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Borges  își  imagina  paradisul  ca  pe  o  bibli-
otecă.  Omul  contemporan,  mai  ales  cel  tânăr, 
zic unii că suferă la nivel mental o degradare a 
noțiunii  de carte ca obiect  și  mai  ales  a con-
ceptului de carte ca panoplie de sentimente și 
idei  profunde.  Cum ar  fi  să  viețuim  în  lumea 
virtuală a Internetului, jonglând între compilații, 
rezumate  și  referate  trunchiate,  legat  de  care 
observăm că unii încă pierd timp dându-le note 
și  calificative.  Spre marea mea rușine,  nu sunt 
client Premium pe nici un site, dar aș putea să 
joc un pic cartea sarcasmului, să fac un „joc de 
rol” – cam așa:

„Visez că aș putea deveni un client Premium 
– în acest fel configurându-mi, probabil, cel mai 
important obiectiv al vieții mele de până acum.

Dragă domnule Borges, m-am decis. Pentru a 
reuși  comunicarea  cu  noile  minți,  trebuie  să 
renunț la o parte din mine, și asta fără exagerări 
sentimentaliste. Bibliotecile,  acele medii îmbâc-
site cu ciuperci extrem de dăunătoare, rapace, 
poartă în ele mai ales virusul extrem de pericu-
los al seriozității, al trăirilor așa-zis profunde, și, 
dacă  aș  avea  bunăvoința  să  țin  minte  lecțiile 
istoriei  (din fericire am fost  un elev care nu a 
iubit-o),  atunci  m-aș  speria,  de  exemplu,  de 
faptul  că  grecii  antici  obișnuiau  să  gândească 
(ce-o fi aia?). Iar un anume personaj obscur, pe 
nume Socrate, însoțit de o femeie care încerca 
într-una să-i bage mințile în cap, utilizând chiar 
o multitudine de obiecte casnice, aflu că se va fi 
trezit el cumva să le provoace contemporanilor 
nu știu ce revoluții interioare.

Aberant, nu-i așa? Nu mai bine să apreciem 

plăcerile  simple  –  abandonul  printre  etajele 
jocurilor computerești, din ce în ce mai elabo-
rate, care ne ascut la maximum simțurile, refle-
xele, imaginația. Cine spunea că imaginația are 
nevoie de o copilărie la țară, în mijlocul naturii? 
Păi, noi, buricul universului, construim și recon-
struim natura umană exact așa cum vrea muș-
chiul nostru. Ontologia umanului este construită 
pe  realitatea  momentului,  nu  pe  gradele  de 
realitate ale altui filosof care probabil avea des 
indigestii, ca orice filosof, și mă refer la Platon. 
Pe care, mărturisesc, nu vreau să-l cunosc în nici 
un fel.

Răbdarea mea se orientează către televizor. 
Muntele  meu  de  răbdare  crește  considerabil, 
sunt  fericitul  posesor  al  capitalului  răbdării 
pentru aproximativ șase vieți și jumate de-acum 
încolo. Și asta, o... Doamne (formulă strict reto-
rică, cine mai are nevoie de așa ceva?), datorită 
faptului  că, atunci  când ecranul cu cristale îmi 
mângâie diafan creierașul cu undele sale ome-
ga, eu nu mai consum pic de energie. Mintea 
mea se păstrează pentru viețile viitoare, am aflat 
recent de principiul entropiei – așadar, să con-
sumăm  cât  mai  puțină  energie.  Activitățile 
acceptate: mâncat, băut, fumat, sex și din când 
în când, cât mai rar, dusul copiilor sau fraților la 
grădiniță. Și, desigur, jocuri pe calculator, pe care 
unii  care  se  cred  deștepți  aman  le  consideră 
pierdere  de  vreme  și  pericol  pentru  mintea 
umană.  Dar  noi,  ăștia  mulți  și  aleși,  eheee... 
heeei, știm noi mai bine cum stau lucrurile. Să-i 
lăsăm pe ei  să-și  roadă unghiile  și  să  înghită 
praful  bibliotecilor  și  să moară de tuberculoză 
sau de prea multă profunzime.

Domnule Borges, ați  văzut filmul Șapte sute 
patruzeci  și  ceva  grade  Fahrenheit?  La  atâta 
fierbe cică apa. Ăăă?... Ha, ha. V-am păcălit. E 
temperatura  de  ardere  a  cărților  și  a  minților 
întortocheate. Nu-i așa că e o idee bună?

Hasta la vista. Eu îmi imaginez lumea ca un 
fișier,  și  fiecare  zi  mi-o  încep  scăldându-mi 
picioarele  în  baia  călduță  și  aromată  de  bitzi. 
Lăsați, lăsați, că știu eu mai bine cum se scrie, nu 
degeaba am făcut o facultate.”

Sarcasm versus ironie. Câteodată chiar nu îmi 
permit să aleg doar ironia.
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Pentru  mine  povestea  cu  gazele  de  șist  a 
început într-o liniștită zi de duminică  din luna 
martie. Eram la Biserică, când, la sfârșitul slujbei, 
preotul  a dorit  să anunțe un mesaj  de interes 
general:  informarea  populației  cu  privire  la 
proiectul în derulare de exploatare a unui tip de 
gaze  naturale,  numit  gaz  de  șist,  din  zona 
Bârladului.  A fost pentru prima oară când am 
văzut  Biserica  luând poziție  fermă  față  de  o 
problemă  ce  ține  de  domeniul  economic  și 
domeniul  social.  Lumea  a  primit  vestea  cu 
vădită  îngrijorare.  S-au dat  semnături  care ur-
mau să fie înaintate Guvernului  prin care opinia 
publică, neconsultată încă, își  exprimă împotri-
virea față de acest proiect. S-au împărțit fluturași 
informativi,  s-a  vorbit  voalat  despre  corupție, 
despre faptul că adesea interesul particular pri-
mează în fața interesului colectiv. 

În următoarele zile Bârladul a fost cuprins de 
efervescența  pe  care  mișcarea  împotriva  ex-
ploatării  gazelor  de șist  o  declanșase,  mișcare 
alimentată  de  autoritățile  politice  ale  orașului. 
Fac o paranteză și precizez că se crede că totul 
a fost o bombă politică premergătoare alege-
rilor, că persoanele politice implicate au dorit să 
câștige  încrederea   electoratului,  atribuindu-și 
imaginea  de  salvatori  ai  orașului  și  a  întregii 
zone de la un dezastru ecologic.  Personal nu 
vreau să susțin sau să resping o astfel de idee, 
intenția mea este de a prezenta cât mai multe 
aspecte  legate  de  acest  subiect  și  de  a  face 
cunoscut modul în care bârlădenii înțeleg ceea 
ce  se  întâmplă  în  orașul  lor.  Cert  este  că 
mișcarea despre care vorbesc a fost susținută de 
multe instituții și grupuri: școli, sindicate, Biseri-
ca, diverse  asociații. Prin oraș se duceau cam-

panii  de  informare  prin  panouri,  bannere, 
standuri  în  piață  și  în  centrul  orașului.  În  fața 
primăriei,  pentru mai multe zile,  s-a auzit  prin 
niște  boxe  special  amenajate  un  mesaj  către 
populație  la  informare  și  la  luare  de  poziție, 
totodată  se  exprima public  dezaprobarea  față 
de deciziile luate de guvernanți care au încheiat 
un acord cu firma petrolieră ce urmează să de-
mareze lucrările. Emisiuni TV, articole din presa 
locală și nu numai erau dedicate acestui subiect. 
În oraș au apărut chiar și desene graffiti cu me-
saje împotriva exploatării. 

Totul  avea  să  culmineze  cu  un  marș  de 
protest pe 22 martie organizat de Primărie, care 
a  adunat  5000 de locuitori   din  Bârlad și  din 
comunele  limitrofe.  Manifestanții  au  scandat 
împotriva companiei americane Chevron, care a 
câștigat  licența de explorare în zona de sud a 
județului  Vaslui.  Prin  această  manifestație  s-a 
urmărit  sensibilizarea  Guvernului  cu  privire  la 
impactul pe care proiectul de extracție al gaze-
lor  de  șist  l-ar  avea  asupra  mediului  și  po-
pulației. Protestul a avut ecoul la care lumea se 
aștepta: posturile importante de știri din Româ-
nia au dezbătut intens subiectul în ziua aceea și 
în zilele următoare. Campaniile de informare au 
continuat, la fel și interesul presei pentru acest 
subiect.  Biserica  a  făcut  din  nou  apel  la  cre-
dincioși, în plină Săptămână a Patimilor, să sus-
țină,  prin  prezența  în  fața  primăriei,  realizarea 
unei emisiuni TV la un post important de știri.

A urmat pe 26 aprilie un al doilea miting de 
protest  care  a  adunat  8000  de  manifestanți, 
eveniment ce a avut același ecou ca și primul, 
cel puțin în media. Ecoul pe care însă populația 
îl așteaptă nu este cel din partea televiziunilor, ci 
din  partea  autorităților  statului  cu  putere  de 
decizie. În această privință trebuie menționat că
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Au fost organizate trei mitinguri 
de amploare. La primul au 
participat 5000 de persoane, iar al 
doilea miting de protest a adunat 
8000 de manifestanți...
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O poziție oficială a țării
noastre față de permiterea 

exploatării va fi exprimată în 
decembrie 2012.

la  ambele  mitinguri  au  participat  și  au  luat 
cuvântul  oameni  politici  reprezentativi  pentru 
Bârlad, care și-au luat angajamentul că se vor 
lupta pentru scoaterea în afara legii a exploatării 
gazelor  de  șist  prin  metoda  de  fracturare 
hidraulică,  după  modelul  țărilor  ca  Franța  și 
Bulgaria. care au interzis complet aceste exploa-
tări.  În ceea ce privește poziția Uniunii Europe-
ne, exprimată prin  reprezentanții Comisiei Euro-
pene  la începutul anului, se știe că  nu există o 
legislație  europeană  privind  gazele  de  șist, 
Europa  lăsând la latitudinea fiecărui stat mem-
bru decizia privind permiterea sau interzicerea 
procedeului fracturării hidraulice.

Astfel,  în  Guvernul  României  a  existat  o 
propunere   legislativă , în   urma    mișcărilor de 
protest,   privind interzicerea explorărilor și  ex-
ploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidro-
carburi  lichide  sau gazoase prin fracturare hi-
draulică  și  anularea licențelor  exclusive de ex-
ploatare  a  tuturor  proiectelor  care  recurg  la 
această  tehnică,  propunere  pe  care  Senatul 
României a respins-o pe data de 21 iunie 2012. 
Decizia Senatului este motivată prin  potențialul 
economic uriaș al exploatării gazelor de șist din 
România.  Se  crede  că  ele  reprezintă  o  sursă 
până  acum  neexploatată  și  binevenită  de 
energie alternativă la combustibilii  fosili  tradiți-
onali atât în țara noastră cât și în alte state, mai 
ales  în  condițiile  actuale  în  care,  continentul 
depinde de gazul importat din Rusia. 

Se vehiculează chiar că România ar putea să-
și acopere necesarul de gaze doar din producție 
internă.  Chiar  dacă  proiectul  de  lege  a  fost 
respins, există totuși  instituit un moratoriu, încă în 
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vigoare, privind exploatarea gazelor de șist până 
la finalizarea studiilor ce se află în derulare, la 
nivel european, privind impactul asupra mediu-
lui  prin  procedeul  de  fracturare  hidraulică.  O 
poziție oficială a țării noastre față de permiterea 
exploatării va fi exprimată în decembrie 2012.

Ultimul miting de amploare care a avut loc la 
Bârlad a fot vineri, 7 septembrie. Nu au fost pre-
zente  personalități  politice,  cu  o  singură  ex-
cepție. A fost o manifestare cu un caracter reli-
gios, oamenii purtând candele aprinse în mâini 
și  cântând  cântece  religioase.  S-a  traversat 
orașul  din marginea de sud până în marginea 
de nord, în fruntea grupului aflându-se majori-
tatea preoților din protopopiatul Bârlad.

Mitingul  a  fost  organizat  de  reprezentanții 
Grupului de Inițiativă al Societății  Civile Bârlad. 
S-au afișat pancarte cu mesajele: „NU împotriva 
fracturării  hidraulice!”,  „NU  exploatării  gazelor 
de șist!”, „Fracturare hidraulică = cutremur” sau 
„Foc și pucioasă, la robinet la tine acasă!”.

Am luat parte personal la manifestare și am 
perceput-o  ca  pe  o  rugăciune  colectivă  către 
Dumnezeu,  ca  o  manifestare  a  demnității  și 
identității noastre creștine în virtutea căreia este 
de datoria noastră să prețuim viața, să ocrotim 
natura, să ne gândim la sănătatea generațiilor 
viitoare,  să  luptăm  împotriva  lăcomiei,  a  ne-
dreptății, a ignoranței.

Informații generale
Deciziile  de  acest  gen,  trebuie  luate  prin 

consultarea oamenilor,  a celor care sunt direct 
implicați,  și  care  vor  suporta  consecințele 
exploatării. De aceea e important pentru fiecare 
să  se informeze cu  privire  la  riscurile  pe care 
practicarea  acestei  industrii  le  implică  și  să-și 
exprime  poziția  față  de  această  problemă. 
Oamenii  de  rând  ar  trebui  să  fie  principalul 
factor de decizie.  Iată ce trebuie să știm despre 
exploatarea gazelor de șist:
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Termenul   de   gaz  de  șist  și  cel  de  fracturare 
hidraulică  sunt  strâns  legați  unul  de  celălalt. 
Fracturarea hidraulică este singura metodă cunoscută 
de  exploatare  a  gazelor  de  șist  și  ceea  ce  este 
controversat  și  contestat  este  metoda,  nu  gazul  în 
sine, care, din punct de vedere al nocivității  asupra 
mediului este mai ecologic decât gazul convențional, 
oferind  și  avantaje  în  privința  limitei  de  emisii  de 
dioxid de carbon.

Gazul  de  șist,  spre  deosebire  de  celelalte  gaze 
(convenționale),  se  afla  la  adâncimi  de  3-6  km,  în 
niște fisuri fine și în porii  unor roci care se numesc 
șisturi.  Modalitatea în care acestea sunt stocate ne-
cesită pentru extragere o despicare a rocilor în care 
ele sunt depozitate, proces cunoscut sub numele de 
fracturare hidraulică: se forează o fântână pe verti-
cală până la adâncimi de 3000 de metri sau mai mari, 
după care forarea continuă pe plan orizontal pe mai 
multe mii de metri, prin rocile de șist despre care se 
crede că depozitează gaz. Un amestec de apă, nisip 
și  diverse  substanțe  chimice  este  pompat  prin 
fântâna creată, sub o presiune foarte înaltă, cu scopul 
de  a fisura, fractura roca. Pentru o singură fântână se 
folosesc între 10 000 și 60 000 de metri cubi de apă, 
iar în ceea ce privește  lista substanțelor chimice in-
troduse,  aceasta  este  secretă  se  pare,  dar  din 
anumite surse de pe internet am aflat că e vorba de 
peste 500 de substanțe. Gazul evacuat prin fisuri se 
ridică  prin  fântână  până  la  suprafață,  unde  este 
procesat  și  rafinat.  Apa  rezultată,  folosită  pentru 
fracturare, numită și „apă produsă”, revine la supra-
față  după ce procesul  se  încheie  și  este  stocată în 
rezervoare speciale (cel puțin teoretic).

Principalele riscuri care apar ca urmare a folosirii  
fracturării hidraulice sunt:
▪ utilizarea a milioane de metri cubi de apă, precum 
și  contaminarea  pânzei  freatice  (sonda  trece  prin 
pânza  freatică),  deversările  substanțelor  produse  în 
apele de suprafață vor face ca apa potabilă să fie un 
lux în zonele în care vor exista sonde;
▪ scoaterea  din  circuit  a  unor  terenuri  agricole  în 
detrimentul suprafețelor alocate extracției, la care se 
va  adăuga  și  terenul  necesar  pentru  rețeaua  de 
conducte  și  de  drumuri,  precum  și  contaminarea 
terenurilor,  inexistența  apei  pentru  irigații,  vor  face 
impracticabilă  agricultura,  care  ar  putea  aduce 
beneficii mai mari;
▪ mobilizarea unor substanțe radioactive ca metanul 
și a altor substanțe cu efect de gaz de seră, provenite 
din depozitarea rezidurilor;
▪ riscul unor accidente este mare, așa cum s-a întâm-
plat în SUA, țara care a dezvoltat această industrie 
(principalele mari companii care își doresc dreptul de 
exploatare sunt din SUA și mă întreb care ar fi profitul 
țării noastre, și ce interes au ei să ia niște măsuri de 
protecție a mediului foarte stricte);
▪ alimentația de zi cu zi nu va mai putea fi asigurată 
în  condiții  de  siguranță,  întreg  mediul  înconjurător 
fiind contaminat cu substanțe chimice și radioactive 
extrase odată cu gazele de șist;
▪ rata  îmbolnăvirii  și  diversitatea  bolilor  va  crește 
odată  cu  poluarea  apei  a  aerului  și  a  alimentelor 
astfel că va crește numărul bolnavilor de cancer sau 
de afecțiuni neurologice.

Ce trebuie să facă populația:
Populația, în măsura în care dorește să ia parte 

la  deciziile  care se iau și  care o privesc în  mod 
direct, trebuie în primul rând să se informeze; să 
aducă  la  cunoștință  rudelor,  prietenilor,  colegilor, 
cunoscuților, ce presupune exploatarea gazelor de 
șist.  Apoi  trebuie  să  își  facă  auzită  vocea.  Prin 
diverse manifestații, prin cooperare și prin organi-
zare,  prin  implicare  în  orice  campanie  împotriva 
exploatării.  Există o petiție online pe care toți cei 
care citesc aceste rânduri sunt invitați să o semne-
ze la adresa:

Cred că un mijloc foarte bun de participare este 
popularizarea subiectului pe rețelele de socializare. 
Se pot organiza manifestații în diverse localități, în 
paralel cu cele care au loc la Bârlad, dacă diverse 
organizații și instituții doresc să se implice. Școala 
ar putea fi una dintre ele. Deoarece nu s-a dat încă 
un verdict final în ceea ce privește exploatarea la 
noi  în  țară  (cel  puțin  la  nivel  declarativ),  se  mai 
poate face ceva.  Ne putem lupta pentru o lege 
care dacă nu va interzice complet  exploatarea, cel 
puțin să ofere o reglementare care să presupună 
niște măsuri  de protecție a mediului  foarte rigu-
roase.  Putem  să  ne  exprimăm  dreptul  de  a  fi 
consultați  printr-un  referendum  înaintea  deciziei 
finale. Să arătăm că ne pasă, că avem un cuvânt 
de spus.

http://www.petitieonline.com/nu_vrem_exploatarea
_gazelor_de_șist_în_românia_prin_fracționare_h.
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Nașterea,  căsătoria  și  moartea  sunt,  în 
conștiința  populară,  cele  mai  importante  mo-
mente din viața unui om. Ele sunt rituri de tre-
cere a individului dintr-o stare în alta, cu reper-
cusiuni majore asupra cursului existenței. Căsă-
toria face notă discordantă  prin faptul că ea are 
loc în deplină cunoștință de cauză a actanților și 
nu  este  strict  personală,  precum  nașterea  și 
moartea. În cele ce urmează ne vom opri asu-
pra unor aspecte mai puțin cunoscute ale aces-
tor practici.

NAȘTEREA
Este  cunoscut  faptul  că  în  cazul  copiilor 

bolnăvicioși  sau în pericol  de moarte,  la scurt 
timp  după  naștere,  se  practică  o  „vânzare”  a 
copilului  cu  schimbarea  numelui.  Aceasta  nu 
este unică;  decurge din credința că o a doua 
naștere simbolică ar da un alt curs vieții  copi-
lului.  Bineînțeles,  ea  trebuie  să  urmeze  unei 
morți simbolice. 

Pe principiul  similo similia curantum, adică al 
magiei homeopatice, practica vânzării  copilului 
pe geam mai este înlocuită de trecerea copilului 
prin mâneca mamei în sens invers (ceea ce ar 
inversa procesul  și  implicit  efectul  nașterii)  sau 
trecerea  copilului  pe  sub  talpa  casei  (aceasta 
este, de asemenea, un simbol al trecerii dintr-un 
spațiu în altul).

CĂSĂTORIA
Printre  „personajele”  importante  ale  unei 

căsătorii,  alături  de miri  și  socri,  se  numără și 
nașul/ nunul cu perechea sa. Deși denumirile se 
confundă,  atribuindu-i-se  ultimului  o  nuanță 
populară, este mai puțin cunoscut faptul că în 
realitate, au la origine realități diferite.

În vremuri străvechi, nunul (>lat. nonnus) era 
o rudă a mirelui, tatăl sau fratele mai mare, care 
se  ocupa de  toate  lucrurile  necesare  realizării 
nunții;  el  mai  era numit  truda sau  gospodarul 
nunții și mergea în urma alaiului cu traista, ve-
ghind asupra bunei desfășurări a evenimentului. 
De  cealaltă  parte,  nașul este  fala sau  fruntea 
nunții,  merge  întotdeauna  alături  de  miri,  cu 
lumânările  de  nuntă  și  este  considerat  indis-
pensabil  în  momentele  cele  mai  importante. 
Altă deosebire între naș și nun constă în posi-
bilitatea  primului  de  a-și  exercita  acest  rol  de 
mai multe ori în viață, pe când nun nu puteai fi 
decât o dată.

MOARTEA
Decesul  unui  om  este  imediat  urmat  de 

anumite  practici  împământenite  cu  semnificații 
mai  puțin  cunoscute.  Renumitul  fluture  negru, 
prosopul pus deasupra ușii, are rolul de a servi 
drept  loc  de  odihnă  sufletului  speriat  care  se 
izbește de pereți în lipsa altui „punct de sprijin”. 
Oglinzile din casă se acoperă cu o pânză albă 
sau neagră pentru a nu se produce alte decese 
în familie (oglinzile favorizează reflectarea spiri-
tului  morții,  mai  ales  într-un  spațiu  contagiat, 
unde a avut deja loc un deces). Moartea presu-
pune  o  luptă  a  sufletului,  un  efort  care  lasă 
urme  în  spațiul  unde  se  produce.  Din  acest 
motiv, se văruiesc pereții (care se consideră că 
sunt  plini  de sânge)  și  se  aruncă   sau se ard 
toate  lucrurile  din  încăpere,  atinse  de  „aripa 
morții”.
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Titlul rubricii reunește două aspecte 
contradictorii și alăturarea lor în 

subiectele discutate este motivul 
pentru care a luat naștere această 

rubrică. Ea tratează aspecte din cultura 
populară, mai puțin accesibile în 

profunzimea lor, deseori folosite și 
percepute incorect de către mulți 

oameni (iar asta ține de incultură). 
Finalitatea educativă nu primează, dar 

realizarea ei ar ajuta la atingerea 
tuturor scopurilor adiacente 

demersului nostru.
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Studiul climei zonei Negresti
România se află într-o zonă cu climă predo-

minant temperat – continentală, dar care suferă 
influențe diverse datorită poziției geografice. În 
regiunea Moldovei, zonă în care este poziționat 
orașul Negrești, se resimt influențele de ariditate 
dinspre estul continentului. Acestea dau o nu-
anță excesivă climei.

Iarna,  crivățul  aduce  masele  de  aer  rece 
continentale dinspre anticiclonul siberian, provo-
când temperaturi scăzute. 

Varianta  de  vară  a  acestui  vânt,  suhoveiul, 
provoacă o vreme călduroasă și,  uneori,  sece-
toasă,  întâlnită,  de  altfel,  în  întreaga  porțiune 
estică și sud-estică a României.

La aceste caracteristici  reprezentative pentru 
regiune, contribuie și unii factori ce definesc mai 
bine clima zonei Negrești, conferindu-i unicitate, 
nu numai în județul Vaslui, ci și în întreaga țară.

Este  știut  faptul  că  temperaturile  cele  mai 
scăzute  din județ  se înregistrează aici,  dar  de 
ce?  Datorită  topoclimatului  de  vale  corespun-
zător  zonei.  Astfel,  în  timpul  iernii,  masele  de 
aer rece stagnează deasupra întregii lunci a Bâr-
ladului. Aerul rece este mai greu, are o densitate 
mai  mare,  iar,  în  momentul  circulației  sale 
dinspre Siberia spre centrul de minimă presiune 
din  sud-vestul  Europei,  vine  mai  aproape  de 
scoarța  terestră,  staționând  în  zonele  depre-
sionare.

Cu siguranță am auzit  la buletinele  meteo-
rologice, de minimele înregistrate la Miercurea-
Ciuc, în timpul lunilor de iarnă. Același lucru se 
întâmplă și acolo.

Revenind la Negrești,  un factor important  îl 
reprezintă și intervenția antropică. Iazurile con-
struite  în  scop piscicol  la  periferia  orașului,  în 
partea  dinspre  localitatea  Siliștea,  provoacă 
temperaturi mai coborâte, dar și umiditate mai 
mare aerului staționat aici.

Astfel s-a ajuns ca temperatura minimă abso-
lută să ajungă până la -32ᴼC, iar,  în acest  an, 
pentru câteva zile, să se înregistreze aici minima 
țării.

În studiul geografiei, un rol important îl joacă 
lucrările  practice.  Astfel,  spre  întocmirea  unui 
adevărat  raport  despre  elementele  meteoro-
logice a unei zone, cel mai reprezentativ loc de 
extragere a datelor este stația meteorologică.
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Valea Bârladului

Anul acesta, pentru câteva 
zile, aici s-a înregistrat 

temperatura minimă 
absolută de -32°C.
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Având oportunitatea prezenței unei astfel de 
stații în apropiere, nu ne rămâne decât vizitarea 
acesteia.

Date despre stația meteo Negrești
Stația  meteo  Negrești  este  poziționată  la 

46.5ᴼ latitudine nordică și la 27.26ᴼ longitudine 
estică și este compusă dintr-o platformă meteo-
rologică, unde sunt amplasate aparatele meteo, 
și  o clădire de centralizare a datelor  culese în 
platformă.  Platforma  meteorologică  prezintă 
dimensiunile standard de 26m x 26m și are în 
componență patru zone pe care sunt amplasate 
instrumentele de măsurare a elementelor mete-
orologice, și anume:
●  prima  linie,  cu  două  giruete  (una  cu  placă 
ușoară și una cu placă grea), ce înregistrează vi-
teza și direcția vântului și un chiciurometru utili-
zat pentru determinarea grosimii depunerilor de 
gheață pe conductorii aerieni;
● a doua linie, cu un adăpost meteorologic ce 
adăpostește termometrele;

● a treia linie, cu un pluviometru, ce adună can-
titatea de precipitații, și un pluviograf ce înregis-
trează cantitatea de apă provenită din precipi-
tațiile căzute într-un anumit interval de timp;
● a patra linie, cu un heliograf ce măsoară du-
rata de strălucire a Soarelui;
●  a cincea linie, cu termometrele ce determină 
temperatura pe sol și în sol.

Dacă  până acum am vorbit  despre tempe-
raturi,  de  acum  începem  studiul  cantității  de 
precipitații căzute în zonă. Am văzut că în plat-
forma meteorologică există un instrument spe-
cial  numit  pluviometru  ce  se  ocupă  cu  acest 
lucru. Ceea ce nu știm este că noi înșine putem 
construi un astfel de aparat! 

Lucrare practică – Construirea unui pluviometru 
și înregistrarea cantității de precipitații

Lucrurile de care avem nevoie sunt: o sticlă 
de 2L (pet); bandă adezivă; un foarfece; o se-
ringă de unică folosință; un carnet de notițe.

Vom lua pet-ul  și-i  vom tăia partea superi-
oară ce va arăta ca o pâlnie. Pe aceasta o vom 
lipi cu bandă adezivă la locul ei, dar invers. Apoi 
luăm sticla și  o îngropăm jumătate în pământ, 
pentru a nu o da vântul  jos. Trebuie să avem 
grijă ca în jurul ei să nu se afle obiecte mai înalte 
decât  ea  pe  o  distanța  de  3-4  metri.  Facem 
acest lucru pentru a înregistra cantitatea cât mai 
corectă  a  precipitațiilor.  În  momentul  în  care 
avem apă, ne folosim de seringă și aflăm canti-
tatea în mililitri. Desigur, putem sări peste acest 
pas,  folosind  plastilină  și  o  riglă  gradată  și 
măsurând  precipitațiile  direct  pe  sticlă.  Astfel, 
plastilina  poate  fi  pusă  pe  listă  ca  un  lucru 
opțional folosit la îndreptarea fundului sticlei. 
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După toate aceste etape, așteptăm ploaia în 
fiecare zi. Dar, până atunci, mergem din nou în 
grădină și  calculăm suprafața pâlniei  pluviome-
trului nostru. Având o formă de cerc, ne folosim 
de  diametrul  acesteia  (în  metri).  Aflăm raza  și 
aplicăm formula ariei  cercului.  La acest rezultat 
vom  împărți  cantitatea  de  apă  adunată  în 
pluviometru, cantitate măsurată în litri. Astfel vom 
obține  un  rezultat  în  m/L,  ceea  ce  înseamnă 
milimetru, unitatea caracteristică precipitațiilor.

Un  astfel  de  proiect  am organizat  pe  par-
cursul  lunii  mai,  înregistrând  în  fiecare  zi  can-
titatea adunată. Mai jos, am afișat rezultatele:

Pentru o interpretare mai ușoară și mai corectă a datelor, avem nevoie și de un grafic al acestor  
cantități de precipitații:
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Din interpretarea datelor obținute, observăm 
că, în luna mai, în localitatea Siliștea, căci aici s-a 
desfășurat  proiectul,  s-a  înregistrat  un  număr 
total de 154,68 milimetri precipitații lichide. De 
asemenea,  putem observa  faptul  că  cele  mai 
multe precipitații s-au adunat în săptămâna 14-
20 mai și că timp de două zile și anume 19-20 
mai, a plouat cu mult peste medie.

Datorită tehnologiei moderne, astăzi putem 
observa situația meteorologică cu ajutorul date-
lor  prelucrate  în  sateliții  meteorologici  (hărți 
sinoptice). De pe site-ul  www.monteualla.it, am 
putut extrage o astfel de hartă, ce redă situația 
din  19 mai,  una din zilele  foarte  ploioase ale 
lunii. Se poate observa cum în partea estică a 
României se întindea o peliculă de nori ce pro-
voca ploaia puternică de pe atunci.

În concluzie, luna mai a anului 2012 a fost 
una ploioasă.

Transpusă  într-un  experiment  poate  fi  și 
ideea măsurării  temperaturii  zilnice.  Astfel,  am 
hotărât  ca,  folosind  un  termometru  normal, 
amplasat  la  2  metri  de  pământ,  să  măsurăm 
temperatura la ora prânzului – 12:00 și ora serii 
–  18:00.  Datele  sunt  prezentate în tabelul  din 
stânga.

Per  total,  s-a  evidențiat  un  fapt  normal,  și 
anume cel că, în timpul zilelor cu ploaie, tempe-
raturile au fost mai scăzute. De asemenea, s-a 
putut observa că temperaturile seara au fost, în 
general, mai coborâte decât la prânz.

Deși  aparținând meteorologiei,  aceste  date 
experimentale  sunt  concludente  și  climei  din 
zonă  și,  astfel,  pot  fi  folosite  ca  exemple  în 
întărirea  caracterului  specific  al  climei  zonei 
Negrești.

Ca niște adevărați geografi, am studiat, fiind 
ajutați  și  de  lucrările  practice  atât  de  utile,  o 
regiune, din punctul de vedere al climei sale.
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Dacă  acum mii  de ani  pietrele  strălucitoare 
erau o enigmă, astăzi, după lungi cercetări, s-a 
descoperit că aceste pietre prețioase sunt cele 
mai  valoroase  și  cele  mai  rare.  Denumirea 
diamant provine  din  limba  greacă  -  αδάμας, 
(adamas - care înseamnă „de neînvins”, „indes-
tructibil”) și era bine cunoscută în antichitate, în 
Asia și Africa, iar arabii îl numeau „al-mas”-adică 
„cel  mai  dur”,  de  unde  provine  și  denumirea 
slavă de „almaz” (diamant). De asemenea, el a 
mai  căpătat  această  denumire  în  vremea  lui 
Plinius cel Bătrân, care consideră că un talisman 
poate fi denumit „adamantin” sau „adams” nu-
mai  dacă  face  inofensive  toate  bolile  și  otră-
vurile și alungă visele și duhurile rele. Se spune 
că, dacă este scufundat în băutură, diamantul îl 
apară pe cel care bea acea băutură. În familia 
Medici, diamantul reprezintă iubirea, traducerea 
cuvântului fiind „dio-amanto” (dio – Dumnezeu, 
amanto – iubit). În budism, diamantul este sim-
bolul  invincibilității  spiritului.  Tronul  lui  Buddha 
este din diamant, diamantul fiind considerat re-
gina pietrelor prețioase.

Sute de ani, diamantele au fost folosite drept 
talismane,  ca  amulete  împotriva  otrăvirilor,  iar 
uneori erau fixate ca pietre de podoabă în inele. 
Odată cu trecerea timpului, acestea au început 
să fie purtate de către doritori ca accesorii; acest 
obicei a devenit popular abia în secolul al XVIII-
lea, începând din Polonia, răspândindu-se în Eu-
ropa și apoi în toată lumea.

De-a lungul timpului, superstițiile cu privire la 
aceste pietre prețioase s-au îmbogățit. În Anti-
chitate se credea că diamantele au proprietăți 
magice și medicale. Multe dintre diamante sunt 
fosforescente, luminează când sunt aduse de la 
lumină  și  lăsate  în  întuneric.  De  aceea  lumea 
veche  crede  în  puterile  malefice  ale  acestora. 
Alte superstiții, venite din Orient, susțin că aces-
te  pietre  pot  alunga  diavolii,  pot  da  curaj  în 

bătălii, pot feri de moarte sau pot vindeca omul 
bolnav ce crede în ele.

Diamantul este cea mai pură piatră prețioasă 
transparentă,  caracterizată  prin  foc,  are  capa-
citate de reflexie (strălucire), deoarece este com-
pus dintr-un singur element, este cel mai reactiv 
în  comparație  cu  cărbunele  negru  și  grafitul; 
cristalizează  în  sistemul  cubic  și  poate  atinge 
duritate maximă (10) pe scara Mohs; densitatea 
este  de  3,51g/cm3,  are  un indice  de  refracție 
foarte mare, formează jocuri de lumină și este 
un rău conducător de lumină și electricitate. În 
stare  naturală  această  piatră  prețioasă  este 
incoloră, dar se întâlnesc și diamante cu diferite 
nuanțe, cum ar fi albastru, galben, roșu, verde și 
roz. Acesta fiind din punct de vedere chimic un 
mineral  nativ  dur,  cristalele  sale  pot  fi  șlefuite 
doar cu pulbere de diamant și din fulerită; pe de 
altă parte, diamantul este casant și  ar putea fi 
pulverizat  într-un mojar  de  oțel. Rocile  mamă 
(de  însoțire)  ale  diamantului  sunt  Peridotit  și 
Eklogit, sau roci bogate în gaze - Kimberlite și 
Lamproite (în vulcani), care transportă la erupția 
vulcanului și diamant (topit) sau fragmente din 
mantaua scoarței pământului.

Natura  a  creat  aceste  pietre  prețioase  în 
îndepărtatele  ere  geologice  în  aluviunile  unor 
râuri sau în zăcămintele primare, când, în mo-
mentul puternicelor explozii ale unor vulcani la 
temperaturi și presiuni foarte ridicate, carbonul 
aflat în magmă a cristalizat sub formă de dia-
mante. Zăcămintele primare sunt roci eruptive, 
născute din magma topită, pătrunsă vertical din 
adâncime  prin  scoarța  solidă  a  pământului, 
unde  s-a  solidificat  sub  presiune  mare.  Se 
estimează că  doar  5% din diamantele  extrase 
sunt pure, iar odată șlefuite se pierde cea mai 
importantă  parte  din  diamantul  brut;  astfel 
diamantele  impure  sunt  folosite  în  scopuri 
industriale. 

Diamantul - otravă sau medicament
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Diamantele  au  o  varietate  de  denumiri,  printre  care  se  numără  și 
„Strălucirea Cărbunilor”, această  denumire  avându-și  originea  în 
descoperirile științifice care au avut loc de-a lungul timpului. Aceste des-
coperiri științifice susțin că diamantele sunt un tip de cărbune mai aparte, 
foarte pur, care arde fără să lase fum și fără să lase cenușă. În susținerea 
acestei idei s-a descoperit un mit legendar care relatează încercarea unui 
prinț german care, dorind să obțină din câteva diamante mai mici unul 
mai mare, le-a pus într-un cuptor și nu mică i-a fost mirarea când în locul 
mult doritei reușite, n-a mai găsit absolut nimic.

În lume există foarte puține depozite de diamante, iar cele bogate 
sunt din ce în ce mai puține. Unul dintre ele se găsește în Africa de Sud și 
încă  oferă  90% din  producția  mondială  de  diamante.  În  schimb,  de 
curând s-a descoperit în  Rusia  o regiune ce conține diamante, și acum 
acestea sunt folosite în industrie.

Grafică de Ramona Elena Ciocan. A absolvit LNI Negrești în 2012, profilul filologie
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Pulberea  de  diamant  este  și  otravă  și 
medicament. Baiazid al II-lea, sultanul turcilor, a 
fost ucis de fiul său care i-a pus praf de diamant 
în mâncare, iar Papa Clement al  VII-lea a fost 
omorât de proprii medici , care i-au administrat 
14 linguri  pline de pulbere de diamant. Astfel, 
diamantul  devine  un  mic  mister,  deslușit  s-ar 
părea după descoperirile făcute de mari cerce-
tători; dar tradițiile susțin în continuare că dia-
mantul  poate  aduce  nenorociri  celui  care  îl 
poartă ca accesoriu sau care îl ține în casa. De 
asemenea,  acestea  înmagazinează  în  ele  și 
energii nebănuite, negative, și o întreagă istorie 
minerală, ce îi oferă omului care își pune încre-
dere în puterile sale o fărâmă de eternitate - cea 
pe care mineralele o ascund.

După vechea scriptură hindusă, 
datorită  energiilor  negative  acu-
mulate  în  diamant  de-a  lungul 
timpului,  diamantele  aduc  neno-
rociri și ghinion în special femeilor, 
deoarece  acestea  sunt  cele  care 
poartă mai mult  diamantul ca ac-
cesoriu.  În  plan subtil,  este  consi-
derat  piatra perfecțiunii,  simbol  al  bogăției  de 
milioane de ani care umple „golurile aurei” și o 
încarcă  cu  energie,  iar  strălucirea  sa  pune  în 
evidență tot ce este negativ și tot ce trebuie să 
sufere  o  schimbare.  Pe  de  altă  parte,  în  plan 
psihologic,  diamantul  oferă  purtătorului  curaj, 
invincibilitate, forță, elimină durerea emoțională 
și  mentală,  incită  la  noi  începuturi,  stimulează 
imaginația și spiritul inventiv, absoarbe energiile 
și  gândurile  negative  atât  din  mediul  înconju-
rător cât și  din celelalte pietre lângă care este 
purtat. Este singura dintre pietrele prețioase care 
nu are nevoie să fie reîncărcată cu energie.

Dacă  este  utilizat  cu  alte  cristale,  pentru 
vindecare, diamantul este foarte eficace, inten-
sificându-le  puterea;  totuși,  el  intensifică  atât 
energia pozitivă cât și energia negativă. Pe plan 
științific,  se  susține că această piatră  prețioasă 
tratează  glaucomul,  îmbunătățește  vederea, 
este  benefic  pentru  creier,  vindecă  alergiile  și 
afecțiunile cronice, reechilibrează metabolismul, 
energizează și îmbunătățește viața sexuală.

O altă tradiție,  venită din Orient,  susține că 
diamantul  neutralizează  otrăvurile,  iar  casele 
care au diamante îngropate în cele patru colțuri 
ale sale sunt ferite de trăsnet, de aceea în trecut 
persoanele cu posibilități își îngropau diamante 
în cele patru colțuri ale casei.

Conform legendelor aborigene, o mare mină 
de  diamante,  numită  „Argyle”,  din  East  Kim-
berley, o regiune din nordul Australiei, s-a for-
mat atunci când un pește barramundi (cel mai 
bun pește  din  Australia,  fiind  denumit  „regele 
peștilor”),  a  sărit  prin  ochiurile  năvoadelor  în-
tinse de trei pescari. Astfel, diamantele albe des-
coperite în  mină sunt  solzii  peștelui  care stră-
lucesc în lumina soarelui, iar diamantele roz re-
prezintă bucăți din inima sa.

Filosoful grec Platon (427-347 î.Hr) crede că 
diamantele sunt ființe vii apărute din combinația 
cu  spiritele  astrale.  Plecând  de  la  această 
afirmație  a  filosofului  Platon,  filosoful Marko 
Uršič,  care are preocupări de logică, metafizică 
și cosmologie, a scris un eseu intitulat  A Meta-
phor  of  the  Perfect  Diamond.  În  acest  eseu 
realizează o reconstrucție a ontologiei moniste 
a lui Spinoza, și oferă un model intuitiv al acestei 
ontologii  riguroase și dificile.  Modelul  e repre-
zentat  de  un  diamant  perfect,  numit  Natura-
deus. Una din propozițiile faimoase ale lui Spi-
no-za afirmă: „Ordo et connexio idearum idem 
est,  ac ordo, et connexio rerum” (Ethica, II:  7). 
Adică: „ordinea și legătura ideilor înseamnă una 
și  aceeași  cu ordinea și  conexiunea lucrurilor”. 
Pentru a putea ilustra această oglindire a ordinii 
lumii în ordinea ideilor, Marko Uršič imaginează 
două structuri paralele: pe de o parte razele de 
lumină,  pe  de  altă  parte  fațetele  diamantului 
perfect  Naturadeus.  Eseul  lui  Marko  este  scris 
sub forma unui dialog între magistrul Bruno și 
ucenicul său, John.

Platon considera că diamantele sunt vii, iar filosoful Marko 
Uršič, plecând de la această afirmaţie,  a scris un eseu 
intitulat A Metaphor of the Perfect Diamond, în care îl 
susține pe Spinoza în ideea că „ordinea și legătura ideilor 
înseamnă una și aceeași cu ordinea și conexiunea lucrurilor”.
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Comerțul  de  diamante  este  denumit 
„diamantele  însângerate”. În  legătură  cu 
comerțul de diamante, „diamantele însângerate” 
(sau „diamante de conflict”, „diamante fierbinți”, 
„diamante  de război”)  se  referă  la  diamantele 
extrase din zone de război și vândute pentru a 
finanța trupele de insurgenți sau de invazie, sau 
pentru  sprijinirea  terorismului,  în  principal  în 
zone din Africa.

Deși  Națiunile  Unite  au  identificat  pentru 
prima dată  în  1998  că  diamantele  de conflict 
sunt  o  sursă  de  finanțare  pentru  războaie, 
industria  diamantelor  a  făcut  primii  pași  în 
vederea soluționării acestui flagel. În mai 2000, 

țările producătoare de diamante s-au întâlnit în 
Africa,  la  Kimberly  și  au  convenit  asupra  unui 
plan prin care cumpărătorii de diamante să aibă 
siguranța  că  diamantele  pe  care  le-au achizi-
ționat nu au contribuit la sponsorizarea actelor 
violente.  Astfel,  s-a  pus  la  punct  așa  numitul 
„Proces  Kimberly”,  prin  care  guvernele  țărilor 
membre sunt obligate să menționeze importu-
rile și  exporturile,  originea și valoarea diaman-
telor de pe teritoriul propriu. Astfel,  toate dia-
mantele tranzacționate vor fi însoțite de docu-
mente oficiale care le atestă originea și care au 
fost înregistrate.

Diamantul  -  otravă sau medicament,  mister 
sau  enigmă,  energie  pozitivă  sau  negativă, 
rămâne piatra  prețioasă  unică,  și  cu  siguranță 
nimeni nu ar putea ignora frumusețea și strălu-
cirea lui, mai ales că unicitatea lui în ochiul dori-
torului se datorează unei istorii bogate.

Cele mai mari și cele mai renumite diamante de pe Glob sunt de neprețuit, foarte rare și fiecare își are povestea sau chiar  
legenda sa. Cel mai mare diamant cunoscut vreodată, care nu se află în stare brută și care nu este decât un fragment dintr-unul  
cu mult mai voluminos, fiind descoperit în anul 1905, în mina „Premier” din Africa de Sud, este botezat Cullian  după numele 
proprietarului minei; acesta cântărește 3106 carate (608 grame).
În prezent, cel mai mare diamant natural intact este „Steaua Sierrei Leone", descoperit în anul 1972 în statul african omonim.
The Great Star of Africa (Marea Stea a Africii) este cunoscut ca fiind cel mai mare diamant tăiat de pe planetă, fiind tăiat în 
Olanda și prelucrat în formă de stea.
Koh-i-Noor (Muntele de lumină) - descoperit în 1304 în India, cel mai vechi diamant cunoscut (în prezent se găsește în Tower 
of London). În timpul domniei Reginei Victoria, diamantul a fost tăiat și este considerat ca fiind cea mai protejată bijuterie a  
Coroanei Britanice din Marea Britanie, și, conform unei legende, diamantul a fost trimis din cer în urma unei rugăciuni, iar un 
zeu l-a făcut cadou unui credincios din India care l-a purtat mereu, considerându-l diamantul făcător de minuni și aducător de  
noroc. 
The Excelsior - acest diamant se numără printre cele mai rare diamante din lume, aflându-se în urma unei statistici pe locul doi  
între acestea. Din el s-au obținut 22 de pietre prin despicare.
The Great Mogul (Marele Mogul) - acest diamant a fost descoperit în India, și a fost denumit după porecla regelui Shah Jehah, 
deoarece piatra era foarte rară și specială. Era de culoare roz, dar din nefericire a dispărut, deși unele persoane din India susțin  
că diamantul acesta este de fapt KOH-I-NOOR, reșlefuit.
The Idol`s Eye (Ochiul Idolului) - povestea acestui diamant spune că ar fi o răscumpărare pentru eliberarea prințesei Rasheetah 
din Kashmir, care a fost răpită de un sultan din Turcia cu sute de ani în urmă. Acesta are o greutate de 70,20 carate.
The Regent (Regentul) -  acest diamant a fost găsit de un sclav indian în apropriere de Golconda, o provincie din Hyderabad 
(India), în anul 1702; este renumit pentru claritatea sa impecabilă, tăietura perfectă, și este cel mai rar diamant din lume.
The Orloff - este cel de-al treilea diamant șlefuit din lume, are un caracter fin datorită clarității, iar culoarea reflectă o nuanță  
albăstruie subțire și verde.
The Blue Hope (Speranța Albastră) - acest diamant a fost adus din India în Europa, în anul 1642, și a aparținut regelui Ludovic  
al XIV-lea, dar astăzi poate fi admirat în Institutul Smithsonian din Washington DC.
The Sancy - diamantul a aparținut Ducelui de Burgundia, Charles the Bold, care a pierdut piatra prețioasă într-o bătălie în anul  
1477; are o culoare galben pal, este cunoscut ca fiind unul dintre primele diamante de dimensiune jumbo, care a fost tăiat cu 
fațete simetrice.
Taylor-Burton -  acest diamant are o formă de pară și este în valoare de 69,42 de carate; a fost cumpărat de către Richard 
Burton pentru logodnica sa Elisabeth Taylor, fiind descoperit în 1966 în Africa de Sud.

„Diamantele însângerate” - o expresie 
care încorporează, din punct de vedere 

moral, o atenționare vizând folosirea 
diamantelor în interese de război.
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Stagiul  a  avut  loc  în  Franța,  în  localitatea 
Vichy  și a fost organizat de CAVILAM  (Centre  
d’Approches  Vivantes  des  Langues  et  des  
Médias),  instituție  cu  o  bogată  experiență  în 
formarea continuă a profesorilor de franceză – 
limbă straină, de pe toate continentele. Fondat 
în 1964 de Universitatea din Clermont-Ferrand și 
orașul Vichy, CAVILAM are trei activități  princi-
pale: învățarea limbii franceze ca limbă străină, 
învățarea  limbilor  engleză,  germană,  italiană, 
spaniolă, formarea profesorilor de limba france-
ză și cercetare pedagogică. De la crearea sa și-a 
câștigat o mare  reputație internațională în învă-
țarea limbii franceze ca limbă străină și alte limbi 
europene. Mai mult, centrul participă la inovarea 
pedagogică și asigură  misiuni de expertiză și de 
formare în lumea întreagă. CAVILAM primește în 
fiecare an mai mult de 3500 de stagiari de 115 
naționalități pentru cursuri de franceză și 1500 
de francezi pentru a studia alte limbi europene. 
Pe lângă cursuri, CAVILAM permite stagiarilor să 
trăiască în stil  franțuzesc („vivre à la français”), 
participând la activități culturale și sportive. 

CAVILAM  este  situat  în  locațiile  Polului 
Universitar  și  tehnologic din Vichy,  fost  centru 
termal reabilitat, amestecând poezia începutului 
de secol și noile tehnologii.

Orașul  Vichy este un centru cu o aglome-
rație  de  78000   locuitori,  al  doilea  oraș  din 
regiunea Auvergne. Sub-prefectură a departa-
mentului  Allier,  orașul  este  situat  în  centrul 
Franței, în nordul regiunii Auvergne și în inima 
Provinciei  de  Bourbon,  leagănul  familiei  de 
Bourbon. Vichy beneficiază de un mediu geo-
grafic privilegiat  aflându-se la marginile râului 
Allier, în apropierea Parcului Regional al Vulca-
nilor din Auvergne și la 55 de km de capitala 
regională,  Clermont-Ferrand.  Bogat,  cu  mari 
spații  naturale care îl  înconjoară, cu parcuri și 
grădini verzi, Vichy este un oraș la țară, dar un 
adevărat oraș, dotat cu infra-structuri pluridis-
ciplinare foarte moderne și  pline de activități. 
Căci,  deși  rămâne fidel  vocației  sale  termale, 
mondial  cunoscută,  Vichy  a  început  încă  din 
anii ’60 o diversificare a activităților. În dome-
niul  sportiv,  de  exemplu,  crearea  unui  vast 
complex dedicat practicii sportive,  Parc Omni-
sports  Pierre  Coulon și  Centre  International  
Séjour,  sau,  în  domeniul  turismului  lingvistic, 
deschiderea CAVILAM, unde mii de tineri vin să 
învețe limba franceză.

Stagiul  de formare «Actualisation des 
connaissances en civilisation 

française»

LN
I

Ana-M
aria Știrbu

În perioada 
16.07.2012 – 27.07.2012 am 

participat la un stagiu de 
formare continuă, destinat 

profesorilor de limba 
franceză prin Programul 
Comenius al ANPCDEFP. 

Această mobilitate a fost 
finanțată prin fonduri 
Comenius LLP și FSE-

POSDRU.
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În  ultimii  zece  ani,  orașul  s-a  angajat  cu 
partenerii  săi  într-un  vast  plan  de  relansare 
pentru a face din Vichy o mare stațiune euro-
peană  dedicată  frumuseții,  sănătății,  formei  și 
activităților de timp liber. Investiții considerabile 
au fost realizate în domeniul apelor termale, a 
turismului de afaceri și hoteliere, în paralel cu un 
foarte important efort de renovare arhitecturală 
și de restructurare a centrului orașului.

La acest curs am participat 26 de profesori de 
limba franceză din Spania, Maroc, Polonia, Portu-
galia, Finlanda, China, Letonia, Kârghistan, Thai-
landa, Olanda, Ghana, Germania și România.

Activitatea de formare a însumat un număr 
total de 62 de ore: 52 ore de participare la curs, 
conferința săptămânală de 4 ore „Ședințele de 
Descoperire” (6 ore).

Cele  două  module  au  avut  un  caracter 
practic  și  s-au  desfășurat  în  săli  multimedia, 
fiecare curs fiindu-ne prezentat cu ajutorul TIC. 
Formatorii  au  dat  dovadă  de  rigoare  profe-
sională,  astfel  încât  obiectivele  cursului  să  fie 
atinse integral, dar și de flexibilitate și disponi-
bilitate, atunci când unele activități interactive nu 
reușeau  de  la  prima  încercare  și  se  impunea 
oarecum intervenția formatorului. 

Ce am învățat? Să creez secvențe didactice 
pentru ora de limba franceză pornind de la re-
sursele  educative  oferite  de  internet,  să  con-
știentizez noi metode de evaluare/ notare a de-
prinderilor și competențelor dobândite în școa-
lă/ în context de învățare informal; mi s-a oferit 
o gamă mai largă de abordări/ metode/ tehnici/ 
materiale de predare, mi-am îmbunătățit cunoș-
tințele  în  disciplina  pe  care  o  predau/  în  aria 
mea  profesională,  mi-am  îmbunătățit  compe-
tențele de utilizare a limbii străine, am fost în-
curajată  să  folosesc  mai  mult  TIC  (Tehnologia 
Informațiilor și Comunicării) în cadrul orelor de 
curs; mi s-a împrospătat interesul pentru disci-
plină,  mi-am actualizat  cunoștințele  referitoare 
la alte țări/ culturi/ sisteme educaționale, mi-am 
îmbunătățit  cunoștințele  în  ceea  ce  privește 
noțiunile de cultură, interculturalitate, multicultu-
ralitate și pluriculturalitate, mi-am actualizat cu-
noștințele  privind cultura și  civilizația  franceză, 
am fost  motivată  să  folosesc  mai  mult  docu-
mentele  autentice  la  clasă,  mi-am îmbunătățit 
materialul  didactic  pentru  lecțiile  de  civilizație 
prevăzute în programa pentru limba franceză.

Din cele patru „Séances découverte” la care 
am luat  parte,  două au îmbrăcat  forma unor 
sesiuni  în  plen,  celelalte  fiind  organizate  ca 
ateliere de lucru, de dezbatere și schimb de idei. 
Excelente  complemente  ale  modulelor  de 
formare,  aceste  „Séances  découverte”  ne-au 
permis o incursiune în actualitatea franceză și, în 
același timp, un contact cu practici, instrumente 
de  lucru  și  tendințe  metodologice  actuale  în 
predarea limbii franceze ca limbă străină.

Atât cursurile cât și ședințele de descoperire 
s-au  desfășurat  în  spații  dotate  corespunzător 
iar  prezentările  animatorilor  au  implicat  utili-
zarea  suporturilor  video,  IT.  Organizatorii  sta-
giului au propus profesorilor participanți o gamă 

Tema cursului: Actualisation 
des connaissances en civilisation 

française
Titlul modulelor  la care am 

participat: Enseigner la 
civilisation dans une perspective 

interculturelle  și Société et 
culture françaises 2012. 
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variată de activități culturale: excursii la muzee, 
obiective  turistice  din  regiunea  Auvergne,  seri 
de  teatru,  cinema,  excursii  în  alte  regiuni  ale 
Franței (Rhônes-Alpes și  Centre pentru a vizita 
orașele  Lyon  și  Paris),  spectacole,  dând  astfel 
posibilitatea de a descoperi  și  aprecia bogăția 
patrimoniului  turistic  și  cultural.  Relațiile  de 
prietenie legate cu ceilalți  stagiari ne vor ajuta 
să demarăm împreună proiecte Grundvig și/ sau 
Comenius.

Tot ceea ce am învățat la această activitate de 
formare va fi pus în practică, beneficiarii direcți 
fiind elevii școlii mele. 

Recomand tuturor colegilor mei, profesori de 
limba franceză, înscrierea la stagiile de formare 
continuă,  organizate  de  CAVILAM  din  Vichy, 
prin Programul  Comenius al ANPCDEFP, deoa-
rece reprezintă o excelentă ocazie de îmbogă-
țire a cunoștințelor de limbă, cultură, civilizație 
franceză, de dobândire de tehnici de lucru și de 
strategii didactice moderne.

Săptămâna 16.07.2012-20.07.2012
Enseigner la civilisation dans une perspective interculturelle
Luni
„Je suis…mes identités plurielles”
Marți
„Le temps dans une perspective interculturelle”
„Comment se décentrer-exemples avec d'autres thèmes”
„Le non-verbal et les expressions idiomatiques dans une perspective interculturelle”
Miercuri
„Interculturel et ressources internet”
„Le stéréotype et le cliché comme outil pedagogique”
Joi
„Les Français:des européens privilégiés?(famille-santé-études-travail)”
„Les Français:des européens privilégiés?(temps libre et vacances)”
„Analyse des manuels et élaboration d'activités dans une perspective interculturelle”
Vineri
„La France-eldorado des immigrés?”
„Identité, laï  cité,égalité,:des valeurs chères aux Français”
„Des droits de l'homme à l'Indignation.Elaboration d'activités”

Săptămâna 23.07.2012-27.07.2012
Société et culture françaises 2012  cu următoarele cursuri:
Luni
„Les événements marquants de l'année 2011/2012"
Marți
„L'année en images, les images de l'année”
„Les galeries de l'actualité:2012 s'affiche” 
„Les grandes tendances littéraires 2011/2012” 
Miercuri
„Langue française:les mots à la page”
„Langue française:les mots à la bouche”
Joi
„La chanson:les tubes de l'année,les artistes en vogue et les festivals de l'été”
„Les émissions musicales(télé et radio):comment retrouver ces ressources sur internet”
„Le renouveau du cinéma français”
Vineri
„La pub à la télé:le reflet de la société”
„L'humour:ce qui a fait/ceux qui ont fait rire les Français”
„La place du petit écran à l'heure du numérique”

Lista de Séances découvertes la care am participat:
Présentation de «7 jours sur la planète»
Petits trucs pour enseigner la grammaire
Utilisation de la musique en classe de français
Jeux de vocabulaire
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Stagiul  de  formare  continuă  la  care  am 
participat  în  perioada 16-27 iulie  2012 este 
destinat profesorilor  de limba franceză, prin 
Programul  Comenius. Aceasta bursă de stu-
diu a fost  finanțată  prin fonduri  Comenius 
LLP. Stagiul „Formation intensive pour les pro-
fesseurs de français” a avut loc în Franța, în 
localitatea Vichy, și a fost organizat de către 
Pole  Universitaire  Lardy,  o  universitate  cu  o 
bogată  experiență  în  formarea  continuă  a 
profesorilor de franceză. Aici  vin la perfecțio-
nare cadre didactice de pe toate continentele. 

Activitatea de formare s-a desfășurat pe o 
perioadă  de  11  zile,  având  ca  obiective 
îmbogățirea și perfecționarea practicilor peda-
gogice,  prin  însușirea  unor  noi  metode  și 
instrumente de învățare, în vederea stimulării 

creativității  și  imaginației  elevilor,  atrăgându-i 
astfel în număr cât mai mare în studierea limbii 
franceze.  Cursurile  la  care  am participat  au 
avut  o  tematică  destul  de  diversă  și  intere-
santă, amintind aici  „Interculturel et resources 
internet”,  „Le  stéréotype et  le  cliché  comme 
outil  pédagogique“,  „Les  Français:  des  Euro-
péens  privilegiés?  (famille-santé-études–tra-
vail)”, „Parcours thématique sur le site  de TV 5 
Monde:  Ressources  et  exploitations  pédago-
giques“, „Ça bouge en France: un tour de la 
France  des  régions“,  „Exploiter  des  courts 
métrages: la vie en courts”. Acest stagiu a avut 
și  un caracter  cosmopolit,  deoarece am fost 
colegă cu profesori din  Spania, Franța, Polo-
nia, Germania, Finlanda, dar și din Thailanda, 
China, Japonia, Ghana, Maroc, Zambia.

Orele de curs au fost interactive, întrucât am 
lucrat individual dar și pe echipe, iar metodele 
au  fost  diverse:  expunerea,  analiza,  conver-
sația, exercițiul,  dialogul, dezbaterea și discu-
țiile libere.

Activitățile  culturale  (spectacol  de  teatru, 
seară cinema, seară internațională culinară cu 
degustare  de  produse  specifice  fiecărei  țări 
participante),  precum și  excursiile  organizate 
de către universitate au constituit o modalitate 
eficientă de cunoaștere a culturii  și  civilizației 
franceze, dar și un prilej de a socializa și  lega 
prietenii cu colegii din alte țări.

A  fost  o  experiență  nouă,   plăcută,  care 
m-a îmbogățit  din mai multe puncte de ve-
dere. Consider că o astfel de bursă de studiu 
determină  profunde  schimbări  în  propriul 
traiect  existențial,  dar  mai  ales  în  devenirea 
noastră profesională.

Stagiul «Formation intensive 
pour les professeurs de français»
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NOile  carti  ale  
JUNGLEi  

prima banda desenata politica

din România
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Sorin Ivas 
Anghel

N
ăscut în 1955, ab solvent al Institu tului de Arte Plas tice și al Facultăț ii de M

uzeologie din București. U
n ul dintre m

aeștrii  incontestabili ai 
benzii desenate r om

ânești și m
ond iale. A publicat în  străinătate, în sp ecial în revistele  de lim

bă francez ă. Succesul său in ternațional din 
acea perioadă au  determ

inat și rev istele rom
ânești s ă-l solicite. Este p rim

ul și singurul desenator benzi desenate undergr ound de la noi. 
Face parte (alătur i de M

ircea Arapu , Sandu Florea, T raian M
arinescu ș i Valentin Tănase ) din grupul care  a făcut să existe genul la noi în țar ă, 

în perioada com
u nistă, precum

 și î n contem
poranei tate. În prezent, l a Palatul Copiilor  din București, So rin Anghel contin uă să deseneze ș i 

să com
bine m

anie ra de a povesti p rin im
agini cu uni versul păpușilor a nim

ate.
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„Gagul cu stem
a a fost un hit: ultim

a im
agine, m

ărit ă și virată în sepia, a înso țit editorialu l pe prim
a pa gină, un 

articol virulen t despre jef uirea sistem
a tică a Rom

â niei...” (Sorin  Ivas A
nghe l)
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Interviuri cu

Ada Milea & Alina Manole
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Cosmin Vaman: Ești angajată acum? Ai o carte 
de muncă undeva?
Ada Milea: Am o carte de muncă la mine pentru 
că mi-am făcut un PFA și mi-am dobândit astfel 
libertatea de a fi azi aici, mâine acolo, poimâine 
dincolo, poimâine, răspoimâine...

Și tu te ocupi de tot? Acte, declarații?
De acte da,  care trebuie eliberate imediat...de 
factură, chitanță, dar restul...

Și  pe unde...  Zilele  astea pe unde mergi?  Pe 
unde alegi să fii liberă?
Acum sunt  liberă în  București  și  lucrez pentru 
Cluj, în clipa asta.

Aha... Te-ai gândit vreodată să revii la stilul cu 
care te-am cunoscut noi toți, la pastilele acelea 
de luciditate?
Nu știu, fac ce-mi vine și ce mă angajează unii 
să fac.

Am  citit  un  interviu,  m-am  documentat.  Pe 
Google.  Așa  se  face  acuma.  Când  te 
documentezi, intri pe Google... Și am găsit un 
interviu din '99 cu tine în care spuneai că nu te 
consideri  muzician,  te  consideri  cântăreață 
pentru că știi  doar trei acorduri la chitară. Au 
trecut 13 ani. Câte știi acum?
Patru.

Dar  câte  trebuie  să  știi  ca  să  fii  un  cântăreț 
bun?
Aaa... două?

Aaa, super, știi... Acum te întreb ce te întreabă 
toată  lumea.  Te  consideri  cântăreață  sau 
actriță?
Nici  una  nici  alta,  că  de  fapt  am  fugit  de 
amândouă și oamenilor de teatru le ziceam că 

fac muzică și oamenilor de muzică le ziceam că 
fac  teatru.  Și  atunci  nu trebuia  să fiu  respon-
sabilă cu nimic și puteam să mă joc în liniște.

Dar dacă zic „colegii  tăi”,  te gândești  la niște 
cântăreți sau la niște actori, mai degrabă?
Aaa... Prefer să nu spun la cine. Și la unii și la 
alții. 

Asculți muzica românească?
Da.

Pe cine?
Pe tine. (râde) 

Muzică bună nu asculți?
E bine ce îți cade bine.

Cumperi discuri?
Da...

26 august 2012
acasă la Ada Milea

Cântăreață sau actriță?
Interviu cu Ada Milea

© www.urban.ro

Cosmin Vaman
Cantautor de muzică folk, 

născut la Bacău în 1984. 
În prezent, redactor 

promovare la UAIC Iași.

5959vara  2012

4 a r tf o l k



Care e ultimul disc pe care l-ai cumpărat?
Emeric Imre.

Emeric Imre la lansare la Folk You. Cum a fost 
la Folk You?
Publicul  e foarte foarte fain. Nu știu, că n-am 
prins spectacolul, că trebuia să fug.

Cum a fost să cânți în engleză?
Interesant.  La început  m-am speriat,  dar când 
am văzut că trebuie, că publicul de acolo nu... 
Oamenii  care ne angajaseră ziceau că trebuie 
s-o facem pentru publicul de acolo și altfel nu 
se poate... După spaimă, am zis „Ce am de pier-
dut?” Că oricum ăia habar n-aveau cine-s, even-
tual  domnul  Bălănescu se face de minune pe 
acolo cum e.

Apropo de colaboratori, ai colaboratori foarte 
faini.  Artiști  foarte  foarte  foarte  faini  cu  care 
lucrezi. Cum se întâmplă? Îi găsești tu, te caută 
ei?
Ne întâlnim pur și simplu.

E adevărat că ai primit cadou un femur? La un 
moment dat?
Vai, să nu spuneți asta. Da.

Ai cântat despre un femur? Ai primit cadou un 
femur?
Da și de atunci n-am mai cântat despre femur.

Ai  cântat  despre  graniță  și  ai  primit  un  job 
afară?
(Râde)

Ce ai vrea să primești acum? Ce ți-ar plăcea să 
primești?
Nu știu...  Habar n-am. Oricum, am primit  mai 
multe decât mi-a trecut prin cap să îmi doresc.

Am  văzut  că  ai  spectacole  în  locuri  foarte 
diferite... Și în cluburi pline de fum și de aglo-
merație și  de oameni care vorbesc și beau la 
masă, și în teatre și în tot felul de alte spații...  
Unde te simți cel mai bine?
Eu cred că e nevoie să fii și acolo, și  acolo, și 
acolo ca să poți să-ți dai seama că te simți bine 
undeva sau... Eu mă simt bine unde publicul se 
simte bine.

Cartea ta preferată e „Micul Prinț”?
(Râde) Mda...

Și am citit... ți-am spus că m-am documentat...  
te-ai  gândit  vreodată să faci  vreun spectacol  
după ea? 
Dar... nu avem voie.

Nu aveți voie să faceți?
Nu. Am făcut la un moment dat „Cântece pen-
tru Micul Prinț”, dar deținătorii de drepturi pun 
foarte multe condiții în legătură cu spectacolele, 
și una din condiții este să nu se cânte.

Am înțeles.  Textele...

Dante? Altă dată ziceai că voiai să faci Dante? 
Vai... Am și uitat.

Deci nu?
Da, da, da... Culmea e că am făcut despre Dante 
în  Florența...  Sunt  eu  în  spectacolul  domnului 
Dabija,  după  textele  lui  Gellu  Naum  și  a  lui 
Terahim și apare acolo Dante foarte des.

Dar ce urmează? Care e următorul spectacol?
Următorul...  Fac  un  spectacol  de  iarnă  pentru 
Teatrul din Cluj. Și am mai multe. Ah... De obicei 
nu spun ce fac înainte că mă intimidez și...

Ok, deci nu știi...
Nu știu ce fac.
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Cumpără lumea discurile tale?
Nu știu.

Pentru partea de cântăreț din tine... Cum e să 
te auzi atât de rar la radio? Să cânți genul ăsta 
difuzat  foarte  greu  pe  radio.  Ai  nevoie  de 
radio ca suport de promovare, sau cum îți pui 
problema?
E ca și cum ai difuza teatru la televiziune... Și te 
uiți  la  televizor  și  vezi  o  piesă  de  teatru, 
înnebunești.

Deci până la urmă te bazezi pe interacțiunea 
asta directă cu publicul?
Da, clar.

Pe  unde e  cel  mai  fain  loc  din  țară  unde ai 
cântat? În afară de Iași, că azi suntem în Iași... 
(Râde) Păi, când cum... Că uneori a fost o expe-
riență  minunată  la  Timișoara  și  apoi  a  fost  o 
experiență mai tristă, sau nu chiar atât de spec-
taculoasă ca prima oară, sau a doua oară, sau a 
treia oară. Nu știu, nu există o regulă la asta.

Acum, s-ar  putea să fie  învechit  ce  te  întreb 
acuma... dar interviul pe care l-am citit eu era 
din  '99.  Chiar  ai  cântat  la  o  Convenție  a 
Partidului România Mare?
Vai... da...

Și ce le-ai cântat? Doamne...
Vai... și aveam un spectacol îngrozitor cu... Eram 
cu doi colegi de la teatru și cântam doar voce și 
atitudine. Erau cântece... am tăiat cam un sfert 
din ele, dar tot au rămas...

Cântec pentru reconciliere etică?
Ăla nu era...

Dar nu ai știut că ajungi acolo...
Domnul Ivanivțchi ne-a chemat. El nu ne-a zis la 
ce ne cheamă și a spus „Nu vă spun că poate 
nu veniți, și ar fi păcat.”

Dar, dacă ai ști, ai mai merge? La un spectacol 
organizat de un partid?
Nu, la partide nu. Partidele nu îmi cad bine.

Ești unul dintre artiștii de atitudine de la noi, cu 
mesaj social la foarte multe dintre piese... Crezi 
că poți să schimbi ceva prin muzică ta, poți să 
deschizi minți?
Păi  la  un  moment  dat  credeam  și,  când  am 
încetat să mai cred am început să cânt din alți 
autori.

Din ce autori ți-ar mai plăcea să cânți, că stai  
foarte... e plin de autori la tine. 
Da... am o listă de autori.

Îmi zici doi?
Păi  voiam să  cânt  Cristi  Popescu,  dar  nu  știu 
cum e cu drepturile,  voiam să...  voiam să fac 
concert  după  „Aventurile  lui  Habar  n-am”  cu 
domnul Dabija și Gellu Naum vreau să continui, 
cu „Gulliver”, voiam să fac după Emil Brumaru... 
mai sunt o grămadă de poeți pe care vreau să-i 
cânt.

Dar lumea nu-ți cere în continuare la concerte 
cântece de genul celor...?
Ba da, dar ce să fac?

Deci nu...  Acuma în cântecele de iarnă fac mai 
multe... atitudini.
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Zi-mi un artist  român cu care ți-ar plăcea să 
colaborezi.
Sunt  foarte  mulți  cu  care  mi-ar  plăcea  să 
colaborez și sunt unii pe care îi admir foarte tare 
și  am încercat  să colaborăm și  n-a ieșit  nimic 
pentru că e o chestie de chimie muzicală, habar 
n-am...

Bun, mersi!
Cu plăcere!

Cosmin Vaman:  Vreau să te întreb ceva ce nu 
te-a mai întrebat probabil nimeni, dar n-am să 
te întreb ce gen de muzică e  muzica ta, dacă-i 
folk, dacă-i jazz, dacă-i folk cu jazz sau dacă-i  
jazz cu folk, pentru că o să stăm două ore să 
vorbim și o să ajungem la concluzia că totu-i 
relativ.
Alina Manole: Exact. Mulțumesc!

Așa că o să te întreb dacă știi pentru cine cânți.  
Care  este  publicul  tău?  Cine  sunt  oamenii  la 
care ajunge cel mai direct și mai ușor muzica?
Știi că sunt sociolog, nu? (Râde) Știi că operez cu 

noțiuni de tip „target”, „populație țintă”, „nucleu”, 
cui  ne adresăm cu mesajele  noastre  de cam-
panie electorală sau ne-electorală, așa că o să-ți 
spun că publicul pe care îl am este de la 18 la 
55 de ani, cu deviații, evident, în sus și în jos, că 
cei mai mulți dintre cei care vin la concerte sunt 
între 25 și 40 de ani, că cel mai mult, ăăă... aici 
m-au  ajutat  Youtube-ul,  vizionările  de  video-
clipuri pe Youtube se învârt în funcție de piesă 
pentru un target mai tânăr sau mai puțin tânăr. 
Ce  să  zic,  dacă  rămân  sociolog,  ca  structură 
sunt  oameni  deștepți,  sunt  oameni  cu  carte, 
sunt  oameni  care  știu  cine  a  fost  Ștefan  cel 

transcriere din format audio:
Ciureanu Lavinia, LNI Negrești

Despre sferă
Interviu cu Alina Manole
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Mare, în fine, de Mihai Eminescu nici nu mai zic, 
sunt  oameni  care  citesc,  sunt  oameni  care 
ascultă muzică bună și sunt oameni cu un foarte 
bun simț al umorului.

Spune-mi puțin despre toată nebunia asta cu a 
fi  artist și  propriul  producător în același  timp. 
Nu  ți-ar  fi  fost  mult  mai  simplu  să  nu  faci  
treaba  asta?  Ce  te-a  apucat  să  pornești  în 
nebunia asta de a-ți produce propriile albume?
Da, probabil că mi-ar fi fost mult mai simplu să-
mi scot niște CD-uri la calculator, să le multiplic 
și așa să-mi scot eu la imprimantă niște coperți 
și  să spun „Wow, am făcut lansare de album!” 
Ăăă...  știu  ce  condiții  au casele  de discuri  din 
România,  știu  ce  contracte  se  fac,  știu  că 
majoritatea sunt, cel puțin pentru artiștii tineri, în 
detrimentul lor. E vorba de niște procente uriașe 
sau de cedarea drepturilor de autor. Ei bine, eu 
nu pot să cedez o parte din mine, pentru că nu 
pot  și  de aceea  la  momentul  2009,  cam prin 
ianuarie,  am decis  să  fac  o  nebunie.  Am fost 
ajutată  și  sprijinită  pentru  asta.  Împreună  cu 
partenerul de firmă, am făcut toate cele nece-
sare. A fost nebunie, a însemnat o investiție fi-
nanciară enormă, pe care am făcut-o din pro-
priul  buzunar,  nu  din  al  altcuiva,   la  vremea 
aceea nu am avut sponsori și nici nu am cerut 
bani,  pentru  că  lumea  nu  mă  cunoștea  încă 
drept artist, cu un produs, și atunci am zis „De 
ce să mint?”. Hai să muncesc eu, să bag eu bani 
și dacă produsul respectiv va prinde și va fi ok, 
atunci poate că la următorul o să pot să cer și 
niște  bani  și  la  următorul  nu  am  cerut  bani, 
pentru  că  a  fost  prea  din  scurt,  dar  pentru 
albumul scos anul trecut am avut doi sponsori, 
pentru  partea  de  producție,  deci  acoperind o 
parte din cheltuieli.

Mai cumpăra lumea CD-uri?
Da,  surprinzător!  Eu  în  continuare  sunt  într-o 
stare de mirare, bucuroasă, pentru că albumul 
Luna pătrată aproape nu mai este și a fost miraj 
mare. Albumul  Dragoste în trei se vinde și  nu 
doar în librării,  pentru că avem albumul într-o 
rețea de distribuție și acolo funcționăm prin ea, 
pentru că nu sunt foarte multe locuri unde să 

ajungem.  În  benzinării  nu  o  să  am  niciodată 
șansa, pentru că nu sunt nume comercial. Dar și 
la concerte se vând enorm de multe albume și 
lumea îmi spune pe urmă: „Albumul tău, pe care 
mi-ai dat dedicație, stă acolo frumos. Bineînțeles 
că l-am băgat în CD sau mi l-am pus pe stick ca 
să-l ascult în mașină”. (Râde)

Intenționezi  să  mergi  tot  pe formula asta  pe 
viitoarele...
Nu știu. Nu știu, nu știu, nu știu. Până acum am 
mers... Până acum am mers așa. S-ar putea ca 
data viitoare să scot oricum și varianta aceasta 
frumoasă, și eu spun elegantă, de carton, dar în 
ediție limitată, iar restul materialului să înceapă 
să meargă să curgă  online, astfel încât cei care 
nu își  doresc să facă neapărat toate operațiile 
astea până ajung în mașină sau la un calculator, 
să îl descarce direct de pe internet.

Tu cumperi CD-uri?
Da!
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Care-i ultimul CD pe care l-ai cumpărat?
Ăăă...  și  e  de  foarte  curând...  Nu  știu.  Îmi 
amintesc și îți spun până la final.

Nu l-ai ascultat?
Ba da.  L-am și  ascultat.  Oricum am plecat  cu 
foarte  multe  CD-uri  de la folk.  Ce CD mi-am 
cumpărat?

Un album lansat acolo?
Nu, nu. Am cumpărat  un album al  unui  artist 
străin.  Îmi  amintesc  până  la  finalul  discuției 
noastre și îți spun.

Ok.  Zi-mi  atunci  de  artiștii  români.  Asculți 
muzică românească?
Ascult muzică românească. Cum Dumnezeu să 
nu ascult? Până la urmă, ne învârtim în zeama 
asta cu toții.

Nu-mi zi că nu o să-mi zici cine îți place, ca să 
nu-i superi pe ăia pe care-i spui...
Ba  da.  Bineînțeles,  pot  să  spun.  Îmi  place  de 
Andrieș, îmi place Alifantis,  la un moment dat 
ascultam  foarte  mult  Taxi.  Ascult  cam  tot  ce 
apare în folk-ul românesc, cu deviațiile de rigoa-
re,  că-i  folk-alternativ,  că-i  folk-rock și  așa mai 
departe, pentru că mă interesează, în definitiv, 
suntem colegi de breaslă. Am ascultat, iată, unul 
dintre ultimele albume cumpărate este Holograf, 
Love Affair, pentru că am fost foarte curioasă de 
sound și  nu m-a dezamăgit,  chiar  nu mă aș-
teptam să  sune  așa,  este  puțin  mai  rock,  cel 
puțin  pe  album  și  pe  de  altă  parte,  muzica 
oricum  se  duce pe urmă  și  în zona de online. 

Nu  mai  spun  că  ascult  Iron,  că  ascult  Luna 
Amară, pentru că îi  ascult,  îmi plac și  nu sunt 
genul de fan, în schimb. Dacă stau bine să mă 
gândesc, nu sunt cam fanul nimănui.

O să revin puțin la ideea asta, de a fi  propriul 
producător, ca să merg puțin în altă parte. Am 
zis că nu încercăm să definim genul de muzică, 
dar oricare ar fi genul ăsta de muzică, știm că 
există o anumită problemă cu promovarea în 
media, cum să spun, convențională, în media 
mainstream, a muzicii de genul ăsta. Cum faci?
Multă  informație  din  mainstream are  rădăcini 
undeva în  online. Toți ne utilizăm sau cel puțin 
ar trebui să fim deștepți să utilizăm online-ul în 
favoarea noastră. La radiouri se trimit materiale, 
CD-urile,  plicurile cu CD, pentru realizatorii  de 
muzică. Dacă acelui realizator îi place ceva din 
ce faci, te va difuza, dacă nu, nu. Și nu vorbesc 
doar de Radio România, nu, vorbesc de radiouri 
comerciale, cărora le trimiți  materialele tale, în 
țară  și  în  București.  Dacă  lucrul  ăsta  funcțio-
nează și dacă realizatorul de emisiune decide că 
meriți  să  apari  în  show-ul  lui  sau  meriți  să 
vorbească despre tine, atunci vei apărea, dacă 
nu, nu.

Tu  ești  foarte  prezentă  pe  Internet  și  ai  un 
blogg  cu  foarte  mare  succes,  nu?  Nu  ne 
lăudăm, că...
Da...  Nu  ne  lăudăm.  Am  avut  o  surpriză  cu 
blogg-ul. L-am pornit în 2007 ca pe un  blogg 
strict și până la urmă a devenit și aici un fel de 
blogg-site,  în  care  apar  și  informații  despre 
concerte și recenzii sau tot felul de nebunii, plus 
ce îmi mai trece mie prin cap și am norocul, nu 
știu, să fiu citită de foarte multă lume.

E și asta o modalitate de a ajunge la fani. Te-ai  
gândit sau ți-ai propus să folosești  Internet-ul 
pentru fani?
Nu la fani, la oameni.

Ai fani?
Am fani. Nu mă întreba cam câți.
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Nu te întreb cam câți. Dar te întreb, apropo de 
target,  cam  cum  arată  fanul  tău  tipic?  Sunt 
copiii, sunt...?
Nu.  Despre  fanii-copii  trebuie  vorbit  separat. 
Deci am fanii copii care știu de „Pitic”. Ei bine, 
aici nu te atingi, înțelegi, sau care știu de „Așa și 
așa”. Am fani copii de 3 ani, de 4 ani, de 11 ani 
care cântă fie „Piticul”, fie „Așa și așa”. Aici nu mă 
pot  atinge  și  copiii  care  trag  de  părinți  să  îi 
aducă  la  concerte.  Îmi  pare  rău,  într-un  fel, 
pentru bugetul familiei. Am și fanii adulți. Sunt 
oameni foarte speciali,  care nu doar că vin la 
fiecare  concert,  dar  unii  dintre  ei  vin  și  după 
mine,  prin  țară  și  recunosc  că  nu  am  întot-
deauna reacțiile... ăăă, eu mă uit și nu îmi vine 
să cred și rămân așa într-o stare de prostație și 
spun „Ăăă... dar tu ce cauți aici? De ce dai bani 
pe tren? De ce dai bani pe cazare?”, „Păi ca să 
vin să te ascult” și eu nu înțeleg și, în continuare, 
nu prea pot să înțeleg.

Știi  că sunt copii  care cânta la chitara muzica 
ta,  prin  parcuri?  Împreună  cu  „Andrii  Popa”, 
colindă Cișmigiul cu „Pitic” și „Luna pătrată”...
Da, da. Le-am văzut pe Internet, pentru că mulți 
sunt inspirați și pun fragmente ca să ajungă și la 
mine. Am văzut în concursuri, fie în licee, fie în 
concursuri  de  folk  tradiționale,  foarte  mulți 
adolescenți care preiau piesele și le cântă și eu 
mă topesc și spun „Băi, nu mi se întâmplă mie 
lucrul  ăsta...”   Adică,  genial...  Wow, super tare, 
wow!

Apropo de concursurile de muzică folk, atunci 
când erai tânăr artist, de fapt, tânăr artist ești, 
atunci  când  erai  debutant,  ai  participat  la 
festivaluri de modul ăsta. Crezi  în modul ăsta 
de a porni într-o carieră?
Bineînțeles!  Păi  altfel,  cum să  pornești?  Altfel, 
cum faci?  Bun,  fiind  atât  de  multe  cluburi  în 
zona  Bucureștiului,  să  nu  uităm,  pentru  că  în 
țara sunt mult prea puține locuri unde se cântă, 
ai foarte multe cluburi în care poți să urci pe o 
scenă,  într-o  seară  de  jazz-session  sau  într-o 
seară de folk și să spui că vrei să cânți și tu o 
piesă.  Bun,  este  ok,  dar  mai  trebuie  să  ai  și 
puțină confirmare din partea unor oameni, care 

sunt  acolo cu o foarte atentă ureche pe tine, 
adică  juriile  de  specialitate  din  cadrul  festiva-
lurilor  și  care,  în  general,  sunt  oameni  care îți 
pot  deveni  colegi  de  breaslă,  pentru  că  sunt 
oameni cu foarte multă muzică în spate, cu ani 
de scenă, care au trecut prin destule, în general 
compozitori,  sau  sunt  oameni  de  radio.  Un 
feedback  din  partea  lor  este  întotdeauna ne-
cesar, pentru că dacă stai la nivelul ăsta de „Eu 
cânt cu prietenii mei prin parc și toată lumea îmi 
spune  mie  că  am  o  voce  bună”...  Dar  mai 
trebuie o confirmare, nu doar din partea priete-
nilor, ci din partea unor oameni care habar n-au 
de tine, care nu te cunosc, iar dacă ai și 1, 2, 3, 
4, 5 compoziții să ți se spună „Băi, versurile alea 
îmi plac!”, este enorm.

Cât  de  des  îți  faci  curaj  să  cânți  versurile 
altcuiva? Sau nu e o chestiune de curaj?
Nu e o chestiune de curaj  și  nici  de orgoliu... 
este o chestiune de dat. Mi s-a dat posibilitatea, 
de sus, de la mama, nu știu, să scriu. Până nu-mi 
dispare de tot filonul, că la un moment dat s-ar 
putea să sece și el, încă mai am  de unde, încă 
mai am resurse, încă îmi mai vin idei. De asta 
citesc  foarte  multă  poezie,  dar  niciodată   nu 
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m-am  gândit,  citind  poeme,  cum  ar  suna 
cântate. Doar le citesc și atât, e în zona aceea 
de acolo. Aceeași problemă o am și cu  cover-
urile,  cu  piesele  altora,  care  îmi  plac  atât  de 
mult, a lui Leonard Cohen,  Sting, care-mi plac 
enorm și le mai cânt uneori, recunosc, acasă, în 
formula proprie și mă simt așa puțin jenată, zic 
„Băi,  piesa  ăluia,  wow...”.  Nu,  nu  pot.  Cred  că 
deocamdată o să păstrez sfera asta. Dacă sfera 
asta se va sparge, atunci voi spune „Da, hai să 
văd dacă mai am ceva de transmis!” și mai e un 
lucu... Sper să mă țină suficient de mult, astfel 
încât să nu ajung nici să mă repet și nici să scot 
doar pe stocuri.

Dar  ai  scris  vreodată  pentru  altcineva  sau  ai 
putea?
Da, am scris pentru altcineva. Am scris, uite, de 
exemplu, pentru trupa care se numea Circa 7, 
m-a  rugat  Cristi  Dumitrașcu.  „Uite,  scrie-mi  și 
mie niște versuri, uite așa, haioase...” Și am scris. 
Am mai  scris  pentru  niște  oameni  care  acum 
lucrează piesele și sper să iasă bine. Acum, nu 
știu, e ciudat și să scrii, nu la comandă, dar să 
scrii punându-te în pielea altcuiva. Cred că, cel 
puțin în ceea ce privește proiectul ăsta care va 
apărea, m-am identificat foarte bine cu oamenii 
aceia, știindu-i foarte bine și atunci s-ar putea să 
iasă o chestie drăguță.

Am văzut că ai concerte în mai multe formule. 
Am  văzut  că  ai  și  o  formulă  care  aproape 
începe să devină...
Este standard.

Dar am văzut că ai și o formulă, tu cu pianul 
sau tu, singură. Unde te simți cel mai bine? Nu 
te  teme,  nu  află  nimeni.  Se  dă  la  radio,  nu 
ascultă nimeni.
Da, bineînțeles. (Râde) O să pui înregistrarea pe 
net, deci nu...

Da, pe net, atât...
Da... deci nu se uită nimeni din colegii mei de 
trupă. A... fiecare formulă în care cânt înseamnă 
altă experiență muzicală. Singură nu mai cânt de 
foarte mulți ani și refuz să cânt singură, pentru 

că, nu știu, nu mă mai regăsesc. E mai  plin, e 
mai altfel. Formula cu care cânt în mod standard 
e de trio: eu, Adrian Cristescu la clape și Tudor 
Alaru  la  bass.  Se  adaugă Ovidiu  Pondrea  sau 
Claudiu Purcarin la tobe, se adaugă Dan Nicolau 
la trompetă. Am mai cântat și cu Dragoș Șerbă-
nescu  la  contrabas,  asta  în  formula  foarte 
extinsă,  pe  care,  evident,  un  artist  tânăr  și-o 
permite RAR, pentru că... sunt alte discuții  aici. 
Am mai avut o formulă de trio cu Raul Pusac și 
cu Claudiu Purcarin, cu care am avut și 3 con-
certe prin țară. Atunci  a fost prima colaborare 
cu  Raul  Pusac.  Am  mai  avut  tot  cu  Raul  un 
proiect,  efectiv  pot  să-i  spun  proiect  aparte, 
numit „Joia păcătoșilor”,  un spectacol care s-a 
desfășurat în Joia Mare, înainte de Paști și în care 
am optat  pentru  formula pian  și  voce.  Pentru 
mine a fost ciudat din foarte multe puncte de 
vedere...  În  primul  rând a trebuit  să regândim 
toată  structura  și  conceptul  pieselor,  să 
reorchestrăm oarecum pentru formula aceea. În 
al doilea rând, eu fără chitară în brațe... E dificil, 
e  o  muncă  să  stai  doar  cu  microfonul  și  cu 
cealaltă  mână  care  nu  știe  unde  să  se  ducă. 
Drept urmare, la un moment dat, am făcut ceea 
ce-mi doream într-adevăr de ani de zile să fac, 
să-mi aprind o țigară pe scenă și să beau o gură 
de apă și să cânt cu mâna cealaltă, cum ar veni. 
(Râde)  Toate  formulele  astea  îmi  sunt  dragi, 
pentru  că  în  toate  formulele  astea  sunt  eu, 
evident, și îmi sunt dragă, muzical vorbind, adică 
nu  mă  pedepsesc  prea  rău,  dar  asta  nu  în-
seamnă că nu sunt critică la adresa prestațiilor 
mele. În fiecare dintre formule mă simt ca acasă, 
în  fiecare  formulă  am  norocul  uriaș,  ca  din 
partea celor de lângă mine, de pe scenă, să îmi 
vină o energie care mă salvează și mă face să 
mă pot urca pe scenă.

Tu ai foarte multe concerte în cluburi. Unde îți 
face cel mai mare plăcere să cânți, în formula 
asta? Într-un club sau într-o sală, cum să zic,  
clasică, unde sunt niște scaune și oamenii stau 
și ascultă?
Sunt structuri diferite: de public, de atmosferă... 
Recitalul se adaptează la condiții.  În teatru îmi 
place enorm de mult să cânt. Cele două lansări 

6666 2012  vara

4 a r t f o l k



mari din 2009 și 2011 au fost în spații de teatru. 
Este extraordinar. Poți să te joci cu decorurile, cu 
luminile...  Ai  material.  În  club  ești  puțin  mai 
limitat, evident, dar și acolo se pot face lucruri. 
Nu cânt în orice club și nu e o aroganță, doar că 
dacă acel club nu are minimă instalație, pe care 
noi să ne cablăm frumos și pe care să ne auzim 
decent, nu neapărat superb ca într-o super sală, 
dar să avem, măcar, câteva condiții minime în-
deplinite, atunci voi spune întotdeauna „nu”. În 
București să spunem că am un loc în care cânt 
de ani de zile și care se numește „Clubul țăra-
nului”,  unde măcar o dată pe lună am cântat. 
Am mai cântat și în alte cluburi și în „Aida Caffe” 
și  în  „Godot”  și  așa  mai  departe...  Sunt  niște 
spații foarte drăguțe și au ele ceva... au ceva. În 
țară, în schimb, nu prea poți să alegi, pentru că 
dacă  este  într-un oraș  un singur  loc  unde se 
cântă și un singur om care gestionează locul ăla 
și căruia îi este drag să cheme artiști ca mine, 
atunci,  evident,  că  și  eu  spun  „Ok,  hai  că  se 
rezolvă.  Hai  că  vedem noi  cum facem.”  Și  ne 
întâlnim undeva  pe  la  mijloc,  astfel  încât,  nici 
actul meu artistic să nu fie zdruncinat, dar nici 
pe el  să nu îl  coste enorm, pentru că știu  ce 
înseamnă  și  din  perspectiva  cealaltă,  cea  de 
organizator, cam ce înseamnă să faci o astfel de 
treabă. 

Acum îți pun o întrebare mai mult pentru mine, 
pentru că mă interesează pe mine să știu cum 
a fost joaca, treaba cu radioul, să fii realizator 
de radio. Ce a fost cel mai greu și ce a fost cel 
mai fain?
Așa se spune acum,  nu? Joacă!  Adică noi  ne 
jucăm la radio, nu e munca serioasă. Ăăă... nici 
nu mai știu în ce an era, dar era demult, prin 
2009  cred...  Aveam o   prietenă  care  lucra  la 
Radio Links, un radio online. I-am spus „Băi, cum 
ar fi să fac o emisiune folk, că nu prea sunt” și 
ea mi-a zis să scriu proiectul și  să vorbesc cu 
directorul de post. M-am dus, am făcut și mi-a 

spus „DA” instant, adică nu am apucat să prezint 
proiectul și așa am început colaborarea. Am tot 
colaborat  o  mulțime  de  sezoane  și  am  avut 
invitați și a fost senzațional! Un radio online îți 
asigură un confort... La început o să-l vezi ca pe 
un disconfort, pentru că trebuie să te ocupi tu 
de  butoane  și  de  restul,  dar  pe  urmă  este 
absolut sublim! Acum am luat o pauză și nu știu 
cât va dura această pauză. Din toamnă urmează 
să mai am niște discuții cu radio-ul, să văd dacă 
mai vor, dacă își mai permit în grila lor o astfel 
de emisiune, bine, teoretic și-ar permite, dar uite 
că suntem mulți care dorim să fim realizatori de 
radio și se ocupă foarte repede locurile.

Dacă ar veni un extraterestru, cineva de afară 
și ar spune „Alina, ce cânți tu? Dă-mi o piesă, 
trimite-mi o piesă!”,  că acum se trimit  fișiere. 
„Dă-mi o piesă din care să înțeleg ce cânți tu!”, 
ce i-ai trimite?
„Amantele”. Vrei să-ți spun și de ce sau... nu, nu! 
E okay.

E suficient atât. Săru' mâna! Mulțumesc!
Să crești mare! Spor!

Mulțumim!

transcriere din 
format audio:

Andelija Milas 
LNI Negrești
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Îmi place să cred, totuși, că aș deține o 
anumită doză de maturitate.

Ion  Cardauc: Care  sunt  începuturile  dvs  în 
pictură?
Victor  Voicu: Pasiunea pentru  desen și  pictură 
am avut-o undeva de pe la vârsta de patru ani. 
Cam anii ʼ73-ʼ74.

Ce  ziceau  cei  din  familie  despre  pasiunea 
dumneavoastră?
La  începuturi  nu  credeau  că  voi  persista  în 
această, să-i zicem, pasiune. Cu timpul sigur că 
au apreciat aceasta.

Ce vă place cel mai mult să pictați?
Nu cred că ar fi ceva care să-mi placă mai mult. 
Îmi  place  frumosul  în  sensul  cel  mai  larg  al 
cuvântului.

De unde vă inspirați de obicei pentru lucrările 
dvs? Călătoriți, mergeți în natură?
Starea de inspirație este o stare specială. Ea nu 
vine  la  cerere  și  nu a re nevoie de modele sau

Despre complexitate si 
pictura naiva 
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tipare la vedere ca: oameni, obiecte, fenomene 
naturale sau elemente din natură.  Inspirația se 
conturează în principal pe o stare lăuntrică de-
tașată,  calmă  și  nonconformistă.  Dar,  sigur... 
natura mă inspiră cel mai mult. „Evadez” în ea 
de  fiecare  dată  când  am  ocazia  și  timpul 
necesar.

Care sunt temele preferate de dvs.?
Nu  am o  temă  preferată.  Sunt  în  schimb în-
cântat de complexitate. Cu cât  tema este mai 
dificilă cu atât îmi crește tonusul în a o repre-
zenta, căutând astfel să simt, să vibrez la cote 
ceva mai privilegiate, la fel ca alți cutezători din 
breaslă.

Credeți  că  opera  unui  artist  ar  trebui  să 
reflecteze  neapărat  realitățile  existenței  sale, 
adică  să  fie  ancorat  în  perioada  pe  care  o 
reprezintă?
Desigur, nu. Ai observat că nici celelalte arte nu 
frizează contemporaneitatea întotdeauna. Însăși 
ARTA nu poate fi ancorată și îngrădită undeva 
într-un timp anume. Cu alte cuvinte, spectrul ei 
de manifestare ține de etern,  de libertate.  Nu 
poate fi constrâns actul creator.

Reveniți asupra unui tablou de obicei sau, cum 
se spune, „e gata din prima”?
De regulă din prima. Se întâmplă să revin uneori 
doar  din dorința  de a experimenta trăiri  inte-
rioare noi.

Câte lucrări ați făcut până acum?
Greu de spus... De ordinul miilor...

Cui îi datorați lansarea dumneavoastră ca artist 
plastic?
Domnului profesor Terec Liviu din Sângeorz-Băi, 
maestrului  sculptor  (răposat)  Mihai  Barbu  din 
Cluj Napoca și, bineînțeles, familiei mele.

Cu  ce  muzică  considerați  că  se  pot  asocia 
operele dvs?
Muzica clasică.
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V-ați gândit vreo clipă că veți ajunge pictor?
Nu m-am gândit (zâmbește). E sinonim cu „Te-ai 
gândit vreodată că poți respira???” (râde)

Sunt tinerii pictori pasionați de pictura naivă?
Nu pot ști cu exactitate. Bănuiesc că da, însă pu-
țini  la  număr.  Arta  naivă  păstrează  ceva  mai 
accentuat tehnici picturale infantile, nevinovate, 
copilărești. În operele picturale naive descoperi 
acea curățenie, acea puritate și simplitate carac-
teristică copiilor.

Ca om, sunteți un naiv?
(râde) Îndrăznesc să cred că nu. Deși viața mi-o 
mai trage peste nas uneori.  Îmi place să cred, 
totuși, că aș deține o anumită doză de matu-
ritate.

Care  e  cel  mai  mare  sacrificiu  pe  care  l-ați 
făcut vreodată pentru artă?
Acest lucru l-am lăsat întotdeauna la aprecierea 
celor din jur. Nu mi-ar plăcea probabil să aflu ce 
am pierdut sau am câștigat cu adevărat pe acest 
făgaș  minunat  al  artelor.  Nici  un  sacrificiu  nu 
este prea mare atunci când satisfacțiile și împli-
nirile  fiecăruia  dintre  noi  sunt  împărtășite  și 
celorlalți semeni.

Dragă  Maestre,  vă  mulțumesc  pentru  timpul 
acordat  acestui  dialog.  Vă  doresc  să  aveți 
parte de realizări remarcabile pe drumul ales.
Asemenea îți doresc, și îți mulțumesc!

Aerograful este un 
instrument ce 

utilizează o coloană de 
aer comprimat pentru 

a aplica culoare pe 
diverse suprafețe. Deși 

a fost inventat abia în 
1879, studiile 

demonstrează că 
această tehnică este 

folosită încă din 
timpurile preistorice, 
când oamenii lansau 

pigmenți pe pereții 
peșterilor prin tuburi 
provenite de la oase.
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Daniela Abageru
Scena jocului  de tenis  din  Blow-up:  Miche-

langelo  Antonioni  dinamitează  oarecum  per-
cepția  obișnuită  și  ne  arată  printr-un  ochean 
întors că suntem tributari unor obișnuințe care 
ne furnizează siguranță și stabilitate. Tindem să 
modificăm sau  să  completăm eventualele  de-
vieri  de  la  calea  obișnuită  pentru  a  scoate  la 
iveală tot ce este cunoscut, pentru că, precum 
spunea un personaj din cartea lui Julio Cortazar, 
„Șotron”,  Oliveira:  „Toate astea ne dau o mare 
siguranță  ontologică:  te  simți  foarte  sigur  pe 
tine însuți, ancorat cu nădejde în tine însuți și în 
tot ce te înconjoară”. 

Experimentele sunt bune atâta timp cât după 
ele te poți întoarce la ceea ce știi, cu un plus de 
cunoaștere, dar nu neapărat schimbat. Revela-
țiile  se deschid  mai  rar,  nu după fiecare  lucru 
nou ivit în  cale, iar scena cu jocul de tenis arată 
percepția realității  fără cuvânt și  sunet și  ni se 
demonstrează  că  suntem  construiți  pe  baza 
vizualului.  Este  știut  că  90%  din  cunoașterea 
noastră  vine  la  nivel  de  senzații  prin  această 
cale,  așa  că  nu ne  surprinde nimic!  Noutatea 
vine din faptul că pantomima celor prezenți este 
ca  o fotografie  cu viață  și  sânge,  și  artere,  și 
nervi  proprii.  Este  un  teatru  dus  dincolo  de 
teatru,  în  care  sugestia  este  conducătoare  și 
inteligența  completează  spațiile  libere.  Este 
adevărat:  pari  că  auzi  în  tăcerea  infernală 
mingea lovindu-se de teren sau ieșind în out, 

precum  și  răsuflarea  celor  doi  când  dau  cu 
paletele.  Este  o  realitate  care  provoacă  alte 
combinări  alte  percepției  și  apelează  la  su-
biectiv:  se frustrează calea obișnuită și  suntem 
scoși  din  drumul  bătătorit,  aducându-ni-se  în 
față sugestia și simțul ludic.

Julio  Cortazar,  în  „Șotron”,  pune la  un mo-
ment  dat  o  problemă:  Cum  arată  realitatea 
obiectivă?  Ce  este  realitatea  obiectivă  și  cum 
ajungem la  ea?  Prin  simțuri  în  primă instanță, 
dar nu sunt sigure sută la sută, pentru că per-
cepția  este  personalizată  și  atunci  realitatea 
văzută de fiecare are un dram de subiectivism în 
ea. Ce facem în aceste condiții? Dacă adunăm 
toate realitățile  subiective din  lume,  reușim să 
obținem ca rezultantă realitatea obiectivă? Sau 
e un joc închis? Destul de complicat! Sau destul 
de simplu, dacă ne gândim că: „Realitatea este 
aici și noi suntem în ea, înțelegând-o fiecare în 
felul nostru, dar în ea”. (Julio Cortazar)

Michelangelo Antonioni  se apropie de pro-
blema aceasta și încearcă să răstoarne un mod 
clar și sigur de a privi lucrurile. Ne scoate sono-
rul și ne creează disconfort inițial, dar apoi ne 
seduce  să intrăm în joc,  precum face și  foto-
graful când aduce înapoi mingea fictivă. Foto-
graful este un aparat de poze, de fixat în alb-
negru ceea ce îl  înconjoară.  Totul  este pretext 
pentru  fotografie,  totul  se  deschide  și  respiră 
pentru fotografie. Oamenii sunt la fel: reduși la 
artificiu pentru poze. Nu sesizez crize pertinente 

Clubul Cinefililor Iași vă propune un exercțiu de hermeneutică cinematografică prin 
pluri-perspectivă: noi vizionăm filmele și încercăm să le discutăm, dar nu reușim chiar la 
toate. Blow-Up al lui Michelangelo Antonioni a fost unul din filmele controversate care a 
încins spiritele și ideile cinefililor. Sperăm ca amalgamul de idei ce țin de receptarea 
individuală să vă arate cât de diversă și deschisă este a șaptea artă și cum punerea unor 
întrebări și comunicarea unor răspunsuri poate lărgi considerabil universul cunoașterii 
cinematografice și nu numai pe acela. 

BLOW-UP sau Brațele lui Michelangelo Antonioni 
întinse spre literatură (Julio Cortazar), teatru, 
morală, filozofie și fotografie
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de  conștiință.  Personajul  întruchipează  un  om 
care a stat atâta timp în spatele aparatului încât 
a uitat cum este să fii  în vâltoarea vieții,  să te 
simți expus și fotografiat de ea, încât gesturile îi 
sunt  frânte  uneori,  se  simte  incomplet  fără 
aparat. Apare construit ca pretext pentru a ni se 
demonstra o idee, dar nu are verosimilitate pâ-
nă la capăt.

Irina Savin
Cred că ultimul lucru urmărit de Michelangelo 

Antonioni în Blow-Up e să trateze crima dintr-o 
perspectivă morală.  Dacă ar  fi  aleg drumul  in  
extremis,  ideea  pe  care  aș  intui-o  în  urma 
vizionării  filmului  e  că  arta  e  pe  o  traiectorie 
complet diferită de morală sau reguli, în general. 
Ce urmărește fotograful tot timpul? Să denunțe 
crima? Să găsească vinovatul? Nicidecum!

 Caută, în calitate de artist, să surprindă prin 
arta  sa întreaga gamă de sentimente pe care 
moartea surprinsă pe viu le provoacă sau, pur si 
simplu,  moartea  (emoțiile  sunt  trăite  de  el  și 
'consumatorii'  artei  sale),  moartea cu preludiul 
său  (ritualul  erotic  și  ludic,  capcana  în  care  îl 
atrage  femeia  pe  cel  împușcat),  moartea 
propriu-zisă  (momentul  în  care  o  ființă  își 
schimbă instantaneu statutul devenind un obiect 
fizic)  și  epilogul,  devenirea  de  după  moarte, 
care e cam greu de surprins chiar și pentru cel 
pasionat  de  artă,  fotograful  nemaireușind  să 
găsească cadavrul. 

Un aspect legat mai puțin de poveste și mai 
mult  de  regie,  având  în  vedere  că  filmele  le 
clasificăm la Clubul Cinefililor după regizori și nu 
după scenariști  sau actori,  este faptul că foto-

grafia este elementul  care transformă filmul în 
meta-film. Totul e conceput în așa fel încât acto-
rul  își  joacă  bine  personajul,  iar  personajul  își 
joacă și  mai bine al  doilea rol:  dificil  de inter-
pretat, o ființă duplicitară. Din acest motiv cred 
că filmul lui Antonioni e centrat pe „a POZA un 
sentiment,  o  stare,  ceva...”.  Semnificativă  (și  în 
același timp amuzantă) mi s-a părut scena con-
certului rock - inițial toți se uitau ca la teatru la 
cei de pe scenă, pentru ca în câteva minute să 
treacă la o cu totul altă stare, sărind toți înne-
buniți  după chitară.  La  fel  de  revelatorie  este 
scena finală:  suntem convinși  că  fotograful,  la 
rândul  lui,  a  fost  în  căutarea  unui  rol  (cel  de 
artist oare?) și, faptul că intră în jocul mimei, nu 
poate însemna altceva decât că și-a acceptat, în 
cele din urmă, rolul  oferit  de circumstanțe.  Iar 
mie nu îmi rămâne decât să îmi accept rolul de 
amator în ale filmului și să închei!

Silviu Ciocan
1. Ce este  realitatea? Voi fi sublim, voi decola 

de pe pista realității,  spre a o privi  de sus cu 
detașare și dispreț. Aripile îmi vor fi bisturiuri cu 
care voi spinteca aerul, trecutul, prezentul și pe 
mine  odată  cu  ele.  Vă  e  greu  să  mă vedeți? 
Credeți că vă mint? Nici vorbă! Haideți, faceți, vă 
rog,  efortul  de doi  lei  de-a  mă privi  în  toată 
goliciunea mea. Ați ghicit: sunt dezbrăcat și her-
mafrodit  cu  acte  în  regulă:  am  nasul  cât  un 
beculeț roșu, blănița verde cu iz de fluturoi îm-
perecheat  cu  crini,  firește  albi,  labe  de  sca-
fandru, capul cât un  dovleac ciuruit de un copil! 
Mă zbengui în fața voastră, sunt mereu cu voi, 
dar nu vă catadicsiți să mă vedeți. Măriți, vă rog, 
imaginea!

„Realitatea este unul din cuvintele care fără  
ghilimele nu are nici un sens”, spune Nabokov 
pe la sfârșitul nimfetei lui de hârtie. Iată miza: 
dinamitarea  a  ceea  ce  suntem  obișnuiți  să 
credem că se cheamă realitate! Nu știu cum și-a 
structurat Cortazar scrierea, dar  mă pot încu-
meta să exprim ce cred că a făcut  Antonioni: 
problematica existenței unui eveniment în cadrul 
realității,  care se manifestă simultan! Strâmbați 
cumva din creiere? Imposibil? Pe limba oame-
nilor cu beculeț roșu cât nasul unicornului pur-
sânge de Gabrisia, s-ar traduce: crima a existat 
și nu a existat! Cheia stă  în alegerea sistemului 
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de referință, concept atât de drag oamenilor de 
litere.

2. Vă place tenisul? Gașca zurbagiilor joacă 
de-a  adevăratelea  o  partidă  de  tenis.  Nu  au 
mingea,  dar fac rămășag cu voi că ați avut grijă, 
când priveați respectivele imagini cu jucătorii, să 
puneți mingea acolo unde îi era locul. Sper că 
nu pierd pariul, dar asta a fost pentru mine re-
velator (și oamenii cu beculeț roșu au relevații!): 
am  introdus  instantaneu  mingea  și  paletele 
acolo. Creierul meu grijuliu mi-a spus că așa e 
realitatea. Întrebarea mea ar fi: se încerca să se 
demonstreze că ce fac ei  acolo este tenis sau 
acest obiectiv este pus în slujba unei ironice și 
amare concluzii? Adică  se imita o realitate știută 
de toți cu scopul de a ni se demonstra că nu ne 
putem desprinde din vizual, nu putem accepta 
că ceea ce fac ei  acolo este o nouă realitate, 
una  tributară  celei  pe  care  o  parodiază,  dar 
totuși  nouă?  Trebuie  să  băgăm  noi  o  minge, 
niște palete pe acolo ca să negăm acest lucru...

3. Câți oameni, atâtea case. Câte case, atâtea 
„prize”. Câte prize, atâtea uitări.

4. Scârțâieli - Am rumegat cu greu partea în 
care fotograful nu-și  pune nici cea mai mică în-
trebare  cu  privire  la  agitația,  cel  puțin  bănui-
toare, a iubitei. La fel de greu de acceptat îmi 
pare punerea pe tavă a cadavrului, ca în basme: 
comoara rămâne la  locul  ei  până ce Alesul  o 
înțelege, după care dispare, morala fiind că el 
are  o comoară mult mai de preț la nivel mental, 
spiritual,  decât  comoara  (obiectul  în  sine).  Nu 
dovada îi e mai de preț fotografului, ci ceea ce 
emană ea. Dispare cadavrul, dar el rămâne cu 
revelația în sânge. O posibilă scuză pe care pot 
să i-o acord fotografului ar fi aceea că el per-
cepe lumea doar prin intermediul aparatului de 
fotografiat, este un aparat de fotografiat, ca noi 
toți  de  altfel,  care  are  nevoie  permanent  de 
mărire.

5. De ce nu ne facem toți fotografi? De vre-
me  ce  funcționăm  ca  niște  aparate  de  foto-
grafiat (selectăm, pozăm, rupem fragmente din 
timp și  spațiu),  de ce nu dorim să amplificăm 
această  caracteristică  primară  prin  „cel  mai  la 
îndemână mod”, acela de a ne lua aparate foto 
și de a zumzăi cu ele pe câmpii?

6. Cine pe cine minte în film? Minciuna naște 
altă realitate sau o maschează pe cea nedorită?

Închei  cu  beculețul  roșu aprins  din când în 
când!

Ion Macovei
Scopul fotografului e să înregistreze lumea în 

imagini memorabile, de unde să reiasă cumva 
concepția omului  asupra existenței,  dar într-un 
mod care nu epuizează și  lasă loc  unei  inter-
pretări deliberate. Ceva din libertățile eseului a 
împrumutat Antonioni în realizarea amalgamului 
artelor  vizuale  din  Blow-Up (fotografie,  decor, 
film, pictură). Dacă ați citit cumva orice povestire 
de Cortazar (ex. „Celălalt Cer”), ați  înțelege că 
cei doi împărtășesc aceeași concepție filozofică 
despre  realitate  și  anume  că  realitatea  există 
atâta  timp cât  e  împărtășită  de  cel  puțin  doi 
oameni.  În  aceste  condiții  ea  este  adevărată. 
Atunci  când  Thomas  are  pozele  care  mărtu-
risesc modul cum s-a întâmplat  crima din parc, 
lucrurile sunt certe, chiar dacă prietenul drogat 
nu-l  crede.  Într-o  situație  opusă,  realitatea  se 
pulverizează și crima devine o experiență exclu-
siv personală, ca un vis. Jocul clovnilor, care m-a 
amuzat mult, e sugestiv în această privință. Nu 
contează dacă mingea de tenis nu se vede, căci 
ea oricum există: Thomas s-a prins în jocul sub-
versiv  al  simțurilor  obișnuite,  ca  și  camera  de 
luat vederi, ca și mine, ca și Antonioni.

 
Emanuel Guralivu

La finalul filmului am avut revelația a ceva ce 
doar intuiam, dar nu-mi puteam clarifica în me-
toda hermeneutică și anume scriitura acestui re-
gizor și tematica în sine. Atât  Aventura,  Eclipsa, 
Blow-Up, cât și  Zabirskie Point sunt meta-filme, 
în care se intersectează două scriituri cinemato-
grafice, una tradițională și alta care se constituie 
într-o alternativă/ comentariu-eseu a celei tradi-
ționale.  Filmele  lui  Antonioni  au  ca  personaje 
aceste  două  scriituri  cinematografice,  filmul  în 
sine e un dialog al  acestor  scriituri.  Tot  ce  se 
întâmplă  în  film:  dialogurile  încâlcite,  tăcerile, 
imaginile mișcate sau nu, sunt elemente de dis-
curs meta-cinematografic. 
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Blow-Up începe  cu  acel  grup  de  oameni 
deghizați, mimi care se comportă haotic sau nu, 
și apoi facem cunoștință cu personajul principal, 
cel puțin așa credem noi. Iată cele două scriituri! 
Povestea  fotografului  care,  lucrând la  albumul 
de  fotografii,  descoperă  întâmplător  o  crimă, 
este scriitura tradițională ce urmează o desfă-
șurare epică destul de coerentă, pe tiparul clasic: 
început-cuprins-sfârșit, cauză-efect. Cu cea de-a 
doua  scriitură  filmul  cunoaște  indeterminarea, 
momentul  aventurii,  al  eclipsei,  al  măririi,  al 
exploziei, al libertății într-un sens profund meta-
ficțional  sau  meta-cinematografic.  În  cea  de-a 
doua scriitură se ascund momentele de tăcere 
în  care  imaginea  strigă,  iese  din  ecran,  se 
smulge de pe pânză și ne invadează privirea în 
sens ontologic. Fotograful nu mai găsește mor-
tul, grupul de clovni mimează un joc de tenis. 
Vorbim aici despre o criză a limbajului cinema-
tografic de până la Antonioni? Cred că  da! Fo-
tograful,  dacă  vă  amintiți,  e  liantul  între  cele 
două scriituri, el nu e un personaj, e pur și sim-
plu  un  pretext  pentru  a  pune  în  dialog  cele 
două scriituri cinematografice.

De  ce  tocmai  fotografia?  În  Blow-Up și  în 
celelalte  filme  imaginea  lui  Antonioni  are  un 
caracter  fotografic  precum o  situare  in  iluzie: 
iată cumva cheia discursului său cinematografic. 
Ce vreau să spun cu asta? Aparatul de fotogra-
fiat înregistrează crima și mortul și-l face conști-
ent pe fotograful nostru că s-a petrecut o crimă. 
El merge și verifică, și, într-adevăr, mortul există.

Ce  se  întâmplă  când  ajunge  în  atelier? 
Fotografiile  au  dispărut,  rămânând  cea  care 
păstrează imaginea mortului, dar și aceasta este 
discreditată  ca  mărturie  fiind  comparată  cu  o 
pictura  pointilistă  sau  abstractă,  aleatoriu 
compusă. Fotografia vorbește prin imaginea pe 
care o încremenește. A doua zi mortul nu mai 
există și se joacă tenis prin pantomimă.

Ce se întâmplă?  A existat o crimă sau nu? 
Fotografiile  au  mințit?  A  fost  o  iluzie  totul? 
Antonioni pune în discuție vechiul limbaj cine-
matografic  și  mecanismele  prin  care  situa  în 
iluzie  pe  spectator,  îl  analizează  în  punctele 
cardinale  ale  situării  în  iluzie.  Filmul  nu  e  o 
concluzie,  dar e un răspuns: noul limbaj cine-
matografic, noua scriitură, fotografia ca situare a 
spectatorului in iluzie, dar nu prin încremenire, ci 
prin mișcare a imaginilor. Fotografia este nara-
torul, este iluzia, este filmul în sine. Cam atât!

Dan Mititelu, fondatorul Clubului Cinefililor
Aveam o convingere: că România arată pre-

cum un circ tocmai din cauza incompetenților 
cu tupeu ce ocupă locurile „pasionaților” smeriți. 
Aveam și o bănuială: că în acest Club sunt oa-
meni „tăcuți” care înțeleg și iubesc arta cinema-
tografică  mult  mai  adânc decât  orice  „invitat”, 
„prezentator” sau „moderator”. Opiniile voastre 
mi-au produs,  cerebralo-atrial,  o  mini-explozie 
(blow-up)  și mi-au  confirmat  bănuiala.  Acum, 
slavă Domnului, am o nouă convingere…
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Anđelija Milaš: Care considerați  că este cea mai 
frumoasă parte din activitatea de jurnalist?
Ion Cristoiu: Cea mai frumoasă parte din viața mea 
de jurnalist este aceea când am fost jurnalist pur și 
simplu.  Adică  la  început,  colaborator  în  1968  la 
Viața  Studențească,  pe  atunci  fiind  mereu  fericit 
când  vedeam  că  îmi  apărea  câte  un  articol  la 
București. Acum, public în fiecare zi și nu sunt așa 
de fericit ca atunci când îmi apărea într-o revistă 
centrală semnătura.

Există această percepție cum că scriitorii sunt mai 
retrași,  fiind  cu  greu  determinați  să  vorbească 
despre opera lor. Cum procedați dumneavoastră?
Sunt și critic literar și probabil că dacă ar fi să scriu 
despre cărțile  mele de proză,  aș  scrie  o cronică 
bună,  pentru  că  îmi  cunosc,  în  calitate  de  critic 
literar,  mecanismele.  În  general  nu-mi  place  să 
vorbesc despre carte și  cu atât mai mult  despre 
proza satirică, deoarece satira e un gen la lectura 
căruia  trebuie  obligatoriu  să  râzi.  Dacă  nu  râzi, 
oricât aș veni eu să explic, înseamnă că a fost un 
eșec cartea.

Prezentați emisiunea „Ultimul cuvânt” la B1 TV de 
pe 29 august 2011. Există cineva pe care vi l-ați fi 
dorit ca interlocutor dar nu ați reușit să-l aveți ca 
invitat într-o emisiune?
Da, e o întrebare interesantă. Cred că sunt mulți; 
probabil regret că n-am putut și nu o să pot nicio-
dată să-l aduc pe I. L. Caragiale. Cred că ar fi fost 

un interlocutor  senzațional  și,  aș  putea  să spun, 
mult mai interesant decât Eminescu. Cred că Mihai 
Eminescu nu ar fi fost un interlocutor pe televizor 
foarte  bun,  dar  sunt  sigur că I.L.  Caragiale  ar  fi 
spart rating-urile și uite acum mi-ai dat o idee, ca 
să  vedeți  ce  importante  sunt  întrebările  inteli-
gente... Cred că ar trebui să scriu, să mi-l imaginez 
pe  I.L.  Caragiale  ca  pe  o  posibilă  vedetă  de 
televiziune. Cred că ar fi fost un extraordinar par-
ticipant  la  toate talk-show-urile  din  România. 
Oricum o bătea pe doamna Monica Tatoiu. (râde)

Ce părere aveți despre mediul cultural românesc? 
Mă refer la mediul jurnalistic,  mișcările culturale 
constante  sau  contactul  dintre  mediul  cultural 
românesc cu cel exterior.
Mediul cultural românesc are o mare problemă la 
ora actuală. Nu are publicații sau emisiuni pe care 
eu  le  numesc  interfața  între  spațiul  cultural  și 
consumator. Eu am făcut de-a lungul vremii și re-
viste de acest gen. Fac și acum revista Historia sau 
„Dosarele  istoriei”,  adică  acele  publicații  care 
reușesc,  fără vulgarizare,  să  prezinte cultura atât 
de interesant  încât  să  încline spre ea și  oamenii 
care nu sunt interesați de cultură.

Înainte să vă apucați să scrieți, v-ați gândit la ce 
se  va  întâmpla  ulterior?  La  ce  impact  vor  avea 
cărțile dumneavoastră asupra cititorilor?
Nu... nu mă gândesc niciodată. De fapt, am ajuns 
la  ora  actuală  să  scriu  așa  cum bănuiesc  că  un 

Ion Cristoiu a publicat 24 de volume de proză satirică, eseuri, publicistică și ediții critice (între anii 
1974 și 2011), și este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști și analiști politici români, fondator al 

cotidianului Evenimentul zilei și colaborator al unor importante cotidiene și posturi de televiziune.
Vineri, 22 iunie, a avut loc evenimentul de lansare a noului volum de proză satirică semnat de Ion 

Cristoiu - Agentul CIA cu talpa ruptă. La eveniment au luat cuvântul, alături de autor, actorul George 
Mihaiță, criticul literar Alex Ștefănescu, Dan Andronic, director general al Editurii Evenimentul Zilei și 

Capital și Constantin Vlad, redactor-șef la Curtea Veche Publishing.
În volumul Agentul CIA cu talpa ruptă vom întâlni o Românie a veseliei generale, întinsă de la 

Nistru până la Tisa și de la Cotroceni până la Victoriei. Într-un cuvânt, cartea nu este altceva decât 
România lui Ion Cristoiu, adunată cu bune, rele, și cu foarte mult umor, într-o lucrare literară ce 

exprimă o stare de fapt.
Ion Cristoiu a avut alături numeroși colegi de breaslă, dintre care amintim pe Robert Turcescu, 

Florian Bichir sau Claudiu Șerban, dar și oameni politici, precum Nucușor Dan, Raluca Țurcan sau 
Adrian Videanu.

Lansarea a marcat de asemenea împlinirea a 20 de ani de Evenimentul Zilei.
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fochist  de  bloc  se  duce  în  fiecare  dimineață  și 
verifică acele cazane. Mă amuză scriitorii sau jur-
naliștii care vorbesc despre sentimentul posterității 
pe care-l au. Eu când scriu am de făcut ceva. Nu 
știu… Un croitor are de făcut niște pantofi, iar eu 
am de făcut o carte și trebuie să o termin.  Ăsta 
este singurul lucru pe care mi-l propun.

Ce sfaturi le oferiți tinerilor ce vor să se lanseze 
într-o carieră politică?
Tinerilor  care  vor  să  se  lanseze  într-o  carieră 
politică, eu le dau un singur sfat: întâi, să facă ceva 
într-o altă carieră, pentru că în momentul în care 
intră  în  politică  să  poată  să  renunțe  la  politică 
pentru a nu face compromisuri. Deci marea pro-
blemă  a  politicienilor  români  este  faptul  că  trei 
sferturi dintre ei sunt de meserie politicieni și dacă 
sunt dați afară din partid sau de la putere, fac crize 
deoarece rămân șomeri. Dacă ar fi avut și o altă 
profesie, probabil că și-ar fi spus „Nu-i nimic, mă 
întorc la profesia mea“ și în profesia respectivă sunt 
mult mai buni decât politicieni.

De asemenea, ce părere aveți despre copiii ce și-
au găsit  un refugiu în  jocurile  video și  care  au 
uitat parcă de cărți,  de importanța și de semni-
ficația lor?
Nu cred că acești copii au uitat…. Marea problemă 
nu e că au uitat de cărți, ci că au uitat de maidan. 
O să râdeți, dar o carte apărută la chinezi demult 
avea drept teză că un copil de chinez este supe-
rior  unui copil  de american, deoarece copilul  de 
chinez a furat mere. Ce vrea să spună asta? Vrea 
să spună că copilul respectiv, ca și copiii de români 
simpli, a avut experiența vieții.  Internetul este cea 
mai primejdioasă școală pentru un copil pentru că 
pe internet ești stăpân și pe internet nu te mușcă 
nici măcar câinele, eventual îl muști tu. Pe când, în 
viață, lucrurile stau invers.

Ați  putea  face  o  comparație  între  învățământul 
de pe vremea dumneavoastră și cel de acum?
Da, în defavoarea învățământului de acum, era un 
învățământ foarte serios. Rămân uluit când văd azi 
câți  doctori  avem,  câți  profesori  universitari,  câți 
îndrumători  de  doctorate,  câți  rectori,  decani  și 
poate că e un paradox, dar eu nu sunt nici măcar 
asistent la o școală de jurnalistică, în timp ce colegi 
de-ai  mei  mai  tineri  sunt  deja  chiar  decani  de 

facultate. Pentru mine, ca fost student la filosofie, 
imaginea  de  decan  era  asociată  cu  cea  a  unui 
mare profesor. 

Îmi  puteți  face  o  comparație  între  Ion Cristoiu-
scriitor și Ion Cristoiu-jurnalist?
Cred că… oricât s-ar putea să pară de paradoxal, 
sunt un autor într-un gen pe care puteți să-l notați, 
s-ar numi „prozogazetarie”.  Este vorba de gaze-
tarul  care  face  proză  sau  prozatorul  care  face 
gazetărie;  Mihail  B.  este  unul  dintre  acei  mari 
prozogazetari,  toate  schițele  lui  Caragiale  pot  fi 
considerate până la urmă reportaje.  Nenorocirea 
jurnalistului Cristoiu este că uneori face literatură și 
când  face  gazetărie,  iar  uneori  politicienii  sunt 
pentru mine personaje imaginare și nu reale.

Care considerați că este cea mai mare realizare a 
dumneavoastră, până în momentul de față?
(Râde) E o întrebare dificilă… Cea mai mare rea-
lizare a mea sunt  cărțile  pe care nu le-am scris 
încă. Tot ce am scris până acum nu sunt realizări.

8080 2012  vara

z o n a  L p u b l i c i s t i c ă



 

cr
ea

ție
  l

ite
ra

ră

8181vara  2012

Jo
cu

ri 
cu

m
ăr

ge
le

 d
e

st
icl

ă



Amintiri 
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Locuiam pe o planetă mică, fără vegetație, o 

planetă  care  privită  din  spațiul  înconjurător, 
arătă ca o piftie,  și  sincer să fiu precum sunt, 
nouă nu ne prea păsa de asta.  Nu suntem o 
populație numeroasă, doar câteva zeci de spe-
cimene, iar suprafața planetei, cam de 137 de 
pătrate,  ne  este  suficientă.  Hrănitul  este  o 
chestie atipică fiindcă pentru asta ne îndreptăm 
spre un anume capăt  al  Piftiei,  de unde izvo-
răște o substanță fierbinte și roșie care curge în 
spasme aruncând în jur un fum înecăcios.

Locuim pe partea de sus a Piftiei, asta deoa-
rece spre partea de jos nu se aplecase nimeni 
de frică să nu cadă. Principala ocupație și chiar 
pasiune a mea și a semenilor mei este statul cu 
burta la soare, doar Nășica mea este altfel de 
felul ei, findcă, de fiecare dată când mă vede, nu 
se poate abține să nu mă pocnească.

Trecură ceva cicli  buni de când tot  stăteam 
noi  așa  liniștiți  cu  burțile  la  soare,  când  au 
apărut  niște  zănatici  ce-și  spuneau  Libelungi, 
care  s-au apucat  de sărit  în  sus,  tot  mai  sus, 
până când unul a sărit sus de tot și dus a fost. 
Singura  minoră  problemă  e  că  la  fiecare  salt 
orbita Piftiei noastre se modifica corespunzător, 
astfel că la un moment dat, eram în centura de 
meteoriți, iar la un alt moment dat Piftia avea o 
traiectorie  destul  de  alungită  cu  o  mișcare 
accelerată  în  apropierea  Soarelui,  moment  în 
care cei  care nu se țineau bine de planetă se 
pierdeau  în  spațiu,  și  o  mișcare  încetinită  în 
partea  cealaltă,  întunecată.  Astfel  am  fost 
nevoiți să-i folosim pe cei care fac salturile cele 
lungi,  adică  pe  Libelungi,  pentru  a  efectua 
corecțiile de orbită necesare, nu care cumva să 
ne facem Piftia praf de vreun meteorit. Mulți s-
au  pierdut  în  spațiu  în  acele  zile,  datorită 
manevrelor bruște și grosolane ale Libelungilor.

Având o anume criză de identitate și negă-
sind rostul  și  logica statului  cu burta  la soare, 
unii  dereglați  au început  să inventeze  un nou 
concept:  nemurirea.  E  adevărat,  în  lunga  sau 
scurta noastră istorie nu s-a înregistrat  nici  un 
deces, astfel că ei, dereglații, s-au declarat ZEI. 
Au construit, din te miri ce, niște loje, după care 
s-au  așezat  cu  fundu-n  ele,  stau  acolo  și  ne 
spun nouă ce trebuie să facem. Adevărul e că la 
un moment dat a apărut unu’ mai cu moț, care 
s-a proclamat DumneZeu și vorbește toată ziua 
de o matrice spațio-temporală care cică ne-ar 
înconjura.

În rest e bine, stăm toată ziua cu burțile la 
soare, doar când mă vede Nășica cu zâmbetul 
de bucurie a vieții  pe mutră vine de mă poc-
nește cu ce apucă peste bot. 

Lucrurile  se  aflau  într-un calm  cosmic  coti-
dian,  Piftia  intersecta  din  când în  când orbita 
unui  concetățean  de-al  nostru  ce  orbita  prin 
spațiu;  el  ne  povestea  ce  a  mai  văzut,  noi  îi 
spuneam ce am mai făcut după care fiecare își 
vedea de drum;  el  cu  orbita  lui,  noi  cu  Piftia 
noastră. 

Zeii au început un fel de scandal și bineînțeles 
noi eram cei care suferim, din cauza gălăgiei pe 
care  o  făceau,  așa  că  neavând  ce  face  l-am 
rugat,  pardon,  am  strigat  la  DumneZeu  să 
intervină, ce orbita măsii stă acolo sus degeaba! 
După ce am strigat noi ca nebunii vreme de câ-
teva  zeci  de zile,  a  catadiksit  și  el  să  ne răs-
pundă că nu vrea să fie deranjat fiindcă mai are 
de lucru la matrice, așa că i-am lăsat și noi pe 
semenii noștri cu apucături de zei să se certe în 
tagma și nemurirea lor de fraieri și handicapați 
piftitici ce sunt ei.

Încă o zi. Azi ar trebui să merg la marginea 
planetei să bag și eu ceva în stomac, dar nu am 
chef. Celălalt, de lângă mine, observă și întreabă 
calm  de  ce  nu  mănânc;  eu,  neavând  nici  un 
cuvânt în vocabular pentru a descrie starea de 
lene a mâncării, i-am răspuns sec:

- Post! (adevărul e că nu mi-a venit în cap alt 
cuvânt, ca derivat al Piftiei, de fapt de mult mă 
gândeam la un masculin al Piftiei)

-  POST!?!?!?!?  Căscă  el  ochii  mari,  și  se 
îndreaptă împleticindu-se de emoție  la celălalt 
de  lângă el  pentru  a-i  șopti  la  ureche marea 

Când am fost scuipat în 
lume de mama, Nășica mă 

pocnea peste bot cu ciudă, 
ca să-mi șteargă de pe mutră 
zâmbetul de bucurie a vieții.
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taină, arătând cu degetul spre mine, bineînțeles, 
animalu’,  care stam la soare cu o stâncă între 
dinți.  Celălalt  de  lângă  celălalt,  căscând  de 
asemenea  ochii  la  fel  ca  celălalt,  se  apucă  și 
strigă de-l auzi toată Piftia:

- PPPOOOSSSSTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Din  acea  zi  nimeni  nu  s-a  mai  atins  de 

mâncare până când mie nu mi-a venit chefu’ să 
mănânc!!! Ce cafteală am luat de la Nășica pen-
tru asta. 

Mare  vorbă  a  fost  și  cu  părăsirea  Piftiei, 
atunci când ne-am intersectat orbita cu un Libe-
lung, vagabond al spațiului, care ne-a spus că ar 
fi o planetă mult mai mare mai încolo, arătând 
cu degetul într-o direcție oarecare. După câteva 
zile de controverse, bătăi cu zdruncinături și de-
vieri de la orbită, am căzut cu toții de acord că 
trebuie să părăsim Piftia, dar nu a mai fost gă-
sită direcția arătată de Libelungul vagabond al 
spațiului, așa că liniștiți ne-am așezat din nou cu 
burta la soare.

După ceva timp m-am trezit și ne-am trezit în 
urletele asurzitoare ale unuia dintre noi. Toți s-
au adunat grabnic în juru-i  pentru a-l  asculta. 
Am aflat  de la Nășica,  în timp ce mă pocnea 
peste bot, că ar fi vorba de un artist. Sub lovitu-
rile pe care le încasam am încercat să mă lămu-
resc asupra a ceea ce ar fi, ceea ce se cheamă 
artist, dar nu am reușit să mai storc nimic de la 
Nășica. Pentru ca măcar tu cititorule să-ți faci o 
părere, mai pot scrie că la scurt timp a apărut 
un altu’ care-și zicea artist plastic. El modela bo-
lovani  sau  pietre  după care  le  găsea  câte  un 
nume;  tot  felu’  de  nume  tâmpite;  sufla  apoi 
asupra bolovanilor proaspăt numiți și bolovanii 
începeau să se miște printre noi ca și cum ar fi 
fost vii.

Totul  în  jurul  meu pe mica  noastră  planetă 
Piftia părea să aibă un sens, un sâmbure de ar-
monie cvasiplictisitoare, astfel că niciodată zâm-
betul de bucurie a vieții nu-mi dispărea de pe 
mutra afișată, până în ziua în care a fost scuipat 
în viață unu’ care de cum a apărut s-a autopro-
clamat Micul PrinTZ. Handicapatu’ naibii, auzi la 
el Micul PrinTZ, da’ unde te crezi tu măi tărtă-
cuță? …Desena tot felu’ de dihănii ciudate care 
înghițeau alte dihănii  ciudate, bătea toată ziua 
câmpii cu o floare pe care el  o uda ca să nu 
moară, dar bazaconia cum că el ar fi singur pe 

planetă m-a scos din minți, așa că l-am pocnit în 
cap cu floarea lui până i-am crăpat tărtăcuța aia 
de gogoman, și l-am sugrumat încet dar sigur 
cu chestia aia lipicioasă căreia el îi spunea șarpe.

Astfel  s-a  înregistrat  primul  deces  în  istoria 
Piftiei. Cum niciunul dintre noi nu mai văzuse un 
mort, neștiind ce-i aia sau ăla, ne-am uitat noi 
mult și lung la el, până când ăsta care-și zicea 
DumneZeu a făcut o intervenție în matrice, că 
tot lucra sărăcuțu’ la ea de ceva vreme, l-a trezit 
și l-a aruncat în spațiu pe o orbită ce intersecta 
un meteorit numai bun pentru el.

Lucrurile au intrat din nou în normal, astfel că 
după câteva zile de somn zdravăn, m-am trezit 
cu un „să nu-mi cred ochilor” cât casa. Piftia era 
împărțită în două, unii care își ziceau turnători și 
ceilalți, care erau locuitori simpli ai Piftiei și care 
erau considerați de turnători drept o amenințare 
la  ordinea  prestabilită  a  Piftiei.  Scopul  și  visul 
turnătorilor era ca toți să devenim turnători căci 
numai astfel stabilitatea și liniștea or domni pe 
planetă.

Văzând ei  că noi râdem cu lacrimi de abe-
rațiile lor, au devenit și mai încruntați și au înce-
put să proclame tot felu’ de lucruri mărunte fru-
moase  și  cotidiene  ca  fiind  nesănătoase,  de 
pildă au interzis întâlnirile publice, de parcă pe 
Piftia ar fi putut fi și  altfel de întâlniri, apoi au 
trecut la aruncarea în spațiu, pe timp de noapte, 
a dușmanilor lor cei mai aprigi, adică pe cei care 
râdeau cel mai tare. 

La  un  moment  dat  turnătorii  au  dezvoltat 
ideea apariției unor amenințări la securitatea și 
stabilitatea Piftiei, a unor așa-zis teroriști, reușind 
chiar  să  creeze  anumite  evenimente  teribile 
pentru ca astfel să-și poată justifica vânătoarea 
pornită  împotriva  unor  semeni  ai  noștri,  pre-
zențe  ilustre,  aș  putea  spune,  ale  Piftiei.  Noi 
continuam  să  ne  distrăm  copios  pe  seama 
turnătorilor până în ziua în care au pus stapânire 
pe  marginea  Piftiei,  de  acolo  de  unde izvora 
hrana. Eu cu Nășica și încă câțiva, am pus mâna 
pe niște bolovani și i-am pocnit tare peste bot și 
la  fund  până  le-au  ieșit  secretismele  pe  nas, 
urechi, ochi, etc.

Acesta a fost primul și ultimul conflict, armat, 
de  magnitudine  planetară,  din  eterna  noastră 
istorie,  conflict  care  a  dus  la  desființarea 
turnătorilor.
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Între  timp,  numărul  artiștilor  s-a  înmulțit  și 
nevoia de spațiu de asemenea, astfel că într-o 
bună zi mi-am luat inima în dinți și m-am aple-
cat în jos pe partea cealaltă a Piftiei, și mare mi-
a fost surpriza să văd o trupă de zarghiți care-și 
ziceau  Petrică cel  ROZ, cântând fără oprire cu 
vocile  sugrumate  de  singurătate,  melodia,  la 
vremea  respectivă  puțin  cunoscută,  „Partea 
Întunecată a Piftiei”.

Un altul dintre acești  proaspeți artiști  jucân-
du-se el cu materia de bază a Piftiei, a construit 
un univers în miniatură care să ne semene nouă, 
astfel  a  desemnat  un spațiu  ceva mai  măricel 
așa  de  vreo  juma’  de  pătrat  și  l-a  intitulat 
„Grădina Eden”, eu nici până astăzi  nu am înțe-
les  ce  înseamnă cuvântul  „grădină”  căci  Eden 
cred că e un nume propriu. El, artistu’, a plantat 
în această gradină Eden tot felul de animăluțe 
ciudate care mai de care mai… să zic așa deo-
sebite… sau poate originale? A creat apoi și un 
fel de atmosferă pentru ca acei micuți de acolo 
să nu fie prea conștienți de prezența noastră.

În  scurt  timp,  adică  doi-trei  cicli,  universul 
ăsta paralel  invadase aproape toată Piftia;  Zeii 
deveneau tot mai furioși, noi de asemenea, nu 
mai era un loc unde să stai cu burta la soare!!! 
Astfel  s-au  iscat  tot  felul  de  discuții  și  certuri 
care de care mai cumplite ajungându-se foarte 
aproape  de  pragul  unui  nou  conflict  armat. 
După  multe  astfel  de  consfătuiri  mai  toată 
lumea a căzut de acord în privința necesității de 
înecare a acestei creații  artistice. Ce l-ar mai fi 
pocnit  Nășica  peste  bot  pe  artistu’  ăsta  cu 
lilipuții lui... 

Artistul a început să plângă și să ne implore 
să-l  lăsăm  să  selecteze  câte  un  prototip  din 
fiecare capodoperă, auzi  tu capodoperă. Ade-
vărat este că tare ne mai distram uitându-ne la 
cum se mănâncă între ei. Astfel, artistul l-a ales 
din ăia micuții pe unul Nae care să facă nuș’ce 
barcă în care să bage val-grămadă tot felul de 
animăluțe care erau pe acolo. Noi, inclusiv Năși-
ca, am crezut că aici se va termina povestea căci 
ne cam dureau picioarele de cât am umblat prin 
noroi și baltă; dar ți-ai găsit, ei uite că nu, după 
ce s-a terminat cu balta ăștia or început din nou 
să se înmulțească. Unde or fi domle’ turnătorii 
când ai nevoie de ei?

Situația devenea tot mai tensionată pe mica 
noastră planetă Piftia, astfel că am început să-i 
asmuțim, pe aștia micii, în tot felul de războaie 
ca să mai dispară din ei, ba la un moment dat 
lilipuții  aștia  de  la  picioarele  noastre,  care  își 
spuneau oameni,  au făcut  tot  felul  de bâzdâ-
gănii, care atunci când depășeau zona delimita-
tă pișcau de te lua zbenga. Chiar lui Nășica i-a 
intrat  o  chestie  rotundă de piatră  în  ochi,  ăia 
micii îi spuneau „obuz”.

Nășica de atunci nu a mai văzut bine, dar tot 
mă pocnea peste bot pentru zâmbetul de bucu-
rie al vieții pe care îl afișam pe mutră.  

A  mai  trecut  vreme  și,  din  nou  fără  voia 
noastră  a  celor  mari,  ăștia  micii  au  început  o 
explozie demografică nemaiîntâlnită. Noi iar am 
început să ne certăm cu dobitocul de artist care 
nu  mai  contenește  cu  amenajarea  spațiului 
Piftiei  pentru  ca  „micuții  să  poată  evolua”.  De 
unde o mai  fi  scos  și  cuvântul  ăsta,  evoluție? 
Dar, mai ales, nu știu de unde a apărut ideea că 
noi cei mari ar trebui să părăsim Piftia și să o 
lăsăm celor mici care au nevoie de spațiu, căci 
noi  nu ne mai  putem ascunde de dânșii  care 
devin  tot  mai  îndrăzneți  în  a  părăsi  spațiul 
delimitat.

Într-o dimineață, m-am trezit cu unul care îmi 
vântura o tijă metalică pe la nas, o învârtea prin 
aer după care mă înțepa cu  ea.  L-am apucat 
ușurel, cu două degete, de un picior și l-am dat 
pe mâna artistului. Când m-am ridicat cu ăsta 
agitatul în mână am mai călcat vreo câțiva care 
îl așteptau, se pare, pe ăsta viteazu’. Eu nu am 
simțit nimic doar artistul a făcut mare tămbălău 
pe chestia asta.

Azi s-a hotărât să părăsim Piftia. Dar cum să 
părăsești Piftia  fără să-i modifici orbita, așa că 
s-a  luat  hotărârea  comună  de  acord,  chiar  și 
Nășica a dat „îhî” din cap, că ar trebui să facem 
un  fel  de  cerc  cu  mâinile  noastre  în  mâinile 
noastre, mână în mână cum ar zice aștia micii, și 
să executăm saltul final de părăsire simultană a 
Piftiei.

Am contactat în acest sens un Libelung care 
vagabonda ușuratec în jurul Piftiei  pentru a ne 
învăța arta saltului.
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A trebuit să ne antrenăm mai mult decât ne 
așteptam, până și ăsta cu loja lui care-și luase 
titlu  de  DumneZeu  terminase  teoria  lui  cu 
matricea și ne-a strigat s-o auzim. Noi am întors 
doar  capetele  spre  el,  care  a  început  să 
boscorodească într-o serie de vorbe necunos-
cute nouă, lucruri și chestii gândite de el săracu’ 
timp de atâția cicli, timp în care noi am stat cu 
burțile la soare. După ce a terminat  de vorbit 
ne-am întors din nou capetele spre Libelung în 
timp ce Nășica îi dădea nervoasă peste bot cu 
piciorul,  să-i  mai  iasă  din  cap  matricea  aia 
tâmpită, că prea ne-a frecat la melodie.

După  ce  teoria  și  practica  saltului  a  fost 
asimilată,  am  trecut  la  exersarea  ținutului  de 
mâini, lucru total  străin nouă. Am luat cu toții 
ultima  masă,  după  care  ne-am  înșiruit  pe 
circumferința Piftiei,  acolo unde partea de jos, 
unde  cântă  trupa  lui  Petrică  cel  Roz,  se 
întâlnește cu partea de sus, actualmente inva-
dată de aștia micii, care începuseră deja a fi de 
mai multe culori. 

Ne-am încordat cu toții picioarele, am strâns 
mâinile  și  la  semnalul  Libelungului  am destins 
încordarea, fără să dăm drumul la mâini. Ce a 
urmat e greu de descris, căci am început să ne 
rotim în jurul mâinilor ținute strâns de alte mâini, 
ca  bezmeticii.  Mare  noroc  cu  Libelungul  ăsta, 
căci a executat dânsul niște manevre de echili-
brare astfel că am început să respirăm din nou 
normal. 

Aveam o traiectorie accelerată către soare și 
cu toate acestea nu mi-am putut înfrâna impul-
sul de a mă uita înapoi către Piftia și surprins am 
constatat că Piftia nu mai arăta ca Piftia pe care 
o știam. Acum era rotundă puțin bombată și pe 
toată  suprafața  ei  se  vedeau  erupții  clare  de 
hrană,  hî,  hî,  ce nebunie tre’  să fie cu micuții, 
acum!

DumneZeu, după cafteala luată de la Nășica, 
a rămas cu micuții și loja lui, spunea că ei sunt 
singurii care îl ascultă, alt neîmplinit și ăsta. Am 
înțeles că reușise să facă un fel de comunicare 
matriceală  cu  mințile  unora  dintre  micuți  pe 
care-i folosea ca mesageri pentru a-i răspândi 
învățăturile. Auzi la el „învățături”?!

Noi am călătorit așa multă vreme până când 
am ajuns lângă o planetă cu mult mai mare ca 
Piftia noastră, pe care am fi putut să ne așezăm, 

dar am început să dăm de gustul călătoriei așa 
că am trecut mai departe… tot mai departe…

Am mers așa ținându-ne de mâini multă vre-
me, nimeni nu ar putea spune cât, cert este că 
toți eram bucuroși și priveam încrezători înainte, 
deși tot ce se putea vedea era doar întunericul 
spațiului. De ceva timp, trebuie și vă rog să mă 
lăsați  să o spun, ne mișcăm accelerat și  parcă 
suntem tot mai grei și parcă am fi aspirați spre 
înainte.  Picioarele  se  află  deja  la  o  distanță 
cumplită  față  de  cap  iar  cu  ochii  nu  se  mai 
putea privi înainte, asta până când ne-am izbit 
tare da tare de tot cu capul de ceva tare!!! De 
văzut nu se vedea nimic și când ne-am redresat 
și  ridicat  în  picioare  am putut  vedea cum tot 
universul  dar absolut tot  universul  se prăvălea 
peste noi. M-am frecat la ochi cu mâinile care 
îmi deveniseră cumplit de grele căci așa ceva nu 
se mai pomenise. De sărit nu se putea sări decât 
o lungime de talpă după care ne prăvăleam ca 
bolovanii la pământ. 

Era clar, călătoria noastră se terminase. 
Pe cer se vede un soare care se apropie tot 

mai mult  și  tot  mai  repede de acestă planetă 
neagră care înghite totul. 

Nășica  mă găsește  și-mi  mai  dă  peste  bot 
câteva  ca  măcar  acum  să-mi  dispară  de  pe 
mutră zâmbetul de bucurie al vieții,  iar eu îmi 
aduc aminte, cu o oarecare nostalgie, de micuții 
lăsați  pe  Piftia,  și-mi  mai  amintesc  că  ultima 
oară  când  m-am  uitat  înapoi  am  zărit  două 
lumini ciudate în forma de ciupercuță. Interesant 
mi-am  zis,  atunci,  se  bucură  de  plecarea 
noastră.

Și bineînțeles că nu mi l-am putut scoate din 
cap  pe  istericul  ăla  care-și  spunea  „Micul 
PrinTZ”. Dacă e să regret ceva, atunci e faptul că 
nu l-am pocnit suficient.

Și mai  stau  acum  și mă  întreb de ce totuși 
l-am lăsat  pe dereglatul  ăla de DumneZeu cu 
micuții, că doar ei micuții nu au nici o vină!
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Artă
Degetele tale de sârmă
s-au pliat pe coloana mea
și-i ruptă-n două;
partea mai mică ia-o
să-ți faci colier...
cealaltă nu-mi mai trebuie
sunt un tablou fără vertebre.

... de auroră
Ți-e toamnă cum nu ți-a fost de mult...
te-nvelesc cu câte ceva din nuanțele mele
cenușii
și te apropii hașurând spații vaste dintre noi.
ai face la fel de ți-aș spune
frânturile mele de-ngheț...
m-ai decupa sau m-ai contura din creion;
tușul e pentru banda desenată.
citind printre rânduri ai ști și
mi-ai privi inocența ca pe-un bolnav de auroră.

Ploaie
Ploaia e un paparazzi enervant;
se afișează malefic la geam
și-mi resuscitează 
ochiul de perdea
cu lumină de reflector.
Înot prin noroiul gleznelor
altminteri – tabloid pentru îngeri.

Extrem (sau: Jurnalul unui păianjen)

Bungee-jumping cu o coardă de lipici
colțurile de tavan
oferă panoramic orizonturi...
păcat că praful nu ține de cald
funcțiile mele incerte
- strivite de poveri glaciale.

***
Simte-mă cu sărutul tău de lapte,
Vorbește-mi apoi cu ochiul tău cusut ca o gură
privește-mă un pic prin pielea hărții marsupiale
și ghicește că sunt eu – nodul.
Îmi place ideea de nod.

Nu știu
Ești ca aerul – semipur.
îmi astupi nările și te primesc ca pe-o lovitură-n 
piept.
mă doare înecul...
te închipui surd
sunându-mi Notre Dame-ul toracal
în zi de duminică
matinal.
Șoaptele monahale
în limbă de clopot
ți-ar spune ceva ce nici eu nu știu...

***
Știu ce crezi
dar nu-s născută din spuma mării.
Sarea și-a antrenat colții de-albastru
pe piele
și-a făcut urme;
brațele, picioarele, totul...
scoică cu ochi de nisip nu zeiță.

Cristina
Nicoleta
Alexandrescu
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Din noi...
E păcat ...
...căci ne ducem existența târându-ne prin mizeria minților bolnave de calicie, ură și invidie, care 

ne impun să devenim ca ele, să ne pierdem speranța, identitatea, bunătatea, dorința de viața. Ne 
spală creierele și plantează acolo darul înșelătoriei... fățărnicia și desfrâul.

Muncim,  dormim,  mâncăm,  fugim,  înșelăm,  rănim,  părăsim,  ne  prăbușim,  dorim,  ruinăm 
speranțe,  mușcăm,  cădem mai  adânc  în  groapa  pe  care  ne-o  săpăm.  Suntem egoiști,  așa  ne 
educăm și copiii..

Punem preț  pe  chilipiruri:  lux,  mașini,  bani,  distracție,  saci  de  silicon  sau  steroizi.  Am uitat 
complet de lucrurile care ne fac cu adevărat fericiți. Razele soarelui mângâindu-ne obrajii, picăturile 
de ploaie  scurgându-ni-se din  palme,  pământul  moale, umed mulându-se sub tălpi  ,  zâmbetul 
sincer al unei persoane dragi, sentimentul de liniște și  împlinire care ne cuprinde chiar în mijlocul 
mulțimii. Asta trebuie să căutăm, după asta tânjesc sufletele noastre, cu asta se purifică! și cresc 
sănătoase...

Însă suntem orbi... avem ochii deschiși, vedem tot ce ni se arată, nimic mai mult. Și așa oamenii  
din noi mor, și vor murii... căci nimeni nu face, nu va face nimic... Ei nu sunt văzuți de nimeni. 

 

Ochii verzi îi sclipesc a viață 
A dragoste și suferință, 

A milostenie și ură.

Buclele roșcate îi cad în valuri 
Pe umerii goi, de culoarea laptelui, 

Gâdilându-i pielea fină 
Parfumată cu iasomie.

 
Mâinile-i delicate, aducătoare de speranță 

Provoacă distrugeri, 
Produc dependență. 

Picioarele-i sunt lungi, cărnoase, 
Genunchii rotunzi 

Și unghiile mereu date cu ojă roșie,
Îi scoate în evidență paloarea pielii.

Maria aleargă dimineața, desculță 
Pe pietrele fierbinți din jurul lacului.

Își lepădă hainele și se dăruiește apei. 

Maria își unduiește șoldurile 
Pe ritmuri calde, orientale, 
Când soarele e la amurg, 

Și în camera i se ivește doar umbra. 

Maria are râsul cristalin, pasul ușor. 
O aud trecând pe lângă fereastra mea, 

Lăsând în urmă inocența râsului, 
Tăcerea pasului. 

Maria mă bântuie și acum, 
Îmi aprinde nopțile. 

Îmi agonizează zilele. 

Stefania
Onica

Liceul „Lazăr Ede leanu” N
ăvodari
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Am 15 ani, sunt capricorn. Conform zodiei  sunt 
ambițioasă, oportunistă, organizată, iar eu tind 
să cred că așa este. Scriu, citesc, dansez (oca-
zional). Îmi place mult să înot, nu sunt o spor-
tivă, însă  îmi place să fac mișcare.

Pentru mine scrisul este unul dintre aspec-
tele frumoase ale lumii.  Face parte din viitorul 
meu și modul meu de viață. Îmi doresc să fac 
carieră în industria filmului, ca regizor. 

Prima mea publicație a fost în clasa a VI-a, 
în revista  Povești de ieri, povești de azi cu „Po-
vestea unui Turșoanzen”. În perioada în care am 
scris  basmul  nu mi-a  părut  nimic  în  neregulă. 
Însă termenul „turșoanzen” este împrumutat de 
la un serial animat pe care îl urmăream la acea 
vârstă. Am rescris și redenumit povestea „Moș-
tenirea Vindex”.  

În cursul anului școlar trecut am publicat în 
două antologii de haiku (Haiku Solidarity Solida-
ritate prin Haiku, Anotimpuri / Season), în revista 
culturală Agora, la pagina „Agora Juvenilă”, și în 
antologia  Baicuț - interpretări critice. Am publi-
cat  și  în revista  liceului,  Academia Liceală.  Am 
participat  la  concursul   „Ioan Petru Culianu”  - 
secția critică literară.  

În  prezent,  lucrez  la  romanul  Leagăn  de 
Dragoste.

Singurul aspect pe care îl regret este nivelul 
meu de cunoștințe lingvistice.

© Adnana Marica

Ştefania
Onică

- haiku -

***
Din negura nopții 

Din marea zbuciumată – 
Soare răsare.

***
Colonie de nuferi 
Barca rătăcită – 

Pe Dunărea albastră.

***
Carte deschisă la jumătate 

Ochi ageri urmărind rândurile – 
Lectura sub salcâmul inflorit.

***
Păpuși abandonate în pod – 

Fata așteptând 
În pragul maturității.

***
Soare spre sfârșit 
Arde-n agonie – 

Roșu Tizian.
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100 Greatest Romanians

http://en.wikipedia.org/wiki/100_greatest
Romanians

Azi mă uitam pe topul celor de la TVR și ia 
uitați ce am descoperit:
●  Bulă este peste Maiorescu și  Mircea cel  Bă-
trân. Că doar nu despre Maiorescu vorbești la o 
sămânță în parc/ pe marginea șanțului!
●  Trăistariu este peste Bălcescu. Pe bune? Adi-
că... pe bune?
● Mutu este peste Cantemir. Așa da: un fotbalist 
peste  unul  dintre  cei  mai  mari  domni  ai 
Moldovei. Era de la sine înțeles.
●  Mădălina  Manole  este  peste  Palade.  Sunt 

curioasă  câte  premii  Nobel  a  câștigat  ea. 
Mădălina Manole cu 46 de poziții mai sus decât 
Constantin Noica.
● Răzvan Lucescu este mai „mare” decât Matei 
Corvin.  Mda, că a instituit  Lucescu reforme în 
sistemul de sănătate și ‘ăl de învățământ, că a 
influențat  Lucescu  arta  est-europeană 
renascentistă, și i-a căsăpit Lucescu pe turci. Mi 
se pare correct.
● Băsescu  este peste  Burebista!!!  Nici  nu mai 
comentez. Noroc că Burebista e mort de ceva 
vreme, că i-ar fi  târât pe ăștia de la TVR prin 
tribunale.  De  ce?  Că  el  n-a  fost  demis,  nici 
măcar temporar, d-aia.
● Gigi  Becali,  acest Al  Capone al  imobiliarelor 
românești, mare patron, este peste Decebal, un 
amărât de rege dac care a luptat până la capăt 
cu  romanii  pentru  a-și  proteja  poporul.  Au 
dreptate  cocalarii  și  căpșunarii  care  au  votat. 
Mare dreptate.
● Bivolaru peste Corneliu Zelea Codreanu! Da, 
oameni buni citirăți bine. Marele pedofil născut 
din revoluția de la ’89 este, în viziunea cretinilor 
din această țară uitată  de Dumnezeu,  un mai 
mare  român  decât  însuși  întruchiparea  națio-
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nalismului  și  dragostei  de țară (in  my humble 
opinion)! Bolovanilor.
● Ceaușescu pe 11, Țepeș pe 12. Țepeș îi trăgea 
pe turci în țeapă  în timp ce Ceaușescu fura în 
draci,  sărăcea  țara  și  își  făcea  palate  după 
palate. „Ce uaaamini”…
● Comăneci pe 10, Iancu de Hunedoara pe 98. 
Să  îmi  fie  cu  iertare,  Nadia  a  fost  o  mare 
gimnastă, a fost prima care a luat 10 la JO, dar 
cam atât. Iancu de Hunedoara a murit la câteva 
zile după ce le-a rupt fundul turcilor la Belgrad, 
scăpând toată Europa de invazia lor. Atât!
● Brâncuși pe 9. Mi se pare corect. Omul ăsta și 
când  stătea  la  Paris  trăia  ca  un  român  și  se 
mândrea cu țara sa.
● Cuza pe 8. Eu l-aș fi pus mai sus.
● Eliade pe 7. Mie îmi place Eliade. E un scriitor 
foarte bun, un om cu o minte extrem de des-
chisă, a predat Istoria Religiilor pe la americani, 
dar cu toate acestea (cine mă cunoaște știe că îl 
apreciez enorm) nu îl văd ca pe un foarte mare 
român care  a dat  totul  pentru țară.  7  e  prea 
mult, zău așa.
● Antonescu pe 6. Destul de corect, dar în cazul 
ăsta  pe  Codreanu  l-aș  fi  pus  cel  puțin  pe  5. 
Antonescu n-ar fi  însemnat nimic fără ajutorul 
legionarilor,  fără  baza  pusă  de  Codreanu. 
Oricum, un foarte mare naționalist.
● Pe 5 Richard Wurmbrand. Băi  oameni  buni, 
băi frații  mei daco-romani… Mai lipsea Nicolae 
Guță pe 4! Pentru cei  care n-au mai  auzit  de 
omul ăsta: Richie e un comunist care a studiat 
Marxismul  la  Moscova,  membru  al  Com-
internului,  a făcut pușcărie pe vremea când în 
țara asta încă se mai gândea și încă mai aveam 
identitate  națională.  După  ce  a  ieșit,  s-a  dat 
mare apărător al Bisericii, a fost arestat iar, a mai 

făcut  vreo  câțiva ani  de pușcărie  și  a  fugit  în 
America.  Să  nu  mai  menționez  că  e  peste 
Creangă și Caragiale, că o să-mi lovesc fața de 
perete în mod repetat.
● Andreea Marin peste Emil Racoviță. Apăi da, 
că până la urmă, Racoviță nu s-a arătat nicio-
dată în rochii de seară, și n-a făcut babelor „sur-
prize”.
● Hagi mai sus de Ferdinand. Hă hă.
●  Pe 4 e Mihai  Viteazul.  Fair  enough. Un om 
căruia îi  datorăm în mare măsură unirea de la 
1918.
● Pe 3 Eminescu. În ciuda multor inteligenți care 
îl critică și în ciuda telenovelelor în versuri scrise 
de Eminescu, omul a fost un mare naționalist. 
Când niște cârnați vorbeau de occidentalizarea 
României  (perioada  aia  când  se  vorbea 
francezoromână) el vorbea de dacizarea ei. Un 
om care avea potențial. Păcat de el. Totuși 3 e 
puțin cam mult.
● Carol I pe 2. În sfârșit, o poziție firească. Deși 
Herr Carol nu era român ci neamț, omul ăsta și-
a pus rușii în cap, a făcut pe dracu’ în patru și a 
luptat  până  la  capăt  pentru  obținerea  inde-
pendenței  României  față  de turci,  pentru mo-
dernizarea țării și pentru bunul trai al oamenilor. 
Alături de perioada domniei lui Al. I. Cuza, a fost 
cea  mai  bună  perioadă  a  României  în  plan 
politic.
● Ștefan  cel  Mare  pe  1.  Normal,  previzibil, 
corect.  Cel  mai „badass” domnitor pe care l-a 
avut România vreodată. S-a luptat cu toți și i-a 
mai și bătut. Un fel de von Bismarck al României 
dacă  ne  referim  strict  la  badass-itate.  Lăsând 
gluma  la  o  parte,  cred  că  fără  omul  ăsta 
vorbeam turcă sau mongoleză acum. Thumbs 
up for this one.

Un banner la debarcaderul Sulina (Delta Dunării)
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Cele 3 țări de pe continentul „Internet”

 Facebook 
Facebook este  o  monarhie  constituțională, 

condusă  de  Mark  Zuckerberg.  Este,  de 
asemenea cea mai  populată țară de pe acest 
continent – etnogeneza poporului feisbucian se 
poate rezuma la o schemă simplă, și anume:
●1.  Primul  strat,  oamenii  serioși,  care  aveau 
nevoie de ceva destindere după zilele lungi de 
muncă – autohtoni.
●2. Al doilea strat, adolescenții de toate națiile – 
invadatori.
●3.  Ultimul  strat,  coțofanele  și  ‘ăi  de-și  zgârie 
pielea  de  deasupra  venelor  cu  doze  de 
aluminiu, triburile migratoare pe de  Maispeis și 
Haifaiv. 

Economia acestei țări este menținută la linia 
de  plutire  de  afaceri  la  nivel  național,  gen 
„FarmVille”,  „CityVille”,  și  alte  drăcării,  băgate 
locuitorilor pe gât cu japca. Ocupațiile cele mai 
des întâlnite în această țară sunt cele de model 
(agenția  „Duckface  International„),  advertiser 
(publicitate  la  sobe de teracotă și  ochelari  de 
soare cumpărați din bâlci), și acea-meserie-pe-
care-o-practică-Dan-Bursuc-de-face-reclamă-
la-miorlăieli.

 Youtube 
A  doua  țară  ca  mărime  după  Facebook, 

oligarhie, prezidată de Steve Chan, Chad Hurley, 
și  Jawed Karim.  Youtube se ocupă exclusiv  cu 
promovarea oricărui  tip de aberație,  indiferent 
dacă  te  face  sau  nu  să  muști  din  birou  de 
indignare.  Economia  acestei  țări  se  bazează 
strict pe publicitate – pentru că lumea se adună 
ca  la  urs  când  începe  poporul  să  se  certe. 
Populația Youtube este una mixtă, însă în funcție 
de  preferințele  lor  politice  se  disting  câteva 
arondismente:
● Arondismentul 1, sau „gay pop”, este cel mai 
mare  arondisment  din  Youtube.  Aici  locuiește 
acea parte a poporului care îi idolatrizează pe 
Justin Bieber și Miley Cyrus. Copii fără speranță, 
în general.
● Arondismentul 2, numit și „The Weird Part of 
Youtube”- orice ai face, și de oriunde ai pleca, 
dacă petreci destul timp în această țară, ajungi 
inevitabil în acest arondisment. Aici locuiesc cei 
cu  probleme  psihice,  cei  ce  își  petrec  nopțile 
urmărind nașteri, cai fără picioare, interviuri cu 
cartofi  prăjiți,  și  alte  lucruri  menite  să-ți  facă 
părul de pe mână să danseze Macarena.
● Arondismentul 3, numit și „Narnia”, este acel 
loc în care toată lumea se înțelege și se bucură 
de muzică bună. Dacă ajungi în acest loc, ar fi 
bine să ți-l salvezi pe hartă.

Sistemul  de  învățământ  este  destul  de 
avansat,  și  numai  datorită  unor  organizații  ce 
trimit  pe  teren  niște  gărzi  înarmate  cu  ceva 
inteligență  și  un  dezgust  enorm  pentru 
analfabeți. Ei își spun „Grammar Nazis”.

 Yahoo Answers 
Este  un  loc  al  oamenilor  caritabili,  care  se 

ajută între ei  no mater what, chiar dacă uneori, 
ajutorul înseamnă un bilet dus către origini. Este, 
de asemenea, o sursă de distracții infinite – de 
aceea,  mulți  oameni  aleg  această  țară  ca 
destinație  de vacanță.  În  timp ce  o  parte  din 
populație este serioasă și dorește cu adevărat să 
ajute,  sau  caută  un  sprijin,  restul  sunt  niște 
slinoși  ce  vor  să  adere  la  societatea  interna-
țională „Troll Inc” (fără succes, de cele mai multe 
ori). 
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Unde greșesc?

Eu nu sunt nici pe departe genul de fiică model, însă nu beau, nu fumez, nu mă droghez, am 
note bunicele, am avut botul găurit, ce-i drept, și sunt al naibii de nesimțită. De asemenea, ascult 
acel gen de muzică pe care vecinii îl numesc „satanist”, de fiecare dată când îi trezește dimineața, și 
nu sunt tocmai deschisă, când vine vorba de discutat probleme. Cu toate astea, însă, relația mea cu 
mama e de o calitate un pic sub nivelul mării. Să zicem că se uită la fotbal în Groapa Marianelor.  
Cum încerc eu să o scot la suprafață? Uite așa.

Situația nr 1.
Context: Vine acasă și mă găsește contorsionată 

pe canapea, uitându-mă la desene animate.
Întrebare: Ești acasă?

Răspuns pe care aș vrea să i-l dau: Nu, sunt în 
Vegas, mă mărit!

Răspuns pe care i-l dau: Mda.

Situația nr 2.
Context: Afară plouă, și eu vreau să ies afară.

Întrebare: Ieși afară pe ploaia asta?
Răspuns pe care aș vrea să i-l dau: Nu, o aștept 

pe următoarea.
Răspuns pe care i-l dau: Mda.

Situația nr 3.
Context: Mă vede ieșind din cameră

îmbrăcată să ies.
Întrebare: Ieși?

Răspuns pe care aș vrea să i-l dau: Nu, m-am 
îmbrăcat să mă duc până la baie.

Răspuns pe care i-l dau: Mda.

Fac eu ceva greșit?

©
 Lucia Prisecaru
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Miercuri, 6 iunie 2012 „Cutia Pandorei” - medalion regizorul austriac GEORG WILHELM 
PABST

Cutia Pandorei (în germană: Die Büchse der Pandora) este un film german din anul 
1929 bazat pe piesele lui Frank Wedekind (Earth Spirit, 1895 și Die Büchse der Pandora, 
1904). A fost regizat de regizorul austriac Georg Wilhelm Pabst, având în rolul principal 
actorii Louise Brooks, Fritz Kortner și Francis Lederer.

Un film care o distribuie pe Louise Brooks într-unul dintre rolurile sale iconice, Lulu - 
încarnarea supremă a erosului feminin, așa cum îl vedea Wedekind. Acțiunea se petrece în 
anii  '90  (ai  secolului  al  XIX-lea!),  deci  practic  în  prezentul  dramaturgului.  Faptele 
prezentate au scandalizat epoca.  Evident,  Wedekind a avut  dificultăți  în reprezentarea 
piesei, dar a fost ajutat de admiratori, printre care și Karl Kraus.

La  premieră,  filmul  lui  Pabst  nu  a  stârnit  prea  mare  entuziasm.  Filmul  a  fost  
redescoperit în anii '50, alături de alte titluri ale cinematografului Republicii de la Weimar, 
fiind aclamat ca una dintre cele mai mari realizări ale acestuia. 

Miercuri, 13 iunie 2012 „Jurnalul unei fete pierdute” (GEORG WILHELM PABST)
Jurnalul unei fete pierdute (în germană: Tagebuch einer Verlorenen) este un film mut 

din anul 1929 regizat de Georg Wilhelm Pabst având în rolul principal actrița americană 
Louise Brooks.  Este  un film alb-negru,  fiind filmat  în diferite  variante a căror  lungime 
variază între 79 și 116 minute. Filmul a fost bazat pe romanul cu același nume, Tagebuch 
einer Verlorenen (1905) al Margaretei Böhme. 

„An elegant narrative of moral musical chairs, Pabst's last silent film not only plays on  
who holds what kind of legitimate place in society, but is also a starkly direct view of inter-
war  Germany.  Feasting  the  camera  on  Brooks'  radiant  beauty,  Pabst  follows  the  
adventures of innocence led astray in the shape of Thymian, a pharmacist's daughter. Her  
progress from apple of her father's eye, through sexual lapse and approved school, to  
darling  of  an  expensive  brothel  and  finally  to  dowager  countess,  gives  Pabst  the  
opportunity  to  measure  the  Germany  of  the  Weimar  republic  against  Brooks'  
embodiment  of  a  vitality  so  exuberant  that  it  equals  innocence.  However  damning,  
though, Pabst's indictment of the bourgeoisie as torn between powerless compassion,  
greed and scandal-lust, his alternatives - the brothel as the one place of true friendship,  
or the aristocratic father-figure who puts everything right in the end - smack very much  
of a cop-out, allowing him to both revel in decadence and enjoy the moral superiority of  
denouncing it.”

 (Movie review from Time Out Film Guide)

Miercuri, 20 iunie 2012 „Don Quijote” (GEORG WILHELM PABST)
 Aventurile lui Don Quijote (1933) este titlul în limba engleză al unui film bazat pe 

romanul clasic al lui Miguel de Cervantes, regizat de Georg Wilhelm Pabst, în care joacă 
celebrul cântăreț de operă Feodor Chaliapin. Deși joacă în film, acesta nu este o operă. 
Cu toate acestea, el cântă trei melodii în el. Este primul film sonor al clasicului spaniol.  
Filmul a fost realizat în trei versiuni, în franceză, în engleză și în germană, Chaliapin jucând 
în toate trei. 

Clubul  Cinefililor  Iaşi
                activităţi  vara  2012
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În Spania secolului al XVI-lea, un domn în vărstă numit Don Quijote a înnebunit după 
ce a citit prea multe cărți despre cavalerism.Proclamându-se cavaler, pornește împreună 
cu  scutierul  său,  Sancho  Panza,  să  reformeze  lumea  și  să  readucă  la  viață  epoca 
cavalerismului.  El  folosește  hanurile  drept  castele,  turmele de  oi  le  consideră armate, 
condamnații îi consideră prizonieri nedreptățiți și morile de vânt giganți. În timp ce el și  
Sancho sunt preocupați de aventură, nepoata lui și preotul local se gândesc la o strategie  
pentru a-l aduce înapoi acasă.

Miercuri, 27 iunie 2012 „S-a întâmplat pe 20 iulie” (GEORG WILHELM PABST)
S-a întâmplat pe 20 iulie (în germană: Es geschah am 20. Juli) este un film din anul 

1955, regizat de regizorul austriac Georg Wilhelm Pabst despre complotul de pe 20 iulie 
pentru a-l ucide pe Adolf Hitler. Acesta a fost lansat în Statele Unite cu numele Jackboot  
Mutiny, deși traducerea literală ar fi It happened on July 20. 

O reconstrucție dramatică a încercării de pe 20 iulie 1944 a ofițerilor germani de a-l 
asasina pe Hitler  cu o bombă și să pună capăt  războiului  înainte ca Germania să fie 
complet  distrusă.  Însă dictatorul  supraviețuiește  exploziei,  conducătorii  loviturii  de stat 
fiind executați.

Miercuri, 4 iulie 2012 „J.S.A.” - medalion regizorul coreean CHAN WOOK-PARK
 Joint Security Area este un film sud-coreean din anul 2000, cu Lee Young Ae, Lee 

Byung-hun și Song Kang-ho. A fost regizat de Park Chan-wook și este bazat pe romanul 
DMZ al lui Park Sang-yeon. Filmul, care a fost filmat în Coreea de Sud, se referă la o 
investigație  a  circumstanțelor  în  care  a  avut  loc  un  schimb  de  focuri  fatal  în  DMZ 
(Demilitarized Korean Zone), granița puternic fortificată care desparte Coreea de Nord de 
Coreea de Sud. 

Sophie,  jurista din  Geneva,  doar pe jumătate coreeană,  anchetează un eveniment 
sângeros petrecut în zona demilitarizată (JSA) care desparte cele două zone coreene, la 
Panmunjon. S-ar părea că un grănicer din nord a fost ucis de unul din sud, descoperit,  
ulterior,  rănit  la  picior.  După  ce  învinge  reticențele  părților  aflate  în  conflict,  Sophie 
stabilește că, de fapt, patru grăniceri din ambele tabere, care fraternizaseră sărbătorind 
aniversarea unuia dintre ei, au fost surprinși de un intrus și antrenați într-un schimb de 
focuri.

Miercuri, 11 iulie 2012 „Oldboy” (CHAN WOOK-PARK)
Oldboy  este un film thriller sud-coreean din anul 2003 regizat de Park Chan-wook. 

Este  bazat  vag  pe  manga  (care  desemnează  atât  benzi  desenate  cât  și  un  tip  de 
literatură) cu același nume scrisă de Nobuaki Minegishi și Tsuchiya Garon. Oldboy este al 
doilea film din Trilogia Răzbunării (The Vengeance Trilogy), precedat de Sympathy for Mr.  
Vengeance și urmat de Sympathy for Lady Vengeance. 

De ziua fiicei sale, Ho Dae-su se îmbată și ajunge la secția de poliție. Cel mai bun 
prieten al său, No Joo-hwan, îl scoate din arest și, în timp ce sună acasă dintr-o cabină  
telefonică, Dae-su dispare, fiind răpit și ținut într-o cameră timp de 15 ani. Într-o zi, este 
brusc  eliberat,  i  se  dau  haine,  bani  și  un  celular.  În  nedumerirea  sa,  ajunge  într-un 
restaurant  unde  face  cunoștință  cu  Mido,  o  bucătăreasă,  ajungând  amândoi  să  se 
îndrăgostească unul de altul.  Între timp,  Dae-su este în căutarea celui care l-a pus în 
captivitate  și  a  motivului  pentru  care  a  făcut  asta  și  află  astfel  secrete  ascunse  ale 
trecutului său. 
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Miercuri, 18 iulie 2012 „Doamna Răzbunare” (CHAN WOOK-PARK)
Sympathy for Lady Vengeance este un film sud-coreean din anul 2005 regizat de Park 

Chan-wook. În America de Nord și Europa filmul a fost ecranizat sub numele de Doamna 
Răzbunare. Filmul este al treilea din Trilogia Răzbunării, find precedat de Sympathy for Mr. 
Vengeance (2002) și Oldboy (2003). 

O tânără  în  vârstă  de  19  ani,  Lee  Geum-ja  (Lee  Young Ae)  este  condamnată  la 
închisoare pentru uciderea și răpirea unui copil. Ea acceptă pedeapsa, în caz contrar fiica 
ei urmând să fie ucisă de complicele său. Ulterior, își dă seama că a fost trădată de acesta,  
iar  din  momentul  în  care iese din  închisoare,  începe să-și  pună în  aplicare planul  de 
ucidere a acestuia, ajutată de fostele sale colege de după gratii,  pe care reușise să le 
cucerească prin faptele sale bune.

Miercuri, 25 iulie 2012 „Setea” (CHAN WOOK-PARK)
Setea  este un film horror sud-coreean, scris, produs și regizat de Park Chan-wook. 

Acesta este vag bazat pe romanul Thérèse Raquin scris de Émile Zola.
„Vampirii nu o duc prea bine în ultima perioadă artistic vorbind. Au rămas fără putere,  

fiind  folosiți  exclusiv  în  mod  superficial  de  un  Hollywood  care  chiar  reușește  prin  
marketing să facă să conteze din ce în ce mai puțin adevărata artă. Superficial, suntem  
introduși unor personaje care pot reprezenta plăceri vinovate, dar care fac un deserviciu  
unui gen și așa decăzut.

Din fericire încep să apară și altfel de filme despre vampiri. În Thirst, film regizat de 
Chan-wook Park (Oldboy), vampirul din rolul principal nu mai este un actor capabil să 
creeze rânduri la casa de bilete formate din adolescente extaziate să îl vadă pe eroul 
principal  dezbrăcat.  E un actor  adevărat.  Iar  filmul nu se folosește de efecte speciale  
pentru a ține treaz publicul.  Nu are nevoie.  În schimb, spune o poveste de dragoste 
sângeroasă (dar nu neapărat în sensul în care credeți), de o intimitate cum nu ne-a mai 
fost dat să vedem de ceva vreme. De fapt, nici nu contează prea mult faptul că eroul 
principal este vampir. La început el nici nu este. Ajunge să fie însetat de sânge după ce  
participă la un experiment al cărui singur supraviețuitor este, pentru ca apoi să continue 
să fie uman în fiecare acțiune a sa, spre deosebire de partenera sa, care se lasă ghidată  
exclusiv de plăcere. Conflictul acesta este și cel care va hotărî finalul într-un fel superb, dar 
poate nedorit.” 

(sursa: Club de film)

Miercuri, 1 august 2012 „Împreună” - medalion regizorul chinez KAIGE CHEN
Împreună este un film din anul 2002 regizat de regizorul chinez Chen Kaige. Filmul a 

avut premiera pe 10 septembrie 2002 la Festivalul de Film International de la Toronto, și a  
fost lansat comercial în China zece zile mai târziu.

Tânărul violonist Xiaochun și tatăl său se mută din orășelul lor provincial la Beijing,  
pentru că în acest fel fiul poate da o audiție pentru Academia de Muzică. Noua lor viață e 
nefamiliară, dar plină de promisiuni, permițându-i tânărului să-și dea seama în ce direcție 
s-o apuce în viață. El va afla că unele lecții se învață altfel decât prin logica minții.
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Miercuri, 8 august 2012 „Sacrificiul” (KAIGE CHEN)
Sacrificiul este un film din anul 2010 regizat de regizorul Chen Kaige. Filmul este bazat 

pe piesa The Orphan of Zhao din dinastia Yuan. Filmul a fost distribuit în Statele Unite de 
către Samuel Goldwyn Films.

„Sacrificiul e  bazat  pe  o  operă  clasică  chinezească,  Orfanul  din  Zhao,  (e  în  mod 
tradițional o operă care periază nobilimea), dar viziunea lui Kaige e mult mai ancorată în  
uman,  în  urmările  emoționale  și  psihologice  ale  luptelor  pentru  putere,  pământuri,  
herghelii  sau alte  potențatoare  de putere.  Sacrificiul  nu zaharisește  esența dramatică, 
tragică a zbaterilor pentru putere și întâietate și aduce în prim-plan familia și libertatea.

Filmul lui Chen Kaige, cunoscut pentru luxuriantul Forever Enthralled, nu e doar o altă 
salată de spadasini; e o foarte seducătoare și kino kinetică punere în scenă a unor teze  
morale (dar nu moralizatoare) despre dreptate, trădare, despre ce e la urma urmei just,  
într-o  notă  surprinzător  de  subversivă.  Acțiunea  are  loc  în  perioada domniei  lui  Jun, 
aproximativ  cu  cinci  secole  înainte  de  Hristos.  Avem un  guvernator  afluent  și  relativ  
pașnic, stăpân peste 300 de nobili. Stabilitatea sa e motiv de râvnă pentru un alt nobil de  
la curte, care plănuiește un asasinat foarte alambicat, dar antrenant vizual- doar implică 
lupte cu sute de săbii,  otrăviri  foarte complicate și dat de duh doar după ce faci tot 
posibilul  să-ți  salvezi  domnitorul.  Și  asta  e  doar  preambulul  unei  fresce  splendid  de 
minuțioase a Chinei de acum 2500 de ani,  un film care are de toate, din abundență, 
augumentate într-un fel care e delectabil doar și doar pe ecran mare.” 

(sursa: AperiTIFF) 

Miercuri, 15 august 2012 „Mei Lanfang” (KAIGE CHEN)
Forever Enthralled este un film biografic regizat de Chen Kaige. Filmul urmărește viața 

lui Mei Lanfang, unul dintre primii interpreți de operă chinezi. În timpul producției filmul 
era cunoscut sub numele de Mei Lanfang,  care a fost schimbat în  Forever Enthralled în 
noiembrie 2008, la puțin timp după ce a fost lansat.

În 1993, Chen Kaige a câștigat primul Palme d'Or la Festivalul Filmului de la Cannes cu 
"Farewell, My Concubine", un film realizat în limba chineză, care a avut un mare succes 
internațional. Înainte a de avea loc Revoluția Culturală Chineză, în 1965, Kaige, fiul unui  
regizor respectat, a urmat cursurile unei școli pentru copiii privilegiați din Beijing. Atunci  
când a avut loc revoluția respectivă, Kaige, ca și alți mii de chinezi din clasa mijlocie de 
atunci, a fost trimis la țară, să lucreze pământul și să taie copaci. De acolo a fost recrutat  
în armată, unde a servit nu mai puțin de cinci ani, după care s-a întors în capitală.

În  1978  a  fost  unul  dintre  studenții  care  intrau  la  recent  reînființata  Beijing  Film 
Academy.  El  și  colegii  săi  au  format  așa  numită  gruparea  a  Regizorilor  de  a  Cincea 
Generație, din care face parte și renumitul Zhang Yimou, care la început a lucrat cu Kaige 
ca operator de imagine. 

Filmul de debut al lui Kaige,  Yellow Earth a cucerit publicul și critica de specialitate, 
marcând o nouă eră în stilul chinez. Filmul a dobândit numeroase premii, la festivaluri  
internaționale, din Hawaii până la Londra. Au urmat producțiile The Big Parade,  King of  
Children și  Life On A String. După succesul enorm cu  Farewell My Concubine, Kaige a 
realizat  Temptress Moon (1996) și  The Emperor and the Assassin (1999).  Toate filmele 
făcute de Kaige au fost invitate să participe la competițiile oficiale găzduite de Festivalul 
de la Cannes.
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Miercuri, 22 august 2012 "Cu bine, concubina mea!" - prima parte (KAIGE CHEN)
Cu bine, concubina mea!, un film chinezesc din anul 1993 regizat de Chen Kaige, este 

una dintre lucrările centrale ale mișcării Generației a 5-a, care a adus regizori chinezi în  
atenția lumii. Similar cu alte filme ale acesteia, Cu bine, concubina mea! explorează efectul 
turbulențelor  politice  din  China  în  timpul  secolul  al  20-lea  asupra  vieții  persoanelor, 
familiilor și grupurilor.  Cu bine, concubina mea! rămâne până în prezent singurul film în 
limba chineză care a câștigat Palme d'Or la Cannes.

Considerat  de  unii  drept  cel  mai  bun  film  chinezesc  făcut  vreodată,  bazat  pe 
bestseller-ul  scriitoarei  Lillian  Lee,  Cu  bine,  concubina  mea! este  o  relatare  a  istoriei 
chineze a secolului al XX-lea și a poveștii a doi interpreți ai Operei din Beijing, Cheng 
Dieyi  (Leslie  Chung)  și  Duan  Xiaolou (Fengyi  Zhang),  între  care  intervine  o frumoasă 
femeie (Li Gong).

Pe parcursul a trei ore regizorul Kaige Chen descrie cincizeci și doi de ani de istorie  
într-un veritabil spectacol vizual, filmul fiind constituit asemeni unei tragedii clasice, însă 
fundalul  (de  la  ocupația  japoneză  la  Revoluția  Culturală),  asigură  o  experiență 
însuflețitoare,  observând  schimbarea  Chinei  și  a  oamenilor  săi,  redată  în  frumusețea 
fiecărui cadru, ce ajunge se ierte intriga mai slab construită.

Georg Wilhelm Pabst 
Georg Wilhelm Pabst s-a născut în Raudnitz, Boemia, Austria-Ungaria (azi Roudnice 

nad Labem, Republica Cehă) și a fost un regizor de film austriac. Unele dintre cele mai 
cunoscute filme se referă la situația femeilor  în societatea germană,  printre care:  The 
Joyless Street (1925)  cu Greta Garbo și  Asta Nielsen,  Secrets  of  a  Soul (1926)  cu Lili 
Damita, The Loves of Jeanne Ney (1927) cu Brigitte Helm, Pandora's Box (1928) și Diary  
of a Lost Girl (1929) cu Louise Brooks. După apariția sunetului a regizat o trilogie care i-a 
asigurat reputația: Westfront 1918 (1930), The Threepenny Opera (1931) și Comradeship 
(1931).  De  asemenea  în  1932  a  filmat  trei  versiuni  ale  romanului  lui  Pierre  Benoit,  
L'Atlantide, în germană, engleză și franceză. În 1933 a regizat filmul Don Quixote, din nou 
în germană, engleză și franceză.

Chan Wook-Park
Chan Wook-Park  s-a  născut  în  Seul,  Coreea  de  Sud și  este  un regizor,  scenarist, 

producător și fost critic de film sud-coreean, fiind unul dintre cei mai apreciați și populari 
din țară. Filmul său de debut a fost The Moon Is... the Sun's Dream (1992), urmat de Trio  
(1997). Acestea nu au avut mult succes, ceea ce l-a determinat să urmeze o carieră de 
critic de film pentru a-și câștiga existența.

Cel mai bine este cunoscut pentru filmele Joint Security Area (2000),  Thirst  (2009) și 
The Vengeance Trilogy, formată din Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Oldboy (2003) și 
Sympathy for Lady Vengeance (2005). 

Kaige Chen
Kaige Chen s-a născut în Beijing, China și este un regizor de film chinez. În timpul 

Revoluției Culturale chineze s-a alăturat Gărzilor Roșii. Ca majoritatea membrilor tineri ai 
Gărzilor Roșii acesta și-a denunțat propriul tată, o decizie pe care o va regreta. Această 
perioadă a vieții sale continuă să influențeze o mare parte din munca sa de astăzi, după 
cum se poate observa în filmele Farewell My Concubine (1993) și Together (2002), unde 
este evidențiată relația tată-fiu.
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Informațiile au fost preluate parțial de pe blogul Clubului 
Cinefililor Iași, cu acordul coordonatoarei clubului, Daniela 
Abageru. Au fost completate cu informații de pe Wikipedia 

sau IMDb selectate și traduse de Alexandru Pavel (LNI)Http://clubul-cinefililor.blogspot.com/
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Secretele Monarhilor (Michael Farquhar) 
Trecând în revistă cinci secole de istorie britanică, Michael Farquhar ridică fără 

menajamente  perdeaua  somptuoasă  care  adăpostește  lunga  poveste  a 
monarhiei uneia dintre cele mai prestigioase țări europene, aducând în prim-plan 
viețile intime ale regilor și reginelor, ale prinților și prințeselor. Dincolo de zvonuri 
malițioase și variante neoficiale, cititorul descoperă adevărul istoric, : lupte acerbe 
pentru putere, persecuții între frați de același sânge, regi afemeiați, incompetenți 
sau  nebuni,  sarcini  false,  scandaluri,  părinți  degenerați  sau  distanți  și 
dezastruoase căsătorii aranjate. Istoricul Michael Farquhar dovedește pe deplin, 
folosindu-se  de  scrierile  unor  cronicari  și  diplomați  ai  vremii,  precum  și  de 
corespondența intimă a protagoniștilor săi, că monarhii care au cârmuit Anglia au 
constituit rareori modele de comportament, atât în viața privată, cât și în cea 
publică.  Amestec  de  tragedie,  comedie,  povești  amoroase  și  incompetență, 
Secretele monarhilor constituie o lucrare fascinantă și spectaculoasă.

„O  redare  savuroasă  și  autentică  a  nostalgiilor  imperiale  britanice.”  Kirkus 
Reviews

Rusia Imperială (Antoaneta Olteanu)  
După ascensiunea fulminantă înregistrată  de tumultuosul  veac al  XVIII-lea, 

iluminist,  reformator, dar și  foarte controversat,  secolul  al  XIX-lea cunoaște, la 
rândul său, numeroase momente de mare importanță, care au conturat, în cele 
din urmă, imaginea recunoscută ca definitorie pentru ceea ce înseamnă astăzi 
poporul, cultura și civilizația rusă.

Demersul Antoanetei Olteanu, reputată traducătoare de limba rusă și expertă 
în istoria culturală a Rusiei,  se distinge atât  prin calitatea informațiilor,  adesea 
inedite,  cât  și  prin  compoziția  complexă,  care  îmbină  viziunea sintetică  cu  o 
perspectivă  transculturală  exersată.  Cartea  se  recomandă  de  la  sine  atât 
cititorului profesionist, care găsește aici o serie de date altfel greu accesibile, cât  
și celui interesat de istoria și cultura Europei în ansamblu.

După  cum  anunță  și  subtitlul,  lucrarea  reconstituie  o  istorie  culturală  a 
secolului al XIX-lea, realizând, în fapt, o frescă a uneia dintre cele mai captivante 
perioade din istoria Rusiei, cea imperială. Datele prezentate acoperă practic toate 
aspectele  vieții  politice,  sociale,  economice și  culturale  ale  acestui  interval  de 
timp, marcat atât de aura țarilor, cât și de nenumăratele revolte populare. Tabloul 
evenimentelor majore este întregit cu minuțioase inventare de titluri nobiliare, cu 
date  economice  consemnate  cu  acribie,  cu  o  expunere  vie  a  panoramei 
cutumelor  sociale,  familiale  și  religioase,  mergând  de  la  modalitățile  de 
confecționare a jucăriilor sau a bijuteriilor până la istorii ale ceaiului sau vodcii.  
Atmosfera epocii  capătă un contur desăvârșit  prin citarea unor fragmente din 
lucrări științifice de referință, din jurnalele de călătorie și din publicistica vremii, 
dar și din operele marilor scriitori ai vremii, ca Dostoievski, Gogol și Tolstoi.

Se  conturează,  astfel,  o  imagine  neconvențională  a  Rusiei,  o  națiune 
confruntată permanent  cu tensiunea unei  alegeri  fundamentale,  care pune în 
opoziție modelul străin și inegalabila forță internă.

Instigare la lectură

Categorii: Carte academică, 
Umaniste, Filosofie
Format carte: 13x20

Număr pagini: 320
Dată publicaţie: 02.10.2012

Categorii: Carte academică, 
Umaniste, Istorie
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Dată publicaţie: 07.12.2011
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Ekaterinburg (Helen Rappaport)  
Helen Rapport este autoarea cunoscutei cărți No Place for Ladies: The Untold Story of 

Women in the Crimean War (Aurum), cât și a unor lucrări biografice de referință despre 
Iosef Stalin, Regina Victoria și despre femeile implicate în reforme sociale. Vorbind fluent 
limba rusă și fiind expertă în istoria Rusiei și în istoria femeilor în secolul al XIX-lea, în 
2002, a lucrat drept consultant în rusă la trilogia The Coast of Utopia a lui Tom Stoppard, 
pusă în scenă la Teatrul Național. Împreună cu William Horwood, este coautoarea cărții 
Dark Hearts of Chicago (Hutchinson, 2007), un thriller despre jurnalista Emily Strauss de la  
ziarul World din New York. 

„Captivantă,  înfiorătoare și  emoționantă,  întocmai cum ar  trebui  să  fie o carte  de 
istorie.” Alison Weir 

O descriere vie și captivantă a ultimelor zile ale Romanovilor, până la cele din urmă 
ore din viața acestora. 

La 4 iulie 1918, un ofițer a preluat comanda detașamentului care păzea Casa Ipatiev, 
din orașul Ekaterinburg. Se numea Iacov Iurovski, iar prizonierii săi erau membrii familiei 
imperiale: fostul țar Nicolae, soția sa Alexandra și copiii lor, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia 
și Alexei. 13 zile mai târziu, sub comanda lui Iurovski și conform ordinelor directe de la 
Moscova, aceștia s-au prăbușit sub o ploaie de gloanțe într-o cameră de la subsol. Este  
povestea crimei care a încheiat cei 300 de ani de domnie a Romanovilor și a marcat 
începutul unei perioade de teroare și de opresiune. 

„O sinteză remarcabilă… Cu pricepere și imaginație, [Rappaport] juxtapune haosul tot 
mai mare din țară și monotonia în care trăiau zi de zi prizonierii… Rezultatul este un punct 
de vedere personal fascinant.” Sunday Times 

„Rappaport a găsit un mod captivant de a spune povestea familiei imperiale… Istorie, 
specificul locului, tragedie umană și atmosferă de epocă – o combinație perfectă și rară  
care nu poate da greș.” Susan Hill 

„O carte deosebit  de accesibilă  și  bine documentată care nu face compromisuri… 
Simți că citești descrierea experiențelor vizuale și auditive ale unui martor ocular care, în  
același  timp,  se întoarce la  sursele primare și  creează atmosfera din perspectiva unui 
scriitor desăvârșit… O lectură captivantă.” 

Bin Laden. Dincolo de masca teroristului (Adam Robinson) 
 Adam Robinson este un scriitor și jurnalist britanic care a trăit timp de zece ani în  

zona Golfului Persic. În cursul anului 2001, înainte de atacurile de la World Trade Center, a 
pătruns în izolata societate saudită și a realizat interviuri cu rudele lui Osama Bin Laden, 
obținând numeroase informații extrem de prețioase și revelatoare despre viața teroristului 
numărul 1 al lumii. 

„Uciderea americanilor și a aliaților lor civili și militari este o datorie sfântă pentru orice 
musulman.” – Osama bin Laden

Un zelos luptător pentru libertate care i-a mobilizat pe fundamentaliștii islamici din 
toată lumea într-o forță de luptă capabilă să distrugă malefica civilizație occidentală. Un 
om simplu, pios, integru și cu principii. Liderul moral al credincioșilor. 

Aceasta a fost  imaginea pe care Osama bin Laden voia s-o ofere lumii  despre el 
însuși. 

Acum, pentru prima oară, Bin Laden: dincolo de masca teroristului spune din interior 
povestea unuia dintre cei mai periculoși oameni din lume.

Noile informații oferite de membrii familiei elucidează rădăcinile revoltei lui Osama bin 
Laden: copilăria privilegiată, dar roasă de gelozii și de lipsa afecțiunii, tinerețea petrecută 
în căutarea acceptării din partea celorlalți și maturitatea marcată de nevoia de a primi 
atenție și de a fi  adulat.  Toate acestea l-au împins să ducă un război crâncen care a  
culminat cu evenimentele catastrofale din 11 septembrie 2001.

Traducere: Ioana Iepureanu
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Vise și fantasme erotice (Christine Benoit)  
Visul refuză să se supună normei și judecătorului dumneavoastră. În timpul 

somnului,  se travestește,  se ascunde în  spatele  personajelor  și  al  simbolurilor 
pentru  a  nu  fi  recunoscut  de  conștientul  dumneavoastră.  El  transgresează 
compartimentarea ființei, ignoră morala, interdicțiile, tabuurile. Marea bogăție a 
viselor erotice atestă importanța sexualității în menținerea echilibrului personal. 
Ele permit evadarea din cotidian, învingerea temerilor, înlăturarea inhibițiilor. Visul 
cu  caracter  sexual  vorbește  mai  mult  de  anumite  aspecte  ale  personalității 
dumneavoastră  decât  sexualitatea  dumneavoastră  propriu-zisă.  El  este  un 
excelent indicator al respectului de sine. 

Nenumărate chipuri ale lui Dumnezeu (Jeremy Campbell)
 Teologia ar putea să se aplece asupra a ceea ce pare a fi o dublă provocare 

față de rolul  său tradițional  ca sursă a cunoașterii  divine. Pe de o parte,  noii 
experimentatori ai spiritualității par a fi indiferenți la teologie; ei își caută un drum 
propriu prin metode proprii.

Biserica  afirmă  exact  contrariul.  Ea  ne  învață  că  Dumnezeu  determină 
credința. Un astfel  de punct de vedere reprezintă o restricție a numărului  de 
„chipuri ale lui Dumnezeu” ce pot fi inventate. Una dintre opțiuni este aceea că 
teologia  ar  trebui  să  concureze  cu  știința,  dar  în  felul  său  incomparabil, 
conservandu-și  caracterul  său  extraordinar,  sentimentul  de  mister  și  imensul 
paradox al unui Dumnezeu unic ce prezidează asupra unei lumi cu multe fețe, în 
care fericirea și mizeria, binele și răul, dreptatea și inechitatea, sănătatea și boală 
există.

Într-o  lucrare  la  scară  largă,  Campbell  explorează  relația  complexă  dintre 
știință  și  religie  încă  din  anii  1600.  Cartea  lui  Campbell  face  clar  faptul  că 
mentalitatea „religie versus știință” este mult prea simplistă. Într-adevăr, religia și 
știința au avut o relație complicată în decursul ultimelor secole, uneori în calitate 
de adversari, dar cel mai adesea hrănindu-se una pe cealaltă.

Pe măsură ce cunoașterea științifică a continuat să se extindă, oamenii de 
știință și teologii au încercat să îi găsească Lui Dumnezeu un “loc” în cosmos. Este 
relația Lui Dumnezeu cu creația prea complexă pentru a fi înțeleasă de oameni? 
Sau, măcar există Dumnezeu? Caldwell examinează rolul filosofiei care se referă 
la  aceste  întrebări.  Într-adevăr,  cititorul  va  fi  surprins  să  afle  că  autorul  pune 
accentul pe întrebările filosofice decât  pe certurile dintre oamenii de știință și 
teologi.

O moarte care nu dovedește nimic (Anton Holban) 
Proza lui Anton Holban poartă în esență ei fiorul sumbru al unei conștiințe 

răvășite de gândul morții. Obsesia morții, învăluită nu de puține ori în acordurile 
complementare ale ritmurilor wagneriene, este sindromul unui destin tragic, al 
unei sensibilități răscolite de nevroze, de dureri fizice, de un egoism nedisimulat, 
de imposibilitatea stăpânirii adevărului...

Mizeriile vieții de dascăl, obtuzitatea preocupărilor meschine ale unor slujitori 
ai școlii, birocratismul aparatului de stat au acutizat suferința unei personalități  
care se consideră străină, exilată într-o lume neînțelegătoare și de neînțeles.
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Anton Holban trăiește  cu  o intensă luciditate  drama existențială,  tentativa 
mereu ratată a comunicării  cu semenii și a înțelegerii  propriului eu, prin toate 
aceste  atitudini  definindu-se  clar  ca  un  precursor  al  filozofiei  și  literaturii 
existențialiste.

Tulburătoarea  adâncime  a  tragicului  străbate  ca  un  laitmotiv  pasaje 
numeroase din romanul O moarte care nu dovedește nimic.

Alexandru Vaida Voievod – Putere și defăimare (Liviu Maior) 
Volumul este o ofertă către istorici mai tineri de a nu abandona istoria politică 

și  de  a  nu  ceda  "teritoriul"  lor  de  activitate  diletanților.  Personalitatea  lui 
Alexandru  Vaida  Voevod  merită  o  monografie  bine  documentată,  care  să 
cumuleze  cercetările,  să  valorifice  un  material  documentar  amplu.  Intenția 
noastră, prin publicarea acestui volum consacrat lui Alexandru Vaida Voevod, vine 
în prelungirea cărții tipărite în 1993 și nu este o reeditare a ei. 

Timpul scurs până acum a dus la apariția mai multor studii care au avut ca 
obiectiv  analiza  unor  momente  importante  din  viața  sa  politică  până  după 
înfăptuirea României Mari. Prima parte este dedicată acestei perioade, însoțită de 
corespondența  sa  cu  Cancelaria  Arhiducelui  Franz  Ferdinand,  cu  Aurel  C. 
Popovici, etc. În această primă parte mai este vorba de răspunsuri la scrisorile lui 
Vaida  deja  publicate  de  către  Keith  Hitchins.  Urmează  un  studiu  consacrat 
demersului lui Aurel C. Popovici și Vaida în vremea Primului Război Mondial la 
Viena, Geneva și Berlin fără a trece peste conjugarea efortului lor cu Bucureștiul, 
ceea ce conferă o dimensiune aparte a tot ceea ce au întreprins cei doi prieteni 
de-a lungul timpului.

Punctul central  îl  reprezintă schimbările de opțiuni în relația cu Budapesta, 
bazate  pe  proiectul  lui  Popovici  discutat  în  studiul  respectiv.  Importantă  este 
evoluția lui A.C. Popovici reflectată de ultimele sale scrisori și studii care îi preced 
moartea prematură la numai 54 de ani. A doua parte o reprezintă dosarul său, 
întocmit de Siguranța Statului după 1945, la scurt timp de la instalarea guvernului 
Groza în România.

Cele mai fascinante personaje din Biblie (Michelle Pickering)
Cine au fost cei doisprezece fii ai lui Israel? Ce au făcut Izabela și Iuda ca  

numele lor să devină noțiuni obișnuite de infidelitate și trădare? Cine s-a luptat 
cu un înger?

Veți afla răspunsurile la aceste întrebări și la multe altele mult mai uimitoare, 
prin  povestirile spuse în  Cele  mai  fascinante personaje din biblie.  Descoperiți 
drame mai captivante decât orice operă de ficțiune: povești despre sacrificiu de 
sine și furie crudă; povești despre dăruire și pângărire; povești despre ridicarea și 
căderea unor regi sau popoare.

Citiți poveștile despre sfinți și păcătoși, profeți sinceri, fii răzbunători și ucenici 
mărinimoși. Priviți  fiecare personaj prin prisma unor imagini frumoase de artă. 
Dezlegați  relația  dintre  cine  a  zămislit  pe  cine  urmărindu-i  pe  bărbații  și  pe 
femeile Bibliei în arborii genealogici și în contextul istoric potrivit.

Domeniu: Istorie
Numar pagini: 192
Anul publicaţiei: 2010

Domeniu: Religie
Numar pagini: 192
Anul publicaţiei: 2008
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Intelectualii în câmpul puterii. Morfologii și traiectorii sociale (Mihai Dinu Gheorghiu) 
Volumul realizează o radiografie în perspectivă sociologică a transformărilor succesive 

ale intelectualilor ca grup de elită în două societăți ale „socialismului real”, Germania de 
Est și  România,  din a doua jumătate a secolului  XX: instituții  reprezentative,  traiectorii 
individuale  și  colective,  raporturi  cu principalele  grupuri  concurente (exilul),  precum și 
coduri  ideologice elaborate pentru legitimarea puterii  lor  de reprezentare.  Punctul  de 
plecare îl  constituie  o serie de studii  întreprinse de autor  asupra câmpului  literar  și  a 
instituțiilor sale (societăți și uniuni de creație), asupra instituțiilor de control al intelectualilor  
de către Partidul Comunist (școlile „de partid”),  urmate de studii  asupra noilor instituții 
reprezentative ale elitei intelectuale (centre de excelență în științele socioumane, grupuri 
ale  societății  civile).  Analiza  morfologiilor  instituționale  este  însoțită  de  cea  a  unor 
traiectorii  intelectuale  exemplare  și  a  unor  experiențe-limită  în  contextul  regimurilor 
dictatoriale.

Cuprins:  Școlile  de  formare  a  nomenclaturii  și  intelectualii  de  partid  •  Politicul  și  
savantul:  academizarea  și  profesionalizarea  elitelor  •  Sociologia  elitelor  în  țările 
„socialismului  real”  după 1989 •  Formarea intelectualului  de partid  •  Învățământul  de 
partid în perspectivă istorică • Recunoașterea academică a învățământului de partid • 
Schimbări  structurale:  de  la  învățământul  politic  la  învățământul  particular  •  Puterea 
simbolică și puterea politică a scriitorilor • Criza instanțelor de consacrare în spațiul literar  
românesc după 1989 • Schimbarea codurilor ideologice în literatura română după 1989

Sociologia comunicării și a spațiului public (Camelia Beciu) 
O abordare a comunicării ca fenomen social, din perspectiva relației actorului social 

cu  sfera  publică,  imaginarul  cotidian  și  diversele  „sisteme”,  care  descriu  modelele 
explicative  ale  comunicării,  dar  și  influențele  reciproce  dintre  științele  sociale,  științele 
comunicării și analiza de discurs. Fiecare capitol conține, pe lângă o prezentare generală a 
subiectului, unul sau mai multe studii de caz ce plasează expunerea teoretică în contexte 
specifice. Structurat în funcție de o serie de „macro-teme” care pot explica legătura dintre 
comunicare, discurs și societate – comunicarea mediatică, spațiul public, televiziunea și 
viața cotidiană –, volumul se adresează studenților și profesorilor de la facultățile de profil,  
precum și specialităților din domeniu.

Cuprins: Comunicarea: noțiuni și modele • Discurs și comunicare • Comunicarea și 
spațiul public • Mass-media și „noul spațiu public” • Cum analizăm spațiul public? • Mass-
media, public și societate • Noile tehnologii de informare și comunicare • Televiziune și 
societate • Analiza discursului televizual • Comunicarea politică • E-politica și cetățenia 
activă

Religia în democrație.  O dilemă a modernității (Camil Ungureanu coord.) 
Volumul  examinează  la  nivel  teoretic  și  practic  dilemele  actuale  ale  relației 

controversate  dintre  democrație  și  religie.  Figuri  reprezentative  ale  filosofiei 
contemporane, precum Jürgen Habermas, Charles Taylor, John Rawls, Michael J. Sandel, 
Richard Rorty,  Maurizio Viroli,  și  ale teologiei  actuale,  precum Joseph Ratzinger (Papa 
Benedict  al  XVI-lea)  sau  Rowan  Williams  (Arhiepiscopul  de  Canterbury),  dezbat  și 
reevaluează modelele de interpretare a raportului dintre democrație și religie dincolo de 
opoziția tradițională între Iluminismul radical și credință. 

Cuprins:  Religia  în  spațiul  public  european:  dileme și  conflicte  •  Ideea de  rațiune 
publică reconsiderată • Republica și religia ei • Europa. Bazele ei spirituale ieri,  astăzi,  
mâine • Islamul și secularizarea • Atena și Ierusalim • Religia în perspectiva libertariană •  
Mărirea și decăderea religiilor seculare • Ortodoxia și democrația post-comunistă. Cazul 
românesc • Libertate, politică și religie: câteva observații introductive

Colecţie: PLURAL
Domeniu: Sociologie, 

Studii şi monografii
Anul apariţiei: 2007

Nr. pagini: 384

Colecţie: COLLEGIUM 
Sociologie. Antropologie

Domeniu: Sociologie
Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 304

Colecţie: Plural, Religie
Domeniu: Religie, teologie, 

politica si politologie
Anul apariţiei: 2011

Nr. pagini: 424
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Urmele uitării (Simona Mitroiu)  
Lucrarea de față reia unele dintre ideile și cercetările prezentate în cadrul tezei de 

doctorat "Memorie și uitare – elemente constitutive ale identității culturale", susținută în 
anul 2007 la UAIC din Iași sub coordonarea profesorului Nicolae Râmbu. O parte din 
studiile prezentate aici au fost publicate de-a lungul anilor în revista Cultura. International  
Journal of Philosophy of Culture and Axiology.

Din  cuprins:  Între identitate și diferență,  Identitate și  construcție identitară,  Traume 
identitare, Reîntoarcerea identității

Despre  autor: Simona  Mitroiu  (n.  1980).  Studii  de  Filosofie  și  masterat  în  Relații 
Umane și Comunicare la UAIC din Iași. Doctor în Filosofie la Iași cu lucrarea Memorie și  
uitare  –  elemente  constitutive  ale  identității  culturale.  În  prezent  este  cercetător 
postdoctorand la UAIC din Iași, în cadrul Departamentului de Cercetări Interdisciplinare în 
Domeniul Științelor Socio-Umane.

Drama psihologiei (Vasile Pavelcu) 
Ediție  îngrijită  și  studiu  introductiv  de  Adrian  Neculau  și  Corneliu  Havârneanu.  În 

cultura psihologică românească, opera și personalitatea lui Vasile Pavelcu se disting și se 
individualizează.  N-a fost neapărat un inovator,  dar  ideile sale erau citate și aduse ca 
argument în timpul disputelor dintre confrați; n-a fost propriu-zis un deschizător de noi  
orizonturi, dar a fost luat ca model, ca mentor, a coagulat în jurul personalității sale pe cei 
mai dinamici cercetători din toată țara. 

Din cuprins: Psihologia nu este știință, Natura obiectului - subiect de controverse, Nu 
poate  exista  o  știință  a  subiectivului,  Psihologia  nu  are  metodă,  Testolatria  și  haosul 
psihologic, Nu există legi în psihologie, Vânătoarea lui Pan sau în căutarea adevărului, O 
formă modernă de „Idola specus” - snobismul științific, „Idola” - cauze ale erorilor etc.

Despre  autor:  Vasile  Pavelcu  (n.  4  august  1900,  Costuleni,  județul  Lăpușna,  azi 
Republica Moldova - d. 21 februarie 1991, Iași) a fost un psiholog român, membru titular 
al  Academiei  Române.  Școala  primară și  liceul  au fost  urmate la Chișinău,  iar  studiile 
universitare de matematică la Kiev. Datorită schimbărilor sociale din 1918 a trebuit să se 
refugieze  în  România  și  s-a  înscris  la  facultatea  de  Filosofie  din  Iași.  Și-a  susținut 
doctoratul la Iași în 1936, cu teza Limitele afectivității. În anul 1928 a fost numit asistent la 
Catedra  de  Pedagogie  a  Universității  din  Iași,  tot  în  același  timp  și  ca  profesor  de 
psihologie. În 1942 a obținut postul de conferențiar, apoi prin concurs în 1943 devine 
profesor titular de psihologie. A fost decan al Facultății de Litere și Filosofie, și decan al 
Facultății de Psihologie, și șeful catedrei de Psihologie până la pensionare.

Studii și articole de istorie (Gh. I. Brătianu) 
Cercetări  și  preocupări  temeinice privind geneza și  continuitatea elementului  etnic 

românesc în spațiul carpato-danubiano-pontic,  formarea statelor  medievale românești, 
istoria economică și socială a Bizanțului, istoria comerțului italian în Marea Neagră și, în  
general, a bazinului pontic.

Din cuprins: Epoca veche și medie – problema datoriilor în lumea antică și legea de 
asanare a lui  Iustinian,  „Bulgaria  de dincolo de Dunăre”  în  izvoarele  bizantine,  Epoca 
modernă și contemporană – Ion I.C. Brătianu și colonizarea aromânilor în Dobrogea de 
Sud, Informare  și  propagandă  asupra  trecutului  românesc  și  a  situației  politice 
contemporane, Cine a făcut România Mare? etc.

Despre autor: A fost unul dintre cei mai mari istorici pe care i-a avut țara noastră, cel  
mai strălucit din generațiile care au activat în perioada interbelică, ilustrând una dintre 
etapele cele mai rodnice din întreaga evoluție a istoriografiei românești. A contribuit la 
ridicarea istoriografiei noastre la un nivel superior, modern, comparabil cu al altor școli 
istoriografice europene. 

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe 
sociale | Filosofie
An apariţie: 2011
Nr. pagini: 320

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe 
sociale | Psihologie
Colecţie: Excellentia 150
An apariţie: 2010
Nr. pagini: 294

Domeniu: Istorie, Istoriografie
Colecţie: Excellentia 150
An apariţie: 2010
Nr. pagini: 424

Informațiile au fost preluate de pe site-urile editurilor. Au fost 
completate cu informații de pe internet, selectate și traduse de Ionuţ 
Lucian Rusu (LNI)
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