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publică în avanpremieră un
fragment din acest volum,
care va apărea în curând la
Editura Polirom.

Istoriile alimentației de Jacques
Attali (Polirom, 2020) se
bazează pe ideea rolului pivotal
al alimen tației și hranei în
evoluția uma nității.
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INTERVIU CU SCRIITOAREA
RUXANDRA CESEREANU

În aprilie 1879, Joseph Ferdinand Cheval, un poștaș
francez aflat în exercițiul funcțiunii, s-a împiedicat 
de-o piatră. Acest incident s-a soldat, 33 de ani mai
târziu, cu un palat unic în lume, „Palatul Ideal“, care 
a fost declarat ulterior monument istoric.
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Poveste cu un vis

ADINA SCUTELNICU

În anul 2019, acest ciudat și inte�
resant monument a fost vizitat
de aproape 500.000 de vizitatori
de pe toate continentele. 
Și totul a pornit de la un vis 
și�o piatră... 

PAS CU PAS

Joseph Ferdinand Cheval, cunos�
cut și sub numele Facteur Cheval
(„Poștașul Cheval“), s�a născut pe
18 aprilie 1836 într�o familie de
agricultori săraci dintr�o locali�
tate din sud�estul Franței fără

rezonanțe istorice sau culturale
deosebite – Charmes�sur�l’Her�
basse. La vârsta de 11 ani și�a pier�
dut mama, iar doi ani mai târziu,
Joseph a părăsit școala pentru 
a�și urma visul, și anume să de�
vină brutar. 

După câțiva ani de eforturi
oarecum sterile, tânărul ucenic își
reevaluează oportunitățile și se
face poștaș. Documentele vremii
atestă că tânărul poștaș a fost ab�
solvit de efectuarea serviciului
militar fiindcă era prea scund și
prea… slab. 

S�a însurat la 22 de ani, după
cutumele vremii, cu la fel de să�
raca Rosaline, care, după 15 ani de
conviețuire, a murit. Cinci ani mai
târziu, Joseph se căsătorește cu
Claire�Philomène, care primește

ca zestre terenul din localitatea
Hauterives, pe care se află și as�
tăzi Palais Idéal. Acesta a fost pri�
mul pas concret în realizarea
ex traordinarului palat.

CE VISEAZĂ POȘTAȘII

Al doilea pas, inconștient, a fost
un vis teribil al poștașului, care,
pe când avea 28 de ani, s�a trezit
într�o noapte grozav de tulburat.
A visat, nici el nu știa prea bine
cum să�l definească, un soi de cas�
tel, un palat care parcă era și peș �
teră, oricum, ceva nemaivăzut, ca� 
re l�a marcat. 

N�a spus nimănui despre vi �
sul său, de teamă să nu fie ridicu�
lizat și, în timp, emoțiile acestui
vis aproape că au dispărut. 

După 15 ani de la ciudatul vis,
în aprilie 1879, o nouă întâmplare îl
duce pe Joseph mai aproape cu încă
un pas de fantastica sa realizare.

PIATRA POTICNIRII

Grăbit să preia și să distribuie
corespondența sătenilor, Joseph
dă zor să ajungă la oficiul poștal.
Neatent, și�a prins piciorul în ce �
va, s�a împiedicat și a fost proiec�
tat la câțiva metri distanță. S�a
întors să vadă ce anume i�a provo�
cat micul accident și a descoperit
o piatră cu o formă interesantă și
ciudată, care i�a plăcut atât de
mult, încât a băgat�o în buzunar
cu gând s�o studieze cu atenție
mai târziu. 

A doua zi, s�a întors, a cerce�
tat cu luare�aminte locul și a mai
descoperit niște formațiuni care
l�au încântat. „Era un fel de gresie
spălată de ape și întărită de pute�
rea timpului, care a devenit la fel
de tare ca orice altă piatră. Aceas �
tă gresie reprezintă niște scul�
pturi atât de ciudate, încât este
imposibil să fie imitate de om.
Sunt întruchipările unor animale,

niște ființe fantastice. Și mi�am
zis: «Dacă natura a fost dispusă să
facă sculptura, eu voi face arhitec�
tura și zidăria»“, a povestit Joseph. 

Piatra de care s�a împiedicat
a primit numele de „Piatra potic�
nirii“ și l�a determinat pe Facteur
Cheval să înceapă să�și constru�
iască palatul visat în urmă cu 15
ani. „Piatra poticnirii“, înglobată
în fațada estică, poate fi văzută și
astăzi.

UIMITOAREA CONSTRUCȚIE
A UNUI PALAT NEMAIVĂZUT

Timp de 33 de ani a durat cons �
trucția Palatului Ideal. La început,

Joseph a cărat pietrele cu buzuna�
rul, apoi a eficientizat procesul cu
un coș și, în final, s�a folosit de o
roabă, adăugând încă opt kilo�
metri la cei 32 de kilometri pe
care�i parcurgea zilnic ca poștaș.
Lucra întotdeauna singur, în spe�
cial noaptea, la lumina unei lămpi
cu ulei. 

În primii 20 de ani (!!!), perse�
verentul poștaș a construit pereții
exteriori, folosind îndeosebi gre�
sii spălate de râu, pietricele, tuf
poros și fosile de diferite forme și
dimensiuni, toate sudate cu var,
mortar și ciment, inspirându�se
din cărțile poștale pe care le îm �
părțea oamenilor. 

Într-o zi de aprilie, în 1879, un poștaș francez în vârstă de 43 de
ani, aflat în exercițiul funcțiunii s-a împiedicat de-o piatră. O în-
tâmplare cât se poate de banală, care probabil se petrece zilnic
în lume de miliarde de ori. Acest incident însă a fost unul cu 

totul special și s-a soldat, 33 de ani mai târziu, cu un palat unic
în lume, Palais Idéal („Palatul Ideal“), care a fost declarat ulte-
rior monument istoric de Ministrul Culturii de atunci, scriitorul
André Malraux, și care a fost promovat de marele Pablo Picasso. 

„Piatra poticnirii“
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Apoi, încă 13 ani a decorat zi�
dăria în stil egiptean și hindus, cu
forme animale și vegetale absolut
uimitoare. Palatul mai este orna�
mentat cu mici inscripții sculp �
tate manual de însuși Joseph
Cheval, cum ar fi: „Panteonul unui
erou obscur“, „Opera unui singur
om“, „Dintr�un vis am născut�o pe
Regina Lumii“, „Extazul unui vis
frumos și premiul efortului“, „Vi �
sul unui țăran“. 

În cea mai emoționantă „no �
tiță“, poștașul își consemnează
epopeicul efort: „1879�1912 10.000
de zile, 93.000 de ore, 33 de ani de
luptă. Îi las pe cei care cred că pot
face mai bine să încerce“. Când a
considerat că și�a încheiat munca,
a pus roaba și mistria într�o nișă
a palatului, la vedere.

DRAGONI, ZÂNE ȘI CĂMILE

În cele din urmă, după o muncă ti�
tanică, artistul a putut admira
opera vieții sale. Denumit inițial

Templul naturii, Palatul Ideal este
o clădire cum nu mai există alta,
care debordează de creativitate și
originalitate, de inspirație biblică,
hindusă și egipteană, deși însuși
creatorul său a spus despre sine
că este „un simplu țăran“ care nu
are nici un fel de cunoștințe de ar�
hitectură sau artă. Clădirea este
neclasificabilă, complet indepen�
dentă de orice stil sau mișcare ar�
tistică, nu respectă nici o regulă
arhitecturală, dar reușește cumva
să trimită la creațiile marelui ar�
hitect Antoni Gaudí și chiar la
Royal Pavilion din Brighton. 

Într�un eclectism desăvârșit,
Joseph Ferdinand Cheval popu�
lează fațadele și interioarele pala�
tului cu un bestiar șocant, apar �
ținând tuturor continentelor și
care include urși, caimani, peli�
cani, elefanți, cămile, dragoni etc.,
dar și zâne, uriași, pitici și alte
personaje mitologice. 

Cu o deschidere de 26 de
metri, o adâncime de 14 metri și o

înălțime care variază între opt și
12 metri, palatul este susținut de
stâlpi și contraforți, are o terasă și
este populată cu ființele pe care
poștașul Joseph Ferdinand Che�
val și le�a imaginat ori le�a văzut
în cărțile poștale pe care le livra
zilnic. 

Fațada estică a palatului in�
clude un monument egiptean și
un templu hindus străjuit de trei
giganți reprezentându�i pe Cezar,
Vercingetorix și Arhimede.

Fațada vestică, separată de
stâlpi, este compusă dintr�o serie
de nișe în care există monumente
în miniatură cu specific cultural
divers, existând chiar și replica
unei moschei, la care se ajunge
printr�un labirint de scări.

Partea nordică și sudică au te�
rase, coloane și tot felul de struc�
turi care fac cumva trimitere la o
varietate de culturi și civili zații.

CÂND TE ELOGIAZĂ PICASSO
ȘI ANDRÉ BRETON…

Palatul Ideal, deschis publicului
în 1907, a suscitat interesul oame�
nilor de cultură și artă încă din
timpul vieții creatorului său. A
fost supranumit Hieronymus Bosch
al mortarului, iar primul articol
care a avut ca subiect uimitoarea
clădire a fost publicat în 1905, în
revista națională „La Vie Illus�
trée“. Iar Pablo Picasso, de pildă,
ca să�l promoveze, a realizat o
serie de desene reunite într�un
caiet cu 12 schițe, care au ca temă
palatul și pe creatorul său. 

Max Ernst i�a dedicat un co �
laj, aflat acum în colecția Guggen�
heim. S�au realizat filme și scurt �
metraje, i s�au dedicat albume de
muzică, au fost emise chiar și cărți

poștale și timbre cu imaginea sa. 
Deși a fost elogiat de perso�

naje celebre ca Jean Tinguely sau
André Breton – care a spus de �
spre autor că este precursorul ar�
hitecturii realiste –, Joseph Fer �
dinand Cheval a rămas același
creator modest și retras. 

Cel mai mare vis, în ultima
perioadă a vieții a fost să fie îngro�
pat în palatul său iubit, dar, cum

legile franceze nu i�au permis
asta, a fost nevoit să�și constru�
iască propriul mausoleu în cimi�
tirul din Hauterives. Denumit
„Mormântul tăcerii și al odihnei
nesfârșite“, monumentul se află la
un kilometru de Palatul Ideal. Du �
pă numai un an, în 1924, Joseph
Ferdinand Cheval a murit, deve�
nind locatar pentru eternitate al
noii opere. SDC

Mormântul lui Joseph Ferdinand Cheval

Palatul Ideal
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În ziua în care bunică�mea l�a
cunoscut pe îndrăgitul sceptic
de la Paris.  

Îmi mai trăiesc trei bunici din
patru. O bunică de 81 de ani și un
bunic de 90 de ani. Amândoi sunt
de origine bulgară. Bunică�mea a
jucat cinci minute într�un film cu
Anda Călugăreanu. Bunică�miu a
văzut în direct execuția soților
Ceaușescu. Lucra la unitatea mili�
tară din Târgoviște unde l�au îm �
pușcat pe dictator. Era instalator. 

Cealaltă bunică a mea are 86
de ani. Amândouă bunicile sunt
născute, la fel ca mine, sub semnul
zodiacal al leului, e posibil chiar
să fie născute în aceeași zi, 30 iulie,
dar asta nu se mai știe sigur. 

Amândouă au avut copii care
au ajuns profesori de matematică:
mama mea și tatăl meu. Bunică�
mea de 86 de ani, mama mamei
mele, mi se pare că seamănă bine
cu Locotenentul Columbo și cu
Emil Cioran. 

Profitând de acest aspect, dar

și pentru că îmi place să discut cu
ea tot felul de aspecte, i�am dăruit
o carte Cioran. Ultimul om liber,
pe care am scris�o acum, când cu
starea de urgență, pentru colecția
de Biografii romanțate de la edi�
tura Polirom. 

Bunică�mea nu mai vede bine
decât cu un ochi, la celălalt s�a
stins lumina, după o cataractă ne�
tratată. Nu l�a citit în viață pe Emil
Cioran, fiind ocupată cu supra �
viețuirea la noi, în lumea a treia. 

De fapt, adevărul și mai dure�
ros e că nici n�a auzit până acum
de dumnealui. I�am dat cartea, s�a
uitat la copertă și apoi povestea a
fost așa:

— Cine e omul ăsta?
— Cioran. Un scriitor. A mu �

rit. A stat pe la Paris.
— Câți ani avea când s�a pră�

pădit?
— 84.
— Păi, vezi? Eu am 86, dar îmi

place să spun că am 100! 
— Îți place, dar degeaba. Tot

86 ai.

— Daaaa. Așa îmi place mie să
spun: am 86 de ani și�am plecat
pe o suuuută de ani! Mai rotun�
jesc un pic. Dar ia spune�mi, a fost
deștept?

— A fost.
— Așa, să nu te apuci să scrii

de toți proștii. Dar în ce an s�a
prăpădit?

— În 1995.
— Când a fost asta? Pe vre�

mea lui Bill Clinton?
— Atunci a fost.
— Dar el credea în Domnul?
— Ta�su’ a fost popă.
— E clar. 
— Dar, dacă te ajută cu ceva

să afli asta, să știi că a fost și cam
nebun.

— Păi, ce, eu n�am fost?
— Dar și�a revenit.
— Păi, și eu n�am fost tot așa?

Dar uite că mi�am revenit și eu.
Știi ce am făcut când mi�a sărit
prima dată siguranța la cap? Am
săpat o groapă și am îngropat în
ea niște zarzavat. Așa mi�a venit
mie. Altădată am luat scara, zic să

mă urc într�un copac din cimitir,
să stau cocoțată în el, dar nu m�am
mai dus, că era grea. Că și nebunu’
vede dacă e greu și stă cuminte.
Așa făcea și el?

— Nu chiar așa, dar le avea și
el pe ale lui.

— Păi, vezi? Vrei să�ți spun
cum a fost când cu capul?

— Cum a fost?
— Când am văzut eu că o ia

capul din loc, zic: stai, Doamne,
nu lua capul.

— De ce ziceai așa?
— Cum de ce? Păi, eu am avut

cap bun, îmi părea rău de el. Dar
cum a fost când a murit el? A venit
lume multă?

— Au venit mulți oameni, da.
Era cunoscut.

— Când oi muri eu, vreau râ �
sete, nu bocete, lacrimi, aoleu!

— De ce?
— Păi, am plâns eu destul pe

la înmormântări. E urât așa. Eu
vreau veselie. Și ce scria, povești?

— Nu chiar. Filosofie. Ce gân�
dea el.

— Gândul lui, așa?
— Da.
— Ai zis tu că era deștept. Dar,

ia zi, mai știi când îți ziceam
povești cu Muma Pădurii?

— Mai știu.
— Ziceai că nu există, da’ uite

că acu’ există. Eu sunt. Vezi ce
babă m�am făcut?

— Dar mai ții minte că aveai
matale două capre albe? Mai știi
cum le ziceai?

— Nu mai țiu minte.
— Le ziceai Capră ca Zăpada

și Alba cu trei iezi. Îți plăcea să
faci jocuri de cuvinte, să te joci cu
poveștile, să le amesteci.

— Așa îmi plăcea, da. Dar văd
că și ție îți cam place. Te pome �
nești că oi semăna cu mine. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Bunică-mea și Emil Cioran

Am primit o lecție de peisagis�
tică urbană pe Lacul Morii. 

Într�o dimineață au apărut în
jurul lacului niște echipe cu veste
oficiale (cât aș vrea să am și eu
una!) care au început să tundă
iarba cu multă atenție la detaliu.
În ce mă privește, nu știu dacă să
am o preferință fermă pentru
iarba tunsă sau pentru cea ne�
tunsă. Sunt suficient de confuz ca
să găsesc merit ambelor formule,
din care una nu presupune nici o
investiție. Dar pot să înțeleg că pe
unii vederea gazonului îngrijit, cu
fire aidoma, îi umple de cartezia�
nism. Dacă îți începi ziua văzând
pe�afară iarba vâlvoi, ești incitat
la lene, dacă o vezi plină de ri�
goare, te pui și tu pe treabă. Cum
ziceam, eu nu simt, din păcate, lu�
crurile astea, dar sunt gata să le
accept, așa că m�am bucurat și eu
puțin: se tunde iarba, domnule, să
fie frumos. Lecția de care vorbesc
constă în faptul că echipele de la
primărie tundeau iarba oprindu�se
cu grijă la baza rambleului, acolo
unde erau depozitate, în văzul

lumii, gunoaie. Nu mă îndoiesc că
există o explicație birocratică pen�
tru asta, cum ar fi că pen tru lucrări
teren pantă semnează un șef, pen�
tru lucrări teren plat semnează
altul. Dar faptul că pe lacul cel mai
mare din Bucu rești se poate tunde
iarba performant printre gunoaie
e ca și cum un oftalmolog ar găsi
într�o noapte pe cineva lovit de
mașină și i�ar lăsa niște picături
pentru ochi.

Sunt printre românii pentru
care definiția frumuseții urbane
trebuie să includă și ceva dezolant.
Nu din sofisticare, evident, ci doar
ca un efect secundar al copilăriei

într�un oraș comunist (alt aseme�
nea efect fiind nostalgia inavua�
bilă pentru kitschul paradisului
tropical). Chiar și așa, am impre�
sia că Lacul Morii e mai dezolant
decât ar fi absolut necesar din
considerente de ontologie este�
tică. E suficient să mă gândesc că
mi s�a întâmplat de vreo două ori
să văd acolo, pe terenurile virane
din apropierea apei, cauciucuri
cărora cineva le�a dat foc – unul
din cele mai dezgustătoare lu�
cruri pe care le poate face un om.
De�asta nu e poate de mirare că,
în afara unei mici promenade „ci�
vilizate“ în dreptul blocurilor,
unde se mai învârte lumea, pista
din jurul lacului este destul de
pustie (de fapt nu din jurul lacu�
lui, ci de pe jumătatea cu insula,
cea neîntreruptă de diferite pro �
prietăți). Am fost acolo la toate
orele posibile și nu cred că am
văzut vreodată mai mult de câțiva
oameni – în București ești în con�
tinuare excentric dacă alergi. Bi �
neînțeles că locul nu e ideal, e
cam izolat și uneori spooky, dar
chiar și așa reprezintă cel mai bun

loc de alergat pentru zeci de mii
de oameni din zonă. Nu sunt deci
sigur că ce împiedică lumea să
facă sport este absența locurilor
amenajate pentru sport – trebuie
să mai fie și alte motive. Poate
lumea nu se dă dusă din fața căr �
ților, cine știe. 

În rest, e bine. Scafandrii exer�
sează pe Insula Îngerilor, pescari
de tot felul sunt la lucru – inclu�
siv o doamnă cu trei lansete și
părul lung, care bea lapte dintr�un
ambalaj de carton – și bătrâni
care se plimbă încet citind ce scrie

pe cruci. Când din sens opus se în�
tâmplă să apară un alt alergător,
iuțesc și eu pasul să par mai legi�
tim, dar în rest e, cum ziceam, tih�
nit. Tihnit și macabru: a trebuit
odată să sar peste o știucă enormă
lăsată de cineva pe malul de ci�
ment, ce absurditate. Am văzut și
vidre, i�am făcut odată uneia o poză
excelentă, cel puțin așa credeam.
Acasă am constatat că toată lumea
ar fi zis că e câinele cuiva, cu botul
de�abia ieșind din apă, și s�ar fi
uitat la mine ca la un exaltat, așa că
n�am arătat�o nimănui. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Lacul Morii Stories

Paul Klee, Fish Magic



Intră în sala de clasă în urma Viole�
tei. Ea îl invitase, zicea că fuseseră co�
legi la facultate și probabil că fu� 
seseră. Așa i�a și scris pe dedicația de
pe roman, pe care profesoara i�l în�
tinsese cu un fel de respect: „Pentru
colega mea, Violeta, împreună cu
care am luat multe examene la facul�
tate. Cu drag, Matei“. S�ar putea ca
Violeta să fi ghicit că nu�și mai adu�
cea aminte de ea, fiindcă i�a mul țu �
mit cu un zâmbet cam țeapăn.

Ei, cui îi pasă? După douăzeci și
atâția ani. Matei păși sigur pe el în
sala de clasă și își roti privirea peste
elevii ridicați în picioare. Remarcă în
primul rând vreo trei fete frumușele,
cu ditamai decolteul – le măsură din
priviri și două dintre ele îi remarcară
privirea, fiindcă îl fixară obraznice,
cu ochi de femeiușcă. Deja se simțea
în largul lui.

Violeta l�a prezentat bombastic și
lemnos, cum se întâmpla întotdeauna,
după care i�a invitat pe elevi să pună
întrebări. O fată din primul rând, chiar
de lângă decoltatele alea trei, a ridicat
mâna imediat, ca la un semn.

— Poftim, Anca, zi�i, a invitat�o
profesoara.

— Domnule Mitran, vreau să vă
spun mai întâi că mi�a plăcut foarte
mult romanul dumneavoastră și 
l�am citit cu sufletul la gură, ca să zic
așa. Cred că sunteți unul dintre ma �
rii noștri scriitori de azi...

Matei oftă slab. Aceleași laude
deghizate în întrebări, aceleași dis �
cuții plictisitoare despre inspi rație și
creație, despre talent și opere nemu�
ritoare. Când fata tăcu, se ridică în
picioare de la catedră și spuse:

— O să�ți răspund imediat, dar
mai întâi aș vrea să vă întreb dacă a
citit cineva cartea. Sincer, nu vă je �
nați, nu mă supăr dacă n�ați citit�o.
Hai, ridicați mâna.

Se ridicară vreo patru mâini 

timide, apoi zece, apoi vreo douăzeci.
— Sunt copii buni, anunță Vio�

leta cu o mândrie caldă. Ți�am zis.
Cei mai buni.

— OK, atunci știți ce? adoptă
Matei un ton jovial. Hai să renunțăm
la întrebările gata pregătite, ce zi �
ceți? Alea care vi s�au dat dinainte...

Aruncă o privire scurtă spre
Violeta, încercând să zâmbească ne�
vinovat.

— Da, hai să fie asta o întâlnire
cu întrebări libere. Întrebați ce vreți
voi. De�aia am venit aici.

Se făcu liniște. Matei adoptă un
ton cât mai cald:

— Serios. Orice.
De undeva din spate se ridică pe

jumătate o mână.
— Da, zi! arătă Matei spre ea.
De pe scaunul acela se ridică un

adolescent pletos, cu un tricou
negru, inscripționat cu ceva ilizibil.

— Da’ nu vă supărați, zise băia�
tul, încercând să pară nonșalant.

— Nu, sigur că nu. Ce vrei să în�
trebi?

— De ce... adică ce vrea să în�
semne...

— Da? îl îndemnă Matei.
— Darius, scriitorul, știți... e im�

potent, așa�i? Adică el cu Ana... de ce
se încurcă cu Ana dacă e impotent?

Matei tresări.
— Cum adică e impotent?

— Da, că – puștiul se uită jenat
în jur – se tot duce la ea și stau
noaptea, dar nu fac nimic. Vorbesc
și stau și vorbesc și ea vrea... adică e
clar că îi place de el. Poate fiindcă e
bătrân, de�aia?

— Cum adică bătrân? sări
Matei.

— Păi, nu? Că are vreo cinzeci�
șaizeci de ani! preciză adolescentul.

— Patruzeci și, îl corectă Matei
cu o voce gâtuită.

— Whatever... Adică nu vreau să
zic că la vârsta aia, se replie puștiul,
dar Ana e studentă și...

— Da, da, am înțeles, îl între�
rupse Matei. Vezi tu, aici e vorba de
un sacrificiu. Darius se sacrifică, de
fapt își sacrifică iubirea ca să...

Prinse iar privirea fetelor ălora
din primul rând, care îl cercetau
atente, zâmbind cu siguranța aia
afurisită a adolescenței. Bălmăji ceva
încâlcit și zise repede:

— Altă întrebare?
De data asta se ridicară mai

multe mâini. Matei arătă spre o fată
ce părea serioasă: purta ochelari și
părul prins într�o coadă sobră.

— Problema cu Ana... e din
cauză că Darius e gay, așa�i? zise ea
ca din pușcă.

Scriitorul rămase blocat.
— Nu... de ce? Unde apare că e

gay?

Fata ridică volumul, care avea o
mulțime de semne de carte înșirate
pe grosimea lui.

— E sugerat, nu așa, explicit, dar
e destul de clar. Apare acolo priete�
nul lui, Adi, care n�are pe nimeni și
cu care petrece el nopțile. Sunt tot
timpul împreună, stau, beau, vor�
besc și... nu știu cum, parcă întot�
deauna întrerupeți scena în punctul
culminant, ca în filmele alea unde o
pereche intră în pat, stinge veioza și
după�aia se face dimineață.

— Dar Adi cu Darius nu sting
nici o veioză! exclamă Matei.

— Nu, nu, dar simbolic... Așa s�ar
explica reținerea lui față de Ana – și
altele. Dacă vreți, vă citesc.

Matei se uită descumpănit la
Violeta. Colega lui de odinioară zâm�
bea ușor, evident mândră de elevii ei.
Dacă nu cumva era răutăcioasă.

— Nu, nu, începu el, nu despre
asta e vorba. Acolo e o prietenie pla�
tonică, o prietenie care... ați auzit de
Platon, nu?

Câțiva elevi dădură din cap.
Fetișcanele alea obraznice din pri�
mul rând îl priveau sfidător – sau
așa i se părea. Matei se uită discret
la ceasul de pe telefon și înghiți în
sec. Îi trecu prin minte că ar vrea
s�o convingă cumva pe Violeta 
să revină la întrebările stabilite 
dinainte. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Întrebări libere





Ariane Mnouchkine s�a născut în
1939 într�o familie de artiști, me�
diul și atmosfera în care a cres�
cut orientând�o spre teatru. A
studiat mai întâi psihologie la
Oxford și s�a implicat activ în
mișcarea teatrală studențească.
Decizia definitivă a luat�o după
ce a văzut un spectacol realizat
de Giorgio Strehler. Revenită în
capitala Franței, s�a înscris la
Sorbona, constituind în același
timp și Association Theâtrales
des Etudiants de Paris. 

Pentru a�și desăvârși pregătirea,
Ariane a făcut călătorii în Orient,
ajungând până în punctele sale
geografice extreme, acolo unde tea�
trul a rămas încă foarte apropiat de
tradiția ritualică. Văzând teatru in�
dian și japonez, Ariane a deprins
forța simbolurilor și puterea de ex�
presie pe care numai arta asiatică o
mai are. Întoarsă acasă, a restructu�
rat asociația pe care o crease în vre�
mea studiilor, botezând�o Theâtre
du Soleil (1964). Era vremea în care
erau descoperite spațiile neconven �
ționale, așa încât Mnouchkine s�a
instalat și și�a dezvoltat ideile este�
tice în spații dezafectate, precum
fosta fabrică de cartușe și praf de
pușcă din pădurea Vincennes. 

Mnouchkine a montat un
prim spectacol, Micii burghezi de
Maxim Gorki, care a atras atenția
asupra stilului ei de lucru. A
urmat, în 1965, Căpitanul Fra�
casse, dar adevărata lansare a 

Soleil, ai cărui actori trebuiau să
muncească ziua prin alte părți, ca
să poată trăi, iar seara să repete și
să joace, s�a produs în 1967, cu Bu�
cătăria de Arnold Wesker. Fiecare
actor utiliza o gestică semnifica�
tivă pentru treburile tipice reali�
zate într�o banală bucătărie. Ac �
țiunea debuta cu un ritm normal,
pentru ca, pe parcurs, mișcările să
se accelereze, sfârșind prin a su�
gera automatismele casnice. Bu�
cătăria anunța un foarte serios
cercetător al resurselor interne
ale teatrului. Ariane Mnouchkine
lucrează în echipă, multe dintre
spectacolele sale impunându�se
prin această specificitate stilistică. 

Soleil s�a dedicat total mitu�
lui creației și echipa a practicat,
încă de la început, un stil de lucru
aparte. Fiecare spectacol este re�
zultatul muncii de mai multe luni
a întregii comunități. E „manifes�
tul“ lansat de Soleil, amprenta
care l�a individualizat în puzderia
de teatre pariziene și de maniere
de creație din întreaga lume. 

REÎNVIE ATMOSFERA
SERBĂRILOR DIONISIACE

A urmat Visul unei nopți de vară
(1968), a cărui coregrafie era rea�
lizată de Ursula Kubler din trupa
lui Bejart. Cunoscutul text shakes�
pearian se distingea printr�o mi�
zanscenă alertă, era construit pe o
scenă în pantă, acoperită cu blă�
nuri, cu actori purtând costume ce
aminteau de satirii Greciei antice.
Dans, acrobații, o gestică cu totul
specială dădeau o perspectivă ori�
ginală asupra feeriei shakespea�
riene. Viziunea lui Mnouchkine se
dorea foarte apropiată de primi�
tiv, una care să redescopere tea�
trul originilor, să reînvie atmos �
fera serbărilor dionisiace. 

Într�o etapă ulterioară, Mnouch�
kine a creat o serie Shakespeare

(1981�1984), centrată pe piesele
istorice ale bardului (Noaptea re�
gilor, Henric al IV�lea și Richard
al Il�lea). Fiecare din aceste mon�
tări a fost realizată după grila
străvechilor coduri asiatice, în
speță japoneze și indiene (kabuki,
kathakali). Codurile arhaice ale
teatrului asiatic și dansurile ri�
tualice indiene asamblate într�un
tipar ancestral nu au afectat în
nici un fel opera shakespeariană.
Pentru că, vorba lui Ariane, „tre�
buie să acceptăm că scena este
locul unde se poate întâmpla ori �
ce“. Mnouchkine îl vede pe Sha�
kespeare ca pe o metaforă a lumii,
îl privește în globalitatea și des�
chiderea lui, aplicându�i o „oglin �
dă“ mai puțin obișnuită. Textele
shakespeariene sunt citite prin
esteticile orientale, în spații de joc
multiple, simultane, miș cări foar te
lucrate, culori vii, costume ochioase,
croite din materiale elegante (mă�
tase, catifea), fețe machiate intens,
un ansamblu care spune, parcă,
„Shakespeare nu este contempo�
ranul nostru“. 

Clovnii (1969) a fost prima
creație colectivă, o serie de sche�
ciuri în care fiecare actor își po�
vestea cariera: motivația alegerii
acestui statut, de ce poartă acele
costume și acele măști. Spectaco�
lul, care o apropia pe Ariane de
teatrul popular, a fost prezentat la
Avignon pe un stadion dintr�un
cartier periferic și apoi într�un
turneu la Milano, înregistrând un
imens succes de public.

A REDA TEATRULUI 
FORȚA SA PRIMITIVĂ

Adevărata creație colectivă a
Theâtre du Soleil a fost 1789. La
Revolution doit s’arreter a la per�
fection du bonheur (1970). Theâ�
tre du Soleil nu avea însă sală
proprie și nici bani, ceea ce i�a 

determinat pe cei de la Piccolo
Teatro din Milano să preia pro �
ducția. Așa se face că 1789, specta�
colul care a impus definitiv trupa
de la Soleil, s�a jucat mai întâi în
Italia și abia apoi în Franța, în noul
sediu din pădurea Vincennes.

Montarea cu care La Cartou�
cherie a fost inaugurată se des �
fășura pe cinci scene legate între
ele prin pasarele dând forma unui
pentagon care�i includea și pe
spectatori. Pe fiecare dintre aceste
spații se jucau simultan diverse
secvențe, actorii schimbându�și ți �
nutele la vedere. Punctul culminant
al spectacolului era căderea Basti�
liei, moment în care ceea ce se petre�
cea pe rampe cobora printre pri� 
vitori, actorii amestecându�se cu
publicul, luminile crescând la ma�
ximum, iar vocile interpre ților atin�
gând și ele intensități ridicate. Vi� 
ziunea celor de la Soleil propunea o

imagine inedită despre trecutul
Franței, era o versiune povestită de
subiecții săi, de partici panții la
evenimentul istoric, ceea ce�i con�
ferea o puternică încărcătură po�
pulară. Propunerea scenică a
atras 281.370 spectatori!

Bogata fișă de creație a lui
Ariane Mnouchkine sintetizează
un efort uriaș pentru a reda teatru�
lui forța sa primitivă. Entuziasmul,
permanenta căutare a noului, în�
drăzneala de a „deranja“, de a aborda
teme universale și de a le așeza în
forme uitate, dar esențiale sunt li�
niile care configurează universul
său stilistic. La cartu șeria care i�a
devenit casă s�au instalat ulterior
și alte trupe: Teatrul Aquarium,
Teatrul Tempête, Épée de bois și,
mai recent, Centrul de dezvoltarea
coregrafică a lui Carolyn Carlson.
Plus un Centru de cercetare a
tradițiilor actorului. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Un teatru într-o fabrică de armament

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITOAREA RUXANDRA CESEREANU 

„România nu e țara perfectă,
dar nici țara cea mai
decepționantă din lume“

RADU CUCUTEANU

Cu siguranță că ați primit de
multe ori această întrebare, însă
consider că povestea genezei
cărții trebuie să ajungă la citi-
tori: cum de ați ajuns să țineți 
un jurnal civic? 

Nu a fost vorba de la început de un
jurnal propriu�zis, ci de nota ții,
observații, comentarii pe care le fă�
ceam pe blog și pe Facebook pe mar�
ginea a ceea ce se întâmpla în Ro �
mânia recentă. Apoi, treptat, mi�am
dat seama cât de important ar fi fost
să existe un jurnal despre mitingul�
maraton din Pia ța Universi tății în
1990, ce valoare istorică și etică (și
umană) ar fi avut un asemenea jur�
nal, astfel încât românii să înțe �
leagă destule din lucrurile care nu
au fost pricepute sau au fost în �
țelese greșit. Din mersul lucrurilor,
am înțeles apoi eu însămi cât de
importante, etic vorbind, sunt pro�
testele Rezist și, la sugestia și încu�
rajarea unor apropiați, am pre �
s chimbat notațiile de blog și de Fa�
cebook într�un jurnal.

Ați început jurnalul într-un 2 fe-
bruarie, al lui 2017, și l-ați înche-
iat într-un simbolic 22 decem-
brie, 2019. Ce s-a schimbat în
acest interval și, mai important,
ce nu s-a schimbat? Sau, altfel
spus, ce ar fi fost de dorit să se
schimbe? Care sunt discon -

tinuitățile societății românești

de atunci și până azi?

Poate jurnalul meu ar fi trebuit să
se încheie după ce protestele Re�
zist s�au stins, iar corupții și poli�
tica murdară din România au
început să primească pedepse ofi�
ciale măcar minimal. Întrucât
atunci s�a încheiat o etapă decisivă
pentru mentalul românesc, în care
tinerii au fost implicați ca actanți
civici (o etapă care începuse cu 

revoltele legate de tragedia de la
Colectiv, de fapt, din 2015). Dar eu
am simțit că trebuie să duc jurna�
lul (sau să mă ducă el pe mine)
până în 22 decembrie 2019, când
se împlineau 30 de ani de la re �
voluția din decembrie 1989 (atât
cât a fost ea așa ceva; căci, după
cum arată documentele oficiale
recente ale Procuraturii, 22 de�
cembrie 1989 a fost și ziua unui
puci al grupului condus de Ion

Iliescu și generalul Militaru, puci
care a uzurpat revoluția reală, din
stradă, a românilor). 

Cum am afirmat deja, datorită
protestelor Rezist corupția a sufe�
rit un blam major măcar din punct
de vedere moral (chiar dacă ea nu
a dispărut, ci și�a găsit alte filiere
politice, economice și financiare
prin care să continue). Sunt zile în
care sunt optimistă și constructivă
și sunt alte zile în care scepticismul
meu de rezervă este dominant și
acut – în legătură cu România. Cei
din jurul meu, destui dintre ei,

consideră că țara noastră (de fapt
locuitorii ei) nu se mai poate/ pot
schimba, țara aceasta are ceva co�
rupt la nivel general și matricial
(lăuntric). Dar eu nu mi�am pier�
dut încă nădejdea.

Cum ați rezuma legăturile 
ombilicale dintre Golania 
și #rezist?

Am vorbit despre legăturile aces�
tea ombilicale adesea, atât în jur�
nal, cât și în alte luări de poziție ori
dialoguri. Așa încât risc să mă
repet; dar poate că această repe tiție

Scriitoare și profesor la universitatea clujeană, Ruxandra Cesereanu
este preocupată de ani buni de mentalitățile, foste și actuale, din
România. Dovadă în acest sens stau volumele sale despre gulag,
despre imaginarul violent al românilor, momentul 1989, lagăre la
români, volumele realizate împreună cu studenții săi despre
societatea românească și multe altele. Ultima sa carte este De la
Golania la #rezist. Jurnal civic 2017-2019, notații la cald despre

protestele din anii din urmă. Oameni, instituții, situații inedite pentru
România sunt prezentate sub impresia clipei, cu reveniri asupra
unor evenimente și cu surprinderea legăturilor subterane cu Piața
Universității din 1990. Acum, când se împlinesc 2 ani de la
momentul 10 august, atunci când instituțiile statului au intervenit în
forță împotriva protestatarilor de la București, am purtat un dialog
pe care l-am considerat necesar cu Ruxandra Cesereanu. 

RUXANDRA CESEREANU este poetă, prozatoare, eseistă. Profesor la
Catedra de literatură comparată a Facultăţii de Litere din Cluj, face

parte din stafful Phantasma, Centrul de Cercetare a Imaginarului, de
la Cluj, în cadrul căruia susţine ateliere de scriere creativă în poezie,

proză și scenariu de film. Este redactor-șef la revista de cultură
„Steaua“. Dintre volumele de poezie și proză ale scriitoarei publicate

până acum amintim: Zona vie (poeme, 1993); Purgatoriile (proză
scurtă, 1997); Oceanul Schizoidian (poeme, 1998, 2006); Tricephalos

(roman, 2002, 2019); Veneţia cu vene violete. Scrisorile unei curtezane
(poeme, 2002, 2017); Kore-Persefona (poeme, 2004); Nașterea

dorinţelor lichide (proză scurtă, 2007); Coma (poeme, 2008); Angelus
(roman, 2010); California (pe Someș) (poeme, 2014, 2015); Scrisoare

către un prieten și înapoi către ţară (poem-manifest, 2018, 2019). Zece
din cărţile sale de poezie şi proză au fost traduse în engleză, italiană,
maghiară, bulgară. La Editura Polirom a mai publicat: Decembrie ’89.

Deconstrucţia unei revoluţii (2004, 2009); Gulagul în conștiinţa
românească. Memorialistica și literatura închisorilor și lagărelor
comuniste (2005); Nebulon (proză scurtă, 2005); Comunism și

represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional (coord.,
2006); Năravuri românești. Texte de atitudine (2007); Un singur cer
deasupra lor (roman, 2013, 2015; prima carte de proză realistă a
autoarei); Panopticum. Eseu despre tortură în secolul XX (2014);

Fugarii. Evadări din închisori și lagăre în secolul XX (2016).
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este necesară: iar cine are de auzit
să audă! Gravitatea și ironia sunt
două din caracteristicile care unesc
protestele din Piața Uni versității
1990 de protestele Rezist din 2017�
2019. Constanta acestor mani fes �
tații stradale au fost ironia și spiritul
parodic, atmosfera hâtră și jovială.
Scandările și sloganurile au fost de
toate soiurile, dar parodia s�a dove�
dit a fi cea dominantă. Zeflemeaua
a însemnat, însă, energie civică (nu
doar haz de necaz). Am zărit multe
pancarte cu tot felul de formule 
paremiologice, sobre sau ju căușe
(uneori chiar licen țioase, în timpul
mar șurilor Rezist). Desigur, am o
perspectivă generală asupra acestor
proteste (fiindcă am monitorizat fe�
nomenul ca ansamblu, la nivel
național), totuși trebuie să precizez
că ochiul meu de raisonneur s�a
axat majoritar pe protestele Rezist
desfășurate la Cluj, întrucât la aces�
tea am participat direct.

Adesea auzim că în România nu
se schimbă niciodată nimic. Ve-
dem însă că, atom cu atom, so-
cietatea românească s-a schim-
bat structural – și aici mă refer la
structura internă, la etica socia-
lă. Iată, dovadă stau tocmai
aceste agore, spiritul care a stră-
bătut o mare parte a lumii ro -
mânești în acești ani. Cum ar pu-
tea fi sintetizată această schim-
bare? Cum vedeți azi, acum,
dezvoltarea societății civile?

Într�un dialog relativ recent cu
eseistul și filosoful Aurel Codoban,
dialog despre antiutopia zilelor
noastre, moderat de Laura T. Ilea,
tocmai despre patriotism alterna�
tiv vorbeam, propunând această
formulă. La fel, într�un dialog re�
cent cu jurnalistul Eugen Istodor.
Dacă e să vorbim despre patriotism,
una din întrebările recurente pe
care mi�o pun este dacă patriotis�
mul e o himeră? Patriotismul a
fost valabil și logic în seco lul al no�
uăsprezecelea pentru ceea ce în�
semna atunci România (iar înainte

de Mica Unire – pentru ceea ce în�
semnau Țările Române). A fost, de
asemenea, cât se poate de logic
atunci când a avut loc Unirea din
1918. În timpul comunismului a
fost mai degrabă o hibă, un fel de
stindard fals, întrucât a fost confis�
cat de autoritățile totalitare. Pa�
triotismul a existat, în schimb, fie
chiar într�o formă patetică, în de�
cembrie 1989, apoi s�a tocit. Mine�
riadele din 1990 și regimul tutelat
de Ion Iliescu l�au diminuat și tocit
până la dispariție aproape. 

În postcomunismul de�acum,
actual, și mai ales în lumea inter�
nautică dominantă, poate că ar tre�
bui să ne raportăm la un fel de
patriotism alternativ. Evident, din�
colo de discursurile politice dog�
matice și de fațadă, dincolo de 
re torica sforăitoare a oficialilor.
Blogurile, paginile de Facebook ale
celor din mulțime ori ale jur na �
liștilor care încă dezbat cu ardoare
problemele românești (cauzate de
politică și de tensiunile sociale ori
economice) pledează, în felul lor
pentru existența unui patriotism
alternativ. România are, spre noro�
cul ei, multe agore. Poa te că acestea
și purtătorii neoficiali de opinie
(dar cu influență internautică) vor
schimba una�alta în țară. E o ipo�
teză. Sau poate pur și simplu ener�
gia tinerilor (unii școliți în Occi �
dent și reveniți în țară; alții rămași
în țară, dar asumând o conștiință
civică responsabilă) va schimba
ceva esen țial:o mentalitate conser�
vatoare și primitivă.

Glumeam cu prietenii ieșiți în
stradă pe perioada protestelor
că ar trebui să le mulțumim ce-
lor ce erau atunci la putere, că
datorită lor învățăm legislație
cu toții. Că începem să cernem
grâul de neghină. În ce măsură
am devenit o societate mai res-
ponsabilă după această
experiență?

Protestatarii de la mișcările Re�
zist au învățat legislație, s�au do�
cumentat, au deprins ce înseam�
nă varii noțiuni din Drept și cum
pot fi acestea aplicate în România.
E vorba, prin urmare, de o respon�
sabilizare civică evidentă la nivelul
populației tinere, mai ales, dar și
la nivelul celei mature. Acest tip
de documentare nu exista în 1990,

în timpul mitingului�maraton din
Piața Universității care a repre�
zentat o fază încă „romantică“ a
României în proaspătul postco�
munism. Totuși, în 1990 s�a ivit
documentul civic marcant al Pro �
clamației de la Timișoara, generat
în 11 martie 1990, care a punctat
ceva esențial ce ar fi putut prilejui
schimbarea decisivă a lucrurilor
din România, după prăbușirea re�
gimului ceaușist și comunist. Este
vorba de legea lustrației. Pro �
clamația de la Timișoara (să nu�i
uităm pe principalii gânditori ai
acestui document civic: Alexan�
dra Indrieș și George Șerban) a
pus tranșant chestiunea legată de
legea lustrației. Mișcarea protes�
tatară din Piața Universității din
București, în 1990, a asumat soli�
citarea acestei legi a lustrației. În
timpul regimului tutelat de Ion
Iliescu, o asemenea lege nu a avut
nici o șansă de izbândă. Ce a fost
șocant a fost faptul că nici sub re�
gimul tutelat de președintele Emil
Constantinescu – între 1996�2000
(Constantinescu i se opusese lui
Iliescu) – legea lustrației nu a avut
șanse. A fost una din de cepțiile
produse de președintele (propus
de Convenția Democratică) Emil
Constantinescu, un lider care s�a
dovedit a fi mediocru, nicidecum
inovator și curajos (chiar dacă
avea, totuși, altă stofă morală
decât Ion Iliescu). Între 2017�2019,
lumea din stradă, de la proteste, s�
a documentat, s�a instruit în ceea
ce înseamnă noțiuni de Justiție și
Drept. Protestatarii trecuseră în
altă etapă, mai lucidă, pragmatică
și documentată.

Zilele acestea se împlinesc 2 ani
de la „marea gazare“ din 10 au-
gust, iar iată că instituțiile statu-
lui se dovedesc tributare unei
paradigme pe care o speram
apusă, prin absolvirea de vină a
celor care au binevoit să ofere
liber la gaze protestatarilor de
la București. Cu atât mai mult de
luat în seamă cu cât partidul
aflat atunci la putere afirmă azi
că, în contextul pandemiei, sta-
tul nu are voie să îi interneze pe
bolnavi. Adică statul este liber
să gazeze, dar nu și să interneze.
În acest context, unde și cum

mai are loc cetățeanul?

Organele actuale de analiză și ju�
decată a jandarmiadei din 10 au�
gust 2018 au afirmat că dosarul
respectiv trebuie clasat, iar abuzu�
rile și agresiunile înregistrate nu
au fost altceva decât excese perso�
nale ale unor jandarmi. De aseme�
nea, tot oficial s�a afirmat că au
existat două tipuri de victime: cele
provocatoare și cele inocente, din
pricina celor provo catoare fiind
molipsite ori invalidate și cele in�
ocente. Personal, nu am mai auzit
de mult o asemenea aberație prin
care devin vinovate tocmai victi�
mele. România este, din când în
când, o țară antiutopică, în care re�
presiunea pare să fie ceva normal.
Lucrul acesta e cu adevărat angoa�
sant. Autoritățile PSD care au girat
jandarmiada din 10 august 2018
sunt sublimate de parcă ar fi fost
relativ angelice, în vreme ce victi�
mele sunt machiavelizate (chiar
dacă doar pe jumătate). Profeția
mea literară este aceea că se vor
scrie romane, cândva, despre toate
aceste lucruri. Eu, deocamdată, am
scris într�o carte de poezie despre
10 august 2018 (Scrisoare către un
prieten și înapoi către țară) și am
punctat câteva chestiuni în jurna�
lul meu civic, deși acum doi ani, la
ceasul represiunii din Piața Victo�
riei, eram plecată din țară. Am ți �
nut, însă, legătura, prin mail, cu
domnul Livius Ciocârlie, iar telefo�
nic, cu părinții mei și cu o altă fa�
milie apropiată; cu toții au fost
devas tați sufletește și indignați de
ceea ce s�a petrecut la 10 august
2018. Nu este exclus ca la o ediție
adăugită a romanului meu frescă
Un singur cer deasupra lor  să exis �
te și un capitol despre jandarmia �
da din august 2018.

Solidaritate, comuniune civică,
„patriotism alternativ”, spiritul
ludic, pamflet – sunt termeni pe
care i-ați folosit adesea. Dar as-
tăzi cum vedeți lucrurile, vorbim
despre o speranță de a construi

sau despre o realitate?

Mă repet și sper să nu devin obo�
sitoare prin reacția aceasta: eu nu
mi�am pierdut nădejdea. România

nu e o țară perfectă, dar nici țara
cea mai decepționantă din lume;
sau cea mai blamabilă. Hibe și cu�
sururi sunt aproape peste tot în
lume. Românii au vicii, da, caracte�
riale, dar au și calități pe care se
poate construi îndeajuns. Pe aceste
calități ar fi necesară educația și o
formare măcar minimal spirituală
și civică. Astfel lucrurile s�ar putea
îmbunătăți vizibil.

Pe vremea aceasta pandemică,
care ar putea fi evoluția
societății civile?

Lucrul cel mai important ar fi com�
baterea ignoranței și sporirea ori
ameliorarea gradului de edu cație,
nu doar la nivelul copiilor și ado �
lescenților ori studen ților, ci și la
nivelul maturilor ori chiar al celor
aflați la senectute. Mă refer în pri�
mul rând la educație civică, dar și la
instruire în sens general, la ceea ce
numeam, cu o formulă poate de �
suetă, cultură generală. Moda con �
spiraționitei (în ceea ce privește
COVID, de pildă) devine molipsi�
toare acolo unde există ignoranță,
indiferență și lipsă de instruire.
Poate că societatea civilă are și acest
rost de a instrui, de a�i educa pe cei
care sunt needucați, neștiu tori, la�
să�mă să te las (inclusiv insolenți) și
care, din pricina aceasta, manifestă
agresivitatea neștiutorului, a ce lui
labil, fragil și complexat; și, de aceea,
lesne de manipulat.

Cum am putea fi români mai
buni? Europeni mai buni? Oa-
meni mai buni?

Prin solidaritate, curaj, com pe ten �
ță, comportament civilizat, alergie
la injustiție și corupție. Nu văd Ro�
mânia neapărat în culori foarte
sumbre, comunismul s�a încheiat
totuși. În postcomunism, domi�
nant a fost cenușiul. Firește, râv�
nesc o ieșire din acest cenușiu,
chiar dacă, deocamdată, nu văd
cum România s�ar putea „înălbi“
brusc. Sper, însă, să ajung să asist,
cândva, și la așa ceva. SDC

În postcomunismul de-acum, poate 
că ar trebui să ne raportăm la un fel 
de patriotism alternativ.

Sunt zile în care
sunt optimistă și
constructivă și sunt
alte zile în care
scepticismul meu
de rezervă este do-
minant și acut. 
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Cea mai bună hrană posibilă

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

DETERMINISM, INFLUENȚĂ 
ȘI FUZIUNE

Istoriile alimentației a apărut la
Fayard în 2019 și se bazează pe
ideea rolului pivotal al alimen tației
și hranei în evoluția uma nității.
Structurat cronologic, vo lumul
ilustrează – folosindu�se de cele
mai vechi dovezi materiale și ar�
heologice – felul în care ne�am
procurat și preparat hrana până în
zilele noastre, trăgând un semnal
de alarmă: trebuie să ne schimbăm
comportamentul alimentar dacă
vrem să salvăm planeta. 

Istoriile alimentației presu�
pun inventarierea modurilor de
producere a alimentelor, a artei
punerii mesei, explicarea „bucătă�
riei moleculară“, dar și imagina�
rea unui răspuns la întrebarea
„Cum să hrănești 9 miliarde de
oameni?“, căci asta e cifra demo�
grafică spre care ne îndreptăm...
Pentru a putea răspunde era și
este nevoie de perspective multi�
ple: culturale, economice, socio�
logice, demografice. Firește,
volumul conține extrem de multă
infor mație, atent aranjată și ex�
pusă astfel încât cititorul să rețină
o multitudine de momente im�
portante sau picante. De exemplu,
celebra carte de bucate din 1590 a
lui Bartolomeo Scappi, bucătar al
papilor Pius al IV�lea și Pius al 
V�lea, în care acesta declară par�
mezanul drept „cea mai bună
brânză din lume“. Astfel, acest tip
de brânză s�a instalat în fruntea
unui clasament neoficial al ingre�
dientelor care definesc o „bucătă�
rie națională“. De asemenea, ter �
minologia și ea este inventariată:
„gastronomie“ este un termen
care ar fi fost creat de un anume
Joseph Berchoux, în La Gastrono�
mie, ou l’Homme des champs à
table (1801). „Restaurant“ în secolul

al XVIII�lea desemna o supă consis�
tentă cu valoare tonică, servită din
1765 de Boulanger, un cafegiu din
Paris, iar abia apoi locul unde supa
era servită se va numi restaurant.

În contrapondere la ideea bu�
cătăriilor naționale parcă, citito�
rului îi este amintită „revoluția
venită din America“ – asimilarea
de către europeni a unor alimente
ca porumbul, cartoful, fasolea,
ananasul, roșia, quinoa, curca, ar�
deiul, trestia de zahăr, ciocolata.
În plus, cafeaua noastră de toate
zilele (din qahwah sau kaffa) vine
din Etiopia și Yemen, iar ceaiul
din China, fiind introdus în Eu�
ropa în secolul al XVI�lea de ne �
guțătorii portughezi. Nașterea
„bucătăriilor naționale“ este un
proces târziu, când deja influen �
țele și importurile deja erau ates�
tate, căci primele cărți de bucate
menționează împrumuturile și
interpretările. Aceste amestecuri
confirmă faptul că de fapt nimic
nu există în stare pură: asiatic,
arab, mexican, chilian, francez,
balcanic, nordic, baltic – astăzi
toate aceste etichete rămân niște
convenții, dar au avantajul de a fi
utilizate instrumental, categorial.
Cu atât mai puțin termenul „fu�
sion“ are acoperire reală, căci
aproape tot ce punem pe masă as�
tăzi este rezultatul fuziunilor de
tot felul.

Construcția din Istoriile ali �
mentației pleacă de la un context
și o premisă clar decelate în Intro�
ducere: s�a cam uitat că „suntem
mai ales determinați și de gust și
de miros. S�a uitat și că nimic se�
xual, religios, social, politic tehno�
logic, geopolitic, ideologic, sen �
zual, cultural nu se explică fără
necesitatea pe care o au oamenii
de a se hrăni și de a�și petrece
timpul împreună ca s�o facă, pre�
cum și fără felul în care toată
această activitate a fost ritualizată,
organizată, ierarhizată. [...] Această
relație intensă, chiar cosmică, a 
oamenilor cu hrana se află în fapt

la originea emergenței progre�
sive a lui Homo sapiens, pornind
de la specii animale anterioare.
Ea se află apoi la sursa majorității
mu tațiilor majore ale speciei
umane, de la apariția limbajului
până la stăpânirea focului“. Și așa
mai departe.

O FORMULĂ ISTORICĂ:
„SCHIMBAREA ESTE
POSIBILĂ“

Privind cu ochiul liber, toate par
la locul lor, dar privite în ansam�
blu, istoriile alimentației nu ne in�
dică decât un adevăr foarte simplu:
omul, prin natura și activi tățile lui,
poate distruge mediul, natura, chiar
planeta. Nu va face asta în mod
obligatoriu, dar este una dintre
posibilitățile cele mai ușor de in�
tuit, în cheie evolu ționistă... 

Pur și simplu creșterea de�
mografică va face imposibil mo�
delul actual alimentar și va trebui
să ne îndreptăm spre diversifi�
care și multiplicare, spre remode�
lare și redirecționare a resurselor.
Putem vedea că în jur de 10% din
populația Marii Britanii este ve�
getariană, în timp ce în Italia și
Germania 9% sunt vegetarieni,
iar în Statele Unite 7%. Ideea de
sănătate este subînțeleasă, apoi
cea de echilibru, urmată de îm �
părtășire și descoperire a celor �
lalți. Este mărturisită și argumen�
tată aici o puternică credință a
autorului:un model sustenabil al
producției alimentare poate hrăni
9 miliarde de oameni. 

Pentru aceasta, avem nevoie
în primul rând de un set amplu de
normative și legi cu privire la po�
liticile de subvenționare, de utili�
zare a îngrășămintelor și tehno� 
logiilor. Apoi câteva idei, fără a
mai intra în detalii: altruismul
ali mentar ca regim alimentar in�
dividual („e de�ajuns să consumi ce
e bun pentru ceilalți și pentru na�
tură ca aceea să fie bun și pentru
tine“), să mâncăm mult mai pu țină

carne („În fiecare an, aproape 60
de miliarde de animale sunt sacri�
ficate, obținându�se 720 milioane
de tone de carne“) și mult mai
multe legume (nu este o idee fun�
damentată religios, ci în termeni
de diminuare a consumului de
apă, a îngrășămintelor, a emisiilor
de gaze cu efect de seră), să mân�
căm mult mai puțin zahăr, să
mâncăm local, să mâncăm mai
încet, să cunoaștem ceea ce mân�
căm, adică să ne educăm, apoi să
dezvoltăm o artă culinară pozitivă
pentru o planetă pozitivă, să ne
regăsim plăcerea de a vorbi și
mânca împreună, și desigur să
mâncăm mult mai puțin. 

Volumul lui Attali este un
amplu eseu calibrat istoricește, uti�
lizând din plin și moștenirea Școlii
Analelor, nu fără motiv autorul
mulțumindu�i, printre alții, lui Fer�
nand Braudel. Acesta este unul din�
tre aspectele cel mai vizibile al
efortului autorului: sublinierea
multiplelor feluri în care mâncatul

și tot ce presupune comportamen�
tul nostru culinar a structurat
societățile umane.

Evident, Istoriile alimentației
reprezintă o frescă a obiceiurilor
alimentare și evoluțiilor care au
marcat felul nostru de a ne ra�
porta la hrană, și de asemenea
dezvăluie puterea politică, econo�
mică și ideologică a industriei ali�
mentare. Inclusiv legăturile mai
puțin cunoscute sau necunoscute
dintre hrană și conversație, între
alimentație și putere, între ce
mâncăm și geopolitică. Noul se
naște numai din punerea laolaltă
a cunoștințelor și amănuntelor,
iar confruntarea „faptelor minu �
țioase“ conduce la nașterea unei
istorii cu adevărat globale, sin�
gura istorie capabilă de a da sens
viitorului, după Attali. SDC

Jacques Attali, Istoriile alimentaţiei:
ce va să zică a mânca, traducere
din limba franceză de Dan 
Petrescu, Polirom, 2020

Jacques Attali este unul dintre acei autori prolifici pe care nu vei putea
să-i citești integral. Pentru că numai publicistica sa numără în jur de
1.000 articole doar în „L’Express“. Astăzi semnează în „Les Echos“. De
asemenea, cărțile sale – în număr de 80 – s-au vândut în 9 milioane de
exemplare, fiind traduse în 22 limbi. Desigur, există și variante mai
comode: să-l urmărești pe Twitter.
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Mozart și mambo

„Mozart ar fi fost un bun cuba�
nez“ i s�a spus cornistei din Ber�
liner Philarmoniker la prima
vizită în Havana, când a întrebat
ce caută un bust al compozitoru�
lui în zona istorică a orașului. 

După ce Sarah Willis a descoperit
și o scenă clasică excelentă în
orașul înțesat de portretele lui
Fidel, s�a întrebat ce s�ar întâmpla
dacă ai combina muzica tradi �
țională cubaneză cântată pe străzi
și în taverne cu cea mozartiană.
Rezultatul e acest disc, o dezlăn �
țuire de bucurie. Mozart și mambo. 

FIESTA LA ÎNTÂLNIREA
DINTRE DOUĂ LUMI

Nu e deloc o impietate că Sarah
Willis, cea mai cunoscută cornistă
din lume astăzi, a pus pe disc îm�
preună cu Havana Lyceum Or�
chestra, dirijată de José Antonio
Méndez Padrón, muzica lui Mo�
zart alături de piese mambo, salsa
și son cubano, genul sincretic atât
de iubit în toată lumea datorită
Buena Vista Social Club. Nici
măcar reinterpretarea latino a
unui rondo din cel mai cunoscut
concert pentru corn al lui Wolf �
gang Amadeus n�are nimic îndo�
ielnic. Fiul favorit al orașului
Salzburg a fost de altfel un com�
pozitor cu mult umor, căruia îi

plăcea să râdă, mai ales de con �
vențional. Mozart nu s�ar fi supă�
rat să�și audă Mica serenadă cân�
 tată mambo la corn și saxofon cu
un ansamblu zgomotos de per �
cuție în spate. E multă veselie în
această muzică, o sărbătoare la
întâlnirea dintre două lumi, o
simți de la primul la ultimul
minut și realizezi, odată cu starea
de bine care te cuprinde în au �
diție, că cei care au înregistrat dis�
cul s�au simțit excelent de la
pri ma repetiție. 

Muncă grea, albumul înregis�
trat în ianuarie 2020 a fost com�
pletat și de un concert live la
Havana, plus de un film docu�
mentar realizat de Magdalena
Zieba�Schwind și produs de 3B
Produktion, difuzat de Deutsche
Welle pe 27 iunie. Sarah și orches�
tra din Havana ar fi trebuit să fie
acum într�un turneu european,
anulat însă din cauza pandemiei
coronavirus. „Acest proiect a fost
unul dintre punctele culminante
din viața mea și sunt foarte feri�
cită să îl împart cu voi“, spune
Sarah Willis în bookletul de pre�
zentare al CD�ului, fiind decizia ei
ca un procent din vânzările albu�
mului să constituie un fond din
care se vor achiziționa instru�
mente noi pentru membrii Ha�
vana Lyceum Orchestra. 

SARAH, CORNUL ȘI HAVANA

Sarah Willis e dansatoare de salsa
și un om cu mult simț al umoru�
lui. A intrat în Filarmonica din
Berlin în 2001, fiind prima femeia
din secțiunea de alămuri a or�
chestrei germane, și în scurt timp
a devenit cea mai cunoscută
doamnă din lume care cântă la
corn, un instrument despre care
în unele locuri de pe planeta Pă�
mânt încă se mai crede că e rezer�
vat doar domnilor. 

Hornisten der Berliner Phil�
harmoniker e, datorită ei, o pa�
gină cu mii de like & share, in �
terpreta fiind un foarte bun om
de televiziune pe lângă dragostea
pentru muzica clasică și cu o
super carismă pe care o valorifică
în cursuri online și masterclas�
suri în toată lumea, dar și într�o
serie de interviuri celebre pentru
Sala de Concerte Digitale a filar�
monicii berlineze, plus în Sarah’s
Music, un program de televiziune
săptămânal produs de Deutsche
Welle. Este și realizatoarea Horn
Hangouts, interviuri cu muzicieni
celebri transmise în direct pe site�ul
ei și arhivate pe YouTube, în care
pe lângă întrebări inteligente,
ponturi despre tehnica instru�
mentală și pledoarii pentru mu�
zica clasică, a reușit să�i facă pe
Placido Domingo și Anna Ne�
trebko să sufle într�un corn. 

E născută în Maryland, S.U.A.,
a crescut în Tokyo, Boston, Mos�
cova și Londra. A început să cânte
la corn de la vârsta de 14 ani și a
absolvit Royal College of Music.
Am văzut�o la București în Festi�
valul Enescu în concert cu Berliner
Philarmoniker și m�am bucurat
să văd tineri corniști din orches�
trele bucureștene cerându�i auto�
grafe la pauză. 

Sarah Willis a vizitat pentru
prima dată Havana în februarie
2017, pe când lucra la Miami cu
New World Symphony Orchestra.
Voia să danseze salsa live la Ha�
vana, dar la sosire a fost invitată
să dea câteva cursuri de corn mu�
zicienilor locali. Spre surprinde�
rea ei, zeci de oameni din toată
țara au venit la atelierele sale, toți
foarte pasionați și foarte mulți ca�
pabili să cânte la un standard înalt.
Instrumentele lor erau însă într�o
stare groaznică – instrumentele
de alamă ale unei orchestre tre�
buie să aibă o condiție tehnică
ireproșabilă pentru a putea să țină
bine știma unei partituri. Așa a
încolțit ideea de a face ceva pentru
acești instrumentiști din Cuba,
țara cunoscută pentru iubirea sa
de mambo și salsa, dar unde există
un adevărat entuziasm și pentru
repertoriul clasic european. 

Havana are un festival Mozart
anual, iar Lyceum, orchestra celui
mai important colegiu de muzică
cubanez, este afiliată la Universi�
tatea Mozarteum din Salzburg. 

Când doamna Willis s�a întors

în Cuba în toamna lui 2017 pentru
un festival, a atras atenția asupra
acestei tradiții culturale în pro�
gramul ei de televiziune la Deuts�
che Welle și a decis că trebuie să
strângă neapărat bani pentru ca
muzicienii din Havana Lyceum
Orchestra din să poată cânta pe
instrumente noi. Așa s�a născut
proiectul Mozart y Mambo. 

MÂINI LIPICIOASE PENTRU 
O MUZICĂ MINUNATĂ 
ȘI NEBUNĂ

Povestea înregistrării a avut parte
de multe provocări, de la obți �
nerea vizelor pentru inginerii de
sunet și echipa de televiziune ger�
mană, lipsa aerului condiționat,
gândacii din dressing room�ul
transformat în cabină de sunet și
până la problemele instru men �
tiștilor care soseau la repetiții cu
multe ore înainte, deoarece nici
unul dintre ei nu�și permite să lo�
cuiască în capitală. 

Temperatura din Havana a
fost însă principalul inamic al
acordajului instrumentelor, se�
siunile de înregistrări desfă șu �
rându�se doar noaptea târziu.
„Cel puțin umiditatea nu a fost la
fel ca vara, dar era încă destul de
fierbinte și noaptea la Oratorio
San Filipe Neri, ceea ce a făcut să
fie destul de complicat pentru
mine – spune Sarah Willis –,
aveam mâini permanent lipicioa �
se și îmi era greu să țin cornul
fixat pe buze.“ 

Mozart y Mambo, rezultatul
acestui „proiect minunat, intere�
sant și oarecum nebun“, în cuvin�
tele doamnei Willis, a fost lansat
pe 10 iulie 2020 la Alpha Classics.
Nu se simt mâinile lipicioase și nu
are pasaje glissando în afara par�
titurii, albumul incluzând Concer�
tul pentru corn în Mi b Major KV
477 și alte două lucrări mai mici de
Wolfgang Amadeus Mozart. În

completare, muzică tra dițională
cubaneză, aranjată pentru orches�
tră și corn de José Antonio Mén�
dez Padrón, profesorul și dirijorul
Orchestrei Liceului Havana, și do �
uă piese care combină cele două
genuri, aranjamente inteligente
care valorifică temele solistice la
corn, pe ritmurile sincopate și
pline de viață ale Cubei. 

Orchestra sună extraordinar
de bine, ce atmosferă în Qué rico
el mambo pe care puteți dansa, ca
și pe Rondo alla Mambo, a treia
mișcare din Concertul KV 447
transformată în mambo, cu im �
provizație și backing vocals, dar și
cânta pe El manisero, cu un minu�
nat solo de trompetă Harold Ma�
drigal Frías, și Dos gardenias para
ti, de la Ibrahim Ferrer și Buena
Vista Social Club, pe care solistul,
Yuniet Lombida Prieto, saxofonis�
tul orchestrei, a insistat ca Sarah
Willis să o cânte cu versuri înainte
de înregistrare, spre a�i înțelege
mai bine sensul. 

Bucurați�vă de acest disc, unul
perfect pentru o vară fierbinte, un
disc despre care Sarah Willis in�
sistă că e un efort de echi pă, ea
însăși e la bază un muzician de
tutti în orchestră, nu o solistă. „E
unul dintre momentele speciale și
punctele culminante ale vieții me �
le. Dacă ascultați acest disc veți
simți că muzicienii cubanezi nu
doar cântă muzică. Sunt muzică.
Ei trăiesc și respiră muzica. Am
învățat multe de la ei!“ SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din volumul

Pluto în Scorpion, de

Dan Sociu, care va

apărea în curând la

Editura Polirom.

– FRAGMENT – 

Mergeam spre abator cu vita și cu
bunicu’ și bunicu’ plângea. Omo�
râse multe vite, dar asta era a lui. 

Mai fuseserăm împreună
acolo când eram cu un cap mai
mic. Mă ținusem atunci de el pe
drum, altfel nu m�ar fi luat, că nu
voia să aibă și grija mea. Am văzut
benzile pe care veneau porcii la
tăiat și am fost și într�un tunel
unde femeile curățau mațele. Era
frig și un măcelar a pârlit la o

lampă de sudură coada unui porc
și mi�a dat să gust. Seara ne�am
întors acasă cu carne ascunsă în
pungă, la burtă. Când a scos halca,
ea l�a certat că nu carne de aia
voia. Și că e beat. A înjurat�o și a
vrut să arunce carnea la câine. 

Am văzut un stâlp de curent
și am urcat pe prima gaură din ci�
ment, apoi pe următoarea. Spre
vârf, găurile se micșorau. La ul�
tima am mai stat puțin și m�am
uitat de sus la câmp și la balegile
de pe drum și am coborât. Am
fugit după el, care mergea mai de�
parte cu vita. Când am intrat pe
poarta abatorului, vita a început
să ragă și să tragă spre ieșire. El a
împins repede poarta și a lovit�o
în cap. Un coleg al lui, beat, a sărit
și a tras vita de coarne înăuntru.
Au împins�o amândoi cu șuturi în
burtă până a intrat în prima sală.
Pe gresie era apă cu sânge și în
mijlocul sălii vâjiiau curenții de
aer. A strigat ceva la colegul lui. Un
altul a venit cu o bilă de fier legată
cu un lanț. A învârtit bila în aer și�a
pocnit vita în frunte. Animalului i

s�au îndoit genunchii și a alune�
cat pe gresie. Încerca să se țină pe
picioare. El i�a strigat ceva unui
alt măcelar, care a luat lanțul cu
bilă și a lovit vita încă o dată în
cap. Au omorât�o cu niște cuțite și
au jupuit�o. Ochii vitei erau mai
mari acum, verzi�deschis, luceau
înghețat și păreau să se uite hol �
bați undeva în sus. M�am gândit
că partea aia de ochi dinăuntru,
dezvelită acum, nu vede nimic
când e vie. Au tăiat carnea și au
ștampilat fiecare bucată. L�am în�
trebat dacă cerneala neagră de pe
carne nu�i strică gustul și el a hor�
căit, apoi a scuipat într�o parte.
Mi�a spus ceva, dar nu mai eram
atent. A scos o sticlă dintr�un bu�
zunar și le�a dat�o celorlalți. Când
ne�am întors acasă, m�am oprit
iar la stâlp. Am urcat până sus și
mi�am băgat capul prin gaura
mică. M�am gândit că o să rămân
blocat, dar am ieșit de acolo des�
tul de ușor, doar o sârmă îndoită
m�a zgâriat puțin pe obraz. Am
coborât și am fugit după el. M�am
dus acasă înaintea lui. Când am
ajuns în curte, am văzut�o după
perdeaua cu muște bâzâitoare din
bucătărie. Am sărit pe geam în ca�
mera din mijloc. M�am ascuns
după sobă. A intrat înăuntru, cu o
găleată de tablă în mâna. Încer�
cam să�mi țin răsuflarea, să nu mă
audă. S�a apropiat de peretele de
care stăteam sprijinit, s�a aplecat,
a dus mâna la gură, a scuipat și a
șters rama pozei de la nuntă cu
mâneca umedă. Gâfâia de la efort.
A pus găleata jos, peste piciorul
meu. L�am lăsat acolo, nu am în�
cercat să�l trag de dedesubt. Avea
pe nas ochelarii groși, prin care
ochii i se vedeau tulburi și alun giți.
Stăteam ghemuit după o butelie

goală și nu mă vedea. A spus ceva
despre o vază cu apă și că ar tre�
bui să pună aspirină în ea. Gura îi
mirosea a rom și în rest avea izul
de urină, ca toți oamenii cu dia�
bet. S�a dus, târșâind�și șlapii de
cauciuc, la dulapul din față. L�a
deschis, a scos dintre prosoape o
sticlă și a dus�o de câteva ori la
gură. A spus ceva și cuvintele i�au
ieșit mai mult ca o gâjâială din
gură. A pus sticla la loc, s�a aple�
cat după dulap. A mai spus ceva și
și�a mișcat degetele ca și cum ar fi
vrut să arate înspre fereastră, dar
s�a răzgândit. 

A murit într�o vară, tot acolo,
în casă, stătea întinsă și m�a între�
bat înainte dacă am mâncat. Afară
erau surorile ei, una făcea o listă
cu tot ce trebuia cumpărat pentru
înmormântare. 

*
Cine zice că poți fi fericit și

fără băutură ? Poate m�am grăbit
eu, poate mi s�a părut că mă fac

mai bine să mă las, doar pentru că
rămâneam în viață. Dar cine zice
că pentru un pic de fericire nu
merită să și mori ? Altceva nu 
m�a făcut fericit, nu m�a încălzit
pe dinăuntru niciodată. Poate fu�
tutul, poate când intru într�o fe�
meie, când e simplu, pe urmă
to tul se complică. Nimic nu mă
mai poate face fericit. Asta e ceva
ce am învățat și înțeleg. Niciodată
n�o să mai trec așa prin zile ca
atunci. Și e așa departe, scufun�
dat, că mi se pare că mint. Mi se
pare că inventez copilăria, tine �
rețea mea. Toată viața e așa deri�
zorie, e așa o glumă. Dispare și de
fapt cine suntem. S�a dus s�a dus
s�a dus. S�a dus s�a dus s�a dus. 
S�a dus s�a dus. S�a dus s�a dus 
s�a dus. Îmi vine să țip de fericire
când mă gândesc la asta. Îmi vine
să țip de ușurare când mă gân�
desc că toate durerile se duc. Că
nimic nu poate să mă aibă. Că
asta�i tot. SDC

Dan Sociu – Pluto în Scorpion

CARTEA
În copilărie, Dănuţ merge cu bunicul său la abator, unde asistă la
sacrificarea unei vite. Echeru’, spaima cartierului, îl ia sub aripa sa
și îl învaţă să se bată. La pubertate, Bulănoasa e obiectul fantezi-
ilor lui sexuale și ale celorlalţi băieţi din gașcă. La maturitate, viaţa
lui Dan devine tot mai asemănătoare unui film. Alternând
secvenţe dure cu pasaje melancolice sau debordînd de umor ne-
gru, prozele ce alcătuiesc Pluto în Scorpion, povești ale
transformării, comunică între ele prin personaje și atmosferă,
construind un ansamblu cu efecte profunde asupra cititorului.

„Un autor mai mobil decât majoritatea congenerilor săi, probabil
autorul douămiist cu cel mai ridicat coeficient de inteligenţă
artistică.“ (Mihai Iovănel)

AUTORUL

DAN SOCIU (n. 20 mai 1978, Botoșani) a lucrat ca
jurnalist, redactor de carte și corector la diferite
edituri, a tradus articole, piese de teatru, un
volum de strategie militară, peste 20 de romane
și poeziile a peste 30 de poeți americani și en�
glezi. A publicat poezii și proză în zeci de antolo�
gii și reviste românești și internaționale și a fost
invitat ca artist în rezidență în SUA și Germania.
A publicat volumele de poezie borcane bine le�
gate, bani pentru încă o săptămână (Junimea,
2002; Premiul „Ronald Gasparic“, Premiul
național „Mihai Eminescu“), Fratele păduche

(Vinea, 2003), cântece eXcesive (Cartea Româ�
nească, 2005; Premiul Uniunii Scriitorilor), Pavor
nocturn (Cartea Românească, 2011), Poezii naive
și sentimentale (Cartea Românească, 2012; Pre�
miul Radio România Cultural), Vino cu mine știu
exact unde mergem (Tracus Arte, 2013; Premiul
Radio România Cultural, Premiul revistei „Ob�
servator cultural“/ Premiul „Andrei Bodiu“), ro�
manele Urbancolia (Polirom, 2008; tradus în
sârbă, Urbanholija, Plato, Belgrad, 2016), Nevoi
speciale (Polirom, 2008), Combinația (CDPL,
2012), Mouths dried with hatred (Longleaf Press,
University of Virginia, 2012), antologia de poezie
Vino cu mine știu exact unde mergem (Polirom,
2014) și volumul Uau (Polirom, 2019). 
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Discurile nou apărute cer „audiţie
obiectivă“, lipsită de ingerinţe, ca
să le pătrunzi mesajul, atmosfera
și inovaţiile. 

Dar tuturor ascultătorilor de al �
bume întregi li se întâmplă, nu de
puține ori, ca vreo noutate pe CD,
LP sau format digital să le treacă
pe lângă urechea neatentă, fudulă
ori sătulă, ca și cum efortul mu zi �
cienilor n�ar însemna nimic. Jal �
nică situație, mai ales când muzica
este bună, interpretarea perfectă și
procesul tehnic – de la mixul final,
la master și trans punere pe suport
fizic – de calitate. Pierderea este a
celui care nu a fost pe lungimea de
undă ne cesară, consumator, au �
diofil sau ce s�o crede. Și doar
șansa unei re găsiri ulterioare îi
poate reda sen timentul că nu e
bleg de tot. 

Așa am pățit cu albumul
Better Late Than Never, editat de

Jon Anderson și Jean�Luc Ponty la
Liaison Music, în 2015. L�am reas �
cultat într�o zi de iulie, ploioasă ca
una de noiembrie, ce�mi amintea
de�un film grecesc – numit, de nu
greșesc: Mia aioniotita kai mia
mera – al lui Theo Angelopoulos.
Nu fac aici paradă de conexiuni
culturale forțate, ci pur și simplu
la asta m�au trimis mai multe fraze
ale lui Jon Anderson, risipite în
textele celor 14 piese. Bunăoară:
„Seems like we opened the door/
to the earth and its song/ More

than the angels we hear/ More the
imagination we sing/ Soul is the
space that we walk/ Only now rest
in heavenly love/ Must listen...
must listen“ (Listening With Me).
Sau: „The beginning of every step
you take messages they see/ Many
one come up to show you/ The way
to set you free/ Cos you are the
one/ Infinity... infinity“ (Infinite
Mirage). Sigur, Jon Anderson nu�i
vreun Bob Dylan, capabil să scrie
versuri demne de premiul râvnit
de orice poet ancorat în cea mai
dură contemporaneitate. Cuvinte �
le pe care el izbutește să le strângă
sub pulpana fiecărei armonii se
împletesc natural cu muzicalitatea
fără opintiri a piesei livrate. Asta
induce senzația de plutire într�o
lume epurată de mizeria curentă și
de tensiunile aferente. Perfor man �
ța e palpabilă și în universul mu� 
zical conturat de trupa Yes, și în
multe alte realizări sau colaborări

ale englezului cu voce serafică și
suflet generos, unul dintre oame �
nii cărora mi�ar fi plăcut să le pot
fi prieten. Și dacă de la Jon An �
derson te poți aștepta la momente
pasibile de atingere a eternității,
de la vioara mânuită cu atâta
gingășie de Jean�Luc Ponty n�ai
cum să primești altceva! 

Violonistul francez întru chi �
pează, parcă, istoria muzicii din
ultimii 60 de ani. Sau chiar mai
mult, dacă socotim și incursiunile
sale în jazzul precursorilor. Nu e
locul aici să reamintesc multiplele
izbânzi, colaborări și avangar dis �
me. Ador și nu mă pot detașa de
contribuția la „aventurile“ trupei
lui Zappa, Mothers of Invention,
ori la cosmogonia imaginată de
John McLaughlin & Mahavishnu
Orchestra. Sunetul viorii sale
intens electrificate mă transportă
oricând pe crestele absolutului,
fără să mă lase vreodată să cad în
capcanele drumului, potecii sau
pustiului. Timpul trăit sub vraja
viorii lui Ponty nu�mi aparține sau
este în plus față de cel care mi s�a
dat. Orice album al violonistului

miraculos, din perioada consi �
derată jazz�rock fusion, mă duce
spre niște spații interstelare (su �
gerate, ce�i drept, de câteva titluri
bine alese), pe unde imaginația
mea terestră plutește, abia�abia
stimulată nu de vreo substanță
psihotropă, ci numai de banalul
(dar profesional distilatul) alcool.
(Ce�ați vrea să consum într�o zi
ploioasă?)

Albumul din 2015, ca și filmul
concertului ținut la Wheeler Ope �
ra House, din Aspen, Colorado, un
an mai înainte, mi�au dat senzația
că trăiesc eternitatea – într�o zi, o
clipă sau – hai, fie! – o oră!... SDC

Eternitatea, fără o zi

Putem vorbi, în sfârșit, despre 
musicalul Hamilton. Până acum,
puteau participa la conversaţie
doar cei care avuseseră banii,
norocul și răbdarea să vadă piesa
pe scenă. 

De la începutul lunii iulie, Hamil�
ton s�a mutat pe televizor, unde
înregistrează deja recorduri de
audiență. Dar s�a întâmplat ceva
ciudat: dacă până acum doar un
an în urmă era considerat o „sen �
zație“, din ce în ce mai multe voci
spun că acum este „depășit“. Ce 
s�a putut întâmpla într�un timp
atât de scurt?

Când a fost lansat în 2015,
Hamilton a devenit instant cel
mai iubit spectacol din New York.
Era neobișnuit, pentru că îmbina
muzica hip�hop, R&B, soul pentru
a povesti viața unuia dintre pă �
rinții fondatori ai Statelor Uni te —
Alexander Hamilton. Rolurile unor
personaje precum Tho mas Jeffer�
son, Aaron Burr sau Lafayette
erau interpretate de actori de 
culoare. Abordarea subiectului 

istoric era proaspătă, curajoasă și
contemporană. 

La un an de la lansare, spec�
tacolul câștigase 11 premii Tony,
biletele se epuizau cu jumătate de
an înainte, în condițiile în care lo�
curile bune ajungeau la aproape
1.000 de dolari. Albumul cu melo�
diile din spectacol s�a numărat
printre cele mai bine vândute din
anul 2015, a rămas unul dintre
cele mai ascultate albume de pe
Spotify timp de câțiva ani, iar în
ultimele săptămâni a revenit în
top datorită popularității filmului
Hamilton.

Înregistrarea video a produc �
ției de Broadway a fost lansată pe
4 iulie, ziua independenței Ame�
ricii, pe platforma Disney+ și a ge�
nerat o creștere cu peste 70% a
numărului de descărcări ale apli �
cației în comparație cu media ul�
timelor patru săptămâni. Deși
inițial înregistrarea spectacolului
ar fi trebuit să apară în cinemato�
grafe abia peste un an și mult mai
târziu la televizor, pandemia a
schimbat planurile. 

Faptul că spectacolul a deve�
nit mai larg disponibil i�a crescut
popularitatea, dar a avut și un

efect negativ: a devenit din ce în
ce mai criticat pentru felul în care
evită problema sclaviei. Dacă în
2015 spectacolul fusese admirat
pentru felul în care integrează di�
versitatea și pentru modul con�
temporan de a trata istoria Ame �
ricii, în 2020 numeroase voci îl
acuză că a trecut cu vederea fap�
tul că vorbește despre oameni
care au deținut sclavi și chiar pro�
movat idea de sclavie. Criticii scot
în evidență că Hamilton a fost mai
puțin vocal împotriva sclaviei
decât pare din piesă, că a avut o ati�
tudine mult mai puțin prietenoasă

față de imigranți și că a fost un
elitist care credea în președinți
pe viață. 

Păstrând proporțiile, contro�
versa din jurul Hamilton seamănă
cu cea din jurul filmului Pe aripile
vântului. Dar pelicula americană
a fost realizată în 1939 și este fi�
resc ca viziunea de atunci asupra
sclaviei să fie depășită peste 80 de
ani. Este observație valabilă pen�
tru numeroase producții vechi:
cât de ciudat este acum să urmă�
rim filme cu glumițe la adresa ho�
mosexualilor, cu actori albi care
joacă roluri ale unor personaje de
culoare sau în care o palmă peste
fundul unui personaj feminin
părea un gest potrivit și amuzant.
De obicei, este în special cazul
unor filme sau seriale vechi de cel
puțin un deceniu. Pentru Hamil�
ton, a trecut mult mai puțin. Semn
că timpul a început din nou să nu
mai aibă răbdare. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cum a îmbătrânit Hamilton
într-un an cât alții în șaptezeci

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Acum patru decenii era lansat pe
piață Closer, al doilea și ultimul
album al celebrei formații post�
punk Joy Division, un album ca o
„catedrală gotică sonoră“ și a
cărui influență asupra a nenumă �
rați artiști se face simțită și astăzi.
Muzică sumbră, glacială, o co�
pertă sobră reprezentând statui
funerare din cimitirul de la Ge�
nova – Closer este un disc al sfâr �
șitului. Pentru Joy Division și
pentru legendarul său vocalist,
Ian Curtis, care, la numai 23 de
ani și cu doar două luni înainte de
lansarea albumului, alegea să își
pună capăt vieții.

În primăvara lui 1980, britani�
cii de la Joy Division sunt pe un
drum foarte bun în carieră după
succesul primului album, Un�
known Pleasures, și cel al turnee�
lor. Este momentul în care vede
lumina zilei Closer, la studioul
Britannia Row frecventat de cei
de la Pink Floyd, sub bagheta lui
Martin Hannett, producător ico�
noclast, atras spre muzică după
studii ratate de pictură. „Exista o
mare proximitate intelectuală și
artistică între Martin Hannett și
Ian Curtis, aproape o fuziune s�ar
putea spune“, explică Pierre�Fré�
déric Charpentier, autor al cărții
Joy Division, Sessions 1977�1981.

Rezultatul colaborării lor îl în�
cântă pe Curtis, care este mulțu mit

de rezultat. Pe plan personal însă
viața lui se prăbușește, suferă de
crize de epilepsie, problemele se
acumulează și este din ce în ce
mai puțin capabil să își gestioneze
viața personală. Pe 18 mai, chiar
înainte de plecarea în turneul
american, se sinucide.

„N�am plâns la înmormântarea
lui, simțeam mai mult furie. Dar,
pe dinăuntru, eram devastați“, își
amintește basistul Peter Hook în
cartea La Factory, grandeur et dé�
cadence de Factory Records. Du �
pă furie a urmat însă sentimentul
de vină atunci când cei lalți muzi�
cieni din Joy Division rea lizează
că presupusele referin țe literare
din versurile lui Curtis erau doar
o expresie a suferinței interioare
a colegului lor. „Acesta este, de
fapt, aspectul cel mai emo ționant
al discului Closer“, explică Pierre�
Frédéric Charpentier. 

„Discul este jurnalul intim al
unei depresii. Isolation, piesa cea
mai dansabilă, electro�pop, are
versurile cele mai sumbre cu pu �
tință. Iar Love Will Tears Us Apart
este un comentariu sfâșie tor des�
pre imposibilitatea unei alegeri în
dragoste.“

„Când lucram la album“, își
amintește chitaristul Bernard Sum�
ner, „Ian îmi spunea că albumul i
se pare foarte ciudat fiindcă ver�
surile par a se scrie de la sine. Îmi

mai spunea că avea sentimentul
că este prins într�un vârtej și este
atras în adâncuri“. 

Lansarea lui Closer, la două
luni de la moartea lui Curtis, este
salutată de presa muzicală. „Este
cel mai magnific monument me�
morial pe care îl poate avea un ar�
tist popular, post�Presley“, scrie
NME. Este, de asemenea, un al �
bum cult, un album care a rezistat
în timp și care a avut o influență
imensă asupra a numeroși artiști,
moștenitori diverși, de la Interpol
și NIN la Working Men’s Club.
„Unul dintre albumele care îți în �
gheață sângele în vine, un album
ce a devenit direct legendă în mu�
zica rock din momentul lansării“,
comentează revista „Rolling Stone“
care include albumul în topul
celor mai bune 500 de discuri din
toate timpurile. 

Dispariția Joy Division a dus la
nașterea imediată a New Or der,
una dintre cele mai de succes
formații ale anilor ’80, creată de
foștii colegi ai lui Curtis. Dar
diferența a rămas. Într�un inter�
viu recent, Peter Hook constată că
„Joy Division a fost o trupă pură.
Joy Division și�a păstrat după 40
de ani intactă mistica, puritatea,
inima. Atunci nu eram compro �
miși de succes. Muzica nu era di�
luată de faimă, iar banii nu au
schimbat nimic“. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

40 de ani de la Closer,
sfârșitul de drum
pentru Joy Division



Rourke a pornit din nou la luptă,
cu un mesaj provocator adresat
lui De Niro pe Instagram, un
mesaj în care îl acuză pe celebrul
actor că a mințit public cu privire
la el și în care îl amenință că îl va
face „de rușine în public“.

A FOST RAFAEL UCIS 
DE UN CORONAVIRUS?

Legenda spune că faimosul artist
al Renașterii a murit la vârsta de
37 de ani, acum 500 de ani, de si�
filis. Experții însă sunt siguri doar
de faptul că Rafael a murit în
urma unei infecții. Înainte de
moarte, Rafael a fost tratat de „cei
mai buni medici ai Romei, trimiși
de papă“, care au diagnosticat o
febră produsă de un „exces de
umori“ și, conform practicii epo�
cii, i�au luat sânge, lucru care a
slăbit organismul artistului. Ce
nu știau medicii, scrie pictorul
Giorgio Vasari, este că Rafael nu
le spusese nimic despre frecven�
tele lui ieșiri nocturne, în frig, la
curtezane. Prin urmare, moartea
lui Rafael a fost datorată unei
erori medicale, susține doctorul
Michele Augusto Riva, coautor al
unui studiu publicat săptămâna
trecută în „Internal and Emer�
gency Medicine“. „După tot ce știm
astăzi, suntem convinși că de fapt
Rafael a fost ucis de o maladie
pulmonară foarte similară coro�
navirusului de astăzi“, spune Mi�
chele Augusto Riva.

RISCĂ J.K. ROWLING
ÎNCHISOAREA?

După cum se știe, celebra creatoare
a lui Harry Potter are mari pro�
bleme în ultima vreme după ce și�a
expus public opinia personală cu
privire la persoanele transgender,
opunându�se „ortodoxiei oficiale“ și
intrând astfel în conflict cu aposto�
lii corectitudinii politice. Atacurile
violente venite chiar din partea
multor dintre fani ai căr ților ei au
dus la o scădere a vânzărilor căr �
ților lui Rowling în iunie, în Statele
Unite. Anul trecut, vânzarea cărților
lui Rowling a sporit cu 35,2% (vân�
zarea generală de carte a crescut, în
același timp, cu 33,3%). În iunie
însă, pe fondul unei alte creșteri a
vânzărilor de carte, cărțile lui Row�
ling au înregistrat o scădere la
numai 10,9 la sută. Mai mult, Row�
ling ar putea avea probleme legale
dacă o nouă lege „progresistă“ va fi
votată în parlamentul scoțian, aver�
tizează politicianul conservator
Murdo Fraser. Legea, concepută
contra a ceea ce e numit „hate spe�
ech“, prevede pedepse de până la 7
ani închisoare pentru vinovați și
riscă să ducă, avertizează conserva�
torii, la reducerea la tăcere a celor
care emit „opinii controversate sau
nepopulare“. „De exemplu, J.K. Row�
ling ar putea fi pusă sub acuzare
pentru opiniile ei și riscă închisoa�
rea“, explică Murdo Fraser. SDC
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KEANU REEVES, SCENARIST

„Whoa!“ Celebrul actor, mai ocu�
pat ca niciodată cu filmările (este
prins între francizele John Wick și
Matrix, plus noul film Bill & Ted
Face the Music) și�a găsit timp să
debuteze ca scenarist de comics.
El scrie, alături de Matt Kindt, mi�
niseria de 12 volume de comics
BRZRKR al cărei erou este un răz�
boinic nemuritor care lucrează
pentru guvernul american și care
seamănă izbitor cu... Keanu Reeves.
Ideea seriei i�a venit chiar actoru�
lui anul trecut, când a propus�o
editurii Boom! Studios. Primul
episod din serie va fi publicat în
SUA pe 7 octombrie.

GHEIȘE FĂRĂ CLIENȚI

Pandemia de coronavirus afec�
tează una dintre „instituțiile“ cul�
turii nipone. Artiste rafinate, edu� 
 cate să converseze și să distreze
oaspeții, gheișele își văd profesia
amenințată de noile constrângeri
impuse de virusul venit din Chi �
na. „Suntem obișnuite să putem
conversa, să discutăm cu invitații
într�o atmosferă relaxată, așezați
unul lângă celălalt. Dar n�am tre�
cut niciodată printr�o situație atât
de dificilă! Cum să conversăm
atunci când suntem siliți să pur�
tăm mască și să stăm la doi metri
unul de celălalt?“, întreabă o ghei �
șă. Pandemia de Covid�19 a între�
rupt temporar activitatea ghei  �
șelor în Japonia, iar noile res �
tricții amenință să afecteze grav
această profesie. Cu atât mai mult
cu cât numărul gheișe lor a scăzut
constant în ultimii ani. În cartie�
rul Akasaka din Tokyo erau 130

de gheișe acum 30 de ani. Astăzi,
ele sunt numai 20. Împreună cu
gheișele, un întreg sector al culturii
tradiționale nipone este ame nințat,
fiindcă dis pariția lor înseamnă și
dispariția celor care le asigurau
costumele, machiajul și perucile.

ROURKE – DE NIRO:
RĂZBOIUL CONTINUĂ

Conflictul dintre cei doi celebri
actori datează încă din 1987, când
Mickey Rourke și Robert De Niro
și�au dat replica în thrillerul su�
pranatural Angel Heart (foto jos)

al lui Alan Parker. La vremea res�
pectivă, Rourke, un actor foarte
pe val, a declarat enervat că De
Niro a refuzat constant să i se
adreseze pe platouri din cauza
relației complicate dintre perso�
najele pe care le interpretau în
film. Conflictul s�a reaprins anul
trecut când Rourke l�a acuzat pe
De Niro că ar fi blocat apariția lui
în The Irishman, filmul lui Martin
Scorsese. „Directorul de casting i�a
spus managerului meu că Robert
De Niro a refuzat să lucreze cu mi �
ne“, a declarat Rourke într�o emi�
siune TV italiană. Zilele trecute,



Omul a fost foarte prompt. Alal�
tăieri după�amiază am intrat în
magazinul de prezentare, ieri 
m�a sunat pentru programare și
azi dimineață s�a prezentat cu
un zâmbet, un caiet cu pix și o
ruletă de șapte metri.

O combinație nefericită între ra�
zele ultraviolete și vântul de Valea

Adâncă a dus la slăbirea sageacu�
lui casei, adică a lambriului din
PVC turcesc care îmbracă partea
expusă de sub acoperiș. Tot ce
soarele a crăcănat, vântul a smuls
și soluția cea mai eficientă mi s�a
părut a fi înlocuirea turcului cu
gălățeanul. Spun asta în speranța
că tabla din care este făcut lam�
briul metalic se produce la Galați.
Așadar, domnul agent a venit pen �
tru măsurătorile inițiale. A cerut
scara lungă pe care îl asigurasem
prin telefon că o dețin și s�a apucat
de luat notițe, asigurându�mă că
prezența mea nu este necesară.

Chiar m�am bucurat, fiindcă aveam
nevoie de mine ca să scriu artico�
lul acesta.

Știți senzația aia când, cu coada
ochiului, preț de o clipită, vezi ceva,
dar nu ești sigur că ai văzut? Noroc
de bufnitură și de sunetul de tufă de
trandafiri care încearcă să amorti�
zeze un corp în cădere. Imaginea era
aproape romantică, printre petale
roz omul îmi arăta degetul mare,
poziționat sub forma engleză de
„like“, semn că totul era OK în ceea
ce îl privea. Mi�a explicat că i se în�
tâmplă des să cadă de pe scară, în
special în momentele în care scrie
dimensiunile în caiet și creierul nu
își mai respectă sarcinile care țin de
menținerea echilibrului. Totuși for �
ma umărului drept nu era una fi�
rească, semn că a căzut pe el în

încercarea, reușită de altfel, de a
proteja caietul. S�a ridicat și s�a în�
dreptat spre cireș, de tulpina căruia
s�a izbit scurt și precis, ca cineva
care are multă experiență în a�și re�
duce luxațiile de humerus. Încă îmi
răsună în memorie salutara trosni�
tură. Trei grauri și�au luat zborul
din pom, dar asta s�ar fi întâmplat
oricum, fiindcă cireșele mele sunt
culese încă de la finalul lui iunie.

Dacă există un standard de
comportament al agenților comer�
ciali care măsoară pentru lambriu
metalic, eu nu�l cunosc, deci nu am
termene de compa rație. Al meu a
mai căzut de încă două ori, pe
același umăr, o dată în roșii și o
dată peste balansoar și încă mă�
soară. Recunosc că sunt ușor dis�
tras de la a scrie acest articol,

fiindcă există în creierul meu doi
pitici cârcotași care pariază pe
locul unde va cădea din nou, iar
eu încerc să�i fac să tacă, fiindcă
nu e frumos și poate nici sănătos
să ai asemenea gânduri. Peste
panseluțe. A câștigat piticul por�
tocaliu cu șosete verzi. SDC
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Iată un text aproape
de sezon, despre
unul dintre cele mai
erotice fructe – gu -
tuia – și despre un
film singular despre
liniște și gutui – 
El Sol del Membrillo/
Soarele gutuii (1992). 

Un pictor spaniol, Antonio Lopez
Garcia, pictează un gutui timp de
opt săptămâni, iar cineastul Vic�
tor Erice îl filmează pictând. El
Sol del Membrillo are 133 de mi�
nute, timp în care te face să�ți
dorești, dacă s�ar putea întâmpla
o minune, să rămâi înăuntrul lui.
Sau înăuntrul gutuii. N�aș putea
spune de ce nu mi s�a părut că e
documentar sadea atunci când 
l�am văzut prima dată. Filmul e
atât de fluid, iar imaginile pe care
le înfățișează – deși deloc neo �
bișnuite luate separat – curg atât
de firesc, încât îți imaginezi în
spatele lor o voință mai puternică
decât cea a cuiva care doar înre�
gistrează realitatea.

Pictorul locuiește într�o casă
nici prea�prea, nici foarte�foarte
și care acum se renovează. Sunt
tocmiți niște muncitori polonezi.
Mai vin prieteni de�ai pictorului,
rude, cunoscuți care îl vor urmări

(vorbind încet sau tăcând) pe ar�
tist la treabă. Soția pictorului, și
ea artist plastic, primește oamenii
și e parcă puțin intimidată de
aparatul de filmat (deși nu știi
dacă nu cumva acesta îi e felul de
a fi). Pictorul – care nu e îmbrăcat
boem și care pare un om la locul
lui – lucrează în grădină. E un om
care preferă să asculte în loc să
vorbească. Grădina nu e mare și
sălbatică, e chiar mică. La intervale

neregulate se aude un tren. Gar�
dul e înalt, de ciment, iar gutuiul
pare destul de plăpând pentru a
duce pe umeri niște fructe, d’apăi
un film de 133 de minute. Și totuși.

Mai întâi, Antonio Lopez
Garcia își fixează niște repere.
Vâră niște bețigașe în pământ –
locul unde trebuie să�și țină picioa�
rele. Trasează apoi niște puncte cu
vop sea albă pe fructul galben. 
Și altele, construind un sistem 

ingineresc diferit de paradigma
gutuii. La un moment dat acoperă
pomul cu un sistem de crăci și
folii de plastic, eficient pentru
vreme rea. Pe măsură ce trece
timpul, iar verdele și galbenul pal
se mută pe foaia albă, începem și
noi să în țelegem despre ce e vor �
ba în film.

DUREREA GUTUII

Deși oamenii deștepți care au
trăit până acum au căzut în gene�
ral de acord asupra imposi bili �
tății de a defini timpul, alții au
încercat să�l definească recreân �
du�l. Cum pictura e, din orice di �
recție ai lua�o, timp finit, cine� 
matograful are avantajul că poate
surprinde și recrea timpul în
desfășurarea lui. Durata nu e dată
de tehnică, ci de un cumul de
calități care țin și de decupaj, și de
operator, și de montaj ș.a.m.d., dar
mai ales de simțul regizorului. El
Sol del Membrillo e un soi de
docuficțiune pentru că, deși pic�
torul e real, iar gutuile sunt și ele
adevărate, din simple gesturi și
evenimente se creează un film poe�
tic despre curgerea timpului. Eri �
ce sugerează la final că fructele
s�ar fi copt mai repede din cauza
reflectoarelor – frumoasă moda�
litate de a face cinematograful
responsabil și implicat în realita�
tea pe care a surprins�o. Dar nu
simplul fapt că Erice a surprins
coacerea unor gu tui a creat timp –

oricine poate filma asta –, ci felul
în care filmul a înglobat punctul
de vedere al lui Erice despre timp.

Cineastul povestea după o
proiecție că i�a spus la un mo�
ment dat pictorului: „Nu ți se pare
ciudat că cinematograful a îmbă�
trânit atât de repede? Are doar
100 de ani, pe când celelalte arte
au traversat atâtea secole, luân �
du�le atâta timp să se maturizeze“.
„N�o să uit niciodată ce mi�a răs�
puns“, a zis Erice. „Da, dar vezi tu,
cinematograful s�a născut când
omul era deja foarte bătrân.“

După două ore de coacere
concentrată, când gutuile – deja
grele și bătrâne – încep să cadă la
pământ, ți se rupe inima când îi
vezi pe polonezi vârând cuțitul în
ele. Timpul petrecut cu ele ni le�a
apropiat mult. În această grădină
mică unde se aude din când în
când un tren, iar un bărbat pic�
tează calm un gutui cu fructe, in�
trând în simbioză cu soarele și cu
foșnetul vântului, se află unul
dintre cele mai eficiente leacuri
împotriva grabei – boala secolu�
lui. Nu e nevoie să „cujeți“ – cio�
banul ardelean are dreptate –, e
suficient să stai. A dresat cine�
maul gutuile, făcându�le să creas �
că mai repede? Posibil, dar reci� 
proca sigur e valabila. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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