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Cultura trebuie
s\ intre `n
[coal\. Se caut\
speciali[ti

R\zvan Chiru]\

De[i, cel mai probabil, pu]in\
lume ar contesta importan]a
culturii `n educa]ia [colar\,
cercet\torii lumii au c\utat s\
ofere [i câteva argumente con-
crete privind modul cum influ-
en]eaz\ teatrul sau poezia per-
forman]ele unui elev.
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Citi]i un interviu realizat de C\t\lin Hopulele `n » paginile 2-3

Numirea lui Iulian Boia `n func]ia de
director executiv al Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\ a
surprins pe toat\ lumea. Pe o pozi]ie
ocupat\ `n trecut de oameni
apropia]i municipalit\]ii, ale c\ror
decizii puteau fi influen]ate,
numirea lui Iulian Boia vine ca o gur\
de aer proasp\t, apolitic. Acesta a
renun]at la siguran]a de la Bruxelles
pentru a veni s\ lucreze la un proiect
`n al c\rui viitor a ajuns s\ cread\
mai mult decât ie[enii de rând, pe
care ar vrea s\-i implice `n crearea
viziunii unui ora[ `n al c\rui ADN s\
fie introduse evenimente culturale,
atât de mas\, cât [i de ni[\. Numirea
unui „independent“ politic pare cu
atât mai important\ cu cât raportul
de audit ie[it la iveal\ din cuferele
Prim\riei arat\ un management
defectuos al funda]iei de la `nfiin]are
[i pân\ `n 2015. ~ns\ `ntrebarea celor
care mai sper\ `n ob]inerea titlului
de Capital\ European\ a Culturii
r\mâne `n continuare aceea[i: 
nu este prea târziu?

Culeg\torul 
de harfe

Banii care
cump\r\ fericirea

M\d\lina Cocea

A sosit acel moment din an. Unii
num\r\ bobocii, unii frunzele
`ng\lbenite, al]ii procente de pro-
movabilitate, iar cei care s-au `n -
tors din vacan]e se uit\ `n por tofel
[i nu au ce s\ numere. Pentru con -
[tiin]a lor `nc\rcat\, pentru prea-
multele cocktailuri cump\ ra te la
supra-pre], pentru biletele la con-
certe, pentru cine [i-a dat ultimii
bani ca s\ `noate cu delfinii exist\
ve[ti bune. Experien]ele cump\ -
rate aduc fericire mult mai mare
decât lucrurile.
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De veghe `n lanul 
de cultur\

INTERVIU CU IULIAN BOIA, NOUL DIRECTOR EXECUTIV AL FUNDA}IEI
IA{I — CAPITAL| CULTURAL| EUROPEAN|

„Meciul pentru titlul 
de Capital\ European\ 
a Culturii `nc\ se joac\“

Trei fraze despre
domnul Cuenca 

Andrei Cr\ciun

Un scriitor brazilian a scris o car -
te profund japonez\, [i `n cartea
aceasta iubita personajului prin-
cipal e o românc\ de origine polo -
nez\. Cum? De ce? E bine? 

» pag. 4



Interviu realizat de 
C\t\lin Hopulele

Din culisele numirii, cum ai
ajuns director al funda]iei?
Cine a f\cut propunerea, ci ne
a sprijinit-o? 

Locuiam la Bruxelles [i eram
`n ]ar\ din motive personale. A
fost o ̀ ntâmplare interesant\ pen-
tru c\ nu m\ a[teptam, chiar ple-
cam `napoi spre Belgia când am
primit un telefon [i am r\mas
surprins – m\ sunase domnul Flo-
rin C`ntic, directorul artistic al
funda]iei, apoi domnul vicepri-
mar Daniel M\t\saru, [i mi-au
spus c\ exist\ aceast\ pozi]ie dac\
m\ intereseaz\. Am zis c\ m\ voi
gândi, am ajuns `n Bruxelles [i
am `nceput s\ dau ni[te telefoane,
am discutat [i cu alte persoane pe
care le mai [tiu din Ia[i, din dife-
rite domenii, [i mi-au povestit
mai multe. Evident, am acceptat
dup\ ce m-am documentat, cu
multe rezerve pentru c\ este o si-
tua]ie destul de delicat\, au fost
destul de multe schimb\ri `n tre-
cut [i sunt con [tient c\ nu e u[or.
Mi-am asumat o mare responsa-
bilitate cu acest proiect, `ns\ am
toat\ `ncrederea c\ putem s\ fa-
cem ceva bun [i am pus [i eu pe
mas\ câteva lucruri pe care a[
vrea s\ le v\d schimbate. 

B\nuiesc c\ unul dintre ele
este implicarea mai redus\ a
politicului `n activit\]ile fun-
da]iei, fiindc\ asta a fost o
problem\ pân\ `n prezent.

Cu siguran]\. Dar, mai ales

acum, este nevoie s\ fie [i o des-
chidere c\tre comunitate, proiec-
tul trebuie s\ fie mai larg `mp\r -
t\[it [i sus]inut. Asta ̀ nseamn\ c\
trebuie s\ primim ini]iative [i din
partea cet\]enilor, [i din partea
industriilor creative, a agen]iilor
de publicitate, a firmelor de web
design, a operatorilor culturali, a
centrelor culturale [i asta a[ vrea
`n primul rând, s\ simt c\ este un
proiect al comunit\]ii. Faptul c\
vin din zona asta, c\ nu am impli-
care politic\, a fost un atu – nu
sunt membru al nici unui partid,
nu sunt afiliat, nici nu sunt implicat
`n discu]iile de acest gen. Le-am
solicitat s\ facem [i un demers de

transparen]\, pentru c\ exist\ [i o
problem\ de credibilitate. A[ vrea
s\ v\d cine este ̀ n board, care e ra-
portul financiar pe anul trecut,
mai ales având ̀ n vedere c\ aceas-
ta este finan]at\ din fonduri publi-
ce. Sunt lucruri pe care [i eu, ca
cet\]ean, ca pl\titor de taxe, a[
vrea s\ le [tiu. Vreau s\ [tiu c\ ac-
tivitatea funda]iei este sus]inut\
din punct de vedere financiar [i c\
exist\ o deschidere c\tre comuni-
tate [i transparen]\. M-am uitat
pe site atunci când m\ preg\team
pentru interviul de angajare [i au
fost informa]ii pe care nu le-am
g\sit, iar asta nu mi se pare nor-
mal. 

Titulatura de Capital\
European\ a Culturii
nu se acord\ pentru 
ce este ora[ul `n
momentul de fa]\

Concret, din ce ai v\zut de
când ai ajuns aici, care crezi
c\ sunt [ansele Ia[ului s\
devin\ Capital\ European\ a
Culturii, comparativ cu res -
tul ora[elor aflate `n curs\?

Cred c\ meciul `nc\ se joac\.
Am discutat cu mul]i oameni, iar
p\rerile sunt `mp\r]ite. Foarte
multe persoane `mi atrag aten]ia
asupra problemelor de infrastruc-
tur\, sunt semnalate multe astfel
de probleme, dar ele provin din
necunoa[terea dosarului. Practic,
titulatura de Capital\ European\
a Culturii nu se acord\ pentru ce
este ora[ul `n clipa de fa]\. {i aici
am discutat [i eu cu domnul C`n tic
ca s\ `n]eleg ce [anse avem, pen-
tru c\ nu vreau s\ m\ bag `n ceva
care nu are nici o [ans\ de la `nce-
put. Jocul `nc\ se joac\ – pe
agend\, pe ce propunem noi, care
sunt lucrurile cu care venim [i ca-
re sunt lucrurile de inova]ie, con-
ceptele originale. Un lucru impor-
tant este c\ `n cadrul funda]iei, `n
ultimii doi ani, s-au f\cut [i lu-
cruri foarte bune. M-am uitat [i
peste raport [i am v\zut [i din spa-
te ce s-a `ntâmplat, poate sunt [i
critici de adus, dar sunt [i lucruri
care ajut\. Festivalurile FILIT,
FIE sunt evenimente care arat\ c\
Ia[ul este capabil s\ ]in\ eveni-
mente de anvergur\. A fost [i acea
radiografie a institu]iilor de cultur\

din Ia[i, barometrul de consum
cultural f\cut chiar `n prim\vara
aceasta cu ajutorul celor de la Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza“
din Ia[i, care ne-a f\cut s\ ne d\m
seama ce prefer\ oamenii, ce ci-
tesc ie[enii, câ]i merg la teatru,
câ]i [tiu s\ cânte la instrumente
etc. Lucrurile acestea contribuie,
conteaz\ [i originalitatea, dimen-
siunea cultural\, proiectele pe ca-
re le propunem s\ aib\ [i partea
interna]ional\ – pentru c\ nu pu-
tem s\ facem un festival de mu-
zic\ popular\ sau al fanfarelor
doar cu oameni din ]ar\. Trebuie
s\ fie arti[ti din Marea Britanie,
Croa]ia, Letonia etc. Conteaz\ [i
asta, s\ adun\m cât mai multe
parteneriate de acest gen pe care
s\ le putem pune la dosar, s\ aib\
[i o dimensiune interna]ional\.
De asemenea, e important s\ avem
sprijinul Prim\riei [i al Consiliu-
lui Jude]ean pentru c\, de exem-
plu, pentru 2021 ai nevoie de un
buget minim de 21 de milioane de
euro, iar banii \[tia trebuie s\ vi -
n\ cumula]i. S\ nu uit\m c\ foarte
important\ este implicarea comu-
nit\]ii. Oamenii sunt mai pu]in
activi, mai pu]in implica]i civic [i
e [i datoria noastr\ s\ reu[im s\
intr\m `n contact cu ei. Vrem s\
avem [i personalit\]i care s\ ne
sus]in\; la asta vrem s\ lucr\m `n
perioada urm\toare, s\ facem o
campanie de recrutat ambasadori
ai Ia[ului, de genul persona lit\ -
]ilor din teatru, din mediul academic,
universitar, din Ia[i [i România [i
din afar\, care s\ recomande
ora[ul.
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2  »  interviu

Interviu cu Iulian Boia, noul director executiv al Funda]iei Ia[i — Capital\ Cultural\ European\

„Meciul pentru titlul 
de Capital\ European\ 
a Culturii `nc\ se joac\“
Numirea lui Iulian Boia `n func]ia de
director executiv al Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\ a surprins
pe toat\ lumea. Pe o pozi]ie ocupat\ `n
trecut de oameni apropia]i municipa -
lit\]ii, ale c\ror decizii puteau fi in -
fluen]ate, numirea lui Iulian Boia vine ca
o gur\ de aer proasp\t, apolitic. Acesta a

renun]at la siguran]a de la Bruxelles
pentru a veni s\ lucreze la un proiect `n 
al c\rui viitor a ajuns s\ cread\ mai mult
decât ie[enii de rând, pe care ar vrea s\-i
implice `n crearea viziunii unui ora[ `n al
c\rui ADN s\ fie introduse evenimente
culturale, atât de mas\, cât [i de ni[\.
Numirea unui „independent“ politic pare

cu atât mai important\ cu cât raportul de
audit ie[it la iveal\ din cuferele Prim\riei
arat\ un management defectuos al
funda]iei de la `nfiin]are [i pân\ `n 2015.
~ns\ `ntrebarea celor care mai sper\ `n
ob]inerea titlului de Capital\ European\ 
a Culturii r\mâne `n continuare aceea[i:
nu este prea târziu?
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~n]eleg c\ o solu]ie despre
care s-a discutat a fost reu -
nirea tuturor festivalurilor
care exist\ sub umbrela fun-
da]iei, `ntr-un proiect co-
mun. Dar aici intervin, din-
colo de orgoliile individuale,
divergen]ele `ntre persoane -
le care le sprijin\. Ca s\ d\m
exemplul FILIT-ului din acest
an, care a fost anulat dup\
ne`n]elegeri `ntre finan]atori
[i organizatori.

Nu putem s\ includem festiva-
lurile FIE, FILIT `n aceast\
agend\. Pe lâng\ ce s-a f\cut deja,
ne trebuie proiecte individuale, cu
ce am vrea s\ lu\m fa]a Europei
cum s-ar zice. Adic\ de ce ar veni
un turist spaniol `n Ia[i, `n 2021? E
important s\ vedem dac\ reu[im
dup\ tot ce s-a `ntâmplat s\ mobi-
liz\m comunitatea [i s\ gener\m
[i consens politic. Dac\ toate
for]ele politice sus]in acest proiect
[i avem un acord scris `n acest
sens. ~n final, cultura trebuie s\ fie
un pilon de dezvoltare a Ia[ului, as-
ta solicit\ [i ei pentru c\ spun c\

e[ti Capital\ European\ a Culturii
`ntr-un an, dar e important s\ exis-
te o strategie din care s\ reias\ c\
investe[ti `n cultur\ pentru c\ a[a
se dezvolt\ ora[ul. Valoarea ad\ -
ugat\ pe care o aduc aceste acti-
vit\]i este foarte mare, uita]i-v\ de
exemplu la firmele de IT din Ia[i.
Un lucr\tor `n IT are o contribu]ie
de patru-cinci ori mai mare decât
cineva care lucreaz\ `n industrii
textile. Iar ei, fiind pl\ti]i mai bine,
`[i permit s\ mearg\ la teatru, `[i
permit s\ consume produse de ca-
litate. De exemplu, Manchester,
fost ora[ industrial, era ajutat de
z\c\mintele de c\rbune din zon\.
~n secolul XX a intrat `n probleme,
criminalitate foarte mare, proble-
me cu destr\marea familiilor, rata
divor ]urilor foarte mare, alcoo-
lism, iar una dintre solu]iile aplica-
te de ei a fost reorientarea c\tre
dezvoltarea industriilor creative [i
a fost chiar studiu de caz. Fost co-
los industrial care nu-[i mai g\sea
calea `n secolul XX, a mers foarte
mult spre `ncurajarea industriei
muzicale, prin foarte multe festiva-
luri. {i s-a dezvoltat prin acestea.

Mizez pe sprijinul
comunit\]ii [i trebuie 
s\ `nvingem doza asta
de scepticism, de
dezam\gire din spate

Despre Ia[i toat\ lumea spu ne
c\ are poten]ial, dar lip sesc
aceste voci `n industriile cre-
ative care s\ le reu neasc\ `n
proiecte comune. ~ns\ `i lip -
sesc [i festivalurile interna -
]io nale, iar lucrurile astea ca
s\ se rezolve ]in mai mult de
management decât de partea
creativ\, pentru c\ acolo pro -
puneri vor fi `ntotdeauna.
Cât\ putere de decizie ave]i,
cât\ libertate v\ d\ board-ul
`n gândirea unei strategii?

Libertatea noastr\ const\ `n a
contura o serie de propuneri. De-
ciziile importante se iau la nivel
de board, dar [i acolo e nevoie de o
mai mare deschidere c\tre comu-
nitate. ~n clipa de fa]\ sunt consi-
lieri locali [i a[ propune pe lâng\
ei s\ aducem oameni din mediul
cultural, de la conducerea muzee-
lor, teatrelor, pentru c\ eu cred c\

ar trebui atra[i oameni din zona
asta, s\ vin\ cu perspectiv\ profe-
sional\. Avem libertatea s\ venim
cu propuneri, iar acum conteaz\ s\
avem [i sprijinul lor. Pân\ acum
chiar a fost `n regul\, am r\mas
pl\cut surprins [i sper ca sprijinul
acesta s\ se concretizeze. Suntem
`nc\ `n faza `n care nu ne cu -
noa[tem prea bine, `ns\ obiectivul
meu este s\ ducem Ia[ul mai depar-
te. Mi-ar pl\cea s\ v\d c\ e un pro-
iect ̀ n care se implic\ mai mul]i oa-
meni [i vin cu idei constructive. Mi-
zez pe sprijinul comunit\]ii [i tre-
buie s\ `nvingem doza asta de scep-
ticism, de dezam\gire din spate.

Lumea [i-a pierdut `ncrede -
rea [i are aceast\ impresie c\
funda]ia este 100% subordo-
nat\ Prim\riei [i nu tuturor
deciden]ilor politici.

{i nu neap\rat doar a deci den ]ilor
politici. Am exemplele din Cluj [i
Timi[oara, unde s-a creat la fel o
entitate non-profit, o asocia]ie, cu
un num\r de membri, 90 de
membri, `n Adunarea General\.
Asta e o chestie pe care va trebui

s\ o schimb\m la Ia[i, putem s\
trecem peste percep]ia c\ doar po-
liticul controleaz\ dac\ reu[im s\
facem gestul \sta de deschidere,
s\ coopt\m oameni care nu au im-
plicare politic\. Este un proiect al
Ia[ului, iar pentru proiectele im-
portante partidul e irelevant, pen-
tru c\ toat\ lumea are de câ[tigat,
nu pierde nimeni dac\ Ia[ul devi-
ne Capital\ European\ a Culturii.
Eu cred c\ asta figureaz\ pe lista
de propuneri, s\ deschidem
board-ul funda]iei pe domenii din
acestea. E [i o perioad\ scurt\,
vrem [i foarte multe, trebuie s\ le
prioritiz\m, ̀ n paralel cu dosarul,
pentru c\ pân\ la urm\ putem s\
avem `ntâlniri cu hoteluri, agen -
]ii de turism, eventual [i cafenele
sau restaurante, s\-i aducem la
un loc [i s\ demar\m [i o campa-
nie de comunicare.  

Un raport de audit realizat pe perioada
septembrie 2013 – aprilie 2015, c\ruia i-a
luat dou\ luni pân\ a ie[it la iveal\ din in-
teriorul Prim\riei Municipiului Ia[i,
arat\ o disfunc]ionalitate continu\ `n ad-
ministrarea [i ̀ n serviciul contabil al Fun-
da]iei Ia[i – Capital\ Cultural\ Euro-
pean\, `n perioada auditat\. Pân\ `n apri-
lie 2015 s-a descoperit faptul c\ exist\ sume
de bani care nu sunt justificate `n docu-
mente, acestea din urm\ nu exist\ ̀ n ̀ ntre-
gime [i c\ o parte dintre sumele de bani
pl\tite de funda]ie c\tre diverse entit\]i 
s-au f\cut f\r\ organizarea unei licita]ii.
Auditorii au precizat, f\când referire la
anumite pl\]i, c\ nu se pot pronun]a nici
asupra legalit\]ii [i nici asupra oportu-
nit\]ii realiz\rii lor. 

Trei rapoarte, 
trei sume diferite

~nfiin]at\ cu un patrimoniu de 80.000 de
lei, conform datelor din raportul de audit,
funda]ia a avut cheltuieli de 2.000.000 de lei
din fondurile Prim\riei `n 2014 [i 750.000
`n 2015, pân\ pe 03.04.2015, sfâr[itul perioa-
dei evaluate de misiunea de audit. Una
dintre cele mai des ̀ ntâlnite observa]ii din
raport se refer\ la diferen]ele care exist\

`n acte cu privire la valorile acelora[i su-
me. „Se constat\ c\ bugetul de venituri [i
cheltuieli aferent anului 2013 a fost defec-
tuos `ntocmit, având prev\zute cheltuieli
mai mari decât veniturile previzionate,
documentul nefiind rectificat pe parcurs.
[...] Având `n vedere cele constatate, audi-
torul `[i exprim\ rezerva asupra realit\]ii
datelor `nscrise `n eviden]a contabil\ a
FICCE, a[a cum au fost ele reflectate `n si-
tua]iile financiare ale anului 2014 [i `n
anexele la acestea, preluate eronat inclu-
siv ̀ n raportul cenzorului. ~n conformitate
cu art. 41 din Legea contabilit\]ii nr.
82/1991 rep., constituie contraven]ie [i se
sanc]ioneaz\ cu amend\ de la 200 la 1.000
de lei «prezentarea de situa]ii financiare
care con]in date eronate sau necorelate,
inclusiv cu privire la identificarea persoa-
nei raportoare»“, se precizeaz\ `n docu-
mentul citat. 

Auditorii specific\ `n mod concret fap-
tul c\ au fost elaborate documente contabi-
le [i situa]ii financiare defectuoase, care
nu reflect\ veniturile `ncasate [i cheltuie-
lile efectuate. Ca exemplu, ace[tia arat\
faptul c\ este o diferen]\ de peste 100.000 de
lei `ntre trei sume diferite care fac referire
la veniturile totale din 2014. Raportul ad-
ministratorului specific\ faptul c\ acestea

au valoarea total\ de 2.105.958 de lei, exe-
cu]ia bugetului de venituri [i cheluieli,
prin preluarea unei valori eronate a exce-
dentului anului 2013, prezint\ suma de
2.015.635 de lei, `n timp ce raportul cenzo-
rului, ca anex\ la situa]iile financiare, are
suma total\ `n forma prescurtat\ de
2.105.958 de lei, `n timp ce `n forma lung\
este de 2.007.640 de lei. 

Aproape 150.000 de lei 
lips\ din documente

~ns\ cele mai grave aspecte remarcate de
c\tre misiunea de audit ]in de faptul c\
exist\ sume de bani ce nu pot fi justificate
`n documente, unele cheltuieli care par a
nu fi legale, `n multe cazuri nerespectân-
du-se legea achizi]iilor publice. „~n cazul
mai multor contracte de prest\ri servicii
de consultan]\, de colaborare cu presa, de
prest\ri servicii artistice nu au fost pre-
zentate documente din care s\ rezulte mo-
dul de atribuire a contractelor `ncheiate“,
men]ioneaz\ sursa citat\. Un exemplu es-
te dat de dou\ contracte `ncheiate `ntre
FICCE [i KEA European Affairs, `n valoa-
re total\ de 33.443 de euro, care ar consta ̀ n
realizarea „cartografierii schi]\rii ofertei
culturale [i creative `n Ia[i“. Membrii 

funda]iei au prezentat o serie de rapoarte
existente doar `n limba englez\, iar `n do-
cumentele funda]iei nu exist\ aprobarea sau
`mputernicirea directorului executiv pen-
tru a le `ncheia. „Nu au fost prezentate do-
cumente justificative privind acceptul dat
de c\tre conducerea funda]iei [i de consi-
liul director asupra rapoartelor de map-
ping transmise de firma KEA, prin care s\
se ateste c\ acestea r\spund necesit\]ilor
de consultan]\ pentru care au fost ̀ ncheia-
te contractele, respectiv de «asistare a
ora[ului Ia[i ̀ n construirea demersului de
candidatur\». Date fiind cele ar\tate, audi-
torul nu poate exprima o opinie asupra
oportunit\]ii [i legalit\]ii pl\]ii sumei de
149.414,25 de lei efectuat\ c\tre KEA Euro-
pean Affairs, `n contextul preg\tirii docu-
menta]iei“, se precizeaz\ `n raport. 

Exist\ [i o sum\ ce nu poate fi justifi-
cat\ ̀ n documente [i ̀ n ceea ce prive[te or-
ganizarea Festivalului Interna]ional al
Educa]iei 2014. ~ntre sumele declarate de
conducerea funda]iei prin situa]iile finan-
ciare [i pl\]ile efectuate prezente `n hârtii-
le `naintate auditorilor exist\ o diferen]\
de 142.904,81 de lei, funda]ia raportând
pl\]i de 1.200.700 de lei, dar având docu-
mente pentru 1.057.795,19 de lei. 

Haos financiar `n ultimii ani 
`n contabilitatea Funda]iei



Am `nceput s\ `l citesc pe Joao
Paulo Cuenca f\r\ speran]\, [i nu
mi-a pl\cut, treceam prin Singu-
rul final fericit pentru o poveste
de dragoste e un accident f\r\ s\
opresc `n nici o sta]ie, la nici o
fraz\, f\r\ s\ m\ uimesc, f\r\ s\
m\ `ncânt, f\r\ s\ fiu fermecat,
f\r\ s\ disper m\car, eram depar-
te de Joao Paulo Cuenca, m\
`ndep\rtam de el tot `naintând,
a[a, prin carte, `l consideram un
impostor, ce brazilian e acesta ca-
re scrie despre Japonia [i `i mai
d\ [i femeii din centrul istoriei o
identitate polonezo-româneasc\?!,
ce nume de personaj e acesta, Iula-
na Romiszowska?, pe cine p\c\ -
le[te el?, era limpede c\ omul e co-
mercial, c\ ar face orice ca s\

vând\, s\ vând\, s\ vând\, apoi `l
b\nuiam c\ a scris-o cu furie, ̀ ntr-un
trip psihedelic, c\ m\nânc\ – ne-
trebnicul! – ciupercu]e din alea, [i
d\deam paginile [i se `ntâmpla to-
tul a[a cum m\ a[teptam s\ se
`ntâmple, cu scene de o depravat\
sexualitate, cu japonezii \[tia cap-
tivi `n cuburile lor `nguste, devo-
ra]i de tehnologie, pref\cându-se
c\ sunt vii sub lumini artificiale,
japonezi sub neoane, japonezi la
birou [i japonezi `n cluburi de
noapte, [i apoi ceva s-a petrecut, n-a[
putea s\ spun când, dar a[ putea
s\ spun de ce, [i am ̀ nceput s\ v\d
`n Jorge Paulo Cuenca, `n nebu-
nia lui paradoxal\, `n demen]a as-
ta de carte, altceva – mai mult.

Shunsuke Okuda, eroul, este fi-
ul unui poet legendar, un poet `n -
singurat, voyeur, irecuperabil
pier dut, un tat\ absurd, care vede
tot, spioneaz\ tot, un poet p\r\sit
de ludicitate, definitiv dec\zut `n
lubric, un poet care m\nânc\
pe[ti fugu din care veninul este cu
des\vâr[ire eliminat, un tat\-po-
et-ratat care iube[te o p\pu[\-ro-
bot cu vaginul special construit
pentru nevoile sale trupe[ti, 

desigur e momentul s\ spun c\
poetul-tat\-ratat caut\ s\ `i con-
troleze, s\ `i distrug\ via]a fiului,
a[a cum mul]i cunoa[tem din
vie]ile noastre de dincoace de
c\r]i, [i ce conteaz\?!, Shunsuke
se `ndr\goste[te de Iulana [i tr\ -
iesc `mpreun\ o poveste de dra-
goste al c\rei singur final fericit –
a[a cum a]i aflat deja – nu poate fi
decât un accident, [i accidentul se
`ntâmpl\, [i ̀ ntregul Tokio devine
atunci o fantezie nemaipomenit\,
[i vocea nocturn\ a cânt\re]ului
brazilian Joao Gilberto r\sun\ cu
tot mai mare putere [i abia acum
frazele lui Joao Paulo Cuenca se
limpezesc [i povestea ni se `nf\ -
]i[eaz\ a[a cum a fost de la `nce-
put, [i eu n-am [tiut s\ o v\d: o
crud\, o cumplit\ epopee despre
`nsingur\ri, r\t\ciri [i imposibi-
lele iubiri, [i Joao Paulo Cuenca
`[i scoate toate armele [i declan -
[eaz\ un r\zboi just, total cu lu-
mea [i toate cuvintele sunt de-a -
cum la locul lor, [i tu `n]elegi ce e
cu acest brazilian, `n]elegi de ce a
cucerit p\mântul cu frazele sale
abrupte, `n]elegi c\ el spune ade -
v\rul. 

{i `ncepi s\ `l iube[ti `n aceast\
Apocalips\ necesar\ pe care o
abate peste Tokio, peste oamenii
din care vor r\mâne doar carduri-
le aparatelor lor de fotografiat,
peste oamenii care poart\ m\[ti la
gur\ [i m\nu[i `n mâini, pentru a
nu mai cunoa[te apropierea unui
alt om, `ncepi s\ `l iube[ti pe Joao
Paulo Cuenco pentru lipsa lui de
mil\, pentru lipsa lui de m\sur\,
când se comport\ cu personajele
sale exact a[a cum ar face un
Dumnezeu psihopat, `ncepi s\ `l
sim]i tot mai aproape, tot mai fra-
te, [i ̀ n inima ta e ca [i cum cineva
tocmai ar fi aprins un chibrit,
`ntocmai cum p\]esc to]i ace[ti oa-
meni din cuvinte care – uite, uite!
– mai pot totu[i s\ simt\ ceva, fie
[i moartea, [i `i dai dreptate: da,
da, da, explozia ̀ n care se sfâr[e[te
totul e obligatorie, e necesar\, [i
la[i chibritul care ]i s-a aprins `n
inim\ s\ ard\ [i `i spui lui Jorge

Paulo Cuenco: a[a e, a[a e, a[a e,
r\ul `nvinge [i nimic nu se poate
face, [i singurul final fericit pen-
tru o poveste de dragoste chiar e
un accident.    
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Am crescut cu ai mei pe un deal
p\c\tos ale c\rui izvoare subtera-
ne erau aproape de neg\sit. ~n
c\l\toriile mele `n mun]i am v\ -
zut ap\ izbucnind inexplicabil din
piatr\ seac\, la peste 2.000 de me -
tri. La noi nu, oricât ai fi s\pat, cu
mai mult de dou\-trei g\le]i de
ap\ s\lcie nu te alegeai. Nu-i
vorb\, mul]i dintre vecini [i-au
f\cut fântân\ [i pentru acelea, dar
apa lor cea de toate zilele tot din
gârl\ o aduceau, ca [i noi. A[tep-
tam cu to]ii ploaia ca pe Dumne-
zeu, ca ni[te oameni care tr\iesc
la marginea de[ertului, cu butoa-
ie, lighene, damigene, borcane
preg\tite la strea[ina casei, s\ nu
pierdem cumva vreun strop de
ap\ chioar\ venit pe de-a moaca,
f\r\ s\-l cari de la juma’ de kilo-
metru.

O via]\ tot am vorbit [i am vi-
sat `n familie c\ o s\ ne `ncerc\m

[i noi norocul s\ d\m de ap\ `n
spatele casei, `ns\ ca pe multe alte
dintre visurile noastre, le-am
amânat. Pân\ acum vreo doi ani,
când mi s-a f\cut mil\ de tata s\-l
v\d coborând [i urcând dealul sec
cu dou\ g\le]i `n mân\, pe care le
punea jos din dou\zeci `n dou\ -
zeci de metri, ca s\ se odihneasc\.
{i parc\ se odihnea de vreo alte
dou\zeci de ori.

— Gata-i, tat\, m-am enervat,
facem fântâna aia de care tot am
pomenit. 

— Las\, ai tu bani de asta? Nici
nu merit\, c\ nu e ap\.

— Nici nu vreau s\ aud. ~ncer -
c\m. {i-un polonic de ap\ dac\
g\sim, tot e bine. M\car am `ncer-
cat.

— Atunci, mai `n prim\var\.
Era toamn\. M-am enervat [i

mai mult. Iar amânam. Am vorbit
imediat cu sor-mea la Londra

dac\ se bag\ [i ea la pagub\, s-o
`mp\r]im pe din dou\, chit c\ ne
iese o chestie ornamental\, doar
cât s\ ne l\ud\m cu frumuse]ea de
fântân\. Au g\sit unii petrol, dia-
mante [i nu d\m noi de-un izvor
subteran? S-a b\gat [i sor-mea, c\
[i ea a visat o via]\ c\ o s\ avem
ap\ `n spatele casei. 

Ce mai tura-vura? Am sunat la
primul num\r de fântânar peste
care am dat pe net. A doua zi l-am
luat frumos cu ma[ina din Ia[i [i 
l-am dus acas\, la ]ar\, s\ inspec-
teze locul. Pe drum, dup\ ce i-am
explicat eu chestiunea cu dealul
sec, m-a asigurat s\ n-am nici o
grij\, el g\se[te ap\ oriunde, nu-i
problem\. S-a plimbat omul cu o
privire de meseria[ prin gr\din\,
lâng\ cire[, [i mi-a spus c\ vine a
doua zi cu b\ie]ii [i rezolv\ treaba. 

— Dar sigur g\si]i, sigur nu
doar face]i o bort\ `n spatele ca-
sei? C\ n-am nevoie de a[a ceva, `i
am\r\sc [i mai mult pe p\rin]i, le
dau o grij\ `n plus pe care n-o
aveau pân\ acum.

— Nu exist\ a[a ceva. Dau eu
de ap\.

— Dar de unde [ti]i?
— {tiu eu. A[ putea c\uta cu o

cren gu]\, dar nu-i nevoie, simt eu
apa.

— Dar ceva, o metod\ mai
[tiin ]ific\ de c\utat, f\r\ mambo-
jambo, nu ave]i?

Cic\ s\-l cred pe cuvânt. Fie!
A doua zi a venit cu vreo cinci

pric\ji]i de oameni [i au `nceput
s\ sape cu o ma[in\rie ce p\rea
culeas\ din Evul Mediu. Un me-
tru, doi, trei, patru...

— Treaba-i bun\, zicea me[te-
rul, luând câte un bulg\re uscat de
p\ mânt `n mân\. Sunt semne gro-
zave.

Cinci, [ase, [apte metri… Tot
bulg\ri usca]i. A ap\rut un vecin
s\ vad\ cum merge treaba.

— Fra]ilor, nu e ap\, v\ spun.
Da’ ce, eu nu am `ncercat? Am
sondat `n vreo trei locuri din gr\ -
din\. Nu e [i pace.

Opt, nou\, zece metri… Trium -
f\tor, me[terul ne-a ar\tat un
scui pat de ap\ pe peretele g\urii.

— Uita]i izvorul! Treaba-i bu -
n\. Eu v-am spus. 

— Da’ ce, se umple o fântân\ din
a[a ceva? am `ntrebat eu sceptic.

— Se umple, cum s\ nu? Trebu-
ie s\ ave]i r\bdare. {i, ca s\ nu
mai ave]i ce zice, am s\ sap pân\
g\sesc al doilea izvor, adev\rata
pânz\ freatic\.

Lui ̀ i convenea s\ sape, c\ doar
era pl\tit la tub, la adâncime…
Pai[ pe, cin[pe, [ai[pe metri…

— Treaba-i bun\, sunt semne
grozave.

Dup\ dou\zeci de metri au
`nceput s\ se rup\ cu]itele de la

sfre del. {i me[terul p\rea parc\
u[or sceptic.

— Nu se mai poate s\pa, dar nu
ave]i grij\, vine ap\ [i de la pri-
mul izvor. Mai apar pe parcurs,
gaura atrage apa, se deschid iz-
voarele.

A doua zi a venit cu b\ie]ii [i
ne-a montat dou\zeci [i [apte de
tuburi. Ne-a l\sat, cum m\ temeam,
cu o bort\ ̀ n curte, pe fundul c\re-
ia clipoceau dou\ degete de ap\,
care se puteau aduna acolo [i din
condens.

— Eu mi-am f\cut treaba, 
de-acu’ a[tepta]i, c\ apa vine. 

I-am pl\tit treaba mai mult de
jen\, m-am uitat cu jale la p\rin]ii
mei:

— Sta]i lini[ti]i, trebuie s\
avem r\bdare. O s\ vin\ ap\, i-am
`ncurajat.

~ntr-o s\pt\mân\, un tub-dou\
s-au umplut cu ap\. E bine [i a[a,
decât deloc, ne-am consolat noi cu
paguba. Apoi, dup\ vreo trei s\p -
t\mâni, s-au umplut peste dou\ -
zeci de tuburi cu ap\ cristal, ca de
munte. {i ̀ n cele mai secetoase pe-
rioade, nu scade sub cinsprezece
tuburi, dar uneori ajunge atât de
sus `ncât aproape o sco]i cu mâna.

Au trecut doi ani, dar [i acum
când ies din cas\ la miezul nop]ii
[i scot o g\leat\ cu ap\ de la fântâ-
na din spatele casei mi se pare un
miracol.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Fântâna

Trei fraze despre domnul Cuenca 
Un scriitor brazilian a
scris o carte profund
japonez\, [i `n cartea
aceasta iubita
personajului principal 
e o românc\ de origine
polonez\. Cum? De ce? 
E bine? 



Se fac transferuri ca la fotbal. Pe
fa]\. F\r\ ru[ine, f\r\ nici o re-
mu[care. Cine d\ mai mult are
câ[tig de cauz\. Nu mai conteaz\
stânga, nici dreapta, important e
avantajul imediat. Ce strategii, ce
fric\ de aleg\tori? Zilele trecute,
un senator al opozi]iei a trecut la
UNPR. Ba chiar [i un pesedist a
trecut la uneperi[ti, semn c\
rela]iile PSD-UNPR se vor tensio -
na cât de curând.

Te `ntrebi `ns\ ce-i mân\ pe
b\ie]ii veseli din politic\ `nspre
partidul lui Gabriel Oprea? Intere-
sul na]ional? Da’ de unde. UNPR
are deja vreo 60 de senatori [i de -
puta]i, iar forma]iunea lui Oprea
n-a stabilit `nc\ modul cum va
candida anul viitor. Dac\ UNPR
mer ge separat, se anun]\ jale na -
]ional\. 60 de locuri ̀ n viitorul Par -
lament `nseamn\ aproape 15%

din voturi. De unde atâtea puncte,
de unde atâta electorat? ~n defini-
tiv, care este electoratul UNPR?
Cum arat\ votantul lui Gabriel
Oprea sau al lui Eugen Nicolicea?
E instruit, are p\rul lung prins `n
codi]\? Cite[te poezii de Emines-
cu sau tratate politice? Stelist sau
dinamovist?

Dac\ merge `n alian]\, cel mai
probabil tot cu PSD, acela[i UNPR
se va izbi de mofturile tovar\[ului
mai mare. De unde s\ cedeze pese-
di[tii 60 de locuri? Doar nu-s fra -
ieri. Dac\ ob]in 15 pozi]ii eligibile,
uneperi[tii ar trebui s\ fie ferici]i.
Oprea [i Nicolicea prind sigur
pozi]ii frunta[e pe liste. Dar cre -
de]i c\ baronul ro[u de Olt sau de
Vaslui, jude]e favorabile PSD-ului,
va transpira pentru ca deputatul
UNPR s\-[i recâ[tige mandatul?
P\i cum vine asta? {i a[a prin

jude]e e ̀ nghesuial\ mare. Nu mai
pup\ PSD vremurile USL, când in-
trau to]i pe uninominal, cu con-
di]ia s\ treac\ de 50% `n colegiu.
~n toamna lui 2016 va fi de munc\,
iar liderul PSD din oricare col] de
]ar\ nu va pune osul dac\ nu vor
intra tovar\[ii s\i din filial\ pe
liste. De ce s\ cedeze locul la UNPR?
S\ ia locuri pe liste la Cluj sau la
Sibiu, c\ acolo ori cum PSD nu
prinde mare lucru.

Complicat\ alegere. Gabriel
Oprea o tot trage cu interesul na -
]ional [i cu disciplina de partid,
dar castelul se poate n\rui la pri-
ma pal\ de vânt. Deocamdat\, sin-
gura certitudine pentru cei care
trec la UNPR r\mâne guvernarea.
Partidul lui Oprea s-a f\cut frate
cu pedeli[tii `n mandatul anteri-
or, iar dup\ c\derea Guvernului
lui Mihai R\zvan Ungureanu a

s\rit rapid `n barca PSD, de parc\
interesul na]ional `nseamn\ s\ fii
ve[nic la putere. De fapt, asta `i
mân\ ̀ n lupt\ pe cei care fac pasul
c\tre UNPR: s\ te men]ii la pu -
tere. Interesul na]ional se poart\
doar cu fes guvernamental. Nu e
vorba de Gabriel Oprea, ci doar de
func]ii. Când ascul]i discursul lui
Oprea, ai senza]ia c\ e vorba de o
`nregistrare pe care o tot auzi de
fiecare dat\ când reprezentantul
nr. 1 al interesului na]ional des -
chide gura. Acelea[i cuvinte, ace -
la[i ritual, aceea[i plac\. Dac\ i se
pun `ntreb\ri incomode, r\s pun -
sul e simplu: „Alt\ `ntrebare“.

Cât va rezista UNPR pe scena
politic\? Cât va fi nevoie [i cât
par tidul va fi util. Când nu va mai
fi la guvernare, forma]iunea lui
Oprea probabil va disp\rea.

Cei care trec acum gr\bi]i la
UNPR sper\ c\ `n cazul `n care
PSD pierde puterea, partidul s\ se
reorienteze rapid spre PNL. UNPR
a dat deja câteva semnale, iar
Gabriel Oprea pare a fi `n rela]ii
excelente cu pre[edintele Klaus
Iohannis. UNPR r\spunde tot tim-
pul prezent când se sun\ goarna la
Palatul Victoria. Nu conteaz\ c\ e
Ponta, Dragnea, Predoiu sau Gor -
ghiu. Gabriel Oprea se `n]elege

bine cu to]i. Blaga `i e prieten. ~i
leag\ o rela]ie veche, cel pu]in a[a
zice Oprea. Cu Dragnea s-a `ntâl-
nit taman când Ponta avea mai
mare nevoie de semnalul UNPR.
N-a fost s\ fie, pentru c\ [i Oprea
are consultan]i, care-i spun c\
Victora[ nu mai st\ mult timp `n
func]ia de premier.

Chestiunea e când pic\ Ponta.
Dac\ UNPR va schimba macazul
[i va fi la guvernare al\turi de
PNL, e greu de crezut c\ interesul
na]ional se mai poate lipi de PSD
la alegerile parlamentare viitoare.
~n acest caz, UNPR va merge sin-
gur `n alegeri, sperând c\ dac\
trece pragul, va continua guver -
narea al\turi de liberali [i din
2016 `ncolo. 

UNPR are a[adar dou\ varian -
te: dac\ PSD trece rapid ̀ n opo zi]ie,
atunci partidul lui Oprea poate
preg\ti din timp scrutinul din
2016, mergând cu liste proprii. Da -
c\ PSD r\mâne la putere, atunci
aproape cert vor fi liste comune
PSD-UNPR, cu o negociere la sân -
ge a locurilor eligibile. E o tem\ de
medita]ie [i pentru liberali, c\ro-
ra le-ar conveni de minune o rup-
tur\ PSD-UNPR, nu atât pentru un
nou guvern acum, ci ̀ n perspectiva
parlamentarelor de peste un an.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

{tiu parc\ dintotdeauna ritmul
lini[titor al trenului pe [ine, punc-
tat când [i când de [uieratul loco-
motivei. Era imprimat `n ritmul
vie]ii din satul unde am crescut.
Linia ferat\ str\b\tea câmpia la
vreun kilometru [i ceva de sat [i
f\cea parte din firescul unei lumi
mici, legat\ de lumea mare prin
cele dou\ [ine pe care treceau tre-
nurile `nspre [i dinspre Oravi]a,
`nspre [i dinspre Berzovia. Trenul
lega locul acela m\runt, izolat
`ntre coline blânde, de lumea [i ci-
viliza]ia urban\ [i era el ̀ nsu[i un
semn al acelei lumi, al acelei civi-
liza]ii. Când m\ jucam cu priete-
nii pe str\zile satului, ne opream
ori de câte ori auzeam [uieratul

acela cuceritor, c\ci acolo, nu de-
parte, exista o poart\ ce ducea spre
lumea larg\ pe dou\ [ine de metal
lucitor. Visam la lumea aceea, iar
trenul ne ajuta s\ o vis\m. Era acolo.

Când era copil, bunicul a auzit
[i el `n dep\rtare acela[i zgomot
lini[titor al „]ugului“ sau „aiz\m -
banului“, cum i se spunea odi-
nioar\. Linia ferat\ e acolo de mult,
de pe vremea Imperiului Austro-
Ungar. Bucata dintre Oravi]a [i
Iam face parte din vechea rut\
Oravi]a-Bazia[, deschis\ `n 1854.
Ruta Oravi]a-Berzovia a fost des-
chis\ `n 1909 [i pe ea au circulat
ne`ntrerupt trenuri de persoane
mai bine de o sut\ de ani. Mai
exact, pân\ `n martie 2015. 

Dac\ m-a[ str\dui – nu prea
mult –, mi-a[ putea aminti cu pre-
cizie orele la care circulau odi-
nioar\ zilnic cele zece trenuri
`ntre Oravi]a [i Berzovia, cu tot cu
leg\turile lor spre Re[i]a [i
Timi[oara. Dar nu mai are rost.
Ast\zi, satul meu, ca [i alte sute
sau mii de sate, nu mai este legat
de lume pe linia ferat\. Liniile ru-
ginesc acolo `ncet, ca o m\rturie a
unei ]\ri unde leg\turile dintre
centru [i periferii se destram\
`ncet [i sigur. Nu-i o exagerare li-
vresc\: de mai bine de un secol [i
jum\tate linia ferat\ leag\ lumea,
`ntinzându-[i [inele `ntre ora[e,
sate, comunit\]i. Atunci când re -
]eaua respectiv\ se degradeaz\, e
un semn sigur c\ [i lumea aceea e

`n disolu]ie, fiindc\ nici o re]ea de
[osele, autostr\zi sau chiar aero-
porturi nu sugereaz\ stabilitatea
[i siguran]a a[a cum o face un
tren care sose[te `n gar\ dup\
orar. Trenurile sunt romantice,
sunt ̀ nc\rcate de pove[ti, dar sunt
mai mult decât atât: un sistem sta-
bil de vase comunicante, ce leag\
o societate. Trenul culege oamenii
ce ̀ l a[teapt\, ̀ ncrez\tori c\ va veni
negre[it acolo, chiar dac\ mai
`ntârzie un pic, [i `i va duce unde
vor s\ ajung\.

Trenul dintre Oravi]a [i Berzo-
via nu e singurul care a disp\rut.
{tiu, de exemplu, c\ `ntr-o alt\
parte a ]\rii a fost scos din circu-
la]ie trenul ce lega Pa[canii de
T=rgu-Neam]. Tot `n martie 2015.

E aici o poveste dubioas\ care a
trecut neobservat\, ca multe alte-
le din România. Ambele rute – [i
multe altele – au fost cedate com-
paniei private Regiotrans. ~n mar-
tie 2015, Autoritatea de Siguran]\
Feroviar\ Român\ i-a retras tem-
porar companiei certificatul de si-
guran]\. Câteva s\pt\mâni, sute
de trenuri [i-au `ntrerupt circu-
la]ia. Apoi, desigur, lucrurile s-au
rezolvat cumva, iar Regiotrans a
ob]inut certificatul care-i trebuia.
Doar c\ a profitat de ocazie ca s\
scape de câteva rute – probabil ne-
profitabile. A[a a disp\rut, dup\ o
sut\ de ani, trenul de Oravi]a-Ber-
zovia [i, laolalt\ cu el, alte zeci,
poate sute de trenuri.

S-ar putea spune c\ a[a-i `n ca-
pitalism. Doar c\ o linie de tren nu
e doar o cale de transport. E [i o
ilustrare a coeziunii [i eficien]ei
unei societ\]i. Ca dovad\, ̀ n Euro-
pa liniile ferate se renoveaz\, se
dezvolt\, se modernizeaz\. Acolo
unde dispar ([i nici nu le `nlocu-
ie[te altceva), e un semn prost.
Semn de destr\mare `ntr-o lume
suspendat\, f\r\ leg\turi, f\r\ co-
eziune, f\r\ idealuri. O Românie
la r\scrucea nimicului.

~n iulie am intrat `n vacan]\ cu „Suplimentul de
cultur\“ a[a cum se cuvine, scriind despre un tren
elve]ian. A[adar, de ce s\ nu revin acum tot cu un
tren? Cu unul românesc, ca la `ntoarcerea acas\. Cu
un tren care a disp\rut [i nimeni n-a b\gat de seam\.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

{i trenul dispare

S-a terminat vacan]a, iar politicienii revin la treab\. Cât chin pentru ale[i, mai ales c\
se anun]\ vremuri tulburi, cu posibile schimb\ri de la o zi la alta. Nici bine n-a `nce -
put sesiunea parlamentar\, c\ a [i r\s\rit o nou\ promo]ie de trasei[ti. E inepuizabil
fenomenul. Când crezi c\ s-a terminat, parc\ izbucne[te cu o for]\ [i mai mare. 

Interesul na]ional
poart\ fes
guvernamental
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Festivalul Muzical Wissembourg

De vorb\ cu pianistul 
rus Viaceslav Griaznov
despre… Rahmaninov

N\scut `n 1982 la Iujno-Sahalinsk,
cu un talent dezv\luit la o vârst\
timpurie, la 9 ani Slava era admis
la {coala Central\ de Muzic\ de la
Moscova, ata[at\ Conservatorului,
iar dup\ absolvirea ei, ̀ n 2001, a ur-
mat cursurile acestuia `n clasa de
pian a profesorului Iuri Slesarev.
Din 2008, `n paralel cu o carier\ de
concert, solist al Filarmonicii din
Moscova, pred\ ca asistent univer-
sitar la Conservator, este visiting
professor `n Japonia, compune [i
realizeaz\ transcrip]ii pentru pian
cu un talent extrem de apreciat, pu-
blicate `n prezent de editura ger-
man\ Schott Musik. La Festivalul
Muzical de la Wissembourg, este,
`mpreun\ cu mai tân\rul s\u prie -
ten [i partener de muzic\ de ca-
mer\, Nikita Mdoyants, pianist re-
zident. A[a se face c\ l-am `ntâlnit
pe Slava zilele trecute, iar discu]ia
noastr\ s-a concentrat `n jurul lui
Serghei Rahmaninov, dat fiind c\
pianistul este atât un interpret de-
dicat muzicii lui, cât [i un laureat
al Festivalului Muzical ce `i poart\
numele. Pe scurt, spunea el: Rahma-
ninov ì „este un soi de tat\ pe plan
muzical“.

~ntre subiectele conversa]iei
noastre s-a aflat [i declara]ia re-
cent\ a ministrului rus al Culturii
Vladimir Medinski care propunea
readucerea `n Rusia a mor mân -
tului lui Rahmaninov, unul dintre
motive fiind c\, `n Statele Unite,
acolo unde a fost `ngropat potrivit
voin]ei sale, americanii ar vrea s\-i
„na]ionalizeze numele `n mod ru -
[inos“. Cum Slava Griaznov [i-a
dedicat integral primul s\u disc
compact muzicii lui Rachmani-
nov, `n beneficiul restaur\rii pro-
priet\]ii sale din Rusia, de la Iva-
novka, de lâng\ Tambov, l-am
`ntrebat cum se ocup\ autorit\]ile
ruse de mo[tenirea com pozito -
rului. R\spunsul s\u mi-a amintit
de destinul casei de la Mih\ileni a
lui George Enescu...

„Cu câ]iva ani `n urm\ am fost
la Ivanovka, proprietatea lui Rah-
maninov, lâng\ Tambov, acolo un-
de el a tr\it timp de aproape 20 de
ani [i unde a compus aproape toate
capodoperele sale: Concertele pen-
tru pian, Studiile, Tablourile, aproa-
pe toate. Prin urmare este un loc cu
totul special. Cu pu]in timp ̀ nainte
de revolu]ie, proprietatea a fost dis-
trus\, iar Rahmaninov a p\r\sit
Rusia [i, timp de mul]i ani, acest
loc a fost abandonat, l\sat s\ se dis-
trug\ cu totul. ~n prezent suntem
`n si tua]ia când este posibil s\ fa-
cem ceva, dar numai gra]ie unor
oameni mâna]i de entuziasm. 

Un tân\r profesor, venit s\ pre-
dea `ntr-un sat `n apropiere de Iva-
novka, care auzise despre acest loc,
despre Rahmaninov, foarte intere-
sat de istorie, a ̀ ncercat s\ mi[te lu-
crurile. Dup\ 15-20 de ani, cl\direa
principal\ a propriet\]ii [i câteva
alte cl\diri mai mici `n jur au fost
reparate. A[a cum mi-a povestit,
totul s-a f\cut f\r\ absolut nici un
sprijin din partea guvernului, a ad-
ministra]iei de la Tambov. Ce s-a
restaurat a fost gra]ie dona]iilor
unor sponsori, iar ajutorul princi-
pal a venit de la Iuri Pavlovici Rah-
maninov, un str\nepot din familie,
dar f\r\ leg\tur\ direct\ cu compo-
zitorul. S\ vorbe[ti acum despre
mutarea mormântului lui Rahma-
ninov ̀ n Rusia nu mi se pare lucrul
cel mai important de f\cut. Foarte

mul]i ani, ̀ n Rusia, Partidul Comu-
nist Sovietic, Guvernul nostru, oa-
menii no[tri politici au vorbit de -
spre Rahmaninov ca despre o per-
sona non-grata. Pân\ `n anii 1980;
atunci când Conservatorul din
Mos cova [i-a reconstruit sala de
concert ca nou\ [i a vrut s\-i dea
numele lui Rahmaninov, Guver-
nul a spus c\ este imposibil. Impo-
sibil! Abia dup\ trei ani, când Svia-
toslav Richter a cântat unul dintre
concertele lui, la care a asistat unul
dintre mini[trii din Guvern, invi-
tat cu mari onoruri, atunci a deve-
nit «posibil» ca sala s\ primeasc\
numele compozitorului.

~n opinia mea, un punct extrem
de bun de a `ncepe discu]ia despre
Rahmaninov ar fi s\ spui: «Par-
don! Ne cerem scuze!». Fiindc\ `n
presa rus\ de la mijlocul secolului
al XX-lea, `n cursul celui de-al Doi-
lea R\zboi Mondial, atunci când
Rahmaninov a cheltuit o groaz\ de
bani, mii de dolari, pentru a ajuta
Armata Ro[ie, pentru a sus]ine fa-
milii afectate de r\zboi ̀ n Rusia, ̀ n
ziare se scria c\ este un compozitor
de mod\ veche, cu un stil dep\[it,
prea b\trân. [...]Deci, primul lucru
de f\cut este s\ ceri scuze pentru
toate acestea! Pentru tot ce s-a spus
[i scris despre Rahma ninov ̀ n Uni-
unea Sovietic\. Apoi, va deveni,
probabil, posibil s\ se `ntreprind\
altele...

De exemplu, s\ fie sprijinit Con-
cursul Interna]ional de Pian „Ser-
ghei Rahmaninov“, domeniul de la
Ivanovka s\ fie restaurat `n `ntre-
gime, s\ fie reconstruit\ proprieta-
tea de la Oneg, casa ̀ n care Rahma-
ninov a tr\it opt sau nou\ ani ̀ n co-
pil\rie. Acesta ar fi un bun punct
de pornire, zic eu!...“

~n timp ce toat\ lumea
vorbe[te sau `[i d\ cu
p\rerea despre Festivalul
„George Enescu“, am ales
s\-i dau cuvântul, de la un
alt Festival Muzical, cel `n
curs de desf\[urare la
Wissembourg `n Alsacia,
unui pianist rus aparte:
Viaceslav (Slava) Griaznov.
Slava este, simplu, pentru 
a cita un cronicar muzical,
„atât un interpret de
virtuozitate, cât [i un
remarcabil muzician“. ~n
plus, apar]ine unei
categorii rarisime de
muzicieni, cei cu sim] civic,
resim]ind datoria de a
vorbi deschis despre lumea
care `i `nconjoar\. Fiindc\
`mi spunea el, `ntr-un
interviu pentru Radio
Europa Liber\, „cred c\
fiecare muzician trebuie s\
ia atitudine fa]\ de situa]ia
actual\. Nu este posibil s\
nu reac]ionezi, nu este
posibil s\ r\mâi o fiin]\
tr\ind `n abstract, redus
exclusiv la muzica ta...“.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Am ajuns, incredibil, de mai bine
de-un an, la vârsta [i-n situa]ia `n
care pot spune c\, pentru mine, fie-
care zi este duminic\. Pensionar
cinstit, am `ns\ un sentiment firav
c\ sunt liber s\ fac doar ce m\ duce
capul, cu condi]ia s\-mi ajung\ [i
banii. ~nc\ mi se pare c\ trebuie s\
m\ trezesc [i s\ plec la slujb\, fie di-
minea]a, fie seara, fie ploaie, soare
sau z\pad\ ca-n iernile când t\iam,
per pedes, trei kilometri de pârtie,
al]i simbria[i urmându-m\ ciuci]i.
{i, f\r\ speran]a vindec\rii, suport
s\pt\mânal co[marul avariilor
inerente Sistemului Energetic Na -
]ional, pe care l-am servit 35 de ani
[i ju m\tate (43 cu [colarizare cu
tot). Vacan]a, se deduce, are o im-
portan]\ nesemnificativ\, ca s\ co-
mit un oximoron ce l-ar fi f\cut s\
zâmbeasc\ pe Luca Pi]u, Magistrul
din Cajvana, retras `n p\pu [oi,
pân\ spre noapte, cum a glumit el
`nainte s\ moar\. Sincron cu SdC,
respect [i eu vacan]a...

Industria muzical\ n-are timp
de odihn\. Vara, totu[i, pulsul apa -
ri]iilor discografice bate mai lent,
evenimentele aproape lipsesc. ~n
s\pt\mânile trecute, am consem-
nat doar dou\ majore, dac\ nu voi
fi sc\pat vreunul cumva. Probabil
vârsta sau comoditatea mi-au sta-
bilit ca ]int\ a interesului personal
ni[te discuri „b\ trâne[ti“. Primul
e reeditarea albumului Amused to
Death – Roger Waters, 1992, care
`mi place [i azi, `n ciuda remix\rii
cu tent\ comercial\ [i a versiunii
surround complet dezam\gitoare.
Al doilea, noua contribu]ie la isto-
ria bluesului, semnat\, cu din]ii pe
corzile instrumentului, de Buddy
Guy – Born To Play Guitar –, o pro-
fesiune de credin]\ onest\ [i dina-
mic\, `n ton cu zilele noastre deloc

plictisitoare. {i al]i „b\trâni“ s-au
recondi]ionat, ori au recidivat, cu
succes variabil. Gregg Allman, de
exemplu, a mai scos un pachet
complet, cu spectacolul de-acas\,
din Macon, Georgia, 2014. S\ ascult
aceea[i muzic\ de calitate e ca [i
cum a[ bea un coniac armenesc de
7 stele; rockerii adev\ra]i nu prea
cheltuiesc pe asemenea fine]uri,
când ar putea cump\ra de banii
\ia n-[pe baxuri de bere! Drept pen-
tru care, f\r\ s\ uit de muzicile fin
distilate, mi-am polizat nemilos
nervii cu: Halestorm – Into the
Wild Life; Fear Factory – Genexus;
Lamb of God – VII: Sturm und
Drang; Bullet For My Valentine –
Venom; Paradise Lost – The Plague
Within; Cradle of Filth – Hammer
of the Witches; En Esch – Spänk,
trup\ care mi-a adus `n aten]ie o
culegere de 6 CD – Electrostorm, cu
trupe germane de rock industrial,
active dinaintea lui 2009, când s-a
editat prima antologie. M-am into-
xicat elegant cu Novella – Land;
Hot Chip –Why Make Sense; Pu -
blicist UK – Forgive Yourself;
Drinks – Hermits on Holiday;
Froth – Bleak; Hudson Mohawke –
Lantern; Laker – Tundra (a c\rui
copert\ `nc\ m\ str\ duiesc s-o des-
cifrez); Little Boots – Working Girl;
Myrkur – M(nesfâr[ite mistere scan -
dinave). Tunde Olaniran – Trans -
gressor – m-a purtat `n alt\ zon\,
unde umbrele p\reau alungate de
iluzia electronic\, muzical\ `n pri-
mul rând: Chemical Brothers –
Born in the Echoes; Steve Roach –
Etheric Imprints; The Orb – Moon-
building 2703 AD. M-am distrat
post-punk cu Someone Still Loves
You Boris Yeltsin – The High Coun-
try –, [i-n valuri de fum & bere, con-
form haioaselor deprinderi hairy-
metal, m-am pref\cut convins de
V8 Wankers – Harden The Fuck
Up –, ori Yukon Blonde – On Blon-
de. Apoi m-am eliberat de gre]uri
al\turi de Grace Potter – Midnight –
[i Du Blonde –Welcome back to
Milk –, ale c\ror titluri gr\iesc de
la sine, f\r\ traducere.

Sunt [i apari]ii de care n-am
amintit, din simplul motiv c\ n-am
reu[it s\ ascult/aflu chiar tot. Iar
toamna se anun]\ bogat\. {i va-
can]a perpetu\.

Vacan]a
perpetu\
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Noua produc]ie `l are `n rolul titu-
lar pe Benedict Cumberbatch, cel
mai `n vog\ actor britanic al zilei,
cu un impresionant fan club mon-
dial datorat seriei Hobbit [i osca-
rizatului The Imitation Game. Cu
un nume complicat, dificil de ]i -
nut minte [i de pronun]at, cu o fi-
zionomie care atrage aten]ia, dar
care nu e chiar gen star system,
interpretul s-a impus prin stilul
de joc interiorizat, cerebral, aus-
ter. Celebritatea interna]ional\ i-au
adus-o filmele, desigur, dar inter-
pretul a f\cut [i teatru, destul de
frecvent [i bine, jucând de pild\,
`n Rinocerii lui Ionesco, la Royal
Court, `n 2007. Hamlet e primul
s\u rol „pe scândur\“ dup\ patru
ani. Ca orice actor, visa la partitu-
ra shakespearian\, declarând pre-
sei c\ „e un rol de care eram inte-
resat de mult\ vreme“. Michael
Billington, redutabilul cronicar
de la „The Guardian“, scria `n ru-
brica sa imediat dup\ premier\:
„Cumberbatch a `nvestit persona-
jul cu un amestec de inteligen]\
vie, sclipitoare [i de melancolie
sufleteasc\“. Cel mai longeviv critic

teatral activ din Anglia consider\
c\ fiecare interpret al lui Hamlet
pune `n rol ceva definitoriu din
propria personalitate [i un tip spe-
cial de melancolie, de aceea exist\
o varietate infinit\ de... Hamle]i.
De la Hamletul antologic al lui
Laurence Olivier (1948), cronolo-
gia rolului a consemnat o mul -
]ime de variante care au ie[it din
linie, printre care Hamletul femi-
nin al Angelei Winkler, `n regia
lui Peter Zadek, (1999), ori Hamle-
tul sus]inut de actorul de cu loare
William Nadylam, `n spec tacolul
lui Peter Brook (2002).

Hamletul de-acum, regizat de
Lyndsey Turner, a mizat totul, ar-
tistic [i ca marketing, pe Cumber-
batch, iar seria reprezenta]iilor,
care va continua pân\ pe 31 oc-
tombrie, a n\scut un fenomen de
mas\. Puse `n vânzare online `nc\
de-acum un an, biletele s-au epui-
zat mai ceva ca pâinea cald\, `n
doar câteva minute, transformând
produc]ia `n cel mai rapid vândut
spectacol din `ntreaga istorie tea-
tral\ a Londrei! Admiratorii lui
Cumberbatch au venit la Barbican

de pe toate meridianele, unii lici-
tând pe internet pân\ la sume
ame]itoare pentru un bilet la spec-
tacol – 1.500 de lire! Pre]ul standard
e 65. Pentru a evita o eventual\ fal-
sificare a biletelor, ticketing-ul de
la Barbican a introdus ca element
suplimentar de securitate fotogra-
fia posesorilor! Pentru cele 30 de lo-
curi la 10 lire, scoase la vânzare
doar `n ziua fiec\rei reprezenta]ii,
pentru a da posibilitatea [i specta-
torilor obi[nui]i s\ aib\ acces, do-
ritorii au f\cut cozi la cas\ ̀ nc\ din
timpul nop]ii, s\ fie siguri c\ vor
reu[i s\-[i vad\ idolul. 

Presa londonez\ a `nregistrat
reac]ii critice diverse, uneori con-
trastante. „Daily Mail“ i-a dat cinci
stele, Jan Moir considerând pres-
ta]ia lui Cumberbatch „electri-
zant\“. „The Times“ a scris, prin
Kate Maltby, c\ e un „Hamlet pen-
tru copii crescu]i la Moulin Rou-
ge“ [i i-a acordat doar dou\ stele:
„Cumberbatch are energia cerut\
de rol (...), dar e prea pu]in\ subti-
litate `n spectacol“. 

Vizion\rile `nainte de premie -
r\, chiar cu câteva s\pt\mâni `n
avans, au devenit o practic\ occi-
dental\ de prim test al unei noi
produc]ii. Pentru teatru, prezen]a
publicului e un element funda-
mental, `n absen]a c\ruia specta-
colul nu e `ncheiat. Form\ de art\
vie, arta scenic\ se hr\ne[te [i din
reac]iile publicului, inclusiv din
acelea t\cute, din fluxul de emo]ii
scen\-sal\. Vizion\rile pot dura de
la câteva zile la câteva s\pt\ mâni
sau chiar o lun\. Pentru Hamletul
de la Barbican, perioada de „verifi-
care“ a ]inut dou\ s\pt\mâni [i
jum\tate, timp `n care echipa de
realizatori mai [lefuia pe ici, pe co-
lo. Vizion\rile au declan[at o dezba-
tere dup\ ce câ]iva critici s-au
gr\bit s\ scrie imediat, unii nu toc -
mai laudativ, nemaia[teptând sea -
ra premierei, considerat\ oficial
punct final al crea]iei. Motivele au
fost de rating, cronicarii dorind s\
exploateze aviditatea publicului de
informa]ii calde despre Hamletul
mult-a[teptat. Indiferent de reac]iile

cronicarilor, fanii oricum se vor
duce s\-l vad\, uriasa ma [in\rie de
PR neputând s\ fie contracarat\ de
judec\]ile critice ale exper]ilor.

La numai câteva zile de la pre-
mier\, protagonistul a f\cut un
apel public c\tre admiratori, ru-
gându-i s\ nu mai filmeze cu tele-
foanele mobile `n timpul repre-
zenta]iei, `ntrucât punctele ro[ii
din sal\ sunt foarte deranjante
pen tru protagoni[ti. E un aspect
de ironie a sor]ii aici: filmul, c\ru-
ia Cumberbatch `i datoreaz\ atât
de mult, `i devine inamic când se
afl\ pe scen\ [i joac\ `n efemerita-
tea teatrului! Despre cât de legate

sunt teatrul [i filmul, despre cât
de mult bine poate face artei tea-
trale arta cinematografic\ m\rtu-
rise[te [i faptul c\ pentru a tempe-
ra dorin]a insa]iabil\ a `ntregii
lumi de a vedea acest spectacol, pe
15 octombrie, `n mai multe s\li de
cinema din diverse ]\ri va avea
loc o transmisiune live de la Bar-
bican. Nu [i `n România! 

Dup\ ce, la final de octombrie,
va `ncheia cu Hamlet, actorul va
reveni la cinematografie. Va filma
pentru policier-ul lui Johnny Depp
Black Mass [i drama de r\zboi
The Yellow Birds. Spre bucuria
admiratorilor!

Hamlet cu Benedict Cumberbatch,
cea mai rapid vândut\ produc]ie
din istoria teatral\ a Londrei

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

~n timp ce noi ne coceam la foc solar `n vacan]a intersezoane, la Londra se
consuma unul dintre cele mai uimitoare evenimente teatrale ale ultimelor
decenii. La Centrul Barbican, cel mai mare centru al artelor din `ntreaga Europ\,
casa londonez\ a lui Royal Shakespeare Company, pe 5 august a avut loc premiera
cu Hamlet, spectacol care a dep\[it toate a[tept\rile [i statisticile `n materie. 

©
 w

w
w

.c
in

em
ag

ia
.r

o



8  »  interviu

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 492 » 5 – 11 septembrie 2015

PREMIUL PENTRU SCENARIU LA BERLIN

Patricio Guzmán: „Sunt 
ca insectele r\mase `n
chihlimbar; m\ simt captiv
`ntr-un anume timp“

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

De ce filmele dumneavoastr\
nu sunt ar\tate nici azi la te -
leviziunea chilian\?

Din 14 filme câte am f\cut pân\
acum, unul singur, Nostalgía de la
luz/ Nostalgia luminii, a fost ar\ -
tat pe micul ecran – [i atunci dimi-
nea]a. ~n Chile libertatea presei
nu exist\. Lucrurile func]ioneaz\
astfel: guvernul d\ ni[te fonduri
pentru realizarea de filme docu-
mentare, acestea sunt f\cute, iar
televiziunile refuz\ s\ le difuzeze.
~n Chile exist\ de 40 de ani o fric\
permanent\ [i paralizant\ de a
r\scoli anii dictaturii. Nici for]ele
armate federale, nici politicienii
nu fac vreo tentativ\ de a investi-
ga trecutul recent, iar singurele
care ̀ mping lucrurile sunt familii-
le celor disp\ru]i. Ele continu\ s\
lupte pentru a afla ce s-a `ntâm-
plat, chiar dac\ lupt\ anonim.
Mai sunt [i jurnali[ti care `i ajut\,
dar, `n general, nu exist\ nici un
fel de sprijin din partea statului
sau a clasei politice. Dup\ 40 de
ani, Chile ar fi trebuit s\ dep\ -
[easc\ momentul loviturii de stat
[i toate evenimentele legate de
aceasta. Pe undeva Chile e un mit,
o poveste de succes cu statistici la
`ndemân\, când, de fapt, e ]ara cu
cele mai mari inegalit\]i din Ame-
rica Latin\. Guvernul a mai ̀ ncer-
cat s\ repare pe ici, pe colo, dar
avem `n continuare o Constitu]ie
scris\ [i impus\ de Pinochet `n
1986 [i care a fost bazat\ pe o men-
talitate de R\zboi Rece. De[i sunt
un optimist, [tiu c\ mai sunt mul-
te de f\cut. 

~n filmul dumneavoastr\ apa
e perceput\ ca un `nceput al
omenirii, dar [i ca un martor
al distrugerii ei, vezi cada -
vrele aruncate `n ocean.

Apa e laitmotivul filmului [i e
legat\ de ce a]i spus, dar ̀ n acela[i
timp e legat\ [i de Sistemul Solar.
{tim c\ exist\ ap\ [i `n alte gala-
xii. Cred c\ suntem `nconjura]i de
diverse forme de via]\ [i c\ ̀ n câ]i -
va ani vom `ncepe s\ le descope-
rim. Dar apa e legat\ [i de ce fac
oamenii cu ea. Oamenii sec\tuiesc
lacurile, contamineaz\ m\rile [i
nu doar cu gunoaie obi[nuite, chi-
mice, ci [i cu cadavre, a[a cum o
arat\ filmul. 

„Nu m\ consider 
`n misiune“

Acest film continu\ discur-
sul `nceput `n Nostalgía de la
luz. Ce lucruri au contat pen-
tru dumneavoastr\ când a]i
stabilit aceste leg\turi `ntre
filme? A]i vorbit despre ap\,
stele [i soarta omului, dar
cred c\ le une[te [i nevoia de
a p\stra amintirile.

Pentru mine lovitura de stat
din Chile a fost ca [i cum mi-ar fi
luat foc propria cas\, ca [i cum
toate c\r]ile, fotografiile, tot ce era
legat de via]a mea ar fi fost dis-
trus. Acest foc continu\ s\ ard\ [i
va r\mâne pentru totdeauna cu
mine, va fi parte a ceea ce sunt.
Cred c\ m\ asem\n insectelor
r\mase  `n chihlimbar; m\ simt
captiv `ntr-un anume timp [i simt
c\ nu voi putea niciodat\ evada.
Acest puci continu\ s\ existe `n
mintea [i `n con[tiin]a mea. {tiu

c\ timpul e o no]iune subiectiv\,
dar pentru mine puciul parc\ a
avut loc acum o lun\, acum [ase
luni sau chiar o s\pt\mân\, nu
acum 40 de ani. Nu `ncerc s\ m\
extrag din acest sentiment pentru
c\ de aici `mi iau energia nece-
sar\ continu\rii acestei importan-
te misiuni – de a nu l\sa ca trecu-
tul s\ fie uitat. Dac\ ne abando -
n\m trecutul, nu vom fi niciodat\
capabili s\ ne alegem corect viito-
rul. Trecutul [i viitorul sunt strâns
legate – asta e for]a directoare a
muncii mele. 

Vocea care comenteaz\ `n
film e vocea dumneavoastr\?

Da, tocmai pentru c\ filmul e
foarte personal. Pove[tile sunt na-
rate `ntr-un mod foarte subiectiv.
M-am sim]it confortabil `n postu-
ra de narator, dar am vrut ca fil-
mul s\ nu fie dublat când va fi tra-
dus `n alt\ limb\. {tiu c\ asta e `n
contradic]ie cu televiziunea care
ador\ s\ distrug\ filmele dublân-
du-le `n loc s\ le subtitreze. 

A[ vrea s\ `n]elege]i c\ nu fac
astfel de filme pentru c\ m\ consi-
der `n misiune sau pentru c\ m-a[
sim]i obligat. ~mi place ceea ce fac
[i sunt foarte pasionat, de aceea
filmele mele sunt bune. 

Ne pute]i povesti pu]in din
ce s-a `ntâmplat când a]i fost
]inut prizonier pe Stadionul
Na]ional din Santiago de Chi -
le dup\ lovitura de stat din
1973?

Da, pu]in. A fost o experien]\
foarte umilitoare. Am fost obliga]i
s\ ne dezbr\c\m `n pielea goal\,
iar organele noastre genitale au

fost spreiate cu un lichid dezinfec-
tant, pentru c\ se spunea c\ am
putea avea p\duchi. N-o s\ uit nicio-
dat\ aceast\ experien]\, dup\
cum nu voi uita cadavrele care
z\ceau pe jos, pe stadion. O imagi-
ne `ngrozitoare. {i izolarea a fost
dificil\ pentru c\ n-am putut lua
leg\tura cu familiile care nu [tiau
ce se `ntâmplase cu noi. Auzeam
focuri de arm\ `n afara stadionu-
lui [i nu [tiam unde aveau loc
aceste execu]ii sumare sau dac\
solda]ii tr\geau doar `n aer ca s\
ne sperie. Se spune c\ 1.400 de oa-
meni au disp\rut `n Chile, dar ju-
dec\torul Guzmán (n.red.: Juan
Salvador Guzmán Tapia l-a con-
damnat pe gen. Pinochet ̀ n 2000) a
spus c\, de fapt, pentru fiecare dis -
p\rut trebuie ad\ugate alte cinci
persoane care au suferit [i care au
fost supuse torturii psihologice
pentru c\ n-au aflat niciodat\ ce 

s-a ̀ ntâmplat cu cei dragi. Trebuie
spus c\ nu f\cusem nimic. Revo-
lu]ia noastr\ era pacifist\. Nu eram
`narma]i, dar au venit [i ne-au
luat din casele noastre ca prizo-
nieri. Acest soi de violen]\ la care
am fost supu[i a fost unul extrem. 

Cum a]i sc\pat de pe stadion?

~n timpul interogatoriilor [i-au
dat seama c\ n-am nici o leg\tur\ cu
vreun partid politic, a[a c\ mi-au dat
drumul. Le-am spus c\ sunt regizor.

Nu era o crim\ s\ fii regizor
pe atunci?

Ba da, dar nu le-am spus c\ fil-
masem B\t\lia pentru Chile/ The
Battle of Chile (documentar ̀ n trei
p\r]i, ap\rut `n 1975, 1976 [i 1979).
Libertatea artistic\ e absolut fun-
damental\. To]i arti[tii ar trebui
s\ fie l\sa]i s\ spun\ ceea ce cred. 

Documentarul Secretul nasturelui de sidef/
El botón de nácar, de Patricio Guzmán,
`mplete[te o medita]ie despre ap\ cu istoria
statului Chile [i, mai ales, cu lovitura de stat
a generalului Pinochet din 1973. Imaginile
picturale ale Oceanului Indian las\ loc

faptului istoric: la ordinul lui Pinochet, 1.400
de opozan]i au fost uci[i [i mul]i dintre ei
arunca]i `n ocean. ~nsu[i Guzmán a fost
]inut prizonier dou\ s\pt\mâni pe Stadionul
Na]ional din Santiago de Chile. Dup\ ce a
fost eliberat, a fugit `n Europa. „SdC“ e

singura publica]ie din România care s-a
`ntâlnit cu Guzmán la Festivalul de la Berlin
2015, cu câteva zile `nainte s\ ia Premiul
pentru scenariu. ~ncepând din 4 septembrie,
Secretul nasturelui de sidef ruleaz\ [i `n
România.

„Sunt vreo 25-30 de regizori de documentar `n Chile [i
majoritatea lucreaz\ pe teme legate de memorie.“
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Cultura trebuie s\ intre 
`n [coal\. Se caut\ speciali[ti

R\zvan Chiru]\

„Cel mai amplu studiu care a
`ncercat s\ ofere o serie de r\s -
punsuri, realizat de c\tre Organi-
za]ia pentru Cooperare [i Dezvol-
tare Economic\, [i-a publicat con-
cluziile `n 2013. Au descoperit, de
exemplu, c\ a ̀ nv\]a s\ cân]i la un
instrument, prin faptul c\ nece-
sit\ disciplin\ [i o practic\ sus]i -
nut\, se coreleaz\ cu o crescut\
performan]\ [colar\. De aseme-
nea, teatrul, prin faptul c\ presu-
pune analiza personajelor, influ-
en]eaz\ pozitiv capacitatea de a
`n]elege perspectiva [i opiniile di-
ferite“, a explicat Raluca Iacob, co-
ordonator al proiectului „Sus]ine
cultura `n educa]ie“, care a debu-
tat `n noiembrie 2014 [i care `[i
propune s\ sus]in\ realizarea
unor programe culturale cu o di-
mensiune educa ]ional\ `n Româ-
nia, prin dezvoltarea unei re]ele
de profesioni[ti `n domeniu. 

Un studiu realizat `n 2006 de
profesoara britanic\ Anne Bam-
ford nuan]eaz\ impactul artei `n
educa]ie. „Concluziile sunt mai
motivante pentru practicieni [i se
refer\ la cre[terea atractivit\]ii
[colii [i experien]ei [colare pen-
tru copii [i tineri, un mai puternic

sentiment de grup sau comunita-
te, dezvoltarea de noi competen]e
[i abilit\]i care `i preg\tesc pe co-
pii pentru un viitor diferit de cel
al p\rin]ilor lor (prin familiariza-
rea cu noile tehnologii, de pild\)“,
a men]ionat Raluca Iacob. 

Totu[i, `n ciuda numeroaselor
beneficii dovedite la nivel inter-
na]ional, oferta de educa]ie cultu-
ral\ ̀ n [coli este mic\ ̀ n România.
„Este, de altfel, unul dintre moti-
vele pentru care ne-am propus s\
realiz\m proiectul «Sus]ine cultu-
ra `n educa]ie», deoarece credem
cu putere c\ profesorul, `nv\]\to-
rul sau educatorul nu trebuie s\
fie singur [i c\ toat\ lumea are de
câ[tigat, mai ales copiii [i tinerii,
dac\ arti[tii [i operatorii culturali
sunt lua]i parteneri. ~n acela[i
timp, [i sectorul cultural are nevo-
ie s\ fie `n contact cu noile gene-
ra]ii [i s\ `[i dezvolte un public
nou“, a precizat coordonatoarea
proiectului.

Curs gratuit, 
cheltuieli decontate

Dar pentru ca oferta de edu -
ca]ie cultural\ s\ se dezvolte, este
nevoie `n primul rând de persoa-
ne capabile s\ o duc\ [i s\ o sus -
]in\ `n [coli. Prin urmare, echipa
„Sus]ine cultura `n educa]ie“ va
organiza `n aceast\ toamn\ patru
sesiuni de cursuri de formare, la
care pot participa arti[ti, mana-
geri culturali, mediatori culturali,
muzeografi, bibliotecari [i alte
meserii cultural-creative din toa -
t\ ]ara, cu experien]\ `n dezvolta-
rea de activit\]i culturale `n [coli.
Esen]ial: cursurile sunt gratuite.
„Form\rile sunt o ocazie de dez-
voltare profesional\ pentru profe-
sioni[tii din domeniul culturii ca-
re vor s\ fie mai buni `n colabora-
rea cu [colile atunci când dezvolt\
activit\]i de educa]ie cultural\.
Pentru asta am selectat ca forma-
tori persoane cu experien]\, care
au avut [i au colabor\ri substan -
]iale cu [coli din România [i care
pot vorbi nu doar din teorie, ci [i
din practica de lucru efectiv, `n
urma c\reia au rezultat programe
importante. Formatorii principali
sunt Vera Marin [i Claudia Pam-
fill, ambele fondatoare ale progra-
mului «De-a arhitectura», prin ca-
re `n anul [colar 2015-2016 mai
mult de 100 de [coli din toat\ ]ara
vor prelua curricula [colar\ a
educa]iei de arhitectur\ [i mediu
construit\ pentru copii [i o vor
preda `n echipe formate din cadre 
didactice [i arhitec]i voluntari.
Lor li se adaug\ patru formatori-
practicieni, cu experien]e extrem

de interesante `n predare [i edu-
ca]ie cultural\, cu prec\dere artele
vizuale, dar [i patrimoniu cultu-
ral: Delia Popa, Iulia Iordan, Ma -
ria Cosmina Dragomir [i M\d\ -
lina Gheorghe T\nase“, a explicat
Raluca Iacob. 

Cursurile vor dura câte dou\
zile, la finalul lui septembrie [i `n
octombrie, `n Bucure[ti. Pentru
participan]ii din alte localit\]i, or-
ganizatorii vor acoperi costurile
de deplasare [i cazare pentru ma-
xim cinci persoane. Raluca Iacob
consider\ c\ dou\ zile sunt sufi-
ciente pentru o astfel de sesiune.
„Noi ne propunem s\ le oferim in-
forma]ia de care au nevoie [i in-
strumentele pentru a `nv\]a `n
continuare pe cont propriu sau `n
cadrul re]elei de participan]i pe
care dorim s\ o ]inem vie dup\ ce
form\rile se vor fi realizat. Ne pla-
ce ideea de practicieni reflexivi,
un titlu la `ndemân\ oricui do re[ -
te s\ devin\ mai bun `n ceea ce fa-
ce. Vrem s\ transmitem ideea c\,
de pild\, calitatea programelor de
educa]ie cultural\ este foarte mult

o chestiune de curiozitate, de dis-
ponibilitate [i de dialog [i are ne-
voie de câteva lucruri: aten]ie la
rezultatele activit\]ilor pe care le
realizezi, c\utarea continu\ de re-
surse de informa]ii (proiecte, stu-
dii, cercet\ri), discu]ii cu al]ii ca-
re realizeaz\ lucruri similare pen-
tru a compara [i `mbun\t\]i [i,
apoi, schimbare. Prin proiectul
«Sus]ine cultura `n educa]ie» `n -
cerc\m s\ plant\m semin]ele pen-
tru toate aceste componente [i
chiar mai mult: form\ri, discu]ii,
arhiv\ de proiecte, studii [i cer-
cet\ri, advocacy“, afirm\ coordo-
natoarea proiectului. 

~nscrierile pentru toate cele pa-
tru sesiuni de câte dou\ zile se pot
face pân\ la 10 septembrie, iar pen-
tru a participa, o persoan\ trebuie
s\ completeze formularul online de
`nscriere, disponibil la adresa
http://goo.gl/forms/2wT4XZaMeX.

Proiectul „Sus]ine cultura `n
educa]ie“, cu finan]are prin Fon-
dul ONG `n România, are deja ex-
perien]\ `n preg\tirea de specia -
li[ti care s\ transmit\ cultura `n
[coli. „Am organizat patru for -
m\ri pentru 76 de cadre didactice
despre colaborarea cu operatori
culturali [i am organizat [ase `n -
tâlniri pe teme diverse, de la inte-
grarea artelor `n predare la peda-
gogia artei participative [i impor-
tan]a jocului `n dezvoltarea de
proiecte cultural-educa]ionale. Am
ajuns `n trei ora[e [i am implicat
cadre didactice din aproape 20 de
jude]e. Mie `ns\ `mi place s\ m\
uit la ce s-a `ntâmplat dup\ ce
aceste experien]e au avut loc: noi
colabor\ri, discu]ii [i propuneri
noi de proiecte, schimburi de idei.
Ne-am propus s\ sus]inem dezvol-
tarea unei comunit\]i profesiona-
le a culturii `n educa]ie [i lucr\m
la asta“, este bilan]ul realizat de
Raluca Iacob. 

De[i, cel mai probabil,
pu]in\ lume ar contesta
importan]a culturii `n
educa]ia [colar\,
cercet\torii lumii au
c\utat s\ ofere [i câteva
argumente concrete
privind modul cum
influen]eaz\ teatrul sau
poezia performan]ele
unui elev.

Temele cursurilor de formare
– Rolul profesionistului cultural `n cadrul unui proiect de cul-

tur\ `n educa]ie [i rela]ionarea cu cadrele didactice [i [coala;
– Oportunit\]ile oferite de cadrul institu]ional al sistemului edu-

ca]ional din România pentru dezvoltarea de proiecte pentru elevi;
– Caracteristicile interac]iunilor cu elevii, `n func]ie de grupe de

vârst\, nevoile lor de `nv\]are [i de diversificare atât a con]inutu-
lui, cât [i a metodelor de `nv\]are;

– No]iuni de limbaj pedagogic, care s\ sprijine comunicarea [i
colaborarea cu profesorii;

– Planificarea [i conducerea un proces educativ eficient pornind
de la idei de implicare ale arti[tilor [i organiza]iilor culturale (de
exemplu `n programul „{coala altfel“).



Serguey Ehrlich

Inova]ia lui Ernu const\ `n orga-
nizarea spa]iului artistic al Sec-
tan]ilor. Aceasta se realizeaz\
prin combinarea a dou\ genuri
care se exclud – lirica [i eposul. 

Cartea `ncepe cu vestea mor]ii
tat\lui eroului principal, cumva
identic cu autorul. El trebuie s\
pronun]e un discurs de pomenire.
Toat\ povestirea ulterioar\ poate
fi v\zut\ ca alc\tuind noti]e la
acest discurs. Pornind de la acest
„punct de vedere liric“, istoria se
`nvârte `n cercuri de memorie
despre tat\. E un fel de mit al
„eternei re`ntoarceri“ – „un per-
petuum mobile“ al lucr\rii. 

A doua linie artistic\ a Sec -
tan]ilor este „linia direct\“ a epo-
sului, istoria a patru genera]ii ale
unei familii de „disiden]i“ reli-
gio[i din sudul Basarabiei. ~n po-
vestirea sa, Ernu imit\ stilul grav
al Vechiului Testament, folose[te
citate biblice `n calitate de epita-
furi, `[i nume[te cele cinci p\r]i
ale istoriei dup\ numele celor
cinci p\r]i din Pentateuh. Forma
vechi-testamentar\ se integreaz\
organic `n actul povestirii, deoa-
rece o tendin]\ a multor mino-
rit\]i religioase, dezam\gite de bi-
serica oficial\, a fost re`ntoarce-
rea la cre[tinismul originar, la
vremea când ̀ nc\ nu se produsese
ruptura cu iudeii. 

O investiga]ie istoric\ 
`n spiritul direc]iei 
„post-[tiin]\“

Sectan]ii nu e doar o carte de lite-
ratur\ artistic\ „nonfiction“.
Aceas ta este [i o investiga]ie isto-
ric\ `n spiritul direc]iei „post-[ti-
in]\“. Ernu scute[te cititorul de
„aparatul [tiin]ific greoi“ [i, cel
mai important, de dificilul „limbaj
[tiin ]ific“. ~n partea sa „[tiin]i -
fic\“, cartea adun\ dou\ genuri
care se exclud – „microistoria“ [i
„macroistoria“. Aceast\ combi-
na]ie de metode istorice mi se pa-
re justificat\. 

„Microistoria“ c\ut\rilor spiri-
tuale a patru genera]ii ale unei fa-
milii se desf\[oar\ `n cadrul geo-
grafic restrâns al Basarabiei. Iro-
nia istoriei face ca acest spa]iu
geografic s\ fi f\cut parte – ̀ ntr-un
interval de doar 100 ani (sfâr[itul
secolului al XIX-lea – sfâr[itul se-
colului XX) din vreo patru (!)
spa]ii politice diferite, iar dac\
]inem cont [i de mi[c\rile liniei de
front din timpul celui de-Al Doilea
R\zboi Mondial – ajungem la vreo
[ase! Autorul ilustreaz\ acest pa-
radox cu ajutorul unui banc de -
spre un evreu b\trân care, tr\ind
toat\ via]a pe aceea[i strad\, „a
ajuns“ s\ se nasc\ `n Imperiul
Rus, s\ `nve]e `n România regal\,
s\ munceasc\ `n URSS [i s\ se
pensioneze ̀ n Republica Moldova.
Este imposibil s\ ̀ n]elegem schim -
b\rile de destin ale celor pe care
toate cele patru regimuri i-au nu-
mit „sectan]i“, f\r\ a atrage aten -
]ia la fundalul „macroistoric“. In-
cluderea istoriei familiale `n con-
textul politic rus, românesc, sovietic
sau chiar american urm\re[te
destinul unei familii din care o
parte s-a mutat, dup\ 1940, `n Ro-
mânia, iar alt\ parte a emigrat, pe
timpul „Epocii de Aur“ a lui
Ceau[escu, din România `n SUA.
Fluctua]ia istoriei `ntre „povestea
privat\“ [i „povestea public\“ nu
mi se pare for]at\. 

Autorul folose[te surse multi-
ple – experien]a personal\, istoriile
de familie, conversa]ii cu b\trânii
comunit\]ii, precum [i documen-
te (jurnale personale, scrisori, me-
moriii [i altele) din arhivele de fa-
milie ale „sectan]ilor“. Adi]ional,
autorul face referin]\ [i la surse [i

literatura de specialitate deja pu-
blicat\. 

~n acest fel, Ernu construie[te o
antropologie a „sectei“. Combina-
rea unor istorii „personale“ cu ge-
neraliz\ri de cel mai `nalt ordin
reprezint\ ̀ nc\ un procedeu origi-
nal al autorului. {i ̀ n acest caz Er-
nu reu[e[te s\ evite sincope logice
la trecerea constant\ de la general
la particular [i invers. El renun]\
s\ examineze diferen]ele dogmatice
`ntre multiplele „secte“ ale Basa-
rabiei [i purcede la analiza lucru-
rilor care-i unesc pe „sec tan]i“:
gru puri de obicei mici, consolida-
rea ̀ n jurul credin]ei sincere [i ca-
re-i fac diferi]i de restul societ\]ii
[i de institu]iile ei (statul [i socie-
tatea `n primul rând). 

Autorul arat\ c\ linia de de-
marca]ie principal\ `ntre majori-
tate (atee ̀ n timpul sovietic) [i „di-
siden]ii religio[i“ era atitudinea
fa]\ de putere. Majoritatea cre[ti-
nilor au acceptat teza „pragmati-
cului“ apostol Pavel care sus]ine
c\ „nu exist\ putere ce nu ar veni
de la Dumnezeu“ ca o sacralizare
a puterii p\mânte[ti. Aceasta a
condus la predominan]a „monar-
hismului“ conformist [i la pasivi-
tate social\ general\. De puterea
„de la Dumnezeu“ sunt legate toa-
te speran]ele majorit\]ii despre
schimbarea propriului destin.
Noi [i acum vedem cazuri când
oamenii se consoleaz\ cu spe-
ran]a c\ va veni cineva „de sus“
pentru a le rezolva toate proble-
mele. 

„Sectan]ii“ nu au recunoscut
acest „pact“ `ncheiat de „colabo-
ra]ionistul“ Pavel cu „`mp\r\]ia
Cezarului“. Pentru ei, „puterea de
la Dumnezeu“  nu e un dar divin,
ci o `ncercare trimis\ de sus. Sen-
sul vie]ii const\ `n a trece cu dem-
nitate prin aceast\ `ncercare, `n a
dovedi prin suferin]e credin]a
ade v\rat\. Aceast\ viziune i-a pus
`n opozi]ie fa]\ de „lumea mare a
organiza]iilor“. ~n locul unei ie-
rarhii verticale, caracteristic\ ma -
jorit\]ii religiilor, „sectan]ii“ au
dezvoltat forme democratice de
guvernare [i adoptare a deciziilor.
Lipsa speran]elor `n raport cu pu-
terea „satanist\“ a Cezarului a ge-
nerat un fenomen de activism per-
sonal exemplar [i o responsabili-
tate personal\ pentru soarta lumii. 

Din aceast\ perspectiv\, fai-
moasa tez\ weberian\ despre eti-
ca „protestant\“ trebuie corecta -
t\. Merit\ s\ reflect\m asupra
fundamentelor eticii protestatare,
a credincio[ilor „sectan]i“ ̀ n raport
cu majoritatea. Fenomenul antre-
prenorilor ru[i de succes din tim-
pul Imperiului care veneau din
rândurile „credincio[ilor de rit
vechi“ [i ale altor grupuri religioa -
se ortodoxe disidente este foarte
cunoscut. Ernu arat\ c\, chiar [i
`n timpul Uniunii Sovietice, când
orice form\ de antreprenoriat era
privit\ drept crim\, „sectan]ii“
reu[eau s\ ating\ succese econo-
mice importante. ~n familiile lor,
un atribut al luxului sovietic atât
de gr\itor precum automobilul
era norm\. ~n acela[i timp, pros-
peritatea economic\ nu constituia
un scop `n sine. Din contra, ea era
un rezultat colateral al autoidenti-
fic\rii spirituale care era `nso]it\
de o distan]are pronun]at\ de
„`mp\r\]ia Cezarului“. 

Pentru c\ a da jur\minte „Sata-
nei“ `nseamn\ un p\cat de moar-
te, intrarea ̀ n Partidul Comunist –
[i ̀ n consecin]\ cariera sovietic\ –
era imposibil\. ~n acela[i timp, 
legea despre lupta contra „parazi-
tismului“ nu le oferea posibilit\]i 
de a evita slujba la stat. Mul]i 

„sectan]i“ se angajau, ca o for m\
de compromis, pe posturi prost
pl\tite – m\tur\tori, paznici,
fochi[ti [i altele care ofereau `n
schimb mult timp liber. Ei ar\tau,
prin exemple practice, juste]ea
maximei marxiste: „Timpul liber
este bog\]ia societ\]ii“.

~ntâi de toate, ace[tia `nv\]au
meseriile „deficitare“. Nu e nevoie
de cercet\ri marketologice pro-
funde pentru a ̀ n]elege c\ societatea
sovietic\ a consumului nu asigu-
ra `n multe domenii necesi t\]ile
cet\]enilor. ~n condi]iile „deficitu-
lui“ total, sfera de aplicare a ini -
]iativei private era foarte larg\. ~n
Moldova, „sectan]ii“ au creat
companii agricole [i industriale
„subterane“. Comunitatea lui Va-
sile Ernu, de exemplu, s-a speciali-
zat `n cusutul bl\nurilor [i artico-
lelor din piele. Prin intermediul
unor re]ele de „fra]i `ntru cre-
din]\“, era controlat `ntregul pro-
ces, de la cump\rarea materiei
prime la realizarea produc]iei pe
`ntreg teritoriul URSS. Mul]i „sec-
tan]i“ se specializau `n construc -
]ia sau repara]ia locuin]elor parti-
culare sau `n brig\zile care ope-
rau lucr\ri de construc]ie ̀ n unele
gospod\rii colective depopulate. 

„Baza“ economic\ a creat
condi]ii pentru realizarea slujirii
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Curajul de 
a fi marginal
Noua carte a lui Vasile
Ernu nu se `nscrie `n
tiparele literare
tradi]ionale. Aceasta
este, f\r\ `ndoial\, o
lucrare de beletristic\.
Totu[i autorul renun]\ 
s\ recurg\ la trucurile
obi[nuite cu eroi [i
situa]ii inventate.
„Nonfiction“ – pare s\ fie
o abordare mai bun\.
Autorii contemporani
reu[esc tot mai des s\
demonstreze c\ via]a
scoate `n eviden]\
destine umane atât de
complexe cu care nici o
imagina]ie scriitoriceasc\
nu poate s\ concureze.
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spirituale. „Sectele“ se deosebeau
prin solidaritate exemplar\ [i aju-
tor reciproc. Au fost create meca-
nisme eficiente pentru „protec]ie
social\“ alternativ\. B\trânii sin-
guratici [i bolnavii, nu doar mem-
brii comunit\]ii, dar [i pur [i sim-
plu vecini, erau ata[a]i, `n caz de
nevoie, unor familii concrete. Er-
nu `[i aminte[te c\ mama sa avea
o zi special\ a s\pt\mânii `n care
vizita persoanele nevoia[e b\trâ-
ne: le hr\nea, le lecuia, le f\cea
cur\]enie. A fost de asemenea con-
struit [i un sistem educa]ional pa-
ralel – studierea colectiv\ a Bi-
bliei. La fel, comunitatea a impro-
vizat [i câteva „case de cultur\“.
Se adunau când la un membru al
comunit\]ii, când la altul. ~nv\]au
s\ cânte la diverse instrumente
muzicale, repetau cântece reli-
gioase. Ernu ̀ [i aminte[te c\ prac-
tic toate serile [i mai ales zilele de
odihn\ erau ocupate de anumite
forme de activitate ̀ n grup. Comu-
nit\]ile religioase erau de fapt or-
ganiza]ii autonome ce dispuneau,
practic, de o infrastructur\ so-
cial\ deplin\. Eficien]a lor era
sporit\ [i de multiplele contacte
„orizontale“ cu alte „secte“ de pe
teritoriul URSS. Ernu consider\
c\ diferen]ele dogmatice, ̀ n aceste
contacte, treceau `n planul doi
fa]\ de necesitatea de a se opune
Leviatanului sovietic. 

Existen]a acestei lumi „paralele“
se desf\[ura `n condi]iile unei ad-
versit\]i, atât din partea puterii,
cât [i din partea societ\]ii. Repre-
siunile din partea statului erau ac-
ceptate cu „`n]elegere“, ca o posi-
bilitate real\ de a dovedi propria
credin]\. Mult mai greu era de su-
portat respingerea din partea „po-
porului“. Ernu aduce m\rturii ale
b\trânilor care spun c\ represiu-
nile staliniste erau mai u[or de su-
portat decât regimul legionar de
la sfâr[itul anilor ’30. Stalin pur [i
simplu b\ga la pu[c\rie. Legiona-
rii, care propov\duiau re`ntoarce-
rea la adev\ratele valori ortodoxe,
asmuteau poporul ̀ mpotriva „sec-
tan]ilor“. Situa]ia lor era mai rea
chiar decât cea a evreilor. Evreii
erau „str\ini“ dup\ natur\. Iar cei
care au abandonat dogmele cre[ti-
ne ortodoxe erau considera]i a fi
„tr\d\tori“. Ura fa]\ de „sectan]i“
ajungea pân\ acolo `ncât acestora

le era interzis s\-[i `ngroape mor -
]ii `n cimitirele ortodoxe. 

Un exemplu unic 
de „crea]ie popular\“

Cartea Sectan]ii nu e doar o crea -
]ie artistic\ „nonfiction“ sau o
cercetare post-[tiin]ific\ `n dome-
niul istoriei [i antropologiei. Aceas-
ta este, `ntr-o mare m\sur\, [i pu-
blicistic\, adic\ o `ncercare de a
influen]a situa]ia contemporan\,
inclusiv din Moldova. Autorul se
opune trend-ului etnocrat care do-
min\ societatea moldoveneasc\
contemporan\, unde existen]a
unor minorit\]i etnice e v\zut\ ca
o „barier\“ pe drumul „corect“ spre
Uniunea European\ prin unirea
cu România. Ernu arat\ c\ poliet-
nismul tradi]ional al regiunii
noastre faciliteaz\ apari]ia unor
fenomene culturale [i spirituale
originale. Mai ales c\ subiec]ii
acestor c\ut\ri nu sunt intelectua-
lii universitari, ci oamenii simpli
(„truditorii“). Avem `n fa]\ un
exemplu unic de „crea]ie popu-
lar\“ – reflec]ii despre sensul
vie]ii, extrase din experien]a cola-
bor\rii dintre credincio[ii de rit
vechi, coloni[tii germani de rit
protestant [i „evreii mesianici“.
Datorit\ acestor „trei surse“ str\ -
mo[ul lui Vasile Ernu – un 

negustor de cereale [i vite, care 
s-a mutat din Transilvania `n Iz-
mail la sfâr[itul secolului al XIX-lea –
a `nceput s\ se gândeasc\ la via]a
ve[nic\. Jur\mântul spiritual a
fost `nt\rit de o uniune de sânge –
c\s\toria cu fiica unui evreu me-
sianic de profesie cizmar. Imagi-
na]i-v\ aceste polemici fierbin]i
despre t\lm\cirea Bibilei `ntre
cizmar [i negustorul de animale.
Ernu demonstreaz\ c\ diversita-
tea etnic\ reprezint\ bog\ ]ia noastr\
comun\, izvorul c\u t\ rilor spiri-
tuale reale [i poten]iale ale ce -
t\]enilor ]\rii noastre.  

Ideea unei democra]ii „orizon-
tale“ `n form\ de re]ea, bazat\ pe
interac]iunea unor comunit\]i
autonome, cap\t\ o actualitate de-
osebit\ pentru societatea moldo-
veneasc\ unde puterea, prin toate
partidele, [i-a demonstrat caracte-
rul s\u „satanic“. E[ecul demo-
cra]iei reprezentative „verticale“
`n Moldova trebuie regândit ca o
necesitate de trecere la demo -
cra]ia direct\ a societ\]ii infor-
ma]ionale, la re]ele „orizontale“
de diferite feluri: economice, so-
ciale, culturale. ~n procesul aces-
tei reflec]ii, exemplul c\r]ii lui Er-
nu – democra]ie direct\+activism
social [i responsabilitate – poate fi
destul de fertil pentru alegerea vii-
torului ]\rii. 

Flaubert spunea: „Doamna Bo-
vary sunt eu“. Cartea Sectan]ii
explic\ de asemenea fenomenul
scriitorului român Vasile Ernu.
Con[tiin]a na]ional\ a românilor
se deosebe[te prin persisten]a
unor tendin]e tradi]ionale „de
dreapta“, de prezen]a unor fobii

etnice. Nu le-au evitat nici fonda-
torii – Eminescu [i Alecsandri.
Fascismul a devenit un fapt bio-
grafic ru[inos al celor mai mari
genii ale veacului trecut – Eliade
[i Cioran. Vasile Ernu se eviden -
]iaz\ pe acest fundal prin asuma-
rea unei pozi]ii de stânga care nu
e deloc caracteristic\ establish -
ment-ului românesc contempo-
ran, ce oscileaz\ `ntre un „darvi-
nism“ neoliberal [i un arhaism
ortodox. Autorul este de aseme-
nea [i un interna]ionalist con-
vins. ~ntr-o ]ar\ deloc rusofil\
acesta nu se sfie[te s\-[i demon -
streze background-ul rusesc. ~n
spatele meu se afl\ marea cultur\
rus\ – declar\ Vasile. Adic\, aces-
ta merge contra curentului inte-
lectual dominant `n România. Da-
torit\ Sectan]ilor ajungem s\
`n]elegem c\ urma[ul unei mino-
rit\]i care e gata s\-[i apere cu
pre]ul sângelui credin]a nu poate
s\ fie altfel. Acest fapt `l face inte-
resant publicului. ~ntr-adev\r, de
ce s\ mai cite[ti ceva cu care ori-
cum e[ti de acord? Cu Ernu mult\
lume nu e de acord, polemizeaz\ [i
de aceea `l citesc. A[tept cu mult\
ner\bdare apari]ia urm\toarelor
volume anun]ate ale Micii trilogii
a marginalilor – Bandi]ii [i Izgoi-
Jid`.

Vasile Ernu, Sectan]ii. Mic\ trilogie 
a marginalilor, Editura Polirom, 2015

Serguey Ehrlich este istoric, publicist, edi tor, 
directorul editurii Academiei Ruse din Sankt Petersburg

„Nes tor-Istoria“. Locuie[te la Sankt Petersburg 
[i Chi[in\u. Traducerea textului este semnat\ de 

Vitalie Spr`ncean\. Originalul `l g\si]i pe
http://enews.md/articles/view/4986/#com-ments.



– Fragment –

M-am trezit din somn `nfometat\.
De parc\ n-a[ mai fi mâncat de

veacuri, mi-era foame de p\mânt,
de continente, de furtuni, de vuiet.
M\ chinuia o poft\ mistuitoare de
parfumuri – sare pres\rat\ pe pie-
le, r\[in\ de brazi falnici, `ntune-
ca]i, iarb\ ginga[\ cosit\ pri -
m\vara. Ardeam s\ mu[c cu din -
]ii dintr-un pe[te crud, s\-mi des -
f\[or urechea la simfonia lumii,
s\ deschid ochii ca s\ v\d cu ade -
v\rat [i s\ m\ minunez de-atâta
str\lucire, s\-mi afund mâinile-n
p\mânt [i-n guri de lupi, jilave.

S\ m\ ̀ ntorc la lumea care curge
[i muge[te.

Foamea m\ cuprinsese noap-
tea. M\ alungase din a[ter nut. De-
cupat de p\tratul ferestrei, cerul
`nflorea [i scânteia de stele. Luna
nu se z\rea deloc, dar p\rea c\ o
palid\ lucire izvora din stânci, din
arbori, urcând din p\mânt odat\
cu vara [i r\spândindu-se din
râuri. Mi-am amintit c\, `n copi -
l\rie, am crestat trunchiul unui
stejar ca s\-mi amestec sângele de
la `ncheietur\ cu seva lui – mi-am
inventat, atunci, pactul fratern.

~n care zi, `n ce lun\ [i `n ce an
mi-am tr\dat, oare, jur\mântul?
~n care ceas anume? Timpul tre-
cea, mi se scurgea printre degete.
Nu-mi r\mânea destul nici pentru
lupi, de[i Centrul primise und\
verde pentru programul de rein-
ser]ie `n s\lb\ticie a speciilor
amenin]ate, nici pen tru iubire,
nici pentru singur\tate. {i muzi-
ca? ~ntrebarea m-a atins cu aripa
ei ̀ nainte s\ adorm la loc. Muzica? –

`ntreaga mea via]\, odat\ ce ea
d\dea tonul pentru tot restul.

De diminea]\, golul din suflet
nu disp\ruse. Afar\ era c\ldu].
Talazurile coroanelor verzi `n
vânt aduceau `n mine marea, cu
zvonul ei de doruri de plecare. ~n -
trebarea pe care somnul o alunga-
se s-a ̀ ntors. M-am scuturat [i, ast-
fel, m-am descotorosit de ea: eram
fericit\ `n muzic\ a[a cum po]i fi
`n c\s\torie, nu? {i nu cumva
r\spunsesem hot\rând c\ orice
`n trebare despre muzic\ avea o
singur\ dezlegare: nu `n p\rerea
de r\u dup\ trecut, ci `n crearea
viitorului? Aceast\ mi[care spre
universal, spre un punct de `m -
p\care a contrariilor.

„Nu ̀ n p\rerea de r\u dup\ tre-
cut, ci `n crearea viito rului.“ ~mi
repetam asta `n timpul orei de yo-
ga. Ashtanga yoga, un tip fluid, `n
care se trece lin de la o pozi]ie la
alta, având respira]ia drept sin-
gur ritm. ~n loc s\ alegi o postur\
[i s\ `ncremene[ti `n ea, e un lega-
to f\r\ `ntrerupere. Exist\ anumi-
te mi[c\ri de respectat, o coregra-
fie, mi[c\ri ce se unesc. Uitare,
gra]ie, ritm profund. Practicam
yoga de patru ani: lipsa total\ a
unor principii de via]\ s\n\toas\
care m\ guvernase se f\cuse ̀ n ce-
le din urm\ crâncen resim]it\: `n
timpul unui turneu la Paris, `n
ciuda injec]iilor [i a masajului,
spatele `mi r\m\sese `n]epenit.
Am fost nevoit\ s\ anulez concer-
tul; s\ ̀ ncep gimnastica recuperato-
rie, apoi yoga, apoi ashtanga yoga.

De fapt, descoperisem aceast\
variant\ `n iunie anul trecut,
`ntr-un hotel din Washington,
imediat dup\ e[ecul `nregistr\ri-
lor din Sonata nr. 2 de Chopin [i
de Rahmaninov. Eram obosit\ –
deja? – de câte s\pt\mâni, de fapt?
Am deschis televizorul ca s\ m\
deta[ez ̀ nainte de concert. Am dat
peste un documentar care explica
ashtanga yoga [i care m-i bine de-
cât nimic.

Mai mult timp pentru cursuri,
mai mult timp pentru lupi – pân\
[i cur\]atul ad\posturilor din
Centru `mi lip sea, pân\ [i atinge-
rea aspr\ a cozilor de lopat\ [i de

grebl\. {i muzica? Dorin]a de mu-
zic\ era la fel de vie; de asta eram
sigur\. M\ `ncerca aceea[i poft\
fulger\toare de a interpreta o pie -
s\, de a cizela armonica unei acu-
te, de a revela pân\ la str\lucire
pur\ fiecare not\, de a oferi auzu -
lui totul; de a v\rsa `n creuzetul
operei aurul propriei vie]i. Cu in-
ten]ia aceasta, hot\râsem s\ `nre-
gistrez o nou\ ver siune pentru So-
nata de Rahmaninov, imprimat\
`ntâia oar\ pe când aveam cinci-
sprezece ani. De atunci, an dup\
an, descoperisem `naltul adev\r,
rafinat de la o lec]ie la alta de ma -
estrul meu, Pierre Barbizet: ̀ n rea-
litate, muzica `ncepe abia cu audi-
toriul, din clipa `n care intr\ `n
c\ldura unei inimi [i-i locuie[te
t\cerea `n surdin\. „}ine minte,
`mi spunea, un muzician nu e ma-
re decât prin m\re]ia pe care o face
s\ se-arate `n chiar semenul s\u.“

De unde veneau, atunci, senti-
mentul de frustrare, impre sia de
grabnic\ dep\[ire cu un pas – de[i
direc]ia `mi sc\pa? Pesemne,
`nl\n]uirea de concerte – `ntr-un
ritm neistovit – umbrea aceast\
impresie. Nu m\ plângeam de
agend\: scena [i contactul cu pu-
blicul `mi injectau `ntotdeauna
aceea[i bucurie – cine ar putea
vreodat\ pe deplin s\ cuprind\ `n
vorbe fericirea de a fi ambasador
al muzicii, Orfeu al lui Chopin ori
al lui Brahms?

Vrând s\ prelungesc fericirea
aceasta, `mi exprimasem dorin]a
ca `nregistrarea noului meu CD
s-o `mp\rt\[esc cu publicul. ~mi
venise ideea s\ repet cu specta-
tori, pentru a le ar\ta cum lu-
creaz\ ̀ mpreun\ muzicieni [i pro-
duc\tori, ce rol au inginerul de su-
net, produc\torul executiv [i rea -
lizatorul artistic – ace[ti oameni
din umbr\ –, magicieni, alchi -
mi[ti ai tehnicii. ~nregistrarea
avea s\ se desf\[oare la Amster-
dam, `n sala Royal Concertge-
bouw, dar din motive administra-
tive proiectul a fost anulat.

Era `nc\ o `ntârziere. Astfel de
piedici sunt ceva obi[nuit `n via]a
arti[tilor, dar, `n chip bizar,
aceast\ `ntârziere anume m\

`ntristase foarte tare, iar eu ur\sc
triste]ea, v\l `ntre sine [i lucruri
care sl\be[te culorile, astup\ su-
netele [i face vinul mai acru. Eu
`ns\mi m\ sim]eam `ncetinit\. De
parc\ m-a[ fi aflat la piciorul unui
perete stâncos ce nu `nceta s\
creasc\. Noul CD de `nregistrat,
ne`ndoios [i cât de curând, avea s\
fie Bartók, sub bagheta lui Pierre
Boulez. Era o mare onoare: maes-
trul `[i s\rb\torea cei optzeci de
ani. Dar mai exista [i programul
de protejare a lupului-ro[u [i a lu-
pului-mexican, la care Centrul
subscrisese; mai era [i capturarea
planificat\ a unei specii din Cana-
da. R\mânea [i povestea unor
`ngr\dituri de reparat, doar ca s\-l
lini[ tesc pe un vecin pe care lupii
`l `nsp\imântau; trebuia s\ m\
gândesc mai atent la Sonata nr. 2
de Chopin; la pianul pe care era
nevoie s\-l aleg ca s\ ating sunetul
pe care mi-l doream, direct, iute ca
atac, dar care s\ r\mân\ deopo-
triv\ limpede [i neguros. {i hâr -
]og\ria de preg\tit privind prin -
derea lupului. Sunetul? Limpede,
desigur, dar nu foarte `nv\luitor,
s\ se fac\ sim]it atacul fizic.
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Hélène Grimaud — Lec]ii aparte
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
Lec]ii aparte, de Hélène
Grimaud, traducere din
limba francez\ [i note de
M\d\lina Vatcu, care va
ap\rea `n curând `n
colec]ia „Biblioteca
Polirom. Seria Actual“, 
la Editura Polirom.

CARTEA

Melanj de fic]iune [i confesiuni, Lec]ii aparte res-
pir\ aceea[i virtuozitate [i sensibilitate cu care
Hélène Grimaud interpreteaz\ o pies\ muzical\, fi-
ind o invita]ie s\ redescoperi farmecul lumii [i bu-
curia de a tr\i. Epuizat\ de turnee, de `nregistr\ri
[i de munca la ad\postul pentru lupi, scriitoarea ho -
t\r\[te s\ se rup\ de rutina zilnic\ [i s\ porneasc\

`ntr-o c\l\torie, cu speran]a c\ astfel va izbuti s\-[i
recapete pofta de via]\. Deopotriv\ ini]iatic\ [i
l\untric\, aceast\ c\l\torie `i va purta pa[ii spre
`nsorita Italie – de la riviera vene]ian\ impregnat\
de muzica lui Mahler la pa[nicul Assisi, unde spi-
ritul Sfântului Francisc d\inuie peste veacuri, [i la
ispititorul Como – [i-i va prilejui `ntâlniri cu necu-
noscu]i enigmatici care o vor ajuta s\-[i r\spund\
`ntreb\rilor ce o fr\mânt\.

AUTOAREA

HÉLENE GRIMAUD (n. 1969,
Aix-en-Provence) este o pia-
nist\ str\lucit\, specialist\ `n
etologie. La 7 ani i-a fost desco-
perit\ pasiunea pentru mu-
zic\. A studiat la Conservato-
rul din Paris, iar la 14 ani a
sus]inut primul concert. De-a
lungul vie]ii, a concertat pe
scene din `ntreaga lume,
al\turi de orchestre filarmoni-
ce din Europa [i din Statele
Unite, sub bagheta a numero[i
dirijori. Discografia sa cuprin-
de compozitori precum Rah-
maninov, Chopin, Schumann,
Brahms, Ravel, Beethoven,
Mozart, Bach, Debussy sau
{ostakovici. La 21 de ani s-a
stabilit pentru o perioad\ `n
Florida, unde `ntâmpl\tor [i-a
descoperit pasiunea pentru
lupi, c\rora le-a studiat com-
portamentul [i pentru a c\ror
protejare a ̀ nfiin]at o asocia]ie
[i un parc. La Editura Poli-
rom, i-a ap\rut `n 2015 roma-
nul ~ntoarcere la Salem.



A fi sau a avea

~n urm\ cu 12 ani ap\rea o lucrare
[tiin]ific\ scris\ de doi profesori
de psihologie, intitulat\ A fi sau a
avea: aceasta e `ntrebarea. ~ntre-
barea nu ap\rea doar pentru inge-
niosul s\u caracter retoric, ci re-
prezenta chiar direc]ia principal\
a cercet\rilor pe care le-au `ntre-
prins cei doi. Ei au ajuns la con-
cluzia c\ banii cheltui]i pentru
cump\rarea de experien]e aduc
mult mai mult\ fericire decât cei
investi]i ̀ n lucruri. De atunci, cer-
cetarea `n domeniul cump\r\rii
de experien]e a continuat, a `nflo-
rit, ap\rând permanent argumen-
te `n favoarea acestei concluzii.

Cheltuirea banilor pentru ex-
perien]e este cu siguran]\ anti-in-
tuitiv\. Vacan]ele mereu se ter-
min\ prea repede, zborurile cu 

para[uta dureaz\ sub zece minu-
te, dar televizorul UltraHD va fi fo-
losit ani la rând. Du[manul cel
mare al fericirii bazate pe proprie-
tate este chiar omul. Suntem ni[te
fiin]e atât de adaptabile, `ncât ne
obi[nuim imediat cu statutul nos-
tru de proprietari. Tr\im cu im-
presia c\ tot ceea ce avem ni se cu-
vine, iar entuziasmul de a le avea
se risipe[te rapid.

Experien]e vs. lucruri

De experien]e, `n schimb, ne bu-
cur\m de trei ori: atunci când deja
vis\m la ele, atunci când le tr\im
[i apoi, atunci când le `mp\rt\[im
cu al]ii. Studiile continuate `n do-
meniul cump\r\rii de experien]e
au ar\tat, de exemplu, c\ cei care
stau la coad\ ca s\ pl\teasc\ o ex-
perien]\ o fac cu o pl\cere mult

mai mare decât cei care a[teapt\
la rând anxio[i s\ profite de cea
mai nou\ reducere la aspiratoare.

Dup\ tr\irea experien]ei, apa-
re [i bucuria de a o povesti celor-
lal]i, iar pentru a `n]elege asta nu
este nevoie de doctorat `n psiholo-
gie. Este suficient s\ intri pe Face-
book la sfâr[it de var\ pentru a ve-
dea t\lpi pozate `n nisipul m\rii [i
peisaje mirifice de la balconul
pensiunii. A te l\uda cu o experi -
en]\ este mult mai acceptabil din
punct de vedere social decât a te
l\uda cu un lucru proasp\t cum -
p\rat. Mai mult, oamenii sunt mult
mai pu]in individio[i pe tr\irile
frumoase ale celorlal]i decât pe
posesiile lor [i tind s\ nu se com-
pare atât de mult. ~ntre o vacan]\
la munte [i una la mare nu exist\ un
„`nving\tor“ atât de clar ca `ntre un
iPhone 6 [i un telefon E-boda Sunny.

La ce folosesc
festivalurile

Dincolo de nivelul personal, poate
exista [i un nivel macro al [tiin]ei
cheltuirii banilor. Poate c\ inves ti -
]ii le `n autostr\zi [i asfalt\ri ar 
putea fi v\zute ca fiind la fel de 

importante ca investi]iile `n expe-
rien]ele cet\]enilor unei comu-
nit\]i – parcuri, pie]e publice pl\cu-
te, festivaluri.

Experien]ele, spre deosebire de
lucruri, devin parte din povestea
noastr\ [i, implicit, din identitatea
noastr\. De multe ori se aude c\
suntem „rezultatul `ntâmpl\rilor
prin care am trecut“, dar nimeni nu
ar putea crede vreodat\ c\ suntem
suma lucrurilor pe care le de]inem.
Chiar [i evenimentele nepl\cute
prin care trecem din când `n când

pot crea, pe termen lung, fericire.
Datorit\ lor, putem fi mai empatici
fa]\ de ceilal]i, devenim mai puter-
nici [i – asemenea vacan]elor de ne-
uitat – experien]ele nepl\cute se
transform\, cu timpul, `n ceva ce
putem ̀ mp\rt\[i cu ceilal]i oameni,
rezultând `ntr-un sentiment mai
profund de intimitate [i aparte-
nen]\ [i, implicit, de fericire.

Desigur, ̀ ns\, dac\ banii trebuie
cheltui]i, recomandarea este ca, de-
ocamdat\, s\ fie cheltui]i pe expe-
rien]e pl\cute.

Diferen]a dintre un magistru veri -
tabil [i un „model“ care `]i im-
pune plierea pe „rezolu]iile“ lui
const\ `n respira]ia ideilor [i `n
circularea lor. ~n categoria a doua,
bogat reprezentat\ (c\ci e plin\ lu-
mea de profesori profesorali [i de
intelectuali normativi), ideile vin
`ntr-un set predeterminat [i ̀ ntr-un
singur sens: de la „model“ c\ tre
„ucenic“. Dac\ „ucenicul“ este ne-
ascult\tor, ceea ce vrea s\ `n -
semne lipsit de obedien]\ [i gân-
dind cu capul lui, „modelul“ intr\
`n panic\ [i `[i ofer\, sie[i, expli-
ca]ii lini[titoare: „ucenicul“ e sub-
mediocru, ori e „omul“ cuiva, ori [i
una, [i alta. El, „modelul“, se v\ -
de[te perfect, iar convingerile sale
trebuie `mp\rt\[ite f\r\ tocmeal\.

~n prima categorie, mult mai
restrâns\, fire[te, Paul Cornea se
`nscrie la modul natural.

Este magistrul f\r\ morg\, Pro-
fesorul f\r\ ticuri profesorale, un
om la fel de iubit de studen]i ca G.
C\linescu `naintea lui [i Nicolae
Manolescu ori Mircea C\rt\rescu,
dup\. Ideile lui nu sunt ale lui
prin monopol intelectual [i b\tu-
tul cu pumnul `n mas\. Ideile lui
sunt [i ale tale, cu condi]ia s\ le ar-
gumentezi [i s\ le exprimi la fel de
bine, s\ le testezi o dat\ [i `nc\ o
dat\ validitatea, s\ le pui `n con-
textul adecvat [i s\ interpretezi,
prin ele, produsele [i `nsu[i actul
gândirii. De aceea, ideile nu sunt
`n num\r finit [i nu sunt date ̀ ntr-un
set pe care s\-l reproduci mecanic,
recurgând la memorie [i la formu-
la obedien]ei. Cu Paul Cornea, ]i
se deschide, deodat\, totul [i `n -
cepi s\ testezi, s\ verifici, s\ expe-
rimentezi, s\ jubilezi intelectual
parcurgând tomuri [i bro[uri,

dic]ionare [i pamflete, sinteze [i
eseuri. Texte. Pe scurt, Profesorul
nostru ne-a deschis un orizont de
probleme [i problematici, ne-a
creat o perspectiv\ intelectual\ mai
important\ decât orice „carier\“ [i
ne-a oferit un mod de lucru.

~n alte cuvinte, dar cu aceea[i
gratitudine scria Nicolae Mano -
les cu un remarcabil medalion
aniversar intitulat chiar a[a, Paul
Cornea – Profesorul nostru: „Ce
am `nv\]at de la Paul Cornea a
fost, ̀ nainte de orice, aceast\ stare
de spirit tinereasc\, profitabil\
pentru orice cultur\. Profesorul
nu punea bariere `ntre noi. Gene-
ra]iile care ne-au urmat sunt mar-
tore c\, nici mai târziu, când Paul
Cornea nu mai avea treizeci [i trei
de ani, ci cu mult mai mul]i, peda-
gogia lui bazat\ pe apropiere [i pe
`n]elegere nu s-a schimbat.“ („Ro-
mânia literar\“, nr. 43/2004).

~ntrebarea care poate fi pus\
este de unde a luat Paul Cornea
acest spirit al toleran]ei intelec-
tuale, al deschiderii c\tre nou, al
respect\rii diferen]elor [i al men -
]inerii `ntr-un climat al valorilor.
Cine a fost profesorul profesoru-
lui nostru? Cine l-a `nv\]at pe
Paul Cornea nu ce s\ ne `nve]e, ci
cum s\ ne `nve]e?

Unul dintre cele mai lumi-
noase capitole din volumul Ce a
fost – cum a fost `l are ca protago-
nist pe acest profesor atipic de li -
teratur\. Suntem ̀ n 1940, când ele-
vii evrei, elimina]i din [colile „ro-
mâne[ti“, `[i continu\ studiile, `n
regim ghetoizant, la licee evre -
ie[ti, particulare, `nfiin]ate ad-
hoc. La „Cultura B“, Paul Cornea,
elevul dotat eliminat de la „Mihai
Viteazul“, va avea parte de o ̀ ntâl-
nire formativ\ decisiv\. Fiindc\
profesorul lui de literatur\ este
Mihail Sebastian.

Evocarea lui este centrat\, `n
fragmente consistente, pe descrie-
rea modului de „predare“ a cu-
no[tin]elor. Obiectul acestor lec]ii
fiind scriitorii români, felul `n ca-
re Sebastian [i-a ̀ n]eles profesora-
tul explic\ foarte multe: „orele cu
Sebastian constituiau, `ntr-un soi
de contratimp ironic `n raport cu
m\surile de represiune a c\ror
victim\ eram, o veritabil\ lauda-
tio a creativit\]ii române[ti,
exem plificat\, entuziast [i con-
ving\tor, pe texte ale autorilor re-
prezentativi. Evident plictisit de
chi]ibu[urile pedagogice (trece-
rea absen]ilor `n catalog, verifica-
rea temelor date acas\, «asculta-
rea» [i punerea de note), profeso-
rul c\p\ta aripi când ajungea s\

«explice» scriitori. Vorbea cu o 
pasiune re]inut\, colocvial [i nu
oratoric, pe un ton calm, c\utân-
du-[i cuvintele. }inea enorm la
proprietatea termenilor, o cerea
celorlal]i, cu atât mai mult [i-o im-
punea sie[i. (...) Ierarhiile de va-
loare instituite de Sebastian n-a -
veau prea mult a face cu cele care
dominau pe-atunci [coala. ~n ori-
ce caz, profesorul se credea dator
s\ dep\[easc\ programa. Spre ma-
rele nostru beneficiu, ne-a familia-
rizat contactul cu valorile autenti-
ce ale literaturii interbelice: al\ -
turi de Arghezi [i Blaga, de Re-
breanu [i Sadoveanu, au intrat
atunci `n universul nostru spiri-
tual Craii de Curtea Veche, poezii-
le lui Ion Barbu, romanele Horten-
siei Papadat-Bengescu, Patul lui
Procust, Ultima noapte... [i dra-
mele lui Camil Petrescu.“ (Ce a
fost – cum a fost, pp. 16-17).

Felul de a fi al unui om nu este
`ntotdeauna un dat ci, adesea, un
rezultat; iar `n ob]inerea acestuia
din urm\, un adev\rat dasc\l are
un rol esen]ial. Suntem, `ntr-o
bun\ m\sur\, rezultatul orelor de
[coal\, al cursurilor ]inute de pro-
fesorii no[tri; [i ei la fel, ducând
aceast\ [tafet\, ̀ napoi, pân\ la pri-
mul magistru declan[ator al unor
evolu]ii intelectuale.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Banii care cump\r\ fericirea
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Profesorul nostru
Paul Cornea

A sosit acel moment din an. Unii num\r\ bobocii, unii
frunzele `ng\lbenite, al]ii procente de promovabilitate, iar
cei care s-au `ntors din vacan]e se uit\ `n portofel [i nu au
ce s\ numere. Pentru con[tiin]a lor `nc\rcat\, pentru prea-
multele cocktailuri cump\rate la supra-pre], pentru
biletele la concerte, pentru cine [i-a dat ultimii bani ca s\
`noate cu delfinii exist\ ve[ti bune. Experien]ele
cump\rate aduc fericire mult mai mare decât lucrurile.



„Dac\ po]i judeca influen]a unui
realizator prin câ]i copiatori poa-
te inspira, atunci Wes Craven este
unul dintre cei mai influen]i ci-
nea[ti din istorie“, comenteaz\
„The Guardian“.

{i totu[i, la prima vedere, Cra -
ven nu p\rea de la `nceput sortit
unui asemenea statut. N\scut `n
1939, el a terminat studii de litera-
tur\ [i filosofie [i a lucrat ca profe-
sor. La `nceputul anilor ’70 a
p\r\sit lumea academic\ pentru a

intra `n cea a filmului. A intrat pe
u[a din dos, ca autor de filme por-
no, lucrând sub pseudonim. Dup\
care, `n 1972, a dat prima sa lovi-
tur\ `n horror.

Povestea de viol/violen]\/
r\zbunare Ultima cas\ pe stânga,
realizat\ de Craven `n 1972 (`n co-
laborare cu Sean S. Cunningham,
cel care avea s\ semneze, ani mai
târziu, Vineri 13), s-a dovedit a fi
unul dintre cele mai importante
filme horror ale ultimelor decenii.
Un film atât de violent (violen]\
„real\“, nu cu elemente suprana-
turale) `ncât „dezghe]ata“ Anglie
l-a interzis `n dou\ rânduri. Ulti-
ma cas\ pe stânga a reu[it s\ intu-
iasc\ perfect starea mental\ a pu-
blicului, la doar câ]iva ani de la
moartea „verii dragostei“, un pu-
blic aflat la cap\tul unui [ir de
evenimente traumatizante din
realitate: crimele clanului Man-
son, r\zboiul din Vietnam, c\de-
rea lui Nixon. Acest film este, `n
cadrul genului, piatra de temelie a
produc]iilor de mai târziu.

Dup\ aproape un deceniu, `n
1984, când slasher-ul p\rea c\
`ncepe s\ se sleiasc\, Craven revi-
taliza genul cu primul episod din
saga Co[mar pe Elm Street `n care
`l inventa pe cel mai popular [i
mai eficace monstru al anilor ’80,
Freddy Krueger, care, cu m\nu [a
sa cu gheare de o]el, sfâ[ie 

adolescen]ii pe care `i captureaz\
`n plasa propriilor lor co[maruri.

Freddy devine un fenomen glo -
bal, filmul are un imens succes [i
inspir\ un mare num\r de imita-
tori, inclusiv seria interminabil\
de urm\ri. O serie pe care Craven
o preia dup\ `nc\ un deceniu [i o
deturneaz\ `ntr-o nea[teptat\ di-
rec]ie postmodern\ `n New Night -
mare, film `n care regizorul [i ac-
torii reali ai primului episod din
serie sunt confrunta]i cu propria
lor crea]ie de co[mar.

Dup\ doar câ]iva ani, Craven
reu[e[te s\ revitalizeze cu o doz\
bun\ de sânge proasp\t genul
slasher, din nou, cu Scream, `n
complicitate cu scenaristul Kevin
Williamson. Scream ia genul slas-
her, `l desface `n buc\]i [i `i folo-
se[te ticurile [i cli[eele `mpotriva
lor `n[ile. Impactul este uria[, dar
trebuie s\ treac\ câ]iva ani pân\
când aceast\ a treia revitalizare a
horror-ului s\ se dilueze sub pova-
ra unui num\r semnificativ de
imitatori [i a unor continu\ri.

~n afar\ de aceste trei momen-
te, `n cariera lui Craven mai pot fi
bifate o serie de filme horror cu
un impact mult mai mic, printre
care The Hills Have Eyes, The
Snake and the Rainbow sau Shoc-
ker, dar [i o excursie `n afara ge-
nului, cum este Music of the Heart
(1999), film care i-a adus o nomina-
lizare la Oscar actri]ei Meryl Streep.
De asemenea, Craven a dat [ansa

unui prim rol unor uria[e vedete
de mai târziu, precum Bruce Wil-
lis, Sharon Stone sau Johnny
Depp (descoperit de Craven [i ma-
sacrat de Freddie Krueger `n pri-
mul Co[mar...) [i a acordat o ma-
re aten ]ie gestion\rii, cu mai
mult sau mai pu]in succes, rema-
ke-urilor propriilor filme. 

Unul dintre acestea este Scream,

rescris ca serie TV pentru o nou\
genera]ie, produs [i difuzat de
MTV. Craven a murit duminic\,
cu dou\ zile `nainte de finalul pri-
mului sezon, l\sând vreme reali-
zatorilor s\ `i aduc\ un omagiu `n
ultimul episod.

„Wes Craven a murit [i f\r\ el
peisajul filmelor horror ne spe-
rie“, comenteaz\ „The Guardian“.
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La doar câteva luni dup\
dispari]ia lui Sir
Christopher Lee,
cinemaul fantastic a mai
pierdut unul dintre marii
lui eroi. Odat\ cu
dispari]ia sa, `n ultima
duminic\ a lui august,
Wes Craven las\ `n urm\
amintirea [i opera unui
creator care a reu[it de
trei ori s\ revitalizeze
genul horror, salvându-l
de el `nsu[i, [i a unui
cineast care, al\turi 
de pu]ini al]ii, a scos
horror-ul din ghetto 
[i l-a f\cut mainstream.

R\mas-bun Regelui Co[marurilor!

Suplimentul lui Jup  

Filmele 
de groaz\
preferate
ale lui Wes
Craven

Pe vremea când lucra la
Scream 4 (ultimul s\u film ca re-
gizor), Wes Craven a fost `ntre-
bat de „The Daily Beast“ care
sunt filmele lui horror „de c\ p\ -
tâi“. Al\turi de câteva produc]ii
clasice ale genului, se lec]ia lui
Craven con]ine câteva titluri
surprinz\toare:

– Don’t Look Now (1973), de
Nicolas Roeg, cu Julie Christie
[i Donald Sutherland.

– Blow-Up (1966) de Miche -
lan gelo Antonioni. „De[i n-am

ajuns s\ fac astfel de filme de
art\, acestea sunt produc]iile
care m-au inspirat s\ `mi iau li-
bertatea artistic\ de a face chiar
[i ce am f\cut `n Co[mar pe Elm
Street“, spune Craven.

– The Virgin Spring (1960), de
Ingmar Bergman, cu Max von
Sydow. „Plotul acestui film a de-
venit cadrul pentru povestea
din Ultima cas\ pe stânga“, re-
cunoa[tea regizorul.

– Repulsion (1965), de Roman
Polanski.

– Beauty and the Beast (1946),
de Jean Cocteau, cu Jean
Marais.

– War of the Worlds (1953), de
Byron Haskin.

– Frankenstein (1931), de
James Whale.

– Nosferatu (1922), de W. F.
Murnau.

– The Bad Seed (1956), de
Mervyn LeRoy.

– Psycho (1960), de Alfred
Hitchcock.



Intitulat Ceea ce nu m\ ucide,
acest al patrulea volum al seriei a
avut parte de o lansare demn\ de
Harry Potter `n zilele lui de glo-
rie: tiraje de zeci de milioane de
exemplare, puse `n vânzare con-
comitent `n 20 de ]\ri, embargo
de informa]ii din partea editurii
[i o controvers\ de zile mari.

Suedezul Stieg Larsson a mu-
rit la vârsta de 50 de ani, `n 2004,
`nainte ca primul roman din se-
rie s\ vad\ lumina tiparului. A
urmat un adev\rat fenomen
mon dial, 80 de milioane de c\r]i
vândute `n peste 50 de ]\ri, iar
drepturile de autor au mers `n
bu zunarele tat\lui [i fratelui
scriitorului. Tot ace[tia sunt cei
care au dat und\ verde Editurii
Norsteds s\ continue seria cu un
alt scriitor. Acesta a fost g\sit `n
persoana lui David Lagencrantz,
fost jurnalist ce mai are la activ o
biografie a lui Zlatan Ibrahimovic.

Mul]i sunt cei care au fost `n -
furia]i de asemenea „tr\dare“.
Unul dintre ace[tia este Eva Ga-
briellson, cea care a fost iubita
lui Larsson vreme de trei decenii
[i care nu a v\zut nici un ban din
drepturile de autor, pe motiv c\
„nu era c\s\torit\“ cu scriitorul.

„E o manevr\ pur comercial\ din
partea unei edituri care are nevo-
ie de o carte de succes [i a unui
autor care n-are altceva de f\cut
decât s\ fure personajele inventa-
te de altul“, declara Gabriellson
agen]iei AFP.

Rela]iile dintre aceasta [i
rudele iubitului ei nu sunt dintre
cele mai bune. Cu câ]iva ani `n
urm\, s-a aflat c\ ̀ n posesia feme-
ii ar fi 200 de pagini dintr-un posi-
bil al cincilea roman din seria

Millennium, `nceput de Stieg
Lar rson. Tat\l [i fratele acestuia
i-au propus femeii s\ achizi]ione-
ze ei acest text, `n schimbul unui
apartament, dar ea a refuzat.

~n mijlocul valului de critici,
rudele autorului au replicat c\ cea
mai mare parte a drepturilor de
autor `ncasate pân\ acum ([i cele
care se a[teapt\ de pe urma noului
roman) au fost donate revistei de
investiga]ii „Expo“, la care a lu-
crat Larsson pân\ la moartea sa. 
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Noul Millennium,
o lansare `n 
plin\ discordie
Fanii lui Lisbeth Salander pot s\ fie lini[ti]i: noul roman din serie a fost lansat
joi, la 11 ani de la moartea lui Stieg Larsson, creatorul seriei Millennium.

Ultima carte scris\ de popularul romancier britanic a fost lansat\ joi
`n Anglia [i `n ]\rile din Commonwealth, la aproape [ase luni de la
moartea autorului. Lansarea lui The Sheperds Crown a fost un
adev\rat eveniment pentru numero[ii fani ai seriei Discworld care
au f\cut cozi, `nc\ de la miezul nop]ii, `n fa]a libr\riilor. {i, cum
apari]ia noului roman al lui Pratchett este un moment emo]ionant
pentru fani, o libr\rie din Perth, Australia, a pus la dispozi]ia
clien]ilor câte un pachet gratuit de [erve]ele fiindc\ „aceast\ carte re-
prezint\ cu adev\rat desp\r]irea de Terry Pratchett“. Popularul
scriitor britanic a ̀ ncetat din via]\ ̀ n martie anul acesta, la vârsta de
66 de ani, dup\ ce a suferit mult\ vreme de maladia Alzheimer.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Fotografiile cu
vapoare, interzise
la Vene]ia
Primarul Vene]iei a anulat o expozi]ie cu 27 de imagini realizate de
c\tre fotograful Berengo Gardin din cauza subiectului acesteia. 
Intitulat\ „Mon[tri la Vene]ia“, expozi]ia prezenta imagini cu pa-
cheboturi care str\bat Cetatea Dogilor prin canalul Giudecca, un
„business“ pe care vene]ienii nu-l mai suport\, scrie „Le Figaro“.
Inten]ia  artistului fusese s\ prezinte absurditatea acestei practici
numit\ „inchino“ care, de[i aduce 2 milioane de vizitatori anual `n
lagun\, `i exaspereaz\ pe vene]ieni. Adriano Celentano a luat par-
tea fotografului [i l-a atacat pe primar. „Inchino este un pericol ime-
diat pentru unul dintre cele mai frumoase ora[e din lume. Cenzura-
rea acestei expozi]ii va ar\ta str\inilor cât de mult suntem capabili
noi, italienii, s\ ne distrugem ora[ele“, a declarat cunoscutul
cânt\re] pentru „Il Gazzettino“.

~n vreme ce lumea `ntreag\ se
preg\te[te de reactivarea `n for]\
a fenomenului Star Wars, saga
ima ginat\ de George Lucas `[i do-
vede[te puterea `n lumea real\.
Astfel, Social Security Adminis-
tration din SUA a dezv\luit recent
faptul c\ Anakin (numele real al
lui Darth Vader, tat\l eroului Luke
Skywalker) a intrat `n clasamen-
tul celor 1.000 cele mai populare
prenume de copii – 258 de bebelu[i
au fost numi]i a[a `n ultimul an
(locul 957 `n clasament). Luke [i
Leia sunt [i ei `n clasament, ocu-
pând locurile 28, respectiv 509. {i
alte personaje din francize fantasy

`i inspir\ pe p\rin]ii americani:
368 de fete au primit ̀ n 2014 prenu-
mele de Khaleesi (din Urzeala tro-
nurilor), iar 38 au primit prenu-
mele de Katniss (din Jocurile foa-
mei).

„Darth Vader, 
eu sunt tat\l t\u!“

Terry Pratchett, 
primul roman
postum



Marinel nu era ca to]i ceilal]i b\r -
ba]i din satul lui. M\ rog, fizic
era. Doi ochi, mai tot timpul ro[ii
de la trosc\u, trup bine `nchegat,
de la o copil\rie bine hr\nit\, [i
p\l\rie din aia de fetru verde, spe-
cific\ locuitorilor din partea de
deal a satului. Cei din vale o aveau
neagr\. A[a `]i puteai da seama
de la distan]\, scrutând colbul
uli]ei, dac\ se apropie c\ ru ]a
unui v\lean sau a unui delean.

Deleanul nostru era special
`ntr-un mod care nu-i f\cea cinste.

~n sensul c\ era lene[. ~n toat\ pu-
terea cuvântului. Adic\ nu un le-
ne[ de ocazie, omul care uneori
nu are chef s\ fac\ treab\, cu unul
de carier\. Care duce lips\ de ac -
]iune la nivel de art\. 

Nu doar c\ nu avea c\ru]\.
Pentru a de]ine un asemenea ate-
laj ai nevoie de cal, pe care s\-l
hr\ne[ti, s\-l ]eseli, precum [i de
o oarecare `ndemânare `n a cârpi
ro]ile atunci când se hodorogesc.
El nu avea nici m\car tabl\ pe
cas\. O cas\ primit\ mo[tenire de

la bunici, vai de mama ei. Noroc
c\ se mai g\sea câte un vecin care
s\-i fixeze gardul din nuiele care
c\dea la prima adiere de vânt.

O nevast\ gras\ [i trei copii
erau pe inventarul omului nos-
tru, dovad\ c\ oricât ai fi de le-
ne[, mi[carea oscilatorie din ba-
zin nu este chiar o corvoad\. S\
umpli bur]ile lor, asta e alt\ mân-
care de pe[te. C\, statistic vor-
bind, nevasta gras\ m\nânc\
mai mult decât cea slab\. Satisfa-
cerea acestei nevoi l-a transfor-
mat pe Marinel `ntr-un foarte
bun cre[ tin, din ziua `n care a
descoperit c\ lumea aduce can-
tit\]i consistente de mâncare la
biseric\ [i o d\ de poman\. Deve-
nise pomanagiul satului. Nu
pierdea nici o `n mormântare [i
nici o pomenire. {i lumea ̀ i d\dea
cu `ncredere, f\r\ team\ c\ mun-
ca lor culinar\ ar putea ajunge `n
troaca vreunui porc. Care porc?

Pân\ `n ziua `n care popa a 

]inut un discurs despre cât de im-
portant este s\ ̀ nve]i omul s\ pes-
cuiasc\, nu s\-i dai pe[te. Imediat
s-a creat un consens `n a nu mai
ajuta familia calic\ cu alimente.
La munc\!

B\i, venea Cr\ciunul, ̀ n]elegi?
{i omul nostru nu avea de niciu-
nele. Mai mult decât atât, se
sim]ea tr\dat ̀ n propria credin]\.
Atunci s-a ridicat din genunchi,
`n mijlocul bisericii. A strigat r\s -
picat c\ nu mai are nevoie de o re-
ligie care `l las\ fl\mând [i c\ din
acel moment se declar\ musul-
man. Stupoareeee. Cum, m\i Ma-
rinele, dup\ toate câte am f\cut
pentru tine, tu vrei s\ spurci sa-
tul? Da, asta vreau. S\ nu v\ mai
prind `n b\t\tura mea! S\ nu mai
v\d picior de cre[tin! Huooo! {i
cu degetele ̀ nfipte ̀ n f\lci, slobozi
cel mai ostentativ fluierat posibil:
pfiuuuuu! 

A doua zi a g\sit `n curte trei
porci.
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Pe 28 august pot spune c\ s-a ter-
minat vara pentru c\ au intrat
dintr-un foc cinci filme pe ecrane.
Dar o s\ scriu numai despre dou\
dintre ele (celelalte dou\ sunt
pentru copii, iar al cincilea e un
action movie formatat). Deci de -
spre un film de ira]iune (sic!) [i o
comedie atât de incorect politic\
`ncât [i-a luat castane-n cap de la
toat\ lumea. Am v\zut Irrational
Man, de Woody Allen, la Cannes
unde a avut premiera `n Sec]iu-
nea Oficial\, `n afara competi]iei.
Nu m-a rupt, ba am [i plecat
`nainte de final. Mi s-a p\rut unul
dintre filmele de pluton ale lui
nea Woody, iar delirul lui verbal,
`ngreunat [i mai mult de refe-
rin]ele la Kant, Heidegger [i Dos-
toievski, l-am v\zut mai pu]in `n
forma lui ordonat\ („The New
York Times“ a l\udat rigoarea
execu]iei) cât `n forma lui ier-
boas\, terapeutic\, de con]inu turi

care trebuie purgate pentru ca
teama de moarte s\ devin\ mai
u[or de suportat. Apoi, preg\tin-
du-m\ s\ scriu aici [i s\ vorbesc
la Radio România Cultural, am
dat peste o replic\ a eroului in -
terpretat de Joaquin Phoenix.
„Much of philosophy is verbal
masturbation“, zice Abe Lucas, [i
m-am `ntrebat dac\ nu cumva as-
ta e bombi]a (auto)ironic\ din
spatele nesfâr[itelor argumenta -
]ii care la un moment dat `l pierd
[i pe cel mai mare fan Woody Al-
len. Un fel de rulet\ ruseasc\, de
alt gen decât cea cu care flirteaz\
profesorul de filosofie depresiv
`nainte de a `ncepe o aventur\ cu
o student\ (Emma Stone) [i o alta
cu o coleg\ m\ritat\ (Parker Po-
sey), [i de a-[i rec\p\ta pofta de
via]\ ucigând un judec\tor. Moti-
vul crimei perfecte nu trans-
form\ filmul `ntr-un noir, ci fi-
xeaz\ [i mai bine comedia de ca-
ractere urm\rind personajele `n
apele hazardului [i pierzându-se
`n ele. 

Vacation e al cincilea film din
seria deschis\ `n 1983 de National
Lampoon’s Vacation, `n care p\ -
rin]ii interpreta]i de Chevy Cha-
se [i Beverly D’Angelo, ̀ m preun\
cu copiii lor, `ntruchipau familia
american\ a epocii descoperindu-[i

nevrozele `ntr-o c\l\ torie de va-
can]\. Cei doi actori reapar acum
`n roluri secundare, pentru pu]in
timp, `n calitate de p\rin]i ai lui
Rusty Griswold (Ed Helms) care
dore[te s\-[i duc\ so]ia (Christi-
na Applegate) [i cei doi b\ie]i
(Skyler Gisondo, Steele Stebbins)
la parcul de distrac]ii din Walley
World, unde a fost odinioar\ cu
p\rin]ii. „We’re not redoing this!
It will be completely different“, le
spune Rusty alor s\i, iar replica e
citat\ copios de criticii americani
[i britanici care au desfiin]at fil-
mul, neputându-se ab]ine s\ nu-l
compare cu celelalte p\r]i ale se-
riei [i s\-i pretind\ s\ fie ca ele.
Dar regizorii debutan]i Jonathan
M. Goldstein [i John Francis Da-
ley n-au f\cut decât s\ creioneze

portretul satiric al familiei ame-
ricane de azi. E adev\rat, ei o v\d
prin lentilele distorsionate ale
culturii populare, dar umorul lor
incorect politic e de multe ori
chiar umor. Am v\zut recent atâ-
tea comedii americane uscate
`ncât genericul glisat care dez v\ -
luie poze cretine de vacan]\ pro -
mitea din start un alt gen de
umor. {i surpriz\, b\]oas\ cum
sunt, m-am hlizit pân\ la sfâr[it.

~n lipsa ra]iunii/ Irrational Man, de
Woody Allen. Cu: Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey

Vacan]\ cu peripe]ii/ Vacation, de
Jonathan M. Goldstein [i John Francis
Daley. Cu: Ed Helms, Christina
Applegate, Skyler Gisondo, Steele
Stebbins

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Final
Când se termin\ vacan]a de var\,
am invariabil un „sense of an
ending“, ca s\-i fac pu]in cu ochiul
lui Barnes, de-aici, de pe strada
Viitorului din Bucure[ti [i pân\
`n cartierul lui posh din Londra.
Nici m\car de Revelion nu am
senza]ia atât de necru]\toare c\ se
termin\ ceva [i `ncepe altceva. ~n
primii ani de triste]e post-var\,
credeam c\ era doar nostalgie
dup\ vacan]ele din timpul [colii,
când tot ce aveam de f\cut se
rezuma, ̀ n cel mai r\u caz, la 50 de
probleme de matematic\ [i 20 de
lecturi obligatorii. Dup-aia am
`n]eles, `ncet-`ncet, c\ e mai mult
de-atât. Nu faptul c\ nu mai am
trei luni de vacan]\ pe an ̀ mi rupe
inima, nici c\ ̀ n orice concediu pe
care reu[esc s\ mi-l smulg din
calendar plec cu tot cu laptop [i
mail-uri, nici c\ mi-e dor s\ mai
am cin[pe ani `n trenul de noapte
care pleac\ de la Ia[i spre mare.
Nu. Ce-mi rupe inima e talentul
fiec\rei veri de a simula starea de
gra]ie, suspendarea, pauza, im -
presia c\-]i ofer\ o amânare ne -
sperat\, ca atunci când trebuie s\
pl\te[ti chiria, dar n-ai bani, iar
proprietarul vine [i-]i spune „Stai
lini[tit, d\-mi-i când ̀ i ai“. Fiecare
final de var\ din ultimii ani a fost,
de fapt, un reminder pentru fi na -
lul de via]\. Alalt\ieri am mai
g\sit pe cineva la fel ca mine – Tim
Kreider, eseist [i desenator, care a
scris ̀ n „New York Times“ un text
despre melancolia de la `nche -
ierea edi]iei: „Probabil c\ felul `n
care m\ simt acum, la finalul ve -
rii, are leg\tur\ cu felul `n care o
s\ m\ simt la finalul vie]ii, presu -
punând c\ o s\ am atunci su -
ficient timp [i minte ca s\ m\ pot
gândi la asta: o s\ fiu uimit de tur -
nura nea[teptat\ pe care au luat-o
lucrurile, o s\ regret tot ce n-am
apucat s\ fac, o s\ m\ ag\] de prie -
tenii [i de pove[tile amuzante pe
care le-am adunat, [i o s\ m\ `n -
treb unde s-a dus totul“. A[ ad\u -
ga la asta [i câteva versuri din
Când vacan]a s-a terminat de tot,
de Mark Strand, dar ar fi deja prea
mult. {i oricum, mai e var\ [i la
anul. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Crize existen]iale, crize de nervi
Drag\ „Suplimentule de
cultur\“, cât ai fost tu `n
vacan]\ s\ [tii c\ a fost
a[a [i-a[a. Nu prea au
fost nici multe filme la
cinema, nici prea
str\lucite. M-am distrat
mult la Relatos salvajes,
moderat la Jurassic
World [i pu]in la Ant-
Man (adic\ mai mult 
m-a surprins c\ nu 
m-am plictisit). 

Vacan]\ cu peripe]ii/ Vacation, de Jonathan M. Goldstein [i John Francis Daley

Calea dreapt\
trece prin stomac
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