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Meciul literar 
pe via]\ [i 
pe moarte 
de la FILB

R\zvan Chiru]\

„Patru poe]i s-au b\tut la Clu bul
}\ranului din Bucu re[ti“, astfel
ar fi sunat titlul acestui articol,
dac\ ar fi fost publicat `ntr-un co-
tidian tabloid. Cei patru poe]i s-au
b\tut, ̀ ntr-a  de v\r, dar ̀ n versuri,
`n ringul Literary Death Match,
moment care a reprezentat punc-
tul culminant al celei de-a opta
edi]ii a Festivalului Interna]io-
nal de Literatur\ Bucure[ti.
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Citi]i interviul realizat de George Onofrei `n » paginile 8-9

Românii e de[tep]i

INTERVIU CU ANNA MORETTI {I MICHEL VERGÉ-FRANCESCHI, 
AUTORII ISTORIEI EROTICE A CUR}II DE LA VERSAILLES

Versailles-ul re`nviat: 
„Am vrut s\ umplem acest
castel cu sentimente, cu emo]ii“

Filarmonica din
Ia[i, str\lucire
european\ 
`n umbra
sediului-ruin\

C\t\lin Hopulele

Filarmonica din Ia[i tr\ie[te `n
fiecare zi a existen]ei sale o antitez\ –
una dintre cele mai vi zibile, la nivel
european, institu]ii culturale ie[ene
se afl\ ̀ ntr-o pe numbr\ complet\ ̀ n
capitala Mol dovei. ~ntr-o perma-
nent\ c\u tare a unui sediu, impro -
vizând spa]ii pentru repeti]ii, inter -
pre tând `n s\lile pe care le pun al]ii
la dispo zi]ie, ie[enii par c\ au uitat
de soarta uneia dintre cele mai bu -
ne orchestre din ]ar\, ce a primit 
zeci de distinc]ii interna]ionale. 

» pag. 11

De ce am citi azi O istorie erotic\ a cur]ii de la Versailles, volumul scris `n tandem de o specialist\ `n
estetic\, `n senzualitatea `n literatur\ [i un istoric consacrat, laureat al Aca demiei Franceze? Am pu tea g\si
nenum\rate explica]ii care s\ ne fereasc\, pân\ la urm\, de adev\r, de „vina“ de a fi sinceri cu noi `n[ine.
Realitatea este c\ `n vremurile de glorie ale Versailles-ului, `ntr-un anume sens, parizienii erau cam tot at=t
de avizi dup\ tabloid pe cât suntem [i noi ast\zi. Anna Moretti [i Michel Vergé-Franceschi `[i asum\ scrie rea
unei istorii foarte ni[a te, `n care lucrurile deja cunoscute sunt plasate extrem de ingenios `ntre coper tele
unei c\r]i, cu o pros pe ]ime ademenitoare pentru cititorul contemporan. 

CFR 2015
Radu Pavel Gheo

Acum câteva s\pt\mâni a trebuit s\
merg la Cluj [i am c\utat un tren
convenabil. Am g\sit un accelerat
de diminea]\, numit mai nou [i mai
modest „Interregio“, [i ̀ n zori, pe un
frig tomnatic, am pornit spre gar\.

» pag. 5



R\zvan Chiru]\

Cei patru poe]i s-au b\tut, `ntr-a -
de v\r, dar `n versuri, `n ringul Li-
terary Death Match, moment care
a reprezentat punctul culminant
al celei de-a opta edi]ii a Festivalu-
lui Interna]ional de Literatur\
Bucure[ti (FILB). Dar afi[ul `ntre-
gului eveniment, desf\[urat `ntre
2 [i 4 decembrie, a mai inclus [i al-
te numere de atrac]ie: dou\ seri ̀ n
care al]i opt autori, nume impor-
tante ale literaturii contemporane
din Turcia, Elve]ia, Ungaria, Spa-
nia [i România, au citit din pro-
priile opere.

Poeme, nu upercuturi

Dup\ ce a terminat de citit versu-
rile scrise pe burt\, R\zvan }upa
[i-a scos tricoul [i l-a aruncat pe
jos, ̀ n aplauzele audien]ei. „De eu-
glena verde nu scapi/ n-a sc\pat
nimeni [i nici de diviziunea ei am-
bigu\/ To]i cei pe care `i [tiu au
fost traumatiza]i de râs/ To]i cei
care am urât literatura obligato-
rie/ [i i-am spus ([tiu, e o rim\ de
om pe care `l ur\[te `napoi litera-
tura)“, a citit poetul de pe bra]ul
stâng. R\zvan }upa [i-a scris ver-
suri pe tot corpul, chiar [i pe burt\
[i pe picioare, [i s-a prezentat cu
ele mai `ntâi ascunse sub haine.
Apoi le-a l\sat la vedere, `n spe-
ran]a c\ va câ[tiga Literary Death
Match, primul eveniment de acest
fel care a avut loc `n România, la

Festivalul Interna]ional de Litera-
tur\ Bucure[ti. 

Conceput de c\tre Adrian Todd
Zuniga ca un meci de box, Litera-
ry Death Match nu aduce `ns\ `n
ring boxeri, ci poe]i care nu se
n\pustesc unul asupra celuilalt cu
upercuturi, ci cu poeme. „Literary
Death Match `[i propune s\ con-
frunte pe scen\ patru autori care
citesc din crea]iile proprii, fiind
apoi evalua]i de c\tre un juriu. Li-
terary Death Match a fost itinerat
prin `ntreaga lume, iar Bucu re[ -
tiul este primul ora[ dintr-o ]ar\
din Europa Central\ [i de Est `n
care Zuniga ajunge cu proiectul
s\u“, am citit `n prezentarea f\ -
cut\ de organizatorii FILB. 

Meciul `n versuri care a avut
loc vineri, 4 decembrie, la Clubul
}\ranului, a fost al 420-lea din is-
toria acestui concept. La confrun-
tare, pe care Adrian Todd Zuniga
a considerat-o la final una dintre
cele mai bune zece care au avut
loc `n lume, au participat Tara
Skur tu, poet\ [i traduc\toare ame -
rican\, Svetlana Cârstean, R\z van
}upa [i Mugur Grosu, poe]i ro-
mâni. Juriul de la Bucure[ti a fost
format din Bogdan-Alexandru
St\nescu, pre[edintele FILB, Lui-
za Vasiliu [i Andrei Gheorghe. 

„Poezia pe care o scriu
e super amuzant\“

Dup\ ce a intrat ̀ n ring ̀ ntr-un ha-
lat care ar fi trebuit s\ ne amin-
teasc\ de acoper\mântul unui bo-
xer, Tara Skurtu l-a lep\dat pen-
tru a ne etala rochia scurt\ [i
strâns\ pe corp a unei femei blon-
de, ale c\rei picioare au contribuit
decisiv la victoria final\, dar au
stârnit [i reac]iile negative ale
unor poete mai timide din public,
care au comentat `n culise c\ au
frivolizat poezia. „You don’t know

how to give/ your word to the
world this morning/ so you get
out of bed, grab a shirt/ from the
pile or worn shirts, take/ a walk to
the cornered market“, cu aceste
versuri a `nceput Tara Skurtu
duelul. „Dup\ mine vine o masc\,
face un semn [i cade cortina/`n
spatele ei trei vl\jgani cu lan-
tern\/ pornesc `n c\utarea mea/
primul are un mu[uroi de bunici
pe fa]\/ deci pe drum uit\ de mine
[i se r\t\ ce[ te“, i-a replicat Mugur
Grosu, adversarul s\u din prima
rund\ a meciului poe]ilor, din
spatele unei m\[ti negre. „Sunt
aici `n curtea interioar\, f\r\
chef,/ bând o margarita s\rat\.
~mi simt/ ficatul, `l ignor ca pe pa-
harul de ap\/de azi-noapte. Am
obosit s\ ̀ ]i scriu/ ̀ n tru na când ar
trebui s\ scriu/ poeme despre
loc“, a contracarat poeta ameri-
can\ cu o poezie pe care a citit-o ̀ n
limba român\. „Un rac/ atât de
frumos venea plecând `n cât de
piept mi l-am prins/ veni iar pisa-
rul fotografie tot disp\ru/a[a am
r\mas `n istorie/ plecat/ venind“,
a `nchis [i autorul român. Pân\ la
urm\, un m\r [i o sticl\ de ap\ pe
care [i-a turnat-o `n cap Tara
Skurtu au decis câ[tig\torul pri-
mei runde, cu argumentul juriu-
lui c\ poeta „[i-a dorit mai mult
victoria [i am vrea s\ o vedem tur-
nându-[i doi litri de ap\ ̀ n final\“.

Runda a doua i-a pus fa]\ `n
fa]\ pe Svetlana Cârstean, „sper
c\ v\ da]i seama c\ dac\ sunt aici
este pentru c\ sunt foarte amu-
zant\, realmente, [i poezia pe care
o scriu eu e super amuzant\, o s\
v\ distra]i foarte tare“, [i R\zvan
}upa, „gata, toate hainele scoate-le,
arunc\-le peste tine/ iar cine le ia
se transform\ `n tine/ pân\ când
pentru toate astea nu inventeaz\
medicamente“. Cum poetul a

r\mas, pân\ la finalul rundei,
doar `n ni[te bermude galbene, a
câ[tigat [i a intrat `n finala de la
Bucure[ti a Literary Death Match.
O final\ strâns\, dar care nu a mai
avut leg\tur\ cu poezia, ci cu sila-
bisirea pe litere a unor nume com-
plicate de scriitori. O departajare
care a stârnit amuzamentul majo-
rit\]ii publicului, dar [i nemul -
]umirea acelora[i poete timide,
care s-au plâns de injuste]ea unei
astfel de departaj\ri cum se plâng
suporterii dup\ ce echipa lor de
fotbal a pierdut la loviturile de la
11 metri. Oricum, marea câ[ti g\ -
toare a Literary Death Match, edi -
]ia de România, a fost poeta ameri-
can\ Tara Skurtu, al c\rei discurs
de mul]umire a fost o `njur\tur\
pe care a `nv\]at-o `n limba româ -
n\. Pentru c\, nu-i a[a, `nju r\tu -
rile se `nva]\ primele. 

„Acum sunt sigur\ 
c\ nu visez“

Dar v-am povestit pân\ acum ceea
ce s-a `ntâmplat `n cea de a treia zi
a Festivalului Interna]ional de Li-
teratur\ Bucure[ti. ~n prima zi,
`ns\, FILB a fost deschis la Clubul
}\ranului de patru autori impor-
tan]i, care au citit fiecare câte un
fragment din romanele lor. Györ-
gy Dragomán, Dana Grigorcea,
Adriana Bittel [i Ion Iovan s-au
„confruntat“, de asemenea, ̀ n fa]a
publicului, dar nu ̀ n ring, ci calm,
la mas\. „Când deschid ochii, v\d
crescând pe cer, deasupra mea, un
nor negru, atât de negru, `ncât am
impresia c\ visez“, a ̀ nceput scrii-
torul maghiar s\ citeasc\ din Ru-
gul, romanul s\u tradus anul
acesta la Editura Polirom. „Parfu-
mul intim de tei se lipe[te de 
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Meciul literar pe via]\
[i pe moarte de la FILB
„Patru poe]i s-au b\tut 
la Clubul }\ranului din
Bucure[ti“, astfel ar fi
sunat titlul acestui
articol, dac\ ar fi fost
publicat `ntr-un cotidian
tabloid. 

„Ne r\mân speran]a [i barterele“
„Bugetul FILB nu dep\[e[te 8.000-10.000 de euro, o sum\ palpabil\, nimic extravagant. Din p\cate, `ns\,
a[a cum spuneam [i mai `nainte, nici o institu]ie, public\ sau privat\, nu [i-a asumat pentru o perioad\
mai lung\ aceast\ «investi]ie». {i atunci ne r\mân la dispozi]ie speran]a, plus [irul nesfâr[it de bartere
pe care le activ\m anual – C\rture[ti ne hr\ne[te gratis oaspe]ii la prânz, Dacia ne printeaz\ gratis cata-
loagele [i afi[ele [.a.m.d. –, plus colabor\rile cu institute str\ine de cultur\ din Bucure[ti: British Coun-
cil, Institutul Cervantes, Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucure[ti, Institutul Polonez, Amba-
sada Israelului, Ambasada Elve]iei“ – Oana Boca St\nescu, `ntr-un interviu pentru Mediafax.

Tara Skurtu



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 506 » 12 – 18 decembrie 2015

actualitate  «  3  

ziduri [i de ma[inile parcate de-a
curmezi[ul pe trotuar, `ncleiaz\
chiar [i blana câinilor din cur]i [i
nuielele m\tur\torului vânjos `n
salopeta galben\“, a citit [i autoa-
rea elve]ian\ de origine român\
Dana Grigorcea din romanul s\u
Sentimentul primar al nevino v\ -
]iei. Confruntarea nu a avut loc
sub forma unui duel, `n realitate
autorii [i-au citit fragmentele lor
pân\ la cap\t, dar sub influen]a
Literay Death Match putem s\ ne
imagin\m c\ a fost un duel al cu-
vintelor. A[a c\ „la insisten]ele
p\ rin]ilor, absolvise dreptul, scâr-
bit de ceea ce memorase [i con-
vins c\ ceea ce va trebui s\ profe-
seze are prea pu]in\ leg\tur\ cu
democra]ia“, a continuat Adriana
Bittel, cu lectura din volumul co-
lectiv Cartea sim]urilor. „A[ vrea
s\ fiu ceva mai optimist azi, dar
ieri a fost 1 decembrie. Nu pot
`nghi]i aceast\ dat\, care `n 1918
ne-a ghilotinat n\dejdea. (...) Pen-
tru c\ ce `nseamn\ liberalismul?
Demolarea tradi]iilor senioriale.
F\r\ valori neeridare ne pr\bu -
[im `ntr-o ]ar\ nedospit\“, a „con-
tracarat“ Ion Iovan, cu o lectur\
din romanul MJC, ap\rut tot anul
acesta la Polirom. 

„Norul e tot acolo, acum sunt
sigur\ c\ nu visez [i nici nu-i o

`nchipuire de-a mea, cerul e ̀ ntr-a -
dev\r complet ̀ ntunecat. E un nor
de fum dens [i negru, care vine
dinspre locomotiva cea veche,
`ns\ nu doar co[ul locomotivei fu-
meg\....“, a revenit György Drago-
mán. „...o anume raz\ a lunii care
anuleaz\ geometria str\zii [i un
graur care vrea s\ imite o l\ -
tr\tur\ `n toiul nop]ii sau un mo-
tor care nu vrea s\ porneasc\ [i al
c\rui ecou m\soar\ cu precizie
lungimea unei str\zi“, a citit Dana
Grigorcea. 

„Plec de la o idee, de la o imagi-
ne [i caut limbajul care s\ se potri-
veasc\ cu ideea sau imaginea res-
pectiv\. Pot s\ m\ servesc de toat\
literatura universal\, pot s\ `mi
aleg orice stil vreau care s\ ser-
veasc\ pove[tii. Nu m\ gândesc,
când m\ apuc s\ scriu, `n ce tra -
di]ie m\ `nscriu“, a explicat auto-
rea cum `[i construie[te romane-
le, ca r\spuns la o `ntrebare pus\
de moderatorii primelor dou\ seri
FILB, Adela Greceanu [i Matei
Martin. 

„Cuno[team durerea 
[i sim]eam `n 
fiecare zi teroarea“

Ziua a doua a Festivalului Interna -
]ional de Literatur\ Bucure[ti a fost
dedicat\, de asemenea, lecturilor.

Scriitorul spaniol Iván Repila, au-
torul turc Burhan Sönmez, Octa-
vian Soviany [i Cosmin Per ]a au
citit din volumele lor ap\rute anul
acesta `n România (sau care sunt
`n curs de traducere, cum este ca-
zul scriitorului din Turcia). 

Iván Repila este considerat unul
dintre cei mai importan]i proza-
tori tineri spanioli. Dup\ ce a lu-
crat `n publicitate, ca graphic de -
signer [i editorialist, c\r]ile sale
au fost traduse `n peste 20 de
limbi. Cel mai important roman al
s\u este cel de-al doilea pe care l-a
scris, B\iatul care a furat calul lui
Attila. „Cel Mare suspin\ [i `[i
pune din nou dopurile `n urechi.
Fratele lui a intrat `ntr-una din
acele transe, atât de frecvente `n
ultima vreme, `n care nu pare s\
[tie cine e [i de unde vine. Cu o
noapte `n urm\ a ]inut un lung
discurs despre natura uman\, ex-
plicând c\ oamenii au fost, de fapt,
viet\]i marine `nainte de a deveni
animale terestre; zicea c\ e impor-
tant s\ prive[ti marea ca s\ te
`ntorci la originile speciei tale“, a
citit Iván Repila. 

„Celula era rece. ~n timp ce eu
`i spuneam povestea Doctorului,
Frizerul Kamo z\cea chircit pe be-
tonul gol-golu]. Nu aveam cu ce s\
ne `nvelim, ne `nc\lzeam `nghe-
suindu-ne unul `n altul ca puii de
c\]ea. Timpul se ̀ nvârtea ̀ n loc de
zile `ntregi [i nu mai deosebeam
ziua de noapte“, a citit [i autorul
turc, considerat una dintre cele
mai impresionante voci ale litera-
turii turce de ast\zi.  

„M\ bucur mult c\ pe lista oas -
pe]ilor FILB 8  se afl\ [i un scriitor

contemporan turc, c\ avem [an-
sa s\ descoperim literatura turc\
de ast\zi, s\ trecem dincolo de
Orhan Pamuk [i Elif Shafak“, l-a
l\udat Oana Boca St\nescu, ma-
nagerul festivalului, `n prezenta-
rea pe care i-a f\cut-o pe Face-
book lui Burhan Sönmez.

Dar s\ revenim ̀ n offline. „Apoi
s-a hot\rât s\ descrie, cu preci -
zie, felul `n care arat\ `n mintea
sa diferitele sentimente, ajun -
gând la concluzii incredibile,

precum aceea c\ structura urii
este piramidal\ [i giratorie sau c\
plictiseala are o inconsisten]\ vâs-
coas\“, a citit Iván Repila. „Cu -
no[ team durerea [i sim]eam `n
fiecare zi teroarea cum ne umple
sufletul `n timp ce eram du[i la
tortur\. ~n acea scurt\ pauz\ `n
care ne preg\team s\ sim]im du -
rerea, omul era totuna cu ani-
malul, s\n\tosul cu nebunul [i
`ngerul cu demonul“, a `ncheiat
Burhan Sönmez. 

Tara Skurtu

Juriul FILB (Andrei Gheorghe, Luiza Vasiliu [i
Bogdan-Alexandru St\nescu) [i Mugur Grosu

R\z van }upa



Anne Enright este o scriitoare ir-
landez\ care `n anul 2007 a primit
Man Booker Prize pentru romanul
Reuniunea. Premiile acestea func -
]ioneaz\, `n lumea literar\, ca o ga-
ran]ie, dar pentru mine, cititor
prea b\trân ca s\ nu cunosc ilegiti-
mitatea oric\rui clasament, `n afa-
ra celor strict personale, nu `n -
seamn\ nimic. Absolut nimic. De

altfel, nici nu am remarcat repede
c\ aceast\ informa]ie figureaz\ [i
pe coperta edi]iei române[ti, publi-
cat\ prompt la Polirom, `n anul
2008 (bun an [i pentru literatur\, [i
pentru lume!). 

~n chestiunea c\r]ilor, am ̀ ncre-
dere doar `n prietenii mei cititori.
Citesc numai [i numai pe baza re-
comand\rilor acestora. Ace[ti prie-
teni ai mei sunt scriitori [i actori [i
pictori [i chiar contabili. To]i citesc
foarte mult [i citesc foarte bine, iar
eu am o `ncredere deplin\ `n dis-
cern\mântul cuvintelor lor. Nicio-
dat\ nu am fost dezam\git. Dar
iat\-m\ parcurgând lene[ primele
treizeci de pagini din Reuniunea
`ntrebându-m\ ce o fi g\sit aici ma-
rele dramaturg contemporan care
mi-a vorbit despre ea `n termeni
atât de elogio[i. Apoi, a venit pagi-
na treizeci [i patru. Exist\ ̀ n c\r]i o
grani]\. Vine, pur [i simplu, un

fragment care te convinge c\ e[ti ̀ n
povestea potrivit\. ~n romanul
Reu niunea, acest fragment este:
„Poate c-ar trebui s\ trag pe dreap-
ta, dar n-o fac: conduc [i plâng tot
drumul. Pe Collins Avenue, un tip
blocat `n traficul din sens contrar
se uit\ la mine cum plâng [i m\
zbucium `n cutia mea metalic\ lu-
xoas\. E la o jum\tate de metru de
mine. E chiar acolo. ~mi arunc\ o
privire de profund\ `n]elegere [i
apoi alunec\ `ncet pe lâng\ mine.
Tuturor ni se `ntâm pl\. {i ceea ce
m\ uime[te, când o iau pe auto -
strad\, nu este faptul c\ fiecare din-
tre noi pierde pe cineva, ci faptul c\
fiecare dintre noi iube[te pe cineva.
Pare o imens\ risip\ de energie – [i
to]i contribuim la ea, to]i oamenii
care gonesc de-a lungul liniilor al-
be, care se `ntâlnesc, se `ndreapt\
`n ace ea[i direc]ie, se dep\[esc. Fie-
care dintre noi iube[te pe cineva,

chiar [i atunci când nu mai e aici.
~mi dau seama c\ nu exist\ nici un
dram de logic\ sau folos `n toate
acestea“.

Citind [i recitind aceste rânduri
am intrat ̀ ntr-o capodoper\. Dinco-
lo de ele, am v\zut ̀ n Anne Enright
ceea ce este: o mare scrii toare de la
`nceputul secolului XXI, care nu se
teme de adev\r [i `l spune cu bru-
talitate, a[a cum trebuie tratat
`ntotdeauna adev\ rul, oricât de
dureros ar fi. 

~n Reuniunea, femeia care plân -
ge `n ma[in\ plânge moartea frate-
lui ei, dar nu doar atât, nu doar
atât. Este o femeie dintr-o familie
cu al]i unsprezece fra]i. A avut [i ea
o mam\ [i un tat\, [i a avut un bu-
nic [i o bunic\, la care a crescut
al\turi de fratele ei mort [i nu nu-
mai, nu numai. Familia este un mi-
crocosmos ̀ n care toate legile natu-
rii umane se dezl\n ]u ie. Reuniu -
nea este o carte de o sinceritate

radical\ cu privire la iadul pe care
`l traverseaz\ atâ]ia oameni `n „sâ -
nul familiei“, Reuniunea spulber\ –
cu for]a adev\ rului – mituri teribi-
le de spre sex [i despre religie. {i,
mai ales, Anne Enright are curajul
acestei sincerit\]i: oamenii se nasc
pe p\ mânt pentru a muri. Ea nu
evit\ mai vechea `ntrebare, acum
lovit\ cu furie de marketingul glo-
bal care prop\v\duie[te fericirea
obligatorie: merit\? Merit\ s\
aduci pe p\mânt al]i oameni?

Am citit urm\toarele dou\ sute
[aizeci [i nou\ de pagini f\r\ s\ m\
opresc decât pentru a m\ minuna
c\ mai exist\ `n lume scriitori care
scriu c\utând – a[a! – adev\rul, nu
gloria. Aceasta din urm\ r\mâne o
`ntâmplare, mai degrab\ neferi-
cit\. Lua]i aminte: Anne Enright
nu scrie impecabil estetic, dar scrie
cu puterea celui care nu se ascun-
de. ~ntotdeauna mi s-a p\rut ceva
mai mult. 

4  »  opinii
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Era prin facultate, nici nu mai ]in
minte `n ce an. Tocmai m\ apu-
casem s\ citesc Zorba Grecul, unde
am dat de la `nceput peste ni[te de-
scrieri superbe ale `ntinderilor ne -
sfâr[ite de ape, ale va lurilor care se
izbesc ̀ ntruna de ]\rm [i mi se stâr-
nise un dor teribil de mare (ca [i
acum, deodat\, de[i e ̀ nceputul ier nii).
Nici nu aveam chef s\ citesc mai de-
parte, ca s\ nu-mi fac inim\ rea. 

M\ plimbam prin ora[, pe o
vreme de toamn\ câinoas\ r\u,
când m-am trezit f\r\ s\-mi dau sea-
ma `n fa]a agen]iei CRF din Ia[i. 
M-am uitat la Plec\ri [i-am v\zut c\
exist\ tren pe la 8 seara c\tre Con-
stan]a. Am calculat pa ra lele pe care
le aveam `n buzunar, am intrat, am
`ntrebat cât cost\ un bilet. S-a dovedit
nea[teptat de ieftin. Am cump\rat

unul dus, ̀ n seara respectiv\, ̀ ntors,
a doua zi diminea]a pe la 10. Las\ c\
nu m\ credeau colegii când le-am
spus c\ plec la mare, nici mie nu-mi
venea s\ pricep ce fac, pe nea[tep-
tate, pe a[a vreme, singur, doar pen-
tru câteva ore de stat acolo. 

Trenul era inexplicabil de aglo -
merat, de[i eu auzisem c\ circul\
aproa pe gol `n acea perioad\. {i
parc\ era populat cu to]i b\tu]ii de
soart\: mul]i, foarte mul]i b\ trâni,
ciungi, [chiopi, oameni bandaja]i la
cap sau cu tot felul de bete [uguri –
ar\ta ca un tren numai [i numai al
cer[etorilor. ~n compartimentul
meu, doar o singur\ persoa n\ p\rea
cât de cât normal\: un tip de vreo 40
de ani, `mbr\cat cur\]el, lini[tit,
privind aiurea pe fereastr\. ~n rest,
`n ordine, st\teau a[a: un pitic `n

vâr st\, agitat, care se uita ]int\ la un
rucsac pesc\resc, a[ezat pe raftul de
sus, ca [i cum l̀ p\zea s\ nu-l fure
cineva. Un mo[ slinos, cu un picior
amputat, care se tot str\ duia s\ spri-
jine cataligele de fereastr\, f\r\ s\
cad\ la prima mi[care. O mam\ gra -
s\ de vreo 50 de ani [i un fiu de vreo
20, ambii `mbr\ca]i `n pufoaice
mun citore[ti, ambii având c\ciuli
cu urechi cl\p\uge pe cap, din blan\
de iepure, gen alea care se poart\ de
regul\ prin Siberia. M-am strecurat
printre ei [i m-am a[ezat. 

Femeia [i-a strâns fiul `n bra]e:
— }i-e foame, mam\?
— Daaah. Mi’ foame!, a r\spuns

el, râzând dubios.
P\rea s\rac cu duhul r\u de tot.

Maic\-sa l-a pupat dr\g\stos pe-o ure -
che, a scos un covrig dintr-o sa co[\
[i i l-a dat. El i l-a smuls din mân\ [i
a `nceput s\ mu[te cu poft\, ca din-
tr-o aur\ c\zut\ din gre[eal\ unui
sfânt, dând din cap, fluturându-[i
urechile c\ciulii.

Trenul a luat-o din loc. Fl\c\ul s-a
oprit brusc din molf\it, mi-a `ntins
covrigul [i m-a ̀ ntrebat cu entuziasm:

— Vhreeei?!
Geva gen: „Ia, hai, hale[te ̀ mpre-

un\ cu mine“. 
— Nu, mul]umesc. Am mâncat.
Ca s\ ies din `ncurc\tur\, m-am

pref\cut c\ adorm. Ba chiar am `n -
cer cat pe bune, dar nu se putea. 

— Frumos a mai fost la Sfânt\!,
mi-a spus ologul cu glas tare, dându-mi
un ghiont.

Am tres\rit, am deschis ochii [i
nu [tiam despre ce-i vorba, ce s\-i zic. 

M-a scos din `ncurc\tur\ piticul,
care l-a aprobat:

— Tare bine [i frumos!, a zis el,
f\cându-[i cruce. 

Abia atunci am realizat leg\tura
`ntre foiala din ora[ul meu [i trenul
tuturor celor b\tu]i de soart\: fu -
seser\ la hramul Sfintei Parasche-
va, iar acum se `ntorceau acas\. 

{i-a f\cut câteva cruci largi [i fe-
meia:

— Mul]umesc lu’ Dumnezeu [i
Maica Domnului c\ m-a’ ajutat s\-l
aduc pe Mirel [i anu’ \sta la Sfânt\.

L-a strâns ̀ n bra]e [i l-a pupat din
nou pe c\ciula ruseasc\. Mirel, dita-
mai goblizanul, trecuse la alt covrig,
mi[ca ritmic din cap, `[i flutura bu-
curos urechile c\ciulii din blan\ de
iepure, ca [i cum ar asculta o mu -
zic\ pe care numai el o putea auzi. 

A urmat o sporov\ial\ din care
reie[ea cum to]i ì mul]umesc lui
Dum nezeu, Maicii Domnului [i
Sfintei Parascheva c\ au avut no -
roc, c\ i-au adus pân\ aici [i ̀ i ̀ ntorc

s\n\to[i acas\. Pân\ [i personajul
t\cut, care s-a dovedit a fi mut, p\rea
c\ aprob\ asta din inim\.

— Da’ noi st\m a[a – a zis piticul
la un moment dat –, nu juc\m o carte? 

Mutul a s\rit [i i-a pus `n bra]e
rucsacul pesc\resc de pe raft. Omu -
le]ul a scos un pachet de c\r]i cu
gagici ]â]oase pe spate. Mirel a b\tut
bucuros din palme. Maic\-sa l-a pu-
pat, a l\sat capul pe spate [i a adormit
aproape instantaneu, cu sfor\i turi.

Am jucat [eptic\ – eu, Mirel, pi -
ticul, ologul [i mutul – pân\ dup\
mie zul nop]ii. Numai eu [i Mirel
pierdeam, ceilal]i aveau noroc cu
carul. Apoi am adormit cu to]ii. 

Am deschis ochii, scuturat puter-
nic de pitic:

— Treze[te-te, am ajuns acas\.
Se cr\pa de ziu\. Mutul [i ologul

nu mai erau. Mama [i fl\c\ul ̀ [i agi -
tau urechile c\ciulilor ruse[ti, `m -
br\ când pufoaicele, preg\tindu-se
de coborâre.

Pe peronul din Constan]a, ne-am
spus la revedere [i am `ntrebat-o pe
femeie:

— Unde e marea?
— ~ncolo!, mi-a ar\tat ea cu mâna.
Cum am ie[it din gar\, m-a lovit

`n n\ri mirosul brizei, iar pentru o
clip\ am avut [i eu senza]ia c\ m-am
`ntors acas\. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

La mare

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Despre un volum devenit –
`n ultimii opt ani – 
un clasic al literaturii
contemporane:
Reuniunea de Anne
Enright. V\ propun s\ ne
`ntoarcem c\tre el mai
ales acum, cât suntem
penetra]i de spiritul
comercial al s\rb\torilor. 

Reuniunea: for]a
brutal\ a adev\rului 



A fost un an ratat mai ales din
punct de vedere economic, `n ciu-
da cre[terii de peste 3%, trâm -
bi]at\ de fostul guvern Ponta. Sin-
gura preocupare a celor care au
condus ]ara `n acest an a fost s\
nu-i supere pe bugetari, sectorul
privat fiind `n continuare sufocat
[i lipsit de perspective. ~n plus,
nici m\car cei care vor s\-[i des -
chid\ o afacere nu sunt `ncuraja]i
s-o fac\, ba chiar mul]i au re nun -
]at la idee, din cauza nesiguran]ei
pe termen mediu, dar mai ales a
unui Cod Fiscal neprietenos din
2016 cu antreprenorii la `n ceput
de drum.

Uita]i-v\ la marile proiecte de
infrastructur\. Acolo e de fapt
che ia. Stagnare pe linie [i incom-
peten]\ pe m\sur\. S-a inaugurat
vreo autostrad\ `n acest an? S-a
`nceput m\car vreun tronson de
cale ferat\? Nici vorb\. Ni se flutu -
r\ teoria c\ nu sunt bani. Ba sunt. 

~n loc s\ `ncepem 100 de pro -
iecte [i s\ nu finaliz\m nici unul,
mai bine demar\m dou\-trei pro -
iecte mari `ntr-un an, le urm\rim
zi de zi, iar la final vom vedea [i
rezultatele. Se guverneaz\ haotic,
f\r\ ]inte precise, f\r\ prognoze
ferme [i termene respectate.

Noul guvern Ciolo[ nu pare s\

fi schimbat macazul. De fapt, bu -
getul pe 2016 nu rupe gura târgu-
lui, ci doar petice[te, f\r\ a oferi
perspective `ncurajatoare pentru
dezvoltare. Lipsesc investi]iile
majore, iar pu]ini au priceput da c\
la 1 ianuarie 2017 vom avea m\car
150 de kilometri de autostrad\ `n
plus. Cel mai probabil, Ciolo[ a
mo[tenit bugetul `ntocmit de cele-
brul Gheorghina, omul-orchestr\
din Ministerul de Finan]e.

~n plan politic, a fost un an dra-
matic pentru majoritatea actori lor.
Actualele partide sunt contestate
de strad\, dar, paradoxal, continu\
s\ domine sondajele de opinie. 

Am asistat probabil la cea mai
abrupt\ c\dere politic\ din ul-
timii 10 ani. ~n var\, când Victor
Ponta avea mari probleme cu Jus -
ti]ia, dar [i cu propriul partid,
Gabriel Oprea era socotit salva-
torul stângii. Unii `l vedeau pre-
mier pân\ `n toamna viitoare, ba
chiar era la un moment dat `n
c\r]i [i pentru [efia PSD. Puricele
n-avea cum `nghi]i elefantul, iar
[iretul Dragnea a `n]eles la timp
c\ poate pierde partidul dac\ las\
jocul liber. 

~n vreme ce Ponta se trata la Istan-
bul, Liviu Dragnea colinda ]ara pen-
tru a-[i asigura sprijinul fi lialelor

PSD. Pân\ la alegerea sa ca pre -
[edinte de partid n-a mai fost de cât
un pas, mai ales c\ Ponta f\ cuse
pârtie, propunând-o pe Ro vana
Plumb, o figur\ din linia a doua
social-democrat\.

PSD a pierdut deocamdat\ pre-
mierul, dar nu [i guvernarea.
Palatul Victoria e `n]esat `n con-
tinuare de social-democra]i, secre-
tarii de stat sunt la locul lor, iar `n
teritoriu deconcentratele au r\ mas
`n majoritate ro[ii. Posibil ca aces-
ta s\ fi fost [i târgul pentru sus]i -
nerea noului guvern, altfel PSD 
n-ar avea nici un motiv s\ mearg\
pe mâna lui Ciolo[.

Paradoxal, PNL `ncheie anul
având o situa]ie mai complicat\
decât PSD. Liberalii se bucur\ c\
au sc\pat de Ponta, dar sunt tri[ti
c\ nu-[i pot pune oamenii `n func -
]ii. Mai mult, protestele de strad\ 
n-auadus puncte ̀ n plus liberalilor,
ci mai degrab\ au scos ̀ n eviden]\
faptul c\ PNL nu reprezint\ ̀ nc\ o
alternativ\. Liderii liberali par s\
fi `n]eles mesajul, `ns\ doar ni[te
per mut\ri la vârf nu vor face par-
tidul mai simpatic `n ochii elec-
toratului.

Exist\ de asemenea o frustrare
`n rândul multor liberali c\ nu pot
da buzna `n ministere [i c\ sunt

nevoi]i s\ sus]in\ ni[te tehnocra]i
ap\ru]i de nic\ieri la Palatul Vic-
toria. Totodat\, liberalii nu [tiu
`nc\ planul lui Iohannis [i se tem
ca nu cumva noua gard\ de la
Palatul Victoria s\ nu dezv\luie
mai degrab\ schema viitoarei
con duceri a PNL. Faptul c\ PNL
nu [tie `ncotro s-o apuce o arat\ [i
povestea cu nominalizarea lui
Cristian Bu[oi la Prim\ria Capi-
talei, un politician care nu trece
de 10% `n ultimele sondaje. 

2015 n-a fost un an grozav nici
pentru PMP-ul lui Traian B\ses-
cu, transformat `ntre timp `n Mi[ -
carea Popular\. Cu toate acestea,
fostul [ef de stat a ̀ n]eles c\ nu are
cum mu[ca `n câteva luni din pro-
centele PNL [i `ncearc\ s\ mute
discursul `n zona na]ionalismului
de tip PRM. Ultimul sondaj, cel al
Agen]iei de Rating Politic, indic\
o cre[tere pentru MP, partid ajuns
la 7,5%, dup\ ce luni bune a stat la
4-5%. R\mâne de v\zut dac\ ten -
din]a va fi confirmat\ [i de ur -
m\toarele m\sur\tori.

~n concluzie, n-a fost un an fa-
vorabil partidelor politice, cele do -
u\ mari blocuri, PSD [i PNL,
mergând cap la cap. Ce va fi ̀ n 2016
[i ce surprize pot s\ apar\, dis-
cut\m `ntr-un articol viitor.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Iubesc trenurile. Dac\ a[ avea pu-
terea s\ las pe lume un singur mij-
loc de transport motorizat, a[ l\sa
linia ferat\. {i totu[i nu mai mer-
sesem pe o rut\ intern\ (cele in-
terna]ionale sunt alt\ poveste!) de
vreo doi-trei ani, de când b\trâna
curs\ spre satul meu a disp\rut de
pe harta feroviar\, dup\ vreo sut\
cincizeci de ani de serviciu cre-
dincios. Nimic nu-i ve[nic, a[a-i?
Mai ales ̀ n România, unde pân\ [i
piramidele s-ar strica de mici.

~n fine, ajung `n gar\, trec prin
sala renovat\ recent [i admir tu[a
de kitsch inevitabil de pe pere]ii
ei: dou\ tablouri mari, pictate de
un zugrav cu aspira]ii, ce `nf\ ]i -
[eaz\ naiv centrul Timi[oarei. 

Din ambele tablouri `mi sar `n
ochi, aproape la propriu, ni[te po-
rumbei cât vulturii, grosolani, dar
voinici, ce st\pânesc Pia]a Operei
ca p\s\rile lui Hitchcock. OK, sunt
cârcota[: e doar o gar\, nu o gale-
rie de art\!

Pe peronul mare v\d ruina
unei ci[mele. Odinioar\ exista câ-
te una pe fiecare peron, a[a cum
`n orice halt\ exista câte o fân-
tân\: un soi de ospitalitate fero-
viar\ sub`n]eleas\, care s-a dus [i
ea odat\ cu ci[melele. ~n schimb,
po]i cump\ra ap\ de la chio[curile
din gar\ sau de la o ci[mea pri-
vat\, de care s-a umplut ora[ul, `n
urma unei concesiuni acordate 
de primarul liberal – societate 

capitalist\, nu? Mie mi-e dor de
ci[melele de alt\dat\.

Ajung pe o linie cu un tren,
poate al meu. Nu exist\ nici o ta-
bel\, electronic\ sau de alt fel, care
s\ m\ asigure c\ am nimerit bine.
~ntreb ceferi[tii. E bine. Se cra p\
de ziu\. Urc `n tren. Comparti-
mentul e rece, dar asta o s\ se re-
zolve dup\ ce plec\m. Pe coridor e
forfot\, de[i nu prea mult\. O voce
spart\ [i sonor\, de om beat sau
euforic, anun]\ c\ posesorul ei nu
poart\ izmene: „N-am izmene, ha,
n-am izmene! Z\u, nu port izme-
ne! Doamn\, vrei s\-]i ar\t? N-am
izmene pe mine, doamn\, hai s\-]i
ar\t!“. Ies pe coridor: insul f\r\ iz-
mene, rufos [i b\rbos, râde [i se
trage demonstrativ de br\cinari.
Doamna care ar trebui s\ valideze
absen]a izmenelor e conductoa-
rea, o femeie blajin\ de vreo cinci-
zeci de ani.

Se anun]\ plecarea trenului, cu
tot cu traseul lui `ndelung – pân\

la Ia[i – [i faptul c\ „trenul circul\
f\r\ oprire pân\ la sta]ia Aradul
Nou“. Accelerat, deh! Plec\m. Pe
geam trec rapid depoul de locomo-
tive, ni[te hale, cartierele ora [u -
lui. Ro]ile ]\c\ne ritmic, pl\cut.
Du p\ vreo cinci minute trenul
opre[te undeva `n câmp, la margi-
nea Timi[oarei. St\. St\. „A[teap -
t\ Baia Mare!“, trâmbi]eaz\ de-a
lungul coridorului domnul f\r\ iz-
mene. „Baia Mare o a[teapt\, tre-
nul de Baia Mare!“

Trece `n sens opus [i trenul de
Baia Mare, z\ng\nind metalic,
apoi se las\ lini[tea. St\m. St\m.
Cinci minute, zece, treizeci. ~mi
aduc aminte c\, parc\, circulam
f\r\ oprire pân\ la Aradul Nou. {i
st\m. ~n compartiment se face tot
mai frig. Apare conductoarea, ca-
re anun]\ c\ s-a defectat locomoti-
va. O fat\ ofteaz\. Un domn b\r -
bos [i lat `n umeri `njur\ CFR-ul,
trenurile române[ti, pe conducto -
ri]\ [i pe ministrul Transporturilor,

cu toate neamurile lor. Apoi `[i
aprinde o ]igar\ pe culoar. „Nu-
mai s\-mi zic\ cineva ceva!“, ame-
nin]\ el. Nu-i zice nimeni nimic: e
dreptul lui de cet\]ean nedrep t\ -
]it. {i st\m.

„Vine locomotiv\ nou\!“, anun -
]\ domnul f\r\ izmene, plimbân-
du-se vesel pe coridor. „Trebuie
locomotiv\ nou\. Acum o aduce!
Trebuie locomotiv\ nou\, o aduce
din depou, da, o aduce!“ Repet\ li-
tania pân\ ce domnul cel b\rbos ̀ l
anun]\ c\ `l bate de se cac\ pe el.
Atunci tace [i doar chicote[te, ui-
tându-se speriat `n jur. Dar are
dreptate. Dup\ vreo jum\tate de
or\ dinspre Timi[oara apare o lo-
comotiv\ nou\ – adic\ veche, dar
func]ional\. Plec\m. Trenul circu -
l\ f\r\ oprire pân\ ̀ n Aradul Nou.

La Cluj ajunge cu dou\ ore `n -
târziere. Ies din compartimentul
cald [i cobor. E soare, e rece, e fru-
mos. Trenul [uier\ [i pleac\ mai
departe, spre Ia[i.

Acum câteva s\pt\mâni a trebuit s\ merg la Cluj [i
am c\utat un tren convenabil. Am g\sit un accelerat
de diminea]\, numit mai nou [i mai modest
„Interregio“, [i `n zori, pe un frig tomnatic, 
am pornit spre gar\. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel GheoCFR 2015

~ncet-`ncet, românii intr\ `n preg\tirile pentru
S\rb\tori, observându-se deja cum forfota se
instaleaz\ cam peste tot, mai ales prin magazine.
Politicienii a[teapt\ [i ei vacan]a, dup\ un an greu [i
imprevizibil, an `n care toate calculele au fost date
peste cap de o strad\ furioas\ pe cei care de 20 de
ani `ncoace au grij\ doar de buzunarul propriu, 
nu [i de proiectele na]iunii.

Partidele termin\ `n genunchi anul 2016
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Un excep]ional tribut
adus artei [i memoriei
lui Rudolf Barshai

N\scut `n 1924 `n apropiere de
Krasnodar, educat la Moscova de
mari pedagogi precum au fost Lev
Zeitlin, elev al lui Leopold Auer,
Vadim Borisovski (viol\) [i, mai
apoi, Ilia Musin, pentru arta diri-
joral\, Barshai a fost unul dintre
membrii fondatori ai Cvartetului
Borodin, apoi ai celui cu scurt\
existen]\, Ceaikovski, iar din 1955
creatorul [i dirijorul Orchestrei
de Camer\ din Moscova, o for ma]ie
de celebritate mondial\. Despre ea
spunea, la sfâr[itul vie]ii, c\ a fost
singurul lui mare regret de a fi
p\r\sit Rusia sovietic\, nemai -
`ntâlnind ulterior, `n „a doua lu -
me“, un concert maestru de calita-
tea lui Evgheni Smirnov. O lume
`n care a emigrat `n 1976…

„Fiecare din cei ce au p\r\sit
Uniunea Sovietic\ a avut un mo-
tiv anume. Mi-e foarte greu s\
vorbesc. Este ca o ran\ deschis\“,
declara Barshai `n fa]a camerei

de filmat, adunându-[i apoi pute-
rile pentru a povesti tr\irile [i
presiunile suferite sub regimul
lui Stalin, al\turi de cei pe care `i
iubea [i de mai vârstnicii mari
muzicieni prieteni, Dimitri {osta-
kovici, David Oistrah, Sviatoslav
Richter. Cu o sentin]\ memora-
bil\, Barshai spune c\ „istoricii
vor scrie ̀ n viitor despre Stalin c\
a fost o personalitate politic\ ma-
jor\ a epocii lui {ostakovici“.

Interdic]iile, cenzura, ce au
atârnat `n balan]\ la decizia de a
emigra, se refereau la muzica lui
Hindemith, la Verklärte Nacht,
sextetul lui Arnold Schoenberg,
la muzica unui mare compozitor
rus, Alexandr Lok[in, autorul a
12 simfonii, la imposibilitatea de
a dirija cea de-a 13-a Simfonie
„Babi Yar“ a lui {ostakovici pe
un fundal de antisemitism. „De
ce `]i pierzi vremea cu {ostako-
vici [i Prokofiev, `n loc s\ cân]i
Balada soldatului a lui Knipper?“ –
`l `ntreba un politruc…

Ajuns ̀ n Occident, a dirijat suc-
cesiv Orchestra de Camer\ a Is-
raelului (1977-1981), Orchestra
Simfonic\ din Bournemouth, an-
gajat `n calitate de consilier muzi-
cal `ntre 1982-1988, Orchestra Sim-
fonic\ din Vancouver (1985-1988)
[i, ca dirijor principal invitat, Or-
chestra Na]ional\ a Fran ]ei. Invi-
tat de toate marile orchestre ale
lumii, Barshai a f\cut o carier\
str\lucitoare, `nregistrând ope-
rele zeilor s\i muzicali Bach, Mah-
ler [i {ostakovici, readucând la lu-
min\ muzica lui Alexandr Lok[in,
realizând numeroase transcrip]ii
[i aranjamente pentru orchestr\
de muzic\ de camer\.

Un tribut lui Rudolf Barshai
reune[te pe 20 de CD-uri un ta-
blou luminos, excep]ional, al unui
muzician de geniu. Admirabile
interpret\ri ca altist (transcrip]ii
dup\ Prokofiev, Partita `n re mi-
nor de Bach, Sonata pentru viola
solo de Paul Hindemith), excep -
]ionale interpret\ri ale unor
Triouri de coarde beethoveniene
(cu Leonid Kogan [i Mstislav
Rostropovici), Quartetul cu pian
nr. 1 de Gabriel Fauré [i Quintetul

cu pian al lui {ostakovici (cu pri -
ma forma]ie Borodin [i Emil 
Gilels, respectiv {ostakovici la
pian), Cvartetele 1, 3 [i 4 de {osta-
kovici (cu Julian Sitkove]ki, Ni -
na Barshai, Valentin Berlinski,
Anton {aroev [i Iakov Slobodkin),
un CD cu primul Quartet Razu-
movsky de Beethoven [i Sextetul
de coarde „Souvenir de Florence“
al lui Ceaikovsky (cu Sviatoslav
Knu[evi]ki [i Rostropovici la vio-
loncel). Numai aceste prime opt
discuri ar fi suficiente pentru a
ilustra caracterul excep]ional al
arhivelor ce alc\ tuiesc Tributul
adus lui Barshai.

Li se adaug\ alte 12 discuri,
multe din anii de glorie ai Or-
chestrei de camer\ din Moscova:
cu muzic\ preclasic\, cu concer-
tele de vioar\ de Bach [i cu Sim-
fonia concertant\ de Mozart `n
compania lui Oistrah, un disc
Haydn cântat `n spiritul antre-
nant al unui Hermann Scher-
chen. {ostakovici, Simfonia a 14-a
cu Zara Doluhanova [i Evgheni
Nesterenko [i Simfonia de Came -
r\, Dvorak (Simfonia a 9-a), Mah-
ler cu ciclul Lieder eines fah-
rendes Gesellen (cu Sir Thomas
Allen) [i, mai ales, versiunea sa a
Simfoniei a 10-a (cu Orchestra
Simfonic\ Metropolitan\ Tokyo),
un disc cu muzica lui Martinu,
Bartok [i Stravinski, ̀ n sfâr[it un
altul dedicat exclusiv lui Ale -
xandr Lok[in [i simfoniilor sale
Shakespeare’s Sonnets [i Sinfo-
nia Stretta, sunt toate de ascultat
`n monumentalul tribut adus ar-
tei lui Rudolf Barshai.

La cinci ani dup\ dispari]ia
lui Rudolf Barshai, altist,
dirijor, autor al unor remar-
cabile orchestra]ii ale Artei
fugii lui Bach [i Simfoniei a
10-a de Mahler, ca [i al 
unor aranjamente [i tran-
scrip]ii ale cvartetelor lui
{ostakovici, so]ia sa [i cei
care i-au fost apropia]i [i 
l-au admirat l-au serbat anul
acesta sub multiple forme.
Editura german\ Wolke
anun]\ volumul de amintiri
O via]\ `n dou\ lumi: Epoca
de aur de la Moscova [i 
emigra]ia `n Vest, `ngrijit
de Bernd Feuchtner. O se-
lec]ie din amintiri sunt
prezente `ntr-un documen-
tar filmat cu scurt timp
`naintea mor]ii lui Barshai
de Oleg Dorman, un tân\r
realizator rus, [i intitulat
Nota; un DVD sub eticheta
EuroArts. ~n sfâr[it, dar nu
pe ultimul loc, se situeaz\
setul de 20 de CD-uri, mare
parte a lor arhive publicate
pentru prima oar\, Un tri -
but lui Rudolf Barshai, re-
unite de so]ia sa, cu spriji -
nul casei Melodia [i ap\ ru -
te sub eticheta ICA Classics.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Minunata lume a rockului a gene-
rat o sum\ de evenimente „legen-
dare“. Atribuirea adjectivului „le-
gendar“ unui fapt, la pu]in\ vreme
dup\ trecerea lui, pare ceva exage-
rat [i pripit. Rockul autentic e `ns\
un domeniu dominat de ludic, gra-
tuitate, ironie mu[c\toare, paro-
die, autoparodie, subliminar, inter-
textualitate, sexualitate, instinc-
tual [i alte prostii, pe care lumea
bun\ le face f\r\ s\ [i le asume, fi-
indc\ „nu d\ bine“. Sau nu d\dea
pân\ de curând. De vreo dou\ dece-
nii, destui „rockeri“ au atins vâr-
sta, notorietatea [i starea finan-
ciar\ corespunz\toare pentru a fi
primi]i cu onoruri [i zâmbete
strâmbe `n palatele regilor [i-n ca-
sele divers colorate ale pre[edin -
]ilor. Am pus `ntre ghilimele pe
ace[ti „rockeri“, promova]i cu sur-
le, trâmbi]e, televiziuni, re]ele de
socializare etc., deoarece sunt con-
formi[ti, cumin]i [i de mult ̀ mbur-
ghezi]i. Sigur, exist\ `nc\ rockeri
proletari, r\zvr\ti]i [i inovatori ca-
re spun ce vor ei, nu ce dicteaz\ de-
partamentul PR. Dar câ]i [i cât re-
zist\ ispitei banilor?

Frank Zappa a murit `nainte s\
vad\ cum rockul ajunge pilonul pe
care establishment-ul ̀ [i reconsoli-
deaz\ partea avariat\. M\ `ntreb,
cu melancolie, ce-ar fi f\cut el `n -
su[i ̀ n anii de pe urm\, dat fiind c\
atitudinea sa iconoclast\, opus\ tu-
turor normelor declarate la un mo-
ment dat corecte politic, religios
ori filosofic, n-avea cum s\ fie pe
placul bolnavilor care (con)duc
ome nirea spre catastrof\. Consta-
tând ce se petrece `n lume dup\
c\derea Cortinei de fier, probabil
c\ suferea o crunt\ dezam\gire,
ajungând `n opozi]ie ireductibil\
cu „sistemul“ pe care ̀ ncercase s\-l
combat\ chiar [i politic. Implica-
rea lui poate fi `n]eleas\ dincolo de
contextul intern american, pentru

c\ Zappa a militat mereu pentru
deschidere, libertate [i responsabi-
litate. Le-a ilustrat cu str\lucire `n
muzica [i filmele sale. Precursor ̀ n
folosirea tehnicilor audio HiFi [i a
computerelor, avangardist prin
edu ca]ie [i structur\, prolific `n
compozi]ii f\r\ s\ se repete stilistic,
adept [i arhivar al versiunilor dife-
rite de interpretare, Zappa n-a cân-
tat niciodat\ o pies\ `n acela[i fel,
improviza]ia de tip jazzistic fiind
parc\ unica lege pe care o respecta. 

Un disc blu-ray vine s\ justifice
frazele de mai sus. E vorba de
Frank Zappa – Roxy The Movie
(2015, © Zappa Family Trust, distri-
buit de Universal Music Group).
Zappamaniacii de pretutindeni
[tiau de spectacolele oferite noro-
co[ilor tr\itori sau trec\tori prin
Hollywood, `n 8, 9 [i 10 decembrie
1973. Discul Roxy & Elsewhere, din
1974, le adusese ceva-ceva din at-
mosfer\. Fragmentele filmate `n
august 1974, tot la Roxy Theater,
contrapunctate cu alt concert, din
1981, `n fabuloasa realizare video
The Doob Room Special (1982), ne-au
l\sat, tuturor celor din partea asta
a lumii, un gust indescriptibil de
miere & fiere. S\ te plângi c\ „n-ai
fost acolo“, e ca [i cum ai regreta c\
nu tr\ie[ti ve[nic... 

~n 1973 [i-n vara urm\toare,
Zappa (chitar\, voce, percu]ie)
adunase formula ideal\ pentru art-
rock: Napoleon Murphy Brock, vo-
ce, flaut, saxofon; Ruth Under-
wood, percu]ie; Chester Thomp on,
baterie; George Duke, claviaturi,
voce; Tom Fowler, bas. (~n 1974 au
lipsit Ralph Humphrey, tobe, [i
Bruce Fowler, trombon.) Despre
concert, cuvintele mi se par redun-
dante. Trebuie v\zut. Merit\ subli-
niat\ performan]a firmei Eagle Vi-
sion, care a restaurat pelicula `n
format 16:9, dându-i o frumoas\ [i
necesar\ (pentru eliminarea arte-
factelor) patin\ „vintage“. Sincro-
nizarea film\rilor a patru camere
cu sunetul quadrafonic, treab\ de-
loc simpl\ pentru un studio mobil
cu buget redus, a fost poate cel mai
greu lucru (citi]i nota lui John Al-
barian, responsabilul care s-a achi-
tat impecabil de sarcin\). Impedi-
mentele tehnice au ]inut la sertar
„legendarul“ concert, iar Gail Zap-
pa, v\duva lui Frank, n-a mai apu-
cat s\ se bucure de apari]ie, ple-
când recent s\-[i reg\seasc\ so]ul
`n Paradis.

Frank Zappa ar fi `mplinit 75 de
ani pe 21 decembrie 2015. 

Un concert legendar

{ostakovici [i membrii primului
Cvartet Borodin (R. Dubinski, 
Nina Barshai, V. Berlinski)



Inferno e sec]iunea concurs [i a in -
clus 14 spectacole, acelea care in-
dic\ tendin]ele actuale, ceea ce se
petrece mai creativ `n teatrul mo-
mentului `n Polonia. Sec]iunea e
cu premii, premiul cel mare acor -
dându-se, de un juriu interna]io -
nal, pentru cel mai bun spectacol.
Valoarea pecuniar\ e pe m\sur\,
50.000 de zlo]i, aproximativ 10.000
de euro, pu[i la b\taie de Prim\ria
Cracovia, c\ci, da, aceast\ platfor -
m\ de expunere na]ional\ nu are
loc la Var[ovia, ci `n adev\ra tul
centru cultural al ]\rii, Cracovia.
Alte premii, decise de ace la[i ju-
riu interna]ional, vor fi pentru
categoriile standard: cel mai bun
regizor, actor, actri]\, sceno gra -
fie, muzic\ [i visuals. {i `n teatrul
polonez, figura proeminent\ e `n
continuare regizorul, poate chiar
mai reliefat\ decât la noi, cu per-
sonalit\]i a c\ror celebritate a tra-
versat demult `n zona interna]io -
nal\. Datorit\ valorii [colii polo neze
de teatru, dar [i gra]ie excelen-
telor politici culturale care pro-
moveaz\ peste tot `n lume vârfu -
rile scenice na]ionale. Krystian
Lupa, Krzysztof Warlikowski,
Krzysz tof Garbaczewski, Gregorz
Wisniewski, Gregorz Jarzyna,
Ewelina Marciniak, Monika Strzep -
ka, Iwona Jera sunt doar câteva
dintre numele care se pronun]\ ̀ n

multe puncte de pe harta lumii [i
nu de ieri, de azi. Boska Komedia
e un showcase la care sunt invi -
ta]i, prin generozitatea Institutu-
lui Polonez, critici, directori de
festivaluri de peste tot pentru a
vedea, alege [i itinera ulterior. 

Paradiso e sec]iunea tinerilor
regizori, a acelora ̀ ndr\zne]i care,
`n ciuda vârstei, au atras deja 
aten]ia [i succesul asupra lor.
Prin noi formule de monodram\,
perspective inedite asupra unor
aspecte mai vechi din istoria na -
]ional\ ori societatea actual\, ei
aduc un suflu proasp\t, necesar ̀ n
orice teatru na]ional. Câ]iva [i-au
prezentat lucr\rile de licen]\, ca
`ntr-o pepinier\ eficient\, dialogul
intergenera]ional fiind foarte im-
portant. Anna Karasinska, Moni-
ka Strzepka, Anna Smolar, Malgo-
rzata Warsicka sunt câteva nume
din noua genera]ie de regizori
care promit. 

~n Purgatorio au fost incluse
eve nimentele special create de „al]i
grei“, cum, cu subtil umor, au pre-
cizat organizatorii. Printre altele,
„mult-a[teptata“ produc]ie a lui
Lupa, Heroes Square, realizat\ cu
trupa Teatrului Na]ional Litua -
nian de Dram\. Patriarhul teatru-
lui na]ional polonez e `n plin\ for -
m\ creativ\ [i ̀ [i urm\re[te, ca un
adev\rat mentor, fo[tii studen]i.

Printre ei, [i Krzysztof Warli -
kowski, copilul teribil al scenei
poloneze, de fapt europene, pentru
c\ numele lui apare de peste dou\
decenii pe afi[ele celor mai ga-
lonate festivaluri continentale.
Cea mai nou\ crea]ie a sa, The
French/ Francezul, a fost produs\
de Nowy Teatr Var[ovia [i copro-
dus\ de Ruhrtriennale, Theatre
National de Chaillot Paris, Come-
die de Geneve, Comedie de Cler-
mont-Ferrand, la Filature Mul-
house, Le Parvis – Scene Nationale
Tarbes Pyrenees), mega-spectaco-
lul realizat dup\ Marcel Proust
ocupând o suprafa]\ de joc de vreo
350 mp [i având o durat\ de 280 de
minute (cu dou\ pauze). E un
spectacol despre spiritul francez,
ca stare magnific\ [i decadent\ `n
acela[i timp, cel mai bine „`ntru-
chipat\ – zice Warlikowski – de
statuia Republicii [i de scaunul de
toalet\ al lui Ludovic al XIV-lea
expus la Versailles“.

La Boska Komedia s-a jucat [i
ultimul Vârâpaev, Unbearably
Long Embraces/ ~mbr\]i[\ri insu -
portabil de lungi(Teatrul Powszech-
ny [i Zygmunta Hubnera din
Var[ovia). Artistul siberian (n\s -
cut [i format la Irkutsk, mutat la
Moscova, intrat `n Europa pe la
Paris, acum cu succese mondiale)
penduleaz\ `n prezent `ntre Mos -
cova [i Var[ovia. Piesa a fost co -
misionat\ de Deutsche Theater
Berlin, iar premiera a fost `n pri -
m\var\. ~n bro[ura Boska Kome-
dia, Vârâpaev spune c\ arti[tii
germani nu i-au `n]eles textul [i
atunci s-a decis s\-l monteze chiar
el. La Var[ovia. Ca format [i stil,
aduce destul de mult cu Iluzii, dar

povestea e alta: patru tineri `n ju-
rul a 30 de ani, Charlie, Monica,
Amy [i Kriystof, locuind la New
York, `ncearc\ s\ redescopere ce
`nseamn\ s\ tr\ie[ti cu adev\rat.
Ac]iunea se petrece ̀ n „Big Apple“
[i la Berlin, personajele ni se dez -
v\luie treptat, situa]iile drama -
tice se r\stoarn\ continuu, realis-
mul [i fantasticul se `mpletesc. E
un text idealist, cu dezvolt\ri stra -
nii, scris [i montat minimalist,
dar mustind de semnifica]ii pro-
fund umane.  

~ntr-un cu totul alt registru,
n\stru[nicia A technical Question/
O chestiune tehnic\, regizat\ de
Michal Buszewicz, aduce `n lumi-
na reflectoarelor trei ma[ini[ti,
care vorbesc despre teatru din
culise, din perspectiva tehnicie-
nilor, acei invizibili f\r\ de care
teatrul nu s-ar putea face. Un sce-
nariu conceput inteligent, comic,
utilizând replici, muzic\, film\ri
`n timp real, mi[c\ri de decor,
aduce ̀ n fa]a publicului istorioare
reale despre scen\ [i spectacol a[a
cum doar speciali[tii le [tiu.     

Pariul prezentei edi]ii a fost pe
tineri. Bartosz Szydlowski, direc-
torul artistic al Boska Komedia,
preciza c\ a ales „multe spectacole
noi realizate de arti[ti afla]i ̀ n eta-
pa primelor `ncerc\ri“, urm\rind
dialogul intergenera]ional. ~n timp
ce consacra]ii sunt defini]i mai
ales de atitudine critic\, dezapro-
bare, `ndoieli, am\r\ciune, tinerii
aduc un suflu nou, distan ]a]i de
tot ceea ce `nseamn\ „obligatoriu
[i responsabilitate“. 

Direc]ia aceasta indic\ inten -
]iile polon ezilor de a stimula ar -
ti[tii prezentului, dar [i pe cei de
mâine, creându-le condi]ii, urm\ -
rindu-i [i promovându-i atât aca -
s\, cât [i `n str\in\tate. Boska Ko-
media nu e doar o platform\ care
constat\ [i expune ce se petrece ̀ n
teatrul polonez al sezonului, ci e
un eveniment dinamic, viu, des -
chis dialogului. Cu multe energii
convergente. La Boska Komedia,
mai zice Bartosz, „teatrul nu este
neap\rat o arm\, e mai degrab\
un ad\post pentru sensibilitate [i
diferen]\“.    
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Boska Komedia,
showcase-ul polonez
Din 2008, ceea ce la noi s-ar numi festival na]ional de
teatru, la polonezi se cheam\ Boska Komedia (Divina
comedie) [i adun\ sub acest generic dantesc, `ntre 
4 [i 13 decembrie, cele mai interesante produc]ii 
ale anului. Rânduite, cum altfel?, pe trei sec]iuni:
Inferno, Purgatorio [i Paradiso. 
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Interviu cu Anna Moretti [i Michel Vergé-Franceschi, autorii Istoriei erotice a cur]ii de la Versailles

Versailles-ul re`nviat: 
„Am vrut s\ umplem acest
castel cu sentimente, cu emo]ii“

Interviu realizat de 
George Onofrei

Cartea dumneavoastr\ sea -
m\n\ foarte mult cu un ro-
man [i voiam s\ v\ `ntreb de
ce a]i ales tocmai aceast\
manier\ de a scrie o istorie. 

Anna Moretti: Pentru c\ voiam s\
re`nviem acest castel (n.r.: de la
Versailles), un castel din piatr\ [i
verdea]\ care este un simbol al
Fran]ei, un simbol al monarhiei
franceze, dar care era totodat\ un
loc unde se tr\ia. Voiam deci s\-l
re`nviem cu adev\rat, s\ umplem
acest castel cu sentimente, cu
emo]ii, [i consideram c\ un stil
u[or roman]at, o scriitur\ pu]in
mai lejer\ sunt mai adecvate aces-
tui gen de carte decât maniera de
a scrie a unui istoric „pur [i dur“. 

Pentru dumneavoastr\, ca is-
toric foarte serios, a fost o do -
vad\ de curaj s\ semna]i o carte
scris\ `n aceast\ ma nie r\?

Michel Vergé-Franceschi (râde):
E un pic de adev\r aici, fiindc\ am
scris multe c\r]i, peste 70 de c\r]i
de istorie pur\, erudit\, publicate
la edituri foarte mari. Iar aceast\
carte este una de istorie [i r\mâne
o carte serioas\, dar a trebuit s\
descriem pove[tile de dragoste [i
zbenguielile amoroase, ceea ce este
foarte greu de f\cut pentru un is-
toric pur. De aceea, am fost `ncân-
tat s\ m\ asociez cu o romancier\
ca s\ fac acest gen de munc\ – de
altfel, Anna Moretti scrie `n mo-
mentul de fa]\ o lucrare despre o
Ecaterin\ intim\, `ntr-un stil deo-
potriv\ istoric [i foarte fluid, foar -
te lipsit de constrângeri, e ceva

foarte pl\cut de citit – [i am f\-
 cut aceast\ munc\ cu o pl\cere 
enorm\.

A]i scris foarte mult despre
Colbert, dar aici el este foarte
periferic... 

M.V.-F.: A, da, desigur, Colbert [i
Versailles... El e cel care pl\te[te.
El pl\te[te castelul, `ntr-adev\r,
dar Colbert era un om serios, de-
spre care nu se [tie s\ fi avut vreo
amant\, spre deosebire de Fou-
quet, [i nu era `ntru totul de
acord, când avea `n jur de 40 de
ani, s\ finan]eze castelul pe care
Ludovic al XIV-lea voia s\-l con-
struiasc\ la 23 de ani. Avem deci o
diferen]\ de 20 de ani `ntre b\ -
trânul ministru econom care face
coloane cu cheltuieli [i `ncas\ri [i
tân\rul rege care ajunge `n sfâr[it
la putere odat\ cu moartea mamei
sale ̀ n 1666 [i a lui Mazarin ̀ n 1661
[i care vrea s\-[i cople[easc\ tâ -
n\ra amant\ cu toate cadourile,
cu toate momentele intime pe care
cei doi pot s\ le aib\ [i s\ le privi-
legieze. A[adar, `n aceast\ carte,
Col bert este foarte periferic, de
bun\ seam\, `n compara]ie cu bi-
ografia lui Colbert pe care am pu -
blicat-o tot la Payot, cu vreo zece
ani `n urm\, [i care a fost reedi-
tat\ deja de trei ori pân\ azi `n
edi]ia de buzunar. 

Cum a]i putea descrie ideea
de feminitate `n epoc\?

A.M.: Nu se poate vorbi de femi-
nism. Feminitatea sau, `ntr-ade -
v\r, ideea de feminitate…

Feminitatea, nu feminismul.

A.M.: Da  Cele dou\ sunt legate `n -
tre ele, [i tocmai `n aceast\ epoc\
apar primele opere ale domni[oarei

De ce am citi azi O istorie erotic\ a cur]ii 
de la Versailles, volumul scris `n tandem de 
o specialist\ `n estetic\, `n senzualitatea `n
literatur\ [i un istoric consacrat, laureat al
Academiei Franceze? Am putea g\si
nenum\rate explica]ii care s\ ne fereasc\,
pân\ la urm\, de adev\r, de „vina“ de a fi sin-
ceri cu noi `n[ine. Realitatea este c\ `n 

vremurile de glorie ale Versailles-ului, 
`ntr-un anume sens, parizienii erau cam tot
at=t de avizi dup\ tabloid pe cât suntem [i
noi ast\zi. Via]a privat\ a regilor, mondeni -
t\]ile „de curte“ erau subiecte care aprin deau
imagina]ia „vulgului“. Dincolo de r\z boaie,
de m\re]ia istoriei [i de deciziile poli tice,
via]a privat\ a epocii nu doar `[i urma cursul,

dar, de multe ori, putea genera [i decizii de
stat sau modific\ri de „paradigm\“ `n pri -
vin]a moralei publice. Anna Moretti [i Michel
Vergé-Franceschi `[i asum\ scrierea unei 
istorii foarte ni[ate, `n care lucrurile deja
cunoscute sunt plasate extrem de ingenios
`ntre copertele unei c\r]i, cu o pros pe ]ime
ademenitoare pentru cititorul contemporan. 
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de Scudéry, de exemplu, despre
care se spune c\ a fost una dintre
primele feministe. Cât prive[te
`ns\ feminitatea la Versailles,
aceasta `n seamn\ o femeie foarte
frumoa s\, dar [i foarte inteli gen -
t\, pentru c\, evident, având `n
vedere num\rul pretendentelor, o
femeie care era doar frumoas\ nu
putea s\ rivali zeze cu femeile spi -
rituale. C\ci, dup\ cum [ti]i foarte
bine, este epoca persoanelor culti-
vate, a jo curilor de cuvinte etc.,
epoca `n care apar saloanele lite -
rare [i filosofice… Doamna de
Pompadour era extrem de spiritu-
al\, citea mult, f\cea mecenat, `i
proteja pe filosofi... Era o femeie
cu mult spi rit. La fel [i doamna de
Mainte non, `naintea ei, care era
so]ia lui Scarron, poetul infirm,
foarte cu noscut [i el, [i care era
muza salonului s\u… Feminita -
tea `nsemna s\ fii frumoas\ [i in-
teligent\ `n egal\ m\sur\. Dac\
lipsea una dintre componente, nu
mergea…

A]i lucrat `mpreun\ sau fie -
care [i-a f\cut partea lui,
dup\ care au urmat nego -
cieri... dure?

M.V-F.: A, nu, nici vorb\ de vreo
negociere dur\. E o carte realizat\
`ntr-o atmosfer\ de voie bun\, de
mare complicitate intelectual\.
Eu f\ceam capitolele de istorie
rând pe rând, iar Ana avea toat\
libertatea s\ scrie `n stilul ei foar -
te fluid, foarte roman]at, foarte
pl\cut de citit capitole care sunt
toate autentice, toate istorice, dar
f\r\ s\ fie `ngreunate de acea po-
var\ ce i se repro[eaz\ adesea isto-
ricului – m\ refer `n special la
date. Tinerii spun de multe ori:
„A, istoria `nseamn\ date [i fap -
te!“, iar noi am vrut s\ ar\t\m `n
aceast\ carte c\ istoria `nseamn\
[i redarea – de altfel, mai ales aces -
ta este esen]ialul – vie]ii a[a cum
era. Ludovic al XIV-lea este deci
un om de birou, care `[i petrece
zece ore pe zi `n cabinetul s\u de
lucru cu mini[trii lui – Colbert,
Louvois, Pontchartrain –, dar [i
un om al pl\cerilor, care are 23-24-
25 de ani [i se destinde `n compa-
nia unor femei foarte frumoase.
Ele nu de]in puterea, ̀ ns\ o pot in-
fluen]a (chiar dac\ influen]a lor se
exercit\, ̀ ndeosebi asupra suvera-
nului, mai mult sub domnia lui
Ludovic al XV-lea decât sub cea a
lui Ludovic al XIV-lea).

Cum a]i ales pove[tile `nca -
drate din carte? ~mi imaginez
c\ a]i consultat multe surse,
a]i citit mult. 

A.M.: Da... ~n fapt, am ales aceste
fragmente, le-am g\sit `n memori-
ile oamenilor vremii. Trebuia s\
g\sim episoade care erau totu[i

picante pentru a ne ilustra cartea –
[i, de altfel, unele episoade erau
atât de picante, `ncât am eliminat
o parte din ele ca s\ nu [oc\m pu -
blicul. De pild\, `ntr-un capitol
descriem o servitoare care a fost
biciuit\ pentru c\ Ninon de l’En-
clos nu a fost servit\ ̀ ntr-un castel
când voia ea. Slujnica a fost deci
biciuit\, dar ̀ n realitate s-a ̀ ntâm-
plat mai mult decât atât: a fost pur
[i simplu violat\, dat\ pe mâinile
lacheilor. Aceast\ parte a fost eli -
minat\, pentru c\ este drept c\ e
un pic [ocant\, iar cuvântul „viol“
nici nu mai apare `n titlul capi-
tolului, dar era important pentru
a ar\ta c\ pretinsul feminism al
lui Ninon de l’Enclos nu era deloc
feminism. Fiindc\ ea vorbe[te de-
spre domni[oara de Scudéry – se
prezint\ un pasaj din scrierile
acesteia cu privire la femei, la mo -
ravuri etc. –, iar apoi spune: „Pen-
tru c\ te por]i urât, pentru c\ nu
ne-ai servit cum trebuia, te d\m
vale]ilor“. Prin urmare, ar\ tam
aici care era diferen]a, pentru a
exprima faptul c\ Ninon era o fe-
meie libertin\, dar nu [i o femi-
nist\.

Un public care nu este fami -
liarizat cu epoca se poate
`ntreba: cu atâta sexualitate,
cu atâtea rela]ii, când mai
avea timp Ludovic al XIV-lea
s\-[i duc\ r\zboaiele sau s\
discute cu Colbert? Poate c\
e o manier\ pu]in riscant\ de
a scrie o istorie, pentru c\
epoca, cu toate problemele ei
legate de politic\ [i r\zboaie,
nu e prezent\.

M.V.-F.: Da. Esen]ialul domniei
lui Ludovic al XIV-lea ̀ l constituie
r\zboiul, diploma]ia, m\rirea re-
gatului. Aceasta este o imagine a
regelui. Dar, când vedem cântecul
„Auprès de ma blonde/ Qu’il fait
bon dormir“ etc., explica]ia este
c\ regele, `n timpul r\zboiului din
Olanda, `ntre 1672 [i 1678 (când el
are deci `ntre 34 [i 40 de ani), se
lupt\ `n fiecare zi, dar `n calea[ca
lui stau al\turi trei femei cu p\rul
blond [i ochii alba[tri, Maria-Te-
reza de Spania, domni[oara de La
Vallière [i marchiza de Montes-
pan, care ̀ [i petrec nop]ile rând pe
rând cu tân\rul rege. A[adar, fe-
meia e prezent\ pe câmpurile de
b\t\lie ca amant\ a regelui, dar [i
ca vivandier\ sau ca prostituat\
care urmeaz\ trupele [i solda]ii.
~n consecin]\, r\zboiul nu este
doar o treab\ de b\rba]i, iar când
este o treab\ de b\rba]i, poate fi [i
o istorie sexual\, de vreme ce este
[i o istorie a homosexualit\]ii. {e -
ful homosexualit\]ii, dac\ pot s\
spun a[a, la curtea de la Versai -
lles este Philippe, duce d’Orléans,

fratele regelui, adic\ Monsieur.
C\s\torit cu dou\ so]ii succesive,
Henriette de Anglia [i Palatina, el
este totu[i un homosexual noto-
riu, cu o mul]ime de favori]i,
printre care [i cavalerul de Lo -
rraine, care e marele lui favorit,
marea lui iubire, timp de vreo 30
de ani. Iar aceast\ istorie sexual\
a cur]ii de la Versailles este [i o is-
torie a plurisexualit\]ii, a hetero-
sexualit\]ii, a homosexualit\]ii, [i
toate astea sunt erotice. Când am
suprimat, de comun acord cu edi-
torul, povestea violului, am f\cu t-o
deoarece un viol nu corespundea
subiectului, pentru c\ nu mai e ce-
va erotic, ci ast\zi – ca [i `n trecut,
dac\ era denun]at – este, evident,
un act pedepsit de lege. Am fost
deci foarte aten]i s\ fie o carte in-
tens erotic\, `ntr-adev\r, dar f\r\
s\ alunece pe aceea[i pant\ ca
unele lucr\ri din epoc\, printre
care mai ales L’Ecole des filles
(1655), care i-a servit drept carte de
`nv\]\tur\ lui Ninon de l’Enclos
[i doamnei de Maintenon [i este
prima lucrare pornografic\ edi-
tat\ `n francez\. S-au p\strat
foarte-foarte pu]ine exemplare,
pentru c\ aproape toate au fost
arse [i nu a mai r\mas decât cel
pe care Fouquet – care era un
adev\rat Tartuffe, din moment
ce era, chipurile, c\petenia bi-
go]ilor – `l avea `n garsoniera lui
din Paris, lâng\ re[edin]a lui pri-
vat\ de la Vincennes. Iar Fou-
quet le ar\ta L’Ecole des filles, bi-
ne`n]eles, diferitelor sale amante
pe care le aducea `n mod regulat
`n aceast\ garsonier\, cu excep -
]ia doamnei de Sévigné, care i-a
rezistat `ntotdeauna, de[i Fou-
quet avea la dispozi]ie o sumede-
nie de femei tinere.

Parizienii `[i hr\neau imagi-
na]ia cu via]a privat\ a re -
gelui. Ceea ce se `ntâmpla pe
Pont-Neuf era un tabloid
avant la lettre.  

A.M.: Da, da, e cert c\ existau mul-
te cântece ironice despre Ludovic
al XV-lea [i doamna de Pompa-
dour, care se r\spândeau ̀ n tot Pa-
risul. Se vorbea deci despre via]a
regelui pe vremea aceea când, a[a
cum a explicat Michel `n cursul
conferin]ei, nobilimea `[i pierde
puterea. Nu se mai poate vorbi
despre r\zboi, nu se mai poate
vorbi despre cuceririle de teritorii
ale regelui, a[a c\ se vorbe[te de -
spre cuceririle amoroase [i, `nce-
pând din epoca lui Ludovic al XV-lea,
se n\scocesc numeroase cântece
cu privire la via]a sexual\ a rege-
lui, ceea ce nu exista sau exista `n
mai mic\ m\sur\ pe vremea lui
Ludovic al XIV-lea.

Dar care erau sursele lor de
informa]ii?

M.V.-F.: Oamenii vremii [tiu ce se
`ntâmpl\ `ntr-o lume `n care nu
exist\ autoturisme, ci doar câteva
tr\suri, fiindc\ rânda[ii vorbesc,
vizitiii vorbesc, vale]ii vorbesc,
toat\ servitorimea [i slugile… iar
regele lor, la Luvru, nu e liber. E
v\zut cum merge pe jos de la Lu-
vru la doamna de La Vallière, care
are un apartament privat. Regele
st\ chiar peste drum de amanta
lui [i merge regulat la ea. Iar in-
forma]ia este violarea promis-
cuit\]ii epocii. La Vallière este
deci `ncurajat\ s\ devin\ amanta
regelui. Prezent\m acele cântece
`n care se spune c\ ea are mare
dreptate s\ se opun\ atât reginei
Maria-Tereza, cât [i reginei-ma -
m\, Ana de Austria, pe care le -
g\tura fiului [i so]ului lor cu La
Vallière nu le face foarte fericite.
Iar spre finalul c\r]ii prezent\m [i
ni[te cântece care sunt aproape
obscene, pentru c\ Maria-Antoa-
neta nu e `ns\rcinat\ nici dup\
[apte ani de c\snicie de vreme ce
so]ul ei, Ludovic al XVI-lea, nu a
fost `nc\ operat de faimoasa lui fi-
moz\. Opera]ia `i va permite rege-
lui s\ consume ̀ n sfâr[it c\s\toria,
iar `n momentul acela, pe 6 ianua-
rie, când se trag regii1, oamenii
cânt\ pe Pont-Neuf cât ̀ i ]ine gura:
„Ludovic, `n loc s\ tragi regii, mai
bine ai trage-o pe regin\“. Poporul
este informat deci `n mod regulat
despre deplas\rile unor personaje.
Solda]ii o v\d pe La Vallière ve-
nind `n goana mare cu calea[ca pe
un câmp de b\t\lie, `n timpul
r\zboiului cu Olanda, pentru c\ e
foarte geloas\ pe doamna de Mon-
tespan, care e pe cale s\-i ia locul.

Le vorbi]i despre aceast\ is-
torie studen]ilor dumnea -
voastr\?

M.V.-F.: Da, absolut! Studen]ii sunt
`ntotdeauna primul nostru public,
pentru c\ suntem cadre universitare

[i avem [ansa s\ beneficiem, Anna
la Institutul de {tiin]e Politice [i
la Universitatea Paris IV, iar eu la
Universitatea Paris IV [i, `n pre-
zent, mai ales la Universitatea din
Tours, de un public stu den ]esc. S\
scrii o carte e `ntotdeauna foarte
pl\cut, dar trebuie s\ vorbe[ti des-
pre ea, iar cel mai bun public pe
care `l putem avea sunt studen]ii
no[tri. {i atunci când le transmi]i
anumite lucruri studen]ilor, nu
trebuie s\-i n\u ce[ti cu date [i fap-
te etc., ci mai ales s\ le ar\]i cum
evolueaz\ lumea, tocmai asta e in-
teresant de-a lungul epocilor…
Studen]ii de la Universitatea din
Tours mi-au creat, f\r\ [tirea
mea, un site [i sunt foarte m\gu-
lit, fiindc\ se nume[te Vergé-
Franceschi forever. Ei bine, ei
urm\resc apari]iile editoriale.
To]i au citit Versailles érotique,
Colbert sau Ninon de l’Enclos [i e
foarte pl\cut s\ `ncepi prin a
transmite – suntem tran smi]\tori
`nainte de toate [i ne afl\m aici
pentru a transmite informa]ii ca-
re sunt foarte greu de g\sit, pen-
tru c\ trebuie s\ cercetezi arhive-
le, s\ descoperi scrisori, s\ desco-
peri stilul epocii…De altfel, Anna
a p\c\lit mult\ lume, inclusiv pe
editor, pl\smuind o scrisoare a lui
Villarceaux care e mai frumoas\
decât dac\ ar fi scris-o Villarceaux
`nsu[i c\tre doamna de Mainte-
non, `ntr-atât e de impregnat\ de
stilul epocii, [i m\ amuz spunân-
du-i c\ trebuie s\-i ia locul lui Ale-
xandre Dumas `n anii care vin.
(Râsete)

Traducere din limba francez\ de
Giuliano Sfichi

1 Conform unei vechi tradi]ii, 
în Fran]a, de Boboteaz\� se m\ -
nânc\� o pl\cint\ – „pl\cinta 
regilor“ – în care a fost ascuns 
un bob. P\cinta e împ\r]it\ în 
bu c\]i, iar cel care trage bucata
cu bobul devine „rege“. 
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Alina Purcaru 

Coordonat de trei scriitoare anga-
jate, `nsufle]ite de mult entuziasm
[i de la fel mult umor, Lisa Appig-
nanesi, Rachel Holmes [i Susie
Orbach, volumul strânge la un loc
discursuri [i retorici extrem de di-
verse. Unele invitate `[i scot la su-
prafa]\ propriile experien]e, `n
confesiuni care nu ascund nici ri-
dicolul personal, dar nici adev\ru-
rile ustur\toare pe care au ajuns
s\ [i le `nsu[easc\, mai devreme
sau mai târziu. Sunt texte care evoc\
personalit\]i, momente revelato-
rii [i situa]ii cu probleme, pagini
`n care se discut\ punctual con-
texte ale inechit\]ilor, fie c\ este
vorba despre tratamentul de care
au parte femeile scriitoare, despre
listele marilor premii literare

sau, trecând ̀ n alt registru, despre
modul `n care era reglementat, de
exemplu, fotbalul feminin. Alte
texte descriu situa]ii care au r\ -
mas, `n continuare, discriminato-
rii, iar altele pun ̀ n lumin\ reven-
dic\rile actuale [i problemele din-
tre cele mai traumatizante cu care
femeile `nc\ se confrunt\. Lista e
foarte lung\ [i ea se ajusteaz\ `n
func]ie de medii, clase [i contexte
politice [i culturale diferite, `ns\
realit\]ile pe care le acoper\ sunt
`n continuare de natur\ s\ ating\
[i s\ modifice drastic modul de
via]\ al foarte multora dintre noi.
Sexismul difuz, marginalizarea,
obiectificarea, violen ]ele domesti-
ce, abuzurile sau exploatarea se-
xual\, inegalitatea `n ceea ce pri-
ve[te valorizarea muncii, proble-
mele de reprezentare ̀ n media sau

dictatura industriei frumuse]ii
sunt printre cele mai grave rea-
lit\]i care afecteaz\ vie]ile femei-
lor, ni se (re)confirm\ parcurgând
textele reunite aici.  

Ideea c\r]ii se leag\, desigur, ̀ n
r\sp\r, de titlul romanului ajuns
bestseller planetar, Fifty Shades
of Grey. ~n preajma unui nou val
de esen]ialism, e foarte important
ca femeile s\ afirme toate acele
op]iuni [i pozi]ion\ri care ple-
deaz\ pentru percep]ia unei  iden-
tit\]i mult mai fluide [i mai re-
fractare la prescrip]ii [i ̀ ncadr\ri.
Iat\ cum descriu coordonatoarele
aceast\ antologie: „~n acest volum,
50 de femei reflecteaz\ asupra
nuan]elor care le inspir\, precum
[i asupra a ceea ce `nseamn\ pen-
tru ele [i pentru cei din jurul lor
s\ fii femeie `n ziua de azi. Nu
exist\ un singur tip de feminism
[i un singur tip de feminist(\). {i
nici una dintre noi, cele prezente
`n antologia de fa]\, n-are timpul
sau energia s\ se autoflageleze ori
s\ pedepseasc\ alte femei cu –iste
[i –isme punitive. Acest concert de
nuan]e e un cor pe mai multe voci,
e adesea dizarmonic, dar ]i ne un
ison, iar acest ison e contagios“. 

Invitatele celor trei vin din me-
dii diverse: sunt fie activiste, fie
artiste, fie scriitoare, actri]e, avo-
cate, politiciene sau teoreticiene
[i au, `n acela[i timp, experien]a
unor spa]ii geografice [i culturale
radical diferite. Tonul `n care po-
vestesc variaz\ foarte mult. Exis t\,
pe de o parte, note grave, ca cele
dintr-un microeseu `n care scrii -
toarea [i activista Bidisha vor -
be[te despre formele de ur\ ̀ ndrep -
tate `mpotriva femeilor, dar, `n
acela[i timp, exist\ [i umor, iar el
se strecoar\ `n multe confesiuni,
oricât de serioase ar fi mizele.
Contribu]iile fiec\reia dintre invi-
tate, nu mai lungi de câteva pa-
gini, sunt separate de citate din fe-
mei care nu au trecut neobserva-
te. Am s\ reiau câteva, pentru a
sugera, fie [i `n treac\t, tonalita-
tea din fundal: „Primele lucruri
pe care le fac de diminea]\ sunt s\
m\ sp\l pe din]i [i s\-mi ascut lim-
ba“ (Dorothy Parker), „Aceia care
nu se mi[c\ nu-[i v\d lan]urile“
(Rosa Luxemburg) sau „Femeile
sunt singurul grup exploatat din
istorie a c\rui neputin]\ a fost
idealizat\“ (Erica Jong). 

Varietatea textelor care compun

acest foarte util manual `n frag-
mente al feminismului contempo-
ran pune `n lumin\, pe de o parte,
amploarea preocup\rilor acestui
tip de ac]iune [i de explorare, dar
[i pasiunea [i entuziasmul care
`nso]esc conduita unor femei cu-
rajoase, nonconformiste, care cred
cu toate puterile c\ schimbarea
este posibil\ [i c\ prejude c\]ile, de
orice culoare ar fi ele, ne s\r\cesc
[i ne mutileaz\. {i-au g\sit locul,
`n acest volum, texte de explorare
a propriei pozi]ion\ri `n raport cu
un tip de feminism care poate
p\rea normativ, texte care evoc\
alte figuri feminine puternice sau
texte care scot la lumin\ `ncerc\ri
intens personale ori experien]a
indubitabil formatoare de a fi par-
te dintr-un grup de ac]iune. A[a
este, de pild\, cel scris de scriitoa-
rea Gillian Slovo, care `[i amin-
te[te perioada `n care era parte
dintr-un grup de femei con[tiente
de limitele lumii `n care tr\iau,
convinse, `n acela[i timp, c\ ceva
se poate face: „Ceea ce s-a dovedit
`n egal\ m\sur\ diferit [i trans-
formator la grupurile de femei de
genul aceluia din care f\ceam eu
parte a fost c\ ne `nv\]au s\ ne fo-
losim via]a, modul de a gândi [i
felul `n care eram ca punct de ple-
care pentru a `n]elege, nu doar
pen tru a ac]iona. Feminismul

nostru `mbina pasiunea de a
`ndrepta relele cu dorin]a la fel de
fervent\ de a ne schimba `n plan
personal. (…) ~ntâlnirile noaste lu -
nare (oare am ales vinerea ca o
afirmare a importan]ei leg\turii
noastre ca surori?) erau un mon-
tagne-russe de revela]ii personale
[i discu]ii politice, intersectate cu
sesiuni superamuzante `n care ne
foloseam de oglinzi [i speculu-
muri ca s\ ne cunoa[tem mai bine
propriul vagin“. 

Cine caut\ modele care s\ in-
spire [i s\ motiveze, are `n fa]\ un
catalog care include din bel[ug
astfel de repere. Cele care caut\
`n]elepciune, confesiune `n care
s\-[i reg\seasc\ propriile nelini[ti
[i inclusiv op]iuni alternative de
ac]iune au de unde s\ aleag\. Cele
care caut\ vocile unor scriitoare
ce afirm\ valorile feminismului le
vor g\si aici pe Jeanette Winter-
son, Siri Hustvedt, Elif Shafak,
Ahdaf Soueif, Kate Mosse sau Lin-
da Grant, ca s\ le enum\r doar pe
cele mai cunoscute cititoarelor
din România. Cincizeci de nuan]e
ale feminismului e o carte proas -
p\t\, contondent\, amuzant\, in-
teligent\, tonic\, emo]ionat\, o
carte care reafirm\, optimist, fap-
tul c\ schimbarea, toleran]a [i so-
lidaritatea sunt `n puterile noas-
tre [i c\ e vital s\ credem asta.

Despre ce (mai)
vorbesc femeile 
Cincizeci de nuan]e ale feminismului (traducere 
de Ioana Pelehat\i, Editura Hecate) este o apari]ie
editorial\ vital\: literatura feminist\, feluritele voci
care nu obosesc s\ reclame [i s\ problematizeze
nenum\rate inechit\]i de gen [i de reprezentare 
au fost [i sunt, `n cea mai mare m\sur\, cvasi-ine xis -
tente pe pia]a noastr\ de carte, chiar dac\ nu [i 
pe cea de idei. 
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Filarmonica din Ia[i, str\lucire
european\ `n umbra sediului-ruin\

C\t\lin Hopulele

Bujor Prelipcean, directorul Fi-
larmonicii, crede c\ paleta cultu-
ral\ din Ia[i e `ntins\ pe o pânz\
pestri]\. ~n loc s\ fie o culoare
unic\ „sau un tricolor“, `n Ia[i lu-
mea cultural\ este `mpânzit\, di-
vizat\, chiar f\r\mi]at\. „V\ spun
asta gândindu-m\ c\ un ora[ ca
Ia[ul, care aspir\ la ̀ naltul titlu de
Capital\ Cultural\ European\, ca-
re este foarte mare, iar c\ciula lui
ne cade pe gât, nu se opre[te `n
dreptul nasului, tr\ie[te din tra -
di]ii, din tot ce a avut el cândva,
din amintiri“, spune acesta. Filar-
monica de Stat „Moldova“ ̀ ns\ nu
tr\ie[te din amintiri. ~n ciuda tu-
turor neajunsurilor, orchestra,
corul, cvartetul Ad Libitum [i
cvartetul Voces sunt nume recu-
noscute na]ional [i interna]ional,
chiar dac\ ̀ n Ia[i acestea nu se bu-
cur\ de aceea[i apreciere. „Eu
stau [i m\ ̀ ntreb cât mai poate su-
porta Ia[ul. Nu de mine, ca muzi-
cian, m\ plâng, ci de colectivul Fi-
larmonicii, care este de o inesti-
mabil\ valoare, [i `mi dau seama
c\ cei din Ia[i nici nu remarc\
adev\rata-i valoare. Nu m\ bat cu

c\r\mida `n piept s\ v\ spun ce
turnee formidabile am avut, in-
clusiv `n Canada sau SUA, dar nu
este col]i[or `n Europa unde s\ nu
fi ajuns s\ cânt\m, poate doar `n
Albania“, spune Bujor Prelipcean. 

Umbra lui Simirad. 
La Filarmonic\

Momentan, orchestra institu ]iei
culturale are doar doi concert -
mai[tri [i se lupt\ s\ `[i complete-
ze toate posturile. ~n 2012, când
acestea s-au desfiin]at, aproape 37
de membri au plecat `ntr-o sin-
gur\ diminea]\, iar acum se des -
f\[oar\ concursuri pentru com-
pletarea posturilor, dat fiind [i
faptul c\ s-au deblocat [i multe
dintre ele. Astfel, colectivul or-
chestrei are 78 de membri [i se
`ncearc\ ca acesta s\ ajung\ iar la
104, `n timp ce la cor sunt 78 de
persoane angajate, ideal fiind 87. 

Filarmonica are [i o situa]ie ju-
ridic\ [i administrativ\ aparte.
Aceasta este o institu]ie care a fost
subordonat\ Ministerului Cultu-
rii, dar ̀ n 1996 a trecut ̀ n subordo-
nare direct\ Prim\riei Munici-
piului Ia[i, care a pasat-o la rândul

ei, pe vremea lui Simirad, `n 1999,
c\tre Consiliul Jude]ean, `n sub -
ordonarea c\ruia se afl\ [i ast\zi.
~n ceea ce prive[te sediul de pe Cu-
za Vod\, [i acesta are un istoric
zbuciumat. Cl\direa de acolo are
trei corpuri, unul dintre ele, reno-
vat, fiind sediul administrativ al
Universit\]ii de Arte „George
Enes cu“ din Ia[i. ~ns\ proprieta-
tea cl\dirii a fost retrocedat\ Epis-
copiei Romano-Catolice din Ia[i,
care a dat-o pentru 25 de ani `n ges -
tiune gratuit\ Filarmonicii (Cor-
pul B) [i Universit\]ii (Corpul A),
cel de-al treilea corp fiind ̀ mp\r]it
de UAGE [i de Colegiul „Octav
B\ncil\“. ~ns\ de la finalul stagiu-
nii din 2013, Filarmonica nu mai
poate g\zdui nici un spectacol `n
sala mare din corpul ei de pe Cuza
Vod\, fiindc\ sediul a fost marcat
ca fiind cu risc seismic, funda]ia
fiind `n]esat\ cu cr\p\turi care se
`ntind pân\ la nivelul tavanului.
Pe riscul lor, membrii orchestrei
[i ai corului `nc\ mai repet\ `n
s\lile de acolo, `n a[teptarea unei
solu]ii. 

Iar aceast\ solu]ie, care poate
readuce o str\lucire colectivului
Filarmonicii, a fost g\sit\ de c\tre

conducerea institu]iei `n colabo-
rare cu municipalitatea – construi -
rea unei noi s\li `n locul Cinema-
tografului Victoria. Conform lui
Bujor Prelipcean, exist\ o `n]elge-
re `ntre Prim\rie [i RADEF ca
mu nicipalitatea ie[ean\ s\ preia
`n proprietatea ei cele dou\ cine-
matografe, Victoria [i Republica.
~ns\ toat\ aceast\ ̀ n]elegere st\ ̀ n
semn\tura unui om de la Bucu-
re[ti care refuz\ s\ vin\ pe teren
s\ fac\ evaluarea [i s\ o dea, de[i
toat\ documenta]ia este deja pre -
g\tit\. „Am vorbit cu primarul
Chirica la un moment dat [i mi-a
spus c\ nu [tie ce s\ mai fac\ cu
\[tia de la Bucure[ti. Au fost so-
ma]i s\ respecte legea [i va trebui
s\ `i dea Prim\ria `n judecat\. Nu
vrea s\ vin\ nimeni de la aceast\
societate de filme RADEF, s\ res-
pecte legea [i obligativitatea pri-
mite de la Ministerul Culturii, [i
s\ vin\ s\ fac\ predarea acestor
dou\ cinematografe c\tre Consi-
liul Municipal. Toate actele sunt
f\cute, doar pre[edintele, directorul
sau ce o fi acest domn de la RA-
DEF trebuie s\ vin\ s\ apostileze
acest transfer. Nu vrea, spune c\
nu vrea s\ vin\, c\ nu ̀ l intereseaz\,

c\ nu `l for]eaz\ nimeni, c\ nu [i-a
primit salariul [i lui ce-i iese“, a
ad\ugat Bujor Prelipcean.

O cl\dire nou\

Dac\ prim\ria ar prelua cinema-
trografele, exist\ promisiunea ca
`ntr-un an de zile, fondurile fiind
deja identificate, sala mare de la
Victoria s\ poat\ fi transforma t\,
asanat\, renovat\ [i reasamblat\
`ntr-o sal\ de repeti]ii, `ntr-un se-
diu pentru Filarmonic\. „Sala este
potrivit\ concertelor [i acustic [i
ca num\r de locuri. Am putea sta
acolo, s-ar putea face [i o fos\ unde
s\ poat\ sta orchestra, s\ se poat\
da [i spectacole de ope r\, s\ fie o
scen\ multifunc]ional\. ~ns\ s\ se
semneze odat\ actul acela c\ par -
c\ tr\im `ntr-o alt\ ]ar\“, a mai
spus directorul Filarmonicii. 

O alt\ solu]ie pentru continua-
rea activit\]ii Filarmonicii ar fi
identificarea unei resurse de fi-
nan]are pentru a construi o cl\di-
re nou\, ce ar necesita [i fonduri
mai pu]ine, pe cei aproximativ
2.000 de metri p\tra]i pe care i-a
intabulat deja institu]ia cultu-
ral\, fix din mijlocul complexului
`n care se reg\se[te fosta cl\dire,
actualmente aproape o ruin\. „Pe
su prafa]a cur]ii interioare se poa-
te construi o sal\ de concerte care
cost\ mai pu]in decât reamenaja-
rea Victoriei sau a cl\dirii vechi
care este a Episcopiei [i `n care,
poate, peste 25 de ani, dac\ ar fi re-
novat\, ne vor calcula o chirie
fiind c\ le va reveni de drept. Am
propus asta, dar mi s-a spus c\ nu
este la strad\, nu este vizibil\. 
Le-am spus, domnilor, o sal\ a Fi-
larmonicii devine vizibil\ prin
calitatea programelor, nu prin po -
zi]ionare“, a mai precizat Bujor
Prelipcean. Acesta a mai spus c\
este preg\tit s\ r\mân\, dac\ va
trece de fiecare evaluare anual\,
la conducerea institu]iei pân\ `n
2021, când aceasta, prin progra-
mele sale europene, ar putea s\
„dea tonul la mar[ul triumfal ca-
re s\ duc\ Ia[ul pe cea mai `nalt\
culme cultural\“. 

Filarmonica din Ia[i tr\ie[te `n fiecare zi a
existen]ei sale o antitez\ – una dintre cele
mai vizibile, la nivel european, institu]ii 
culturale ie[ene se afl\ `ntr-o penumbr\
complet\ `n capitala Moldovei. ~ntr-o per-
manent\ c\utare a unui sediu, improvizând

spa]ii pentru repeti]ii, interpretând `n s\lile
pe care le pun al]ii la dispozi]ie, ie[enii par
c\ au uitat de soarta uneia dintre cele mai
bune orchestre din ]ar\, ce a primit zeci de
distinc]ii interna]ionale. Cu un sediu care
depinde de o semn\tur\, managerul Bujor 

Prelipcean promite c\ Filarmonica nu a 
uitat de Ia[i [i c\, dac\ vor fi sprijini]i [i 
li se va cere, orchestra va cânta mar[ul 
triumfal `n 2021 [i va duce ecoul cultural 
al Capitalei Culturale din sânul Moldovei 
`n toate col]urile Europei. 



– Fragment –

~n timp ce merg pe jos spre
Williamsburg Bridge, primesc un
telefon de la Michael. L-am cunos-
cut acum dou\ s\pt\mâni la o pe-
trecere jalnic\ de corporati[ti
`ncuia]i. Era una din petrecerile
alea la care m\ duc pentru c\ vreun
prieten vechi m\ implor\ s\ mai
stau cu el, iar eu [tiu c\ o s\ fie
mult\ b\utur\ gratis. La asta m-a
invitat Lexi. O [tiu din Dallas, de
pe vremea când mergeam ̀ mpreu -
n\ la cinema, e o fat\ bun\, cu
gropi]e dr\gu]e `n obraji [i coapse
frumoase, una care s-a copt mai
lent. {i ce conversa]ii plictisitoare
r\sunau `ntre pere]ii \ia!

Michael a intrat `n vorb\ cu
mine [i mi-a zis c\ e pictor, tocmai
se `ntorsese de la o expozi]ie per-
sonal\ din Berlin. Un b\iat de
bani gata, din câte am `n]eles eu.
Verile [i le petrecea `n sudul
Fran]ei, iernile, `n Alpii elve]ieni.
~i pl\cuse de mine – poate pentru
atitudinea mea ]epoas\. Câteo-
dat\ stilul meu de be]ie moro c\ -
noas\ `i amuz\ pe unii, `n special
pe ba[tanii care sunt mereu pu-
pa]i `n cur. Oricum, mi-a zis c\ a
auzit de mine de la Lexi, c\ a aflat
c\ sunt un cânt\re] incredibil [i
altele de-astea. Cred c\ e bisexual,

chestie cu care sunt OK. E bogat [i
eu am nevoie de mâncare. Ce
noroc! ~i spun portarului la cine
merg [i iau liftul pân\ la aparta-
mentul lui Michael. E `ntr-una
dintre cl\dirile alea noi, uria[e, de
pe malul Hudsonului. Genul \sta
de locuri m\ face s\ bor\sc. U[a se
deschide [i sunt `ntâmpinat de o
femeie `nalt\, `mbr\cat\ impeca-
bil, care vorbe[te la telefon.

— Ultimul lucru pe care l-am
vrea ar fi `nc\ un dezastru ca \la.
De ce ar face a[a ceva? |sta nu-i
un motiv... Numai s\ ai grij\ s\-i
garantezi c\ va primi de la `nce -
put suma care trebuie... [i... [i... c\
PR-ul e la standardele cele mai
`nalte. Nu suntem noi respon -
sabili dac\... 

O urmez prin apartamentul
spa]ios, decorat ̀ ntr-un stil grozav
de [ic, cu o gr\mad\ de art\ mo -
dern\ ag\]at\ pe pere]i. ~n living,
Michael fotografiaz\ dou\ tinere
mai mult dezbr\cate decât `mbr\ -
cate. E un soi de scen\ de `nceput
de var\ ̀ n Grecia sau, poate, copiii
Ofirului aducându-i aurul lui
Solomon, mi-e greu s\-mi dau sea-
ma. Fetele sunt foarte atr\ g\ toa -
re, fotomodele, frumuse]i statuare
cu mantii de purpur\ tyrian\.
Michael se opre[te o clip\ din po -
zat, cât s\ m\ salute. 

— Salut, amice, ce mai faci? Ai
f\cut cuno[tin]\ cu Barbara?, m\
`ntreab\ el, ar\tând spre femeia
care vorbea la telefon.

— Salut, nu, n-am f\cut. Bun\,
Barbara, spun eu, dar Barbara e
ocupat\ cu conversa]ia ei. 

— Ce zici? Dr\gu], nu?, spune
Michael [i arat\ cu capul c\tre
fete, ]inând `n continuare apara -
tul de fotografiat `n mâini. 

— Da... Bun\, le spun eu fe te -
lor, dar ele nu-[i ies din rol. 

Nu-s aici s\ piard\ vremea. Par
s\ aib\ cariere serioase ̀ n modelling. 

— Bun, p\i, f\-te comod, ia-]i
ceva de b\ut, o bere, ce vrei tu,
[tiu c\-]i place s\ bei, a[a c\ ia ce
vrei, f\ ce vrei. Noi termin\m ime-
diat aici [i pe urm\ putem s\
mânc\m. 

— OK, mersi, a[a o s\ fac. 
M\ duc la buc\t\rie, deschid

frigiderul, care-i plin cu tot ce-i mai
bun pe lume, [i-mi aleg o bere ce-
heasc\ de calitate. 

Peste pu]in\ vreme st\m `n ju-
rul unei mese cu mâncare [i b\u -
tur\. Michael ne poveste[te  cum 
l-a `ntâlnit pe Warhol. Nu-mi pas\
dac\ minte sau nu. Mi se rupe de
tot ce zice. 

— Nu, nu-l [tiam, eram un
pu[ti. Asta a fost un pic `nainte s\
moar\, nici m\car nu prea am
povestit faza…B\nuiesc c\ nu eram
acas\ de fiecare dat\ când trecea
pe la noi, dar nu mai [tiu. ~n fine,
deci am zis atunci „Mami, ce-i cu
p\rul lui? ~mi place tare mult“ [i
ea a râs [i s-a f\cut c\ nu aude. 

 — {i el ce-a zis ?, `ntreab\ una
dintre fotomodele. 

— A zis ceva de genul „Elaine,
b\iatul t\u e enervant ca naiba,
dar are o fa]\ minunat\“ sau a[a
ceva. Cam asta e povestea mea,
spune Michael [i vocea `i devine
tot mai efeminat\ pe m\sur\ ce
soarbe din b\utur\. 

D\ muzica tare de tot [i o re-
cunosc imediat: e tocmai Boleroul
lui Ravel. ~ncepe s\ fug\ dup\ una
dintre fete. Dispar `n alt\ camer\
[i dup\ câteva minute se `ntorc cu
un cuf\r uria[, `l deschid [i `ncep
s\ probeze diverse costume. Bar-
bara `nc\ vorbe[te la telefon [i e
total indiferent\ la scen\. Eu stau
pe o canapea, beau [i ascult vor -
b\ria precipitat\ a uneia dintre
fete. Ne `nfigem [i `n cocaina pe
care Michael a pus-o pe m\su]a de
cafea, `n fa]a noastr\. 

— S-a distrat bine `n Milano
câteva zile la rând. Hei! Ave]i gri -
j\, e rochia mea preferat\. Sunt o
pereche dr\gu]\ \[tia doi, nu? Stai
s-o vezi când pune lan]urile [i
bicele pe bietul de el. ~i place s\
r\neasc\ [i s\ fie r\nit\, [tii ce
zic? {tii? M-a ini]iat [i pe mine, 
m-a `nv\]at ni[te [mecherii. Po]i
s\ faci bani serio[i cu biciuitul
bog\ta[ilor. Nu c\ a[ face a[a ce-
va. Ce nu ̀ n]eleg eu e treaba aia cu
c\lcatul pe coaie. Care-i pl\cerea?
S\ fii plesnit cu biciul, OK, dar
tocuri ascu]ite pe coaie? 

{i-o ]ine tot a[a, iar eu `ncerc
s\-mi amintesc cum o cheam\. M\
hot\r\sc s\-i zic Ochi Pustii. Are

tenul fin, cremos, `mi aminte[te
de Gene Tierney tân\r\, vocea `i e
seac\, sardonic\ [i monoton\, su-
fletul ei purpuriu `mi d\ fiori. Nu
vreau s\ stau aici toat\ seara [i s\-i
v\d pe pro[tii \[tia cum `[i pun `n
scen\ vie]ile `n fa]a mea. 

Fata vorbe[te [i eu m\ uit `ntr-o
camer\ video ce se focalizeaz\ pe
diferite p\r]i ale corpului ei. M\ -
car e frumoas\. Camera i se opre[ -
te pe buze, `i coboar\ pe gât, trece
peste sânii ei mici [i rotunzi, `i
urm\re[te conturul picioarelor de
la [olduri pân\ la degete, apoi
revine, `i intr\ sub fust\, o dez -
brac\ [i o fute ̀ n t\cere. Brusc, ab-
domenul ei dezgolit str\luce[te pe
ecran, fotomodelul ]ine o ]igar\
aprins\ `n mân\, fumul urc\ `n
rotocoale, p\rul negru `i cade pe
spate, ochii ei pustii clipesc [i
privesc goi drept ̀ n fa]\, merge c\ -
tre un perete, ridic\ `ncet bra]ele
[i ̀ [i pune palmele pe zid, ̀ ntoarce
capul, buzele ei `mi trimit o s\ ru -
tare. Mi se termin\ filmul [i ca -
mera se opre[te.
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Ali Eskandarian – Anii de aur

AUTORUL

ALI ESKANDARIAN (1978-
2013), talentat muzician de
origine iraniano-american\,
s-a n\scut `n Pensacola, Flori-
da. ~ntors `n Iran, a copil\rit
`n Teheran, `ns\, dup\ Re -
volu]ia Iranian\, familia sa a
primit azil politic `n Germa-
nia, iar ulterior s-a stabilit `n
Statele Unite, `n Dallas. Din
2003, Ali Eskandarian a tr\it
`n New York, unde [i-a cl\dit
o carier\ de muzician. A cân-
tat `mpreun\ cu o forma]ie de
tineri imigran]i iranieni, The
Yellow Dogs, [i a f\cut mai
multe turnee prin Statele
Unite. ~n 2013, Eskandarian a
fost `mpu[cat mortal `n New
York, `mpreun\ cu al]i doi
membri ai forma]iei The Yel-
low Dogs, de c\tre un fost
membru al altei forma]ii de
muzicieni iranieni.

CARTEA

Anii de aur a ap\rut ̀ n Statele Unite dup\ moartea tragic\ a autoru-
lui [i a cunoscut un succes instantaneu. Considerat „un roman cu
adev\rat unic, fabulos [i acid“, volumul este o relatare `n ritm alert
[i captivant a unui fragment din via]a unui muzician rock’n’roll
din Iran care a crescut `n America. Personajul central, chitaristul
Ali, duce un trai boem, mereu la limita supravie]uirii, mereu `ntre
turnee, concerte [i petreceri cu foarte mult alcool, droguri, sex [i iu-
biri pasagere. Imigrant perfect integrat `n societatea american\,
Ali prive[te cu ochi critic ambele sale culturi. Amintirile decupate
din trecutul s\u iraniano-american [i comentariile `nc\rcate de
cinism construiesc o imagine realist\ a vie]ii contemporane, c\reia
artistul fr\mântat `i simte efemeritatea. Un roman insurgent [i
rebel, `n care sexul, drogurile [i promiscuitatea `ncearc\ s\ umple
un gol existen]ial, Anii de aur este ̀ n primul rând o carte despre tul-
burata lume modern\.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Anii de aur, de Ali Eskan-
darian, traducerea din
limba englez\ de Dan 
Sociu, care va ap\rea `n
curând `n colec]ia „Biblio -
teca Polirom. Actual“, 
la Editura Polirom.



Duminica trecut\, `ntr-o sta]ie lon-
donez\ de metro, cineva a ]ipat
„Pentru Siria!“, dup\ care a atacat
cu un cu]it trei persoane din jur.
Londonezii erau deja `n stare de
alert\, preveni]i de posibilitatea unor
atacuri teroriste `n zone aglomera -
te, iar spiritele ar fi putut s\ se ̀ ncin -
g\ mult mai tare. Pe filmul care a
surprins arestarea se aude un tre -
c\tor strigându-i atacatorului „You
ain’t no Muslim, bruv“, ceea ce ̀ ntr-o

traducere nu neap\rat inspirat\ ar
`nsemna „Nu e[ti, frate, nici un mu -
sulman“. Expresia a fost rapid adop-
tat\ de utilizatorii de internet [i fo -
losit\ ca s\-[i exprime dezaprobarea
fa]\ de atentat, dar [i pentru cei care
ar fi putut condamna destul de nu-
meroasa comunitate musulman\ a
Londrei pentru un act izolat [i radi-
cal. Prin intermediul Facebook-ului
[i conturilor de Twitter, sub umbre -
la acelui „Nu e[ti, frate“, s-a ridicat
un val de solidaritate [i empatie uma -
n\, care a devenit mult mai puternic
decât poten]iala reac]ie de ur\.

{i `n Statele Unite, internetul
conduce un batalion `n lupta `m -
potriva reac]iilor de fric\ [i ur\ ce
pot ap\rea din cauza amenin]\rilor
teroriste. De data aceasta, cu un pic
de ajutor din partea lui Harry Pot-
ter. Când Donald Trump, candidat
republican pentru nominalizarea la
pre[edin]ia SUA, a propus s\ se in-
terzic\ intrarea musulmanilor pe
teritoriul Americii, Internetul a
reac]ionat prin a se `ntreba dac\ nu
cumva Trump este `ncarnarea lui
Voldemort, personajul negativ din
seria Harry Potter. „Teoria mea este

c\ Trump este Voldemort, iar dac\
media va `nceta s\ ì spun\ pe nu -
me, Harry Potter va putea s\ l̀ dis-
trug\“, a scris un utilizator de Twit-
ter. ~n discu]ie a intervenit chiar
scriitoarea J.K. Rowling, autoarea
seriei Harry Potter, pentru a-i s\ri
`n ap\rare. ~n ap\rarea lui Volde-
mort. „Nu este chiar atât de r\u ca
Donald Trump.“

Vedetele de necontestat `n lupta
`mpotriva terorismului din acest an
au fost, totu[i, pisicile. Acestea au
intrat `n scen\ `ntr-o sear\ de du-
minic\, când poli]ia belgian\, aflat\
sub nivel 4 de amenin]are terorist\,
a desf\[urat ac]iuni ample `n mai
multe zone din Bruxelles. Zvonurile
despre mi[c\rile for]elor de ordine
au `nceput s\ apar\ pe sear\, oa-
menii raportând pe internet c\ v\d
poli]i[ti [i baricade `n anumite
zone. O or\ mai târziu, Poli]ia a ru-
gat cet\]enii [i mass-media s\ nu
mai difuzeze informa]ii despre po -
zi]ionarea agen]ilor, pentru a putea
fi eficien]i. A[a au ap\rut pisicile. Se
pare c\ totul ar fi pornit de la pos -
tarea de pe Twitter a unui jurnalist:
„Nu pot s\ v\ dau informa]ii despre

ac]iunile poli]iei, a[a c\ iat\ o poz\
cu pisica mea“. ~n câteva minute, in-
ternetul s-a inundat ̀ n poze cu pisici:
pisici Superman [i Batman care ne
salveaz\ de terorism, pisici care se
ascund de poli]ie, pisici care trag cu
pu[ca, pisici care terorizeaz\ [oa -
reci, pisici pufoase care `ndeamn\
la pace. Oricine `ncerca s\ caute pe
internet informa]ii despre ceea ce se
`ntâmpla `n Bruxelles se lovea de
mii de poze cu [i despre pisici. ~ntr-o
]ar\ a suprarealismului [i a unui

popor care nu se ia niciodat\ prea ̀ n
serios, lupta contra terorismului a lu-
at cea mai adecvat\ form\ posibil\.

Poate c\ umorul, ironia, solidari-
tatea [i refuzul de a-]i fi fric\ sunt de
fapt singurele reac]ii realiste posi-
bile ̀ n fa]a tensiunii care st\pâne[te
acum Europa. ~n urma atacurilor
de la Paris, a circulat pe internet un
film cu un parizian de origine asiati -
c\ ce ì explica b\ie]elului s\u de ce
s\ nu le fie fric\. „Ei au arme“, ̀ i spune
b\ie]elul. „Da, dar noi avem flori.“

— Stimat\ doamn\ Magda Cârneci,
cum poate fi integrat românescul `n
global astfel `ncât nici unul dintre
cei doi termeni s\ nu fie distorsio -
nat, caricaturizat, s\r\cit, ̀ mpu]inat? 

— ~n noile circumstan]e dez-limi -
tate [i globalizante de azi, cred c\
problema urgent\, real\ a omului
de cultur\ autohton nu mai este s\
opteze [i s\ elimine, ci mai degrab\
s\ concilieze lucid `n el `nsu[i un
model „centrat“ de structurare inte-
rioar\ [i exterioar\ a sinelui [i a lu-
mii, cu un model „des-centrat“ al
acelora[i. S\ realizeze [i s\ suporte
l\untric, ̀ n fa]a complexific\rii civi -
liza]ionale, logica imanent\ a unei
ordini a lumii care pare s\ fi devenit
brusc lipsit\ de centru, sau cu un
centru difuz, sau cu centre multiple
[i r\spândite. Ar fi vorba de o or-
donare a realit\]ii din aproape `n
aproape, pe m\sur\ ce `nainteaz\,

adaptativ\, flexibil\, `n cucerirea
cunoa[terii, o ordine care s\ ̀ mbine
armonios tropismul centripet, ordo-
nator, cu aspira]ia centrifug\, `n -
globant\ a spiritului.

Altfel spus, problema intelectu-
alului român de ast\zi este s\ reali -
zeze c\ are datorii [i exigen]e `n ra-
port cu patria sa, dar [i `n raport cu
restul mare al lumii – [i `n primul
rând fa]\ de sine `nsu[i. S\ admit\
c\ poate apar]ine [i locului de aici,
dar [i de oriunde; s\ consimt\ c\
poate fi deopotriv\ [i balcanic [i eu-
ropean, [i cet\]ean „na]ional“ [i
cet\]ean „interna]ional“. S\ reali -
zeze c\ are libertatea s\ aleag\ ra -
]ional (f\r\ constrângerea „opiniei
majorit\]ii“) `ntre surse diferite de
`n]elegere a trecutului; c\ are drep-
tul s\ selecteze lucid (f\r\ tutel\
statal\) `ntre modele diverse de re-
zolvare a prezentului [i de modelare

a viitorului, ca s\ poat\ s\ conjuge
`ntr-un mod eficace ̀ n el ̀ nsu[i „tra-
di]ia“ cu „inova]ia“, ̀ n vederea unei
solu]ii realiste [i creative a dile me -
lor inedite pe care i le ridic\ actuali-
tatea.

Cred c\ omul de cultur\ român –
ca [i cel central-european de altfel –
ar putea `n sfâr[it s\ se accepte a[a
cum este ([i cum l-a fasonat o `n -
treag\ constela]ie istoric\ de deter-
mina]ii): de pild\, s\-[i asume [i
stratul arhaic-folcloric, [i cel me-
dieval-ortodox, [i cel modern-post-
modern mai recent: s\ le con[tien-
tizeze pe toate (nu doar unul sau
dou\, cum s-a `ntâmplat de obicei
pân\ acum la „tradi]ionali[ti“ ori la
„moderni[ti“) [i s\ ̀ ncerce eventual
s\ le fac\ s\ comunice (toate) `ntre
ele, s\ tenteze sinteza. Altfel spus, el
ar avea `n sfâr[it dreptul s\-[i uni -
fice personalitatea: folosind o com-
para]ie biologic\, are dreptul s\-[i
integreze „filogenia“ cultural\ ire-
vocabil\ ̀ n „ontogenia“ con[tien t\, li -
ber\, a propriei sale individualit\]i.

La urma urmei, identitatea sa
personal\ pe cât colectiv\ nu e un
dat inexorabil, o fatalitate mecanic\
`ntr-un univers al formelor fixe: ea e
o chestiune de op]iune [i lupt\, e o

devenire interioar\ continu\ `ntre
multiple alternative. Identitatea sa
poate fi ̀ n]eleas\ ca o construc]ie ac-
tiv\ `n cadrul sau `n pofida unor
mul tiple sisteme de determina]ii
(personale, locale, na]ionale, conti-
nentale...). Ea poate fi tr\it\ ca o
„diferen]\ specific\“ `n interiorul
unor re]ele plurale (eventual plane -
tare) de identit\]i.

A[ zice c\ intelectualul, omul de
cultur\ român are `n sfâr[it putin]a
s\ se defineasc\ [i altfel decât etno-
centric. „Esen]a“ lui nu se afl\ unde-
va `n afara lui, `n illo tempore, ci se
manifest\ `n persoana lui, e actua -
lizat\ `n sine `nsu[i aici [i acum.
F\r\ s\-[i renege apartenen]a la
spa]iul cultural de origine, el poate
s\ recunoasc\ deschis c\ nu-l mai
intereseaz\ s\ fie doar un scriitor,
artist, sociolog, fizician, filosof etc.
„na]ional“, ci inten]ioneaz\, dore[ -
te, are curajul s\ apar]in\ [i „mediu -
lui interna]ional“ al profesiei sale.

Fie c\ r\mâne acas\, fie c\ emi-
greaz\, fie c\ face naveta `ntre cul-
turi, intelectualul român are deci drep-
tul [i posibilitatea s\ se rapor teze di-
rect la o cultur\ global\, pe cale de
survenire. Prin re]elele de institu]ii
trans-na]ionale [i prin social media

care integreaz\ accelerat regiunile
lumii, o nou\ „pia]\ mondial\“ a
idei lor, stilurilor, a formulelor cul-
turale, independent\ de guverne [i
state, e cea care `ncepe s\ negocieze
[i s\ impun\ valoarea real\ de
schimb, deci universalitatea trans-
frontalier\ a productelor intelectua -
le locale (asemenea pie]elor finan-
ciar\, economic\, de comunica]ii...).
Acest nou fel de universalitate e
probabil remediul cel mai eficace
`mpotriva oric\rui fel de cultur\ lo-
cal\ manipulat\ (cultur\ oficial\, de
stat, a unui partid, a unui grup de
pres\, a unui grup religios etc).

Sigur, asta nu exclude sau `m -
piedic\ participarea intelectualului
român la cultura local\; dimpo tri -
v\, el pleac\ din ea spre a se ̀ ntoarce
`n ea. Dar, pus `n fa]a acestei enor -
me deschideri [i inevitabile inte-
gr\ri transna]ionale, intelectualul
autohton are dreptul s\ afirme acum
c\ tocmai tensiunea dintre cultura
na]ional\ [i cultura global\ – iar nu,
de pild\, antagonismul dintre sat [i
ora[, dintre tehnic\ [i spiritualitate
ori dintre cultur\ [i civiliza]ie etc. –
constituie pentru el provocarea cea
mai urgent\ [i mai productiv\. 
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Pisici, Harry Potter 
[i alte arme `mpotriva
terorismului

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Noua „pia]\ mondial\“

Da, tr\im `ntr-o lume
urât\ [i periculoas\, mai
ales dac\ o privim prin
ochii jurnalelor de [tiri.
Ultimele s\pt\mâni,
tr\ite sub tensiune `n
special `n Europa, au
reu[it totu[i s\ scoat\ la
suprafa]\ [i cele mai
amuzante, ingenioase [i
emo]ionante modalit\]i
de a lupta – cu frica, cu
terorismul, cu cei care se
cred deja dictatori.



Black Sabbath pun cap\t unei
cariere care a durat aproape
jum\tate de secol. Ultimul an a
fost foarte greu pentru cei patru
membri ai trupei, printre proble -
mele acestora num\rându-se pier -
derea pe drum a bateristului 
ori ginal, Bill Ward, sup\rat pe o
disput\ cu privire la roialit\]i, [i
lupta cu cancerul a chitaristului
Tony Iommi.

~n lumina acestor probleme,
planurile originale ale trupei s-au
schimbat dramatic. Ini]ial, Sabbath
inten]iona s\ scoat\ un nou disc.
~n octombrie `ns\, trupa a renun -
]at la aceast\ idee, preferând s\ se
concentreze asupra unui lung
turneu de desp\r]ire, inti tu lat
„The End“, turneu ce va `ncepe `n
ianuarie 2016.

„Oamenii nu sunt chiar atât de

interesa]i s\ asculte piese noi“, a
explicat Ozzy Osbourne, `ntr-un
interviu acordat revistei „Rolling
Stones“. Iar un nou album de stu-
dio ar fi creat anumite probleme.
„Dac\ era s\ scoatem un disc
`naintea turneului am fi avut
nevoie de trei, patru ani ca s\-l ter-
min\m. Dorim acum s\ punem
punct cât\ vreme suntem ̀ n vârf“,
spune Ozzy.

„Chiar nu mai pot face asta“,
spune [i Iommi. „Corpul meu nu
mai rezist\.“

Cu toate acestea, celebrul chi-
tarist a adus `n discu]ie [i un alt
motiv pentru renun]area la al-
bum. El spune c\ a compus mult
material nou, dar c\ ceilal]i mem-
bri, ̀ n special basistul Geezer But-
ler, nu prea aveau chef de o nou\
aventur\ discografic\.

Cât despre Ozzy, el nu d\ sem -
ne c\ vrea s\ se lini[teasc\. „Am
s\ fac un album solo [i apoi un
turneu“, spune Ozzy. „Nevas t\-
mea e shopaholic\ [i toat\ ziua
arunc\ bani pe pantofi sau altce-
va, deci trebuie s\ fac rost de bani
`n permanen]\.“

Orice desp\r]ire e trist\, dar 50
de ani de carier\ de succes stau
m\rturie pentru locul extrem de
important ocupat de Black Sab-
bath ̀ n istoria muzicii ̀ n general [i
a muzicii rock `n special. Spre deo -
sebire de colegii de genera]ie Led
Zeppelin sau The Rolling Stones, ei
n-au fost niciodat\ „zei“ intangibili
ai rockului, ci, mai degrab\, cum
spun mul]i istorici, ni[te „out-
sideri proletari care aveau mai
multe `n comun cu publicul lor
decât superstarurile vremii“.

Pentru cei patru membri ini -
]iali ai trupei (Iommi, Butler,
Ward [i Osbourne), heavy metalul
(pe care ei l-au inventat, de fapt) a
reprezentat salvarea de la via]a
s\rac\ [i deprimant\ pe care le-o
oferea ora[ul natal Birmingham.

Atmosfera depresiv\ [i lipsit\

de speran]\ `n care au crescut a
influen]at muzica lor: riff-urile
grele, monolitice, versurile parc\
desprinse din pove[ti horror. Un
nou sound, care le-a atras imediat
renumele de „satani[ti“ (f\r\ nici o
leg\tur\ cu realitatea) [i dezapro-
barea criticilor vremii. ~n ace la[i
timp, aceast\ respingere n-a f\cut
decât s\ strâng\ leg\turile cu pu -
blicul lor, fani care nu (mai) cre-
deau `n idealurile flower-power [i
ve deau un viitor f\r\ viitor, acela[i
tip de fani câ[tiga]i mai apoi de Sex
Pistols [i forma]iile punk.

Black Sabbath au vândut mil-
ioane de discuri, au umplut arene
[i au influen]at noul gen pe care `l
creaser\, devenind modele [i sur -
se de inspira]ie pentru ge nera]ii
de al]i muzicieni.

Cumva, cei de la Black Sabbath,
`n diverse forme [i incarn\ri, au
reu[it s\ reziste `n toate aceste
decenii, devenind `ncet [i sigur
legendari.

„Mo[tenirea noastr\?“, se `n -
treab\ Ozzy. „~mi este de ajuns s\
[tiu c\ lumea `[i aduce aminte de
mine!“
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Black Sabbath spun c\ 
au ajuns la cap\tul
drumului [i se preg\tesc
s\ `[i ia r\mas-bun,
definitiv, de la fani.

„Satani[tii“ care 
au schimbat muzica

Suplimentul lui Jup  Femeia care se ascunde
sub Gioconda
Sub Gioconda lui Leonardo da
Vinci zâmbe[te alt\ femeie, sus -
]ine savantul francez Pascal Cotte,
specialist `n opera marelui artist
renascentist.

Cotte a descoperit acest portret
ascuns gra]ie unei tehnici spe-
ciale numit\ LAM (layer amplifi-
cator method), tehnologie care
permite cercet\torilor „s\ anali -
z\m exact ce se g\se[te sub stra-
turile de vopsea pe care putem s\
le d\m la o parte, ca foile unei
cepe. Asta ne permite s\ stabilim
o cronologie a picturii“.

Pascal Cotte este de acord c\
Gioconda reprezint\, a[a cum
cred cei mai mul]i speciali[ti,
portretul frumoasei Lisa Gherar-
dini, so]ia unui negustor bogat
din Floren]a, Francesco del Gio-
condo. Numai c\, sub acest por -
tret legendar, Cotte sus]ine c\
exis t\ alte trei desene, recompuse

[i suprapuse, reprezentând o fe-
meie mai tân\r\. Al]i savan]i sunt
sceptici. „Nu cred c\ sunt portrete
diferite“, spune Martin Kemp,

profesor emerit la Oxford. „V\d
asta mai degrab\ ca o evolu]ie a
procesului artistic. Sunt absolut
convins c\ Mona Lisa este Lisa.“



M\rul discordiei? Patru tablouri
clasice, expuse la muzeu: R\stig-
nire de Francesco Granacci,
Miracolul pâinilor [i pe[tilor de
Tintoretto, ~nvierea de Perugino
[i Sfânta Familie [i `ngerii de Se-
bastiano Ricci. Motivul? Justin
Renel Joseph este deranjat c\, `n
aceste tablouri, Hristos este re -
prezentat ca un b\rbat de ras\
alb\.

Aceast\ abera]ie se bazeaz\ pe
un document serios, totu[i, Civil
Rights Act din 1964, care inter -
zice discriminarea bazat\ pe ras\
sau culoarea pielii. Pentru ame -
ricanul ̀ n vârst\ de 33 de ani e un
pretext s\ se plâng\ de faptul c\:
„pictorii i-au schimbat lui Hris-
tos culoarea pielii pentru a-l face
agreabil din punct de vedere es-
tetic `n ochii albilor. Dau `n jude-
cat\ aceast\ institu]ie public\
pentru c\ nu are dreptul s\ fac\
discrimin\ri“.

Joseph pretinde c\, v\zând
aceste tablouri, a fost supus stre-
sului [i a creat un site pentru a-[i

sus]ine cauza. El consider\ c\
aceste tablouri implic\ faptul c\
un personaj important precum
Iisus Hristos nu poate s\ `i seme -
ne ceea ce `l face pe el, Joseph, s\
se simt\ „respins de societate“.

„Când aceste opere au fost pic-
tate, se obi[nuia ca arti[tii s\ re -
prezinte personajele cu acelea[i
caracteristici fizice ca ale popu-
la]iei locale. Este un fenomen ce
se re g\se[te [i `n alte culturi“, a
explicat un purt\tor de cuvânt al
muzeului.

„Acest proces“, comenteaz\
„Slate“, „nu va duce probabil ni -
c\ieri, dar reflect\ felul `n care
unii americani resping opere cla-
sice din istoria artei atunci când
acestea nu corespund valorilor
actuale“.  „Slate“ aminte[te c\ la
Universitatea Columbia anumi]i
studen]i au cerut ca volumul
Metamorfoze de Ovidiu s\ fie
`nso]it de un avertisment, pentru
c\ pomene[te de o scen\ de viol
care i-ar putea [oca pe sensibilii
studen]i de ast\zi.
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Absurd: un Hristos
prea „alb“ este un bun
motiv de judecat\
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Un anume Justin Renel
Joseph a g\sit o
modalitate interesant\
de a se b\ga `n seam\: a
dat `n judecat\ Muzeul
Metropolitan de Art\ din
New York pentru
discriminare. 

Aflat la Londra pentru a promo-
va ultimul album live al celebru-
lui trio canadian Rush, basistul
[i vocalistul Geddy Lee a trebuit
s\ comenteze zvonurile privind
„pensionarea“ forma]iei. 

Zvonurile au `nceput s\ cir-
cule dup\ ce s-a anun]at c\ bate -
ristul Neil Peart se consider\ „re-
tras“. Lee `ns\ are alt\ p\rere: „E
drept, pe m\sur\ ce `mb\trâ -
ne[ti, iar renun]area la turnee de -
vine o op]iune, nu mai iei ca si -
gure spectacolele pe care ]i le pro -
pui. Eu sunt numai unul dintre

cei trei membri ai trupei [i fieca -
re are ideile lui cu privire la vii -
tor. Nu sunt sigur acum dac\ vor

mai fi sau nu alte turnee, dar
r\mân optimist cu privire la vii -
torul Rush“. 

Bruce Springsteen,
foarte ocupat 
`n 2016
The Boss [i-a f\cut planurile
pentru anul urm\tor: va face
un turneu de promovare a
reedit\rii albumului s\u din
1980, The River, dup\ care va
lansa un nou album [i, pe urm\,
va organiza un nou turneu.

{tirea despre acest nou al-
bum a fost dat\ de `nsu[i
Springsteen, un album pe care
`l descrie ca fiind „mai mult
un proiect solo“. Pân\ atunci,
Bruce Springsteen va fi foarte
ocupat cu turneul de pro-
movare a mult a[teptatei lans\ri a box-set-ului The Ties That
Bind: The River Collection, `n cursul c\reia albumul The River
va fi cântat `n `ntregime. De asemenea, acestea vor fi `nregistrate
pentru a fi lansate ulterior.

Geddy Lee [i viitorul Rush

Nu mai pu]in de 1.300 de persoane
s-au `nscris `ntr-un maraton cul-
tural mai pu]in obi[nuit, ̀ n Rusia:
o lectur\ public\, ce dureaz\ pa-
tru zile, a celor 800 de pagini ale
romanului R\zboi [i pace de Lev
Tolstoi.

„Maratonul“ a `nceput `n di mi -
nea]a zilei de 8 decembrie [i este
transmis la televiziune [i la radio
`n ritm de un volum pe zi. ~n joc 
s-au prins sute de anonimi, dar [i

actori, universitari, sportivi, oa-
meni politici, chiar [i un cosmo-
naut de pe Sta]ia Spa]ial\, care,
rând pe rând, dou\-trei minute fie -
care, vor citi câte un fragment din
opera lui Tolstoi. „Tolstoi `nseam -
n\ ]ara noastr\, ̀ n aceea[i m\sur\
ca frontierele sau moneda na]io -
nal\“, spune Fekla Tolstaia, cea
care a avut ini]iativa acestui „ma -
raton“ [i este str\-str\nepoata ma -
relui scriitor.

R\zboi [i pace: 
un maraton rusesc



— Vai, Stela, ar\]i tare bine azi. Se
vede c\ `]i prie[te beep!
— ~mi prie[te, cum s\ nu? Observ
[i eu, cu cât `naintez mai mult `n
vârst\, parc\ am tot mai mare
nevoie de beep!

— Important e c\ `]i face bine.
Cred c\ doar o femeie de fier ar
putea s\ se descurce f\r\ beep! 
— Probabil c\ da, dar la mine nu e
cazul. {tii [i tu c\ sunt o persoan\
sensibil\. Dar uite, `mi iau doza
zilnic\ [i sunt fresh.
— O dat\ pe zi `]i ajunge?
— Nu. De trei ori, diminea]\,
prânz [i seara.
— Auzi, dar nu-]i r\mâne `n gât?
M\ gândesc c\ atâtea beep! sunt
greu de `nghi]it.

— Eh, sunt obi[nuit\. Ia uite, a
venit [i Nico! Ce faci, fato? Tot
dup\ beep! umbli?
— Hei, d\ s\ te pup. Muah! Da, am
ne voie de ceva pentru ten, c\ 
mi-au ap\rut câteva co[uri.
— Sunt de la machiaj, tot a[a
p\]esc [i eu. Dar se trateaz\ cu
beep! Trebuie s\ te ungi pe fa]\ [i
s\ masezi bine-bine. Fato, dar tu
acas\ nu ai beep? 
— Am, dar parc\ nu m\ mul]u -
me[te calitatea. Am zis c\ mai
bine s\ caut `n ora[. Dac\ g\sesc
una mare, `mi ajunge pentru o
lun\. Scot din ea câte pu]in `n
fiecare sear\, `nainte de culcare [i
`mi fac a[a, ca un fel de masc\.
— Auzi, dar tu [tii c\ odat\ mi s-a
f\cut r\u de la beep!?
— Cum a[a? ~n mod normal, de la
beep! te sim]i bine.
— Nu [tiu, fato, m-a durut ficatul.
Mi-a dat ni[te `n]ep\turi de `mi

venea s\ m\ pun jos.
— Dar tu crezi c\ beep! a ajuns la
ficat?
— Anumite substan]e din beep!,
sigur au ajuns.
— Eu am noroc, ficatul `mi func -
]ioneaz\ perfect. Ar fi bine dac\ a[
reu[i s\ m\ las de fumat [i de b\ut
cafea.
— Nu po]i bea cafeaua f\r\ ]igar\,
a[a-i?
— Nu, cred c\ sunt dependent\ de
gestul `n sine. 
— {i `]i face r\u?
— Uneori simt palpita]ii la inim\.
M\ ia cu le[in, apoi ̀ mi bate ca ne -
buna. {i m\ calmez doar dac\ iau
o lingur\ de zah\r.
— Nu e bun, fato, c\ te ̀ ngra[\! Tu
nu ai auzit c\ beep! face bine la
palpita]ii?
— Nu [tiam.
— P\i stai, c\ ̀ ]i explic eu. Deci bagi
o beep!  `n gur\ [i o ]ii sub lim b\.

— Mersi c\ mi-ai spus. Auzi, dar
pentru febr\ ce-mi recomanzi?
— Dac\ ai febr\ mare, `]i reco-
mand s\-]i introduci beep! ̀ n fund.
— Pe bune? Nu am `ncercat nicio-
dat\. Dar nu doare?
— Nu, e doar o senza]ie de jen\, la
`nceput. Dar cu timpul te obi[nu -
ie[ti.
— {i `n cât timp cedeaz\ starea
febril\?
— ~n maximum o or\. Substan]ele
din beep! sunt resorbite la nivelul
colonului [i te sim]i mult mai
bine.
— Of, ce ne-am face noi f\r\ beep! ?

Am citit recent c\ un membru
al Parlamentului României a pro-
pus un proiect de lege prin care s\
fie interzise reclamele pentru far-
macii [i medicamente, la radiouri
[i televiziuni.
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Boyle `[i muleaz\ entuziasmul pe
scenariul matematic al lui Aaron
Sorkin, care extrage din carte
doar trei momente: 1984 – lansa-
rea lui Apple Macintosh, 1988 –
lansarea computerului NeXT [i
1998 – lansarea iMac. Li se adaug\
câteva foarte scurte flashback-uri
[i mici introduceri pentru actele
doi [i trei, rezumând ce s-a `ntâm-
plat `ntre timp. Capitolele au loc
`ntr-un spa]iu `nchis (o sal\ de
spectacol cu dependin]ele ei) unde
câteva persoane importante din
via]a lui Jobs vin s\-l vad\: direc-
toarea de marketing Joanna Hof-
fman (Kate Winslet), cofondatorul
Apple Steve Wozniak (Seth Ro-
gen), CEO-ul Apple John Scully

(Jeff Daniels), team developer-ul
Apple Andy Hertzfeld (Michael
Stuhlbarg), fosta iubit\ Chrisann
(Katherine Watersone) [i fiica Li-
sa (interpretat\ de Makenzie
Moss, Ripley Sobo [i Perla Haney-
Jardine). Mai multe fire narative
se ̀ nnoad\ de la un capitol la altul.
Pe scurt, ele ]in de rela]ia lui Jobs
cu fiica pe care n-a recunoscut-o
decât târziu [i de rela]ia sa cu
prietenii [i colegii de la Apple –
minat\ de individualismul, per-
fec]ionismul [i rigiditatea lui
Jobs, care a crezut (pân\ la un
punct) doar `n propriile versiuni
asupra realit\]ii. 

Dup\ tone de filme biografice
care aglomereaz\ detalii [i trec de
multe ori ca rapidul prin via]a
cui va f\r\ a-i detecta firul ro[u,
cum se spune, dar cu preten]ia c\
au bifat tot (deci c\ sunt obiecti-
ve), Sorkin face din câteva date o
poveste „parte pentru `ntreg“ `n
care eroul se las\ cunoscut nu ex-
haustiv [i nici m\car printre rân-
duri, ci mai ales prin marile spa]ii
goale dintre ele. Sorkin (de)scrie
un cub perfect (vezi cubul lui
Jobs, calculatorul NeXT imaginat
la mili metru). Cubul lui Jobs
ar\ta impecabil, dar n-avea sis-
tem de operare. Cubul lui Sorkin
& Boyle e o re]ea de dialoguri con-
struite `n jurul unor elemente de

baz\ [i al unor elipse pe care le
umple, sistemul de operare fiind,
probabil, `nsu[i spectatorul care
trebuie s\ termine construc]ia
folosind cuno[tin]ele, p\rerile [i
empatia lui.

Filmul nici n-are ac]iune pro-
priu-zis\, doar dialoguri. Nu ve-
dem ce se ̀ ntâmpl\ ̀ n cadrul aces-
tor lans\ri unde ac]ionarii acla -
meaz\ ca la meci. De fiecare dat\,
t\ietura e abrupt\ odat\ ce Jobs
ajunge pe scen\ – cu o singur\ mi -
c\ diferen]\, la final, care d\ un fel
de happy-end filmului. Dar o bi-
ografie, pare s\ spun\ filmul, nu
este despre fapte, ci comentariul
asupra lor, ecoul lor, punctul de
vedere al celorlal]i. Persoana re-
al\ care inspir\ o biografie poate
fi [i `n acela[i timp nu poate fi a[a

cum `l v\d ceilal]i. Noi nu vedem
ce a f\cut/face Steve Jobs, ci co-
mentariul lui sau al altora despre
ce a f\cut/face el. Transformarea
lui Jobs dintr-un inovator genial,
dar f\r\ inim\, `ntr-o persoan\
empatic\ nu are loc `ntr-un plan
vizibil, `ns\ o sim]i mai ales `n
spa]iile goale. Probabil c\ Steve
Wozniak asta a sim]it când a spus,
dup\ ce a v\zut un rough cut, c\ i
s-a p\rut c\-l vede pe adev\ratul
Jobs. Asta e cel mai mare compli-
ment pentru un biopic, de[i exist\
comentarii cum c\ filmul ar fi o
fic]iune cu r\d\cini `n real, nu un
biopic. Pune]i aceast\ declara]ie
fa]\ `n fa]\ cu altele care spun c\
portretul e incomplet [i r\uvoitor. 

Sorkin, Boyle [i toat\ distribu -
]ia ̀ n frunte cu Michael Fassbender

reu[esc, de fapt, ceva rar – s\ fac\
`n acela[i timp un portret obiec-
tiv, unul respectuos, dar [i un
„iWorship“ (cum scrie „The Guar -
dian“). Filmul are capacitatea s\
fie `n acela[i timp rece ca ghea]a /
fierbinte, departe de subiect, `n
metatext/suficient de aproape cât
s\ vad\ conturul eroului topindu-se
`n povestea oricui. La final, cel
pu]in `n cubul terminat de mine,
nu mai exist\ Jobs inovatorul ge-
nial, ci un om care face pace cu
trecutul. Aceast\ nuan]\ parado -
xal\, juc\u[\ [i, `n acela[i timp,
ineluctabil\ probabil c\ i-ar fi pl\ -
cut lui Steve Jobs.

Steve Jobs, de Danny Boyle. 
Cu: Michael Fassbender, Kate Winslet,
Seth Rogen, Jeff Daniels

Film

Iulia Blaga

Steve Jobs
Nu-i nevoie s\ te pricepi
la computere ca s\ gu[ti
Steve Jobs, unul dintre
cele mai bune filme ale
lui Danny Boyle [i o mos -
tr\ de virtuozitate sce-
naristic\. Filmul se bazea -
z\ pe biografia omonim\,
scris\ la cererea lui Jobs
de Walter Isaacson, dup\
intervievarea a peste 
100 de oameni `ncuraja]i
chiar de Jobs s\ fie foarte
sinceri. De[i n-a interve -
nit `n editare, eroul a re-
gizat totul pân\ la cap\t,
cartea ap\rând la 19 zile
dup\ moartea sa, `n 2011. 

506

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Cenzurat
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