca terapie

Întâlnire cu Laura Lindstedt și Monique Roffey

Moderatoare: Ioana Geantă

l 14.00�15.30, Casa FILIT 

Scriitori în Centru

Invitați: Cosmin Bumbuț, Elena Stancu

Moderator: Călin Ciobotari

l 16.00�18.00, Casa FILIT 

Rezidențele Cărturești la FILIT – instalație

interactivă

l 16.00�17.30, Casa Muzeelor Iași

Ilija Trojanow la „Timpul“

Întâlnire cu membrii redacției și cititorii re�

vistei de cultură „Timpul“

Moderatoare: Gabriela Vieru

l 18.00�21.00, Teatrul Național 

„Vasile Alecsandri“ Iași, Sala Mare

Serile FILIT 

1. Filosofie și literatură în vreme de război

Invitați: Alexandru Călinescu, Andrei Pleșu

Gazda serii: Mirela Nagâț

Prezintă: Cătălin Sava

2. Decernarea Premiului Institutului 

Cultural Român pentru cea mai bună tradu�

cere a unei cărți din literatura română 

în anul 2021

3. Decernarea Premiului liceenilor pentru

cea mai îndrăgită carte a anului 2021

Coordonatori: prof. Luciana Antoci, inspec�

tor școlar general, prof. Mihaela Apetroae,

prof. Mihai�Cezar Zaharia, inspectori

școlari limba și literatura română

Echipele de jurizare sunt coordonate de:

prof. Luminița Agache, prof. Liliana Balan,

prof. Cristina Chiprian, prof. Nicu Crăciun,

prof. Mihaela Doboș, prof. Monica Iosub,

prof. Claudia Lefter, prof. Elena Mănucă,

prof. Ștefănica Țugui, prof. Lavinia Ungu�

reanu, prof. Daniela Zaharia.
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Se vorbește deja de vreun dece�
niu despre noua revoluție indus�
trială pe care o traversăm odată
cu digitalizarea în noile ei forme.
Totuși, nimeni nu prevedea un
eveniment de tip „lebădă neagră“,
așa cum a fost pandemia, care să
acționeze atât de dramatic, ca un
catalizator, spre un nou tip de so�
cietate și de raportare la muncă. 

În pandemie au existat largi cate�
gorii de angajați care s�au văzut în

situația de a trage mai tare la
locul de muncă, chiar dacă stă�
teau în propriile case, nu la birou.
Alții s�au văzut lăsați fără obiectul
de activitate, deoarece nu își pot
desfășura munca de la distanță. 

Lucrurile se petrec atât de
rapid și transformările sunt atât de
radicale, încât ai permanent senti�
mentul de „razna“ care a cuprins
planeta. De fapt, întreaga econo�
mie mondială trece prin transfor�
mări sistemice, fără să avem po �
sibilitatea azi să realizăm care este
modelul la care vom ajunge. Asta
pentru că el este în facere încă și
într�o furibundă prefacere.

Cu cât încerc să înțeleg mai
mult resorturile economice, cu atât
eu unul îmi dau seama că cifrele și
faptele contează mult mai puțin
decât „feeling“�ul. Economia asta
are obiceiul de a fi foarte sentimen�
tală și anxioasă. Numai că ea, ca tot,
nu poate fi dusă la terapeut. Încă.

Poate în Metaverse, cine știe. Dacă
oamenii au un sentiment prost
legat de economie, șansele ca ea să
se ducă în cap sunt foarte mari.
Dacă oamenii ajung să fie convinși,
în ciuda tuturor semnalelor, că
treaba merge unsă, și bursele vor
crește. Irațional. S�a întâmplat de
câteva ori numai anul acesta, de
exemplu când apăreau zvonuri că
FED�ul american nu va crește rata
dobânzii de referință atât de rău pe
cât, până la urmă, s�a întâmplat.

Războiul lui Putin împotriva
Ucrainei, explozia prețurilor la
energie, inflația galopantă sunt ele�
mentele unui tablou în continuă
mișcare. Sunt evenimente impor�
tante, dar care par să țină mai mult
de moment decât să fie definitorii
pentru ceea ce omenirea și munca
urmează să devină. Sau pot fi simp �
tome ale aceluiași fenomen de
transformare pe care încă nu avem
capacitatea să îl definim. Nota

bene: cu excepția cazului în care
Putin chiar apasă butonul roșu.

Vedem foarte clar cum arată
majoritatea galaxiilor din Univer�
sul vizibil, în vreme ce în legătură
cu galaxia din care facem noi parte
avem doar aproximări și reprezen�
tări pe baza unor informații ob �
ținute indirect. Nu vedem pădurea
din cauza copacilor, fiind în inte�
riorul ei. La fel se întâmplă și cu
noua revoluție industrială și mo�
dificările tectonice pe care avem
privilegiul să le trăim. 

Privilegiul de a trăi vremuri
excepționale are, în mod clar, ma�
rile lui minusuri. Precedenta revo �
luție industrială ne�a adus lupta de
clasă și revoluția bolșevică. Trans�
formările tectonice nu sunt nicio�
dată îmbrățișate de majoritate cu
dragă inimă. Este motivul pentru
care mișcările naționaliste și extre�
miste, până când vor dovedi că nu
au soluții, așa cum nu are nimeni,
vor crește în intensitate și riscă să
arunce totul într�un haos și mai
mare decât cel produs de rearanja�
rea economiei și a pieței muncii.
Până la globalizarea totală din Me�
taverse�ul promis de web 3.0, vom
asista la multe rebeliuni în numele
lumii vechi. Orice schimbare de
model propulsează câștigători care

au capacitatea de a se adapta, dar
produce enorm de multă mânie
din partea celor care�și văd ruinată
lumea în care credeau că vor trăi
până la adânci bătrâneți. Cred că
suntem abia la începutul începutu�
rilor din punctul de vedere al
neliniștii sociale și al radicalizării.

Cele mai osificate structuri în
acest angrenaj complicat rămân
guvernele. Cărora le va fi tot mai di�
ficil să guverneze cu adevărat, într�o
lume în care „business as usual“ nu
mai există. De la declanșarea pan�
demiei, guvernele au fost chemate
să rezolve probleme de pe o zi pe
alta, să stingă incendii. Și bâjbâie
pentru că nu au nici știința și nici
capacitatea să o facă. Asta a produs
și va produce multe teorii ale con �
spirației și revoltă. De la lockdowns
făcute cu mai mult sau deloc cap la
campanii de vaccinare eșuate, la
bâjbâiala absolută privind rezol�
varea crizei energiei (care e de ne�
rezolvat atâta vreme cât resursele
continuă să fie controlate politic
de state și folosite pe post de armă
de șantaj), toate adună bile negre
care dau apă la moară anarhiștilor
de profesie.

Cu siguranță sunt unele din�
tre cele mai interesante vremuri
în care puteam trăi. SDC

A venit toamna, acest anotimp
ploios, cum frumos a descris�o
cândva polițistul Christian 
Ciocan. Continuăm Jurnalul.

Duminică, 2 octombrie
O notă de acum un an: „Ce ar tre�
bui să facă președintele după
șapte ani de bugetărit și relaxare?
Să se ducă pe jos până la Sibiu, să
sape o groapă adâncă, până în fun�
dul pământului vlah, să�l coboare
doi sepepiști în dânsa cu frânghiile
și să stea acolo o peroadă, până la
sfârșitul timpului. Aia ar trebui să
facă, să nu se mai știe nimic de el și
grandioasa sa impostură“.

Sâmbătă, 1 octombrie
În direct de la Ciampino: două ba�
dante stau de vorbă, discută des�
pre necazurile cu copiii. 

Badantă unu: Toată ziua stă
pe tichi�toc.

Badantă doi: Momental.
O notă de acum trei ani: „Propun

coborârea tuturor dra pelelor în ber �
nă până ne vine mintea la cap și�l
înscăunăm Îm părat Planetar pe
Dănuț An drușcă Întâiul“.

O mirare de acum trei ani:
„Chiar există oameni vii care l�ar
vota pe Mircea Diaconu? Cine? De
ce? Cum așa? Ca să ce?“

Vineri, 30 septembrie
Dacă îi contopești pe Cîmpeanu,
Bode și Ciucă iese Iohannis.

Situația la Valahía e așa: să nu�l
mai ai pe impostorul Cîmpeanu
(ducă�se!), dar să îi ai pe Bode și
Ciucă e ca și cum ai scăpat de un
neg scârbos de pe nas, dar n�ai în
continuare un rinichi și cerebelul.

Parcă văd că partidul și secu�
ritatea statului nostru (vorba vine)
iar plagiază personalitatea (vorba
vine) lui Cîmpeanu și viitorul min�
istru o să fie tot ăsta cu alt nume.

Ar fi frumos ca, după Sorin

Cîmpeanu, ministrul educației în
Valahía să fie Sorinel Puștiu.

Cele mai bune cărți pe care
le�am citit în 2022 rămân: Lemnul
strâmb al omenirii de Isaiah Ber �
lin și Din cer au căzut trei mere de
Narine Abgarian. În continuare,
nu pot să citesc nici lu crări de
filosofie, nici lucrări românești de
ficțiune, cum nu mă pot uita nici
la teribila încleștare din Super �
ligă: Mioveni�Voluntari. 

Luni, 26 septembrie
Un poem involuntar de la deloc
regretatul Tăriceanu (de acum
patru ani):
Bine articulată 

(de Tăriceanu)
Intervenția jandarmilor 
din 10 august 
a fost una corectă 
și bine articulată.

Încă o notă de acum patru ani:
„Ca să se nască românul me diu statis�
tic perfect ar trebui să o încru cișăm

pe Viorica (fostă Rodica) cu Liviu
Dragnea, cunoscut cu antecedente
penale. L�am avea aco lo, ca într�o
oglindă: șmenar, tu peist, șmecher,
slugarnic, zbir când are sclaveți pe
mâ nă, căutând mereu lacheii și
laudatio în cerc, incult, fudul, țoa �
pă, fă țarnic, imun la morală, imun
la bun�simț, trândav, lacom și an�
gajat la stat cu tot neamu“, ca să
moară de necaz Rațiu și Câm�
peanu, paranoic, dar neconflictual,
Doamne ajută“.

Un poem involuntar superb
de la Fuego, tot de acum patru ani: 
Eu sunt un om

(de Fuego, cantautor)
Eu sunt om 
care mănâncă.

O notă de acum trei ani: „N�avea
Dănuț Andrușcă destule pe cap:
Greta și planeta, proștii noștri, oxi�
urii bugetofagi, acum trebuie să
salveze și America de Marele Bou
Portocaliu profețit de apași. Pe toate
le duce�n cârcă bravul Dănuț. Mâine

care va fi oare criza pe care trebuie
să o dezamorseze genistul nostru?“

O altă notă de acum trei ani:
„Acum, prin redacțiile din Valahía,
la moartea lui Jacques Chirac, sur�
priza mare va fi că mai trăia.
Cunosc această stare de confuzie a
gazetarului român – ea s�a instalat
și când, în 2008, a murit George
Emil Palade, laureat al Premiului
Nobel pentru fiziologie și medicină
în 1974. Confuzia se va exprima
prin cuvintele: bă, da“ ăsta nu mai
murise o dată? Apoi se va da din
mână în semn că merge și așa“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

De ce nimic nu pare 
să mai aibă sens?

Jurnalul mizantropului nomad (9)

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Multe se fac în România 
de�a�ndoaselea, nu neapărat 
din neștiință, ci pentru că așa
suntem obișnuiți. Lasă că ne des�
curcăm noi, nu arde nimic azi.
Eventual vedem săptămâna vii�
toare cum o scoatem la capăt.
Poate nu observă nimeni trăs�
naia și mergem mai departe.

Nu ne gândim adesea să rezolvăm
problema în sine sau să facem un
lucru cu simț de răspundere, ci
căutăm doar să nu ne supărăm
șeful. Adică să�i facem pe plac, fără
a conta că s�a lucrat de mântuială.

În alte situații, șeful e cel care,
fără intenție, dă tonul deciziilor
greșite. Mulți ocupă din greșeală
diverse funcții, iar cei din subor�
dine trag ponoasele. Nici măcar nu
e vorba neapărat de bani aici, ci de
o gestionare proastă a situației. 

Uitați�vă ce se petrece la FCSB

cu Gigi Becali. E strigător la cer
cum bani mulți nu aduc și rezul�
tate. Patronul clubului de fotbal
crede că este îndreptățit să facă
orice la club, pentru că sunt banii
lui acolo. Până la un punct omul
are dreptate. Sunt finanțele lui în
joc, ce ne interesează pe noi cum îi
sunt drămuite resursele, care sunt
jucătorii apți să intre pe teren și
cine stă pe banca de rezerve? 

Există însă o mare problemă la
noi. Cine are banii și puterea are
tendința să se creadă stăpân abso�
lut. E superior celorlalți, el știe cum
se face, altfel n�ar fi ajuns în poziția
respectivă. Revenind la exemplul
Becali, câtă vreme omul e finan ța �
tor, dar și antrenor în același timp,
lucrurile nu vor merge. Nu poți face
performanță dacă îți bagi nasul
peste tot, dacă nu ai încredere în co�
laboratorii tăi apropiați și dacă nu
mai respecți nici o ierarhie. 

Lucrurile sunt simple: pune un
tehnician competent la echipă și
stabilește criterii de performanță.
Dar Becali nu are răbdare, el spune
că îi e o teamă teribilă să nu fie jec�
mănit de bani. Îl vezi peste tot, se
pricepe mai nou și la sisteme de joc,
iar dacă nu îi place de vreun jucă�
tor îl schimbă la pauză. De aici și
lipsa rezultatelor. Dar de la an la an
situația se repetă.

Problema că Becali nu e nu �
mai unul, ci sunt mulți ca el în
această țară. Nu vorbim aici doar
de fotbal, e valabil în toate dome�
niile. Inclusiv în zona politică. Nu
contează ce abilități ai, câtă carte
știi sau dacă ai cunoștințe temei�
nice în domeniul respectiv. Rangul
de șef îți dă libertate totală, ești
stăpânul instituției, zeul atoate �
știutor, nu omul care adminis�
trează cu tact și simț de răspun� 
dere lucrurile. Din această mlaștină

apare și politrucul care nu dă so�
coteală decât șefului mai mare, fie
el președinte de orga ni zație sau li�
derului de partid. Mai contează ce
spun subalternii? De cele mai
multe ori angajații, indiferent cât
de valoroși sunt, nici nu sunt luați
în seamă. Nu le convine ce spune
jupânul? Nu au decât să�și caute
alt job, pentru că șeful e suveran,
are întotdeauna dreptate. 

Cum bine știm, povești de acest
tip se întâlnesc (ceva mai puține, ce�
i drept!) și în zona privată. Acolo nu
mai e vorba de politicieni care se
cred Dumnezei, ci de oameni care
nu acceptă și nu înțeleg rostul ierar�
hiei și competenței. În multe colec�
tive contează mai degrabă obe�  
diența decât valoarea. Iar angajatul
simte imediat cum stă treaba. De ce
să mă complic dacă merge și așa?
Dacă lucrez mai bine sau fac mai
mult voi fi răsplătit sau, dimpotrivă,
unii se vor uita urât către mine că
m�a cuprins dintr�o dată conș �
tiinciozitatea?

Oare unde ar fi fost PIB�ul Ro�
mâniei azi dacă am fi fost guvernați
de competență măcar din 2007 în�
coace, după ce am intrat în Uniunea
Europeană? OK, peste tot în lume

se fură și se iau hotărâri aberante,
dar la noi e prea mare densitatea de
decizii imbecile. Prea multă biro �
crație și prea multă nepăsare.

Se poate schimba profund
această țară? Cu siguranță că da,
însă procesul se anunță a fi unul
dureros și lung. Probabil că ac�
tuala generație nu va reuși mare
lucru. Există un conservatorism
în societate, vechile obiceiuri sunt
greu de dislocat.

Însă cei care vin din urmă plus
cei care se vor întoarce în țară după
experiențele lor din străinătate nu
vor mai accepta jumătățile de mă�
sură. Și nici lucrurile făcute aiurea.

Problema e că pentru mulți
dintre noi timpul a devenit prețios,
curge prea repede. Însă alt drum
nu există, e unul singur. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Când zeii închipuiți
ajung în funcții

Cum am povestit deja, am mers în
vară la marea „noastră“, la Eforie,
fără mari așteptări, dar cu mari
curiozități. După aproape treizeci
de ani, urma să revăd litoralul ro�
mânesc și, printr�o comparație
inevitabilă, să îmi dau seama cât
s�a schimbat și cât s�a păstrat din
lumea sejururilor marine de pe
vremuri. Căci schimbările erau
inevitabile: douăzeci și ceva de
ani înseamnă mult pentru o țară
cum era România scăpată din co�
munism. Însă o bună măsură a
societății în care trăim o dă con�
servatorismul, ceea ce păstrăm și
perpetuăm peste o generație, ba
chiar două.

Și s�au păstrat surprinzător de
multe. Nu știu dacă să plasez în ca�
tegoria durabilității aglome rația
din stațiune, căci mulțimea de
turiști, agitația și zarva de acum
aminteau de cele de odinioară –

însă doar aminteau, nu erau toc�
mai similare: oamenii aveau fețe
mai relaxate, ieșeau plini de sine
din mașinile care invadaseră tro�
tuarele (de o mie de ori mai multe
decât în urmă cu două�trei decenii)
și dominau terasele, întâm pinați
de chelneri dornici să placă – o in�
versare a raporturilor de putere ce
era de neconceput în anii comu�
nismului și chiar o bună bucată de
vreme după aceea.

S�au păstrat totuși WC�urile
turcești – cel puțin într�una din
zonele plajei –, la fel de soioase și
zoioase ca pe vremuri, lucru deloc
plăcut atunci când calci prin zona
cabinelor acelea intime încălțat
cu șlapi de plajă. (La întreținerea
toaletelor noi, românii, n�am avut
niciodată o reputație prea bună.)
Gările stațiunilor de la mare
parcă au rămas și ele neschim�
bate, așa încât atunci când cobo�
rai din tren și aruncai o privire în

jur te puteai întreba dacă nu
cumva ai călătorit și în timp, nu
doar în spațiu, dacă nu cumva ai
coborât în halta Eforie din 1989.
Senzația de flashback era inevita�
bilă și seara, când auzeai de la te�
rasele restaurantelor – e drept că
la un volum incomparabil mai
mare – melodii pe care le credeai
uitate în faldurile timpului, cum
ar fi Mai vino iar în gara noastră
mică. Sau hiturile din anii 1980

ale formațiilor Azur sau Albatros.
Eu, unul, ori de câte ori aud „Cât de
mult eu te�am iubit, Cenușărea �
so...“, mă revăd, cu un frison de tea �
mă, în Bucureștiul din 1987, unde
sunt iarăși militar în termen și ser�
vesc patria în niște bocanci prea
mari. Și nu doar muzica autohtonă
te trimitea într�acolo: într�o seară,
în timp ce ne plimbam prin nisip,
în răcoarea stârnită de valurile tot
mai zgomotoase, am savurat de pe
plajă ritmurile vioaie ale italieni�
lor de la Disco Band cu Mirage. Și
le amintește cineva? „Stasera la
luna ci portera fortuna, la luna...“
După asta a urmat „Pump, pump
the jam“ și, cum în noapte nu se
distingeau decât contururi și lu�
mini, eram iar acolo, în lumea aia
veche, dispărută.

De altfel, în ciuda obsesiei
noastre de după 1989 de a schimba
nume de locuri, străzi, instituții,
autoritățile locale din Eforie au
preferat să nu se complice prea
tare. E drept că denumiri ca bule�
vardul Tudor Vladimirescu sau
strada Mihail Kogălniceanu, cu
toate conotațiile revoluționare im�
plicite, sunt la fel de normale azi
precum au fost și în anii comunis�
mului ori în epoca regalității. Nu
poți totuși să nu tresari când

nimerești pe strada Grivița Roșie
(numită așa în memoria greviștilor
uciși în 1933, eveniment confiscat
și proslăvit de propaganda comu�
nistă) sau pe una din străzile prin�
cipale ale stațiunii, numită în
continuare 23 August.

Însă locul care mi s�a părut cu
adevărat încremenit în timp, nes�
chimbat și, în același timp, plăcut a
fost lacul Techirghiol, unde am ni�
merit din întâmplare. Lacul se în�
tindea plat și liniștit printre buru�
ieni și construcții de beton ruinate,
în apă și pe mal oameni de toate
vârstele, mulți goi pușcă, se mân�
jeau cu nămol și apoi stăteau
nemișcați în lumina soarelui, iar
peste tot plutea o liniște umană, su�
bliniată de ritmul potolit al dis �
cuțiilor. Chiar și la cafeneaua din
scânduri și tablă de acolo, cu mese
de birt comunal, muzica se auzea
încet și poticnit, parcă dintr�un ca�
setofon de pe vremuri. Acolo eram
gata�gata să devin nostalgic. Și mă
întreb dacă nu cumva cei care vin
pe litoralul românesc an de an, cu
familia, cu copiii, exact asta caută: o
bucată edulcorată din trecut. E o
marfă ce se vinde oricând – iar la
Eforie Nord încă se găsește. Și, cât
timp e doar o bucată, un ecou, un
fior de nostalgie, e în regulă. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Întoarcere la mare
nostrum – o încheiere
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Am început să îm -
bătrânesc prin 2009,
după ce am depășit cu 
o zi vârsta la care
năstrușnicul meu tată și-a
dat neașteptatu-i sfârșit,
răpus de o cinstită și
intens adăpată ciroză.
Eram angrenat atunci
într-o fermecătoare
afacere de inimă roșie,
nu albastră, fiindcă
sentimentul acela – îl
știți! – învi(g)orează și
întinerește. Nimic politic,
trebuie să precizez
pentru vulgata percepției
băștinașe ce leagă
culoarea roșie de un
anumit partid și-o
ideologie fără tangență
cu întâmplările haioase 
și haotice prin care
treceam fără să judec
prea bine ce fac. Și ce mi
se întâmpla se lega de
blues. 

În acei ani febrili l�am văzut (foto �
grafiat, filmat) pe John Mayall în
memorabilul concert de la Sala
Palatului din București. O seară de
neuitat, zic, în ciuda faptului că
bătrânețea mă face să uit din ce în
ce mai des tot mai multe fleacuri,
dar și chestii de oarecare impor �
tanță – cum ar fi să�mi completez
rezerva de lichid triplu distilat. Ori
de câte ori torn în pahar, când
ascult un vinil (așa cum face inena �
rabilul om de muzică, organizator
de concerte și chitarist într�o
formație uitată, marțianul pe care
prietenii îl alintă Croco), mă întreb
ce�aș ajunge dacă aș proceda ca
John Mayall: să devin vegetarian și
să abandonez băuturile alcoolice?
Nu știu dacă aș atinge vârsta lui
matusalemică, dar poate că viața
mea ar deveni previzibilă și liniară
precum a unui călugăr tibetan ferit
de curiozitatea reportericească...

Pe Mayall, născut în 1933, la
trei ani după tatăl meu, nu l�am
simțit niciodată ca fiind „bătrân“ ori
obosit de viață. Iar bluesul său nu
mi�a dat vreodată strania – și
câteodată stenica – senzație pe care
sintagma „inimă albastră“ o defi neș �
te mai bine decât orice altă metaforă
aș inventa eu, cu mintea iuțită de
licoarea aurie ce sticlește în pahar,

peste cuburile de gheață. Pentru că
iar ascult blues și beau whisky, într�o
zi noroasă care în deamnă la re �
flecții strategice despre nu contează
ce. Felul cum John Mayall asam �
blează piesele de pe ultimele lui
discuri n�a pierdut nimic din fru �
musețea și perfec țiunea interpretă� 
rilor care l�au făcut celebru acum
vreo jumătate de veac. 

În epocă, Mayall câștigase o faimă
deosebită pentru că numai în două
sau trei săptămâni, cu mi nimum de
cheltuială, înregistra un album care

altora le solicita de cinci sau zece ori
mai multe resurse și timp. El demon �
stra, pe alt palier, o remarcabilă efi �
ciență englezească, deloc obligato rie
pentru ceilalți shwomeni (vedeți
amintirile lui Ozzy despre înregis �
trările cu Black Sabbath). 

În anii de pe urmă, obligați de
pandemie și profitând de noile teh �
nologii internetice, muzicienii născuți
pentru scenă și club – adică blues �
menii – s�au adaptat și au continuat
să producă piese fără compromisuri.
John Mayall e în frunte și la fazele

astea, de parcă s�a copt împreună cu
ele. Nici o bucățică de pe albumul pe
care și�l consideră ultimul (dar cine îl
crede?) The Sun Is Shining Down
(2022, Forty Below Records) nu lasă
impresia de oboseală, bătrânețe,
uzură, lehamite ș.a.m.d. 

E discul oficial cu numărul 60.
Trebuie să fii complet absurd și afon
ca să nu receptezi performanța, din �
colo de cifre. Însă numărul nu ga� 
rantează valoarea, nici atmosfera.
Aces tea generează un sentiment în �
tremător ca o dragoste la vreme de
holeră, ca un amurg pe plaja pustie, în
octombrie, ca întoarcerea spre casa
unde te așteaptă o femeie aspră, ru �
minată de necazuri. Mayall cântă
iarăși cu mentalitatea omului ne �
muritor și cu plăcerea sublimată, de
pildă, pe discul din 1969, Blues from
Laurel Canyon. Împreună cu oamenii
de bază, Greg Rzab și Jay Davenport,
plus câțiva chitariști mai tineri: Marcus
King, Carolyn Wonderland, Melvin
Taylor, el parcă spune: „Bluesul nu
îmbătrânește niciodată“. SDC

60, către 90
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Nici un avion care aducea invitații
din străinătate ai FITPTI, dar ab�
solut nici unul, nu a ajuns la timp!
Toate au avut întârziere, suficient
de multă încât să încurce transfe�
rurile, artiștii să ajungă în ultima
secundă, obosiți și tracasați, iar
organizatorii să aibă emoții și să
fie gata să activeze the backup
plans. E de neînțeles ce se întâm�
plă cu traficul aerian. OK, e răz�
boi, anumite culoare de zbor sunt
evitate. A fost pandemie, s�au
făcut disponibilizări, dar restric �
țiile sanitare s�au încheiat de luni
bune de zile, e totuși un răgaz su�
ficient pentru completarea echi�
pajelor de navigare, deci chiar nu
mai e nici o scuză. 

TRENUL ȘI CANAPEAUA

Să coborâm cu picioarele pe pă�
mânt și să vedem ce se petrece în
transportul terestru? Acesta de la
noi, la el mă refer. Trenul de la
Timișoara, în care, întâmplător se
aflau și artiștii bănățeni, și cei de
la Cluj Napoca, a întârziat trei ore.
Încă trei ore la o călătorie care du�
rează oricum o eternitate raportat
la vitezele de deplasare feroviară
actuale din lumea care trăiește în
2022 și din acest punct de vedere. 

Am aflat și motivul, dacă n�aș
ști că e real aș zice și eu, ca mulți
dintre voi, că e o ficțiune. Stați să
vedeți: în traseul sinuos, undeva, pe
șine se afla o... canapea. Ce căuta
canapeaua acolo? Cine a pus�o pe
linia ferată? În ce scop? Întrebări
absolut firești, pe care și le�ar pune
orice om aflat în trenul respectiv
sau care află de istoria asta. 

I�am povestit lui Matei Viș �
niec, după lansarea de cărți pe
care am inclus�o în program, pen�
tru că întâmplarea ține de dome�
niul absurdului. Deși, în opinia
mea, România e depășit demult
starea de lucruri tipice domeniu�
lui absurdului. Absurdul are și el
niște reguli ale lui, bizare, dar
identificabile. Cred că patria noas�
tră a părăsit această etapă și a in�
trat în aceea de delir. Un delir
generalizat caracterizat prin to�
tala disfuncționalitate. 

Revenind la trenul Timi șoa �
ra�Iași, despre locomotivă nu mai
putem spune decât că arăta de
parcă ar fi venit din alt secol. Un
secol trecut. Dacă ar fi fost unul
viitor, era extraordinar! De n�ar fi
avut atașate vagoanele, ai fi zis că
e pregătită pentru fier vechi. 

TEATRU ȘI MUZICĂ

Am ajuns la Sala Coandă a Pala�
tului Culturii puțin mai devreme
decât am estimat. Filip Papa și
Horia Mihail repetau, cu ușa între�
deschisă, pentru concertul pe care
l�au conceput special pentru FITPTI
2022, Aimez vous Brahms?. Cei doi
muzicieni au cântat, și unul, și celă�
lalt, în cele mai selecte săli din lume
(Filip Papa la Cortot Paris, Diligen�
tia Haga, Konzerthaus Berlin, 

Conzertgebouw Amsterdam, Kai�
sersaal Frankfurt, Wigmore Hall
Londra, Beethoven Haus Bonn
etc.; Horia Mihail în SUA, Dane�
marca, Germania, Ma rea Brita�
nie, Spania, Argentina, Chile,
Statele Unite, China, Malayesia,
Japonia etc). 

Aimez vous Brahms? a reunit
compoziții de muzică baroc (Jo�
seph Haydn, Manuel De Falla, Jo�
hannes Brahms) în această for �
mulă interpretativă de top. Ce
voiam să subliniez până aici e ati�
tudinea profesională a celor doi și
exclusivitatea evenimentului pe
care l�au susținut în FITPTI.

La intrarea în eleganta sală,
două tinere se arată nerăbdătoare
să vadă ce se întâmplă. Le aud con�
versând între ele: „acum sunt la în�
călzire“, de parcă ar fi fost la sala de
sport sau înaintea unei alergări, a
unei competiții sportive. Nu m�am
putut abține și, politicoasă, am in�
tervenit, precizând că ceea ce în
sport se numește „încălzire“, în ar�
tele spectacolului se cheamă
repetiție. Mi�au spus că sunt stu�
dente la o facultate care nu are le�
gătură cu artele, le�am zis OK, nu�i
problemă, mă bucur că ați venit,
era clar că erau curioase sa vadă ce
se petrece acolo. Adică se încadrau
de minune în profilul spectatoru�
lui pe care îl vizează FITPTI. Au
rămas la concert, le�am urmărit cu
coada ochiului, se uitau în jur când
trebuie să aplaude, aveau deschi�
dere și interes să descopere con�
texte culturale noi pentru ele. 

O DEDICAȚIE

E atât de multă nevoie de educație
artistică, iată, lumea arată că vrea

consum cultural, dar pentru acest
lucru demersurile trebuie înce�
pute de la vârste mai fragede. Iar
la nivel de societate, e nevoie de
programe și de finanțări speciale,
pentru a dezvolta accesul. Urba�
nul mic și ruralul sunt complet
private de accesul la cultura au�
tentică. E o pierdere mare, cu
consecințe pe termen lung. 

Botond Nagy e unul dintre cei
mai îndrăzneți regizori ai momen�
tului, cu o stilistică regizorală mo�
dernă. A făcut la Teatrul „Ma tei
Vișniec“ din Suceava spectacolul
Întoarcerea acasă după textul lui
Matei Vișniec, Recviem, o tratare
scenică a cărei receptare te mișcă

emoțional din toate încheieturile
sufletului. 

Există în viziunea scenică
multe intertextualități, ieșiri din
personaje, un extratext simpatic
care leagă „morții patriei“, persona�
jele principale, de contextul istoric
al prezentului. Sunt în piesă trei
personaje – Stalin, Lenin și Troțki,
pe care Botond Nagy îi transformă
în rapperi ce susțin scurte mo�
mente muzicale. 

La ultimul dintre ele, aud dins�
pre scenă: „dedicație pentru Oltița,
să îi facem un Cîntec!“. Mai rar să
auzi actori/regizori care îi dedică
unui critic teatral o secvență din
spectacolul lor. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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Conflictul interior versus
conflictul cu celălalt
Primele zile ale lunii
octombrie au adus la
Iași soare, ploi scurte
de vară, curcubee și
mult teatru de ca -
litate, pentru că, dacă
e toamnă, pasionații
de teatru se pot
răsfăța cu cele mai
diverse puneri în
scenă, în cadrul
Festivalului Inter -
național de Teatru
pentru Publicul Tânăr
Iași (FITPTI).

RAMONA IACOBUȚE

Ajuns anul acesta la cea de�a XV�a
ediție, FITPTI a avut ca sursă de
inspirație conflictul, indiferent de
natura sa. Invitații din 18 țări
(Austria, Canada, Belgia, Egipt,
Elveția, Franța, Germania, India,
Italia, Marea Britanie, Mexic, Polo�
nia, Republica Moldova, România,
Spania, Ucraina, Ungaria, SUA)
care au spus da provocării de a se
întâlni cu publicul ieșean au fost
implicați în 150 de evenimente
găzduite de 20 de spații din oraș.
Teatrul indoor și cel outdoor, tea�
trul radiofonic, teatrul VR, muzica
clasică, lansările de carte au făcut
cât se poate de tentantă agenda
din 2022 a festivalului. 

DE LA INOCENȚĂ 
LA CONFLICT

În ultimii ani, FITPTI a propus și
un prolog al festivalului, cu un
showcase al Teatrului Luceafărul.
Nici anul acesta lucrurile nu au
stat diferit. Pe 30 octombrie, pu�
blicul a putut vedea în premieră
spectacolul Uriașul egoist, în

regia lui Radu Nica. A fost un înce�
put frumos de poveste, un preludiu
la maratonul teatral ce urma. Regi�
zorul Radu Nica a creat un univers
dominat de nevoia de inocență, de
visare. Jocurile de lumini și umbre,
efectele sonore, dansul personaje�
lor cu emoțiile au proiectat specta�
torii de toate vâstele în miezul
textului lui Oscar Wilde pentru a�l
savura pe îndelete. 

„Oscar Wilde a creat această
poveste pentru cei doi fii ai săi –
Cyril și Vyvyan, ea fiind una din�
tre cele mai cunoscute scrieri ale
genului din literatura universală și
o operă clasică a literaturii de
limbă engleză pentru copii și
adolescenți. Povestea e, pe cât de
simplă, pe atât de revelatoare pen�
tru destinul uman: după ce uriașul
se întoarce dintr�o vizită nu tocmai
satisfăcătoare la prietenul său,
căpcăunul din Cornwall, ia hotărâ�
rea să�i gonească definitiv pe copiii
care se jucau în grădina sa, pe care
o împrej mu iește cu un zid înalt. Nu
s�a gândit însă că zidul va ține de�
parte nu doar oaspeții indezirabili,
ci și soarele, primăvara și căldura,
așa că grădina sa, altădată atât de
primitoare, devine un loc rece,

unde zăpada, gerul și grindina
sunt omniprezente. Când Uriașul
își dă seama de greșeala făcută, îi
invită din nou pe copii în grădina
sa, însă apusul vieții face ca feri�
cirea să fie de scurtă durată. Do�
vada faptului că istoria trans �
formării tardive a uriașului egoist
într�o ființă altruistă și un parte�
ner ideal de joacă pentru copii nu
și�a pierdut nici azi, la peste 100
de ani de la publicare, actualita�
tea, este chiar societatea mercan�
tilă în care trăim azi, dorința
oarbă de acumulare materială, de
posesie cu orice preț fiind domi�
nantă în ciuda multiplelor crize
care încearcă omenirea la început
de secol 21. Finalul textului și al
spectacolului sunt în acord cu vi�
ziunea socialist�libertariană pe
care însuși Wilde o avea despre
societate, viața și sensul ei – gene�
rozitatea și comuniunea fiind sur�
sele prime ale împlinirii umane“,
a spus regizorul Radu Nica. 

Radu Nica dă textului nuanțe
de blândețe, reușește să ne facă să
retrăim etape ale vieții în care ne�
am maturizat brusc, încercând să
salvăm, totuși, cu orice preț, tot ce
se mai putea salva din copilul 

interior. Spectacolul e visare, dar
e și introspecție, e uimire, dar e și
conștientizare. Echipa Teatrului
Luceafărul cu care a lucrat, for�
mată din actorii Claudiu Gă lă �
țeanu, Alex Iurașcu, Ioana Ior� 
dache, Aurelian Diaconu, George
Cocoș, Ioana Corban, Camelia Dil�
bea, Beatrice Volbea a valorificat,
cu atenție la detalii, atât textul
readaptat de Daniela Șilindrean,
cât și limbajul nonverbal rostogo�
lit în dans și mimică. Cu un decor
amintind de un alt spectacol al lui
Nica creat pe un text al aceluiași
Oscar Wilde, Prințul fericit,
Uriașul egoist a predat ștafeta
unor spectacole tulburătoare, în
care conflictul interior se îm �
pletește cu cel provocat de cauze
externe: Maidan inferno, Toată
liniștea din lume, Gardenia, Fete
și băieți.

SPECTACOLE DEDICATE
COPIILOR

Publicul fidel festivalului știe
deja că diminețile și amiezile sunt
dedicate copiilor și adolescen �
ților, prin spectacole care abor�
dează teme care îi vizează direct.

Povești reinterpretate, numere de
acrobație și pantomimă, păpuși
însuflețite pe linii melodice și
texte contemporane, toate fac în
fiecare an surprize și bucurii ne�
bănuite tinerilor. Sau îi pun pe
gânduri, după caz. 

Un prim spectacol care li s�a
adresat lor, copiilor, a fost progra�
mat în festival pe 1 octombrie,
într�o dimineață de sâmbătă în
care porțile școlilor erau închise
fizic, dar s�au redeschis în ima �
ginație. Este vorba despre specta�
colul creat de artiștii de la Mini�
 Reactor de Creație și Experiment
Cluj Napoca, Copilul care nu știa
de ce merge la școală. Jucat la
FITPTI în spațiul intim al sălii
mici a Teatrului Luceafărul, spec�
tacolul a adus pe scenă atmosfera
primilor ani de școală. Într�un
decor minimalist, dominat de un
cadru metalic multi funcțional,
textul propus de cei din trupa in�
dependentă de la Cluj pune în
discuție multe subiecte sensibile
atât pentru copii, cât și pentru
părinți și formatori. 

De ce merg la școală?, între�
barea în jurul căreia se cons �
truiește jocul actorilor, naște alte
și alte întrebări care, odată ridi�
cate, ne urmăresc pe tot parcursul
anilor de studiu: cum se măsoară
performanța și inteli gența copii�
lor în formare?, notele sunt un
criteriu suficient de evaluare a
potențialului fiecăruia dintre ei?,
blândețea sau rigoarea, severita�
tea e calea spre succes?, ascultăm
copiii sau doar le explicăm și le
impunem propria viziune?, ce îl
face pe un copil fericit la școală?,
ce îl motivează să vină în fiecare
zi cu bucurie și curiozitate reac�
tualizată? 

Folosindu�se de obiecte ca de
prieteni de nădejde, luându�se de
braț cu instrumentele muzicale și
emoțiile, actorii din Copilul care
nu știa de ce merge la școală îi im�
plică în jocurile lor de rol și pe co�
piii din sală, făcând din spectacol
și un exercițiu educativ, nu doar
unul de creație. 



MAIDANUL IUBIRII DINTRE
SEMENI DEVASTAT DE
RĂZBOI, BOALĂ ȘI URĂ

Tot pe 1 octombrie, dar mai spre
seară, scena a fost acaparată de
război, de toată durerea și emoția
pe care conflictele, ideologiile po�
litice, autoritarismul, dictatura și
învrăjbirea între semeni le pro�
duc. Au avut ca ambalaj un spec�
tacol tulburător, jucat în premie�
ră în România la FITPTI de Teatrul
Academic de Dramă și Comedie
Dnipro, Ucraina, și Compania Col�
lapse Lyon, Franța, Maidan Inferno.

Spectacolul are la bază po�
vestea a doi tineri despărțiți în
„Sâmbăta însângerată“ de la înce�
putul Revoluției Demnității din
Ucraina (decembrie 2013). Rezo�
nează cu mitul lui Orfeu și Euri�
dice, dar răsturnat: o fată din
timpuri moderne își caută un
iubit pierdut între viață și moarte,
iar iadul s�a ridicat pe pământ și
a târât oamenii în foc. 

Povestea Maidanului, așa cum
au rămas denumite evenimentele
din Ucraina în istoria recentă a Eu�
ropei, este redată în spectacol Mai�
dan Inferno pe trei planuri: cel al
faptelor concrete, cel al trăirilor in�
terioare ale personajelor direct im�
plicate și cel al online�ului, unde
mărturiile și informațiile contra�
dictorii au ținut o lume întreagă cu
sufletul făcut țăndări. Cu o sceno�
grafie minimalistă, dar expresivă
până la limita durerii, cu țepușe
din fier încrucișate în care sunt în�
fipte păpuși fără chip, Maidan In�
ferno redeschide rana războiului și
ne aduce în fața ochilor frica, de�
zinformarea, teroarea, cauzele
pierdute cărora li se sacrifică vieți,
slăbiciunile și plăgile sistemelor
politice autoritare. Și peste toate
plutește iubirea, nevoia ființei
umane de atașament, de afecțiune. 

Trecerile de la un plan la
altul, de la o stare la alta, de la
conflictele interne la cele externe

se face cu ajutorul păpușilor, sim�
bol al actului manipulării în si �
tuații de criză. Costumele popula� 
re stilizate sunt și ele aduse pe
scenă de către personaje, ca un
manifest pentru autenticitate na �
țio nală, pentru păstrarea tradiții �
lor și identității, în ciuda tentației
de a fi ca toți ceilalți. Cu războiul
din Ucraina în plină desfășurare
în fundal, Maidan Inferno este un
reminder dureros pentru noi toți
că pacea și libertatea trebuie
câștigate și apărate în fiecare zi,
că doar iubirea ne poate salva de
răul din noi înșine și din ceilalți.

MAMA, UN UNIVERS
MĂCINAT DE SPAIME ȘI
CONFRUNTĂRI CU
CONȘTIINȚA

Trei dintre spectacolele progra�
mate în cadrul FITPTI 2022, Toată
liniștea din lume, Gardenia, Fete
și băieți, au adus în lumina din
ochii, inimile și mințile celor din
public maternitatea în toată fra�
gilitatea sa. 

Toată liniștea din lume, un
one woman show care o are în
prim�plan pe actrița Katia Pasca�
riu și regizat de Radu Apostol,
spune povestea unei mame sin�
gure cu doi copii. Unul dintre ei,
diagnosticat cu autism sever, îi în�
toarce viața pe dos, îi face inima
bucăți și o provoacă în perma �
nență să conștientizeze fragilita�
tea unui mâine la care cu toții
visăm, dar pe care nu toți ajun�
gem să îl mai trăim. Deși singură
pe scenă, Katia Pascariu reușește
să îi facă pe cei care o privesc să
simtă dureros de concret și
prezența copiilor despre care ea
povestește. Copiii sunt acolo, în
spațiul mic de pe scena teatrului,
deși nu sunt acolo. Îi vedem cum
se joacă, cum suferă, cum tânjesc
după iubire, atenție, dreptate în
relațiile sociale. Iar pe mamă o
ținem de mână de la începutul

până la sfârșitul reprezentației,
deși stăm pe scaunele noastre și
ne luptăm cu lacrimile care ni 
s�au blocat în ochi sau au reușit să
iasă la suprafață și curg dezin�
volte pe obraji. 

Toată liniștea din lume , o oră
și patruzeci de minute despre sin�
gurătatea unei mame, despre sa�
crificiile pe care aceasta le face zi
de zi, despre nopțile nedormite,
despre rutina care sapă gropi
adânci în pofta de viață, despre
războiul interior cu fricile care o
devastează, despre armistițiul pe
care este forțată să îl facă cu aceste
frici pentru a putea îmbrățișa
liniștea măcar pentru câteva clipe,
cât să își tragă sufletul, despre ne�
voia de acceptare socială și despre
prejudecăți sociale. 

„Dintre toate durerile din
lume, oamenii sunt cea mai mare“,
spune la un moment dat persona�
jul interpretat de Katia Pascariu.
Toată liniștea din lume este un
spectacol greu de uitat, cu un text
care operează pe cord, atât de
bine scris, încât te transpui în pie�
lea personajului și cu o actriță
care te trece prin toate stările
lumii, ale vieții.

URĂ ȘI IUBIRE 
ÎN ACELAȘI TIMP

Gardenia, un spectacol regizat
pen tru Teatrul Odeon din Bucu �
rești de Zoltán Balázs (Ungaria),
spune povestea a patru femei din
generații diferite care încearcă să
își înțeleagă rostul pe lume, un ar�
bore genealogic răsfirat pe ramu�
rile sale de gen feminin. Cu o
abordare care ne duce în zona
teatrului postdramatic, Gardenia
impresionează atât prin jocul
actrițelor din distribuție, cât și
prin trecerile dintre scene acom�
paniate de muzică de operă. 

Tiparele comportamentale,
genetica, nevoia de a se auto �
depăși le fac pe aceste patru femei

să se urască și să se iubească în
același timp, să își propună să
oprească lanțul greșelilor din ge �
nerațiile trecute și să le repete,
uneori involuntar. Treptele, scau�
nele le sunt suport scenografic
pentru luptele pe care le duc, atât
pe frontul dezvoltării personale, al
vieții sentimentale, cât și pe cel al
maternității. În funcție de intensi�
tatea sentimentelor și de tensiu�
nea din interacțiunile directe,
personajele urcă și coboară trepte,
se așază și se ridică de pe scaune,
schimbă ținute. În Gardenia,
relația mamă�fiică și relația bu�
nică�nepoată sunt dezvelite până
la os și expuse luminii de micros�
cop până în cele mai mici detalii.
Un spectacol care te copleșește
din prima până în ultima clipă.

COȘMARUL CARE URMEAZĂ

Fete și băieți, un alt one woman
show care aduce în atenție relațiile
dintr�o familie, atât pe cele dintre
parteneri, cât și pe cele dintre
părinți și copii, spune povestea

unei femei care trece de la extaz la
agonie. Raluca Aprodu însufle �
țește o femeie care crede că și�a în�
tâlnit iubirea vieții, care face doi
copiii cu bărbatul ales și care
sfârșește într�o groapă de regrete
și suferință care�i devine viață. 

Cu un text scris Denis Kelly și
regizat de Cristi Juncu, Fete și
băieți dozează foarte bine tensiu�
nea emoțională și ține bine as�
cunse elementele surpriză. Nimic
nu anunță în primele momente
ale punerii în scenă coșmarul
care urmează a fi povestit. Astfel,
povestea de dragoste se trans�
formă într�un caz de genul celor
care apar la știrile de la ora cinci. 

Sindromul alienării parentale
își face încet�încet loc în desfășurarea
de fapte și emoții și devine persona�
jul central. Un tată pus în fața di �
vorțului nu suportă să rămână fără
copii și ajunge să îi ucidă pentru a se
sinucide și el apoi. Răvășitor și intens,
Fete și băieți încearcă să ne aducă în
atenție una dintre multele drame
care se pot întâmpla lângă noi, fără
să bănuim măcar. SDC
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INTERVIU CU PIANISTA AURELIA VIȘOVAN

„Un fortepiano te surprinde mereu. 
El este ca o ființă vie, capricioasă“

Pianistă, clavecinistă și fortepia�
nistă, Aurelia e și profesoară la Ho�
chschule für Musik din Nürnberg,
cu turnee de concerte în Europa și
Asia ca pianist concertist și o acti�
vitate camerală susținută, care
iubește să cânte acasă, locul în care
aplauzele au o căldură aparte. Des�
pre viața ei și despre această pre�
mieră discografică mondială apă� 
rută pe 2 septembrie am stat de
vorbă într�un interviu în exclusivi�
tate pentru SdC.

Bună, Aurelia, uite că stăm de
vorbă din nou despre o înregis-
trare de-a ta, felicitări și îți
mulțumesc pentru acest inter-
viu! Înainte de Capriccio appas-
sionato vreau să te întreb cum ai
început sezonul autumnal? 

Mă bucur mult să povestim din
nou, dragă Cătălin. Sezonul de
toamnă conține în acest an multe
evenimente foarte diferite, de la
concerte cu orchestra până la apa �
riții camerale sau chiar concerte
educative. Ca de obicei, toamna are
pentru mine și un puternic iz ro�
mânesc – nu știu cum se face că
luna octombrie mă găsește mai
mereu prin țară, de data aceasta în
nord – voi cânta de două ori la
Satu Mare, apoi în orașul meu
natal, Sighetu Marmației.

Ce înseamnă pentru tine să
cânți acasă? E cumva și despre
„rădăcini“? 

Absolut! Mă simt în continuare
foarte legată de România și ador
ideea de a�mi cunoaște țara prin
intermediul deplasărilor pentru
concerte. Trebuie să mărturisesc
că le folosesc aproape ca pe o
scuză pentru a veni acasă. Însă nu
doar atât: revenind din spațiul

germanic, mă bucur să găsesc, de
fiecare dată, în România, un pu�
blic mult mai viu, mai tânăr și mai
deschis. Germania este o țară cu o
cultură muzicală impresionantă,
însă cu un public conservator și în
general destul de reținut. Îmi lip�
sesc mult aplauzele în sincron cu
care eram obișnuită de acasă și
entuziasmul sincer pe care îl re�
simt din sală.

Mă gândesc bineînțeles și la
Roots, minunatul tău disc de de-
but, în care ai încercat să găsești

un instrument potrivit pentru
fiecare partitură de Mozart, Be-
ethoven și Liszt. În țară, la Cluj
de exemplu, sau în altă parte,
există un fortepiano pe care să-l
poți folosi pentru un concert? 

La noi în țară există momentan un
singur asemenea instrument, care
se află într�adevăr la Academia de
Muzică din Cluj; este vorba des�
pre un fortepiano original din
1825, restaurat recent – un in�
strument superb de care Acade�
mia este foarte mândră și de care
are grijă în mod deosebit. Pot,

așadar, să am acces la el pentru
concerte (s�a și întâmplat de câ�
teva ori în trecut, inclusiv pentru
concertul de inaugurare a instru�
mentului), însă doar în incinta
Academiei. Aceste instrumente se
deplasează cu riscuri mari, deoa�
rece sunt originale și foarte sensi�
bile la schimbări de temperatură
și umiditate.

Dacă aș vrea să te invit să cânți
Mozart sau Czerny la Iași? Pe un
fortepiano, bineînțeles. 

Ar trebui fie să aducem un forte�

piano din străinătate, fie să cânt
prin corespondență de la Cluj! O
a treia variantă, să convingem
instituțiile de cultură sau cele de
învățământ că o astfel de achiziție
ar fi o idee grozavă. De altfel, cine
știe câte astfel de piane vechi, ne�
restaurate, se găsesc prin podu�
rile caselor vechi din România,
mai ales în Transilvania…

Ești pianist concertist, dar faci și
multă muzică de cameră. Știi că
te-am mai întrebat despre sta-
rea emoțională necesară; cum e

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO

Apărută la începutul lunii septembrie, cea mai
recentă înregistrare a pianistei Aurelia Vișovan
explorează din nou universul puțin cunoscut al
pianofortelui, instrument cu o timbralitate spe -
cială și un tușeu capricios. Poate și de aceea
albumul poartă titlul Capriccio appassionato,
denumirea celei de-a doua părți a Sonatei nr. 6
în re minor op. 124, o lucrare monumentală în

șapte părți, subintitulată Grande sonate pour le
pianoforte seul pe care interpreta româncă o
înregistrează pentru prima dată pe un instru -
ment de epocă. Sonata lui Czerny, elev al
mare lui Beethoven și un compozitor cu sono -
ritate pedagogică pentru toți pianiștii din lume,
nu a mai fost de altfel înregistrată nici pe un pian
modern, decât o singură dată, în anul 2008. 
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să treci de la un Steinway mo-
dern la o claviatură de secol 19,
cum e să schimbi registrul re-
pertorial, să treci de la Rahma-
ninov la Hummel? Sunt curios…

La început a fost foarte dificil. Ca
pianiști suntem obișnuiți să știm
exact la ce să ne așteptăm de la in�
strument, dar un fortepiano te
surprinde mereu. Chiar dacă am
posibilitatea să cunosc instru�
mentul în prealabil, el este ca o
ființă vie, capricioasă – în funcție
de vreme, de umiditate, va suna
altfel, va avea un tușeu diferit.
Toate aceste mici neregularități
au fost eliminate, cu timpul, în
procesul de evoluție a pianelor,
astfel încât un pian modern de
concert reprezintă acum o uneal �
tă foarte stabilă și previzibilă.
Acum însă, după ani și ani de
experiențe cu piane de toate felu�
rile, am învățat să iubesc imprevi�
zibilul – atât de mult, încât ideea
de a recrea iar și iar aceeași lu�
crare muzicală, în același fel, mi se
pare nu doar lipsită de interes, ci
chiar contrară esenței acestei arte
vii și efemere. În plus, dacă eu în�
sămi, ca artistă, nu îmi ofer șansa
de a trăi de fiecare dată ceva nou,
cum voi putea să�mi păstrez plă�
cerea de a face muzică și de unde
îmi voi mai găsi inspirația? 

În ceea ce privește starea emo �
țională despre care vorbești, lu�
crurile sunt într�adevăr mai di� 
fi cile. E pe undeva împotriva spi�
ritului artei să fii obligat să te
transpui într�o anumită stare de
spirit doar fiindcă un organizator
de concerte a decis asta cu doi ani
în urmă, când ți�a cerut să cânți o
anumită lucrare. Visez la un viitor
în care vom putea avea o mai mare
libertate de a modela programul
în funcție de situație, de starea
emoțională, de nevoile publicului.

Spune-mi acum despre Capriccio
appassionato, albumul apărut la
începutul lunii septembrie la
Passacaille. De unde ți-a venit
ideea acestui disc și de ce aceas-
tă Grande sonate pour le piano-
forte seul, una îngrozitor de 
dificilă?

Principalul motiv pentru a înre�
gistra ceva complet necunoscut a
fost suprasaturația pieței de înre�
gistrări cu discuri care conțin
mereu și mereu aceleași câteva
zeci de capodopere – capodopere
pe care eu personal le cânt cu mare
drag pe scenă, însă nu văd de ce 
i�aș mai oferi publicului larg încă
o versiune, pe lângă sutele deja
existente. Sonata de Czerny pe
care am ales�o pentru acest disc nu
a mai fost niciodată înregistrată pe

un fortepiano, chiar și pe un pian
modern există până în prezent o
singură înregistrare. Pe lângă
asta, este lucrarea sa pentru pian
cea mai reprezentativă – cred că
e cea care are cele mai mari șanse
de a schimba părerea melomanu�
lui care îl desconsideră pe Czerny
pentru culegerile sale de studii
pentru începători. 

Carl Czerny, deși un nume cu o
sonoritate pedagogică pentru
toți pianiștii din lume, este un
compozitor destul de puțin cân-
tat astăzi pe o scenă sau într-un
studio de înregistrări. Pe ne-
drept? De ce crezi că e căzut în
uitare?

Încercând să le fie de folos elevi�
lor începători, Czerny și�a făcut
sie însuși un deserviciu: obligația
de a ne chinui la vârste fragede cu
studiile sale cred că ne�a făcut pe
toți să fugim, ulterior, cât mai de�
parte cu putință de numele lui!
Czerny are însă o creație impresio�
nantă de simfonii, concerte, sonate,
lucrări de mari dimensiuni – un
lucru pe care marea majoritate a
muzicienilor, nemaivorbind de
melomani, nu îl cunoaște. Acestea
dau dovadă de o creativitate și
bogăție melodică și armonică ieșite
din comun, un adevărat spirit ro�
mantic timpuriu cu dorințe puter�
nice de inovație și explorare a noi
modalități de expresie prin muzică.

Czerny a fost unul dintre elevii
preferați ai lui Beethoven și pen-
tru mulți opera sa este astăzi si-
nonimă cu virtuozitatea. Ce în-
seamnă pentru tine și cum ai des-
crie această Sonată în re minor
op. 124, una în șapte (!) părți?

Teoria mea este că această sonată,
scrisă la foarte scurt timp după
moartea iubitului său maestru,
Ludwig van Beethoven, repre�
zintă un fel de încercare de a�l
egala; mai precis, de a se măsura
cu sonata Hammerklavier a lui
Beethoven, cea mai lungă și difi�
cilă a compozitorului. Sau poate
reprezintă pur și simplu un tribut
adus acestuia, în orice caz, lucra�
rea este absolut monumentală,
însă într�un mod foarte dinamic.
Cele șapte părți asigură menți �
nerea interesului ascultătorului,
ele fiind extrem de diferite din
punct de vedere al caracterului și
al structurii. Sonata conține câte
puțin din toate: mister, virtuozi�
tate, dans, spiritualitate, drama�
tism. E un adevărat curcubeu!

Ai înregistrat discul în doar câte-
va zile, în septembrie anul trecut.
A fost mai simplă confruntarea

cu această partitură pe un forte-
piano?

Din contră! Finețea și subtilitatea
fortepiano�ului pe care l�am folo�
sit (o copie excelentă realizată de
Robert Brown după un fortepiano
vienez de la 1815) mi�a permis
multe lucruri, însă mi�a și pus
multe probleme. În primul rând,
instrumentul avea șase pedale cu
efecte sonore diferite, iar acțio �
narea lor crea anumite zgomote
adiacente care în concert nu ar
deranja; pentru microfoanele ex�
trem de precise ale inginerului de
sunet însă, ele erau de nesuportat.
Nu de puține ori am fost nevoită să
întrerup pentru a�l ruga pe con�
structorul pianului (care din feri�
cire a fost prezent pe durata
întregii înregistrări) să încerce să
mai modifice câte ceva la instru�
ment pentru a�l face mai silențios.
În plus, de vreo două ori l�am cam
speriat: fortissimo�urile cerute de
Czerny ajungeau la limitele instru�
mentului, care e totuși foarte fragil.
Mi�a mărturisit ulterior că eram pe
punctul de a rupe câteva ciocănele
în ultima parte, deși eu încercam
din răsputeri să îmi rețin forțele,
lucru deloc simplu într�o muzică
atât de încărcată emoțional.

CD-ul conține pe lângă această
fascinantă și aproape complet
necunoscută sonată de Czerny
una dintre ultimele și cele mai
familiare sonate de Schubert.
Cum ai ajuns să le asociezi? 

Sonata în do minor de Schubert a
avut o soartă mult mai favorabilă
în decursul istoriei, într�adevăr;
am ales să o înregistrez datorită
faptului că a fost compusă în ace �
lași an cu sonata lui Czerny. În
plus, cele două lucrări au anumite
conexiuni melodice și motivice
chiar surprinzătoare. Nemaivor�
bind de admirația ambilor compo�
zitori pentru Beethoven, admirație
care și�a pus în mod incontestabil
amprenta pe cele două sonate.

După acesta urmează un disc
Thalberg/ Beethoven?

Dacă îmi dai idei, poate ajung să
le și pun în practică! Glumesc,
ideea pentru următorul disc nu e
încă pe deplin conturată, însă mi�ar
plăcea mult să includ și un ele�
ment românesc în el. Voi continua
să cercetez repertorii care nu au
fost înregistrate încă, nu aș dori să
merg pe cărările bine�cunoscute. 

Cât de greu e să înregistrezi un
disc în zilele noastre, Aurelia
Vișovan? Ai mai colaborat cu
Passacaille în 2020, la Sonata
Lunatica cu Lina Tur Bonet. 

A fost greu să-i convingi cu
acest Czerny? 

Problema găsirii unei case de dis�
curi dispusă să publice o înregis�
trare există, însă adevărata ches�
tiune este finanțarea. Vremurile în
care casele de discuri finanțau în�
registrările au apus de mult. În
epoca streamingului, casele de dis�
curi suferă financiar la fel de mult
ca artiștii (pentru a da un foarte mic
exemplu, pentru peste 18.000 de as�
cultări pe platforme de streaming
ale ultimului meu album, mie mi�au
revenit 6 euro și 35 de cenți în total,
iar casei de discuri aceeași sumă).
Astfel, în ziua de astăzi, dacă dorești
să înregistrezi un disc, trebuie să îl
finanțezi fie din buzunarul propriu,
fie să găsești un sponsor binevoitor,
care nu va avea nimic de câștigat
din asta decât bucuria de a realiza
un lucru frumos. Nici măcar casele
mari de discuri nu mai finanțează
nimic, marii artiști au cu toții spon�
sorii lor – deoarece speranțele de a
vinde discuri fizice, pentru a aco�
peri cheltuielile, sunt infime. 

Am văzut pe copertă că ai adus
mulțumiri speciale unor oameni
pentru susținere, unei familii aus-
triece, dar și unei românce. Poți
să-mi spui despre ce e vorba?

Cu mare drag, deoarece doresc
mult să�i mulțumesc din nou
doamnei Alina Boleanțu de la
Bremen care a jucat acest rol bi�
nevoitor, știind că nu este vorba
despre o investiție profitabilă, ci
doar un gest extrem de generos
realizat pentru bucuria mea și
(sper) a celor care vor asculta dis�
cul. Familia din Austria este fami�
lia căreia îi aparținea instru� 
mentul pe care am înregistrat și

care ne�a permis să îl folosim pen�
tru acest proiect.

Ce urmează pentru tine, Aurelia
Vișovan, până la finalul lui
2022? Te mai gândești la vreun
disc? Ești profesoară la Ho-
chschule für Musik, Nürnberg,
asta îți permite să studiezi și să

călătorești? 

Săptămâna viitoare voi călători în
Japonia pentru un recital și două
concerte educative pentru copii
de clasele primare. E un proiect la
care am mai colaborat și înainte
de pandemie și mă reîntorc acolo
cu mare drag. Ulterior, la Nür�
nberg începe anul universitar,
care într�adevăr îmi îngrădește li�
bertatea de mișcare în mod sub �
stanțial, însă activitatea didactică
e o altă mare pasiune a mea și o
realizez cu mult drag și dăruire.
Intenționez însă să mai scap de
acolo pentru câteva concerte în
lunile ce urmează, printre care și
un triplu de Beethoven în țară, la
Oradea, alături de dragii mei co�
legi din Transylvanian Piano Trio.

La final, un îndemn și un salut
pentru melomanii români și citi-
torii SdC: de ce să ascultăm
acest disc? 

Cred că ar fi potrivit să dedic acest
disc tuturor celor care s�au chinuit
cu studiile de Czerny în copilărie,
care sper să afle prin inter mediul
acestei sonate că poate ne�am
enervat pe el pe nedrept. 

Lăsând gluma la o parte, pen�
tru melomanii români cred că as�
pectul cel mai inedit și interesant
rămâne timbrul fortepiano�ului,
instrument atât de rar auzit pe la
noi. Sper să vă facă plăcere! SDC
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„Suplimentul de cultură“ vă
prezintă în avanpremieră un
fragment din volumul Războiul
care a creat Imperiul Roman.
Antonius, Cleopatra și Octavian
la Actium, de Barry Strauss,
care va apărea în curând la Ed-
itura Polirom.

– FRAGMENT –

Pe un deal întins de�a latul unei
peninsule situate între mare și un
golf mlăștinos, într�un colț rar vi�
zitat din vestul Greciei, se află rui�
nele unuia dintre cele mai impor�
tante, dar mai puțin cunoscute
monumente închinate războiului.
Cele câteva blocuri de piatră ră�
mase abia dacă mai sugerează
grandoarea lui de pe vremuri. În
urmă cu doar câteva decenii,
aceste pietre zăceau uitate în de�
zordine, invadate de vegetație, dar
azi, după ani de săpături și de stu�
diere a sitului, pietrele ne dezvă�
luie câte ceva din meșteșugul cu
care au fost cioplite la vremea lor.

Vizitatorii din zilele noastre
văd niște blocuri regulate de cal�
car, marmură și travertin, aliniate

pe perimetrul unei terase, pe un
deal. Sunt ușor de deslușit părțile
rămase din inscripțiile originare
latine, ale căror litere sunt cio�
plite cu o precizie clasică. În spa�
tele blocurilor de piatră inscrip�
 ționate se înalță un zid în care, la
intervale regulate, se adâncesc
niște firide misterioase. Sunt
locașurile în care erau introduse
capetele berbecilor de bronz ale
galerelor capturate în luptă. Ber�
becii ieșeau perpendicular din zid
și erau treizeci și cinci în total. Era
imens, era cel mai mare monu�
ment cu berbeci capturați cunos�
cut în Antichitate în ținuturile
mediteraneene. Era un trofeu în
toată splendoarea lui barbară,
împodobit cu arme luate cu forța.

Însă, cum orice roman știa,
victoria stă în mâinile zeilor, încât
zeii nu au fost uitați nici aici. În
spatele celor două ziduri, mai sus
pe versant, se afla un imens sanc�
tuar în aer liber închinat lui
Marte, zeul războiului, și lui Nep�
tun, zeul mării. Exista și un altar
în aer liber închinat lui Apollo,
zeul luminii. O friză sculptată ce�
lebra procesiunea triumfală de la
Roma care marcase victoria. Vas�
tul complex se întindea pe circa
trei mii de metri pătrați.

Monumentul poate fi consi�
derat piatra de temelie a Imperiu�
lui Roman. Și e cât se poate de
potrivit că a fost înălțat în Grecia,
la o mie de kilometri de Roma, nu
în Italia. Acest monument amin�
tea de o bătălie care a avut loc în
apele aflate mai jos de el, Bătălia
de la Actium. A fost o luptă pentru
inima Imperiului Roman, pentru
a decide dacă centrul său de greu�
tate avea să fie la răsărit sau la
apus. Și cum Europa e copilul Im�
periului Roman, născut în urma
acestei bătălii, lupta de la Actium
a fost cu adevărat un moment de
cotitură în istorie. 

Bătălia a reprezentat și două
moduri de a lupta, eterna posibili�
tate de a alege între strategia con �
vențională și una neconven ționa�
lă. O tabără reprezenta certitudi�
nea aparentă: trupe numeroase,
echipament de ultimă oră și bani
din belșug. Cealaltă nu avea fon�
duri și se confrunta cu opoziția de
acasă, dar avea experiență, imagi �
nație și cutezanță. O tabără s�a
bazat pe așteptarea inamicului, pe
când cealaltă a mizat totul pe atac.
O tabără a căutat confruntarea
frontală, cealaltă a ales o abordare
indirectă. Chiar și astăzi, aseme�
nea chestiuni rămân esențiale în

dezbaterile în materie de strategie. 
Într�o zi de septembrie, acum

mai bine de două mii de ani,
aproape două sute de mii de oa�
meni aflați la bordul a șase sute
de corăbii de război au luptat și
au murit pentru supremația asu�
pra unui imperiu care se întindea
de la Canalul Mânecii la Eufrat și,
până la urmă, avea să se extindă și
mai mult, de unde e situat azi
orașul scoțian Edinburgh până la
Golful Persic. O femeie și doi
bărbați rivali țineau în mâinile lor
soarta lumii din jurul Meditera�
nei. Acea femeie, însoțită de sluj�
nicele ei, a fost una dintre cele
mai faimoase regine din istorie:
Cleopatra. 

Cleopatra nu a fost doar re�
gina inimilor și întruchiparea far�
mecului, un personaj imortalizat
de William Shakespeare, ci și una
dintre cele mai strălucite și mai
ingenioase femei din istoria poli�
ticii. A fost una dintre marile în�
trebări ale istoriei virtuale. A avut
sânge macedonean, persan și,
lucru plauzibil, și egiptean. Pu �
ține femei au jucat un rol atât de
important ca al Cleopatrei în ca�
drul tacticii și strategiei folosite

într�un război care a modelat
lumea. 

Iubitul ei, Marcus Antonius,
cel pe care Shakespeare îl pune să
folosească cuvintele „Prieteni! Ce �
tățeni! Romani!“ și care l�a elogiat
pe Iulius Caesar în Forum după
Idele lui Marte, iar mai apoi l�a
răzbunat în luptă la Philippi, i�a
fost Cleopatrei alături în luptă. În
tabăra adversă era Octavian Caesar,
adică viitorul împărat Augustus
și, poate, cel mai măreț fondator
de imperii din lumea occidentală.
Alături îi era Marcus Vipsanius
Agrippa, mâna lui dreaptă și un
amiral indispensabil. Deși e tre�
cut adesea cu vederea, Agrippa a
fost adevăratul arhitect al victo�
riei. El și Octavian au format una
dintre cele mai bune echipe de
conducere din istorie. Sora lui Oc�
tavian și soția de care Marcus An�
tonius divorțase recent, Octavia,
era prezentă la Actium doar cu
spiritul, ea fiind de fapt la Roma.
Deși de obicei e considerată res�
pectuoasă și apăsată de o înde�
lungată suferință, Octavia a fost
de fapt o spioană pricepută, pla�
sată chiar în patul principalului
rival al fratelui ei. SDC

Barry Strauss –
Războiul care a creat
Imperiul Roman

CARTEA
După asasinarea lui Iulius Caesar, de Idele lui
Marte, în 44 î.Hr., și înfrângerea conspiratorilor
care l-au ucis, în confruntarea de la Philippi,
lupta pentru puterea supremă la Roma s-a dat
între doi rivali extrem de dârji și ambiţioși: Mar-
cus Antonius și tânărul Octavian, moștenitorul
ales de Caesar. Când Antonius s-a îndrăgostit de
cea mai puternică femeie din lumea antică —
Cleopatra, regina Egiptului —, zădărnicind astfel
ambiţia lui Octavian de a conduce singur im-
periul, lupta dintre cei doi a degenerat într-un
nou război civil. În anul 31 î.Hr., la Actium a avut
loc una dintre cele mai mari bătălii navale din
Antichitate, la care au luat parte mai mult de
600 de nave și circa 200.000 de oameni, dar şi o
regină. A câștigat-o Octavian, iar Antonius și
Cleopatra s-au sinucis.

Bătălia de la Actium a avut urmări de maximă
însemnătate pentru Imperiul Roman. Dacă Anto-
nius și Cleopatra ar fi câștigat, capitala imperiu-
lui ar fi fost strămutată din Roma la Alexandria,
iar latina ar fi devenit a doua limbă în imperiu,
după limba greacă, vorbită în Răsăritul mediter-
aneean. Victoria lui Octavian, devenit Augustus,
a permis instaurarea unui regim politic nou, în
care republica era mai curând o formă fără fond,
condusă de un monarh cu puteri depline, cel
care este considerat pe bună dreptate primul
împărat roman.
În această reconstituire livrescă splendid
repovestită de Barry Strauss – o autoritate în is-
toria Antichităţii – sunt prezentate Bătălia de la
Actium și consecinţele ei, cu tot dramatismul și
cu acribia pe care le merită. Războiul care a
creat Imperiul Roman este o carte esenţială,
subtilă și captivantă, având în centrul ei trei din-
tre cele mai impunătoare figuri ale lumii antice.
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EDIȚIE ANIVERSARĂ, DE BUZUNAR 

Cititorii îndrăgostiți de rebela și pasionala
Darrielle din Istoria romanțată a unui sa�
fari vor găsi în acest roman o nouă poveste
de iubire, iar cei care nu au cunoscut încă
„vocea hipnotică de sirenă“ din proza Da�
nielei Zeca sunt puși în fața unei istorii noi
despre pasiune, aur și putere.

„Am proiectat să scriu o trilogie orien�
tală în care acest al doilea roman e o poveste
a întâlnirii încordate dintre «eu» și «celă�
lalt», dintre femei și bărbați deopotrivă – o
odisee a celor trei feluri de eroi care vor con�
strui întotdeauna, în orice literatură, isto�
riile care se țin minte: Amantul, Stăpânul și
Profetul. Demonii vântului este cartea Stă�
pânului îndrăgostit.“ (Daniela Zeca)

DANIELA ZECA�BUZURAeste absolventă
a Facultății de Litere din București și a Facul �
tății de Jurnalism și Științele Comunicării. Cu

un doctorat în filologie (2001) și unul în co�
municare (2015) la Universitatea din
București, este titulara cursului de genuri
ale audiovizualului din cadrul ace leiași
universități. În 2006 a primit distincția
„Personalitatea europeană a anului pentru
România“, secțiunea televiziune, acordată

de Fundația Eurolink și Comisia Euro�
peană. În intervalul ianuarie 2004 – august
2012 a fost directorul canalului de televi�
ziune TVR Cultural, iar din 2015 până în
prezent își identifică numele cu talk�show�
ul Mic dejun cu un campion, pe care îl rea�
lizează pentru TVR2. A mai publicat
vo lumele: Orfeea (poezie, Viitorul Româ�
nesc, 1994), Îngeri pe carosabil (proză, Co�
resi, 2000), Melonul domnului comisar
(critică literară, Curtea Veche, 2005), Jurna�
lismul de televiziune (Polirom, 2005), Totul
la vedere. Televiziunea după Big Brother
(Polirom, 2007), Veridic. Virtual. Ludic. Efec�
tul de real al televiziunii (Polirom, 2009), Is�
toria ro manțată a unui safari (roman,
Polirom, 2009, 2011), Zece zile sub văl/ Ten
Days Under the Veil (jurnal de călătorie, Li�
tera, 2011), Omar cel orb (roman, Polirom,
2012, 2017) și La taclale cu idolii (critică și
teorie media, Polirom, 2015). A obținut mai
multe nominalizări și distincții prestigioase
pentru literatură și jurnalism. SDC

Traducere din limba engleză și note 
de Cristian Neagoe

Căpitanul e dus cu pluta și marinarii au
fugit cu vasul reunește însemnări din jur�
nalele ținute de Bukowski în ultimii ani de
viață. Scriitorul septuagenar, ajuns deja o le�
gendă a undergroundului literar american,
scrie cu franchețea�i cunoscută despre
aproape orice – de la bătrânețe și moarte la
pisici și căsnicie, de la băutură, celebritate,
muzică și scris la curse de cai, alcoolism și
fumat. Nimic nu scapă minții agitate a aces�
tui nonconformist. Instalat în fața unui cal�
culator care se strică întruna, notează câte
un gând despre tot ce�i trece prin cap – de
parcă ar încerca să adune în jurul lui, cu o
ultimă sforțare, întreaga lume pe care o
iubește și o detestă în același timp.

„Nu ai nimic de pierdut atunci când
scrii; scrisul îți va face degetele de la pi�
cioare să râdă când dormi; [...] îți va face
ochii să strălucească și te va pune față�n față
cu Moartea. Vei muri un luptător, vei fi ce�
lebrat în infern. Norocul cuvântului. Mergi

cu el, trimite�l mai departe. Fii Clovnul din
Întuneric. E nostim. E nostim. Încă un vers...“
(Charles Bukowski)

„Bukowski n�a fost și nu va fi niciodată
mainstream. Cu toate că are milioane de citi�
tori în toată lumea, e unul dintre acei scriitori
care scoate din sărite atât de mult, încât n�ar
putea intra în veci în tiparele bunului�simț.“
(John Martin, fondatorul Black Sparrow Press)

„Fanii nu�l mai pot suna pe Bukowski la
miezul nopții și nici nu se mai pot îngrămădi
la ușa locuinței lui din Los Angeles. Dar scri�
sul său, felul în care și�a trăit viața îi ajută
cumva pe toți. Îți spui, citindu�l: «Bukowski,
erai distrus și totuși te țineai pe picioare, ai
supraviețuit. M�am hotărât, deci, să nu�mi
leg ștreangul de gât!».“ („The New Yorker“)

CHARLES BUKOWSKI s�a născut în
Germania, la Andernach, în 1920. Când
avea doi ani, părinții lui s�au mutat în Sta�
tele Unite, stabilindu�se în Los Angeles,
unde scriitorul a copilărit și și�a petrecut
cea mai mare parte din viață. A studiat la
Los Angeles City College, dar a abandonat

cursurile și a dus o viață dezordonată, scri�
ind cu o pasiune îndârjită și schimbând di�
verse slujbe pentru a supraviețui: a lucrat
într�un abator, într�o fabrică de biscuiți
pentru câini, a fost spălător de vase, șofer
de camion și funcționar de poștă. A publi�
cat prima povestire la douăzeci și patru de
ani, iar în 1960 a debutat cu un volum de
versuri. Încetul cu încetul, valoarea operei
sale a început să fie recunoscută, iar în 1969
Bukowski a semnat un contract de exclusi�
vitate cu Black Sparrow Press, ceea ce i�a
permis să renunțe la slujba lui din acel mo�
ment și să se dedice exclusiv scrisului.
Autor prolific, a publicat numeroase vo�
lume de poezie, antologii de povestiri și ro�
mane, devenind unul dintre cei mai citiți
scriitori americani contemporani. La Edi�
tura Polirom au apărut până în prezent ro�
manele Femei (2003, 2012, 2016), De duzină
(2003, 2019),  Factotum (2004, 2018), Poșta
(2004, 2017), Hollywood (2012, 2017), Șuncă
pe pâine (2011, 2015, 2018), volumele de po�
vestiri Dragoste la 17,50 $ (2016, 2019),
Povești despre nebunia obișnuită (2017),

Muzică de belele (2018) și antologia de poe�
zie Dragostea e un câine venit din iad
(2007). Charles Bukowski s�a stins din viață
în 1994 în San Pedro, California. SDC

Daniela Zeca-Buzura, Demonii vântului
SEMNALE EDITORIALE

Charles Bukowski, Căpitanul e dus 
cu pluta și marinarii au fugit cu vasul
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Oarecum ascuns în spatele tără�
boiului provocat de serialul Ine�
lele puterii, există o altă franciză
heroic fantasy care a cucerit în�
treaga lume și care și�ar dori, și
ea, o lungă și profitabilă prezență
în lumea divertismentului. Și, în
vreme ce privesc la succesul nou�
lui Game of Thrones și la specta�
culosul eșec al așa�zisei adaptări
televizate după Tolkien, fanii ge�
nului așteaptă să vadă dacă noul
film Dungeons & Dragons, care va
fi lansat în primăvara viitoare, va

reuși să dea lovitura. Pentru că fil�
mul este bazat pe probabil cea
mai de succes franciză de jocuri
din istorie. Una care se apropie cu
pași repezi de aniversarea a jumă�
tate de secol de existență, timp în
care a intrat în cultura populară,
a provocat scandaluri și panică și
a influențat o mulțime de per �
sonalități, de la Stephen King la
Elon Musk.

Pe vremea când Tolkien se stin�
gea din viață (2 septembrie 1973),
în Lake Geneva, Wisconsin, un tânăr

martor al lui Iehova care se lăsase
de liceu, Gary Gygax, începuse să
piardă vremea în subsolul casei
părintești jucând jocuri de război
pe hârtie cu prietenii. Gygax se
distra recreând pe masă bătălii ce�
lebre, folosind raportoare și rigle,
cu soldăței de jucărie reprezen�
tând batalioane de infanterie, ca�
valerie și artilerie. Acestea au evo�
luat repede în ceea ce a primit
numele de Dungeons & Dragons
(D&D), jocul care, cum nimeni nu
și�o închipuia atunci, avea să de�
vină cel mai celebru joc de rol din
istorie. Ideea este simplă, explică
„The Guardian“: „Fiecare jucător
alege să fie un personaj într�o mi�
siune. Există, de asemenea, un
maestru al jocului numit Dun�
geon Master, care creează obsta�
cole, provocări și monștri în tim�
pul «călătoriilor» jucătorilor. Se
folosesc zaruri pentru a introduce
un element de noroc, unele cu
până la 20 de fațete“.

Nu e de mirare că, în primele
variante, pentru acest joc medie�
valo�fantastic făcut din hârtie Gy�
gax s�a inspirat din opera lui Tol�
kien și, de asemenea, nu e de
mirare că, atunci când D&D a fost
lansat comercial, în 1974, moște �
nitorii scriitorului britanic s�au
adresat tribunalului, motivând o
încălcare a dreptului de autor. 

D&D, departe de jocurile video

de azi, făcea apel la imaginația ju�
cătorului și la plăcerea acestuia
de a juca. Era de fapt o cutie de
carton ce conținea trei fluturași
cu reguli de joc, câteva alte mate�
riale de referință, totul la un preț
cam piperat în epocă, de 10 dolari.
Probabil că Gygax și celălalt creator
al jocului, Dave Arneson, nu și�au
închipuit că acesta era punctul de
pornire pentru o industrie care
acum valorează zeci de miliarde de
dolari, declinată în jocuri video,
cărți, filme, emisiuni TV, canale
YouTube, plus inevitabilele figurine
și, din 2024, un parc tematic.

Cu toate acestea, în 1979 D&D a
primit o lovitură serioasă, care pu�
tea fi chiar fatală, odată cu mult
mediatizata dispariție a unuia
dintre cei mai buni jucători, un
băiat de 16 ani, James Dallas Eg�
bert III. După o perioadă în care
tabloidele au creat o adevărată is�
terie, tânărul a reapărut, dar în
scurtă vreme s�a sinucis, fără ca
cineva să știe exact motivele.
Mulți „gardieni ai moralei“ s�au
întrebat, cu voce tare, dacă nu
cumva D&D este teribil de peri�
culos, deoarece jucătorii lui riscă
să piardă contactul cu realitatea
și să se rătăcească definitiv în lu�
mea lor fantastică. 

În 1982, filmul TV Mazes and
Monsters (filmul de debut al lui
Tom Hanks) aducea povestea și
mai mult în atenția opiniei pu�
blice. Era bazat pe un roman pe
care scriitoarea Rona Jaffe îl pro�
dusese în 1981 în mare grabă (ca
să nu�i fure cineva ideea) și care,
la rândul lui, se bazase doar pe ar�
ticolele presei de senzație. 

Era momentul în care în SUA
debuta cunoscuta „panică sata�
nică“, o isterie în masă bazată pe
ideea că anumite forme ale cultu�
rii populare, cum ar fi muzica
heavy metal sau Dungeons & Dra�
gons, duc la presupuse „ritualuri
satanice“. Alta ar fi fost percepția
publică a jocului dacă Steven
Spielberg ar fi putut, așa cum a

vrut (dar a fost împiedicat de
drepturile de autor), să introducă
Dungeons & Dragons în uriașul
lui succes din 1982, ET: The Extra�
Terrestrial.

Dungeons & Dragons a supra �
viețuit controversei și a devenit gi�
gantica franciză de azi. Mai mult,
pandemia i�a priit de minune: nu�
mai în 2020, vânzările D&D au
crescut cu 33%, al șaselea an de
creștere consecutivă. Se pare că,
închiși în casă cu un puști amator
de Dungeons & Dragons, membrii
familiei au învățat și ei să joace.
De asemenea, scrie „The Guar�
dian“, pandemia a adus schimbări
și în modul de a juca, fanii apelând
pentru partide la Zoom, Teams sau
Skype. A crescut și numărul celor
care au urmărit partidele în strea�
ming pe platforme precum Twitch
sau YouTube, Dungeons & Dra�
gons devenind, la fel ca șahul on�
line, un „sport de spectatori“.

Pe urmă, în această vară D&D a
primit o nouă injecție de vitalitate
datorită serialului Stranger Things.
Eroii seriei au fost întotdeauna ju�
cători pasionați de D&D, monștrii
din serial (Demogorgona, Vecna
etc.) sunt luați din joc. Nu e de mi�
rare, creatorii Stranger Things,
frații Matt și Ross Duffer, sunt
mari amatori și spun că jocul a
fost una dintre cele mai mari
influențe asupra procesului lor
creativ. La fel spun și David Be�
nioff și D.B. Weiss, cei cu Urzeala
tronurilor, iar George R.R. Martin
a fost Dungeon Master pentru un
joc similar. Mari jucători sunt și
Vin Diesel (care a corupt�o și pe
respectabila Judi Dench) și Elon
Musk, omul care poate declanșa
un nou trend (pop)cultural cu un
singur tweet. La fel cum un alt pa�
sionat a fost Robin Williams.

Mai rămâne acum ca Dungeons
& Dragons să reușească ceea ce,
încă, n�a reușit: să se transforme
în franciza dominantă a lumii fil�
melor și serialelor TV pe care le�a
inspirat în lunga lui istorie. SDC

Temnițe, dragoni,
panică satanică:
jocul de hârtie care
a cucerit lumea



succese din toate timpurile. Born
to Fly este o producție tipică pen�
tru China ultimei perioade, în
care industria națională de film
este tot mai bine finanțată, mai
ales filmele de propagandă patrio�
tică. Sunt filme care nu prea au
succes în afara țării, dar care, lo�
cal, bat producțiile americane,
mai ales când spectatorii, grație
infernalului sistem de „credite so�
cial“, sunt „îndemnați“ să vizio�
neze astfel de producții. De amin�
tit că Top Gun: Maverick este
interzis în China, fiindcă produ�
cătorii și realizatorii lui, într�o
mișcare surpriză la Hollywood, au
refuzat să cedeze presiunilor cen�
zurii chineze. Numai că... Born to
Fly nu a mai ajuns în sălile de ci�
nema după ce producătorii au
anunțat brusc că amână premiera
pe o perioadă nedefinită. Motivele
reale nu sunt cunoscute și singura
explicație, destul de nebuloasă,
oferită de producători, ar fi aceea
că efectele speciale nu ar fi fost la
înălțime. Retragerea lui Born to

FRASIER, LA LOC COMANDA!

Cum nimeni nu scapă într�o in�
dustrie disperată după „content“
pentru streaming, actorul Kelsey
Grammer va reintra în pielea per�
sonjului Frasier Crane într�un se�
rial�continuare de zece episoade
pe care îl pregătește Paramount+.
Grammer este singurul din distri �
buția originală a cărei prezență a
fost continuată până în prezent.
Unul dintre cele mai de succes sit�
comuri, Frasier a avut 263 de epi�
soade, între 1993 și 2004 (recom�
pensat cu 37 premii Emmy), deși
era o serie derivată din altă fran�
ciză de succes, Cheers. Noua con�
tinuare la Frasier a fost foarte do�
rită de public și actori de�a lungul
vremii, dar abia acum un studio
și�a asumat realizarea ei.

HORROR PE MALURILE
BOSFORULUI

Una dintre cele mai de succes
tendințe în Turcia o reprezintă fil�
mele horror: peste 60 de producții
de gen autohtone, cu conotații re�
ligioase, deseori realizate cu bu�
gete extrem de mici, au intrat în
acest an în programul cinemato�
grafelor. Publicul lor: un număr
foarte mare de spectatori super �
stițioși, susține „Le Figaro“. Ziarul
francez spune că, în ciuda crizei,
câte un nou film horror turcesc
are premiera în fiecare săptă�
mână. Până în 1990, Turcia realiza
puține producții de gen. Actuala
lor popularitate, crede criticul de
film Gizem Simsek Kaya de la Uni�
versitatea Kültür din Istanbul, re�
flectă evoluția societății tur cești.
„Reculul superstițiilor în fața
științei a început să se estompeze
la sfârșitul anilor ’90, înainte de
ajungerea la putere a preșe �
dintelor Erdogan, venit din lumea
islamului politic“, spune Gizem
Simsek Kaya. Odată cu filmul
Büyü (Vraja) din 2004, horrorul
cu conotație religioasă a început
să devină tot mai popular, ajutat
și de serialul Dabbe, numită după
o figură apocaliptică din Coran,
în vreme ce alt serial horror, Sic�
cin, a început să aibă succes din
2014 încoace. 
Una dintre cele mai mari pro�
bleme în realizarea acestor filme
o reprezintă „eroii“. Filmele de
groază turcești vorbesc în special
despre djini, personaje invizibile
în mitologia islamică, prin urmare
nimeni nu știe cum ar trebui
reprezentați pe ecran. „Ar fi mai

simplu să inventez extratereștri“,
se plânge Yesim Vatansever, care
se ocupă cu machiajele în aceste
filme. Asta fiindcă, explică Gizem
Kaya, vampirii și fantomele occi�
dentale nu se împacă foarte bine
cu sensibilitățile religioase tur �
cești. În general, aceste producții
realizate cu bugete ultra reduse
sunt filmate în câteva zile, negli�
jent montate și sunt, în general,
de nivel cel mult mediocru, dar cu
toate acestea atrag publicul. Unele
sunt filmate în sate și, de multe
ori, scrie „Le Figaro“, tot satul vine
să asiste la filmări.

„MADE IN CHINA“

Pentru a servi așa cum trebuie ze�
cile de milioane de spectatori care
merg la cinema de ziua națională,
chinezii au pus în program pro �
ducția locală Born to Fly, un film
despre piloții militari chinezi, o
copie a blockbusterului american
Top Gun: Maverick, devenit în
acest an unul dintre cele mai mare
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Fly din program și absența block �
busterelor americane a făcut ca,
în această perioadă, box�office�ul
chinez să înregistreze o prăbușire
cu 70% a încasărilor, comparativ
cu anul trecut, o consecință de�a
dreptul catastrofală din punct de
vedere financiar.

CRONICA NEAGRĂ

n Douglas Kirkland (88 de ani).
Celebru fotograf canadian, pasionat
de cinema, este cunoscut pentru a
fi imortalizat pe peliculă, în anii ’60,
cele mai mari staruri, precum Eli�
zabeth Taylor, Marilyn Monroe, Au�
drey Hepburn, Romy Schneider,
Brigitte Bardot. Portretul pe care i

l�a făcut lui Charlie Chaplin este
conservat la National Portrait Gal�
lery în Londra.
n Pharoah Sanders (81 de ani). Re�
numit saxofonist american, San�
ders a fost considerat unul dintre
cei mai mari muzicieni de jazz ac�
tuali, unul dintre moștenitorii lui
John Coltrane, din a cărui forma �
ție a făcut parte.

n Loretta Lynn (90 de ani). Muzi�
ciană americană, una dintre legen�
dele muzicii country, laureată, de�a
lungul vremii, a trei premii Grammy,
autoare a unor hituri precum Coal
Miner’s Daughter, You Ain’t Woman
Enough, The Pill sau Don’t Come
Home a Drinkin’. Cartea ei autobio�
grafică, Coal Miner’s Daughter, a fost
adaptată în 1980, iar actrița Sissy
Spacek, în rolul lui Lynn, a câștigat
un premiu Oscar. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT
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După o perioadă
marcată de pierderea
unuia dintre membrii
originali, Andy
Fletcher (decedat în
primăvară, la vârsta
de 60 de ani), grupul
Depeche Mode și-a
anunțat revenirea în
actualitate cu un nou
turneu și un nou
album cu titlul foarte
potrivit de Memento
Mori.

DRAGOȘ COJOCARU

Redus la formula de duet, adică
David Gahan și Martin Gore, De�
peche Mode intenționează ca,
anul viitor, să facă un turneu mon�
dial masiv, cu concerte în peste 20
de țări din Europa (inclusiv Ro�
mânia, pe 26 iulie) și America de
Nord. Noul album, al 15�lea din ca�
rieră (și primul de la Spirit, din 2017),
este produsul muncii din ultima pe�
rioadă și este, evident, marcat de
pierderea suferită de formație. 
„Am început să compunem încă de
la începutul pandemiei, subiectele 

pieselor sunt direct inspirate din
această perioadă. După moartea
lui Fletch, am decis să continuăm,
iar asta a adăugat discului un nou
nivel de înțelegere“, a explicat
Martin Gore, principalul compo�
zitor al formației.

„Fletch nu a apucat să audă
nici una dintre piesele de pe disc“,
explică Dave Gahan într�un inter�
viu acordat publicației „Conse�
quence of Sound“. „Eu și Martin
începusem deja lucrul la album,
găsisem deja titlul, dar Fletch nu
a apucat să asculte. Cred că ar fi
fost primul care ne�ar fi întrebat
de ce trebuie să cântăm atâta des�
pre moarte.“ 

Andy Fletcher, născut în Not�
tingham în 1961, a fost alături de
Depeche Mode încă din primele
zile, de când înființa alături de co�
legul de școală Vince Clarke for �
mația No Romance in China,
transformată apoi (după venirea
lui Martin Gore și trecerea la fo�
losirea sintetizatoarelor) în Com�
position of Sound și, apoi, după
sosirea vocalistului Dave Gahan,
în Depeche Mode. Din 1980, neîn�
trerupt, Andy Fletcher, membrul
cel mai discret, cu un rol oarecum
nedefinit, nu avea să părăsească
niciodată grupul. Dispariția lui,
evident, a lăsat un mare gol, dar
Gahan și Gore au decis că trebuie
să meargă mai departe. „Eu și
Martin am avut o discuție scurtă
și am ajuns amândoi la aceeași
concluzie, că vom finaliza noul

album“, spune Gahan. „Și că tre�
buie să mergem înainte, orice ar fi,
chiar și fără Fletch. Bineînțeles, nu
știm cum va fi, nu știm cum ne vom
simți, ce vom simți. E prima oară
când terminăm un disc, facem 

fotografiile de promovare cu An �
ton Corbijn, fără Fletch. Totul e
foarte diferit, e singurul mod în
care pot să descriu situația.“

Dave Gahan spune că, la mo�
mentul dispariției lui Fletch, 

albumul Memento Mori era deja
construit împreună cu Martin și
producătoarea Marta Salogni.
Acesta, spune vocalistul, este
modul în care a fost realizat fie�
care album al formației. Abia în
faza următoare ar fi trebuit ca
Andy Fletcher să intervină, să as�
culte ce s�a făcut, să aducă pro�
priile idei. Deși el nu era atât de
implicat în creația muzicii, spune
Gahan, „Fletch era o prezență
uriașă în sânul Depeche Mode, era
parte a formației. Și o înțelegi abia
când a ieșit din peisaj, așa cum 
s�a întâmplat când Vince și Alan
au părăsit formația.“

Pe de altă parte, pandemia a
făcut ca Depeche Mode să nu ser�
beze, așa cum s�ar fi cuvenit, unul
dintre cele mai importante al�
bume din carieră, Violator, de la a
cărui apariție s�au împlinit, în
2020, trei decenii.

„Discul acesta a schimbat to �
tul pentru noi“, recunoaște Dave
Gahan. „Noi, ca formație, mer�
geam înainte, nu știam nimic alt �
ceva. Muncisem foarte mult vreme
de 10 ani, nonstop, de la album la
album, de la turneu la turneu. Nu
ne opriserăm nici o clipă. După
care apare și Violator și totul de�
vine o chestie gigantică. A schim�
bat totul pentru noi, în sens bun,
ne�a oferit posibilitatea să explo�
răm alte direcții muzicale și ne�a
oferit un public pe care doar ni�l
imaginam pe vremea când înce�
peam.“ SDC

Copiii au nevoie de activități fi�
zice extrașcolare, pentru a des�
cărca energia și stresul cotidian.
În funcție de abilitățile lor reale
sau imaginate de părinți, juniorii
patriei frecventează cluburi de
karate, tenis de masă sau de
câmp, dans de toate felurile sau,
mai nou, înot. Lista este mult mai
lungă, însă deja s�a înțeles ideea.

Recent am surprins o conversație
între doi tătici. Scrima este foarte
bună, zice unul, dar nu știu dacă să�l
dau pe al meu la floretă sau la
sabie, exclus spadă fiindcă e prea
grea. Partea rea, atunci când asculți
ceva fără să vrei, este că nu poți in�
terveni în conversație fără să pari
indiscret. Am rămas cu gura căs�
cată și cu trei întrebări. Ce este flo�
reta? Ce este spada? Ce este sabia?
Crezusem că scrima e numai una,
oameni care încearcă să se taie re�
ciproc și niște unii care le acordă
puncte. Acum aflu că sunt trei
arme distincte. Hai pe Google.

Da, dragii mei, se pare că scri �
ma implică trei discipline dis�
tincte. Prima este floreta. Cea mai
mică și mai ușoară dintre arme, se
pretează copiilor mai firavi. Este o
armă de împungere, adică nu poți
tăia pe nimeni. Ai voie să�ți atingi
adversarul doar de la brâu în sus,
dar fără a�l croi peste mâini sau
cap. Este nevoie, așadar, de multă
precizie pentru a face punctul.

Spada, de care tăticul respectiv
nu voia să audă, este un fel de flo�
retă mai mare. Așadar tot prin îm�
pungere își face treaba, dar se
adre  sează copiilor mai vânjoși, fiind �
că este grea și nu ai voie să folosești
ambele mâini, ca în filmele cu Făt
Frumos. Avantajul constă în faptul
că ai voie să�ți împungi adversarul
oriunde, primești punct inclusiv

dacă îl înțepi în pantof, marea
condiție fiind să pui pe vârful armei
o presiune de măcar 750 de grame
pentru minim două milisecunde.
Este disciplina la care marea cam�
pioană Ana Maria Brânză și�a tran �
sformat concu rența în șvaițer.

Mare grijă cu sabia, fiindcă
sabia taie, chiar dacă tăticul nu a
părut îngrijorat de această carac�
teristică. Ai voie să�l feliezi pe săr�
manul oponent, dar numai în
partea superioară a corpului. 

Evident, există un costum
special care te protejează, fiindcă
vorbim totuși despre un sport,
chiar dacă la bază a fost un mod
de luptă în războaie sau în due�
luri. Mă bucur că nobila artă a
mânuirii sabiei dăinuie prin sport
de confruntare directă. În același

timp, mă bucur că arta mânuirii
arcului nu și�a găsit corespondent
într�o com petiție sportivă om con�
tra om, fiindcă spiritul civic m�ar
fi obligat să devin indiscret și să
trag de mânecă pe orice tătic care
ar spune că se gândește să�și dea
copilul la arc. SDC
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En garde!

Depeche Mode: viața după Fletcher
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