
Drumul
transform\rii
cuplului `ntr-o
familie

Eli B\dic\

Uneori se `ntâmpl\ s\ iei de pe raft
o carte [i s\ ̀ ncepi s\ o cite[ti, ̀ n fu-
ga zilei, zicându-]i c\ vei renun]a la
ea dac\ primul capitol nu te con -
vinge s\ mergi mai departe. {i apoi,
cu uimire, s\ consta]i c\ mai vrei
un capitol, [i `nc\ unul [i, dintr-o
dat\, o la[i din mân\ abia când ai
terminat-o. Mi s-a `ntâmplat cu ro-
manul Calitatea luminii, semnat de
scriitorul [i traduc\ torul Mircea
Pric\jan, ap\rut la Polirom. 
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INTERVIU 

CU SCRIITORUL 
NICHITA DANILOV

„Dumnezeu era
acolo, prezent
`n fiecare loc“

George Neagoe

Nichita Danilov s-a n\scut pe 
7 aprilie 1952, `n comuna Mu[e -
ni]a, jude]ul Su ceava. Este poet,
romancier, eseist [i publicist.
Membru al Uniunii Scrii torilor
din Romania [i al PEN Club
European. 

» pag. 8-10

Citi]i interviurile realizate de Iulia Blaga `n » paginile 2-3

C|LIN PETER NETZER {I CEZAR PAUL-B|DESCU VORBESC DESPRE 

„Ana, mon amour“

O ]ar\ cât 
o fic]iune

Radu Pavel Gheo

Statul român nu exist\. Nu exist\
nici guvern al României. Nici par-
lament na]ional. Ne ame]im cu
vorbe mari, cu fraze gonflate, cu
patriotisme de microfon [i ecran.
Toate lucrurile astea, `n care unii
dintre noi mai cred, putrezesc ̀ nce-
tul cu `ncetul `n lada retoricii g\u -
noase, `n punga cu vorbe goale,
f\r\ nici o leg\tur\ cu realitatea `n
care tr\im. Aici, `n România, sta -
tul de drept e, la fel ca `n perioada
comunist\, o fic]iune. S-au schim-
bat doar st\pânii [i apuc\turile lor.

» pag. 5

Cronic\ de carte

Ana, mon amour va fi ultimul film din Competi]ia Berlinalei [i va fi prezentat pe 17 fe bruarie 2017. 
E a[teptat la Berlin cu ner\b dare, pentru c\ e primul film al lui C\lin Peter Netzer dup\ Ursul de Aur
ob]inut `n 2014 cu Pozi]ia copilului. La noi, filmul e a[teptat cu [i mai mare ner\bdare, pentru c\
adapteaz\ romanul lui Cezar Paul-B\descu, Lumini]a, mon amour (ap\rut la Editura Polirom).
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CU ANA LA PSIHIATRU?

C\lin Peter Netzer 
[i Cezar Paul-B\descu vorbesc
despre Ana, mon amour

Interviuri realizate de 
Iulia Blaga

Cezar Paul-
B\descu: Nu am
vrut s\-mi dau mai
mult\ importan]\
decât era cazul

Scriai `n carte: „Deja aud
golanii din fundul s\lii cum
fluier\ [i strig\ «Fute-o, m\,
fraiere!». Sala râde. Au [i ei
dreptate, s-or fi plictisit oa-
menii de atâta lips\ de ac -
]iune“. Dincolo de celebra ex-
presie, s\ `n]elegem c\ ai
avut o premoni]ie c\ romanul
va ajunge film? 

Zicerea asta, a golanilor din sala
de cinematograf, era un loc co-
mun pe vremea copil\riei mele.
Cum ap\rea vreun s\rut mai `nfo-
cat pe ecran, cum se g\sea un cu-
rajos s\ strige asta, sub protec]ia
`ntunericului s\lii de cinema -
tograf. Era, printre altele, [i felul
`n care publicul amenda ipocrizia
din filme, care se f\ceau c\ nu [tiu
c\ un ingredient principal `ntr-o
poveste de dragoste este chiar
amorul fizic. 

Pe de alt\ parte, personajul din
roman este f\r\ discu]ie un fraier
din perspectiva gândirii macho,
c\ nu sare pe fat\ din prima ([i
nici m\car din a doua), ca orice
mascul care se respect\. Cât de-
spre premoni]ia c\ va ajunge film,
m\rturisesc c\ nu am avut-o. Sunt
doar un pasionat al artei cine-
matografului – [i asta se vede [i `n
ce scriu. Premoni]ia au avut-o
`ns\ unii critici care au comentat
romanul meu. De exemplu, Bog-
dan-Alexandru St\nescu scria
chiar aici, `n „Suplimentul de 

Cultur\“, despre caracterul cine-
matografic al romanului Lumi-
ni]a, mon amour. Dup\ cum [tim,
BAS are un nas critic foarte bun.

{i oricum, din câte am auzit,
filmul nu duce lips\ de
„ac]iune“.

Nu e un film de ac]iune, dar nu
duce lips\, e adev\rat. Nici filmul,
nici romanul nu intr\ `n jocul
ipocriziei de care vorbeam. Adic\
n-o s\ vezi personajele s\rutându-se,
pentru ca apoi camera s\ fie in-
teresat\ ̀ n mod aberant de nu [tiu
ce detaliu din jur. Camera nu

`ntoarce privirea ru[inat\, pentru
c\ nu are de ce. Reprimarea sexu-
lui duce la nevroz\, or, `ntr-un
film care se bazeaz\ atât de mult
pe psihanaliz\, n-o s\ g\se[ti o 
atitudine nes\n\toas\ din acest
punct de vedere. Sexul e ceva
firesc, unul dintre lucrurile im-
portante ale vie]ii noastre, iar a
vorbi despre o rela]ie amoroas\
f\când abstrac]ie de el e ca [i când
ai face un film de arte mar]iale
f\r\ s\ ar\]i nici o b\taie.

Te citez iar: „D\-l dracu’ de
labagiu! Hai s\ mergem la alt
film, c\ \sta-i na[pa r\u!“.

Nu cred c\ e cazul filmului
lui Netzer, dar o s\ te `ntreb
`n ce m\sur\ filmul se apro -
pie sau/[i se `ndep\r tea z\ de
cartea ta.

C\lin Netzer a ales din romanul
meu câteva scene care servesc in-
ten]iei sale artistice [i, pe lâng\
acestea, am construit `mpreun\
multe alte scene noi (care nu se
reg\sesc `n roman). Miezul po -
ve[tii e acela[i: o rela]ie de cuplu,
`n care unul dintre cei doi are o
afec]iune nervoas\. Plecând de la
acest lucru ̀ ns\, romanul [i filmul
exploreaz\ direc]ii diferite. Dac\

`n roman m-a interesat cu prec\ -
dere o critic\ la adresa lumii `n
care tr\im, a felului `n care aceas-
ta se raporteaz\ la boala nervoas\
[i a solu]iilor ineficiente – dac\ nu
chiar ridicole – pe care le ofer\,
Netzer a fost interesat `n film doar
de latura personal\, psihic\ [i psi-
hanalitic\, de rela]ia de depen-
den]\ [i de codependen]\ dintre cei
doi. Prin urmare, filmul [i cartea
sunt dou\ opere foarte diferite,
care se completeaz\ reciproc.

Cum se simte un scriitor al
c\rui roman ajunge film? Ca

Ana, mon amour va fi ultimul film din Com-
peti]ia Berlinalei [i va fi prezentat `n 17 fe -
bruarie 2017. E a[teptat la Berlin cu ner\b -
dare, pentru c\ e primul film al lui C\lin Peter
Netzer dup\ Ursul de Aur ob]inut `n 2014 cu

Pozi]ia copilului. La noi, filmul e a[teptat cu
[i mai mare ner\bdare, pentru c\ adapteaz\
romanul lui Cezar Paul-B\descu, Lumini]a,
mon amour (ap\rut la Editura Polirom), 
despre care autorul s\u a spus c\ este o

auto fic]iune. Dup\ cum povestesc mai jos 
scriitor [i regizor, romanul e doar punctul de
plecare, iar ingredientul surpriz\ al filmului e
psihanaliza. Cu Ana la psihiatru? O s\ vede]i
din 3 martie 2017, când intr\ filmul `n România.
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un tat\ al c\rui copil se
c\s\tore[te?

Chestia cu c\s\toria cred c\ se
`ntâmpl\ de când `]i trimi]i ro-
manul `n lume, de atunci
`nceteaz\ s\ mai fie al t\u. Dup\
aceea, cartea devine a fiec\ruia
care o cite[te – [i astfel `i d\ via]\
pove[tii cu mijloacele proprii, `n
propriul cap. Apropo de asta, ex-
traordinar pentru un scriitor este
s\ poat\ intra `n capul cititorilor
s\i, s\ vad\ cum se ̀ ntrupeaz\ aco-
lo povestea. Iar eu am avut privi-
legiul acesta când am participat la
casting, iar ca prob\ era chiar un
fragment din scenariu care prelua
o scen\ din roman. Am v\zut atunci
felurite interpret\ri ale scenei res -
pective, mai bune sau mai slabe,
dar au fost [i unele perfect valabile
care m-au surprins, c\ci nu m\
gândisem la ele.

Când a]i scris scenariul, te-ai
b\tut pentru unele replici &
situa]ii care erau `n carte?

Am fost con[tient de la bun
`nceput c\ filmul e cu totul alt\
mâncare de pe[te fa]\ de roman,
c\ ar fi o mare gre[eal\ ca filmul
s\ fie `n vreun fel subordonat ro-
manului [i c\, pe de alt\ parte, au-
torul filmului este regizorul. Tu,
ca membru al echipei, po]i s\-]i
pui talentul ̀ n slujba viziunii regi-
zorului a[a cum face de exemplu
un violonist `ntr-o orchestr\, care
urmeaz\ drumul indicat de diri-
jor. ~n colaborarea din acest
proiect, nu am avut a[a-zisele or-
golii de creator. Sunt st\pânul ab-
solut, creatorul `n cazul c\r]ilor
mele – [i asta mi-e de ajuns.

Cât de mult te-ai implicat `n
restul compartimentelor –
alegerea actorilor, costu -
mele, regia poate?

Nu m-am implicat. Am participat,
ca simplu spectator, la o zi de cas -
ting [i la o zi de filmare. Asta, tot

pentru c\ nu am vrut s\-mi dau mai
mult\ importan]\ decât era cazul.

S-a spus despre carte c\ e la
limita dintre biografie [i
fic]iune. Cum crezi c\ cine-
matograful, prin natura lui,
poate duce mai departe acest
joc? {i-a propus Ana, mon
amour s\ fac\ asta?

Cartea este un roman, chiar dac\
autofic]ional, iar filmul este unul
de fic]iune, nu o docudram\. E
adev\rat, cum nu suntem Dum-
nezeu, nu putem crea din nimic, 
ci folosindu-ne de lucruri deja 
existente, adic\ de experien]ele
noastre (pe care le rearanj\m, le
lumin\m diferit [i le reinter pre -
t\m). Dar asta fac to]i creatorii de
fic]iune – fie c\ o declar\, fie c\ nu.

Care e replica ta preferat\
din film?

„De ce vrei s\-]i ba]i tu cuie-n talp\
ca Iisus Hristos?“ Este replica
tat\lui lui Toma, adresat\ fiului,
[i, de[i e o tâmpenie, dac-o iei la
bani m\run]i e de-a dreptul
abisal\. E o tâmpenie pentru c\
Iisus Hristos nu [i-a b\tut niciun
cui, cuiele au fost b\tute de al]ii.
Expresia e de fapt „a-]i bate cuie-n
talp\“, la care tat\l a ad\ugat ches-
tia cu Iisus Hristos, contaminat cu
siguran]\ de faptul c\ Lui i-au fost
b\tute piroane `n labele picioa -
relor, când a fost suit pe cruce. 

Dac\ `ns\ cro[etezi pu]in pe
marginea acestei ziceri, ajungi la
adev\rate dezbateri teologice. Oa -
re Hristos, Dumnezeu atotputer-
nic, nu [i-a b\tut el `nsu[i cuiele
acceptând [i premeditând r\stig-
nirea? Schimbând ce e de schim-
bat, cam asta e [i condi]ia lui To ma:
acceptând o rela]ie cu probleme,
despre care [tie de la bun `nceput
c\-i va produce suferin]\, e ca [i
când [i-ar bate singur cuie cu mâ-
na altuia. ~ntrebare este `ns\: are
de ales când accept\?

C\lin Peter Netzer:
De fapt, e ca [i
cum Cezar ar fi
devenit pacientul,
iar eu psihanalistul 

„Eu sunt Lumini]a“, i-ai fi
spus lui Cezar Paul-B\descu
dup\ ce ai citit cartea. 

Ei, i-am spus-o `n sensul c\ m\
reg\seam `n personajul ei. {i cu
cel\lalt personaj m\ identificam,
dar a[a a ]inut Cezar minte. Dar e
adev\rat, m-am identificat mai
mult cu Lumini]a [i i-am spus-o
`n sensul de „Madame Bovary
c’est moi“.

Dup\ ce ai f\cut filmul, te
identifici mai mult tot cu
Ana? Ana, anima…

Da, mai mult cu Ana decât 
cu Toma. 

Cum ai ajuns s\ adaptezi ro-
manul lui Cezar?

L-am citit `n 2010, când scriam de-
ja la Pozi]ia copilului [i m-a in-
teresat de pe atunci. ~n 2014, când
am `nceput s\ caut subiect pentru
un nou film, mi-am amintit de
carte, l-am sunat pe Cezar, ne-am
`ntâlnit [i am `nceput s\ discut\m
despre o posibil\ colaborare. Am
b\tut palma [i a[a a `nceput.

Ce te-a tras de mânec\ la
povestea asta? 

Voiam de mai demult s\ fac o
poveste de dragoste despre o
rela]ie de codependen]\. M\ in-
teresa mult subiectul, aveam [i
ni[te experien]e personale la mij -
loc, [i cartea mi-a picat foarte bine
pentru c\ avea deja o poveste, eu –
spre deosebire de Pozi]ia copilului –
nemaidorind s\ bag chestii per-
sonale `n poveste. Puteam s\ fiu
astfel mai obiectiv.

Cum a]i scris scenariul la
atâtea mâini?  

Primele drafturi le-am scris cu
Cezar, apoi am luat concursul la
CNC [i am continuat s\ lucrez la
scenariu, apoi am adus-o pe Iulia
Lumânare, care avea ni[te
cuno[tin]e de psihanaliz\.

De ce n-ai adus un psihanalist?

M-am consultat [i cu un psihana -
list, stai lini[tit\. L-am chemat pe
Vasile Dem. Zamfirescu, dar nu-
mai pentru consulting. Nu putea
scrie un scenariu. A[ vrea s\ spun
c\ filmul nu este o ecranizare cla-
sic\ [i c\ e mai mult inspirat de
romanul lui Cezar Paul-B\descu.
Am plecat de la carte, dar lucrurile

s-au schimbat mult pe parcurs.
A[a c\ nu m\ `ntreba ce era `n
carte, c\ nici nu mai [tiu.

Dar de ce aveai nevoie de psi-
hanaliz\? Era ceva legat de
dramaturgie sau de propriile
tale experien]e?

{i, [i. Era `n primul rând legat de
dramaturgie, pentru c\ era dificil
s\ faci o poveste de dragoste
desf\[urat\ pe durata a 10 ani 
[i nu voiam s\ recurg la voice
over-uri sau la alte prostii din
astea. Ideea, de fapt, mi-a venit
când am `nceput s\ scriu scenari-
ul cu Cezar [i el mi-a spus c\ ro-
manul e autofic]ional, nu autobi-
ografic. Am vrut s\ merg mai `n
adânc. Cartea asta, a[a cum mi-a
povestit el, a fost de fapt un fel de
terapie, este punctul lui de vedere
despre ce i s-a `ntâmplat.

O autopsihanaliz\?

Da, [i o r\zbunare pân\ la urm\.
El nu-[i d\ seama, nu e con[tient,
dar dac\ e[ti ̀ n afar\ [i analizezi…
De fapt, e ca [i cum el ar fi devenit
pacientul, iar eu psihanalistul. De
aceea am preferat s\ merg mai de-
parte cu Iulia, pentru c\ Cezar era
prea obiectiv. Da, psihanaliza
func]ioneaz\ `n film pentru c\ e
un fel de metanaliz\, adic\ analiz\
`n analiz\ `n analiz\. Ea face o
analiz\, pe urm\ o face el – a[a e
filmul. E povestit de el, bazat pe
[edin]ele psihanalitice care `n -
seamn\ s\ spui tot ce ̀ ]i trece prin
cap, indiferent de timp [i spa]iu.
Deci e un fel de puzzle, iar la final
analizele lor devin o analiz\ a
spectatorului.

Am `n]eles. Adic\ n-am `n -
]eles, dar o s\ `n]eleg când o
s\ v\d filmul. Po]i spune deci
c\ filmul e autofic]ional `n ce
te prive[te?

Foarte pu]in de data asta. Am
`ncercat s\ nu m\ mai implic
emo]ional [i personal. Filmul are
leg\tur\ cu mine, dar lucrurile
sunt amestecate.

Ce sfaturi ]i-a dat Vasile
Dem. Zamfirescu?

Sfaturi profesionale [i sfaturi de
profan citind un scenariu. Am
vrut s\ m\ verific, s\ v\d dac\
anu mite lucruri sunt posibile. Am
f\cut o analiz\ aproape 10 ani, dar
nu sunt doctor `n psihanaliz\.
Chestii tehnice, termeni.

I-a pl\cut scenariul?

Evident c\ i-a pl\cut. Fiind pe
domeniul lui

~n ce m\sur\ te-a incitat fap-
tul c\ romanul era la limita

dintre realitate [i fic]iune?
Ai `ncercat s\ sugerezi asta
`n film?

~ntr-un fel e sugerat prin analiz\,
pentru c\, dac\ un pacient rela -
teaz\ o poveste, aceasta e subiec-
tiv\, e vorba de adev\rul lui. 

Dup\ un film atât de aureolat
ca Pozi]ia copilului, cât de
mare a fost presiunea?

Presiunea evident c\ a fost mare.
Dup\ ce ai un a[a succes, [tii c\ tre-
buie s\ faci fa]\ `n continuare, mai
ales c\ to]i sunt cu ochii pe tine. Am
ales scenariul \sta, dar a fost un pic
complicat, pentru c\ are s\rituri
`nainte [i `napoi [i ai tot timpul
tendin]a s\ te `ntorci [i s\ te pierzi
`n el. A[a c\ am mizat pe vizual. Pe
ecran lucrurile vor fi mult mai sim-
ple [i, la un moment dat, nici n-o s\
mai conteze. Filmul avea oricum
alt\ `n]ele gere dincolo de spa]iu [i
timp, [i asta se pare c\ ne-a reu[it.
De[i a fost periculos, po]i s-o dai `n
gard foarte u[or.

Cu ce provocari te-ai mai
confruntat? Finan]\ri ai g\ -
sit u[or...

Nu a fost greu s\ g\sesc banii, dar a
durat ceva, nu a fost a[a simplu. Cel
mai greu, `n afar\ de scenariu, a
fost castingul. Am v\zut aproape
to]i actorii din România `ntre 20 [i
30 de ani. ~n primul rând, trebuia ca
cei doi actori s\ se potriveasc\.
Apoi, dup\ un an de casting, un an
de zile am f\cut repeti]ii [i am lu-
crat cu actorii la dialog, ca s\
potrivesc replicile `n gura lor. I-am
trimis [i pe ei câteva luni la analiz\,
ca s\ `n]eleag\ despre ce e vorba.

Crezi c\ filmul va avea la noi
un mai mare succes decât
Pozi]ia copilului? Fiind o po -
veste de dragoste... 

E posibil, important e s\ intre
lumea s\-l vad\. Dar depinde [i de
Berlin. Dac\ ia un premiu impor-
tant, o s\ se duc\ lumea, iar pe urm\
lucreaz\ reclama din gur\-n gur\.
Cred c\ e un film `n care se vor re-
cunoa[te foarte mul]i, dac\ nu to]i. 

Te duci mai relaxat la Berlin
dac\ ai deja un Urs de Aur?

Nu [tiu ce s\ spun, da [i nu. Data
trecut\ nu aveam ce pierde, dar
acum oamenii au anumite a[ -
tept\ri. Orice premiu sub Ursul de
Aur ar fi pentru ei un e[ec, ceea ce
nu e adev\rat. Mi-am asumat
riscul, dar asta e lumea. 

Cu cine vii la Berlin?

Cu toat\ lumea, cu cât mai mul]i:
Oana Iancu, Butic\, Dana Bunes-
cu, Cavallioti, Mircea, Titieni,
Ivanov, Carmen. 

Ana, mon
amour

Regia: C\lin Peter Netzer
Scenariul: Cezar Paul-

B\descu, C\lin Peter Netzer,
Iulia Lumânare

Imaginea: Andrei Butic\
Montajul: Dana Bunescu
Cu: Mircea Postelnicu, 

Diana Cavallioti, Adrian 
Titieni, Vlad Ivanov, 

Carmen T\nase
Produc\tor: Oana Iancu
Coproduc]ie România,

Germania, Fran]a `ntre 
Parada Film, Augenschein
Filmproduktion [i Sophie

Dulac Productions



Scumpe domnule Balzac, mi-am
adus aminte de dumneata citind
câteva `ntâmpl\ri lume[ti din
via]a scriitorilor. A]i r\mas `n is-
toria literaturii [i cu aceast\ trist\
observa]ie pe care obi[nuia]i s\ o
face]i la ie[irea de la bordel: s-a
mai dus un roman! Legenda spune
c\ v\ cam sec\tuiau damele.
Aceast\ explozie de umanitate m-a
apropiat de dumneata [i, `n ciuda
a ceea ce gre[it au fost `nv\]a]i s\
cread\ cei de ast\zi, nu v\ g\sesc
deloc dep\[it, domnule Balzac.
Dimpotriv\, dimpotriv\, aseme-
nea celui mai `n]elept dintre prie-
tenii mei, sunt `ncredin]at c\, pe
m\sur\ ce trece timpul, noi abia

ne apropiem de dumneavoastr\.
A]i cunoscut omul. Nu se mai poa-
te gândi ast\zi comedia uman\ `n
afara celor pe care ni le-a]i l\sat.

O alt\ acuza]ie care vi se aduce
este exagerata complexitate a des-
crierilor din operele dumneavoas -
tr\, excesul de compara]ii. O g\sesc
nefondat\. Ba dimpotriv\. A[ ad\u -
ga aici c\ rareori au existat prozatori
atât de puternici, care s\ fie conco-
mitent atât de mari poe]i (compa -
ra]ia tr\deaz\ dintotdeauna poetul,
m-am `ncântat de aceast\ atât de
simpl\ [i totu[i minunat\ remarc\:
„se uit\ `n jurul s\u, ca un câine 
care, furi[ându-se `ntr-o buc\t\rie
str\in\, se teme de b\taie“).

A[adar, ace[tia sunt pionii mei,
domnule Balzac. A[a v\ joc: cu
ace[ti pioni de alb ̀ n cavalcad\. Cred
c\ sunte]i `ndelung subestimat, toc-
mai pentru c\ v-au strecurat `n ma-
teria [colar\, printre clasici (ceea ce
salveaz\, `n prefabricate, memoria,
dar v\ `ndep\r teaz\ de tân\rul citi-
tor). Nu mai sunt tân\r cititor. Am
de altfel vârsta la care dumnea-
voastr\ a]i publicat, la 1832, Colone-
lul Chabert. {i nu m\ sfiesc s\ afirm
c\ aceasta este o capodoper\, oricât
de mul]i mi-ar contesta afirma]ia.

Povestea acestui colonel din r\z -
boaiele napoleoniene care se `ntoar-
ce la Paris, dup\ ce a fost declarat
mort, s\-[i ia `napoi vechea via]\,
lupta lumii de a r\mâne pe pozi]ii,
contra colonelului [i a adev\rului,
vederile din curtea interioar\ a [leh-
tei avoca]ilor... toate acestea sunt te-
ribile, domnule Balzac! 

S-a f\cut [i un film de mare suc-
ces dup\ lunga dumneavoastr\ nu-
vel\, `nspre sfâr[itul mileniului II.
Cu marii actori Gérard Depardieu,
Fanny Ardant [i Fabrice Luchini.
Nu e un film r\u, dar nu reu[e[te
nici m\car s\ se apropie de carte. Cu

toate acestea, editorii insist\ s\ lase
pe coper]i imagini din aceast\ peli-
cul\, ca [i cum cinemaul ar fi cu ce-
va superior literaturii. Mi se pare o
barbarie, m\ revolt, dar [i trec u[or
mai departe. La ce folos?

Domnule Balzac, v\ asigur c\ v\
citesc tot mai atent de la ̀ ntoarcerea
Colonelului [i nu v\ g\sesc, deloc,
cusur. Dimpotriv\! Dimpotriv\, le
strig detractorilor! Privi]i acest frag-
ment: „Acest birou `ntunecos, n\ p\ -
dit de praf, avea, a[adar, pentru
`mpricina]i, aidoma tuturor celorlal-
te, ceva resping\tor, ce f\cea din el
una dintre cele mai hidoase mon-
struozit\]i pariziene. Desigur, dac\
sacristiile igrasioase, unde rug\ciu-
nile se cânt\resc [i se pl\tesc ca ni[te
mirodenii; dac\ dughenele de haine
vechi, unde se leag\n\ zdren]e care
ve[tejesc toate iluziile vie]ii, ar\tân-
du-ne cum sfâr[esc bucuriile noas-
tre; dac\ aceste dou\ cloace ale poe-
ziei n-ar exista, un birou avoc\]esc
ar fi cea mai oribil\ dintre toate du-
ghenele din societate noastr\. Dar la
fel se ̀ nf\]i[eaz\ un tripou, un tribu-
nal, un birou de loterie [i un bordel.
De ce? Pentru c\ `n aceste locuri,

drama, petrecându-se `n sufletul
omului, face s\ nu-i mai pese de ni-
mic din jur; ceea ce ar explica deopo-
triv\ simplitatea marilor gânditori
[i a marilor ambi]io[i“.

Personal, nu g\sesc printre con-
temporani pe nimeni care s\ poat\
s\ se ridice la aceast\ ̀ n\l]ime a des-
crierii unei idei. E o realitate pe care
trebuie s\ o `ndur.

O `ndur. 
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1.

La patiserie, eu:
— Cinci covrigi cu mac [i doi

covrichingi.
— N-avem covrichingi. Ce-s \ia?
— Nu [tiu doamn\, ceva gen un

covrig mai special, king, regal,
cred. Mi-a zis un coleg s\-i cum -
p\r. N-a]i auzit?

Vânz\toarea e clar amuzat\ de
ce tr\snaie vreau eu.

— Unul nu doar cu crenvu[ti,
ci [i cu brânz\, dup\ câte am
`n]eles – mai adaug.

— Aaa, p\i \la-i buldog cu chiz
[i hodog, `mi corecteaz\ ea, cu se-
riozitate, tr\snaia cerut\ de mine.
Buldogi din \[tia cu ciz [i hodog
mai avem, dar numai doi. ~i vre]i?

2.

De fiecare dat\ când ai mei pleac\
de acas\, tata `ncuie tot, la maxi-
mum, leag\ lac\te [i cabluri pe la
por]i, pe la u[i, blocheaz\ orice
punct prin care s-ar putea intra pe
domeniul lui. Parc\ ar fi `n stare –
râd eu cu mama cât `l a[tept\m s\

termine, cu motorul pornit; tot-
deauna ni se pare nesfâr[it de
mult – s\ sape un [an] `n jurul
cur]ii, s\ bage ap\ [i crocodili,
plus câteva mine antipersoan\ [i
un rând de sârm\ ghimpat\ pe
margine. „S\ nu intre vreun ne-
bun“, se justific\. Pare c\ pentru
el exist\ mereu un nebun care
umbl\ aiurea, liber, `n proximi-
tate. Nu c\-]i fur\ neap\rat
chestii, dar mai stric\ lucruri.

Am ajuns acas\ la mine, am
vorbit, am mâncat, ne-am uitat la
televizor. Mama s-a culcat, tata a
r\mas pe canapeaua din living,
`nvelit pân\ la gât cu o p\tur\, cu
fesul pe cap, s\-[i vad\ pân\ la
sfâr[it serialul pe care nu doar c\-l
urm\re[te, dar ̀ l [i comenteaz\ cu
glas ridicat, ca pe un meci de fot-
bal, `n acela[i timp. Am aprins lu-
mina `n curte. „~ncuie bine u[a,
mai intr\ vreun nebun“, zice tata.
Iar eu râd `n sinea mea de fricile
lui. Apoi vin `n buc\t\rie, fumez
[i m\ uit pe peretele Facebook. ~l
v\d pe Trump, v\d declara]ia vi-
cepre[edintelui ALDE care `i face
nazi[ti pe protestatarii din strad\,

`l v\d pe Dragnea l\udându-se c\
a dat mâna cu Trump, v\d ̀ ntâlni-
rea dintre Dodon [i Putin, v\d un
citat din ministrul educa]iei care
spune c\ „sunt oameni care din
na[tere, nativ, nu pot lua un baca-
laureat“, v\d comentariile persoa-
nelor obi[nuite la toate acestea. {i
multe altele. {i m\ gândesc c\ –
nu, frate! – degeaba râd eu de frici-
le lu’ tata. Trebuie s\ `ncui bine
u[a, s\ sap un [an], s\ bag croco-
dili. S\ pun un rând de sârm\
ghimpat\. ~ntotdeauna exist\
ni[te indivizi extrem de periculo[i
`n proximitate.

3.

Dac\ 6.9 pe scara Richter a lui Nae
Caranfil e un film bun, `nseamn\
c\ orice episod din Las Fierbin]i
(luat la `ntâmplare [i prezentat `n
cinema) ar merita un Oscar. Mi s-a
p\rut `nfior\tor de slab – nu pen-
tru c\ n-a[ aprecia un film comercial
mi[to (cum e Filantropica, de exem -
plu), ci pentru artificialitatea `n -
gro zitoare a jocului, pentru poan-
tele sub nivelul celor de la Vacan]a

Mare, pentru lipsa a en[pe chestii
care s\-l fac\ „v\zubil“. Pur [i
simplu, ca ̀ ntr-un vis urât, ca-n vi-
sele interminabile ale protagoni-
stului din film, aproape dou\ ore
am a[teptat s\ se `ntâmple ceva,
un cutremur, care s\-mi demon-
streze c\ regizorul e con [tient de
catastrofa pe care a pus-o ̀ n scen\,
c\ o d\ cumva la `ntors spre final
[i, de fapt, ne spune c\ a vrut s\ ne
arate cum nu trebuie s\ fie un
film. Nu unul de art\, ci unul cu
preten]ii decente, ̀ n limitele a ce-
ea ce [i-a propus. Dac\ n-a[ fi
[tiut regizorul, a[ fi jurat c\ e un
film de C\rm\zan convertit la co-
medie. E doar p\rerea mea de om
care vede filme de toate felurile,
care a dat 20 de lei pe bilet, nu o
spun din postura unuia care pre-
tinde c\ se pricepe. Nu vreau pole-
mici, zic doar pentru c\, uitându-m\

la comentariile [i cronicile de pe
net, aproape nimeni nu pare s\
observe c\ `mp\ratul e gol.

4.

M-am al\turat [i eu protestelor
din Ia[i [i din toat\ ]ara. Nu mai
`ncerca]i s\ ne prosti]i pe fa]\. 
Nici m\car nu mai e vorba de fon-
dul problemei, ci de modul ti -
c\los, ho]esc, `n b\taie de joc, cu
care PSD (`nc\ sper c\ doar unii
dintre membri; dac\ nu-s to]i a[a,
s\ protesteze [i ei) `[i trateaz\
con cet\]enii. 

Miercuri, peste cin[pe mii de
oameni au ie[it `n strad\ la Ia[i,
ni[te sute de mii, `n toat\ ]ara,
cum nu s-a `ntâmplat de la Revo-
lu]ie ̀ ncoace. Sau nici m\car atunci.
{i, dac\ o ]ine]i tot a[a, vor ie[i [i
mai mul]i, nu or s\ v\ mai voteze
nici m\car mor]ii lui Dragnea.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Jurnal din vremuri tulburi

Cartea Colonelul Chabert (traducere din limba
francez\ de Marcel Gafton) a fost publicat\ 
la Polirom `n 2015.

Scrisoare c\tre domnul Balzac
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~n România noastr\ real\ exist\ la
un cap\t câteva milioane de oa-
meni care muncesc, cei pe care `i
putem numi p\lma[i sau iobagi, [i
care pl\tesc pentru fic]iunea nu-
mit\ stat taxe, impozite, amenzi,
contribu]ii la bugetul asigur\rilor
de s\n\tate [i alte cele. La cel\lalt
cap\t al canalului colector de bani
stau câteva mii de oameni, baro-
nii politicii [i administra]iei ro-
mâne[ti, care se folosesc de banii
respectivi a[a cum le trece lor
prin cap, de obicei ̀ mbog\]indu-se
pe ei [i propriul clan. Asta e, 

simplificat\, realitatea noastr\
meschin\: milioane de oameni 
care pl\tesc taxe de protec]ie unor
grupuri de profitori ce de]in pute-
rea de mai bine de un sfert de se-
col. Partidele politice, parlamen-
tul, institu]iile statului de drept
sunt [i ele ni[te fic]iuni, ni[te for-
me f\r\ fond folosite drept masc\
pentru aceast\ realitate rapace.

P\lma[ii s-au mai revoltat din
când `n când, din când `n când ba-
ronii au mai f\cut un pas `napoi
sau, gra]ie unor lupte intestine, 
s-au mai doborât unii pe al]ii, dar

România tot n-a devenit un stat de
drept, un stat democratic. P\rea
c\ o s\ devin\ – mereu p\rea a[a.
Când Conven]ia Democrat\ a
`nvins `n alegeri FSN, când ]ara
noastr\ a devenit stat membru al
Uniunii Europene, când opozi]ia
condus\ de Traian B\sescu a pre-
luat puterea, `n dauna aceluia[i
FSN/PSD... am sperat [i iar am
sperat. Am ie[it `n strad\ de zeci
de ori. Am protestat [i am sus]i -
nut. Am crezut. Al]ii, mai sceptici
sau, poate, mai resemna]i au emi-
grat, cu inima grea, dar convin[i
c\ aici n-o s\ se schimbe niciodat\
mare lucru.

Un pas `nainte, doi pa[i `napoi:
a[a a evoluat statul de drept `n 

România pân\ acum câ]iva ani. {i
dintr-odat\, prin nu [tiu ce con-
curs de `mprejur\ri, am `nceput
s\ vedem cum sunt pu[i sub acu-
zare, aresta]i [i chiar condamna]i
oameni politici din prima linie,
nume grele ale marelui jaf postco-
munist, oameni care p\reau in-
tangibili. Am avut apoi, vreme de
un an, cel mai onest guvern post -
comunist [i am sperat iar, de[i cu
inima strâns\, fiindc\ b\nuiam ce
ne-ar putea a[tepta dup\ alegerile
din decembrie.

B\nuiam, da, dar cred c\ nimeni
nu-[i putea imagina agresivitatea
cu care ar putea contraataca noii
guvernan]i, adic\ vechii profitori.
Amenin]a]i de-acum de o putere

juridic\ tot mai independent\, au
renun]at la orice aparen]e. (Pro-
babil c\ a[a ac]ioneaz\ un animal
`ncol]it când ̀ [i simte primejduit\
propria piele.) Lipsi]i de orice sub-
tilitate [i inteligen]\, au ac]ionat
cam `n felul `n care o f\ceau co-
muni[tii `n anii lor de glorie: s-au
`nc\p\]ânat s\ adopte o ordo-
nan]\ de urgen]\ gândit\ ̀ n a[a fel
`ncât s\-i scape de procese penale
pe greii [i dubio[ii baroni ai ]\rii.
S\-i gra]ieze, s\-i amnistieze, s\-i
lase s\ fie prim-mini[tri [i s\
st\pâneasc\ pe mai departe ]ara
asta de p\lma[i resemna]i.

La ora la care scriu textul de
fa]\, vreo trei sute de mii de oa-
meni, care `nc\ mai cred c\ to]i
cet\]enii României sunt egali `n
fa]a legii, au ie[it `n strad\ [i pro-
testeaz\ cu o `ndârjire admirabil\.
Pariez c\ baronii no[tri sunt nedu-
meri]i: ei [i-au tr\it toat\ via]a `n
logica raportului „st\pân-slug\“.
Noi, ceilal]i, mai sper\m o dat\ s\
transform\m fic]iunea `n realita-
te. Altfel ar fi mai bine s\ ne c\r\m
naibii din ]ar\. Sau s\ devenim cu
to]ii lichele [i s\ ne gra]iem unii
pe al]ii. Iar dac\ sim]im vreun
gust r\u `n gur\, nu-i nimic: e gus-
tul ]\rii `n care ne-am n\scut.

Statul român nu exist\. Nu exist\ nici guvern al
României. Nici parlament na]ional. Ne ame]im cu vorbe
mari, cu fraze gonflate, cu patriotisme de microfon [i
ecran. Toate lucrurile astea, `n care unii dintre noi mai
cred, putrezesc `ncetul cu `ncetul `n lada retoricii g\u -
noase, `n punga cu vorbe goale, f\r\ nici o leg\tur\ cu
realitatea `n care tr\im. Aici, `n România, statul de drept
e, la fel ca `n perioada comunist\, o fic]iune. S-au schim -
bat doar st\pânii [i apuc\turile lor.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

O ]ar\ cât o fic]iune

Politic ̀ ns\, PSD e ̀ ntr-un moment
cumplit. E ca un bolnav grav, care
se chinuie s\ se ridice ̀ n [ezut pen-
tru a ar\ta c\ `nc\ e puternic [i c\
nimic nu e cum pare. 

~n ciuda unanimit\]ii din [e -
din]a Comitetului Executiv al
PSD, tensiunea plute[te peste
partid. Primarul de Ia[i [i [eful fi-
lialei jude]ene a PSD, Mihai Chi-
rica, a cerut demisia ocupantului
de la Justi]ie, Florin Iordache, iar
un ministru din cabinetul Grin-
deanu [i-a dat demisia. Sunt pri-
mele semne din partea unor 
oameni din PSD care `n]eleg c\
drumul propus de Dragnea, Nico-
licea sau {tef\nescu nu e cel co-
rect, ba chiar direc]ia e periculoas\.

~n mod sigur, `n zilele care vin
vom mai auzi despre politicieni
din PSD care refuz\ s\ fie vasalii
[efului lor.

Zecile de mii de oameni care au
ie[it `n marile ora[e ale ]\rii nu
pot fi ignora]i, oricât [i-ar dori li-
derii social-democra]i. 

Situa]ia tensionat\ poate fi re-
zolvat\ simplu: guvernul `[i abro -
g\ propriile ordonan]e de ur-
gen]\. Dac\ PSD face asta, lucruri-
le se calmeaz\; dac\ nu, atunci
protestele se vor amplifica, iar `n
zilele urm\toare vor fi [i mai
mul]i oameni `n strad\.

~ns\, indiferent cum se ter-
min\ actuala criz\, pentru PSD
costurile de imagine sunt imense.

La mai pu]in de o lun\ de la insta-
larea propriului guvern, PSD
r\stoarn\ masa `ntr-un mod vio-
lent, reu[ind s\ irite partea activ\
a societ\]ii, s-o retrezeasc\. Am
v\zut ̀ n strad\ nu doar tineri, ci [i
mul]i oameni de afaceri, care 
[i-au l\sat treburile de la firm\
pentru a ocupa pie]ele centrale
din marile ora[e. E un semn c\
România care produce nu mai ac-
cept\ minciuna [i b\taia de joc a
guvernan]ilor [i un avertisment
c\ PSD a dep\[it linia ro[ie.

PSD va pl\ti cu vârf [i `ndesat
pentru ceea ce face `n aceste zile.
Cei care `[i imagineaz\ c\ lumea
uit\ actualul episod se ̀ n[al\. Am-
ploarea furiei de acum nu sea -
m\n\ cu momentul Colectiv, nici
m\car cu episodul din 2014 cu 
blocarea votului din diaspora. E
mult mai grav, iar imaginea cu
pie]ele pline va r\mâne `ntip\ -
rit\ adânc `n mintea oamenilor.
N-ar fi exclus ca [i ̀ n cazul ̀ n care

ordonan]ele vor fi abrogate, oame-
nii s\ nu mai accepte pacea atât de
u[or. Adic\ s\ nu mai `nghit\
r\mânerea PSD la guvernare, caz
`n care solu]ia ar fi declan[area
de alegeri anticipate. C\ e dificil
de ajuns acolo, e o alt\ discu]ie.
Ce ̀ ncredere mai po]i avea ̀ ntr-un
partid care d\ de `n]eles c\ nu fa-
ce boroboa]a, iar a doua zi, pe
`ntuneric, emite ordonan]e de ur-
gen]\ prin care d\ liber la furat
clientelei sale politice? Poate fi gu-
vernat\ o ]ar\ timp de patru ani
când partidul aflat la putere e con-
siderat du[manul societ\]ii? ~[i
`nchipuie cineva c\, `n viitor, la
cea mai mic\ deraiere a PSD, oa-
menii nu vor ie[i din nou masiv ̀ n
strad\ la Bucure[ti, Cluj, Timi[oa-
ra sau Ia[i?

PSD a câ[tigat alegerile, dar 
[i-a b\tut joc de propria victorie,
stârnind ne`ncredere [i fric\ din
primele zile ale mandatului. Este
posibil ca [i printre pesedi[tii de
rând s\ existe aceast\ frustrare,
`ntrucât liderii lor au avut cu totul
alte calcule.

Dragnea [i cei din jurul lor au
crezut c\, dac\ vor fi genero[i la
`nceput de mandat [i vor arunca
cu bani `nspre diferite categorii
sociale, vor avea parte de lini[te,
iar ei vor putea face orice. E cea

mai mare gre[eal\ politic\ s\ te
gânde[ti c\, dac\ ai majoritatea,
po]i lua ce decizii ai chef. Parc\-l
[i vedem pe `n]eleptul Codrin
{tef\nescu spunându-i lui Dra-
gnea: „Las\ b\i Liviule, mergem
`nainte, c\-i prostim noi [i de
data asta“.

Anticipez c\ e o chestiune de
timp pân\ ce Liviu Dragnea va fi
debarcat de la [efia partidului. 

Electoratul a `nceput s\ se tre-
zeasc\, iar unii din PSD [tiu c\,
mergând pe aceast\ linie, vor
avea de pierdut. Paradoxal, actua-
la criz\ ar putea gr\bi cur\]area
partidului de oameni gen Drag-
nea, Nicolicea sau {tef\nescu. 

Fardurile PSD din campania
electoral\ s-au dus, iar oamenii
v\d acum fa]a hidoas\ a unei for-
ma]iuni care d\ timpul `napoi ca
s\ poat\ fura `n lini[te.

PSD are de ales: ori se cur\]\ [i
devine un partid frecventabil, care
nu sperie atunci când preia guver-
narea, ori va `ncepe pr\bu[i rea.

Social-democra]ii au câ[tigat
doar pentru c\ România vie a stat
acas\ ̀ n ziua votului. ~ns\ va fi greu
pentru PSD s\-i mai ]in\ `n cas\ pe
ace[ti oameni. ~ndârjirea de acum
se va vedea la primul moment elec-
toral important care va urma.
Adic\ la preziden]ialele din 2019.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

PSD la r\scruce: schimbare sau pr\bu[ire
Mi-e greu s\ estimez cum se vor termina lucrurile privind celebrele ordonan]ele
de urgen]\ date pe furi[ la ceas de sear\, pentru c\ totul se mi[c\ de la o or\ la
alta. PSD nu renun]\ la ordonan]e, iar Comitetul Executiv [i-a ar\tat tocmai
sprijinul pentru liderul s\u, Liviu Dragnea. Cu toate astea, `n PSD nu e lini[te,
oamenii n-au cum s\ fie satisf\cu]i de ceea ce se petrece, pentru c\ nu to]i din
PSD sunt corup]i, iar principalul lor scop nu e punerea furti[agurilor la ad\post.
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DIN ISTORIA CONCURSULUI INTERNA}IONAL PIOTR CEAIKOVSKI (I)

Când la Conservatorul din
Chi[in\u nu existau decât
„doi piani[ti [i jum\tate“

Cercetarea `n adâncime a arhive-
lor aduce de multe ori surprize [i
r\stoarn\ idei preconcepute [i bine
instalate `n istorie. M-am convins
`nc\ o dat\ citind zilele trecute di-
serta]ia unui profesor american de
istorie, Kiril Tomoff, de la Universi-
tatea Riverside din California, 
autor al unui `n multe privin]e pa-
sionant volum intitulat Virtuozii
peste hotare. Muzica sovietic\ [i
competi]ia imperial\ `n perioada
timpurie a R\zboiului Rece, 1945-
1958 (Kiril Tomoff, Virtuosi Abro-
ad. Soviet Music and Imperial
Competition during the Early Cold
War, 1945-1958, Ithaca & London:
Cornell University Press, 2015).

Kiril Tomoff a avut [ansa s\ efec -
tueze cercet\ri ample `n arhi vele

ruse, rezultatul constituindu-l o
sintez\ de mare interes. Cinci mari
capitole se ocup\ de soarta unor
muzicieni celebri – „{ostakovici [i
Cortina de Fier“, „Oistrah `n tur-
neu, Richter acas\“, „Oistrah [i Im-
presarul: Turneele de concert so-
vietice [i integrarea sistemic\“ –, ̀ n
timp ce alte dou\ se concentreaz\
pe eforturile [i presiunile propa-
gandei muzicale sovietice `n pri-
mul deceniu al R\zboiului Rece:
„Duelul Pianelor: Dinamici impe-
riale [i na]ionale `n concursurile
muzicale postbelice“ [i „De la S\r -
b\toarea Muzicii la Concursul
Ceai kovski: Moscova ca un centru
mondial al culturii muzicale“.

Extrem de instructiv, gra]ie re-
vela]iilor documentelor consultate
de Kiril Tomoff, este capitolul con-
sacrat istoriei Concursului Inter-
na]ional Ceaikovski, considerat de
regul\ o expresie a unui moment
relativ scurt de destindere `n rela -
]iile interna]ionale. Or, cercet\rile
profesorului american demon -
streaz\ existen]a unei „preistorii“
a Concursului, care a `nceput `n
1951, când [eful Comitetulului pen-
tru problemele artistice propunea
Comitetului Central stalinist pro-
iectul grandios, extrem de am -
bi]ios [i costisitor, al unui imens
Festival, botezat S\rb\toarea Mu-
zical\ de la Moscova.

Obiectivul Festivalului ar fi fost –
se scria `ntr-un document al pro-
iectului – „s\ demonstreze incon-
testabila superioritate a culturii
socialiste, ̀ naltul nivel ideologic al
artei sovietice, excelen]a celor mai
buni interpre]i sovietici [i rea -
liz\rile compozitorilor sovietici.
Desf\ [urarea Festivalului ar faci-
lita coeziunea [i integrarea muzi-
cienilor progresi[ti din toate ]\rile,
potrivit principiilor artei realiste
[i democratice, [i ar ajuta, de ase-
menea, muzicienii din democra]ii-
le populare, China, RDG, Coreea [i
Republica Popular\ Mongol\, pe
calea dezvolt\rii `n continuare a
creativit\]ii lor pe drumul reali-
smului socialist“.

Luminoase perspective! Ini]iato-
rii preconizau ca „democra]iile po-
pulare“ enumerate s\ fie l\sate s\-[i
aleag\ participan]ii, `n timp ce `n  

Occident urmau s\ fie trimise invi-
ta]ii personalizate de la Moscova,
alegându-se doar „muzicienii [i
interpre]ii progresi[ti din ]\rile
capitaliste“.

Proiectul Festivalului avea cinci
componente distincte. ~n fiecare zi
urmau s\ se desf\[oare `ntre trei [i
cinci concerte, cu participarea co-
mun\ a instrumenti[tilor sovietici
[i str\ini. Bol[oi Teatr urma s\ dea
[ase spectacole de oper\ sau balet
(patru cu lucr\ri clasice ruse [i
dou\ sovietice). Li se ad\ugau spec-
tacole cu participarea orchestrelor
de frunte a URSS (Orchestra Simfo-
nic\ de Stat), corurile folclorice
(Piatni]ki) [i trupele de cântec [i
dans (Ansamblul Armatei Ro[ii [i
cel de Stat de Dansuri Populare). Pe
locul al patrulea figura propunerea
organiz\rii unui Concurs de pian [i
vioar\ `n onoarea lui Ceaikovski,
iar pe ultimul loc, trei sau patru
concerte suplimentare cu muzic\
contemporan\, compus\ special
pentru Festival. Fire[te, compozito-
rii sovietici erau `n prim-plan, dar
se propunea [i popularizarea „com-
pozitorilor slavi“, `ntre care erau
enumera]i Chopin, Smetana, Dvo-
rak [i Moniuszko.

Proiectul avea, ̀ ns\, un mare in-
convenient: costul, estimat la 20 de
milioane de ruble. Dup\ multe ra-
poarte circulate la Comitetul Cen-
tral, decizia final\, semnat\ de ideo-
logul Mihail Suslov, sugera organi-
zarea unei manifest\ri reduse, `n
mai 1953, m\rginit\ la... un Concurs
Ceaikovski. (Va urma)

„Dac\ se dovede[te c\ de -
lega]ia sovietic\ la Con-
cursul Ceaikovski este mai
pu]in numeroas\ [i mai pu]in
talentat\, va fi un scandal in-
terna]ional. Nu este esen]ial
s\ câ[tig\m toate premiile
`ntâi, dar URSS trebuie nea -
p\rat s\ fie reprezentat\ `n
mod adecvat“ – atr\gea aten -
]ia, `n mai 1957, un func ]ionar
de partid de la Moscova, an-
gajat `n preg\ tirea pri mei
edi]ii a celebrului concurs in-
terna]ional muzical. Iar pen-
tru o reprezentare suficient
de mare se punea problema
selec]ion\rii unor talente pi-
anistice din repu blicile Uniunii 
Sovietice [i dep\[irea `mpo -
trivirii unor func]ionari locali.
~n fa]a unei rezisten]e formu-
lat\ de pedagogii de la Erevan,
care g\seau programul cerut
de organizatori prea dificil, un
cunoscut pianist, pedagog [i
compozitor de la Conserva-
torul din Mos cova, Alexandr
Golden weiser, se pronun]a
ironic `ntr-o [edin]\ preg\ -
titoare a Concursului. El ac-
cepta ideea c\ [colile de la
Tbilisi, Erevan [i Baku ar putea
s\ furnizeze studen]i de cali-
tate, spu nând: „Dar la Chi -
[in\u, la Minsk, unde la Con-
servator nu exist\ decât doi
piani[ti [i jum\ tate, cum
poate fi organizat\ o com-
peti]ie? Pu]ini î[i amin tesc
ast\zi c\ Goldenweiser 
s-a n\scut, în 1875, la... Chi[in\u!“

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Nu [tiu s\ existe vreun film docu-
mentar al mini-turneului Boom-
town Rats `n România anilor 1980.
Câteva fotografii alb-negru (pe care
translatorul oficial de atunci, Da-
niel Ionescu – a.k.a. DION, graficia-
nul binecunoscut de azi – le arat\
cu parcimonie) demonstreaz\ c\
evenimentul a fost real, nu visat.
Pentru c\ a[a ceva ]ine mai de-
grab\ de miracol, iar miracolele nu
pot fi atestate, mi se pare oarecum
firesc refuzul irlandezilor lui Bob
Geldof de a-[i compensa cât de cât
pierderile financiare prin exporta-
rea imaginii s\r\c\cioase oferite
de aceast\ parte a lumii, lipsit\ de
noroc. {i totu[i, privirea unor
str\ini este necesar\ oricui pentru
o mai clar\ `n]elegere a situa]iei
proprii. Dac\, evident, primeaz\ lu-
ciditatea [i autoexigen]a, nu fier-
bin]eala copil\reasc\, prezent\
pân\ [i-n jocurile pe computer: eu
sunt cel mai tare!

~n 1982, Jean-Michel Jarre a
sus]inut dou\ concerte ̀ n China, fi-
ind primul muzician rock occiden-
tal invitat `n ]ara milenarelor se-
crete. N-a sc\pat ocazia punerii `n
vânzare a unei casete video, exce-
lent ilustrat\ prin film\ri de-o fru-
muse]e aparte. Muzica francezului
care cucerise mapamondul cu mi-
nun\]iile sale electronice se `mple-
tea perfect cu tradi]ionala sonorita-
te chinez\, diafan\ cât cuprinde [i
simplificat\ pân\ la esen]a esen]ei.
Nu sincretismul farmec\ spectato-
rul contemporan, ci valoarea isto-
ric\ [i poetic\ a imaginilor selecta-
te din realitatea Chinei comuniste,
pe cât de vetust\, pe atât de pito-
reasc\. Nici o descoperire arheolo-
gic\ ([i s-au f\cut nenum\rate), ori-
cât de bogat\, nu va putea oferi mai
multe detalii decât secven]ele cap-
tate de-un obiectiv `n mi[care.

Câ]iva ani mai târziu, `n pri -
m\vara lui 1989, trupa german\
Scorpions, aflat\ la apogeul cele-
brit\]ii, `ndr\znea un turneu me-
morabil `n URSS. From Russia,

with Love, s-a numit caseta video
pus\ `n circuit de managementul
care domina pe-atunci showbizul
mondial. Decupajele din concerte
nu arat\ nici pe departe entuzias-
mul fanilor, c\rora le era greu s\
cread\ c\-[i v\d favori]ii `n direct,
dar afi[au o re]inere demn\ de-un
public simandicos. Incredibile ca
document istoric, film\rile prin
pie]e, cluburi [i magazine sovietice
abia-abia aprovizionate de politica
deschis\, consemnat\ `n anale sub
cuvintele perestroika [i glasnost,
au aerul unui ciné-verité de mare
clas\, r\mas nepremiat din cauze
extra-artistice. Din p\cate. Nimic
din ce-am v\zut despre „m\rea]a
Uniune“ decrepit\ nu are, cel pu]in
pentru mine, vivacitatea, elegan]a,
naivitatea, for]a, generozitatea [i
c\ldura ce se degaj\ la interac]iu-
nea reprezentan]ilor a dou\ na -
]iuni, foste inamice. S\ mai amin-
tim c\, din vizita aceea, Scorpions
au cules inspira]ie pentru, proba-
bil, cel mai cunoscut hit al lor,
Wind of Change, fluierat pân\ la de-
zolare de inimile idealiste.

Sunt [i alte momente când roc-
kul a interferat cu istoria. Uneori
brutal, cum a fost `n anii 1960, când
manifest\rile tipice erau reprimate
de-un sistem revolut; alteori sci-fi,
ca `n cazul primei transmisiuni te-
levizate prin satelit, cu Beatles `n
rolul principal. De unde, acum
jum\tate de secol, rockerii erau
considera]i fenomene antisociale
sau, cu ̀ ng\duin]\, spirite r\zvr\ti-
te, tipic tinere[ti, acum sunt lua]i
drept repere axiologice. Anul tre-
cut, când fostul pre[edinte american
Barack Obama a descins `n vizita
„istoric\“ la Havana, el s-a referit [i
la iminentul concert pe care Rol-
ling Stones urma s\-l sus]in\ gra-
tuit `n capitala cubanez\, conside-
rându-l un semn al libert\]ii pentru
poporul oprimat. Iar concertul n-a
deza m\ git. Rolling Stones s-a `ntre-
cut `n spectacol, de[i tot ce merita
v\zut pe scen\ erau picioarele so-
listei de background, Sasha Allen.
Multe secven]e documentare nu
sunt integrate filmului Havana
Moon (2016, Promotone/ Eagle
Rock Vision). Comentariile celor
patru mumii nemuritoare au vioi-
ciunea [i umorul cu care ne-au
obi[nuit de-a lungul jum\t\]ii de
secol de când ]in capul de afi[ pe
oriunde merg. {i, cu toate c\ ei 
proclam\ c\ au vizitat Cuba, ade -
v\rul e pe dos: Cuba (i-)a vizitat pe
Rolling Stones!

Rock [i istorie



~n generozitatea acestui „altceva“ se
`nscrie [i cea mai recent\ propune-
re regizoral\ a lui Octavian Jighir-
giu: Complet alb , dup\ Jose Sara-
mago. Proiectul ie[ean derulat prin
Asocia]ia Artes dezvolt\ conceptul
de art\ senzorial\, o tendin]\ stu-
diat\ mai `ntâi `n dansul contempo-
ran al anilor ’70, anii de boom expe-
rimentalist (Bonnie Brainbridge
Cohen, Rudolf Laban etc.), care a
p\truns [i `nflorit `n toate artele vii.
Galezul Iwan Brioc a teoretizat [i po-
pularizat prin workshopuri metoda
teatrului senzorial labirint `n anii
’90, dar r\d\cinile lui vin din teatrul
oprima]ilor al lui Augusto Boal. Bi-
ne primit de publicul amator de noi
aventuri din `ntreaga lume, teatrul
senzorial are deja o istorie de câteva
decenii [i este practicat de trupe spe-
cializate (Teatrul Senzorial, Barce-
lona, Teatro a ojos vendados/Teatru
cu ochii lega]i, Mexic). Celebra
Arianne Mnouchkine a utilizat teh-
nica ̀ n preambulul spectacolului in-
spirat liber dintr-un roman al lui Ju-
les Verne [i adaptat pentru scen\ de
Hélène Cixous, Les Naufragés du
Fol Espoir (Théâtre du Soleil, La
Cartucherie, Paris, 2010), servind
spectatorilor `nainte de reprezen -
ta]ie o sup\ tradi]ional\, specific\
perioadei din pies\, ca punte tempo-
ral\ ̀ ntre un azi al publicului [i sfâr -
[itul de secol XIX din ac]iunea sce-
nic\. Variante de teatru senzorial 
s-au produs [i `n România, la Sibiu,
unde Iwan Brioc a sus]inut un ate-
lier cu câ]iva ani `n urm\, [i la Bu-
cure[ti. Acum, [i la Ia[i.

Esen]a teatrului senzorial este
concentrat\ pe dou\ direc]ii: leg\tu-
ra direct\, strâns\, cu spectatorul; [i
reorientarea lui c\tre introspec]ie.
~n acest format, arta teatral\ se cen-
treaz\ pe receptare, iar spectatorul
renun]\ la postura contemplativ\ a
ceea ce ̀ i prezint\ creatorii pe scen\
[i se transform\ `ntr-un partener
implicat. Rezultatul este c\ fiecare
`[i face propriul desen perceptiv,
mai pronun]at decât ̀ n teatrul cano-
nic, `n conformitate cu capacit\]ile
empatice [i cu intensitatea emo]ii-
lor de care este apt. Muta]ia de baz\
`n teatrul senzorial e vizarea interio-
rit\]ii spectatorului, testarea acui -
t\]ii sim]urilor [i a for]ei memoriei
afective, disponibilitatea privitoru-
lui de a explora, ghidat de arti[ti [i

de narativitate, prin cotloanele
`ntortocheate ale unei lumi extrem
de personale, activate de auz, tactili-
tate, miros, gust, v\z. Sim]urile de -
]in puteri surprinz\toare, eviden]ia-
te prin amorsarea lor ca poten]iale
izvoare de creativitate. Neobi[nui-
tul e pentru ambele tabere, creatori
[i spectatori, anulând conven]ia
tradi]ional\ a mesajelor unice dins-
pre scen\ spre sal\. Senzorialitatea
devine aici principala resurs\ de
conectare a arti[tilor cu publicul,
stimulii fiind mirosuri, curen]i de
aer, atingeri, cuvinte, zgomote, ali-
mente, b\uturi.

O reamenajare a recept\rii ope-
reaz\ [i Octavian Jighirgiu `n spec-
tacolul Complet alb, dup\ cartea lui
Josè Saramago, Eseu despre orbire.
Conceput pentru a putea fi jucat `n
orice spa]iu care ofer\ acces la o
surs\ de electricitate, dispozitivul
scenic e un paralelipiped cu pere]i
albi pe care curg proiec]ii cu ima -
gini video sugerând locurile ac]iunii.
Povestea lui Saramago e o parabol\
despre orbire, despre ce ̀ n seam n\ a
privi [i a vedea, despre oameni [i
societate, despre libertate [i abuz.
Ca nara]iune, vorbe[te despre un
ora[ `n care un ins orbe[te inexpli-
cabil [i vede numai alb `n fa]a ochi-
lor, apoi treptat boala `i atinge [i pe
al]ii din jur, cu care intr\ ̀ n contact.
Pentru a controla molima, auto-
rit\]ile `i izoleaz\ pe „bolnavi“ `ntr-
un azil, unde cei mai puternici [i
f\r\ scupule `i oprim\ pe cei mai
slabi. Pân\ la un punct, spectatorii
fac ce fac de obicei la teatru: privesc
arti[tii care livreaz\ epicul. Apoi,
sunt ruga]i s\-[i acopere ochii cu
ochelari textili negri, din aceia care
ne ajut\ s\ dormim [i-n timpul zilei
ori cu lumina aprins\. 

Ca spectator e[ti
perturbat, devii 
mai empatic decât 
`n teatrul clasic

Renun]area la canalul primordial
din teatru, v\zul, pune `n mi[care
celelalte sim]uri, stimulate de actori
[i tehnicieni dup\ un scenariu ex-
tratext. Echipa spectacolului ajut\
publicul s\ vizualizeze cu ochii
min]ii episoadele dramatice, nu
doar spunând replicile, ci apelând [i
la sonorit\]i (ca `n teatrul radiofo-
nic), curen]i de aer, ap\ pulverizat\,
mirosuri de ars, alcool, diverse dezo-
dorizante (ca la cinematografele 4D
sau 6D), atingeri pe um\r, trecând

`n vitez\ printre rândurile de scau-
ne, oferind un biscuit [i un p\h\rel
cu lapte etc. Ca spectator e[ti pertur-
bat, devii mai empatic decât `n tea-
trul clasic, comuniunea cu arti[tii e
de alt tip. Treaba creatorilor se ajus-
teaz\ [i ea: dispare distan]a, spa]iul
scenic se extinde asupra locului
ocupat de public, artistul e [i ghid
pentru privitor, l̀ ajut\ s\-[i gestio-
neze tr\irile `n contextul epic dat de
ac]iunile dramatice [i de personaje.
Distribu]ia (Andreea Darie, An-
dreea Enciu, Ancu]a Gutui, Alexan-
dru Dobinciuc, Daniel Onoae, 
C\ t\lin M`ndru, Ovidiu Ivan [i
Theodor Ivan) include actori cu ex-
perien]e profesionale diverse, iar
acest eclectism de expertiz\ inter-
pretativ\ se resimte ̀ n stilul general
de joc. Unii joac\ psihologic, al]ii
brechtian, al]ii ca-n teatrul de im-
proviza]ie, iar neuniformitatea ac-
toriceasc\ amestec\ registrele dra-
matice `n interiorul aceleia[i scene
(comic, parodic, melodramatic, ex-
presionist). E una din vulnerabi-
lit\]ile proiectului. Mizând mult pe
audibilitate, alegerea interpre]ilor
ar fi trebuit s\ ]in\ cont mai ferm de
diferen]ele de timbru vocal, pentru
ca publicul s\ poate distinge net
`ntre personaje [i `n momentele
când are ochii acoperi]i. E o a doua
vulnerabilitate a lui Complet alb.
Undeva pe la jum\tatea derul\rii
dramatice, dup\ ce spectatorii se
obi[nuiesc cu ochelarii, li se `ng\ -
duie s\ [i-i scoat\ vreme de câteva
minute, f\r\ motiva]ii estetice,
anulând atmosfera deja creat\.
Apoi revin la „orbire“. {i n-ar fi fost
deloc r\u, `n acord perfect cu titlul
[i cu replicile personajelor care re-
pet\ „v\d doar alb“, ca partea inte-
rioar\ a ochelarilor s\ fie efectiv
alb\, pentru a extinde experien]a
cromatic\ [i c\tre privitori. Din fe-
ricire, ingeniozitatea proiectului
nu sufer\ fundamental din aceste
considerente, oarecum inerente unei
crea]ii de pionierat.

V\zul pierde, sinestezia câ[tig\,
iar senzorialit\]ii ì revine misiu-
nea de a fortifica drumul spectacolu-
lui c\tre spectator. Complet alb e o
experien]\ organic\, `n care sudura
regizoral\ calibreaz\ componente-
le, le men]ine `n echilibru [i elibe-
reaz\ gradat surprizele. E o expe-
rien]\ invaziv\, care oblig\ audien]a
la implicare, amorsându-i ludicul,
`mboldind-o s\ se `ncread\ `n artist,
s\-i devin\ partener [i s\-[i `nving\
teama de necunoscut. 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Teatrul este, prin defi -
ni]ie, locul `n care vedem,
iar când aceast\ expe-
rien]\ eminamente
vizual\ se transform\,
privitorul e uimit [i bu-
curos s\ `ncerce altceva. 

Joaca de-a receptarea Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Interviu realizat de 
George Neagoe

Stimate domnule Nichita Da -
nilov, putem discuta despre
lucrurile cu adev\rat impor-
tante `n tonalitate minor\? (~n
timp ce formulam `ntrebarea,
`mi venea `n minte c\lug\rul
ironic-mar ]ial Ferapont din
poemele dvs.)

Putem discuta despre orice `n ori-
ce cheie, minor\ sau major\. Che-
ia minor\ `]i ofer\, totu[i, o liber-
tate mai mare de manevr\. Po]i
cobor` sau urca o not\, `n func]ie
de context [i de starea ta l\un-
tric\. Cheia grav\, dimpotriv\, `]i
limiteaz\ posibilit\]ile investi -
ga]iei interioare. Sunt, desigur,
poeme, dac\ ne referim la poezie,
care se scriu aproape de la sine.
Aici nu mai conteaz\ tonalitatea.
Ea e adiacent\ poemului. Gravita-
tea nu poate fi sus]inut\, totu[i, la
nesfâr[it. Sufletul omenesc nu
g\se[te `n interiorul s\u suficien-
te resurse pentru asta. Tonul urc\
[i coboar\, asemenea respira]iei.
Discursul poetic lung are nevoie
de contrapunct. De schimbare de
ritm sau de perspectiv\. Altfel de-
vine obositor [i se dezumfl\ de la
sine. Uneori, prea mult\ gravitate
zgârie timpanul. Dac\ aceea[i
tem\ e abordat\ dintr-un alt unghi,
s\ spunem u[or ironic, imediat
perspectiva se schimb\. Iar gravi-
tatea `[i arat\ [i cealalt\ fa]\ a ei.
Zâmbetul, ironia trezesc `n suflet
o stare de bucurie. Chiar [i atunci
când te apleci asupra unui abis,
nu trebuie neap\rat s\-]i `ncrun]i
fruntea. Ci caut\ s\-l `nfrun]i cu
bun\tate [i blânde]e. Caut\ s\
arunci o pietricic\ `n fântâna care
e[ti tu [i apoi ascult\ cu senin\tate

ecoul. Contempl\-l auditiv. Apoi vi-
zual. Vei auzi o muzic\ ̀ ncânt\toare.

„M\, tu nu cumva e[ti 
al lui Ferapont?“

Când am scris poemul Nou\ va-
ria]iuni pentru org\, am avut `n
fa]a ochilor imaginea bunicului
meu pe linie patern\. Numele s\u
a fost Ferapont. Avea o figur\ im-
pozant\ [i ni[te ochi oblici ce se
`ntindeau spre tâmple. Barb\ ne-
agr\, rev\r sat\ pe piept. Murise cu
vreo cinci ani `nainte de-a m\
na[te. Din pricina unei lovituri de
bard\, dat\ noaptea pe furi[, când
intra pe poart\. A mai tr\it vreun
an sau doi dup\ aceast\ `ntâmpla-
re. Nu avea voie s\ se ating\ de 

alcool, dar a ignorat acest fapt. Avea
ceva ar\besc sau turcesc `n el. Mi-
a adus aminte de figurile cazacilor
de scri[i de {olohov `n romanul Pe
Donul lini[tit. Cine [tie, poate avea
r\d\cini pe acolo?! Mama mi-a po-
vestit c\ `n prim\vara `n anul `n
care a murit obi[nuia s\ stea sub
strea[ina casei [i s\ contemple
]ur]urii ce se topeau. 

„Nu e p\cat, Natalia, i-a spus,
ar\tându-[i din]ii albi ca neaua,
s\-i `ngrop de pe acum `n ]\rân\?
M\car unul s\ fi picat, a[a, ca de
s\mân]\. Dar n-a picat niciunul.“
{i apoi a ad\ugat: „Nu-i nimic,
a[a mi-a fost, pesemne, soarta. S\
le vorbe[ti frumos copiilor pe ca-
re-i vei na[te despre bunicul lor.

S\ vin\ `n ziua de `nviere [i s\
ciocneasc\ ou\ ro[ii la mormân-
tul meu.“ 

De[i avea o fire aprig\, sufletul
`i era bun ca pâinea cald\. {tiin-
du-i sl\biciunile, mul]i profitau de
el. Ceva din firea lui mi s-a trans-
mis `n gen\. {i nu numai din fire.
Revenind `n sat dup\ o absen]\ de
30 de ani, ̀ n timp ce m\ ̀ ndreptam
spre fosta locuin]\ a bunicilor, la
un moment dat, am auzit strigân-
du-m\ un glas: „M\, tu nu cumva
e[ti al lui Ferapont?“. „Sunt, i-am
r\spuns b\trânului cu barb\ alb\
ce st\tea la poart\. Dar cum de a]i
ghicit? Sunt plecat de aici de foar-
te mult timp.“ „Foarte simplu, a
r\spuns b\trânul, por]i pe chip
pecetea lui.“

Dac\ tot am atins pragul
Fra]ilor Karamazov, m-a[
str\dui s\ aflu dac\ a]i `ntâl-
nit vreodat\ figura – irepro -
[abil\ poate – a unui b\trân
care s\-i fi ]inut locul sta -
re]ului Zosima?

Nu, n-am `ntâlnit. Zosima este
unic. Dar un fel de Zosima laic a
fost, dac\ stau s\ m\ gândesc,
chiar tat\l meu. Era un povestitor
`nn\scut. {i [tia s\ `ntoarc\ vorba
omului cum dorea el. De la el cred
c\ am deprins harul improvi -
za]iei, al sofisticii de zi cu zi.

Lucian Blaga are un vers
celebru, devenit aforism: „Eu
cred c\ ve[nicia s-a n\scut la
sat“ (Sufletul satului). ~n
cazul dvs., cum s-ar aplica 
axioma? 

Cred c\ `n cazul meu ar trebui fo-
losit\ o alt\ sintagm\. ~n loc de „sat“
am putea folosi cuvântul „grani]\“.
Sau „margine“. Tind s\ cred c\
marginea m\ define[te. Ea `mi ]ine
loc [i de paradis, [i de infern. Oriun-
de a[ merge, orice a[ face, orice a[
gândi, oricum a[ respira, marginea
m\ `nso]e[te fidel\ ca o umbr\. Nu
pot s\ ies din „cercul“ ei. 

M-am n\scut la marginea dintre
lumi [i, a[ putea spune, chiar la
marginea istoriei, `ntr-un sat situat
la grani]\, unde harta României se
aga]\ `n cui. Mi-am tr\it copil\ria
acolo, exilat ̀ ntr-un fel de Ev Mediu
postmodern, având impresia c\ m\
aflu `n centrul lumii. ~n plin\ er\
proletcultist\, ̀ n timp ce Dumnezeu
era hulit pretutindeni `n jur, `n sa-
tul meu credin]a, portul, datinile [i
obiceiurile r\m\seser\ neschimba-
te de câteva veacuri.

Mai târziu, `n adolescen]\,
când deja eram la Ia[i (familia a

INTERVIU CU SCRIITORUL NICHITA DANILOV

„Dumnezeu era acolo,
prezent `n fiecare loc“
Nichita Danilov s-a n\scut pe 7 aprilie
1952, `n comuna Mu[eni]a, jude]ul Su -
ceava. Poet, romancier, eseist [i publicist.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania
[i al PEN Club European. Volume publicate
(selectiv): poezie – Fântâni carteziene
(1980, Premiul Uniunii Scriitorilor din
România), Câmp negru (1982), Arlechini la
marginea câmpului (1985), Poezii (1987),

Deasupra lucrurilor, neantul (1990), Mirele
orb (1995), Suflete la second-hand (2000),
Centura de castitate (2007, Premiul Uniunii
Scriitorilor din România, Premiul „Mihai
Eminescu“ al Academiei Române, Marele
Premiu pentru Poezie „Nichita St\nescu“),
Imagini de pe strada Kanta (2011, Premiul
pentru Poezie al revistei „Observator
cultural“); proz\ – Nevasta lui Hans

(povestiri, 1996), T\lpi. {otronul (roman,
2004), Masa [i Extrate restrul (roman, 2005),
Locomotiva Noimann (roman, 2008, Marele
Premiu al revistei „Poesis“, Premiul pentru
Proza al revistei „Arge[“), Ambasadorul
invizibil (roman, 2010); eseuri – Urechea 
de carp\ (pamflete, 1992), Apocalipsa 
de carton (1995), Capete de rând (2006),
Portrete f\r\ ram\ (2012).
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plecat din sat ̀ n 1964, imediat dup\
colectivizare: eram privi]i ca ni[te
chiaburi, de[i nu dispuneam de cine
[tie ce p\mânt; familia mea era, 
totu[i, ̀ nst\rit\), mi-am reg\sit co-
pil\ria atunci când am v\zut fil-
mul Andrei Rubliov, de Tarkovs ki.
~ntr-o astfel de atmosfer\ am tr\it
[i eu, cufundat `ntr-un Ev Mediu
animat de credin]\, de icoane, de
sfe[nice [i aureole de sfin]i.

M\ sculam trezit de sunetul
clopotelor [i m\ culcam privind
str\lucirea clopotelor albite de ra-
zele lunii. 

Dumnezeu era acolo, prezent
`n fiecare loc, [i acesta era pentru
noi lucrul cel mai important. 

Oriunde te duceai, `l g\seai pe
Dumnezeu. Dar [i pe Diavol. Bine-
le [i r\ul se amestecau de-a valma,
[i pentru a le putea separa trebuia
s\ apelezi la rug\ciune, diminea]a
[i seara, uneori [i noaptea, atunci
când for]ele nev\zute ale ̀ ntuneri-
cului `]i invadau somnul. Te scu-
lai, rosteai o rug\ciune `n [oapt\,
aruncai o privire spre candela pa-
lid\ ce ardea mereu sub icoane [i
te culcai lini[tit la loc. ~n afar\ de
Dumnezeu mai era `ns\ [i gra -
ni]a. O grani]\ ̀ nc\ proasp\t\, du-
reroas\, ca o ran\ vie s\dit\ `n
piept. Ea fusese trasat\ `ntre satul
meu, Clim\u]i, [i satul unde se
n\scuse mama, Fântâna Alb\, aco-
lo unde a avut loc pogromul. Ea se-
para dou\ lumi, a noastr\ [i cea de
dincolo. {i, dac\ la Clim\u]i te pu-
teai `ntâlni cu `ngerii lui Dumne-
zeu pe paji[te, la cimitir sau pe
uli]ele satului, dincolo de grani]a
marcat\ de un gard `nalt de sârm\
ghimpat\ [i câ]iva stâlpi indica-
tori pe care str\luceau `nsemnele
unei puteri `ntunecate, `ngerii fu-
seser\ alunga]i [i `n locul lor bân-
tuiau patrulele de solda]i [i de
mili]ieni ai lui Anticrist.

Le sim]eam deseori umbrele
lungindu-se, traversând fâ[ia de
p\mânt arat\ [i ascunzându-se `n
lanul de porumb. Câteodat\ um-
bra rotund\ a unui cozoroc ni se
profila pe acoperi[ul casei, aciuin-
du-se mai apoi ̀ n pridvorul biseri-
cii vechi de lemn de peste drum.
B\tând toaca, preo]ii aveau grij\
s\ alunge cozorocul `napoi `n sa-
tul de dincolo de grani]\. ~n locul
lui veneau `ns\, dup\ un timp, al-
te cozoroace ale tovar\[ilor de
aici, veni]i s\ colectivizeze satul. 

„Acolo clopotele
fuseser\ topite“

Tovar\[ii veniser\ odat\ cu n\ -
me ]ii. Mai `ntâi patru. Apoi nu -
m\rul lor crescu pân\ la zece. In-
trau prin casele oamenilor. Nu se
`nchinau [i nici nu-i `ntrebau de
s\n\tate. Aruncau câte un ochi
prin gospod\rii, num\rând caii [i
vacile ce rumegau fânul `n iesle,
privindu-le cu ochii lor lini[ti]i.

Intrau [i `n [opron, s\ vad\ unde
se ad\postesc treier\torile, al\turi
de pluguri, grape [i alte ustensile.
M\surau din ochi [i fânul adunat
`n [ur\. Aruncau câte o privire [i
`n cote]ul de or\t\nii [i `n locul
unde se odihneau `ntr-o rân\ râ -
m\torii. Striveau cu cizma chi[ -
toacele de M\r\[e[ti [i Na]ionale
[i ie[eau pe poart\, f\r\ s\ spun\
de ce au venit. 

Câte unul mai arunca, `n treac\t,
un cuvânt. „Dar baia aia de aburi la
ce v\ folose[te, odat\ ce v\ sim]i]i su-
fletul curat?“ Sau: „N-are rost s\ v\
mai potcovi]i caii, c\ la prim\var\
va veni oricum dezghe]ul“. 

{i, `ntr-adev\r, dezghe]ul a ve-
nit. Iar caii au fost sco[i unul câte
unul din ograd\ [i mâna]i la abator. 

Timp de dou\ s\pt\mâni, to-
var\[ii au bântuit pe uli]ele satu-
lui, apoi au disp\rut dup\ un
timp, nu ̀ nainte ̀ ns\ de-a inspecta
grani]a n\p\dit\ de n\me]i. Au
privit `ndelung urmele de câini [i
de iepuri ce se `ndreptau spre sa-
tul vecin. 

Au c\utat pe sub stratul `n -
ghe]at de z\pad\ [i urme de om,
dar n-au g\sit [i s-au dus. Oamenii
au r\zuit lavi]ele pe care s-au
a[ezat trimi[ii lui Anticrist [i au
afumat `nc\perile cu smirn\. Au
stropit por]ile cu agheasm\ [i au
tras clopotele ca s\ `ndep\rteze
r\ul de la casele lor. {i r\ul s-a
`ndep\rtat, dar nu pentru mult
timp. Mai ̀ ntâi s-au topit n\me]ii [i
au venit puhoaiele, iar satul a fost
n\p\dit de ciori. Iar când au r\zbit
col]ii ierbii, au revenit [i tovar\[ii. 

Mai mul]i [i mai deci[i. 
Oamenii priveau cu team\

grani]a, care p\rea s\ se fi mutat
din loc. Acum, ce era dincolo avea
s\ fie [i aici, [i aceasta `i `nsp\i -
mânta peste m\sur\. Acolo clopo-
tele fuseser\ topite, iar icoanele
t\iate `n buc\]i, od\jdiile arse [i
c\delni]ele umplute cu smoal\ [i
n\mol urât mirositor. ~n locul cre-
dincio[ilor, prin l\ca[urile sfinte
se perindau mili]ieni [i vite. Sluj-
bele religioase fuseser\ interzise.
Mor]ii nu mai aveau parte de pro-
hod, mirii de cununie [i nou-
n\scu]ii de botez. Iadul ro[u de
dincolo de grani]\ avea s\ se
transfere [i aici.

Dincolo de grani]\ rareori se
z\rea ]ipenie de om. 

Câteva pufoaice veneau la vre-
mea cositului, coseau iarba dintre
cele dou\ fâ[ii apoi disp\reau. Ni-
ciodat\ nu r\zb\tea de acolo nici
un glas. Oamenii p\reau mu]i, iar
coasa ce fo[nea prin iarb\ nu se
auzea nici ea, de parc\ t\i[ul i-ar fi
fost `nvelit `n cârpe. Sau ca [i cum
iarba pe care o coseau ar fi fost din
câl]i. La vremea seceri[ului, oa-
menii din sat `ncepeau s\ se agite.
Strângeau de prin cas\ tot ce apu-
cau [i, la l\sarea serii, luând-o pe

albia pârâului, se `ndreptau spre
grani]\, s\-[i `mpart\ s\r\cia cu
vecinii lor, c\zu]i prad\ `mp\r\ -
]iei lui Anticrist, c\rând dup\ ei o
groaz\ de t\gâr]e, mascate de
frunze [i de iarb\, `ncât sem\nau
cu ni[te c\pi]e de fân. 

C\pi]ele o luau pe c\r\ruie, ur-
cau [i coborau. Se opreau din
timp `n timp s\ se odihneasc\. ~n
urma lor, f\când mereu câte-un
ocol, se puneau [i alte c\pi]e `n
mi[care. Când ajungeau aproape
de fâ[ie, c\pi]ele se desf\ceau `n
snopi. La rândul lor, snopii o luau
la vale, rostogolindu-se peste fâ[ia
arat\. Ajungând dincolo, se des-
compuneau din nou ̀ n dou\. Unul
r\mânea pe loc, iar altul se `ntor-
cea lâng\ ceilal]i. F\când de câteva
ori aceast\ mi[care de dus-`ntors,
s\tenii de aici l\sau dincolo de
fâ[ia arat\ o mul]ime de saci [i de
panere pline cu zah\r, pâine, sl\ -
nin\ [i ulei, altele cu haine nou-
nou]e aduse de la târg.

Era de ajuns apoi s\ sune o dat\
clopotul cel mare, pentru ca din -
spre satul vecin s\ `nceap\ s\ se
rostogoleasc\, luând-o peste câmp,
gr\mezi de m\r\cini, care, dup\ ce
s\ltau pachetele `n cârc\, mâna]i
parc\ de un vânt n\prasnic, ref\ -
ceau, rostogolindu-se de-a dura
spre cas\, drumul `nd\r\t. La ori-
zont, `n urma unora [i altora, gra -
ni]a ardea ca o ran\ vie, ce nu voia
s\ se vindece cu nici un pre].  

„Gr\nicerii români 
ne umflau [i 
ne duceau la pichet“

~n 1952, când m-am n\scut, gra -
ni]a fluid\ deja era stabil\. Lumea
`ns\ nu se `mp\case `ntru totul cu
existen]a ei. ~n copil\rie, când
p\rin]ii ne trimiteau cu vacile la
p\scut, aveau grij\ s\ ne spun\:
„Nu cumva s\ c\lca]i pe grani]\.
Nu vrem s\ avem necazuri... {i
ave]i grij\ s\ nu sc\pa]i vitele pes-
te fâ[ia arat\, c\ ni le iau gr\nice-
rii la pichet“. 

Luându-ne cu joaca, uitam de
aceast\ pova]\ [i ne trezeam cu vi-
tele trecute de partea cealalt\. Nu
st\team prea mult pe gânduri [i
alergam dup\ ele [i le mânam
`nd\r\t, dup\ care m\turam cu
grij\ urmele cu ni[te m\turici im-
provizate din ramuri de r\chit\. 

Uneori, când vedeam c\ gr\ni-
cerii ne neglijeaz\, `ncingeam un
„rudu[“, un fel de b\tut\ jucat\
`ntr-un cerc `mp\r]it `n câteva
segmente, chiar pe fâ[ia arat\.
Spre sear\, se d\dea alarma [i
gr\nicerii români ne umflau [i ne
duceau la pichet. Sc\pam `ns\
destul de ieftin: p\rin]ii no[tri ve-
neau dup\ noi, cu t\gâr]ele `n c\r -
cate, iar gr\nicerii, dup\ ce pri-
meau pre]ul convenit, ]inând cont
c\ totu[i eram copii, ne d\deau
drumul acas\. Acas\, desigur, ne

primeam por]ia de nuiele pe spina-
re. Dar tot nu ne astâmp\ram. Ten-
ta]ia necunoscutului era prea mare. 

~n expedi]iile noastre, aveam
grij\ `ns\ s\ nu trecem grani]a so-
vietic\, foarte bine delimitat\ [i
p\zit\ cu str\[nicie de solda]i `n
uniforme impecabile. Cel pu]in noi
a[a le percepeam. Eram fascina]i
de cozoroacele lucitoare, de [epcile
imense, de culoare kaki, de epole]ii
ce aruncau sclipiri orbitoare peste
grani]\. Eram, de asemenea, fasci-
na]i [i de cupolele aurite ale biseri-
cilor [i m\n\stirilor de la Fântâna
Alb\ ce se profilau `n dep\rtare,
de[i [tiam c\ sovieticii le d\duser\
o alt\ destina]ie. 

Asta se `ntâmpla la Fântâna
Alb\, de unde bunicii din partea
mamei, `mpreun\ cu cele trei su-
rori ale ei, s-au refugiat, pribegind
vreme de câ]iva ani clandestin
prin România proletar\. Câteo-
dat\, `n zilele de s\rb\toare, câte
un fl\c\u trecea dincolo ca s\-[i
viziteze rudele r\mase `n Fântân\
Alb\. St\tea ascuns ̀ n sat ziua, iar
noaptea venea `napoi. 

„Era ceva necurat 
`n dragostea lor“

S-au derulat acolo [i câteva po ve[ti
de dragoste. Adev\rate romane. 

~ndr\gosti]ii sfidau orice peri-
col, trecând grani]a la orice or\
din zi sau de noapte. Era un Dum-
nezeu care veghea deasupra lor.
Dac\ ar fi fost prin[i, ar fi `nfun-
dat ani buni de Gulag sau de Ca-
nal. Mi-a r\mas `ntip\rit\ `n me-
morie povestea lui Nazarie [i a
Marfei. El era un b\rbat ̀ n floarea
vârstei, u[or trecut de patruzeci
de ani. Ea, ceva mai tân\r\. Naza-
rie era din Clim\u]i, iar Marfa din
Fântâna Alba. Romanul lor de
dragoste s-a desf\[urat pe la sfâr -
[i tul anilor cincizeci. Amândoi
erau ̀ nsura]i. Nazarie avea doi fii,
mai ̀ n vârst\ decât mine. Iar Mar-
fa, din câte am `n]eles tr\gând cu
urechea, avea o feti]\ ce umbla de-
ja la [coal\. Satul vuia de zvonuri.

Marusea trecea grani]a de dou\-
trei ori pe s\pt\mân\, iar Nazarie
disp\rea [i el din sat dup\ plecarea
ei, luându-i urma. Nimeni nu a pu-
tut pune stavil\ acestei iubiri. Ru-
dele [i cunoscu]ii au ̀ ncercat de ne-
num\rate ori s\-i despart\. Nu au
reu[it. P\reau sorti]i unul altuia.
Lipi]i cu trupurile unul de altul ca
ni[te siamezi. Dragostea lor tragic\
[i n\b\d\ioas\ a ̀ ntors satul pe dos. 

Se iubeau `n cele mai nea[tep-
tate locuri. Seara se ascundeau `n
c\pi]ele de fân. De acolo luau dru-
mul satului. D\deai peste ei [i `n
baia de aburi p\r\sit\. ~i g\seai
`ncle[ta]i `n grajd. Se iubeau `n ie-
sle, ̀ n pridvorul bisericii, dar [i ̀ n
clopotni]\, pe malul râului, lâng\
c\minul cultural, `n biblioteca
[colii, sau `n spatele magazinului
s\tesc, printre l\zile de marme-
lad\ stivuite lâng\ gard. Oamenii
`[i f\ceau cruce. Femeile scuipau
`n sân. Babele bodog\neau pe
lavi]\. Era ceva necurat ̀ n dragos-
tea lor. So]ia lui Nazarie a umblat
zadarnic [i la preot, [i la vr\jitoa-
rele din sat. Nici rug\ciunile, nici
descântecele nu au putut opri 
dragostea `n loc. M\rturisesc c\
pentru mine constituie o enigm\
faptul c\ nu au fost prin[i de
gr\niceri. S\ fi fost la mijloc ha-
zardul? S\ nu fi aflat autorit\]ile
de o parte [i de alta a grani]ei de
aceste treceri clandestine a fron-
tierei? Au [tiut, dar au `nchis
ochii? Cum de nimeni dintre
s\teni nu i-a tr\dat? ~n timp ce
scriu aceste rânduri, `mi trece
prin minte [i un alt gând: dar poa-
te c\ femeia avea o misiune? Poate
c\ venea s\ ia, printre altele, [i pul-
sul vie]ii de aici? Dar el? El cum de
a sc\pat? Nu [tiu. Normal ar fi fost
s\ fie prins [i trimis ani buni la Ca-
nal. Povestea aceast\ s-a terminat
`ns\ la fel de brusc cum a `nceput.
~ntr-o zi, femeia n-a mai ap\rut. {i
nici b\rbatul nu s-a mai `ncumetat
s\ treac\ dincolo. Oamenii [i-au re-
luat via]a obi[nuit\, ca [i cum ni-
mic nu s-ar fi `ntâmplat.

Continuare `n pagina 10
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„~ntregul sat a fost 
scos `n fa]a catedralei
[i ]inut `n genunchi“

Legat de Fântâna Alb\, mama ne
povestise o scen\ care mi-a r\mas
pentru totdeauna ̀ ntip\rit\ ̀ n me-
morie. La scurt timp dup\ `ntoar-
cerea armelor de c\tre armata ro-
mân\, `n sat [i-au f\cut apari]ia
trupele sovietice. Atunci, câ]iva
credincio[i de rit vechi s-au suit ̀ n
clopotni]\ [i au tras de acolo fo-
curi de arm\ `n direc]ia trupelor
de bol[evici, pe care `i considerau
drept oamenii lui Anticrist. Sovie-
ticii au ripostat de ̀ ndat\, ciuruind
clopotni]ele cu mitraliera. Dup\
care a `nceput teroarea. ~ntregul
sat a fost scos `n fa]a catedralei [i
]inut ̀ n genunchi timp de dou\zeci
[i patru de ore. Abia dup\ venirea
armatei române, credincio[ii de rit
vechi au fost elibera]i [i trimi[i la
casele lor. Printre ei s-au aflat bu-
nicii [i p\rin]ii mei.

Grani]a m-a urm\rit pretutin-
deni. A fost o prezen]\ constant\ ̀ n
existen]a mea. M-a urm\rit [i `n
anii de [coal\, [i `n perioada fa-
cult\]ii, m-a urm\rit [i ̀ n via]a lite-
rar\ [i `n cea social\. ~ntre mine [i
ceilal]i s-a aflat `ntotdeauna o fâ[ie
arat\ peste care nu puteam trece. 

Câteodat\, fâ[ia era str\juit\
de sârm\ ghimpat\. Câteodat\ ea
devenea o simpl\ linie imaginar\
trasat\ pe o foaie de hârtie. ~ncer-
cam s\ trec dincolo de marginea
ei, f\ceam un pas spre ceilal]i,
apoi reveneam `n banca mea. Ve-
nisem dintr-o alt\ lume. Coborâ-
sem dintr-un Ev Mediu `ntârziat
[i m-am trezit deodat\ `ntr-o lume
ce-mi era str\in\. Copil\ria mi-am
petrecut-o parc\ pe o alt\ planet\,
desprins\, cum v-am spus, din Ru-
bliov-ul lui Tarkovski. ~n acest
film, mai târziu, mi-am reg\sit o
parte din eul pierdut. Lumea `n
care copil\risem nu diferea prea
mult de cea descris\ de Tar-
kovski. Ea func]iona parc\ dup\
acelea[i legi. Pe primul plan se
afla credin]a. Datinile [i obiceiuri-
le transmise din genera]ie `n ge-
nera]ie erau respectate cu sfin -
]enie. Când a venit colectivizarea,
lucrurile s-au schimbat. Comunis-
mul venea ca o avalan[\. Ca s\
scape de „ciuma ro[ie“, p\rin]ii s-au
gândit s\ se mute la ora[. Depose-
da]i de p\mânt, `n sat nu-[i mai
g\seau rostul. S-au gândit s\ vin\
la ora[, pentru ca noi s\ `nv\]\m
carte. La un an de la colectivizare,
am p\r\sit, rând pe rând, satul na-
tal. ~ntâi fratele meu, apoi eu [i
apoi, dup\ un timp, [i p\rin]ii. 

Oricât de mult am `ncercat s\
m\ adaptez, grani]a dintre mine [i
ceilal]i continua s\ existe. Am 
nimerit `ntr-o clas\ de elit\. To]i

veneau la [coal\ parc\ sco[i din
cutie. Gulerele c\m\[ilor le erau
scro bite, iar cravatele ro[ii str\lu-
citoare. ~ncercam s\ ]in pasul cu ei.
~mi c\lcam singur hainele [i, de -
sigur, lucrul acesta se cuno[tea de
la o po[t\. Pantalonii mei aveau, de
obicei, dou\ sau trei dungi, iar
c\m\[ile purtau urmele fierului
`ncins peste m\sur\. {i totu[i, `n
ciuda acestor neajunsuri, la lec]ii
f\ceam fa]\. R\spundeam corect la
`ntreb\ri, iar uneori d\deam r\s -
punsuri nea[teptate. Profesorii
erau `ns\ reticen]i.

La fel s-a `ntâmplat mai târziu
[i `n via]a literar\. ~ntre mine [i
ceilal]i s-a aflat `ntotdeauna o
fâ[ie arat\ peste care nu pot trece. 

Câteodat\ m\ trezesc jucând
tontoroiul pe marginea ei.

Ce meserii/ profesii v-au fas-
cinat `n copil\rie?

Am visat s\ m\ fac marinar. Eram
fascinat de ap\. Sunt fascinat [i
acum. Marea era `ns\, din p\cate,
la cel\lalt cap\t al ]\rii. Acolo erau
[i Dun\rea, [i Delta, unde am
ajuns mult mai târziu. A trebuit s\
m\ mul]umesc cu micile iazuri
s\pate `n cur]ile oamenilor. {i cu
râul Moldovi]a, unde mergeam câ-
teodat\, trecând prin alte sate
(Costi[a, Fr\t\u]ii Noi), la sc\ldat.
Vara st\team la iaz de diminea]a
pân\ seara. Iarna ne jucam pe uli -
]\ sau ie[eam s\ schiez pe câmp
(schiurile mi le f\ceam singur,
apelând la ni[te doage de butoi)
pân\ se `nsera. ~n orice vremuri [i
locuri ai tr\i, copil\ria nu se uit\.
~n ea se afl\ o parte din paradis.

Existau, `n Bucovina copil\ -
riei, semne venite de prin
Siberia sau trecea din vreme
`n vreme câte un OZN? (Ce
pove[ti rulau `n sat?)

Pove[ti despre OZN, nu. Dar oa-
meni ce fuseser\ `n lag\rele ka-
ghebiste din Siberia reveneau din
timp `n timp acas\. Ar\tau ca
ni[te spectre. Aveau un aer umil,
vulnerabil. ~n ochii lor se puteau
citi o parte din suferin]ele pe care
le `nduraser\ acolo. Erau marca]i
de teama c\ se vor `ntoarce din
nou `n acel ]inut cumplit. De aici
[i imaginea extraterestrului din
romanul Ma[a [i extraterestrul,
publicat la Polirom. Extrateres-
trul arat\ ca un mujic sc\pat din
lag\r. {i tot `n acest roman ve]i
putea g\si o parte din etosul [i po-
ve[tile fabuloase ce circul\ `n
aceste locuri.

V\ aminti]i prima `ntâlnire
cu televizorul? ~n ce film v-ar
fi pl\cut s\ juca]i?

Cred c\ era prin ’65. Un v\r de-al
meu care st\tea la internat m-a in-
vitat `ntr-o duminic\ la [coal\, ca

s\ urm\resc un meci. Da, teribil\
inven]ie. Bunica mea Tatiana era
ferm convins\ c\ televizorul nu-i
decât o inven]ie a necuratului [i
c\ `n\untrul s\u e cuprins\ o lu-
me `ntreag\, redus\ `n dimen-
siuni. Figura ei am evocat-o tot `n
romanul Ma[a [i extraterestrul.
Mi-ar fi pl\cut s\ joc `n Goana
dup\ aur.

~n ce credea]i pe atunci, `n
afar\ de Mo[ Cr\ciun? Pur-
tau s\rb\torile de iarn\ sem-
nele multiculturalismului?

La noi Cr\ciunul avea o conota]ie
strict religioas\, fiind cu totul di-
ferit fa]\ de satele din jur.

{tim c\, uneori, oamenii `[i
conduc via]a dup\ un motto
sau un dicton. V-au atras ex-
presiile idiomatice, vorbele
din popor?

Mi-ar fi pl\cut s\-mi c\l\uzesc
via]a sau m\car poezia dup\ un
dicton. Dar nu a fost s\ fie. A tre-
buit s\ m\ descurc, orbec\ind de
multe ori de unul singur prin
bezn\ [i lumin\, [i f\r\ dicton.
Oricum, consider c\ vei face ceea
ce ]i-e predestinat s\ faci. {i ceea
ce nu, nu. Totu[i, dac\ stau s\ m\
gândesc mai bine, m-am c\l\uzit
mult timp, mai ales ̀ n anii tulburi
de tinere]e, dup\ preceptul extras
din Vechiul Testament: „Dinte
pentru dinte...“. Apoi, când m-am
maturizat, am ̀ ncercat, dar nu am
reu[it ̀ ntotdeauna, ca atunci când
am primit o palm\ s\ `ntorc [i
cel\lalt obraz. Atunci când te jig-
ne[te cineva, mai d\-i o [ans\ s\ te
jigneasc\ `nc\ o dat\. Poate c\ va
avea, la un moment dat, mustr\ri
de con[tiin]\ [i-[i va da seama sin-
gur c\ a gre[it. 

„Nichita – fabulos“ 

V-a]i gândit, prin adoles -
cen]\, c\ purta]i m\car un
prenume (Nichita) predesti-
nat s\ devin\ scriitor?

Atunci când `n clasa a XII-a am
v\zut `n cartea de limba român\
portretul lui Nichita St\nescu,
acesta fiind prezentat, al\turi de
Marin Sorescu, ca unul dintre cei
mai importan]i poe]i contempo-
rani, mi-am zis: „P\i dac\ poate el,
de ce n-a[ putea s\ fiu [i eu?“. In-
stinctiv i-am ]inut partea. Voiam
ca Nichita s\ fie primul. {i se pare
c\ a fost. ~ntâmpl\tor, mizasem pe
un cal câ[tig\tor. Ceva mai târziu,
`n perioada debutului, m-am
lep\dat de el. Apoi, recitindu-l, am
revenit. Am scris [i o c\rticic\
despre el: Cel\lalt Nichita, ap\ -
rut\ la Ed. Tracus Arte ̀ n 2013. Dar
apropo de Nichita: ce `ntâmplare!

R\spunsul acesta s-a ̀ ntâmplat s\-
l scriu tocmai `n ziua de 13 decem-
brie, când poetul Necuvintelor s-a
ridicat la cer! A fost un poet minu-
nat, poezia era modul s\u de-a res-
pira. Fabulos.

V-a r\mas vreo anecdot\ din
perioada debutului?

Mi-a r\mas, desigur c\ mi-a r\ -
mas. Am vrut s\ public un grupaj
`n revista „Via]a studen]easc\“.
Trecând prin Bucure[ti, m-am
dus la redac]ie. S-a `ntâmplat ca
de poezie s\ se ocupe atunci poetul
Dinu Fl\mând. I-am ar\tat versu-
rile. Dinu Fl\mând le-a citit cu
aten]ie. Mi-a zis: „M\i, voi \[tia de
la Ia[i sunte]i `mbâcsi]i de metafi-
zic\…“ Poeziile `ns\ i-au pl\cut.
Se gândea s\ m\ publice pe o co-
loan\. Eram bucuros. ~n sfâr[it,
aveam [ansa de-a publica `ntr-o
revist\ din capital\. Apoi, cerce-
tându-m\ pe sub ochelari, Dinu
Fl\mând a zis: „Te public, dac\ `]i
schimbi numele. Danilov nu sun\
tocmai bine. G\se[te-]i un pseudo-
nim“. Faptul acesta m-a iritat. ~mi
c\utasem mult timp un pseudo-
nim. N-am reu[it s\ dau peste
unul potrivit. R\sfoisem cartea de
telefon `n c\utarea unui nume ca-
re s\ se plieze pe persoana mea.
Alegeam câte un nume, dar ime-
diat aveam remu[c\ri. M-am dus
[i-n cimitirul Eternitatea. Am
`nceput, trecând pe alei, s\ citesc
numele `n gând. Erau, desigur,
multe interesante. Dar ceva parc\
scâr]âia. Urechea mea nu se putea
obi[nui cu ele. La un moment dat,
tot navigând printre morminte,
am dat peste numele Nichita [i am
tres\rit. Ceva mai ̀ ncolo am dat [i
peste Danilov. {i atunci m-am
oprit. Amintindu-mi de toate aceste
avataruri, m-am iritat [i, trecând
peste dorin]a mea de-a publica `n
„Via]a Studen]easc\“, am repli-
cat: „Crede]i c\ numele de Dinu
Fl\mând sun\ mai bine decât Da-
nilov?“. Bine`n]eles c\ n-a mai
ap\rut nici un grupaj, iar volumul
de debut [i cel care a urmat au
avut parte de cronici negative,
prima semnat\ de Constan]a Bu-
zea, a doua de Dinu Fl\mând. Cu
timpul, tot `ntersectându-ne la di-
verse sindrofii literare, aproape
c\ ne-am `mprietenit.

Când v-a]i sim]it un scriitor
`mbr\]i[at de lumea literar\
„oficial\“? Când a]i citit la
Cenaclul de Luni sau când vi
s-a acordat Premiul USR pen-
tru debut (Fântâni cartezie -
ne, 1980)?

Atunci când am ap\rut, era `n va-
ra lui 1980, cu un grupaj masiv (11
pagini de poezie) `n Revista „Via -
]a Româneasc\“. Pân\ atunci nu

reu[isem s\ public decât foarte
pu]in. Revistele din Ia[i erau des-
tul de rezervate ̀ n privin]a mea. A
fost ca o minune. Minunea a
`nf\ptuit-o poetul Ioanichie Oltea-
nu (f\cea parte din grupul lui Doi-
na[). I-a pl\cut poezia mea. M-a su-
nat personal la o s\pt\mân\ dup\
ce-i l\sasem versurile pe birou [i
m-a publicat imediat. ~i r\mân
`ndatorat [i ast\zi. Apoi a urmat
debutul. {i, dup\ debut, premiul [i
invita]iile de rigoare. Gloria mi-am
`mp\r]it-o cu prietenii, petrecând
pe terasa Corso din Ia[i. Au fost
vremuri minunate. Stând pe tera -
s\, discutam pân\ noaptea târziu
despre literatur\. 

A]i r\t\cit sau a]i ha[urat
vreun manuscris care ulterior
s\ v\ fi p\rut pre]ios?

O, sigur c\ da. Am ha[urat multe. 
S-ar putea ca unele s\ existe undeva
prin sertare. Ar trebui s\ fac un pic
de cur\]enie `n hârtiile mele vechi.

Ce ar `nsemna politici liter-
are/ culturale azi?

Burse de crea]ie. Sus]inute de di-
verse institu]ii, atât private, cât [i
de stat. Creatorii au nevoie de ele
pentru a avea o motiva]ie `n scri-
sul lor. Politicile culturale trebuie
s\ stimuleze produc\torul direct.
Adic\: scriitorul, pictorul, acto-
rul, muzicianul etc. Din p\cate,
stavilele birocratice `l ]in pe artis-
tul ce produce opera de art\ cât
mai departe de resursele de fi-
nan]are. Beneficiaz\ mul]i de pe
urma politicilor culturale. Mai
pu]in produc\torii direc]i.

Citi]i din Biblie?

Citesc. Mai ales Cartea lui Iov. ~n
momentele de cump\n\. Citesc [i
Patericul. {i evangheliile. Cât\
simplitate, cât\ `n]elegere uman\,
cât\ durere, cât\ lumin\, cât
adev\r…
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Drumul transform\rii
cuplului `ntr-o familie

Eli B\dic\

Din punctul meu de vedere, cartea
aceasta – cu un titlu care te poate
duce cu gândul `n multe direc]ii –
are dou\ mari atuuri: primul, sus-
pansul, foarte bine dozat, care tra-
ge cititorul dup\ el cu o nara]iune
dinamic\, alert\, c\reia nu-i pre-
vezi finalul; iar al doilea, unghiul,
perspectiva din care este privit [i
analizat un cuplu de noi p\rin]i, cu
accent pe interioritatea masculin\.
Mi-au pl\cut echilibrul narativ pe
care l-am sim]it pe tot parcursul
romanului, st\pânirea stilului,
maturitatea scriiturii, lucrul cu
microscopul `n intimitatea proble-
maticii cuplului [i `ncerc\ rile de
rezolv\ri ale crizelor acestuia. Iar
finalul, complet nea[teptat dup\
acumularea tensiunilor, solar,
d\t\tor de speran]\, e un soi de re-
compens\ pentru cititorul care a
ajuns pân\ acolo.

Dac\ sunte]i la curent cu ce se
`ntâmpl\ ̀ n spa]iul editorial româ-
nesc, e imposibil s\ nu fi ̀ ntâlnit la
un moment dat numele lui Mircea
Pric\jan. De forma]ie filolog, aces-
ta a debutat timpuriu – la 17 ani, cu
proz\ scurt\ `n suplimentul unui
ziar local; la 23 de ani `n volum, cu
romanul ~n umbra deas\ a rea -
lit\]ii (Editura Universit\]ii din
Oradea, 2002) –, a tot fost prezent cu
proz\ scurt\ `n diverse reviste lite-
rare („Pr\v\lia cultural\“, „Tribu-
na“, „Via]a Româneas c\“, „Arca“
etc., cea mai recent\ fiind proza 

Zi liber\, din num\rul al 2-lea al re-
vistei „iocan“, ap\rut\ la sfâr[itul
lui octombrie), este redactor la re-
vista de cultur\ „Familia“ (din
2003), a fondat (`n 2012) [i scrie cro-
nici ([i nu numai) `n „Revista de
suspans“, a tradus din limba en-
glez\ peste 50 de volume ale unor
autori precum Stephen King, H.P.
Lovecraft, Dan Simmons, Ray-
mond Chandler, Joyce Carol Oa-
tes, Chuck Palahniuk, J.G. Ballard
[.a., a editat antologiile Zombii.
Cartea mor]ilor vii (Millennium
Books, 2013) [i Best of Mystery &
Horror #1. Revista de suspans
(Herg Benet, 2014) [.a.m.d. O activi-
tate literar\ bogat\, a[adar, care nu
avea cum s\ nu se reflecte `ntr-un fel
sau altul `n propria scriitur\ – cel
mai evident este, poate, acel sus-
pans despre care vorbeam la `nce-
put, pe care Mircea Pric\jan l̀ con-
troleaz\ perfect ̀ n Calitatea luminii. 

Romanul este plasat grosso mo-
do `n preajma râului Arie[, la o ca-
ban\ montan\ – cu excep]ii: flash -
backurile din ora[ul provincial `n
care locuiesc protagoni[tii, de
pild\ –, unde, timp de trei zile, de
joi sear\ pân\ duminic\, Antim [i
Carmina, `mpreun\ cu fiul lor, Co-
din, de doar 8 luni, se refugiaz\ de
canicula ora[ului [i, `n acela[i
timp, `ncearc\ s\ scape rutinei zil-
nice. Ideea escapadei ̀ i vine lui An-
tim `n redac]ia ziarului la care lu-
creaz\, ̀ ndemnat de un coleg, epui-
zat de nop]i pline de somn frag-
mentat [i zile obositoare, luni de
chin, frustrare, temeri sub diferite
chipuri, legate toate de noua sa ca-
litate de p\rinte [i de responsabi-
lit\]ile care vin la pachet cu aceas-
ta. De altfel, atât Antim, cât [i 
Carmina, so]ia sa, intr\ `n roman
obosi]i, dispera]i, neferici]i, irita]i
de caruselul ame]itor `n care se
`nvârt, al cre[terii unui copil, un
eveniment care le schimb\ drama-
tic vie]ile – separat [i ̀ mpreun\ –, o
datorie pe care sunt nevoi]i s\ o
exercite non-stop, f\r\ oprire, 24
din 24, 7 din 7. Iar toate acestea `[i
g\sesc loc ̀ n chiar primele rânduri
din carte: 

„Codin adormise greu [i cu si-
guran]\ nu avea s\ doarm\ mai
mult de trei ore. Dintr-un motiv pe
care p\rin]ii lui `nc\ nu-l aflaser\,
b\iatul se trezea tocmai când apu-
cau ei s\ a]ipeasc\, de parc\ ar fi
f\cut-o `nadins. Asta era rutina de
când ̀ l aduseser\ de la maternitate
[i oboseala se adunase `n ei, dege-
nerând `n accese necontrolate de
nervi, o tensiune constant\ care `i
transformase ̀ n dou\ fiin]e radical
opuse celor de dinainte de a deveni
p\rin]i. Nu de pu]ine ori Antim
sim]ise c\ `[i va lua câmpii, c\ mai
lipsea pu]in ca s\ fac\ ceva necuge-
tat, [i acela[i lucru era convins c\
`l gândea, la rândul ei, Carmina. ~l
leg\nau, `i cântau, `i d\deau s\
m\nânce, ̀ i administrau Debridat,
ca s\ scape de eventuale gaze... To-
tul `n timp ce el ]ipa ca din gur\ de
[arpe [i fontanela `i pulsa ame-
nin]\tor. Nimic nu d\dea roade.
Codin se potolea ca din senin, la fel
cum `ncepuse, dup\ o jum\tate de
or\ [i adormea pentru `nc\ cel
mult trei ore. Copilul \sta a venit
s\ ne distrug\, a spus Antim odat\,
când chiar nu mai putea ]ine cu-
vintele ̀ n el. E lucru necurat la mij-
loc, Carmi. Nu o putem duce a[a
mult timp, ne consum\m amândoi
ca ni[te lumân\ri“ (p. 5-6). 

Dansul luminii
recontextualizeaz\ 
apele tulburate, 
le d\ o nou\ noim\

Nu am ales `ntâmpl\tor fragmen-
tul din primele dou\ pagini ale Ca-
lit\]ii luminii, mi se pare un pasaj
gr\itor pentru stilul lui Mircea
Pric\jan, limpede, concis – expri -
m\, iat\, atât de multe pe un
spa]iu atât de mic –, armonios,
echilibrat, f\r\ discrepan]e, cu un
suspans racordat perfect la parti-
tura universului imaginat, o acu-
mulare de tensiuni care continu\
tot a[a, cu momente de respiro sau
de ]esut `n urma personajelor –
mai ales secven]ele din copil\ria
ori adolescen]a lui Antim, atât de
necesare psihologiei personajului,

ori cele de cuplu, de dinaintea
apari]iei copilului.

Weekendul prelungit la munte
e un pretext pentru reflec]ie, sunt
acolo momente de detensionare, de
redescoperire a sexualit\]ii repri-
mate, de dialoguri oneste. Lini[tea,
aerul respirabil al muntelui, poli-
te]ea gazdelor, interac]iunea cu
ceilal]i oaspe]i ai cabanei, precum
[i miraculosul somn mai bun al co-
pilului ([i, prin urmare, [i al lor) `i
ajut\ s\-[i redefineasc\ rela]ia [i,
pentru prima dat\ ̀ n luni de zile ̀ n
care au f\cut „tot ce a trebuit“ – de
la cump\rarea pe credit de lung\
durat\ a unui apartament cu trei
camere la micul Matiz ro[u rar fo-
losit, `ngrijirea bebelu[ului etc. –,
au r\gaz pentru introspec]ie, pen-
tru c\utarea unui sens al libert\]ii
brusc `ngr\dite, pentru g\sirea
unei ra]iuni [i, `n cele din urm\,
pentru redescoperirea unei altfel
de fericiri – `n trei, de data aceasta. 

E foarte interesant\ transfor-
marea cuplului `ntr-o familie, a[e -
zarea acestuia `ntr-o matc\. {i la
fel de important este drumul par-
curs pân\ acolo, c\l\torie `n care
suntem purta]i, pas cu pas, de na-
ratorul omniscient – care, e drept,
favorizeaz\ perspectiva mas culin\,
dar nu este un lucru r\u deloc, de
aici mi se pare c\ vine [i originali-
tatea unghiului; pe de alt\ parte,
nici trecutul, tr\irile ori st\rile
prin care trece Carmina nu sunt
neglijate, ba chiar sunt integrate
credibil `n nara]iune. 

Dansul luminii ([i al legumelor,
dar asta e o alt\ poveste) recontex-
tualizeaz\ apele tulburate, le d\ o
nou\ noim\. Iar fericirea poate r\ -
s\ri, timid, de acolo. Mai ales când
porne[ti pe alt drum cu un plan 
de via]\. 

Calitatea luminii, Mircea Pric\jan,
colec]ia „Ego. Proz\“, Editura Polirom,
2016, 208 p. 

Uneori se `ntâmpl\ s\ iei de pe raft o carte [i s\ `ncepi s\ o cite[ti, `n fuga
zilei, zicându-]i c\ vei renun]a la ea dac\ primul capitol nu te convinge s\
mergi mai departe. {i apoi, cu uimire, s\ consta]i c\ mai vrei un capitol, [i `nc\
unul [i, dintr-o dat\, o la[i din mân\ abia când ai terminat-o. Mi s-a `ntâmplat
cu romanul Calitatea luminii, semnat de scriitorul [i traduc\torul Mircea
Pric\jan, ap\rut la Polirom. 



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 553 » 4 – 10 februarie 2017

12  »  avanpremier\

Codrin Liviu Cu]itaru –
Scriptor sau Cartea
transform\rilor admirabile

– Fragment –

Acum `ns\ Olescu sim]ise am\r\ -
ciune, observând ceea ce el interpre-
tase drept nep\sarea femeii `n fa]a
cumplitei sale maladii. O suspecta
pe Liana, de mai mul]i ani, de indi-
feren]\ cras\ fa]\ de eforturile, ne-
cazurile [i, mai ales, realiz\rile lui
profesionale. Mai `ntâi, era convins
c\ nu-i citise c\r]ile (nici m\car ro-
manul Baltimore, despre care Vic-
tor credea c\ este o capodoper\!),
de[i ea ar fi negat cu vehemen]\ o
asemenea insinuare, dac\ Olescu ar
fi fost suficient de nedelicat s\ o fac\.
Apoi, nu l̀ `mpingea niciodat\ de la
spate s\ lucreze („ca alte so]ii“, ̀ [i zi-
cea Victor), s\-[i asume responsabi-
lit\]i (precum Boris `nainte de ’90,
când, probabil, datorit\ prezen]ei
intense a, din p\cate, ratatei Cristi-
na `n via]a lui avusese triumf dup\
triumf!), s\ fie `nving\tor. Se
mul]umea s\ zâmbeasc\ (destul de)
absent atunci când el o informa
scurt despre o nou\ redut\ cucerit\.
~n rest, Olescu [i cariera sa de suc-
ces p\reau s\ nu intre semnificativ
`n raza de curiozitate feminin\ a
Lianei. Ce o dinamizase imprevizi-
bil fusese proiectul american, `n
realizarea c\ruia – oarecum neo-
bi[nuit pentru ea – so]ia ̀ l sus]inuse
pe Olescu, `ncurajându-l [i intere-
sându-se constant de mersul proce-
sului de admitere. Pe timpul con-
vorbirii cu Mel Bowen, emo]iile ei
ie[iser\ `n relief. Dorea, evident, s\
plece `n SUA, poate mai tare chiar
decât Victor `nsu[i. Paradoxal `ns\,
nu p\rea s\-i atribuie so]ului vreun
merit pentru asta, luând totul ca pe
o mi[care fericit\ a destinului. Nici
Bobo nu se ar\tase impresionat de
boala tat\lui. Olescu ì spusese vag
copilului c\ doctorul ì g\sise mici
disfunc]ionalit\]i pe care va trebui

s\ le trateze pe parcursul [ederii lor
peste Ocean. Se gândise s\-l preg\ -
teasc\ psihologic pe micu] pentru
eventuala ̀ nr\ut\]ire a condi]iei sa-
le fizice. B\iatul mârâi ceva nede-
slu[it [i plec\, al\turi de taciturnul
Be[leag\, `n camera sa. De[i avea
doar zece ani, Bobo nu mai comuni-
ca satisf\c\tor cu familia, fiind mai
tot timpul ursuz [i t\cut. Victor ad-
mitea c\ l̀ cam neglijase `n ultimii
ani (̀ ndeosebi pe perioada manda-
tului de Rector), dar nu ar fi recuno-
scut c\, ̀ n ansamblu, fusese un edu-
cator prost. ~ncercase `ntotdeauna
s\ fie foarte sincer [i direct cu b\ia-
tul (̀ n pofida protestelor discrete ale
Lianei, care credea c\ unui [colar
nu-i puteai explica, senin, totul),
considerând c\ aici se afla punctul
de plecare al ̀ ncrederii reciproce de
mai târziu. De aceea, dincolo de
b\nuiala unui e[ec al s\u `n efortul
paideic, Victor l̀ suspecta mai de-
grab\ pe Bobo c\ intrase `ntr-un fel
de pubertate timpurie, manifestân-
du-se agasant. Partea proast\ era c\
Be[leag\ ̀ i ]inea isonul, ̀ ntr-un mod
simbolic, precocelui puber! De o vre-
me l̀ `nso]ea pretutindeni pe Bobo,
cu aerul s\u sp\sit, dar viclean,
p\rând s\-i sugereze lui Victor o
slab\ `n]elegere a psihologiei pro-
priei progenituri. Când copilul
`ntorcea spatele tat\lui, cu chip mo-
fluz [i gesturi dezlânate, câinele `[i
imita micul st\pân, „m\turându-i“
lui Olescu `naintea ochilor o coad\
pleo[tit\, b\l\b\nit\ a repro[.
Be[leag\! Victor `[i aminti, zâm-
bind, confuzia care dusese la acest
nume insolit pentru un schnauzer
uria[. V\zându-l cât era de bleg 
[i la[ ca pui, se gândise s\-l nu -
measc\ „Be[leag\“, datorit\ sono-
rit\]ii caraghioase a cuvântului
(care exista `n subcon[tientul 

cultural al americanistului Ole-
scu). Ulterior aflase stupefiat c\
„be[leaga“ reprezenta, la origini, o
c\petenie turc\ – remarcat\, para-
doxal, pentru faptele de vitejie pe
câmpul de lupt\. „Te pomene[ti c\ [i
Be[leag\ ascunde virtu]i nemaipo-
menite sub masca aceasta de imbeci-
litate canin\, la fel ca [i straniul s\u
apelativ“, gândea Victor uneori, pri-
vind jocul simbolic, reprobator, exe-
cutat de animal al\turi de Bobo. Ca
atare, `ntre priorit\]ile din Lumea
Nou\ inclusese [i o `mbu n\t\]ire a
rela]iilor tat\-fiu [i st\ pân- câine,
dac\ cea so]-so]ie nu dez v\luia posi-
bilit\]i de remediere imediat\. 

Evenimentele abrupte [i, pân\ la
un punct, pline de exotism din exi-
sten]a amicului Mercuti l̀ elibera-
ser\ [i pe Victor – m\car pentru
scurt\ vreme – de sub presiunea
preocup\rilor sale. De[i nu-i m\rtu-
risise lui Boris, manuscrisul b\trâ-
nului profesor, intitulat, atât de bi-
zar, Confusio, ì f\cuse pielea de
g\in\. Ce dest\inuiri `nfrico[\toare
l\sase oare mo[neagul acolo cu
limb\ de moarte? O curiozitate
`nsp\imântat\ ì pompa n\valnic
sângele `n vene, cu toate c\, `n pre-
zen]a lui Mercuti, mima st\pânirea
de sine. Aceast\ aparen]\ a calmu-
lui [i relax\rii constituia, indiscuta-
bil, semnul unei prietenii autentice
pe care Victor o sim]ea [i o sim]ise
mereu fa]\ de Boris, chiar [i atunci
când `mprejur\rile ì desp\r]iser\
complet. De mai mult timp, nervii
celui mai apreciat tovar\[ al s\u,
din copil\rie [i pân\ la maturitate,
p\reau zdruncina]i iremediabil [i,
prin urmare, se temea c\ textul 
seniorului l-ar putea `mpinge spre
colaps psihic. Se `ntreba uimit cum
rezistase omul acesta `mb\trânit
timpuriu, cu ochii `nfunda]i bestial

`n cap [i expresie derutat\, `n admi-
nistra]ia comunist\? Mercuti nu-i
povestise niciodat\ nimic despre
acei ani, când destinele lor au evo-
luat – pentru prima oar\ `n via]\ –
separat. Dintr-o team\ ascuns\ de
cine [tie ce revela]ii nedorite legate
de fiin]a lui Boris, Olescu evitase, la
rândul s\u, s\ fie iscoditor. ~n prin-
cipiu, intrarea impetuosului (pe
atunci) universitar `n politic\ de-
cursese oarecum firesc din popula-
ritatea pe care o câ[tigase `n plan
profesional la finalul anilor ’70. Inte-
ligent, abil [i rafinat, sprijinindu-se,
`n plus, pe un trecut „f\r\ pat\“, el
oferise constant profilul unui perso-
naj cu viitor, ale c\rui capacit\]i in-
telectuale nu aveau cum s\ treac\
neobservate de comuni[ti. Ace[tia ̀ l
doreau, bine`n]eles, mai curând de
partea lor decât ̀ ntr-o eventual\ „di-
siden]\“, suficient de „la mod\“ `n
lumea intelectual\. Ce i se ̀ ntâmpla-
se oare `n intervalul bucure[tean al
„`nregiment\rii“? Revolu]ia l̀ d\ -
du se cu totul peste cap. Se `ntorsese
practic alt om. Lui Victor ì venea
greu s\ ̀ n]eleag\ cum un individ cu
un astfel de grad de degenerescen]\
psihic\ reu[ise s\ stea `n conduce-
rea unui minister. Auzise, desigur,
diverse legende despre ispr\vile lui
Mercuti ̀ n Guvernul comunist, dar,
cunoscându-[i bine amicul, nu le
crezuse. ~n `ntâlnirile cu el ocolise

deliberat [i cea mai mic\ aluzie „pa-
seist\“. Nu dorea s\-l stinghereasc\. 

~n pofida loialit\]ii sale fa]\ de
imaginea triumf\toare a tân\rului
Boris `ns\, recent, tulburat de osci-
la]iile nervoase dezv\luite de ace-
sta, Olescu `[i amintea mai des 
pove[tile spuse de „binevoitorii“
atotcunosc\tori din urbea lor tradi -
]ional\. De exemplu, `i venea frec-
vent ̀ n minte istorisirea unui lector
de la German\, care pretindea c\
[tia din surs\ sigur\ una dintre cele
mai neverosimile situa]ii ap\rute
pe traiectoria lui Mercuti ̀ n univer-
sul comunist. Afirma respectivul
c\, spre finele regimului, când abe-
ra]iile atinseser\ paroxismul, [efa
direct\ a lui Boris – conduc\toarea
absolut\ a Culturii, „Ministra“, o
semianalfabet\ grobian\, must\ -
cioas\ ca un jandarm [i butuc\no-
as\ precum o „katiu[\“ siberian\,
cu structur\ sufleteasc\ de gospo-
din\ ar]\goas\ – `[i chemase subal-
ternul `n biroul gigantic de lider
bol[evic, cerându-i imperios s\ se
pun\ `n genunchi `naintea ei. Se
p\rea c\ intelectualismul sub]ire al
lui Mercuti o deranjase ([i o com-
plexase) ne`ncetat, de la numirea sa
`n Minister. ~n consecin]\, femeia
dezvoltase criza de autoritate. Voia
s\-[i demonstreze puterea [i s\-i
arate universitarului arogant c\ ea
se afla la cârma cor\biei. 

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul
Scriptor sau Cartea transform\rilor admirabile de Codrin Liviu Cu]itaru, 
care va ap\rea `n curând `n colec]ia „Ego. Proz\“ la Editura Polirom. 

CARTEA

Boris Mercuti, profesor la o important\ universitate,
afl\ cu stupoare c\ tat\l s\u, pe care nu a reu[it nicio-
dat\ s\-l egaleze din punct de vedere profesional, i-a
l\sat mo[tenire un manuscris-testament. De aici
`ncepe o c\l\torie ̀ n timp, din anii ’70 ai regimului co-
munist pân\ ̀ ntr-un viitor ̀ ndep\rtat, anul 2098, prin
intermediul noilor manuscrise care ies la suprafa]\.

Personajele acestora se transform\ la rândul lor `n
naratori, ca `ntr-un joc ame]itor al oglinzilor, iar
fic]iunea se contope[te cu realitatea, modelat\
dup\ voin]a fiec\rui nou Scriptor. Oamenii devin
plastilin\ ̀ n mâinile scribului la care se afl\ peni]a,
iar lucrurile iau mereu o turnur\ nea[teptat\, ca-
riere `nfloresc nea[teptat [i vie]i sunt ruinate ne-
meritat – toate evenimentele derulându-se spre un
final surprinz\tor. 



„Masele au sentimente, nu ra]iu-
ne“, spunea un analist la DIGI 24,
mirat totu[i de faptul c\ s-a ̀ n]eles
nea[teptat de repede c\ o demisie
a cabinetului Grindeanu doar ar
acutiza fund\tura `n care a b\gat
Liviu Dragnea România. E un
semn de s\n\tate [i poate c\, pân\
la urm\, re]elele sociale reu[esc
s\ limpezeasc\ anumite nuan]e
`ntr-un moment de emo]ie ma-
xim\. M\car `n interiorul „bulei“,
o „bul\“ care pare s\ se m\reasc\
pe zi ce trece. Sau, mai limpede, pe
m\sur\ ce sfidarea pare s\ nu cu-
noasc\ nici un hotar.

Dup\ zile `n [ir de proteste cu
sute de mii de oameni ̀ n strad\, li-
deri ai PSD ̀ nc\ sus]in c\ „nu s-au
prins“ `n privin]a a ceea ce strada
cere. Nu le-ar fi limpede. ~n schimb,
pare c\ restrânsului cerc de pute-
re din jurul lui Liviu Dragnea `i

este foarte limpede ceea ce ur-
meaz\ s\ se `ntâmple `ntr-un sce-
nariu optimist al LOR. Toate indi-
ciile ne arat\ c\ asist\m, de fapt,
abia la `nceputul unei opera]iuni
pe care foarte pu]ini o cunosc la
adev\rata amploare `n momentul
de fa]\. Justi]ia trebuie s\ devin\,
`n accep]iunea restrânsului cerc,
o institu]ie care s\ func]ioneze
asemenea oric\rei Direc]ii Agri -
cole sau m\car asemenea Consi-
liului Na]ional al Audiovizualu-
lui. {efii s\ poat\ fi numi]i sau re-
tra[i pe baz\ de algoritm politic,
ca la orice institu]ie deconcentra -
t\. Cât\ vreme procutorii [i ju-
dec\torii nu vor fi f\cu]i s\ `n -
]eleag\ foarte bine cine-i Jupânul,
orice exercitare a puterii execu -
tive sau legislative se dovede[te a
fi insuficient\. {erban Nicolae,
vajnic activist PSD [i un instrument

la fel de suspus precum Iordache
`n mâna lui Liviu Dragnea, a re-
zumat perfect ce se `ntâmpl\ `n su-
fletul actualei majorit\]i parla-
mentare: „Noi nu punem mâna pe
DNA, dar nici DNA s\ nu pun\ mâ-
na pe noi“. S-a „sc\pat“ domnul Ni-
colae la Antena 3. 

Presiunea unei bune p\r]i a so-
ciet\]ii spre a p\stra un parcurs al
României ca democra]ie de tip li-
beral, `n care pe lâng\ libertatea
votului exprimat s\ fie garantate
[i drepturile [i libert\]ile cet\]e -
ne[ti [i s\ fie respectat\ separa]ia
puterilor `n stat, era a[teptat\ de
Dragnea et co. Au subestimat `n -
s\, a[a cum a mai f\cut-o de câte-
va ori PSD `n istoria sa, amplititu-
dinea acestei presiuni. Un alt as-
pect pe care strategii opera]iunii
`n desf\[urare nu par s\-l fi luat ̀ n
calcul pân\ la cap\t este structura
demografic\ `n continu\ preface-
re din România. Sigur, sunt destui
oameni care sunt dispu[i s\ cau -
]ioneze orice m\suri ar lua actua-
la majoritate guvernamental\,
cât\ vreme se d\ „suta de lei“ `n
plus la salariu sau la pensie. 

Dar, pe lân g\ genera]ia tân\r\,
avem o genera]ie matur\, inclu-
siv de vârsta a treia, pentru care
traumele produse de mineriade
[i amintirea „golaniadei“ din
Pia]a Universit\]ii nu s-au [ters
niciodat\. 

{ansa României `n acest mo-
ment ar putea veni, paradoxal,
din parcursul total atipic al demo-
cra]iei noastre de dup\ c\derea
comunismului. Sini[trii ani ’90,
care ne-au oprit dintr-un parcurs
firesc spre dezvoltare [i racordare
la Vest, ar putea fi exact lec]ia pe
care cea mai mare parte a români-
lor nu vor s\ o mai tr\iasc\ din
nou pe mâna politicienilor de tea-
pa lui Liviu Dragnea. Anii cenu[ii
de dup\ c\derea lui Ceau[escu, `n
care statul a r\mas mai departe
capturat de o elit\ pus\ pe ho]ie,
ar putea constitui acum exact ar-
gumentul decisiv ̀ n ̀ nclinarea ba-
lan]ei spre o cale definitiv demo-
cratic\ a României. 

Cum Justi]ia nu ̀ ncepe [i nu se
termin\ cu Laura Codru]a Kovesi
sau Augustin Laz\r, tot a[a Statul
nu poate s\ ̀ nceap\ [i s\ se termine

cu Liviu Dragnea. Fanii mi[c\ri-
lor lui Iordache (sunt destui care
`l felicit\ ̀ n alt\ „bul\“ pentru fap-
tul c\ are „sânge `n instala]ie“) 
argumenteaz\ c\ asist\ la o intoxi-
care de propor]ii (teoria conspi-
ra]iei), ca s\ nu mai vorbim des-
pre abuzurile din Justi]ie [i fr\]ia
neconstitu]ional\ dintre parchete
[i serviciile secrete. E o discu]ie
pe care trebuie s\ o purt\m, f\r\
`ndoial\, numai c\ deocamdat\ al-
ternativa pus\ pe mas\ de „[coala
de gândire Dragnea“ este o Jus -
ti]ie total la mâna politicului. Nu
po]i purta o discu]ie despre ceva
imperfect (sau perfectibil) atâta
vreme cât nu mai exist\ deloc. 

P.S. Sunt la mod\ [i apelurile
la „obiectivitatea“ presei. Unul
dintre cei mai premia]i jurnali[ti
ai planetei, Christiane Aman-
pour, aproape a [ocat cu noul s\u
promo de pe CNN: „Adev\rat, 
nu neutru“. Dac\ azi se urm\ re[ -
te castrarea Justi]iei, `n secunda
doi ]inta va deveni presa liber\,
cât\ a mai r\mas [i cât este ea 
de imperfect\.
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Ultima lor [ans\. Dar [i a noastr\

Dup\ ce am mai crescut, când am
`nceput s\ avem `ntreb\ri despre
cine suntem, cu ce scop suntem,
cel mai frecvent r\spuns primit a
fost „crede [i nu cerceta“. Apoi,
pân\ ne-am maturizat [i am `n -
]eles mai bine ce ̀ nseamn\ rela]ii-
le, ne gr\beam s\ d\m r\spunsu-
rile pân\ s\ primim `ntrebarea.
Abia mai târziu am `n]eles c\ de
multe ori `ntreb\rile sunt cele ca-
re ne duc mai departe. Iat\ câteva
din cele pe care a[ prefera s\ nu le
v\d rezolvate.

~n Titanic, de ce a trebuit 
s\ moar\ [i Jack?

Este o dezbatere care dureaz\
de 20 de ani, iar acum câteva zile a
mai ap\rut un argument. La fina-
lul Titanicului, Rose [i Jack se
aga]\ de o bucat\ de u[\ care plu-
te[te pe ocean. Rose urc\ pe placa-
jul de lemn [i se salveaz\, iar Jack
r\mâne ag\]at cât poate, `nainte
s\ coboare, `nghe]at, pe fundul
oceanului. Fanii filmului au spus

de pe atunci c\ ar fi ̀ nc\put amân-
doi pe plac\, ba chiar [i spa]iu s\
joace [i c\r]i s\ nu se plictiseasc\.
Mythbusters, celebra emisiune de
testare a miturilor urbane, a dedi-
cat un `ntreg episod posibilelor
scenarii de salvare, ajungând la
concluzia c\ ar fi fost posibil, dac\
se legau cu vestele de salvare de
placaj. Kate Winslet, actri]a prin-
cipal\, a spus [i ea anul trecut c\
ar fi putut exista un scenariu mai
prielnic pentru cuplul naufragiat.
Acum câteva zile, regizorul James
Cameron a refuzat `nc\ o dat\ teo-
ria supravie]uirii. Explica]iile ]in
de for]a arhimedic\ [i de roman -
tismul scenariului. Mai bine s\ nu
[tim r\spunsul.

Alt\ `ntrebare.

Ce `nseamn\ finalul 
din Inception ?

R\mânem tot la Leonardo di
Caprio, personaj principal [i `n 
Inception (~nceputul). La finalul

filmului, ar fi trebuit s\ afl\m
dac\ personajul r\m\sese captiv
`ntr-o lume a visului sau se `ntor-
sese `n lumea real\? R\spunsul

depinde de cum se `nvârte un titi-
rez, dup\ o logic\ pe care mi-e im-
posibil s\ mi-o aduc aminte, dar fi-
nalul filmului arat\ titirezul `n -
vârtindu-se, apoi `mpotmolindu-
se, apoi ecran negru. Fanii au `n -
cercat s\ `ncetineasc\ imaginea,
s\ calculeze traiectoria, s\ trag\
concluzii bazate pe fizic\. Regizo-
rul a refuzat `n mai multe rânduri
s\ dea vreo explica]ie sfâr[itului,
pentru a veni, anul trecut, cu o
precizare. ~n finalul filmului, per-
sonajul e cu copiii, `ntr-o realitate
personal\ fericit\. Nu mai conta.
Poate c\ toate nivelurile de reali-
tate, inclusiv visele noastre, sunt
la fel de valide.

Alt\ `ntrebare.

Ce sutien purta Beyonce 
când a anun]at c\ are gemeni?
Beyonce a anun]at miercuri c\

este `ns\rcinat\ cu gemeni, prin -
tr-o postare pe Instagram de la 

o sesiune foto [i a dep\[it un re-
cord de reac]ii pozitive – 7 milioa-
ne de like-uri `n primele 24 de ore.
Parc\ nici Trump nu a `ndr\znit
s\ mai fac\ o prostie mare-mare,
ca s\ nu umbreasc\ vestea. Se di-
scut\ intens despre: sarcinile ge-
melare, etica alegerii sexului la
fertilizarea in vitro, cum o s\ se
joace cei trei copii ai lui Beyonce
[i ce model de sutien vi[iniu pur-
ta `n poz\. De fapt, `ntrebarea
aceasta a fost imediat rezolvat\.
Adev\rata `ntrebare este ce fel
de realitate permite un entu-
ziasm atât de masiv pentru acest
anun] s\ existe `n mod concomi-
tent cu un pre[edinte votat demo-
cratic ca Trump.

Alt\ `ntrebare.

De ce sunt astea importante? 
Nu sunt. Voiam doar s\ ajung

aici: „Pentru c\ nu mai putem s\
facem nimic“. Alt\ `ntrebare.

A[a func]ioneaz\ mintea uman\, pe baz\ de `ntreb\ri. La [coal\ [tiam altfel. 
C\ trebuie s\ ridici dou\ degete [i s\ fii primul care [tie r\spunsul. ~ntreb\rile, 
`n do ielile, comentariile proprii erau crunt descurajate. 

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Un r\spuns [i alte `ntreb\ri
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James Cameron: „Suntem
cea mai idioat\ civiliza]ie“
Prezent recent `n media
pentru a-[i promova ul -
timul proiect, un do cu -
mentar produs pentru pos -
tul National Geo gra phic,
regizorul canadian [i-a
expus p\rerea despre fil -
mele sale [i despre cum
vede atitudinea fa]\ de
eco logie a noii admi -
nistra]ii de la Casa Alb\.

Interesul lui Cameron pentru ex-
plorarea adâncurilor oceanice a
devenit evident odat\ cu thrillerul
SF The Abyss (Abisul) din 1989.
De atunci a turnat mai multe do-
cumentare despre adândurile ma-
rine, precum Ghosts of the Abyss
sau Aliens of the Deep, [i a reu[it
performan]a de a se scufunda `n
cel mai adânc punct de pe planet\,
Groapa Marianelor din Oceanul
Pacific, unde a descoperit câteva
noi specii.

Ultimul documentar al lui Ca-
meron este Atlantis Rising, ce pre-
zint\ eforturile depuse `mpreun\
cu cineastul Simcha Jacobovici [i

o echip\ de arheologi de a g\si
Atlantida, documentar care impli -
c\ mai multe subiecte care `l pa-
sioneaz\ pe Cameron: SF [i fanta-
sy, vechi civiliza]ii [i explorarea
oceanelor.

Cameron a vorbit [i despre fe-
lul `n care vede viitorul ecologiei
`n momentul ̀ n care noua admini-
stra]ie SUA este condus\ de un

pre[edinte sceptic cu privire la
problema `nc\lzirii globale.

„Toat\ munca mea ce nu are
leg\tur\ cu filmele din seria Ava-
tar, activismul meu, totul este le-
gat de schimb\rile climatice“,
spune Cameron. „Cu câ]iva ani `n
urm\, noi, omenirea, am `ntre -
z\rit `n sfâr[it aisbergul care vine
spre noi [i am `nceput s\ ne ferim

din calea lui, dup\ care a ajuns la
cârma vasului Trump [i l-a `n -
drep tat din nou spre aisberg. La
fel ca orice om cu con[tiin]\ [i un
nivel rezonabil de inteligen]\, sunt
`ngrijorat. Cred c\ ̀ n acest moment
suntem cea mai idioat\ civiliza]ie
din istorie [i probabil c\ peste 4.000
de ani se va spune despre noi a[a
cum vorbim noi despre Atlantida:

«Cine au fost \[tia? Ce au f\cut oare
de au `nfuriat atât de tare zeii de
acum sunt `ngropa]i sub sute de
metri de noroi?».“

~n prezent, James Cameron
continu\ s\ lucreze la urm\toare-
le filme din seria Avatar [i afirm\
c\ `[i va continua [i munca legat\
de studiul schimb\rilor climatice
[i de agricultura sustenabil\.

Suplimentul lui Jup  The Who, `n lumea 
lui Justin Bieber
Celebrul grup britanic se preg\ -
te[te de un nou album de studio,
primul `n ultimii zece ani, de la
dis cul Endless Wire din 2006.

The Who, trup\ activ\ `nc\ din
1964, mai `nseamn\ ast\zi doar
doi dintre membrii componen]ei
de aur, dup\ ce i-a pierdut pe ba-
teristul Keith Moon, decedat `n
1980, [i pe basistul John Entwistle,
decedat `n 2002. Cu toate acestea,
The Who `[i continu\ activitatea,
iar `n ultimii doi ani a serbat
printr-un turneu extins jum\tate
de secol de existen]\.

Pete Townshend, chitarist [i
compozitor, se declar\ foarte ̀ ncân-
tat de felul ̀ n care a colaborat (`n ul-
tima vreme) cu Roger Daltrey.

„Roger [i cu mine am `ncercat
s\ scriem [i s\ `nregistr\m `m -
preun\ `n mai multe rânduri [i
suntem mai optimi[ti ca nicio-
dat\. Roger a evoluat foarte mult,

s-a dezvoltat enorm pe plan crea -
tiv“, explica recent Townshend.

Chitaristul se `ntreab\ care
mai este locul ocupat de The Who
`n peisajul muzical actual.

„Stones, The Who sau AC/DC
au ajuns `n punctul `n care nu
sunt numai populari printre
vechii lor fani, ci [i printre tinerii
sub 30 de ani“, comenteaz\ cu
umor Townshend. „Ceea ce antre-
neaz\ urm\toarea dilem\, atunci

când e s\ intr\m `n studio: oare
trebuie s\ producem cântece prin
care s\ rivaliz\m cu muzica actu-
al\? Pe scurt, trebuie oare s\
`ncerc\m s\ sun\m ca Justin
Bieber?“.

De asemenea, Pete Townshend
inten]ioneaz\ s\ reediteze [i albu-
mele pe care le-a `nregistrat solo,
`mpreun\ cu materiale inedite
`nregistrate [i p\strate ̀ n studioul
lui personal.
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Cronica neagr\.
Ultimele dispari]ii

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
n Denis Villeneuve, regizorul lui Sicario, The Arrival [i, anul 
acesta, al lui Blade Runner 2049, va realiza o nou\ adaptare dup\ roma-
nul Dune al lui Frank Herbert.
nNoul pre[edinte al juriului de la Cannes la edi]ia de anul acesta va fi
cineastul spaniol Pedro Almodóvar, `n locul lui Roman Polanski. Al-
modóvar este foarte apreciat [i iubit la Cannes, de[i nu a câ[tigat nicio-
dat\ trofeul Palme d’Or.
n Po[ta britanic\ a anun]at c\ de pe 14 martie va fi editat\ o serie de
timbre pe care apare imaginea lui David Bowie.
n Bob Dylan (75 de ani) revine pe 31 martie cu un triplu album nu-
mit Triplicate, ce va con]ine 30 de piese, prelu\ri ale unor melodii 
foarte cunoscute cântate de Frank Sinatra, Lee Adams sau Cy Cole-
man, printre al]ii. Este cel de al 38-lea album de studio al muzicianu-
lui american, care a vândut 125 de milioane de albume de-a lungul
carierei sale.
nEdi]ia din 2017 a festivalului de film de la Berlin, Berlinala, se va pla-
sa „sub semnul curajului“, a anun]at Dieter Kosslick, directorul mani-
fest\rii. „Nici capitalismul [i nici comunismul nu [i-au ]inut promisiu-
nile de a face lumea mai dreapt\. Rareori programul Berlinalei nu a re-
zumat `n imagini situa]ia politic\ actual\“, a ad\ugat Kosslick.
n Ben Affleck nu va ma regiza viitorul film The Batman, dar r\mâne
implicat `n proiect ca produc\tor. Affleck este cel mai nou interpret al
lui Batman `n seria de filme produse de studiourile Warner Bros.
n Leonardo DiCaprio inten]ioneaz\ s\ produc\ [i s\ joace rolul prin-
cipal `ntr-o adaptare a romanului The Black Hand de Stephen Talty.
The Black Hand este bazat pe o poveste real\ despre originile mafiei
americane [i ̀ l are ca erou principal pe un detectiv din poli]ia din New
York, Joseph Petrosini, numit „un Sherlock Holmes Italian“.
nHBO preg\te[te un lungmetraj intitulat Francis and the Godfather,
despre culisele realiz\rii capodoperei Na[ul, de la cump\rarea drep-
turilor de adaptare a romanului lui Mario Puzo [i pân\ la „ploaia de
premii Oscar“. 
n Un clip postat de studiourile Paramount arat\ c\ film\rile la noua
serie Star Trek Discovery au `nceput. 
nRegizorul Chad Stahelski (John Wick 1 [i 2) a precizat c\ lucreaz\ la
un „reboot“ al seriei Highlander, pe care o vede sub forma unei trilogii,
iar muzica va apar]ine unei forma]ii celebre. „Nu-mi imaginez 
Highlander f\r\ Queen“, spune Stahelski.
n Elton John [i dramaturgul Paul Rudnick vor scrie un musical
pentru Broadway, adaptare a romanului Diavolul se `mbrac\ de
la Prada.

n Cunoscutul actor britanic
John Hurt a `ncetat din via]\ la
vârsta de 77 de ani. Hurt a fost
o figur\ emblematic\ a cinema -
to grafiei contemporane, nomi-
nalizat la Oscar de dou\ ori
pentru rolurile din Midnight
Express (1978) [i Elephant Man
(1980). Deseori distribuit `n ro -
luri secundare, John Hurt a cu -
noscut popularitatea prin ro -
lurile din filmul 1984, Alien [i
din seria Harry Potter.

n John Wetton, basist [i vocal a
forma]iilor King Crimson [i
Asia, a `ncetat din via]\ la vârsta
de 67 de ani. N\scut la Borne-
mouth, `n Anglia, John Wetton a
activat `n mai multe grupuri la
sfâr[itul anilor ’60, iar `n 1972 s-a

al\turat forma]iei King Crimson,
al\turi de care a scos câteva dis -
curi de excep]ie. ~n afar\ de carie-
ra solo, John Wetton a mai cântat
al\turi de alte nume mari ale ge-
nului, precum Uriah Heep, Roxy
Music sau Bryan Ferry, iar la
sfâr[itul anilor ’80 a activat al\tu-
ri de bateristul Bill Bruford (Yes,
King Crimson) `n grupul U.K.
Wetton s-a bucurat de cel mai
mare succes al\turi de Carl Pal-
mer, Geoff Downes [i Steve Howe
`n supergrupul Asia, al\turi de
care a cunoscut gloria `n anii ’80,
cu piese de top precum Heat of
the Moment.

n Actri]a francez\ Emmanuelle
Riva a `ncetat din via]\ la vârsta
de 89 de ani. ~n 60 de ani de 

carier\, Emmanuelle Riva s-a re-
marcat prin roluri foarte l\udate
`n filme de Alain Resnais (Hiro-
shima mon amour, 1959), Jean-
Pierre Melville sau, mai recent,
Michael Haneke (Amour, 2012).
~n 2013 a primit un premiul César
[i o nominalizare la Oscar pentru
rolul din Amour, al\turi de Jean-
Louis Trintignant.

n Actorul american Frank Pelle-
grino a `ncetat din via]\ pe 31 ia-
nuarie la vârsta de 72 de ani. Pel-
legrino a jucat `n filme de Mar tin
Scorsese (Goodfellas, 1990) sau
Woody Allen (Manhattan Mur-
der Mystery, 1993), dar este foarte
cunoscut `n rolul [efului FBI
Frank Cubitoso din popularul se-
rial Clanul Soprano.



C\ dac\ nu pun eu mâna, nimeni
nu pune! To]i s-au `nv\]at s\ aib\
totul de-a gata. S\ li se pun\ sub
nas. Le place s\ vad\ gardul tuns
[i pomii v\ru]i, dar nimeni n-ar

pune mâna. B\\\i, nu mai sta]i as-
cun[i pe dup\ ferestre, nu vede]i
c\ eu muncesc pentru voi? Dar nu
v\ e ru[ine?

Ah, dac\ m-a[ muta la cas\, ce
bine ar fi. A[ lucra doar pentru
gospod\ria mea, nu pentru to]i
lene[ii. Lene[ilor! Da, asta sun -
te]i! Ce, crede]i c\ mi-e fric\ s\
vorbesc? Mihai de la pai[pe, e[ti
un `mpu]it! Silviu, pune-]i dra -
cului chipiul de poli]ai [i hai la

tuns gardul! Sau m\car ̀ mpu[c\-l,
b\\\i, ha ha!!!

Noroc c\ am antigelul la mine,
c\ `n baza lor muream de frig.
M\car unul dac\ venea s\ zic\:
vecine, `mi pare r\u, sunt un
lene[, dar uite o can\ de vin fiert [i
mul]umesc frumos c\ faci gestul
\sta pentru noi. Mul]umesc, b\i
prostule! C\ noi st\m cu palma `n
cur, dar m\car apreciem ceea ce
faci. }i-ai g\sit. Dar s\ fie curat [i
aranjat totul `n fa]\ blocului, le
place. Ba nu, chiar li se pare c\ a[a
e normal. Dar cine vrei s\-]i fac\,
bre, primarul? Nu cumva vrei 
s\-]i duc\ [i gunoiul? {i mai ce, s\-
]i fac\ [i copii? {i aici nu m\ refer
la tine, b\i Simian, [tiu c\ e[ti pen-
ticostal! Tu de asta nu cobori, c\ te
regulezi ca iepurele, ha ha ha!

B\\\\, v\ place gardul acuma,
b\\\? Sau `l vre]i mai scurt? ~l
tund mai scurt, nici o problem\.
Doar ave]i sclav, nu? Sunt sluga
blocului \sta, asta crede]i voi. Na,
c\ v\ ar\t eu cine-i sclav. De la
r\d\cin\ `l tai, uite-a[a. E mai
bine, domnilor boieri? Uite, am
l\sat totu[i o tuf\, s\ se pi[e la -
bradorul lui madam Enea. Doam-
na Enea, vre]i s\-i strâng [i 
c\ca tul, dac\ tot sunt aici? Arunc\,
f\, o pung\, nu sta ca moarta! Sau
poate vrei s\ m\ cac pe pre[ul t\u,
s\ vezi cum e. C\, nu [tiu cum, dar
parc\-mi vine! 

Mda, uitasem c\ madam Enea
a murit luna trecut\. Tot blocul a
fost la poman\. Pomanagiilor! De
asta nu m\ ajut\ nimeni, ave]i
bur]ile pline, nu? Cr\pa-v-ar

ma]ele `n voi, putorilor! Nu v\
sup\ra]i c\ v\ deranjez, `mi da]i
voie s\ v\ruiesc pomii, sau `mi
trebuie tabel cu semn\turi? Noi,
asocia]ia de putori, suntem de
acord ca fraierul \sta s\ v\ -
ruiasc\ copacii din fa]a blocului.
Vai, v\ mul]umesc, nu [tiu ce 
m-a[ fi f\cut f\r\ binecuvân ta -
rea voastr\. Dar [ti]i ce m\ gân-
deam eu? Nu vi se par cam dis-
persa]i pomii? Nu mai bine vi-i
tai [i vi-i pun gr\mad\ `n u[a
blo cului? Ba da!

— Vecine, ce naiba faci cu druj -
ba aia?

— Ooo, te-ai sesizat, domnu’
Silviu? Uite, munce[te sclavul
pentru voi.

— La ora 4 noaptea? 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Vecinul \la cu ini]iativ\

A[a cum a povestit `n „Suplimen-
tul de Cultur\“, Sitaru a regizat o
poveste tr\it\ ̀ n 2005 de directorul
s\u de imagine, Adrian Sili[ -
teanu, [i care a fost scris\ de aces-
ta `mpreun\ cu Claudia Sili[ -
teanu. Scenariul a legat dilema
moral\ a unui tân\r jurnalist
român (care trebuie s\ conving\ o
minor\ expulzat\ din Fran]a pen-
tru prostitu]ie s\ dea interviu un-
or jurnali[ti francezi) de o alt\
dilem\ a aceluia[i jurnalist, care
pune presiune pe b\iatul iubitei
ca s\ fie mai combativ la `not.

Personal, mi se pare prea pu]in
material pentru un lungmetraj (e
ca o omlet\ dintr-un singur ou
f\cut\ ̀ ntr-o tigaie prea mare), dar
filmul e bine decupat [i e curat.
Nu pot s\ nu-l compar `ns\ cu

Art\, scurtmetrajul pe care Sitaru
l-a f\cut `n 2014, când scenariul la
Fixeur era `n [antier, iar el pre -
g\tea castingul. Atunci a ap\rut o
problem\ moral\ legat\ de ideea
c\ urma s\ caute o minor\ pentru
rolul unei prostituate minore. Re-
spectiva dilema a devenit Art\ –
cu [i f\r\ majuscule, pentru c\
mie, una, Art\ mi se pare mult
mai reu[it ca Fixeur. E mai com-
plex, mai percutant, mai eficace
decât lungmetrajul. {i e o chestie

verificat\. Anul trecut am discu-
tat la un liceu bucure[tean un
calup de scurtmetraje române[ti
`n cadrul programului de educa-
]ie cinematografic\ Éducation a 
l’image. Calupul con]inea [i o pa-
rodie la filmele japoneze `n care
curge mult sânge, [i un film des-
pre un tân\r buzun\rit `n parc.
~nainte de a `ncepe discu]ia, i-am
rugat pe liceeni s\ scrie pe un bi-
le]el care situa]ie din filme li s-a
p\rut cea mai abuziv\. Trei sferturi

dintre ei (am v\zut când am ajuns
acas\) au pomenit de abuzul la ca-
re e supus\ minora din Art\, dus\
de mama ei la casting aproape
f\r\ s\-[i doreasc\. ~n discu]ia cu
liceenii am vrut s\ v\d ce abuz
identific\ mai u[or, cel al mamei
sau cel al regizorului, dar le-au se-
sizat pe amândou\. Cel mai mult,
`ns\, i-a intrigat nori[orul supra-
realist care ap\rea la un moment
dat `n acea felie de via]\. P\rea
din alt film.

Am insistat un pic pe Art\. Ca
s\ recurg la un joc de cuvinte, ce
era art\ ̀ n scurtmetraj devine me-
serie `n lungmetraj. Este un fel de
a spune c\ r\mân la senza]ia c\ Si-
taru se exprim\ mult mai bine pe
distan]e scurte. Am mai spus-o, `n
scurtmetraje Sitaru reu[e[te s\
sugereze mai mult decât spune
textual `n lungmetraje. (Nimic
tenden]ios aici, mi se pare mai greu
s\ faci scurtmetraj.)

Fire[te, el a c\p\tat u[urin]\ [i
lucreaz\ profesionist. Filmul ara -
t\ bine, are câteva scene foarte
reu[ite (cum e cea de la final), ac-
torii sunt ce trebuie (a avut mân\
bun\ pentru Tudor Aaron Istodor,
care poate juca `n acela[i timp 
imaturitatea [i profunzimea, iar
Diana Sp\t\rescu, pe care el a des-
coperit-o, e extrem de bun\), dar
ceva lipse[te sau nu e la nivelul la
care m\ a[teptam. Nu e destul\
substan]\, ritmul nu se leag\ bine
de poveste. Prea repede se produ-
ce declicul eroului, iar scena in-
terviului nu e atât de catartic\ pe
cât ar fi avut nevoie, astfel ̀ ncât fi-
nalul, de[i e reu[it cinematogra-
fic, las\ senza]ia c\ mai trebuia s\
se `ntâmple ceva. Fixeur mi-a f\ -
cut poft\ s\ rev\d Art\ [i cred c\
ar trebui consumate la pachet. La 
Fixeur mai sunt lucruri de fixat,
dar Art\ e perfect rotund, atât de
rotund `ncât de fiecare dat\ când
`l vezi toate personajele au drepta-
te. {i mai e [i nori[orul.

Fixeur, de Adrian Sitaru. Cu: Tudor
Aaron Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas
Wanczycki, Adrian Titieni, Diana
Sp\t\rescu, Andreea Vasile

Film

Iulia BlagaArte [i meserii
De[i lungmetrajele sale
sunt foarte diferite (ca [i
când ar c\uta ceva `n per-
manen]\), Adrian Sitaru e
preocupat `n toate de di-
mensiunea moral\ a exis-
ten]ei, iar Fixeur merit\
v\zut pentru c\ aduce `n
discu]ie un subiect inedit
la noi – limitele morale
ale jurnalismului. Oricum,
pe lâng\ realitatea din jur
care e infestat\ de tele-
viziuni ca Antena 3 sau
România TV, al c\ror prin-
cipiu e tocmai mistifi-
carea adev\rului, Fixeur
pare mic copil. 
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