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De ce educația la Centenar?

LILIANA ROMANIUC

De ce educația la Centenar?
Pentru că ea este cea care a

contribuit în mod major la realiză�
rile din ultima sută de ani.

Pentru că nu vrem și nu tre�
buie să uităm ce am făcut bine,
unde am eșuat și ce poate fi îmbu �
nătățit. 

Pentru că trebuie să facem față
provocărilor din următoarele sute
de ani și, da, fără a ne cunoaște tre�
cutul, prezentul este confuz iar vii�
torul fără direcție. 

LECȚII DIN ULTIMA SUTĂ 
DE ANI

Volumul Educația la Centenar. Idei.
Instituții. Personalități ne aduce în
atenție momente marcante din ulti�
mul secol, contribuții și realizări ale
educației și culturii în ce a însemnat
procesul de creștere, maturizare și
dezvoltare a statului român. Textele
din volum sunt invitații la reflecție,
implicare și asumare a ceea ce am
fost, suntem, dar mai ales a ceea ce
dorim să fim în viitor.

Academia Română, universită �
țile, instituțiile de cultură – muzee,
teatre, conservatoarele, instituțiile
mass media, dar și mănăstirile –
sunt entități despre al căror rol au�
torii vorbesc în volum. De calitatea

instituțiilor depind multe aspecte
ale vieții comunitare. 

Un merit deosebit al volumului
este selecția personalităților evo�
cate. Spiru Haret, Dimitrie Gusti,
Ștefan Bârsănescu, Cristofor Simio�
nescu sunt prezenți prin ideile pe
care le�au susținut, prin instituțiile
pe care le�au creat sau condus, dar
și prin ceea ce au reprezentat în
modernizarea învățământului din
România. Într�o lume trăită din ce
în ce mai mult în spațiul virtual,
„relația sacră magistru – discipol“
pare a fi de domeniul fantasticului,
iar comunicarea, dezbaterea și re�
torica parcă nu se mai potrivesc
timpului nostru. 

Prin ceea ce citim în volum,
învățăm să privim în jur, să identifi�
căm modele, să ne îmbogățim din
cunoașterea și înțelepciunea lor, să
primim și dăruim, să ducem mai de�
parte averea culturală și educațională
ce ne�a fost încredințată.

Într�o sută de ani de istorie,
de educație, de cultură avem o
multitudine de idei din spațiul
educa țional și cultural care au
schimbat, transformat, salvat și
protejat țara. Astfel, în volum se
vorbește despre modelul interbelic
de educație – cu accent pe dimen�
siunea sa morală –, o lecție pentru
educația de azi, când problema va�
lorilor mai că nu își găsește locul
în discuții și dezbateri.

CE PROVOCĂRI AVEM 
LA ÎNCEPUTUL UNEI ALTE 
SUTE DE ANI?

Volumul aduce și o perspectivă asu�
pra viitorului educației din țara
noastră. Astfel, un număr semnifica�
tiv de texte abordează aspecte legate
de curriculum, rolul școlii, formarea
profesorilor, responsabi litățile și mi�
siunea acestora, gene rația tânără, cu
nevoile și așteptările ei. De aseme�
nea, ne sunt aduse în atenție provo�
cările noului mileniu:digitalii nativi
și modul în care aceștia învață, com �
petențele noi de care tinerii au ne�
voie pentru a funcționa în societatea
cunoașterii. Alfabetizarea funcțio �
na lă la lectură, matematică, științe,
dar și în domeniul financiar, judi�
ciar, digital sau media sunt aspecte
prea puțin abordate în edu cația 
românească și ele sunt provocarea
următoare, știut fiind că performan�
țele elevilor români, conform teste�
lor PISA, sunt mult sub media euro�
peană. Economiile de succes ale
lumii civilizate sunt rezultatul inves �
tițiilor în educație. 

Avem, așadar, o colecție gene�
roasă de texte cu privire la trecutul,
prezentul și viitorul educației din
țara noastră, din perspectiva integră�
rii acestuia în contextul european și
global. Asta este, probabil cea mai
importantă lecție pe care trebuie să
o învățăm la Centenar! SDC

Educaţia este motorul dezvoltării unei societăţi, obișnuim 
să spunem, uneori cu prea puţină convingere. Privind în 
istoria ultimilor o sută de ani ai României, ni se confirmă 
și re con firmă că educaţia a fost motorul principal de 

transformare în dezvoltarea ţării. Lucrul acesta s-a realizat 
prin oameni, instituţii, dar și prin ideile care au depășit
graniţele timpului și spaţiului geografic și au produs
schimbări cu impact la nivel colectiv și individual. 

Biserica,
școala, eroii și
noi la Centenar

LAURENȚIU ȘOITU

Aceasta este formula pe care am tot folosit�o în proiectele
acestei perioade. Volumul se încadrează și el aici. Pentru că
oamenii se adună când inima, când ființa profundă le�o
cere. Ființa noastră profundă ne este credința, ne este lim �
ba, ne este moșia pe care vrem să o păstrăm. Ne este pămân�
tul pe care am ctitorit ceva, asemeni celor de înaintea noas �
tră. Este locul acela sfințit de truda și rugăciunea curată.

Catedrala Neamului a devenit așa de importantă pentru că
este ctitoria visurilor multe, din istorie venite. Iar calitatea
visului o dă educația! Educația continuă, nu a pretinselor
reforme și proiecte venite din minți neînțelepțite.

Vom înțelege oare că marele câștig de după ’89 a fost
șansa afirmării libere a credinței și speranța că noi întregi
vom fi? Nu lipsa alimentelor a schilodit ființele noastre, nu
frigul din case, nici chiar lagărele cu marii lor călăi. Cel mai
mult ne�au lipsit legăturile cu lumea întreagă și sfintele
tradiții, ne�a lipsit bucuria continuității. 

Educația, cultura obligă pe cel ce le are să�și aducă
aminte de ele chiar și atunci când a uitat tot. Când de nimic
nu ne vom aminti, atunci ne rămâne bucuria apartenenței
la neam – cu a lui credință, limbă, teritoriu și nume.

Nimeni nu va putea spune că educația începe cu el. Cel
ce zice, nu știe.

A fost vreodată oare needucată Țara? Volumul ne arată
că am fost mereu binecuvântați. Am avut apostolii și
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Istorie bogată 
în valori și aspirații
IOAN NEACȘU

Cităm cu emoție titlul acestei semnificative colecții
de idei, sinteză contributivă la momentul retroactiv
al judecății de azi a trecutului, traversând însă dis�
cret nu puține conștiințe și trăiri umane, tinere sau
mai puțin tinere, deopotrivă emoționate însă de
identitatea notorietății intelectuale a contribuitori�
lor în comunitatea celor de azi. 

Educația la centenar încorporează o istorie bogată în
valori și aspirații, plină de reușite ale retrăirilor unei
mulțimi doritoare de participare prin scris, personalități
generoase în confruntarea cu timpul trecutei Uniri. De
aici o retorică personală interesantă ca factură intelec�
tuală, spiritualitate și credință, exprimând voluntare
asocieri de cărturari cu vârste și experiențe diferite, cu
biografii profesionale în spectru larg, însă cu identitate
cunoscută, dar mai ales recunoscută în comunitate.

Cartea sinteză conține admirabile scrisori de cre �
dință către trecutul și viitorul aceste națiuni, prezentul

fiind doar invocat, nu analizat, spectrul ideatic pro�
bând o puternică solidaritate culturală, o demons�
trabilă interdisciplinaritate fecundă și nu puține
complementarități ale unor domenii diverse ca nu�
clee și referențiale profesionale.

Reforma adusă atâtor oameni în cei o sută de ani
a marcat un teritoriu geopolitic, istoric, cultural și
ling vistic îndatoritor în agenda fondatorilor de
educație, nu numai topografic/ teritorial, ci și spiri�
tual ca apartenență la o colectivitate astăzi parcă mai
doritoare de simboluri, de conștiință și de tradiție, de
dorințe privind chiar întoarceri la origini, în care car�
teziana dualitate național –patrie/ patriotic se cere
pătrunsă de adevăr și asociată îndemnului emines�
cian: Nu e păcat ca să se lepede, clipa cea repede ce
ni s�a dat!

Firul Ariadnei a călăuzit pe făuritorii de istorie
și pe trăitorii ei, iar cei de azi sunt chemați la o tera�
peutică tămăduitoare la confruntarea cu destructu�
rare iubirii de neam, de cultură, de educație sănă� 
toasă, de unire autentică.

Lucrarea asupra căreia zăbovim ca editori este și
acum păstorită sub semnul responsabilității, al
unității dintre chip, conștiință și energie spirituală a
creației împlinite prin unire, al iubirii sub semnul
smereniei, al credinței în rodul harului al trăirii sub
semnul celor trei virtuți: logos, pathos și ethos, ordo�
natoare ale puterii unității și unirii. SDC

Despre educație la Centenar 
STELIANA TOMA

Educația este un concept cu o puternică încărcătură emoțională, cul�
tural – științifică și profesională; este, mai ales, un proces mereu de�
pendent de valorile promovate la nivelul societății de instituțiile de
învățământ, de familie, de Biserică, de legislație, grupuri profesio�
nale, media etc. Iată de ce, când spunem „edu cație“, nu este vorba
numai de școală; părtași la actul educațional au fost și vor fi mulți
factori, precum și fiecare dintre noi. Mereu ne raportăm la educație
pentru că, în mare măsură, îi datorăm devenirea noastră, pentru că
simțim nevoia să ne evaluăm valorile actuale, să ne gândim la plusul
de valoare pe care îl poate adăuga fiecare dintre cei care o realizează.

Volumul Educația la Centenar, o fericită întâlnire de competență, res�
ponsabilitate și dăruire a specialiștilor, este o recunoaștere a nevoii de
educație și, mai ales, de unitate de acțiune și de conlucrare rodnică în
realizarea ei. Idei, Instituții, Personalități, cu alte cuvinte nu doar efort
lângă efort, ci direcție pentru efort. O educație orientată către valori, o
educație care schimbă și se schimbă din educație în autoeducație. 

Mărturisitorii educației în anul Centenarului o raportează la
anii care vin, dar când privesc în viitor, autorii nu văd miracole, ci
își exprimă încrederea că va fi mai bună, mai multă și mai semnifi�
cativă pentru fiecare cetățean al României. Participarea distinselor
personalități din țară și de peste Prut la cinstirea educației în anul
Centenarului Marii Unirii este ea însăși o potențială sursă de
creștere, de întărire și afirmare a coerenței sale prin setul de valori
și de priorități pe care îl promovează.

Desigur, de la contribuție la contribuție, se pot identifica și
diferențe nuanțate, dar dincolo de acestea rămâne un larg consens
privind importanța educației în asigurarea și creșterea gradului de
conștientizare a unității naționale, toate acestea constituindu�se
într�un posibil izvor de încredere și speranță în efortul educațional.
Și cititorul poate constata că, în ciuda unei diversități de abordări
și poziții teoretice, peste 60 de specialiști din diferite sfere profe�
sionale se declară în căutarea unei unități de sens și de perspectivă.
Dacă viciile de structură au devenit evidente, recunoașterea si �
tuației actuale poartă în ea premisele dezvoltării viitoare.

O sută de ani reprezintă o perioadă de numeroase schimbări legi�
slative și economico�sociale, precum și de semnificative experiențe per�
sonale. Parcurgem, în fond, drumul pe care trecură, nu ușor, toți dascălii
acestui neam, între care și bunicii și părinții mei. Profund îndatorați, le
cinstim memoria, mulțumindu�le pentru lecția lecțiilor:ceea ce ești de�
pinde și de tine. Ești responsabil pentru propria devenire.

Da, a crescut durata vieții, dar și a învățământului obligatoriu:
de la 4 la 15 ani. Tehnologiile digitale au schimbat semnificativ
lumea. Copiii, elevii și studenții noștri sunt mai mereu online, în
rețea, chiar dacă reglementările le cer să iasă din ea tocmai în tim�
pul lecțiilor. S�au amplificat și diversificat factorii educaționali iar
raporturile dintre aceștia se pun în termeni noi. 

Traversăm împreună o perioadă de transformări majore în
plan social și educațional. Multiplele pachete de legi întrețin, prin
pozițiile deseori încâlcite și chiar contradictorii pe care le adoptă,
o stare de agitație neproductivă. Schimbările antrenate de modifi�
cările poate prea frecvente și, mai ales, incoerente ale politicilor
educaționale au atins și cotidianul școlar și universitar. Se depun
eforturi însemnate pentru a face față, simultan, forțelor schimbării
și celor ale continuității. Cu toții ne dăm seama că elevii, studenții
și ceilalți participanți la programele educaționale oferite de noi
sunt tot mai pretențioși și ne solicită mult mai diversificat. 

Desigur, în perspectivă, școala românească se va confrunta cu
schimbări previzibile, dar și cu schimbări imprevizibile și discontinue. 

Ce îmi doresc?
Între altele, să avem înțelepciunea de a experimenta în prealabil

schimbările promovate prin lege. De pildă, Legea 88/ 1993, pilotată 2 ani
în prealabil, rămâne și singura care nu a suportat, în 25 de ani, decât două
modificări – spre deosebire de Legea 1/ 2011, modificată... multianual. SDC

bărbații credincioși și încă mai avem voci pornite din
minți limpezite în sufletul românesc. La Mărăști,
Mărășești, Oituz eroii poate erau analfabeți, ne in �
struiți în școli. Era nevoie ca ofițerii – învățătorii și
preoții – să le scrie carte spre părinți, copii, neveste,
iubite. Dar le era oare absentă vreuna dintre virtuțile
educației? Le lipsea patriotismul, nu aveau recu �
noștință față de strămoși? Nu aveau cultul muncii
demne și cinstite? Nu aveau răspunderea pentru
urmași; nu aveau bucuria lucrului bine făcut; nu
cunoșteau puterea împreunei trăiri, a împreunei
rugi? Nu știau mulțumi lui Dumnezeu și oamenilor?

Pe toate le știau. La ele autorii și cititorii volumu�
lui avem a medita. Nu la puncte noi de pornire. Nu
avem nevoie de false și periculoase sloganuri. Avem
nevoie de înțelepciunea apostolilor neamului, de
jertfa eroilor, de măreția ctitoriilor, de curățenia gân�
dului, de visul fiilor cu dragoste de părinți și dor de
înveșnicire.

Educația la Centenar. Idei. Instituții. Personali �
tăți are elementele necesare să arate oricui, care se
va apropia de volum, ce definește primul secol al

Marii Uniri, dar și cine sunt cei care au dreptul să vor�
bească despre ea, acum, în ani de Centenar.

Parcurgerea cuprinsului evidențiază, pe de o
parte, imposibilitatea structurării riguroase, împăr �
țirii stricte a articolelor în capitole despre idei,
instituții, personalități. Pe de altă parte, fiecare din�
tre ele vorbește despre toate aceste dimensiuni.

Câștigul cel mare este că fiecare articol se pre�
zintă ca un capitol de lucrare. Identitatea o definește
autorul. Personalitatea fiecăruia se regăsește, se re�
varsă în unicitatea textului. Relația autor – temă –
formă – conținut este atât de puternică, încât dintru
început pornești știind înălțimea la care te va situa
lectura. Regulile alegerii, după temă sau după autor,
se susțin reciproc. Mai mult, citind tema, când ajungi
la autor, atunci se împlinește o așteptare. Voiai să fie
scris de el! Exemple: Ioan Aurel Pop – despre Acade�
mia Română; PF Daniel – Catedrala Neamului; Viorel
Barbu – Universitatea ieșeană.

Peste șaizeci de mari personalități din toată țara și
de dincolo de Prut își găsesc locul în aproape 400 de pa�
gini despre educația din Centenar și de dincolo de el. SDC

Lansarea volumului la Chișinău,
la Universitatea de stat Tiraspol,
pe data de 24 ianuarie
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Cartea Lucruri nespuse (amin�
tiri), traducere din limba engleză
și note de Sânziana Dragoș, a fost
publicată la Editura Polirom în
anul 2018.

Scumpă doamnă Azar Nafisi, vă
scriu din orașul București, din
Europa de Est, din timpuri tot mai
greu îndurabile. 

În timpul vieții mele am apu�
cat o revoluție, care ne�a mutat
din comunism într�un fel de tran �
ziție către un capitalism care n�a
mai venit niciodată.

Avem acum hoți și avem oa�
meni abandonați, cărora hoții le
spun proști. Între ei nu există
clasă de mijloc. 

Aveam șase ani la acea gra niță,
dar am înțeles că se sfârșea o lume și
că începea alta. Am fost un martor și
știu că dumneavoastră puteți înțe �
lege importanța copiilor�martori. 

Scumpă doamnă Azar Nafisi,
v�am evitat îndelung, pentru că

aveați harul bestsellerului. Nu ci�
tesc bestselleruri și nu am vrut să
mă ating de Citind Lolita în Tehe�
ran. Nu am încredere în gusturile
mulțimilor. De data aceasta, am
puterea să recunosc că am greșit.

Pe de altă parte, toți (!) iranie�
nii pe care i�am întâlnit prin viață,
din București până în Astana, ab�
solut toți erau oameni extraordi�
nari, bine educați și cu un bun�simț
de epocă veche, care mă uimiseră,
dacă nu chiar mă fascinaseră. 

Ba mai mult, și toți călătorii
care se întorseseră din Iran (unde
eu nu am pus niciodată piciorul)
îmi vorbiseră foarte frumos de �
spre inima iranienilor. 

Și altceva: unii dintre scriito�
rii mei preferați de la începutul
secolului XX (Ali Eskandarian 
înaintea tuturor) erau iranieni.
Cred că de fapt iubeam Iranul și
până la dumneavoastră, îl iubeam
cu adevărat, mă atrăgea ca un
magnet misterios. 

Nu am visat niciodată să ating
Egiptul (ba dimpotrivă), vechea
Persie însă da, întotdeauna, așa
cum am visat și să ajung campion
mondial la șah, și bineînțeles că n�
am ajuns. Scumpă doamnă Azar Na�
fisi, cartea dumneavoastră despre

lucrurile nespuse m�a tulburat și
m�a lăsat cu multe întrebări. Tul�
burătoare e această istorie în
care într�un singur secol femeile
își câștigă fantastic libertatea în
vremurile ultimilor șahi și o
pierd brutal în tim purile noilor
ayatollahi.

M�a tulburat puterea dum�
neavoastră de a vă deschide viața
privată către cititori, de a vă des�
crie, fără milă, familia, și mama, și
tatăl, și rudele îndepărtate. M�a
tulburat puterea de a vorbi de �
spre abuzurile sexuale din Iranul
profund și despre marile speranțe
călcate în picioare, despre pute�
rea cărților de a salva vieți, despre
neprețuitul drept elementar de a
asculta muzica preferată și a mer �
ge la petreceri și a merge pe
stradă în hainele pe care tu ți le
alegi. M�a tulburat solidaritatea
dumneavoastră cu toate acele fete
și femei obligate să�și trăiască
viața ascunse. M�a tulburat curajul

dumneavoastră de a vă recu noaș �
te greșelile și v�am simțit durerea
exilului.

Am citit această cronică de fa�
milie în timpurile interesante
prin care a trecut Teheranul în�
cheind lectura cu inima mult mai
bogată. 

M�ați îmbogățit cu o dure�
roasă nostalgie după o lume în
care nu am ajuns niciodată. Și ce
altceva poate face – mai mult –
un scriitor? 

Scumpă doamnă Azar Nafisi,
vă scriu pentru că aveți timpul
trecut, cea mai importantă co�
moară până la care ajunge un
scriitor. 

Vă scriu cu invidie și, mai
mult, cu dragoste. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Azar Nafisi

1.

Văd pe TVR 1 un documentar
despre Cioran. 

Și�mi amintesc de bula mea de la
sfârșitul liceului și începutul
facultății. Practic, în peste 80 la
sută dintre discuții, venea cumva
vorba de Cioran, indiferent de
subiect. Nu mai puteai, îți venea
să te urci pe pereți, ajungeai pe
culmile disperării, toată lumea
citea Cioran, de la frizerie și până
în camera de cămin. Și la o întâl�
nire amoroasă, și la o bere cu
prietenii, și la cursuri, și la țigară,
și la tenis cu piciorul, se trezea
unul sau una care zicea ceva de
Cioran. Aveam impresia că și tata
vorbește cu băieții de pe șantier
despre Cioran. Vestea că s�a bă �
gat Cioran la un chioșc din Târgu
Cucu se răs pândea ca focul în

paie și stârnea o isterie generală
în bula mea de atunci.

În bula mea de acum, 80 la
sută dintre postări sunt despre
pârtii și schiuri, despre existența
oribilă din România și despre
vacanțele noastre minunate. Am
uneori impresia că am devenit
brusc un neam de schiori și de
ciorani online, aflați în vacanță.

Na, nu mă plâng, nu mă dezic,
nu pretind că fac notă discor�
dantă, ci doar constat că bula de
atunci, oricât de enervantă părea,
avea un farmec cumva altfel – și
sigur o naivitate aparte – față de
bula actuală de pe Facebook.

2. 

Bubuie presa revoltată despre un
manual de română, care prezintă
o imbecilitate cu misterele din
Bucegi copiilor din clasa a VI�a.
OK, pricep: comisii, autori și edi�
tori idioți. Dar presupunând că
manualul a ajuns la copii în sep�
tembrie 2018 – deși am auzit că e
din 2014 –, dintr�o țară întreagă,
abia acum s�a prins un părinte de
tâmpenie? Asta cam spune cât de
des și cât de atenți se uită părinții
în manualele copiilor. Plus că nu
a sesizat�o nici un învățător.

3.

Am un vecin – am mai povestit de el,
ăla doi pe doi, musculos, tatuat și în
cerul gurii – care se plimbă prin fața
casei lui doar în șlapi, șort și tricou,
dând plictisit cu degetul pe ecranul
mobilului, la câteva grade sub zero.
Și mă întreb speriat acum, văzându�l
pe geam: dacă el poartă palton,
Doamne, cât de frig o fi afară?

4.

N�am înțeles exact ce�a spus Daea
de cormorani la Bruxelles, dar 
mi�am amintit că acum vreo zece
ani am ajuns la Vukovar, pe Dunăre,
cu un grup de scriitori din toată
lumea. Am avut lectură pe un va�
por – mă rog, poveste lungă – și am
ajuns nu știu cum la o recepție dată
de primar în cinstea noastră. Ora �
șul încă era varză după războiul 

iugoslav, case ciuruite de gloanțe în
centru, urme de obuz pe trecerile
de pieton, dar primarul ne�a ținut
o cuvântare în care se mândrea – și
tot repeta asta – că Vukovar e zona
cu cele mai multe dropii din Croația.
Și toată lumea a râs când am spus:
„Tăticu’, ăsta parcă e made in Ro�
mania! Parcă�i scos dintr�o fabrică
de primari de țară, construită la noi
în vremea comunismului!“. Adică,
na, ideea e că Daea arată și vor bește
fix ca primarul ăla din Vukovar. Am
și o poză cu el, cred. 

5.

La baia bărbaților din Iulius Mall,
lângă chiuvetă, rezemată de pe�
rete, era o carte cu titlul Filosofie
în 30 de secunde. Nimeni în jur.
Acum, dilema mea e: o fi uitat�o
cineva sau a aruncat�o altcineva,
pentru că nu merge? SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
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ŞI PERSONAJE
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Cioran, cormoranii și alte situații 



Să fie plagiatul o problemă mi�
noră a învățământului de la noi,
așa cum declara în decembrie
2018 doamna ministră Ecaterina
Andronescu? Așa o fi. 

Învățământul românesc e infestat
de probleme din astea minore,
care, luate laolaltă, înseamnă un
dezastru major, ca la o construcția
care se fisurează încet�încet: fie�
care crăpătură în parte n�ar în�
semna mare lucru, dar toate
la olaltă duc inevitabil la prăbu �
șire. Mai ales când construcția e
ridicată pe un teren instabil, cum
este astăzi România. De aceea,
dacă ar fi să identific o problemă
majoră a învățământului nostru,
aș numi una mai puțin vizibilă,
pădurea pe care n�o vedem din
cauza copacilor.

Adică faptul că în România
contemporană învățământul nici
măcar nu mai contează.

Învățământul s�a degradat
pentru că educația în sine și�a pierdut
relevanța. Una dintre fina litățile
educației a fost dintotdeauna as�
censiunea socială și profesională.
Înveți pentru a realiza ceva, pentru
a „te realiza“, pentru a accede la un
nivel de trai superior și într�un
cerc social de prestigiu. Numai că
societatea românească de azi e ie�
rarhizată primitiv, cu clase și cer�
curi (și clanuri) relativ închise, în
care accesul la nivelele superioare
se face greu și, indiferent de dome�
niu, nu ține atât de competența și

pregătirea profesională, cât de
relațiile cu lumea în care vrei să
pătrunzi. Politica e, probabil, zona
cea mai vizibilă a acestei realități,
deși nici în alte părți lucrurile nu
stau mult diferit. 

Când mă gândesc la asta, îmi
amintesc iarăși ce mi�a povestit
odinioară un prieten, absolvent de
Politehnică de la începutul anilor
’90, despre un coleg de�al lui im�
plicat devreme în politică. Colegul
respectiv, un student relativ me�
diocru, s�a înscris în FSN și a înce�
put să „activeze“ politic. La început
lipea afișe, organiza întâlniri în fa�
cultate, asista, ajuta, participa –
făcea tot ce face un politician as�
pirant. Apoi a venit absolvirea,
prietenul meu l�a pierdut din ve�
dere pe colegul fesenist și l�a revă�
zut abia peste vreo cinci�șase ani,
la televizor, unde dădea declarații
din postura de secretar de stat
într�un minister – ce�i drept, unul

legat de competențele lui tehnice.
În acea perioadă mulți absolvenți
de facultăți tehnice erau șomeri
sau lucrau ca profesori suplini�
tori, agenți de vânzări, de asigu�
rări – numai să găsească o slujbă
acceptabilă. Mulți au găsit�o în
Statele Unite sau în Canada. Așa �
dar, colegul politician, oricât de
mediocru va fi fost ca student,
avusese intuiții bune.

Iar acelea încă au fost vremuri
aurite. Studenții de la începutul
anilor ’90, inclusiv cei me diocri,
ajungeau acolo în urma unui pro�
ces de selecție destul de dur, con�
curând pe un număr limitat de
locuri la un număr foarte limitat
de facultăți. Chiar și așa�numiții
studenți mediocri susțineau niște
examene de admitere dure, de care
treceau doar 10�20% dintre can �
didați. Și, firesc, statutul câștigat ca
absolvent îți oferea șansa ascen�
siunii sociale și a realizării profe�
sionale – cât timp nu intervenea
politica restrictivă a regimului co�
munist, dar asta e altă discuție. 

Acum logica procesului s�a in�
versat:dacă reușești să te apropii de
cercurile puterii, fie și la periferia

județeană sau locală, ascensiunea
socială îți e asigurată. Pregătirea
profesională e din ce în ce mai ire�
levantă și, atunci când ea trebuie
validată cumva formal, se găsesc
metode de atestare. Nu altul e ros�
tul nenumăratelor facultăți parti�
culare numite sugestiv „fabrici de
diplome“: acoperă cu o hârtie fără
acoperire în realitate o necesitate
birocratică. Același lu cru e valabil
cam peste tot, în proporții și în ma�
niere diferite. Educația – și mai ales
educația superioară – și�a pierdut
finalitatea esențială și, odată cu ea,
relevanța. Exemple se găsesc dol�
dora, de la șefa guvernului Româ�
niei, ridiculizată pe bună dreptate,
deși zadarnic, pentru gafele ei, până
la mărunții șefi locali, cu diplome
universitare scoase Dumnezeu știe
cum, „pentru că se cer la CV“, și cu
pregătire profesională de țuțeri.

De aici vin și prestigiul scăzut
al învățământului, perceput – și
devenit – aproape inutil, și calita�
tea redusă a sistemului educațio �
nal. La bursa valorilor cota lui a
scăzut spre zero: se cumpără și se
vinde ieftin. Mai are un pas până
să devină inutil. SDC
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Ceva aproape inutil

Partidul lui Victor Ponta începe
să se închege. Este cea mai
proastă veste pentru PSD. Au
fost trei mutări semnificative
într�o singură lună, iar efectele
se vor vedea probabil în sonda�
jele din lunile care vin. 

Intrarea comisarului european Co�
rina Crețu în Pro România și anun �
țul candidaturii sale la scrutinul din
luna mai pe listele acestui partid a
fost semnul validării for mațiunii lui
Ponta în ochii social�democraților
care voiau să plece, dar n�aveau
curaj și nici unde.

A urmat înregimentarea lui
Adrian Țuțuianu, baron PSD de
Dâmbovița, iar în urmă cu câteva
zile un alt greu PSD, Mihai Tu�
dose, și�a anunțat plecarea către
Pro România. Un alt deputat, Geor�
gian Pop, a abandonat joi căruța
PSD, sărind în barca lui Ponta.

Încă nu se poate vorbi de o
ruptură în PSD, dar fisura în par�
tidul lui Liviu Dragnea este vizi�
bilă. Dâmbovița și Brăila sunt
două fiefuri importante ale PSD,
iar pierderea acestora de către o
formațiune aflată oricum în picaj
e o lovitură zdravănă.

Victor Ponta începe să ero�
deze bazinul PSD, iar dacă inițial
au venit în partid doar niște de �
putați de care n�a auzit nimeni,
ultimele transferuri arată că PSD
începe să piardă din structuri.
Pentru că alături de Țuțuianu și
Tudose vor veni destui primari
din cele două județe. 

Lucrurile nu par să se opreas �
că aici, iar dacă este adevărată
informația vehiculată recent în
mediul online despre o reuniune
de taină desfășurată la Cluj, atunci
urmează marele cutremur în PSD.
Întâlnirea ar fi avut loc înainte ca
Mihai Tudose și Georgian Pop 
să�și anunțe trecerea la Pro Ro�
mânia, iar printre cei prezenți la
șprițul de la Cluj s�ar fi numărat
Marcel Ciolacu (Buzău), Paul Stă�
nescu (Olt), Sorin Grindeanu
(Timiș) și Mihai Chirica (Iași).

Oltul și Buzăul sunt alte două
județe dominate de ani buni de PSD,
unde social�democrații dețin cam
două�treimi dintre primari. Când îți
pleacă șeful de filială, un personaj
influent în județul respectiv, e de
așteptat ca oastea să te părăsească.

Iar dacă mai adăugăm și scan� 
dalul monstru dintre primarul

general al Capitalei Gabriela
Firea și PSD, plus fotografia șugu �
beață pusă de Nicolae Bădălău pe
Facebook (în care baronul de
Giurgiu stă la o cafea alături de
Stănescu), atunci concluzia e una
singură: vin zile grele pentru Li �
viu Dragnea. 

Lucrurile s�ar putea agrava și
mai tare pentru PSD. Îngrășarea
peste noapte a partidului lui
Ponta poate duce chiar la pierde�
rea guvernării mai repede decât
mulți ar preconiza. PSD și ALDE
nu mai dețin majoritatea în Ca�
mera Deputaților, însă la Senat ce �
le două partide încă au controlul.

Dacă situația se precipită, n�ar fi
exclus ca guvernul să nu mai re�
ziste unei viitoare moțiuni de cen�
zură. Cheia e la UDMR, însă liderii
Uniunii au spus deja că dacă PSD
și ALDE pierd majoritatea, atunci
maghiarii iau în calcul să voteze
moțiunea. 

Pentru Liviu Dragnea, singura
șansă ar fi un rezultat bun al PSD
la alegerile europarlamentare și un
rezultat prost pentru Pro România.
Dacă însă lucrurile nu vor sta așa,
iar Ponta își saltă partidul binișor
peste pragul de cinci la sută, atunci
corabia roșie va prinde și mai
multă apă, iar guvernul are toate
șansele să fie dat jos cel mai târziu
la începutul toamnei. 

Spuneam nu cu mult timp în
urmă că pentru Dragnea vine mo�
mentul decontului. Liderul PSD nu
mai are ce oferi, iar politic a devenit
o piatră de moară pentru partid. PSD
nu și�a desemnat candidatul la pre �
ședinție, filialele pleacă una după
alta la Ponta, iar stăpânul rămâne tot
mai singur. Uitați�vă la oamenii care
ies să apere partidul și veți vedea cam
aceleași figuri:Codrin, deputatul mi�
tralieră, Olguța și din când în când
Oprișan. În rest, liderii stau la cutie.

De urmărit comportamentul
baronilor PSD din teritoriu la ale�
gerile europene. Nu cred că se vor
osteni prea tare. Nu�și vor cheltui
banii într�o campanie care nu e a
lor. Oamenii ăștia nu se tem că
vor fi maziliți de Dragnea dacă
scot un rezultat slab pe 26 mai,
pentru că în secunda doi vor
amenința că pleacă din partid.
Singurii care�l pot scoate pe Drag�
nea din strânsoare sunt primarii
PSD. Ei depind de șefii de consilii
județene, în majoritate ai PSD, au
nevoie de bani de la guvern, sunt
cumva obligați să tragă pentru
partid, că altfel nu mai primesc
fonduri. Problema e că primarii
sunt cei hâtri politicieni. Se reo�
rientează rapid, iar mulți vor juca
la două capete. 

Însă dacă Dragnea pierde fi�
lialele din sudul țării, PSD riscă
să obțină la europene cel mai
rușinos scor din istoria partidu�
lui. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Liderul PSD nu
mai are ce oferi, iar
politic a devenit o
piatră de moară
pentru partid. PSD
riscă să obţină la
europene cel mai
rușinos scor din 
istoria partidului.

Stăpânul părăsit de oaste



De�a lungul anilor am colecționat
cât am putut admirabilele CD�uri
ale producătorilor japonezi care
reînvie interpreți uitați de
nespecialiști și înregistrări de pe
vechi discuri de 78 de turații. În
căutarea unor nume de muzi�
cieni, al lui Julius Isserlis, născut
la Chișinău, al lui Jacqueline
Eymar, interpreta lui Debussy,
sau ale elevilor lui Theodor Les�
chetizky, între care un prieten al
lui Enescu, am ajuns să aflu de o
companie încă puțin cunoscută
în Europa, Sakuraphon. Creato�
rul ei, Hisao Natsume, se prezintă
ca „arheolog și istoric al sunetu�
lui“, iar arheologul din mine nu a
putut să nu intre în rezonanță. Ce
a urmat a fost, cred, o simpatie re�
ciprocă, din care s�a născut inter�
viul de pe această pagină.

Cum ați ajuns să vă specializați
în domeniul restaurării muzicale
și cum ați constituit compania
Sakuraphon?

În urmă cu 25 de ani am început să
administrez un site web denumit
www.78rpm.net. Încă de atunci
plănuiam să deschid o companie
CD, care să reediteze vechile dis�
curi, dar nu aveam competența,
cunoștințele necesare. În 2007 am
fost numit de Diskunion [o rețea
de magazine de discuri creată în
1973 și specializată în vânzarea și
exploatarea de discuri de ocazie,
viniluri îndeosebi] ca producător
al unei firme intitulată DIW Clas�
sics. Acolo am căpătat experiență,
reeditând numeroase CD�uri. La
DIW Classics era însă imposibil să
folosești discurile pline de zgo�
mote de 78 de turații, așa că, în
cele din urmă, mi�am deschis pro�
pria companie, Sakuraphon, ca o
revanșă. Discurile de 78 de turații
au o viață mai lungă decât a mea.
Mi�am dorit să public în mod sis�
tematic CD�uri cu pianiști, de fie�
care dată când mi�au căzut în
mână asemenea înregistrări. Folo�
sesc un program de restaurare mi�
nimă, fiindcă nu îmi place sunetul
care a fost editat exagerat și re �
ducțiile prea mari de zgomot. Sunt
cu totul îndrăgostit de sunetul ve�
chilor 78rpm.

Cum se explică marea atracție 
a japonezilor pentru muzica 
clasică și interpreții europeni 
și în special cea pentru înregis-
trările istorice? 

Japonezilor le plac înregistrările is�
torice și interpreți cum sunt Cortot,
Backhaus, Hofmann, Rahmaninov,
Lipatti și mulți alții dinaintea lor.
Dar ei tind să se focalizeze doar pe
pianiștii de mare popularitate. În
ce mă privește, în loc de a asculta
pianiștii individual, le recomand
melomanilor să asculte în mod sis�
tematic arta mai multor pianiști
vechi și rămași obscuri, prin inter�
mediul reeditărilor pe CD. Bucuria

mea ar fi să�i pot asculta direct la
pian pe un Chopin sau Liszt. Așa
ceva, însă, este desigur imposibil.
Dar căutând și găsind urmele unor
interpreți apropiați de vremea lor,
devine posibil să ți�i imaginezi. Și
nu este aceasta cea mai mare
atracție a unei înregistrări istorice?

În perioada interbelică o
mulțime de mari interpreți ori-
ginari din Rusia, plecați din cau-
za revoluției bolșevice, s-au in-
stalat și au predat în Japonia. Se
poate spune că prezența lor a
fost cea care a contribuit
esențial la dezvoltarea pasiunii
japonezilor pentru muzica eu-
ropeană?

Da, resimțim până astăzi benefi�
ciul prezenței lor. Profesori de
pian ca Leonid Kreutzer și Leo Si�
rota se bucură de o mare prețuire
în Japonia. Maestrul meu, un
mare cercetător în domeniul dis�
curilor 78rpm, dr. Christopher N.
Nozawa, le�a făcut cunoscute rea�
lizările pretutindeni prin contri �
buții științifice și reeditări pe CD
ale interpretărilor lor.

În plus, au existat numeroși
pianiști care prin venirea lor în Ja�
ponia au contribuit la această pa�
siune a japonezilor pentru muzica
clasică europeană. Unul cu cele
mai mari merite este, de exemplu,
Henri�Gil Marchex [1894�1970],
care a contribuit la cunoașterea și
răspândirea muzicii franceze în
Japonia. Am reeditat pe un CD Sa�
kuraphon înregistrări de studio și
recitaluri radio, păstrate pe dis�
curi 78rpm, iar recent activitatea
sa a făcut obiectul unei reevaluări
în lucrările cercetătorilor istoriei
muzicii din Japonia.

De unde provin vechile discuri
pe care le restaurați, sunteți 
un colecționar? 

Am început să colecționezi vechi în�
registrări cu muzică de pian în urmă
cu 35 de ani. Colecția mea este foarte
mare și am strâns�o cumpărând

aproape totul pe pia ța de antichități
muzicale din Marea Britanie. 

Unul dintre proiectele cele mai
importante pe care le aveți îl
constituie seria Elevii lui Lesche-
tizky din care ați publicat până
acum două antologii pe CD cu
totul excepționale. Theodor
Leschetizky a avut un număr
foarte mare de elevi.

Sigur, știu. Potrivit unui cercetător,
numărul lor s�a ridicat la cir ca
1.500. Dar o mulțime nu au făcut în�
registrări. Mi�ar plăcea să ilustrez
pe discuri cât mai mulți dintre elevi.

În ce măsură aveți
documentație despre ei?

Aproape toate discurile 78/33 rpm,
discurile acetat, benzi, rulouri și fo�
tografii ale pianiștilor provin din
colecția mea personală. Am și o serie
de cărți și programe de concert. Pe de
altă parte, primesc sprijinul unor
colecționari pri vați, al altor firme de
discuri istorice (Arbiter Records,
Melo classic) și al câtorva societăți,
cum sunt Societatea Leschetizky din
Japonia și Societatea Drozdoff. Tutu�
ror le sunt deosebit de recunoscător.
Sunt și în căutarea altor colaborări.

Seria Leschetizky presupune 
și contribuția unor istorici 
ai muzicii?

Principalul autor, cercetător în
cazul lui Leschetizky este dr. James

Methuen�Campbell, ale cărui cărți
m�au influențat foarte mult. El
este autorul unei lucrări extrem
de importante, Catalogul înregis�
trărilor pianiștilor clasici, vol. 1
(Pianiști născuți până la 1872), la
Disco Epson Ltd. și al volumului
Chopin Playing: From the compo�
ser to the present day. El este 
specialistul și pentru Elevii lui
Leschetizky și primesc în conti�
nuare o cantitate foarte mare de
informații de la el.

Câte volume credeți că va avea
în final seria?

Probabil șase CD�uri antologii, câ�
teva dedicate unui singur pianist
și câteva ca supliment. Aș dori ca
în 2019 să apară volumele 3�5.

În ce măsură aveți o distribuție a
discurilor pe piețele europene și
cum ar putea un meloman ro-
mân să-și procure CD-urile Sa-
kuraphon?

Deocamdată avem distribuitori
oficiali în Taiwan și în China.
Suntem în căutarea unora pentru
țările occidentale și restul lumii.
Cel mai ușor de procurat un CD
este prin magazinul nostru online
(www.sakuraphon.net), iar ori�
cine poate folosi popularul sistem
de plată PayPal. Sper foarte mult
ca discurile mele să ajungă la câți
mai mulți melomani de pe toate
meleagurile lumii. SDC
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DE VORBĂ CU HISAO NATSUME

Despre Sakuraphon, discuri istorice și
pasiunea japonezilor pentru muzica clasică

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată.“ 
(Hermann Scherchen)

Se vorbește mult în lumea artelor despre influența covârșitoare a
japonezilor asupra culturii europene la sfârșitul veacului al XIX-lea 
și începutul celui următor, dar infinit mai puțin despre pasiunea lor
pentru cultura europeană și nu în ultimul rând pentru muzica clasică. 
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Convingerea populară că, dacă se
sparg, urmează șapte ani de ghi�
nion a devenit și cauză de spaime
teatrale. Superstițiile sunt seducă�
toare prin haloul de miraculos
întreținut, iar artiștii flirtează cu
ele, dar pot fi rapid demontate
prin recurs la demonstrații logice.
Fiecare asemenea teamă irațio na �
lă e sedimentată în timp și alimen�
tează dorința umană de a crede în
protecție fantastică și soluții uimi�
toare. Numai că, la o analiză aten �
tă, se întrevăd starturile lipsei de
rezonabil. Un dram de adevăr
există în temerea privind oglinzile,
dar nu e deloc obscur: reflectă lu�
mina și fac dificile manevrele de
ecleraj, motiv pentru care sunt
evitate. În plus, sunt fragile, se de�
teriorează ușor, ceea ce le face de�
licate în manipulare și depozitare. 

Simbolizări ale dorinței de a
obține gloria cu orice chip, super �
stițiile teatrale au justificări conven �
ționale. Tot ghinion e și dacă aduci
la rampă pene de păun, bani și bi�
juterii adevărate. Chipurile, deoa�
rece redau cromatic ochiul magic,
penele de păun ar provoca lapsu�
suri. N�o fac de la sine: furați de
frumusețea penajului, actorii pot
deveni neatenți și rata mai ușor o
replică sau o intrare. Cât despre re�
cuzita reprezentată de bani și biju�
terii, secretul revelat trebuie să
vină din tentația de�a fi furate. De
niște tinichele nu se atinge nimeni!

O concepție simpatică lan�
sează rețeta miraculoasă de me�
morare a rolurilor: actorii se vor
obișnui mai bine cu textul dacă își
pun foile sub pernă și dorm așa cu
ele. Osmoza sperată nu se va pe�
trece niciodată, singura rezolvare
e lucrul serios pe partitură.

Intențiile ficțiunilor drama�
tice nu�s ușor de drapat în senti�
mente de artiștii care se pregătesc
enorm pentru seara premierei și
succesul la care aspiră. 

Pentru mulți, o repetiție ge�
nerală slabă e garanția că pre�
miera va avea priză. Fără a fi
normă, în anumite situații lucru�
rile așa se petrec. Dar nu datorită
vreunei minuni, ci pentru că în�
treaga echipă se mobilizează, iar

la prima prezentare în fața publi�
cului va da tot ce poate. 

SĂ NU PORȚI BLEU ÎN SCENĂ

Din aceleași temeiuri de curbă a
eforturilor, reprezentația care ur�
mează premierei e, ca regulă, mai
puțin reușită. După izbânda ini �
țială, mobilizarea coboară sensi�
bil, nu mai urcă la aceeași cotă,
apoi se așază în firescul său.

Să nu porți bleu în scenă, că
va fi de rău, e o superstiție cu în�
delungată istorie. Justificarea ei e
însă de natură comercială: în tre�
cut, când pigmenții erau organici,
albastrul costa cel mai mult. E
atât de simplu! 

Și tot din trecut se trage o altă
spaimă. Pe vremea când ilumina�
tul scenei se făcea cu lumânări,
focul era un dușman înverșunat al
teatrului. De aceea, se considera
aducătoare de nenoroc aprinde�
rea a trei lumânări într�un specta�
col. Nu e nimic tainic nici aici. Pur
și simplu, cu cât erau mai multe,
cu atât erau mai dificil de urmărit,
iar consecințele puteau fi deza�
struoase. Multe așe zăminte s�au
făcut scrum din cau ze ca aceasta. 

În privința luminii din teatru,
creatorii care cred în eresuri sunt
fermi convinși că seara, după ce
toți pleacă acasă, o lumină de ser�
viciu trebuie să rămână aprinsă în
scenă. E pentru fantoma teatrului,
pentru spiritele artiștilor trecuți
în neființă. Pasiunea pentru pro�
fesie îi face pe foarte mulți să nu

se retragă decât atunci când dis�
par și fizic din lumea terestră.
Convingerea, altfel frumoasă, că
actorii adevărați nu se despart ni�
ciodată de scenă, a virat în ideea
neîntemeiată științific că mulți
dintre cei trecuți în neființă revin
noaptea la vechiul loc de muncă.
Și au nevoie de o lumină. De fapt,
lumina de serviciu e bună în prin�
cipal pentru a evita accidentele.
De aceea rămâne aprinsă.

Teatrul dirijează sensibilita�
tea publicului și îi mobilizează
imaginația, iar fanii fac la rândul
lor gesturi teatrale pentru a răs�
plăti talentele originale. Aplau�
zele sunt completate prin buchete
de flori a căror frumusețe e direct
proporțională cu admirația. Un
buchet de flori oferit la finalul
unei reprezentații e un gest de
răsplată a creației care ne�a um�
plut sufletul de bucurie. Pentru
breaslă, a da flori înainte de spec�
tacol e expresia neșansei, un semn
prevestitor al eșecului, deci tre�
buie categoric evitat. Nu înainte,
ci după, ține de un firesc ce n�are
de�a face cu norocul. E pragmatic:
unde să pună artistul florile? Iar
a�l căuta la cabine, înainte de ri�
dicarea cortinei, îi afectează con�
centrarea, îl poate scoate din rol. 

NU FLUIERAȚI ÎN CULISE!

Să nu fluieri în culise e regulă de
aur, respectată cu sfințenie. Odi�
nioară, când manevrele tehnice
erau manuale, manipulatorii de

decor comunicau între ei prin
scurte fluierături, semnalându�și
unii altora ce anume au de făcut,
conform unui cod prestabilit. Orice
fluierat în plus ar fi condus la ma�
nevre nedorite și la evenimente ne�
prevăzute. Deci, nu fluierați în
culise! Și nu uitați să ieșiți din
scenă fix pe unde ați intrat și, mai
ales, să pășiți mereu cu dreptul!

Epitomul îl reprezintă, neîn�
doielnic, Macbeth al lui Shakes�
peare. Artiștii foarte superstițioși
nici măcar nu�i rostesc numele,
zicând The Scottish Play, de
teama de a nu invoca maleficul.
Dacă din neatenție le scapă to�
tuși, există un antidot: rostesc re�
pede o replică din Cei doi gentle�
meni din Verona sau din Visul
unei nopți de vară. 

O explicație există și nu are
legătură cu seria de cruzimi des�
crise de piesă. Unii susțin că acto�
rul care l�a jucat pe Macbeth în
premieră absolută ar fi avut un
sfârșit tragic și că Shakespeare
însuși, singurul care știa rolul, ar
fi trebuit să intre�n scenă și să�i
țină locul. Alții opinează că nu�i
decât o strategie întreținută cu
bună știință pentru a menține vie
atenția asupra lui Shakespeare. 

Chiar și așa, mulți actori, și
nu doar britanici, sunt atât de
convinși de dramele care�i pân�
desc, încât evită numele. Iar dacă
sunt într�un teatru și fără să vrea
zic Macbeth, pentru a nu abate
nenorocirile asupra lor, părăsesc
degrabă incinta, se învârt de trei
ori, scuipă, și reintră liniștiți în
lumea teatrului care vinde fic �
țiuni și amăgiri. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Superstiții teatrale
Emoțiile, teama de eșec, tensiunea, nevoia 
de sprijin exterior, uneori magic, au făcut din
scenă un mediu prielnic superstițiilor. Poate

doar în sport să existe mai multe. Unele 
au urcat la rampă din mentalul colectiv,
precum aceea că oglinzile aduc ghinion. 

Macbeth
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CEL MAI CUNOSCUT PRODUCĂTOR ROMÂN AL MOMENTULUI, CU SUFLETUL PE MASĂ

Ada Solomon: „Dacă aș avea
destul curaj, aș lăsa cinemaul și
m-aș ocupa de copiii defavorizați“

IULIA BLAGA

Când ai mers în decembrie la
New York, la Making Waves, ai
fost producătorul cu cele mai
multe filme selecționate în 
festival. Ce îți spune asta?

Îmi spune (de fapt, știam deja) că
am încălecat lucrurile un pic prea
tare dintr�un soi de spaimă, de
grijă că n�o să se mai poată. Văd ca
pe o greșeală faptul că am avut la
un moment dat șapte proiecte su�
prapuse. E prea mult pentru ce
poate duce un om și e nedrept
față de cineaști, pentru că nu poți
acorda suficientă atenție fiecărui
proiect în parte. Nemaivorbind că
viața mea personală e brambura
de o bună bucată de vreme din
pricina nevoii de a fi lângă filme
și cineaști mult timp. 

Deci ai obosit.

Am obosit destul de tare. Cumva
îți pierzi inclusiv entuziasmul.

Nu mă așteptam la răspunsul
ăsta. Ești producătorul român
cel mai titrat în momentul ăsta,
filmele tale iau cele mai multe
premii. Nu contează și asta?

Da, în fine, iau cele mai multe pre�
mii și pentru că sunt multe. Sigur
că iubesc enorm toate filmele pe
care le�am făcut în anii ăștia, fie�
care are locul lui și nu cred că un
părinte își iubește inegal copiii. 

Deci anul ăsta schimbi strategia?

Ufff, așa mi�am propus, deși am
reușit să am 11 proiecte parțial
finanțate în momentul ăsta, ceea ce

e complet dement. S�a întâmplat
așa și pentru că nu știi cât și cum va
funcționa sistemul în continuare,
care e direcția pe care o iau fi nan �
țările, care sunt strategiile la nivel
mare (semnalele nu sunt încuraja�
toare) și s�au și potrivit niște lu�
cruri. Cu unele proiecte cu care
sunt mai la început am încercat să
văd cum sunt primite și dacă sunt
atât de valoroase pe cât cred eu.

Și, din păcate, sunt.

Din păcate, din fericire, sunt. Aceste
11�12 proiecte sunt înșirate pe 

următorii trei ani, așa că în următo�
rii doi ani nu vreau să mă mai im�
plic în absolut nici un proiect nou.

Și dacă vine Radu Jude 
cu un proiect nou?

De la Radu și Alecu (n.red.: Ale�
xandru Solomon), cei doi parte�
neri ai mei de cursă lungă, nu cred
că va veni vreodată o propunere la
care să spun: „Îmi pare rău, nu e
pentru mine“. Dar ei sunt singurii. 

Și ei bănuiesc că intră în aceste
12 proiecte.

Da. Acum în ianuarie începem fil�
mările la Tipografic – Majuscul, și
mai sunt alte două proiecte ale lui
Radu pe listă – Somnambulii, cu
care am câștigat la ultima sesiune
CNC, dar care e într�o fază inci�
pientă și e și mult mai scump decât
cel la care lucrăm acum, și docu�
mentarul�mărturie Intrarea trenu�
lui în gară, care e realizat împreună
cu istoricul Adrian Cioflâncă.

Ce alte proiecte mai ai pentru
perioada următoare?

Cel mai apropiat e un film italian
de debut pentru care n�am luat
finanțare de la CNC și pe care în�
cercăm să�l finanțăm prin schema
de ajutor de stat de încurajare a
coproducțiilor și prestărilor pen�
tru filmele străine în România.
Aproape jumătate din film se fil�
mează în România în februarie,
cu operatorul Tudor Panduru și
cu o seamă de actori români care
joacă roluri de români. Filmul se
cheamă Simple Women/ Femei
obișnuite și e un film despre de�
venire și cine ești ca artist (perso�
najul principal e o regizoare), dar
și unul despre apartenență, pen�
tru că personajul în jurul căruia e
construită povestea e Elina Lö�
wensohn, actriță americană de
origine română, a cărei poveste
reală e în film. Regizoarea filmu�
lui se numește Chiara Malta și a
făcut până acum câteva filme in�
teresante între experimental și
documentar. 

Anul ăsta intrăm în filmare și
cu al doilea lungmetraj al lui Vali
Hotea, I Hate Berlin, scris tot cu
Ileana Muntean. E primul film din
cele făcute de mine filmat în mare

parte în afara României, în Germa�
nia. Am emoții, dar sunt și foarte
entuziasmată de această propu�
nere și de lucrul cu Vali.

Cu care ai fost colegă de liceu.

Da, e o prietenie de aproape 40 de
ani. Pe urmă sunt două copro �
ducții minoritare care mă solicită
mai puțin, dar nu prea puțin – fil�
mul polonezului Tomasz Wasi�
lewski Fools / Proștii, care a câști� 
gat la CNC, și un film bulgăresc al
lui Dragomir Șolev, Fish Bone, o
comedie socială foarte interesantă
pe care o coproduc alături de buna
mea prietenă și parteneră de cursă
lungă Rosița Vălkanova. La Fools
producătorul principal e Ewa Pus�
zczynska, tot o prietenă.

„AM AVUT O PERIOADĂ 
DE BURN OUT LA LIMITA
DEPRESIEI CĂTRE 
FINALUL LUI 2015“

Ambele sunt producătoare 
foarte cunoscute. Ewa Pusz -
czynska a produs Ida și Cold
War, de Paweł Pawlikowski.

Da, sunt întâlniri de cursă lungă și e
foarte motivant că se întâmplă. Fil�
mul Ivanei Mladenovici Noapte de
vară. 10 jumătate e cel mai avansat
în momentul ăsta, mai avem câteva
zile de filmare și e deja în montaj.
Aici suntem producători majoritari;
inițial era invers, dar din Serbia 
n�am mai primit bani de la fondul de
film, doar finanțări independente. 

Trebuie că primești zeci de 
scenarii și de propuneri.

Destul de multe și funcționez într�o
structură destul de artizanală,

E producătorul român cu cele mai multe premii internaționale.
(I-am și fotografiat masa cu trofee.) Ea l-a descoperit și lansat
pe Radu Jude, căruia i-a produs toate filmele, plecând de la cel
mai premiat scurtmetraj românesc din toate timpurile, Lampa
cu căciulă, trecând prin Aferim! (Premiul de regie, Berlin, 2015)
și terminând cu „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca
barbari“ (Globul de Cristal, Karlovy Vary, 2018). Ea a produs și

primul lungmetraj românesc distins cu Ursul de Aur la Berlin,
Poziția copilului (de Călin Peter Netzer, 2013). A pus pe picioare
două companii de producție, HiFilm Productions și Parada Film
(împreună cu Călin Peter Netzer și Claudiu Mitcu), e respectată
ca o autoritate în industrie și ca un profesionist care țintește
mereu mai sus. Dar, în discuția pe care am avut-o pentru SdC,
Ada Solomon m-a luat prin surprindere. 
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adică nu am lectori pentru scenarii.
Mă interesează mai mult oamenii
decât poveștile, vreau să�i cu nosc
și să�i înțeleg. Nu mă întâlnesc cu
fiecare, pentru că unele propu�
neri nu mă interesează deloc. Mă
uit în diagonală și îmi dau seama
imediat dacă mă interesează un
proiect, dacă motiva țiile autorului
rezonează cu lumea mea. A face
film nu e o chestiune de „Fac și eu
chestia asta, că e cool“. Un film în�
seamnă o smulgere din viața ta de
trei, patru, cinci ani (dacă nu mai
mult), să trăiești și să arzi pentru
povestea aia, or nu știu câți oa�
meni sunt pregătiți pentru asta.

Cum a fost prima întâlnire cu
Radu Jude, pe care l-ai produs
de la primul scurtmetraj?

Cu Radu a fost o întâlnire pe platou.
Lucram împreună la o pro ducție
americană, el era asistent de regie,
eu eram director de producție. M�a
cucerit în primul rând pentru că
Yvonne Hasan, soacra mea, scrisese
o carte de critică de artă, Paul Klee
și arta modernă, pe care Radu o ci�
tise. Atunci a fost o surpriză nemai�
pomenită să văd că un tânăr cineast
are asemenea lecturi. Așa a început
o prietenie extraordinară, o cama�
raderie, un parteneriat, o relație
frate�soră foarte puternică, mai ales
pentru mine.

Îi spui tot ce crezi sau îl 
menajezi?

Nu�l menajez și nici el nu mă me�
najează. Franchețea asta ne�a și
ținut atâta vreme împreună, pen�
tru că am avut momente tensio�
nate, când eu am făcut niște
lucruri pe care fie nu le�a înțeles,
fie nu erau conforme cu felul lui
de a gândi, iar alteori caracterul
lui foarte direct și uneori dur m�a
făcut să sufăr foarte tare.

Ai sensibilități din astea? 
Tu ar trebui să-i duci în spate 
pe regizori. 

Sunt un om emotiv, cu sensibili tăți,
n�aș rezona la lucrurile pe care le
fac dacă aș fi o bucată de metal. 

Experiența nu te-a întărit?

Da, habar n�am, nu m�am gândit
așa. Nu cred că lucrurile trebuie fă�
cute cu mână de fier, ci cu urechile
și cu mintea deschise pentru a�l
înțelege pe celălalt. Dacă tai, nu poți
modela; rămân colțuri și colțurile
rănesc rău. Am avut o experiență
acum mult timp la o prestare cu un
director de pro ducție italian, care
urla încontinuu la echipă. Descon�
siderarea lui mă afecta, deși cu
mine n�avea nici o treabă, așa că la
un moment dat l�am întrebat: „De

ce? Care e scopul?“. „Nu pot fi ca
tine, să vorbesc frumos cu toată
lumea și să dau contraargumente.
O să mă ia lumea de prost.“ Asta a
fost o lecție la care m�am gândit
multă vreme. Oamenii nu te mai as�
cultă, se închid când totul e pumn
și strigăt. Cred că lucrurile trebuie
făcute cu blândețe, obții mult mai
mult așa. Chiar și într�o conver sație
obișnuită, când ridici tonul nu mai
ești ascultat până la capăt.

E unul din avantajele de a fi 
femeie în meseria asta.

Absolut, cred că e un avantaj. Dar
depinde și de temperament. Sunt
bărbați care sunt înțelegători și 
nu�și pun mândria pe primul loc,
după cum există și femei care sunt
foarte mândre. Ca în familie. Sunt
familii în care părinții spun: „Eu
decid pentru tine, eu știu mai bine
ca tine“ și sunt părinți care sunt
prieteni reali ai copiilor, îi ascultă și
îi cresc pe baza nevoilor acestora. E
mult mai eficient așa. Iar eu nu am
mândrii, n�am o problemă să mătur
pe set sau să stau de vorbă cu șoferii.
Cel mai mult am învățat de la tehni�
cieni. Nu cred că am ceva mai spe�
cial, că sunt mai deșteaptă sau mai
cultivată decât X, Y sau Z din echipă.
Am avut norocul să am curiozitatea
să învăț de la toată lumea – și încă o
mai am. Și mă interesează oamenii.

În care moment al carierei ți-a
fost cel mai greu?

Am avut o perioadă de burn outla li�
mita depresiei către finalul lui 2015,
din care m�a salvat con știen tizarea,
aproape în ceasul al 12�lea, că deve�
nisem un mort viu. Nu mai eram lo�
comotivă, ci un vagon care era târât.
Nu mă mai bucuram și nu mai
simțeam ni mic. Atunci m�am apucat
de dans. Am decis că eu, viața mea și
familia și prietenii mei suntem mai
im por tanți decât orice film din lume,
chiar și decât un eventual faliment.

Se punea și problema asta?

Da, aveam datorii foarte mari, inves�
tisem în niște filme mult mai mult
decât aveam. Deci era tot pachetul. 
N�am renunțat pentru că nu sunt atât
de curajoasă, dar am fost suficient de
puternică încât să mă trezesc din
coma emoțio nală în care eram și să
mă întreb ce vreau eu pentru mine. E
ipocrit să spun că nu mă bucură pre�
miile sau recunoașterile, dar ajunse�
sem să mă urc pe scene ca în tramvai.

Mai dansezi?

În ultimele luni s�a întâmplat să
dansez mai puțin, nu s�au mai potri�
vit cursurile și atelierele. N�am mai
fost la un curs de dans de trei luni,
dar la un spectacol de dans n�am
mai mers de o săptămână. O să le
reiau, numai să treacă iarna. Deo �
camdată dansez în casă. Ce am mai
făcut a fost să merg în vacanțe lungi
cu soțul meu, cu copiii câteodată și
nu neapărat cu oameni cunoscuți, ci
cu oameni pe care i�am descoperit
pe drum, iar punctul de intersecție
a fost tot pasiunea pentru dans. 

Ce îți place la dans?

Libertatea. Îți dă un fel de forță. Cred
că nu există ceva mai frumos pe lume
decât corpul uman în mișcare. Chiar
dacă nu mă văd când mă mișc și poate
că nici nu e așa frumos cum simt eu
(nu dansez în oglindă), acolo m�am
descoperit cel mai bine. Mai e un mo�
ment în care mă simt la fel de bine în
pielea mea – în pat lângă soțul meu.

Dansul te ajută să te accepți 
cu totul.

Da, cu toate limitele tale. Ești nimeni,
dar ești tu însuți și nu mai contează.
Sigur, și muzica contribuie la asta.

„E O CRIMĂ CE SE ÎNTÂMPLĂ
CU PATRIMONIUL
CINEMATOGRAFIEI ROMÂNE“

Trecând la lucruri mai concrete,
ai spus că perspectivele pentru
cinematografia română nu sunt
prea vesele. La ce anume te-ai
referit? S-a adoptat anul trecut
acea lege a rebate-ului, o nouă
lege a cinematografiei probabil
va fi adoptată anul ăsta. Ce nu e

în continuare cum trebuie?

Nu există o strategie din partea
autorităților – și nu vorbesc de Cen�
trul Național al Cinematografiei, ci
de Ministerul Culturii și de guver �
nanți, pentru care cinematografia e
un moft și, poate, un motiv de îm�
păunare când se iau premii. În ge�
neral, cultura la nivelul au torităților
e ultima spiță la roată. Nu există nici
un interes și nimeni nu își pune pro�
blema ce atu reprezintă artiștii. Cred
că le e și teamă de vocile critice – și nu
vorbesc doar de cinematografie, ci de
tot mediul cultural independent, de
artiștii care atrag atenția în operă
asupra problemelor din societate. 

Pe de o parte nu�i interesea ză,
nu înțeleg, pe de alta îi deranjează.

E un soi de conservatorism cu
tente naționaliste care pe mine mă
înspăimântă. Lucrurile nu sunt
prea vesele nicăieri în Europa. E
complicat. Competitivitatea e tot
mai mare, tipul de consum s�a
schimbat foarte tare în ultimii 10
ani odată cu revoluția digitală și
cu consumul virtual de cinema,
declinul televiziunilor – toate lu�
crurile astea au schimbat funda�
mental peisajul și nimeni nu știe
încotro ne îndreptăm. 

Ce crezi că se poate întâmpla 
în viitorii cinci ani?

Teoria mea acum câțiva ani era, nu
știu cât de valabilă mai e, că filmul
poate continua să existe atâta timp
cât va fi curatoriat. Esența e ca lu�
crurile să fie arătate cu degetul. E o
cantitate atât de mare de produse,
încât nu mai poți alege perlele. Vor�
besc de cinematografia mondială,
absolut. Să ai filmul pe Netflix e ca
și cum l�ai avea într�un supermar�
ket. Nu se duce nimeni la filmul tău
dacă nu într�un fel de vitrină. Am
crezut că festivalurile și tot ce în�
seamnă platforme specializate (cum
e Mubi în Europa) sunt ceea ce tre�
buie și spre asta ne ducem, plus dez�
bateri, seri de filme, întâlniri cu
cineaștii – adică mai mult decât o
experiență de divertisment cultural. 

După atâția ani de experiență ai
reușit să-ți dai seama ce prinde
la publicul din România?

Nu și nu poate nimeni spune asta.
Nu am visat niciodată că Aferim!
va vinde atâtea bilete. Sigur că mă
interesează ca lucrurile pe care le
fac să fie văzute, dar probabil că nu
asta e prioritatea mea și nici nu
știu să o fac foarte bine. Poate că
nu sunt cea mai bună la marketing
sau poate nu am destul curaj sau
nu îmi asum suficient riscurile.

Nu aș spune asta. Schema asta
de ajutor de stat e bună, ce zici?

Principial, e un lucru foarte bun,
sper să continue și după 2020. Prac�
tic, are limitele ei pe care le descopăr
aplicând. Cred că ar trebui discutate
și amendate. Printre ele e faptul că
onorariile artiștilor care vin să lu�
creze în România intră în cheltuiala
românească. Dacă o plătești pe
Meryl Streep din banii ăștia, asta nu
va aduce nimic economiei româ �
nești, dar e un model care funcțio �
nează și în alte țări și care e gândit
să atragă producțiile străine. Pe
urmă, când aplici trebuie să dove �
dești că ai toți banii pentru produc �
ția respectivă, dar în același timp
semnezi că filmul cu pricina nu e
ireversibil setat să se întâmple în
România, ceea ce e un nonsens.

Va fi o perioadă grea în prima
fază, pentru că va fi cerere mare de
tehnicieni și nu sunt suficienți. Va
trebui să se întâmple ceea ce Cas�
tel Film a făcut la începutul anilor
’90, să se formeze specialiști. 

Va fi o lipsă de tehnicieni și pen-
tru filmele românești, pentru că
aceștia se vor orienta poate spre
producțiile străine, care plătesc
mai bine.

Nu știu dacă plătesc mai bine, dar
vor fi ocupați și cererea va fi mare
pe toate fronturile, iar costurile
vor crește. Pe de altă parte, sigur
că schema e benefică, ea va ali�
menta tendința de creștere a in�
frastructurii în cinematografie, va
crește vizibilitatea României șamd.
Dar, așa cum e construită, pare
gândită pentru prestări de servi�
cii și nu pentru coproducții. 

Ați fost contactați și voi, cei din
cinematografie, când a fost
concepută schema?

O întâlnire directă nu am avut. 

Dar cu Studiourile Buftea ce se
mai întâmplă? Sunt în faliment,
dar s-au închis definitiv?

Am înțeles că n�ar fi cu totul închise,
dar nu știu prea bine. Noi ar trebui
să strigăm mult mai tare, e o crimă
ce se întâmplă cu patrimoniul cine�
matografiei române. Singura solu �
ție pentru salvarea Studioului Buf� 
tea mi se pare crearea unei structuri
public�private, cu management pri�
vat. E incredibil ce se întâmplă și cu
infrastructura de cinematografe. 
N�o să înțeleg cât voi trăi de ce pen�
tru teatrele naționale se poate face
subvenție de până la 90% din buget,
dar pentru cinematografele de artă
nu se poate face mai nimic. 

Ai spus că nu ai destul curaj să te
lași de meserie. Ce ai face dacă
ai avea acest curaj?

Cred că cel mai aproape pentru
mine ar fi să lucrez într�o insti tuție
de caritate, să lucrez cu copiii
defavorizați. Am un respect imens
pentru oamenii care fac asta și care
au reușit să salveze niște vieți, nu
cu bani, ci creându�le acelor copii
sentimentul de încredere în sine.
Acum, fac cât pot, încerc să găsesc
soluții, împrăștii vorba și, dacă
există un beneficiu în imaginea pu�
blică pe care o am, unul direct și
imediat, atunci e felul în care oa�
menii răspund când le cer ajutorul.
Asta mă face să vreau să continui să
fac ceea ce fac la nivelul de până
acum, pentru că așa pot ajuta de
fapt la cu totul altceva, iar ăsta e
probabil cel mai important lucru
care mi s�a întâmplat. SDC

Un film înseamnă o smulgere din viaţa
ta de trei, patru, cinci ani, să trăiești și 
să arzi pentru povestea respectivă.
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Căutările fiilor risipitori

LUCIAN DÎRDALĂ

Vom ști, din primul moment, că
nimic nu se va dezvălui ușor: la ce
ne�am aștepta, văzând un aseme�
nea titlu? Ne vom lămuri, însă,
mai târziu, de ce se începe cu
Homer și se încheie cu cineva care
se descria drept „matematician
(dar și logician și, poate, un fel de
filosof)“. 

CE NE SPUNE – ȘI, EVENTUAL,
CE NE ASCUNDE – AUTORUL?

Semnatarul acestei recenzii, lipsit
de o instrucție filosofică rigu�
roasă, se va abține să intre în zone
ce nu îi sunt accesibile. Apoi, pen�
tru că în volum se amintește și de
tăcerea filosofilor, văzând că une �
ori autorul nu mai spune nimic,
va fi mut, la rându�i. Dar nu uită
să îndemne la lectură pe oricine
vrea un nou punct din care să re�
flecteze asupra fundamentelor
culturii și civilizației noastre.
Adevărul a fost și poate fi mereu
ținta celor mai nobile căutări. 

Ce ne spune – și, eventual, ce
ne ascunde – autorul? Putem
porni de la cuvintele de început
ale Concluziei: „«Mai prieten îmi
este adevărul!», adică am a�l căuta
și a�l privi față către față, mă aflu
cumva între Lâna de Aur și Crean �
ga de Aur, ambele poartă cu sine
nu lumina într�o formă sau alta,
poartă lumina în esența ei. Și Lu�
mina care luminează Adevărul pe

mine mă iluminează și nu mă mai
poate transforma pe mine în ad�
versarul Adevărului, după cum
Adevărul nu poate să�mi devină
adversar“ (p. 189).  

Dacă Lâna de Aur înseamnă
nu doar adevăr, ci și inocență (p.
190), atunci sfârșitul lui Iason nu
trebuie să ne mai mire. Dacă
Creanga de Aur, vâsc sau nu, în�
seamnă înțelepciunea și cunoaș �
terea, trebuie să coborâm în infern
spre a le obține? Acestea sunt,
cred, întrebările cu care putem
rămâne – iar răspunsul lui Anton
Adămuț este fără echivoc.

NU ÎNTOTDEAUNA PUTEM ȘTI
CINE ESTE FIUL RISIPITOR

Dar, până la Vergiliu și al său Ae�
neas, să zăbovim puțin la cel de �
spre care merită să dezbatem cine
și dacă a fost – la Homer (p. 29�
47). De el se desprinde Platon, fiu
risipitor, lui îi dă dreptate Aristo�
tel, reabilitând mitul și poezia la
despărțirea de Platon. Amicus
Plato sed magis amica veritas e
spusa altora – nu a lui Aristotel –,
dar ni�l înfățișează și pe acesta
din urmă ca fiu risipitor, contra
lui Platon. Nici nu putea, ni se
spune încă din Introducere, să
aparțină altcuiva – fratelui ascul�
tător și temător să nu piardă. 

Să ne referim, apoi, la titlurile
capitolelor I („Risipiți în absolut.
În căutarea Lânii de Aur“) și III
(„Risipiți în relativ. Istoria spusei
de la Cicero la Gadamer“). 

Primul intră în adâncimea
acelei neterminate disputatio  între
Platon și Aristotel, între respinge�
rea lui Homer și a tuturor celor pe
care muzele îi pot face să spună și
neadevăruri, în Republica, și cea a
doctrinei platoniciene a Ideilor, în
Etica nico mahică. 

Celălalt se mulțumește cu cri�
teriul cronologic, arătând cum
spusa ce ne stă în atenție străbate
secolele și culturile, în diverse
formulări, și că, așa cum ne�o
dovedește disputa dintre Luther
și Erasmus, nu întotdeauna pu �
tem ști cine este fiul risipitor și
cine fratele său (p. 175). 

FINALITATEA CUNOAȘTERII
ESTE AUTOPERFECȚIONAREA

Poate că modul de raportare la
adevăr se schimbă, dar căutarea lui
presupune mereu ruptură. Autorul
îl citează pe Vasile Lovinescu, spu�
nându�ne că „oglinda Dianei“ –
lacul din pădurea din Nenia – de�
vine băutura de nemurire (p. 196).
Dar, așa cum ni s�a atras nu de
puține ori atenția, nemurirea se în�
temeiază pe sacrificiu. 

Despre semnificația Crengii de
Aur s�a vorbit mereu, spre exemplu
atunci când litera Y e interpretată
ca răspântia între viață și moarte.
Sau când, întemeindu�se poate pe
un rit ce i�ar fi putut fi cunoscut lui
Vergiliu, cel al rex nemorensis, des�
prinderea crengii de către un nou
venit însemna luptă, moarte și, pen�
tru învingător, titlul de rege și preot

al Dianei (C.M.C. Green, The Slayer
and the King:Rex Nemorensis and
the Sanctuary of Diana, în „Arion“,
seria a treia, vol. 7, no. 3, iarna, 2000).
Și ne putem opri aici cu meditația,
remarcând doar că noul venit – în�
vins sau nu, mort sau rege –, ar fi,
într�un fel, un fiu risipitor.

Nu se poate încheia fără a spune
câteva cuvinte despre sentimentele

pe care le poate încerca, citind
acest text, cineva care a devenit
deja convins că finalitatea cu �
noașterii este autoperfecțio narea
(p. 196). Este un îndemn și este, în
același timp, un avertisment. Tre�
buie să putem renunța, dacă e
cazul, la prietenia lui Platon: ade�
vărul este întotdeauna mult mai
generos. SDC

Amicus Plato sed magis amica veritas. Istoria spusei de la Homer la Tarski

(Editura Institutul European, Iași, 2018), cel mai recent volum al profesorului
Anton Adămuț, ne pregătește dintru început pentru o lectură ca încercare. 

ANTON ADĂMUȚ

Profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“
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Studii Europene de Integrare şi Securitate, studii
masterale), Ordinea socială şi violenţa religioasă
(la specializarea Securitate Comunitară şi Con-
trolul Violenţei, studii masterale) Teorii ale in -
terpre tării (la specializarea Filosofie, Şcoala doc -
torală). Conducător de doctorat. Do meniul funda-
mental de doctorat: Ştiinţe Umaniste/ Domeniul
de doctorat: Istoria filosofiei.

Prodecan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe So-
cial-Politice din cadrul Universităţii „Alexandru
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redacţie al unor reviste: „Convorbiri literare“,
„Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Craiova
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Universităţii «Ştefan cel Mare» din Sucea -
va (secţiunea Filosofie)“, „European Journal of
Science and Theology“. Este membru în consiliul
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Bucureşti, 2011. SDC
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DESIRÉE HALASEH

Perfect, dar cum o să beau eu
dimineața, la prânz și seara cafea
fără să mă despart definitiv și ire�
vocabil de dulcele somn, atât de
necesar călătorilor, fie ei și cu
buget redus, căci multe au de în�
fruntat pe drumul către regăsire?
Una peste alta, eu m�am regăsit
destul de repede în Addis�Ababa,
la Centrul Cultural Yod Abbysi�
nia din cartierul Bole, gazdă a
expaților din toată lumea și a mi�
siunilor diplomatice, care găzdu �
iește și aeroportul internațional
al țării. Trei în unu, plus o doză le�
jeră de non Africa pentru cei care
au probleme serioase cu inima și
vor o introducere mai blândă în
practica aplicată a continentului.

Prima zi de Africa e procesată
așadar pe îndelete, fără să ne gră�
bim sau să ardem etape. Poposiți pe
la un patru după�amiaza la înainte
menționatul Yod Abbysinia, găsim
o sală imensă și goală, cu canapele
și fotolii din piele de culoarea ma�
honului, așezate în jurul unor mese
joase, alături de care e poziționat
câte un scaun pliabil pe care tro�
nează coșuri colorate din paie aco�
perite de câte un coif imens. O
chel ne riță ne observă și ne sfătu �
iește să ocupăm un loc cât mai

aproa pe de scenă (a, asta era aici?)
pentru acces vizual neîngrădit
către spec tacolul cultural de la
ora șapte. Sigur, sigur, dar mai știe
cineva de voi? Cam bate vântul
printre mese. Absolut deloc im�
presionată de agorafobia noastră
stânjenitoare, regina din Saba a
locantei cu pricina purcede la pre�
pararea cafelei. Doar nu credeam
cumva că putem lua masa fără să
îngurgităm în prealabil o buna
bună de la mama ei de acasă.

Ceremonia cafelei e sfântă aici.
Invitația de a participa la un aseme�
nea eveniment nu numai că stă la
baza unei noi prietenii, dar e și piatra
de temelie a unei culturi a ospita �
lității pe care deseori o întâlnești în
țările în curs de dezvoltare. De multe
ori un ceai, un pahar de apă sau o
cafea e tot ce îți poate oferi un in�
dian, un sirian sau un etiopian, dar
fii sigur că o face cu cele mai bune
intenții, pentru că asta înseamnă
normalitatea în casele lor. 

Cu siguranță ceremonia cafelei
nu e potrivită celor care se grăbesc,
celor care�și beau espressoul din
mers, la metrou sau celor care nu
știu să se bucure de savurarea în
tihnă a hedonismelor mai vechi și
mai noi. Scopul vieții mai e și plăce�
rea, fie că vrem să recunoaștem sau
nu, iar etiopienii par să nu piardă
deloc din vedere acest aspect.

CEREMONIA CAFELEI PENTRU
ÎNCEPĂTORI. BOTEZUL

Se ia o mână de ierburi aromate și
se aruncă aparent neglijent pe
podea și la intrarea în casă sau
restaurant, cafenea, birt, bar de
sucuri naturale sau magazin ali�
mentar. Practic oriunde ar putea
fi loc de o pauză de cafea. Natura
este invitată în interior, iar pașii
îți sunt purtați spre un scaun
scund, alături de care cea mai tâ�
nără dintre cei prezenți arde
rășină de Bosswelia serrata locală
(mai cunoscută de noi drept tă�
mâie) și mirt peste cărbunii în �
cinși din cățuie (un vas special de
ardere a tămâii). Deloc întâmplă�
tor aleasă, tămâia arsă răs pân �
dește vapori aromați care rela� 
xează sistemul nervos central și e
folosită cu precădere în proce�
siuni religioase.

Gazda stă în fața unei plite cu
cărbuni unde prăjește înceeet
boabele de cafea. După, se plimbă
prin fața fiecărui participant
pentru a�i da ocazia să se bucure
de prima fumigație de boabe pră�
jite, iar răspunsul tău ar trebui fie
betam tiru no! (ce minunat!).
Boabele sunt ulterior măcinate
manual într�un mojar special și
apoi transferate într�o jabena
frumos decorată (ibricul ceramic
tradițional în care se fierbe ca�
feaua aici). 

La final ți se oferă o ceașcă
mică de porțelan în care cafeaua
e turnată cu cel puțin trei lin gu �
rițe de zahăr alb. Va trebui să
accepți trei rânduri de cafea, con�
form obiceiului local care are sco�
pul de a binecuvânta băutorul de
cafea odată cu ultima ceașcă. 

Se face că pe la un 800 A.D.
un păstor ieșise la plimbare cu
cele trei capre din dotare când a
observat că acestea și�au schim�
bat comportamentul și brusc au
devenit mai alerte și mai pline de
energie după ce au mestecat alene
niște fructe. Trece o zi, trec două,
efectul e același. Caprele nu mai
au liniște. Entuziasmat peste poa �
te, păstorul ia un pumn de fructe
și le prezintă călugărilor din 
regiune, care sunt indignați de
asemenea exaltare și, ce să vezi,

aruncă boabele în foc. Piei de aici,
drace! Dar abia acum cafeaua
pune stăpânire pe trupul și sufle�
tul pioșilor călugări, care decre�
tează fără pic de modestie că au
descoperit Sfântul Graal al stării
de bine și, cum toate lucrurile
bune vin de la Ăl de Sus, de ce să
nu onoreze noua descoperire și
să�i o închine Lui. Șah mat. 

Cele trei cupe care ți�au fost ofe�
rite reprezintă poate cele trei capre
descurcărețe – Abol, Tona și Baraka.
Trei capre, trei cupe, trei etape în dru�
mul către iluminare cu o ultimă opri �
re de binecuvântare și viață bună. 

La Yod Abbysina ni se oferă
cafea și popcorn. Botezul ceremo�
niei îl primim într�o stație de au�
tocar la pauza de mic dejun. SDC

Cafeaua noastră cea de toate zilele
Atunci când sunt în Iași stau toată ziua numai prin cafenele. Dacă aș sta
numai în Iași mai bine m-aș și angaja la una. Potențial irosit. Dar nu întru
totul. Am prins de veste cum că Etiopia ar fi patria-mamă a cafelei. 
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Sebastian Lăzăroiu –
Zilele lui MM

– FRAGMENT –

Intrară în holul mare și�i întâm�
pină un zdrăngănit vesel de pian.
Pe urmă, recepția – „Bun venit la
Marriott!“. Jane se opri cu mâinile�n
șolduri. Câțiva gură�cască își suci�
seră gâturile după ea, amuzați.

— Pentru că, vezi tu... Snobii
ăștia de la Marriott întotdeauna
întorc capul după tine, îi șopti lui
Marlon, agățându�se speriată de
brațul lui.

— Noi mergem în cameră, 
n�avem treabă cu ei.

— Zi�mi că�i Home Inns!
— Nu mai pot să�ți zic. E Mar�

riott. Exact ca Home Inns.
Urcară în lift și rămaseră singuri

cu ei înșiși în fața strălucirilor aurii.
Luminile picurau alături de muzica
bleagă. Jane era strâm bă acolo, Mar�
lon avea capul turtit. Ascensorul suia
împotriva timpului și�a nerăbdării.

Nu putea renunța la cicăleală.
— Dacă știam că�i Marriott

nici nu veneam...
— Eu aș fi venit și dacă era un

B&B de pe autostradă...
Jane râse răsfățată. „Cred că

abia așteaptă“, se flată ea.
— Marriott e de cel mai mare

prost gust.
— Camera arată bine...
— Of, suntem deja la cinci...
— Și patul...
Jane zâmbi iar reținut și ne�

văzut. Blugii îi atârnau lălâi pe
șolduri și un colț de cămașă flu�
tura rebel pe dinafară. Marlon i�l
băgă în pantaloni și întârzie câ�
teva secunde cu mâna pe abdo�
menul supt. Ea se înfioră o clipă,
dar își compuse o încruntătură.

— Mă gâdilezi, Marriott...
— Marlon...
— Mă rog...
Liftul încetini, se opri de tot și

ușile se deschiseră ademenitor spre
un hol spațios prelungit către ga�
lerii cu multe camere și secrete
înspăimântătoare. Deschiderea
neașteptată o tulbură pe Jane, un
golf spre neștiutele hazarduri ale
lumii, o liniște prevestitoare.

Marlon păși în spatele ei, stu�
diindu�i tocurile și pantofii cu
nuanțe atât de diferite, îmbrăcă�
mintea aproape burlescă și nein�
spirată. Se îndrăgostea iarăși.
Sim țea asta în tot corpul lui mo �
leșit, ca înaintea unei furtuni.

Camera era mare, mai degrabă
un apartament (trebuie să fi costat
o groază, se gândi Jane), și pe ma�
să, lângă o sticlă de șam panie,

împrăștia lumină roșie un buchet
mare de trandafiri.

— Ăștia nu�s pentru mine. Cu
cine ai fost înainte aici, Richard?

— Da, să nu te atingi de ei...
Sunt ai celeilalte...

Jane își băgă toată fața în pe�
tale și murmură stins, plină de iu�
bire. Pe urmă vociferă ca o gâscă
sălbatică.

— Poți să deschizi televizo�
rul? Cât e ora ? O, Doamne, a în�
ceput Westworld...

Se trânti în pat ca un copil,
încălțată, iar Marlon se prefăcu a
căuta telecomanda, dar o ascun�
sese înainte să vină împreună în
cameră, tocmai pentru că se�aș �
tepta la micile ei toane evazioniste.
Oricum nu era nici un Westworld...

— Superbă cameră. Suntem
la Home Inns?

— Home Inns, da...
— Filmul, Marlon, filmul! Te rog...
— La naiba, unde�o fi teleco�

manda?...
— Sună la recepție! Fă ceva...
— Poți să�l vezi în reluare.

Vrei un pic de șampanie?
— Vreau să mă simt ca acasă.
Jane își scoase blugii și îngâ �

nă, mândră de ea, parcă nu pentru
Marlon: „Nu mi�am pus scutec...“.
„Dar nici chiloți“, se gândi Marlon
uitându�se la pubisul ei zbârlit,
răsărit intempestiv între cei patru
pereți, ca un animăluț de buzu�
nar, și�i veni să râdă.

Turnă în două pahare și 
se�arătă nerăbdător s�o îmbrățișeze.

— Cred c�ar trebui să pui tot
la uscat și să faci un duș fierbinte.
Ești foarte înfrigurată, Jane.

Îi înfășură prosopul în jurul
capului, dar ea nu era încă gata să
lepede și cămașa, deși se lipise, re �
ce și înghețată, de sânii ei. Prinse
cu o mână plapuma și rămase așa,
blocată pe marginea patului, ca o
statuie închinată frigului.

— Nu știu ce să fac de�aici în�
colo, Marlee, se văicărea, frămân�
tându�și degetele.

— Tu, nimic, eu o să dau dru�
mul la apă în cadă și�o să pun și
niște spumă. Pe urmă, te descurci
cumva, nu?

— Aveam un iubit în colegiu...
— N�ai să�mi spui asta acum,

Jane...
— De ce nu, Marlon? Îl chema...

Doamne, cum l�o fi chemat?

— Jeff? (Improviza, ca de obi�
cei, pentru ea nu conta.)

— Jeff, da. Și era cel mai mare
păcătos din lume, Marlon. Sex,
sex, sex. Doar asta avea în cap.

Jeff îi apăru atunci lui Marlon
ca un faun de peltea, privindu�i
pe toți ștrengărește. Era portoca�
liu�morcov și se prelinse pe podea
în valuri obscene sub formă de
Shiva Umapati, lingam cu patru
brațe și două aripi de flăcări, um�
flând balonașe dintr�un pai înfipt
în cutia de Fanta.

Jane zâmbea forțat, tremura
necontrolat; se acoperise de�o pa�
loare stranie. Își îmbrățișase piep�
tul cu amândouă mâinile și se
le găna înainte și înapoi. L�ar fi
alungat pe bărbatul ăsta care se
tot holba la ea și pe toți ceilalți sa�
tiri obraznici și nerăbdători să
dea buzna în amintirile ei. Ar fi
ciufulit buchetul de trandafiri,
petală cu petală, și și�ar fi acoperit
tot trupul cu ele, să aline frigul și
durerea. Poate că nici nu s�a îm�
brăcat prea atractiv, nu s�a piep�
tănat cum trebuie, poate a dat�o
deja în bară, și Richard, Marlon,
mă rog, cel de�aici, oricine�ar fi
fost, se molipsește acum de mi�
zantropia ei bățoasă.

Marlon o simțea cum se înco �
lăcește în jurul ei înseși, așa cum se

răsucea și inima lui, de prea multe
regrete, că n�a adus�o aici, că nu 
s�au jucat, că, în fond, prefăcându�se
un valet cuminte și îngrijorat, n�a
făcut decât s�o neglijeze profesio�
nist. A ucis femeia (poate de asta le�a
vorbit lui Jules și celorlalți ciraci
despre moartea ei) și, odată cu fe�
meia, tot ce împărțiseră de�a lungul
vieții – țipete, candoare, linguri,
pas tă de dinți, tandrețe, nu și pe Jeff
nesățiosul.

— Ți�e milă, așa�i? îi spuse ea
oprindu�se din legănatul acela
liniștitor. SDC

„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Zilele lui MM, de
Sebastian Lăzăroiu,
care va apărea în
curând în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii
Polirom.

AUTORUL

SEBASTIAN LĂZĂROIU s-a năs -
cut la 20 martie 1970, în
Comă nești, judeţul Bacău. Este
de profesie sociolog, autor de
studii naţionale și internaţio -
nale de sociologie și antro -
pologie, publicate în reviste și
cărţi de specialitate. În plus, a
scris articole pe teme de
analiză politică pentru diverse
periodice din România. De ace -
lași autor, la Editura Polirom au
mai apărut romanele Balena
Albastră (2017) și Omatidii.
Șarada unui hacker (2018).CARTEA

Jane, soţia lui Marlon Mont, un fost corector de scenarii de film, 
a fost diagnosticată cu Alzheimer la doar 45 de ani. Din acest mo-
ment, Marlon renunţă la slujbă și se dedică aproape în totalitate în-
grijirii ei, neștiind ce imensă provocare îl așteaptă. Primește sprijin
financiar de la sora acesteia, Miriam, o femeie bogată și mereu
suspicioasă, iar Rachel, asistentă, îl ajută în chestiunile mai deli-
cate, dar și la supravegherea bolnavei. Ca să-și mai răscum pere
din păcate (și sunt destule, unele mai grave decât altele), Marlon
se deghizează și cerșește (la început o dată, apoi de două ori pe
săptămână), iar banii pe care-i strânge îi trimite unei aso ciaţii pen-
tru copii orfani. În același timp, vrând să-și facă viaţa un pic mai
suportabilă, are și o amantă, o femeie mult mai tânără decât el,
căsătorită la rândul ei, cu care se vede în fiecare miercuri.
Urmărind toate feţele vieţii protagonistului, Zilele lui MM reprezintă
o cronică detaliată a deteriorării lui Jane și a modului în care cei
doi soţi încearcă să facă faţă situaţiei, fiecare în felul lui.



Cred că fiecare om care nu e
surd (fizic și psihic) are mo�
mente când caută și găsește 
alinare în anumite melodii, 
auzite cu sau fără voie. 

Și orice ascultător consecvent de
muzică are slăbiciunile sale, pen�
tru o anumită trupă, un interpret
sau un gen care altora nu spun
mai nimic. Eu, am scris�o de multe
ori, mă dau bătut în egală măsură
la blues, punk și industrial metal.
Canned Heat, Stranglers ori Me�
kanik Șef au discografii complete
pe rafturile mele. Jur până la
moarte pe Wish You Were Here și
pe Frank Zappa. Dar mă fac să
plâng nenumărate trupe și in �
terpreți de ambele sexe din fosta
Iugoslavie, măcelărită de atâtea
interese meschine, încât, după ce
granițele noastre s�au deschis, nu
mi�a venit deloc la îndemână să

mă plimb pe acolo. Deși, cine știe,
farmecul pământurilor e dat de
asprimea și violența celor care
năzuiesc să le stăpânească, uitând
că nimeni n�a stăpânit nimic de�
finitiv. Niciodată.

Am plâns când războiul din�
tre frați sfâșia o țară de referință
și am scris, comentând o antologie
a legendarei trupe Bijelo Dugme.
Mi�au dat lacrimi și deunăzi, as�
cultând ultimul disc înregistrat
de Amira Medunjanin, împreună
cu Trondheimsolistene: Ascen�
ding (2018, Jugoton�Croatia Re�
cords). E drept, de astă dată starea
mea venea din propria�mi sfâ �
șiere, provocată de motive ce n�au
legătură cu situația socială de 

niciunde. Pentru că, la urma
urmei, fiecare suntem o națiune
compusă dintr�un singur eu; care
ori se autodistruge în lupte ne�
contenite cu sine, ori se revarsă
agresiv și asuprește pe cei din jur,
familie, prieteni sau vecini. Iar
genul de muzică ilustrat cu atâta
pasiune și discreție de Amira se
potrivește tocmai acestor mo�
mente de neant, în care sufletul se
prăbușește ca un tavan de căs�
cioară sub obuzele unui tun in �
fam. Atunci te ajută, poate, o sticlă
de rachiu din cel mai tare și glasul
unei femei, acompaniat de

răgușeala acordeonului sau de
bocetul viorii. Și nu, nu e obliga�
toriu să pricepi vorbele murmu�
rate, ba dimpotrivă! Pentru că
vocea umană e mai înainte de
toate un instrument, iar cuvintele,
în orice limbă ar fi, sunt irele�
vante, dacă nu sunt cântate cu
inima, să zic așa.

Terminologic vorbind, ceea
ce cântă Amira Medujanin se
cheamă svedalinka, un fel de gos�
pel sau blues pentru americani,
doină de jale pentru noi, vorbito�
rii de română. Nu extind niște
explicații accesibile oricui; țin să
remarc doar faptul că aceste jela�
nii sunt cântate îndeosebi de fe�
meile bosniace, obligate de împre� 
jurări să stea închise în camerele
lor. Și au tradiție la asta! Dar ce
constituia până de curând o reve�
rie cu efect alinător este azi un
gen de muzică apreciat în aproa �
pe toată Europa, datorită talentu�
lui și inteligenței manageriale
dovedite de oamenii acelor locuri.
Să faci un disc, al șaptelea, cu
Trondheimsolistene, ansamblul

cameral de la Conservatorul na �
țio nal norvegian, este ca și cum
Aura Urziceanu ar fi scos un LP cu
Royal Concertgebouw din Am�
sterdam, nu cu orchestra lui Duke
Ellington. Am amintit de Aura,
deși era poate mai nimerit să po�
menesc de Maria Tănase, deoa�
rece muzica Amirei Medujanin
figurează des la categoria world
jazz fusion, în clasamentele căreia
s�a situat la vârf. 

Lăsând finețurile speculative
pentru alte eseuri, mă întorc la
melosul discului, sugestiv simbo�
lizat de grafica semnată Azra Ha�
lilbegović. Fără îndoială că orice
ascensiune implică o lepădare de
lucruri inutile, de bagaje nesem�
nificative. La extrem, ridicarea su�
fletului la cer – sau unde e
pre supus că se ridică – reclamă în
prealabil o sfâșiere: lepădarea de
carnea și de oasele trupului. E o
metaforă? N�aș îndrăzni să afirm
că da. Procesul se desfășoară în
creierul fiecăruia. Mie mi s�a 
întâmplat. Și sunt recunoscător
Amirei. SDC
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Aproape simultan s�au lansat 
un serial documentar și un film
despre unul și același criminal 
în serie: Ted Bundy. 

A recunoscut 30 de crime comise
între 1974 și 1978, dar numărul
victimelor este mult mai mare. Și
atunci de ce publicul trebuie să
fie implorat să nu�l mai iubească
pe Bundy?

„Diavolul chipeș“ este titlul
primului episod din serialul do�
cumentar Netflix despre Ted Bun �
dy, condamnat la moarte în anii
’80 pentru crimă, viol, necrofilie,
răpire și furt. Documentarul pre�
zintă o serie de conversații audio
înregistrate în închisoare, îm�
preună cu o cronologie a faptelor
sale și o întrebare aproape rostită:
„Cum poate cineva atât de frumos
să fie atât de rău?“. Pentru că, din�
tre toți criminalii care au speriat
America acum 40 de ani, el a fost
cel mai înfricoșător, prin faptul că
arăta ca un prinț de poveste. Iată
cum este descris de narator, de
mass�media vremii și de oamenii
intervievați în documentar: „mis�
teriosul și fermecătorul student la

Drept“, „îngrijit, arătos, elocvent,
foarte inteligent“, „chipeș și ma�
nierat“, „prezentabil, chipeș, ga�
lant“ și – fraza cheie – „Nu arăta
nicicum ca o persoană care ar face
femeile bucăți“. Descrierile sunt
dublate cu fotografii și filmări din
anii ’80, în care Bundy apare dând
interviuri cu cel mai sincer zâm�
bet pe față, ca un invitat așezat pe
o canapea, la un talk�show de
seară. Intercalate, imagini însân�
gerate ale rămășițelor victimelor.

Tot recent, s�a lansat și un
film, în care Ted Bundy este inter�
pretat de Zac Effron, supranumit
„drăgălașul Disney“. Cu ochii lui
albaștri și adânci, zâmbet de ve�
detă, Zac Effron joacă rolul crimi�
nalului într�un film care ar putea
fi foarte ușor confundat cu un
film romantic. În reclama filmu�
lui apar scene fierbinți de sex, mo�
mente înduioșătoare alături de
prietena lui și fetița lor, imagini
cu zâmbetul său fermecător din
timpul procesului. 

Așa se face că au apărut, la în�
ceputul lui 2019, întregi grupuri
de admiratoare ale lui Ted Bundy
și sute de mesaje despre cât de

masculin și arătos este și cât de
interesant ar fi fost să te lași se�
dusă de acel bărbat. Fenomenul a
luat o amploare atât de mare,
încât Netflix s�a văzut în situația

de a lansa un apel către publicul
său: „Am văzut numeroasele dis �
cuții despre cât de atrăgător ar fi
Ted Bundy și am vrea să le reamin�
tim tuturor că există, la propriu,

MII de bărbați atrăgători care ser�
vesc țara – și aproape nici unul
nu este un criminal în serie con�
damnat“.

Fenomenul este unul destul
de obișnuit, poate nu chiar la acest
nivel. În decembrie 2018, „Washing �
ton Post“ scria despre un alt crimi�
nal, Christopher Watts, sub titlul:
Este închis pe viață după ce și�a
omorât nevasta și soția. Atunci de
ce atât de multe femei îi trimit
scrisori de dragoste?. 

Psihologii au mai multe expli �
cații, printre care nevoia de a salva
pe cineva, nevoia de aventură și
dramă, dar și faptul că în astfel de
relații nu există riscuri, odată ce cri�
minalul este în spatele gratiilor. 

În cazurile lui Ted Bundy și a
lui Christopher Watts, cel mai
bun argument este poza fiecăruia.
Pe un site de matrimoniale ar
face, din păcate, ravagii. Chiar și
în cazul celor răi, rămâne valabil
că o poză face cât o mie de cu�
vinte. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Vă rugăm nu vă îndrăgostiți de
acest criminal în serie. Mulțumim.

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Zac Effron în rolul lui Ted Bundy



din 2019, totalul acestora să urce
la 148 de milioane. 

Aceste cifre și date inedite
despre audiență apar într�o scri�
soare pentru investitori pe care
Netflix,  de obicei foarte discret cu
astfel de informații, a făcut�o pu�
blică la final de ianuarie.

Numărul mare de abonați
din afara Statelor Unite este,
spun specialiștii, rodul imense�
lor in vestiții făcute de Netflix în
pro ducții locale, precum Versail�
les în Franța sau Dark în Germa�
nia. Cum Netflix este destul de
reținut în a da publicității prea
multe cifre, unii analiști esti�
mează că numai în 2018 rețeaua
de streaming a investit peste 12
miliarde de dolari în producții
de seriale, dar și de filme, precum
Bird Box, film cu Sandra Bullock
care, lansat la finalul lui 2018, a
fost văzut de peste 80 de mili �
oane de spectatori.

Această strategie pare mult
prea costisitoare, dar a produs re�
zultate. Producțiile Netflix au pri�
mit aprecieri din partea criticii,
dar și premii, precum recompen�
sele la Globurile de Aur câștigate
de Roma lui Alfonso Cuarón (foto
jos), nominalizată și la Oscar.
„Succesul de la Globul de Aur a
revitalizat încrederea acționarilor
în această strategie centrată pe
conținut, iar buna publicitate ar
trebui să ajute la creșterea numă�
rului de abo nați“, estimează ana �
liștii de la firma Canaccord.

Conform datelor Netflix, cele
mai populare produții difuzate 

de gigantul streaming�ului anul
trecut sunt:

n Bird Box, regizat de  Su�
sanne Bier, urmărit în peste 80 de
cămine în primele patru săptă�
mâni de la lansare;

n You, o serie thriller, despre
care Netflix spune că a fost urmă�
rită de peste 40 de milioane de
abonați;

n Sex Education, comedie bri�
tanică cu tineri, urmărită și ea de
peste 40 de milioane de abo nați;

n Elite, a producție originală
spanoolă, urmărită de peste 20 de
milioane de abonați din întreaga
lume.

Numai că Netflix are acum nu �
meroși concurenți în arena strea�
ming�ului, care vin și ei cu multe
producții de succes, precum Hulu
(Handmaid’s Tale), Amazon (The
Marvelous Mrs. Maisel, recompen�
sată la Globurile de Aur) sau HBO
(Urzeala tronurilor). În curând,
supremația Netflix va fi amenințată
și de doi nou�veniți, WarnerMedia
și Disney (mai nou și NBCUniver�
sal) care se lansează, la rândul lor,
în piața streaming�ului video. 

În fața unor asemenea con cu �
renți, spune „Culture Box“, Netflix

trebuie în continuare să cheltuie
enorm pentru a�și păstra clienții
și a atrage alții noi. 

Investiția în conținut va con�
tinua „la scară mare“, a anunțat
Ted Sarandos, responsabil cu con �
ținutul video al Netflix, într�un in�
terviu acordat după publicarea
ultimelor cifre ale companiei.
Pen tru a compensa aceste cheltu�
ieli însă, Netflix a anunțat o ușoa �
ră creștere a tarifelor în Statele
Unite. Este o scumpire pe care,
spune un specialist citat de „BBC
News”, abonații o vor accepta fără
probleme.

„Marele motiv de îngrijorare
este că există concurenți interna �
ționali puternici precum Amazon
sau Disney care n�au să se lase
ușor întrecuți și care au și puterea
financiară de a contraataca în
forță. Astfel, bătălia pentru aten �
ția publicului este abia la înce�
put“, afirmă George Salmon,
ana list al firmei Hargreaves Lan�
sdown, citat de BBC.

Însă nu numai aceşti concu�
renţi pun probleme Netflix pe vii�
tor. „În scrisoarea către acționari
există un pasaj foarte sincer, care
arată unde se găsește adevărata
competiție“, se arată într�o analiză
BBC. «Pasajul acela arată că pro�
blema e mai degrabă la cei care 
urmăresc videoclipuri și joacă Fort �
night decât la rivalii HBO. În docu�
mentul Netflix se scrie așa: «Când
YouTube a căzut complet vreme de
o oră, în octombrie, conectările pe
Netflix și vizionările au crescut ac�
celerat». Exact asta face ca prezice�
rea viitorului pentru Netflix să fie
atât de interesantă, nu activează
atât de mult în industria divertis�
mentului, ci în arena, mai mare, a
captării atenției online“.

Deocamdată, însă, în ciuda unor
întrebări pe care și le pun acțio �
narii, Netflix o duce bine când vine
vorba despre numere. Șefii rețelei
au anunțat o creștere de 27% a ci�
frei de afaceri, la 15,8 miliarde de
dolari pe tot anul 2018 și un bene�
ficiu net de 1,2 miliarde. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

În ultimii ani, Netflix și�a conti�
nuat evoluția de succes, înregis�
trând numai în ultimele trei luni

ale anului precedent 8,8 milioa �
ne de noi abonați ceea ce face ca,
la sfârșitul primului trimestru

Netflix este liderul streaming-ului, cu 140 de milioane de abonați în
întreaga lume, dar acest succes are ca preț o costisitoare cursă de
realizare de programe originale, în fața unei concurențe tot mai
înverșunate, scrie „Culture Box“.

Netflix: cât costă să fii nr. 1
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PE SCURT

fost prezentat The Man Who Played
With Fire, un documentar care
prezintă lupta mai puțin cunos�
cută a ziaristului și scriitorului
Stieg Larsson (foto centru) (trilo�
gia Mil len ium) împotriva resur �
genței fascismului și nazismului
în Suedia. 
n Oscar Isaac (Poe Dameron în noua
trilogie Star Wars) ar putea juca
rolul ducelui Leto Atreides în noua
adaptare a romanului Dune pe care
o pregătește Denis Villeneuve.

n Conform datelor prezentate de
institutul ParrotAnalytics la foru�
mul de televiziune NATPE de la
Miami, cele mai căutate seriale TV
din lume sunt The WalkingDead
și Stranger Things. 
n După ce au realizat unul dintre
cele mai bizare și mai lăudate
filme ale anului trecut, Mandy,
Nicolas Cage și regizorul Panos
Cosmatos  (foto jos) fac din nou
echipă pentru o adaptare a unei
nuvele de H.P. Lovecraft, Culoa�
rea căzută din cer.
n James Ingram, vedetă a muzicii
R&B și protejat al producătorului
Quincy Jones, a încetat din viață
la vârsta de 66 de ani. Ingram a
cunoscut celebritatea odată cu
succesul mai multor melodii în
anii ’80, printre care baladele
Baby Come toMe sau Yah Mo B
There.
n Actrița Rosanna Arquette se
plânge că, de când a denunțat
agre siunile sexuale ale lui Harvey

Weinstein, nu își mai poate găsi
un agent care să o reprezinte la
Hollywood. 
n E.L. James, autoarea fenomenu�
lui Fifty Shades of Grey, se pre �
gătește să lanseze un nou roman
erotic. Numit The Mister, roma�
nul este descris de autoare drept
o „versiune pentru secolul XXI a
Cenușăresei“ și este povestea unui
bogat londonez „care rar doarme
singur“ și a unei femei care este „o
misterioasă atrăgătoare“. Trilogia
Fifty Shades s�a vândut în peste
100 de milioane de exemplare în
întreaga lume și a inspirat o serie
de filme care a câștigat peste 1 mi�
liard de dolari.
n Sherrilyn Kenyon, autoarea unei
serii bestseller de fantezii urbane
numită Dark�Hunter, și�a acuzat
soțul că a pus la cale „un complot
shakespearian“, încercând să o
otrăvească pentru a pune mâna pe
câștigurile ei financiare.
n Reputatul regizor Hayao Miya�
zaki lucrează la realizarea a două

noi filme de animație, ajutat de
fiul său, Goro. Unul dintre aceste
filme va fi o adaptare a unui ro �
man�cult, How Do You Live? de
GenzaburoYoshino, și este prevă�
zut să apară în 2020. 
n Deși nu a apucat să termine fil�
mul (a fost concediat de producă�
tori) regizorul Bryan Singer va
primi o mulțime de bani de pe
urma lui Bohemian Rhapsody:40
de milioane de dolari, bonus din
încasările de peste 800 de mi�
lioane pe care filmul le�a înregis�
trat în întreaga lume.
n Trupa Rolling Stones va intra în
studio pentru a lucra la noul său
album înainte de a demara, pe 20
aprilie, noul turneu, declară chi�
taristul Keith Richards într�un in�
terviu pentru revista „Rolling
Stone“. Este primul album cu pie �
se noi pe care formația îl înregis�
trează de la A Bigger Bang, din
2005. Albumul ar putea fi lansat
abia după finalul viitorului tur�
neu, spre sfârșitul lui 2019. SDC

Pagini realizate de DRAGOȘ COJOCARU

n După ce s�a bucurat de un mare
succes cu documentarul despre
Primul Război Mondial They
Shall Not Grow Old, regizorul
Peter Jackson, realizator al trilo�
giei Stăpânul inelelor, vrea să rea�
lizeze un alt documentar ce îl va
obliga să studieze și să refacă zeci
de ore de filmări de arhive. Noul
proiect se numește Let It Be și va
fi montat din 55 de ore de material
inedit ce prezintă geneza celebru�
lui album The Beatles, Let It Be
(foto sus). Sunt filmări din 1969,
din timpul înregistrării albumului
și ale faimosului concert pe care
The Beatles l�a susținut acope rișul
unei clădiri din Londra înainte de
desființarea grupului.
n Alejandro Edda, interpret prin�
cipal al serialului Narcos:Mexico,
a asistat la procesul faimosului
traficant El Chapo pentru a lua
notițe cu privire la modelul per�
sonajului pe care îl interpretează. 
n La Festivalul de la Sundance a



Ați auzit de SCOMAR? Dacă ați
auzit, înseamnă că sunteți și voi
implicați, fiindcă altfel nu aveați
motiv să știți despre el. 

Este vorba despre Sistemul Com�
plex de Observare, Supraveghere și
Control al Traficului la Marea Ne�
agră, ochiul dracului sau al soacrei
în materie de scrutare a frontierei
maritime. Nu știu ce zoom are, dar

bate până la o sută de mile marine
și îți vede și frunza de mărar ră�
masă între dinți de la omleta de
mic�dejun.

Există un astfel de releu,
parte componentă a sistemului
ăstuia, amplasat într�un loc numit
Perișoru, nu vă spun exact unde,
fiindcă e posibil să fie secret, dar e
la limita aia cu apă salmastră,
unde se amestecă Dunărea cu
Marea și unde încă se mai pot în�
tâlni moruni din ăia mari, care
bat suta de kile, purtători de icre
negre, pe care nimeni nu are voie
să îi pescuiască și nici măcar bra�
conierii nu au succes, fiindcă îi

vede ochiul soacrei. Acolo acțio �
nează cormoranii.

Este incredibil ce tehnici de pă�
călire a sistemului de supraveghere
au dezvoltat înaripatele astea. Lu�
crează în grupuri de minimum șase,
din care două au rolul de a se găinăța
pe lentilele camerelor de filmat mon �
tate pe releu, astfel încât cei din Cen�
trul de Control să zică uite na, e ceață
la Perișoru. Ceilalți cormorani se de�
plasează cu barca și întind plase mo�
nofilament pe distanțe care uneori
depășesc un kilometru, mărindu�și
astfel considerabil șanse le de a
prinde femela de morun. Există po�
vestiri despre exemplare de 250 de

kilograme, din care păsările au ex�
tras până la 50 de kilograme de icre
negre, pe care le�au vândut pe piața
neagră cu o mie de euro kila.

Poliția de Frontieră nu este stră�
ină de activitatea infrac țională a cor�
moranilor, dar de multe ori, în ciuda
eforturilor de combatere a acestui
fenomen, rezultatele sunt minore.
Unde mai pui că există cormorani
care lucrează chiar în instituția asta
și este posibil să primească o parte
din câștig. Plus că, în ciuda aspectu�
lui blajin, aceste păsări dețin uneori
arme cu care intimidează sau chiar
atacă pe oricine ar dori să vină în
control, fiindcă tentația câștigului
material este mult mai puternică
decât frica de pedeapsă.

Nu știu, sincer, care este solu �
ția. Poate creșterea efectivului de

ulii, codalbi și alte păsări răpitoare
mari, care să�i fugărească. Dar în
urma lor ar prolifera pelicanii, care
și ei au bărci și plase. Au, dar găi �
națul lor nu este atât de eficient și,
de ce să nu recunosc, am un mic
rasist în mine care spune că bine că
măcar ăștia nu sunt negri. SDC

Asta pentru cine se mai în �
doiește de puterea imaginilor
asupra realității. E o parte a mizei
filmului lui Serghei Loznița, Don�
bass, distins cu Premiul de regie
anul trecut la Cannes, în secțiu �
nea Un Certain Regard. Copro �
ducție minoritar românească prin
firma de postproducție Digital
Cube, Donbass e a cincea colabo�
rare dintre Loznița și directorul
de imagine Oleg Mutu, precum și
a doua cu actorul Valeriu An �
driuță. Este un film foarte puter�
nic nu doar despre realitatea
războiului din estul Ucrainei, cât
mai ales despre reprezentarea ei,
despre fake news, propagandă,
manipulare și control.

„Între a vedea și a cunoaște,
între aceste imagini și eu însumi
se află camera. Dacă cineva vrea
sau nu să facă propagandă, ca�
mera va distruge în ambele cazuri
imaginația asupra respectivului
eveniment. (…) Locuim într�un
teatru imens, unde realitatea și
reprezentarea realității coexistă,
iar această reprezentare ne in �
fluențează, pentru că judecăm în
funcție de reprezentarea rea �
lității, nu în funcție de realitate“,
mi�a spus cineastul ucrainean
anul trecut, în cadrul unui inter�
viu acordat pentru HotNews.ro.  

Filmul are 13 capitole, unele
inspirate din realitate, și începe (nu
întâmplător) cu un cadru din tr�o
rulotă de machiaj, unde o femeie e
pregătită (bănuim că pentru un
film), pentru ca cinci minute mai
târziu, împreună cu alții și cu ci�
neva care pare regizor secund, să
alerge printre blocuri spre o piațetă
unde fumegă niște mașini. În ulti�
mul cadru al acestei introduceri o
vedem pe femeia de la machiaj
dând o declarație unui reporter TV

și povestindu�i printre lacrimi cât
de înfricoșată a fost de explozie. 

Acțiunea filmului are loc în
Donbass, regiune din estul Ucrai�
nei, unde demonstrațiile pro ruse,
care au început în martie 2014
după revoluție și după mișcarea
Euromaidan, au culminat (după
anexarea Crimeii de către Rusia) cu
războiul dintre forțele separatiste
ale auto�proclamatelor republici
Donețk și Luhansk cu armata gu�
vernamentală ucraineană. Potrivit
unor surse neoficiale, 10.000 de oa�
meni ar fi murit până acum de am�
bele părți. Asumându�și un rol
mesianic în toate filmele sale (deși
trăiește la Berlin), Loznița dă cu
acest film impresia că e sâcâit de
lipsa de reacție a Occidentului la
ceea ce se întâmplă de câțiva ani în
țara sa. Celelalte tablouri, ale căror
personaje trec uneori dintr�unul
într�altul, vorbesc de spre sărăcia,
corupția și dezumanizarea unui te�
ritoriu care pare să nu mai aibă nici
o șansă. Femeia de la machiaj va re�
veni după 45 de minute de film, când
la un televizor se dă un reportaj 

despre noul atac cu bombe (și vic�
time) al armatei ucrainene, iar pri�
mul tablou e reluat și dus până la
capăt la final, deznodământul lă�
sându�l pe spectator fără glas. 

Celelalte capitole se ocupă fie
de un cetățean căruia separatiștii
vor să�i rechiziționeze jeepul, fie
de un jurnalist german care în�
cearcă fără succes să se informeze
de la soldații separatiști (care se
dau de�ai locului, deși se pare că
nu sunt), fie de o funcționară care
îi toarnă primarului o găleată cu
rahat în cap deoarece a spus de �
spre ea că a luat mită. În toate cazu�
rile există cel puțin o persoană cu
un telefon mobil sau cu o cameră
care filmează ce se întâmplă. Asta
nu face ca mobilul sau camera să
developeze adevărul acelor scene.
Cel mai impresionant tablou, in�
spirat din fil mulețe reale puse 
pe YouTube de martorii și actanții
respectivului moment, e cel în
care un voluntar din armata ucrai �
neană, luat prizonier de separa �
tiști, e legat de un stâlp pe stradă,
pentru ca oamenii să�l umilească.

De la fotografii la pumni din par�
tea flăcăilor cu caș la gură și roșii
în figură de la băbuțe, grămada
strân să peste victimă se amba�
lează subteran și la un moment
dat devine pregătită să linșeze
prada. Când vi se va face frică, nu
uitați că lucrurile s�au petrecut
în realitate.

„E vorba despre un conflict
dintre două tipuri de mentalitate.
Ce poți face cu mentalitățile? Să
le schimbi. De cât timp ai nevoie,
mai ales atunci când oamenii nu
vor să se schimbe? Nu există un
răspuns. Va dura atâta timp cât
Rusia va avea energie să lupte“,
mi�a mai spus Serghei Loznița,
vorbind despre esența războiului
din estul Ucrainei. Donbass e un
film nu doar pentru cinefili (ar fi
meritat să intre în Competiție la
Cannes), sau pentru pasionații de
politică și istorie, ci pentru ori�
cine vrea să înțeleagă mecanis�
mele lumii în care trăiește. O
lume care și�a pierdut de mult
inocența (în caz că a avut�o vreo�
dată). SDC
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Donbass
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IULIA BLAGA
FILM

Ku Klux Klan-ul 
s-a revigorat și
rebranduit – inclusiv
cu costumația care 
l-a consacrat (coifu -
rile albe trase peste
față) – inspirându-se
din Nașterea unei
națiuni, de D.W. Gri -
ffith, în 1915, filmul
fiind folosit pe urmă
mulți ani ca ins tru -
ment de recrutare. 

Dușmanii luciului de apă
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