




Loc impregnat
cu virusul alsobist

(ofertă promoțională)

Masați zona cu podul palmei, cotul sau călcâiul.
Imediat veți auzi o voce care vă dă acces în

lumea imaginară preferată. Dacă loviți
zona ușor cu tâmpla veți deveni filosofi, în 

celelalte cazuri – doar poeți sau alte tipuri de 
artist. Dacă sunteți deja filosof sau artist dar 

urmați totuși instrucțiunile (lucru recomandat), 
veți deveni pur și simplu filosofi sau artiști

incredibil de buni.



http://1pozapezi.blogspot.ro/
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Jurnalul de la Păltiniș este un episod crucial în devenirea dramatică a unei culturi care 
a fost arestată, cenzurată, fracturată, ideologic colonizată, în mare parte interzisă și 
expusă hemoragiei valorilor în comunism. O parte dintre aceste boli sunt specifice și 
perioadei postcomuniste.

„Femeile sunt expresia fizică a fizicii cuantice, a unei alte realități. O informație, o 
realitate aberantă este distrusă în cămin datorită unei femei care poate să îți fie soție, 
poate să îți fie prietenă, poate să îți fie mamă, sau poate să îți fie bunică.”

„Visez o școală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăiești liniștit și cuviincios, într-o 
margine de cetate, iar oamenii tineri, câțiva oameni tineri ai lumii, să vină acolo spre a se elibera de 
tirania profesoratului. Căci totul și toți dau lecții. Totul trebuie învățat din afară și pe dinafară, iar 
singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună întrebări. Dar nu vedeți că au și ei de spus 
ceva, de mărturisit ceva? Și nu vedeți că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem?”

„Abia așteptam să sune sfârșitul ultimei ore la liceu, că-mi strângeam lucrurile și ieșeam pe ușă 
grăbit. În cinci minute eram acasă. Mâncăm ce mi se dădea, la bucătărie, după care mă azvârleam 
asupra cărții ce mă aștepta, deschisă, pe masa lungă de tâmplărie din camera mea. Și citeam până 
spre miezul nopții, împingând mereu mai departe momentul în care mă apucam să-mi pregătesc, 
în sfârșit, lecțiile.”

„Singura autoritate pe care conștiința individuală nu și-o pune niciodată sau aproape niciodată la îndoială e 
autoritatea morală. Capacitatea de a distinge între bine și rău, între viciu și virtute, dreptate și nedreptate pare a fi 
la îndemâna tuturor. În materie de etică, funcționăm constant printr-o nedemolabilă auto-complezență. Trăim într-
o inflație barocă a competenței morale, într-o lume a cărei principala dezordine riscă să fie faptul că toți membrii ei 
se simt moralmente în ordine sau că toți resimt dezordinea proprie drept neglijabilă. Lʼenfer cʼest les autres - părem 
a concede cu toții. Prin urmare, le paradis cʼest nous-mêmes.“



Dacă aș citi titlul acestui editorial fără să știu ce 
am scris în el, prima dată m-aș gândi, nu știu de ce, la 
tema „leprelor culturale”.  O presupunere:  poate din 
cauză că le asociez cu amfibienii, care au o viață du-
plicitară. Ca și cum nu s-ar putea hotărî în care mediu 
să  viețuiască.  Cu  toate  acestea,  textul  de  față  vă 
comunică un adevăr profund și intim în același timp, 
fără intenții moralizatoare sau măcar ironice, și mai 
ales fără legătură cu tema de mai sus.

O foarte  veche  prietenă  mi-a  demonstrat,  într-o 
discuție  despre textele  din  muzica folk,  cum e mai 
bine: să nu apară o densitate prea mare de imagini 
insolite, speciale, metafore uluitoare etc. S-ar produce 
o  suprasaturație  –  textul  și  muzica  ar  deveni  un 
întreg imposibil  de suportat  sau de urmărit  pentru 
orice ascultător. Dacă apare o imagine izolată, un mic 
„diamant” în marea de cuvinte obișnuite, efectul va fi 
mult mai mare. Din curtoazie, i-am dat dreptate. Mai 
ales că în acea perioadă mă regăseam într-una dintre 
acele  campanii  neîndurătoare  (deși  în  general  fără 
mari șanse de izbândă) în care încercam cu disperare 
să-i determin și pe ceilalți să utilizeze în cântecele lor 
texte  mai  complexe,  mai  sofisticate.  Discuția  de 
atunci poate fi extinsă și la felul în care ne raportăm 
la cultură în general. Ne putem împrejmui cu fraze și 
idei obișnuite, introducând abil între ele, din când în 
când, câte o mică sclipire. Și efectul este într-adevăr 
formidabil. Rescriind totul, e ca și cum am alege să nu 
ne împăunăm cu o paletă cromatică luxuriantă, ci am 
opta  pentru  simplitate  și  pentru  savoarea  care  o 
însoțește.

Un  alt  mod  de  a  ființa  întru  cultură  este  prin 
dezmățul imaginației. Când te lași în voia suprasatu-
rației  de imagini,  când insolitul  ideilor și  fantasma-
goria  verbală  aproape  că  riscă  să  te  transforme în 
ochii  normali  într-un  clovn  bizar  al  cuvintelor. 
Etichetele încep să coboare ca ghilotinele, ești judecat 
și  cel  mai des condamnat fără judecată. Și,  de fapt, 
executat a priori. Care este limita între cuvântul care 
nu mai spune nimic încercând să spună prea multe și 

cel care debordează de imaginație și te amețește ca un 
halucinogen,  dar de fapt nu face decât  să-ți  testeze 
prejudecățile? Greu de spus.  Granița dintre convin-
gere și prejudecată este uneori extrem de fragilă.

Cei care se grăbesc să pună eticheta lipsei de va-
loare și gratuității goale unor formule lingvistice ludi-
ce nu greșesc? Există cu adevărat joc fără miză? Încli-
năm  să  credem  că  nu.  Dacă  unii  dintre  noi  scriu 
creativ,  imaginativ,  dacă  provoacă  limitele  sensului 
asta  nu  înseamnă  că  nu  există  sens  în  textele  lor. 
Aparenta fantasmagorie gratuită și fără sens ascunde 
de obicei suficientă profunzime, numai că, la fel ca în 
poezie, ea nu mai este transmisă direct. Cititorul tre-
buie să facă un efort suplimentar, și uneori să încerce 
a renunța la propriile prejudecăți și vicii de receptare, 
oricât de „utile”, „autosuficiente” sau „sigure” i s-ar 
părea.

Asocierile întâmplătoare, îmbinările neașteptate de 
imagini sau stări, saltul repetat de la o idee la alta, 
aparent fără sens, nu face decât să creeze o rețea mai 
complexă de sensuri.  Pentru că, în definitiv,  temele 
fundamentale  ale  vieților  nostre  terestre  sunt  limi-
tate:  iubire,  moarte,  speranță,  prietenie,  disperare, 
dezgust,  admirație  etcaetera  (dar  nu  este  un 
„etcaetera”  foarte  amplu,  nu?).  Chiar  dacă  la  unii 
dintre noi predomină o parte dintre acestea, ne putem 
numi cu adevărat oameni dacă nu le-am cunoscut sau 
trăit în majoritate?

Avem la îndemână cel puțin două modalități, apa-
rent antagonice de a ne raporta la fenomenele cultu-
rale și, în definitiv, de a trăi. Una care invocă simpli-
tatea  și  claritatea,  cealaltă  care  se  prezintă  ca  un 
festin ludic al imaginației și experimentului. Fiecare 
dintre noi  preferă să  aleagă,  și  mă întreb de ce. În 
realitate suntem amfibii, și putem, fără mari bătăi de 
cap, să viețuim alternând cele două planuri. Când nu 
mai  suportăm  culorile,  închidem  un  pic  ochii,  iar 
apoi,  când  avem  din  nou  chef,  ne  trezim  în  plin 
curcubeu, și tot așa. Alternativ. Amfibiu.
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Florin Onică
meșter alsobist



Scurt istoric

La 1 septembrie 1958, printr-un ordin al Inspectoratului Școlar al regiunii Iași se înființează 
Școala Medie Mixtă „23 August”, cu denumirea oficială de sorginte sovietică, inițial cu o primă  
clasă a VIII-a, în structura liceelor cu 11 clase. Nouă instituție nu avea un spațiu propriu de 
funcționare, primind o sală de clasă în incinta Școlii generale.

În anul 1959 se finalizează construcția clădirii de pe strada Gării, primul sediu al liceului, în  
incinta vechii curți boierești, unde funcționase o jumătate de veac o școală de meserii. Liceul a 
funcționat aici, până în 1975, când este mutat în sediul actual. Tot în 1975 apare, pentru prima 
dată, o clasă cu profil de construcții, semn prevestitor al transformării ulterioare a școlii, din 
liceu teoretic într-unul industrial. Din 1978 unitatea școlară s-a transformat în Liceul Industrial  
cu profil mecanic. Cei mai mulți absolvenți din perioada 1978-1989 au fost repartizați la diferite  
întreprinderi din țară.

În 1990 liceul devine Grup Școlar Industrial îmbinând profilurile teoretice și tehnice. Experiența 
și tradiția au fost decisive pentru liceul nostru în această perioadă de reconfigurări și provocări 
majore, în ceea ce privește forța de a-și demonstra menirea pe care a avut-o în această zonă.  
Din 1999, Grupul Școlar Industrial Negrești se comasează cu Grupul Școlar Agricol Negrești, 
sub  denumirea  celui  dintâi.  A  rezultat  o  structură  școlară  de  mare  complexitate  și  foarte  
eterogenă.

Din  2  august  2007  școala  capătă  denumirea  de  Grupul  Școlar  Industrial  „Nicolae  Iorga”. 
Motivația acestui act se explică prin nevoia de a personaliza, de a individualiza liceul în raport 
cu alte licee din județ, iar paginile lăsate de Nicolae Iorga despre târgul Negrești, valoarea sa de  
model paideic și dimensiunea europeană a personalității  sale multivalente sunt argumentele 
pentru care instituția noastră poartă numele marelui istoric.

Din septembrie 2012 școala primește numele Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”.

a lsografia
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Nicolae Iorga la Negrești
Profesor Mircea Ciubotaru

(extras din volumul Grupul Școlar Industrial „Nicolae Iorga” Negrești-Vaslui.
Semicentenar 1958-2008, Editura Kolos, Iași 2008)

Invitat, în octombrie 1978, la Negrești, pentru o conferință, regretatul profesor Barbu Theodorescu, 
eminent cunoscător al vieții și operei lui N. Iorga, ne mărturisea că abia aici a intuit un adevăr care îi 
scăpase: în târgușorul de acum 100 de ani s-au realizat, în sufletul copilului care va deveni marele 
istoric de mai târziu, primul contact și unitatea spirituală cu țărănimea de care va rămâne legat până la 
sfârșitul lui tragic. Într-adevăr, episodul negreștean, din cunoscuta biografie este expediat în numai 
câteva rânduri, deși valoarea lui formativă este relevantă în pagini de vibrantă și neîntrecută poezie, 
pe care le descoperim în Sate și mânăstiri din România (1905), reluate, la aceeași înaltă temperatură a 
evocării, peste trei decenii, în primul volum din impresionanta autobiografie O viață de om (1934). 
După un veac, urmele trecerii copilului genial prin aceste locuri s-au șters în uitare. Puțini negreșteni 
mai pot face vreo legătură între numele istoricului și acel al localității lor.

Împrejurări triste au purtat spre aceste zări destinul unui copil de vreo zece ani. În 1876, avocatul 
Nicu Iorga murea, lăsând o văduvă cu doi copii, unul de cinci ani iar celălalt, George, de trei ani, sortiți 
unui „trai aspru și trist”. „Mânați din urmă de biciul nevoii” pe care sensibilitatea unui copil precoce o 
resimte cu acuitate, Zulnia Iorga încearcă să trăiască demn într-o sărăcie acuzată. Când copiii sunt 
încă mici, ea „se descurcă” apelând la ajutorul celor doi frați mai mari ai ei, Manole și Costache 
Arghiropol. În 1877, Nicolae Iorga face primul drum, cu trenul, la „moșu Manole” din Roman.

Manole (Emanoil, Manolache) Arghiropol era avocat și publicist, editor al unei reviste literare, 
Jurnal pentru toți, Iași, 1868-1869, și al ziarului liberal Românu, 1879-1890. Deși el însuși era 
strâmtorat, copiii Zulniei petreceau aici luni întregi, în vacanțele de vară. În 1884, la numai 13 ani, 
viitorul istoric își ajuta unchiul la redactarea ziarului în care va publica și câteva articole. Manole 
Arghiropol a murit la 1 martie 1890. Este înmormântat la Cuci. În anii gimnaziului de la Botoșani, deci 
între 1881-1885, N. Iorga a cunoscut pe celălalt unchi, „moșu Costache”, „la ale cărui întâmplătoare 
strâmtori…, când grâul nu se vindea bine, am contribuit din destul și noi, fără ca îngerescul optimism 
al mamei s-o fi simțit vreodată”.

Manole, Costache și Zulnia erau copiii lui Gheorghe Arghiropol, moșier la Cuci, și al Elenei 
Drăghici, fiica marelui vornic Iordache Drăghici.. Căsătorit încă de două ori, Gheorghe Arghiropol, 
bunicul lui Nicolae Iorga, are urmași dintre care unii trăiesc și astăzi la Bozieni, Buda și Crăiești, 
cunoscuți de marele istoric în 1934. Străbunicul Iordache Drăghici este o cunoscută figură politică din 
primele decenii ale veacului trecut, unul dintre „cărvunarii” care luptau în 1822 pentru o constituție. 
Era spătar în 1820, când îl găsim stăpânind la Borăști (Cuza vodă) sau la Răcea.

Costache Arghiropol era „avocat cu clientelă, ajungând primar de mai multe ori, odată cu regimul 
liberal și cu șeful său, Neron Lupașcu, și, pe lângă acestea, om de energie vitează, de spirit 
întreprinzător, de mare putere de stăpânire, care-l făcea iubit de femei, temut de bărbați”.



O trăsură cu zurgălăi, trimisă de moș Costache la Roman, îi 
lua pe cei doi copii și îi aducea la Negrești, prin Bîra, străbătând 
de  dimineață  până  seara,  în  iulie,  pe  vremea  secerișului  „un 
drum bogat în păduri, cu popasuri la fântânile în a căror zeamă 
se zbăteau fluturii albaștri, și hanuri curate și răcoroase”. Erau 
întâmpinați de mătușa, armeancă, de verișoare. Aglaia, Eugenia 
și  Lucreția,  cam  de  vârsta  lui  Nicu,  în  albe  rochii  de  vară, 
cântând  în grădina  plină  de  țârâitul  greierilor  neobosiți,  sunt 
apariții desprinse parcă de vechi fotografii șterse de vreme. Alte 
chipuri, fantome ale trecutului, se perindă în fluxul amintirilor: 
doctorul Vilarà „mic, vioi, prietenos”,  soția lui, fata Lășculesei, 
fetița lor, Valeria; vechilul Grigoriu și fiica lui Agripina, băcanul 
blond  Alexe,  -  singurul  comerciant  român  de  târg.  În  lipsa 
cărților, care nu pasionau pe nimeni din casa unchiului, nepotul 
își petrecea timpul,  ca Alecsandri și  Vasile Porojan, odinioară, 
„croind puternice zmee, bine încheiate și  corogite,  capabile să 
zboare vuind și la capătul a trei păpuși de sfoară, să capete bilete 
trimise în vârtecuș pînă în slava cerului, să fluture imense cozi 
multicolore”.

Târgul,  dispărând astăzi  sub ochii  noștri,  necruțat  de vreun 
sentiment sau de vreo dorință de conservare a trecutului, reînvie 
ca într-o poveste minunată a copilăriei: „curtea” unchiului, „cu 
casa nouă și veche, cu grajdurile din fund, cu coșerul de răchită, 
cu bucătăria năpădită de ierburi pe coperișul de țernă, cu cele 
două grădini din față, cu cerdacul cenușiu și cu geamalâcul din 
fund”;  veche  curte  pustie  a  Mavrocordaților,  „casa  cu  două 
rânduri în care abia ici și acolo se mai descoperă un geam întreg 
și  ale  cărei  uși  încuiate  de  rugină  le  spargem  cu  zgomot  în 
triumfala noastră vînătoare după stafii”, cu o livadă de copaci 
bătrâni,  sălbăticiți  și  cu  grădina  moartă;  alături  „pașnică  stă 
biserica mică, de lemn negru”.

„La mijloc, evreii (…),  într-un lung șir de căsuțe și bolte: ce 
bine-mi  miroseau  băcăniile  cu  multe  saltare  și  borcane  cu 
migdale, bomboane proaste și siropuri vechi”. În toiul verii, ca și 
astăzi,  „iarmarocul  cel  mare”  umple  maidanul  de  cară  și  de 
oaspeți  de la țară,  și  atunci scrânciobele se învârt nebune, de 
parcă  vreau  să  frîngă  oasele  mușteriilor,  caii  de  lemn  ai 
caruselelor se rotesc până li se amețesc călăreții, iar panorama 
sclipitoare de oglinzi  și  de mărgele  cheamă prin cântecele  de 
durere ale orgei sale”…

O încântătoare imagine a vieții la țară se încheagă, cu nimic 
mai prejos decât în idilicul roman al lui Duiliu Zamfirescu sau în 
poezia lui  George Coșbuc,  când perspectiva se  lărgește  într-o 
panoramă senină: „Văd moșia Negreștilor: ariile de aur, munca 
treieratului cu vuietul mașinei zorite care înghite snopii și varsă 
bogăția grăunțelor.  Aud glumele și  râsetele și  strigătele,  și-mi 
trece  încă  înainte  cutare  icoană  ștearsă  și  văd  anume 
priviri”…”Tot  șesul  vecin  era  o  mare  de  flori,  un  zbor  de 
fluturi”…”Lângă biserică, gîrla se aștepta cu undele ei reci…”.

Oamenii acestui ținut nu mai păstrează nimic din umilința și 
sărăcia vasluienilor, așa cum erau văzuți, odinioară, de Dimitrie 
Cantemir în Descriptio Moldaviae. Dimpotrivă, ei sunt urmași ai 
răzeșilor  de  pe  vremuri.  „Docarul  unchiului  duce,  prin  văi 
îmbălsămate  cu  porumbrele  vinete  și  porumburi  coapte”  la 
Oșești sau Alexești, unde se văd „gospodării largi, primitoare în 
care o petrecere ținea trei zile”. 

La gospodarul Alexa (?) „cine vine trebuie să mânânce 
trei zile strudelă cu nuci și  să bea vine vechi”.  Bătrânul 
Negrea este „un patriarh bucuros între copiii săi”. Vierul 
Malancea e „uscat, drept, fioros și bun…supraviețuitor ale 
războaielor lui Ștefan”. La Mera, un ermit blând așteptat cu 
faguri de miere.

Pentru  copilul  venit  de  pe  băncile  gimnaziului  din 
Botoșani,  aici  se  deschidea  „o  lume nouă”,  se  releva „o 
religie  nouă”,  credința  în  vigoarea  unui  popor,  a  unei 
țărănimi pe care abia acum o cunoaștem. Alte ținuturi îi 
vor dezvălui noi frumuseți pe care însă călătorul neobosit 
le va raporta la peisajul  negreștean,  ca la un termen de 
comparație  absolut:  în  câmpiile  Sudului  francez  cântă 
„greierușii  ca  aceia  de  la  noi,  din  grădina  și  via 
Negreștilor”. Alte vârste îi vor aduce bucurii intelectuale și 
orgolioase satisfacții ale onorurilor. La Negrești a fost însă 
raiul copilăriei pierdute.

Reîntoarcerile  vor  fi  deziluzii,  legăturile  firave… Peste 
ani, în 1895, la Negrești, venea mama, Zulnia Iorga, care 
aducea  și  pe  fiica  lui  Nicolae  Iorga,  Maria”.  În  scrisori 
expediate de aici, în anii 1896-1898, aflăm despre căsătoria 
verișoarei Eugenia, despre boala lui moș Costache, îngrijit 
de  doctorul  Galin,  și  despre  moartea  lui,  în  septembrie 
1898. Fetele fiind măritate în alte părți, fratele ei dispărut, 
„eu la Negrești nu mai am pentru cine mă duce”. Aceste 
cuvinte  ale  mamei,  scrise  la  29  octombrie  1898,  au 
tonalitatea  unor  despărțiri  definitive.  Așa  trebuie  să  fi 
răsunat ele în sufletul lui Nicolae Iorga.

Peste  alți  ani,  în  mai  1904,  căutătorul  fără  odihnă  de 
vestigii  și  de  documente  istorice  trece  prin  Negrești, 
venind de la gara Buhăești.  După un sfert de veac de la 
prima descindere aici! „Negreștii sunt însă alții. Tot evreii 
pe amândouă laturile stradei de negoț; însă ce ponosite și 
întunecate  sînt  dughenele  sărăcăcioase!...  Curatele  case 
boierești din trecut s-au dus aproape cu totul. Un foc uriaș 
a topit partea cea mai bună a târgului: pe locul bucuriilor,  
cântecelor, visurilor copilăriei mele se ridică astăzi clădiri 
hâde pe care nu le mai cunosc. Cei de atunci sunt morți 
sau  împrăștiați  în  lume.  Până  și  ruinele  au  fost  rase  în 
vârtejul prefacerilor, și o casă nouă, fără nici un caracter, 
se ridică pe locul romanticei clădiri părăsite de odinioară”.

Este greu, astăzi, să apreciem profunzimea schimbărilor 
reale la începutul veacului. Nostalgia copilăriei dă evocării 
tonuri întunecate. Și rațiuni ideologice par a se interfera 
aici; suntem în plin semănătorism și idilismul patriarhal își 
găsește sprijin în sentimentul timpului fără întoarcere: „În 
ținut,  proprietarii  au  fost  pretutindeni  înlocuiți  prin 
arendași evrei,  armeni,  greci,  micii  arendași români s-au 
dus.  Numai  la  Țibănești  d-lui  Carp  se  poate  găsi 
gospodăria,  bielșugul,  frumusețea  vechilor  timpuri”. 
Negrești…locul unde s-a întâmplat ceva.
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Aici Nicolae Iorga a fost, cândva, fericit.
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014

A. LICEU – cursuri de zi
FILIERA TEORETICĂ  (5 clase/140 elevi)

Profil uman
Filologie - 1 clasă / 28 elevi 

Filologie - engleză intensiv  - 1 clasă / 28 elevi 
Științe sociale  1 clasă / 28 elevi 

Profil real
Matematică-informatică  - 1 clasă / 28 elevi 

Științe ale naturii  - 1 clasă / 28 elevi 
FILIERA TEHNOLOGICĂ  (9 clase/270 elevi)

Profil tehnic
Tehnician operator tehnică de calcul - 1 clasă / 28 elevi 

Tehnician operator procesare text imagine - 2 clase / 56 elevi 
Tehnician în transporturi - 1 clasă / 28 elevi 

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații - 1 clasă / 28 elevi 
Tehnician electrotehnist - 1 clasă / 28 elevi 

Profil servicii
Tehnician în activități economice - 2 clase / 56 elevi

Profil resurse naturale și protecția mediului
Tehnician ecolog și protecția calității mediului - 1 clasă / 28 elevi 

Clasa a XII-a ruta progresivă – zi  (3 clase/90 elevi)
Profil tehnic:  2 clase/60 elevi

Tehnician protecția mediului - 1 clasă / 28 elevi 
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații - 1 clasă / 28 elevi 

B. ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
FILIERA TEORETICĂ  (4 clase/112 elevi)

Profil uman
Științe sociale - 4 clase / 112 elevi

„O presă puțin responsabilă, în goană după senzaționalul faptelor sau doar al 
titlurilor, a situat în urmă cu câțiva ani Negreștii pe harta socială a țării prin 
sintagma polul sărăciei, copios ilustrată și cu imagini grăitoare, ca și cum un 
anume cartier uitat de civilizație ar conferi marca distinctivă și definitorie a 

orașului. În pofida dificultăților economice reale prin care a trecut și în care încă 
mai stăruie populația localității, ca de altfel întreaga țară de după 1989, credem 
cu convingere că (și) Negreștii ilustrează cu totul altceva, anume efortul de a se 

preschimba în profunzime, rolul fundamental în această metamorfoză dramatică 
revenindu-i educației generațiilor noi, în primul rând prin școală. Cele câteva 

mii de copii și adolescenți, împreună cu educatorii lor, care au trecut prin sălile 
de clasă și prin laboratoarele școlilor negreștene în ultimii 50 de ani, sunt 

creatorii autenticei semnificații în istoria orașului, și nu presupusul pol negativ 
pomenit. Nu mai puțin păguboasă este mentalitatea comună că liceele 
industriale, agricole sau școlile rurale sunt condamnate iremediabil la 

mediocritate. Această concepție, adesea explicit exprimată, induce neîncredere, 
blazare și, cu adevărat, generează, sărăcie intelectuală, mulți educatori uitând 

vechea și simpla constatare populară: Omul sfințește locul. Și mai uită de riscul 
de a se fi aflat, fără să-și dea seama atunci, în fața unor viitori „oameni mari” 

cărora le oferă mult mai puțin decât aceștia așteaptă.”

(prof.univ. Mircea Ciubotaru, „Dacă nu s-ar povesti, nu ar fi”, în volumul 
Grupul Școlar Industrial „Nicolae Iorga” Negrești-Vaslui. Semicentenar 
1958-2008, Editura Kolos, Iași 2008, p.7)



Mai întâi  că n-ar trebui să fie vorba de un război,  dar exact asta  este,  și noi suntem cei  care-l 
descriem și  definim  ca  atare.  Dacă  poezia  este  un  invadator,  ar  trebui  să  nu-i  opunem deloc  
rezistență, dar o facem. Devine din ce în ce mai mult o specie extraterestră pe care o percepem ca 
ostilă, fără să fie. Intenția ei este progresul speciei noastre, iar darurile pe care ni le face nu sunt 
măștile unei viclenii malițioase, ci dimpotrivă. Vom distruge navele cosmice purtătoare de lumină și  
vom continua să ne închinăm la idolii noștri sau ne vom converti?

Preferăm să slujim zeul unic al beneficiilor materiale, bestia superficialității, lenei și ignoranței pe  
care o purtăm cu toții în suflet? Purtăm cu superbie uriași ochelari de cal? Îl vânăm numai pe „a  
avea”, uitând să fim? Ar fi cazul să n-o mai facem.

Poezia este multiplă, complexă și irepetabilă. Se manifestă în atât de multe forme încât nu mai știm 
s-o recunoaștem. Ne încăpățânăm s-o vedem doar pe aceea prinsă în cuvinte, pe care-o studiem 
după  canoane  desuete  și  limitate,  distrugând  adevărata  poezie.  Rămășițe  ale  sufletului  nostru  
sensibil o înregistrează uneori în dansul ierburilor și al sălciilor, în grația unei retrageri feminine  
sau în jocurile  de culoare ale formelor pe pânză.  O respingem instantaneu,  pentru că am uitat  
adevărata semnificație a cuvântului „sensibilitate” - acum o vedem ca pe-o slăbiciune, când ea este 
de fapt forță.

Ne este frică să lăsăm imaginația să se joace, așa cum ne este greu să acționăm. Ne este lene să 
construim  structuri  de  echilibru  și  frumos  sau  să  avem curaj.  În  fond,  nici  măcar  nu  ne  mai 
vizitează umbra gândului că putem să facem toate acestea. Era o vreme când poeții erau văzuți ca  
niște eroi. Au trecut acele vremuri. Modelele umane ale prezentului sunt derizorii, de fapt cuvântul  
„model” a devenit în cazul lor impropriu. E vremea să capitulăm în fața poeziei, iar în loc să o 
ucidem, mai bine ne înarmăm cu arsenalul ei și începem să luptăm cu singurul și adevăratul nostru  
inamic, noi înșine.
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Ersin Akhmat

spirit enciclopedist
unul dintre

întemeietorii
alsobismului

PRECÉPT, precepte, s. n. Formulă, principiu, învățătură care stă la baza unei doctrine (mai ales 
morale); normă, regulă de conduită. ♦ Recomandare, sfat, povață. – Din fr. précepte, lat. 
praeceptum.  Sursa: DEX ʼ98 (1998)  Există o etică profesională, etici ale războiului, etica 
științei, mai multe ale iubirii. E de dorit să ne ocupăm serios de cel puțin una a culturii și a 
creației, pentru că acestea generează de fapt cele mai multe probleme.
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Alsobita - noua fericire
Când mi-a fost depistată alsobita, boala cauzată de virusul alsobist, minerii care poartă  
stetoscoape pe post de coliere m-au îmbrăcat în costum de astronaut și m-au trimis pe 
Carantină, o altă planetă după cum mi-am imaginat eu. Mi s-a părut bizar totuși faptul în  
sine. Nu știam că avem șine de alsobil până pe planeta din stânga sau din stânga (eu m-
am născut cu o singură mână). Ce n-au înțeles sărăcuții mineri cu stetoscoape-colier, era  
jurământul unei iubiri nesfârșite pe care l-am făcut cu aripile împrumutate de la Nichita,  
cu luminița edisoniană care-mi tuna tâmplele, cu visul cu lei de pe-un oarecare pat de  
ziare.
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Cristina
Alexandrescu

© Mădălina Roxana Onuță – Speak Your Fears



Spitalul de alsobuni în devenire
Un lucru tot am învățat de la alsobunii de-aici (deși nu am idee cum poți învăța un lucru,  
obiect etc.):  zborul pe deasupra unui cuib de cuci.  De fapt,  nu e mare chestie.  Totul se  
rezumă la atingerea cuibului aflat la cea mai mare distanță cu pastilele anti-creativitate,  
ținute  până atunci  sub limbă.  Când torționarii  noștri  se  prind de  șmecherie,  ne  bagă-n  
cămăși de forță. Pentru mine nu se sinchisesc căci am o singură mână. Discriminare!!! Le 
strig în timp ce mestec cuminte o bucată de tencuială. Cel mai mult îmi place varul; mi-
aduce aminte de copilărie. Și mă-napoiez timpului ca Proust și el ca mine, fugărind o brioșă.

Cum a descoperit Columb Alsobia
Nici nu-mi mai aduc aminte unde-anume mai poate fi Macondo-ul văzut. Demult îl căutam 
în peșteră. Acolo am găsit întâia oară inscripția „Zonă impregnată cu virusul alsobist”. Mi-
am luat inscripția pe suflet și Mintea la spinare (Mintea este sacul cu pietre de râu, pe care-l  
târăsc după mine oriunde, considerând că dacă pietrele-ar vorbi...  aș ști) și am plecat să  
caut. Cum ce? Pe Alsobia, să-i spun că simt la fel, de când cu impregnarea asta. Am aflat 
apoi  că  Alsobia  era  o  țară,  și-aș  fi  știut-o dacă  citeam atent  prospectul  virusului,  scris  
frumos pe-o foaie de clapetalsobă care mie-mi semăna a napolitană: Alsobia-ghid turistic. Să 
fim serioși, doar nu făceau ghid turistic pentru o femeie cu mintea vraiște, care să fi simțit  
ca mine.

Țânțari, molii, muște – Paraziți
Alsobunii au învățat astăzi să-și mănânce unghiile și pumnii (de ciudă, cred). Eu petrec încă  
o  zi  gustând  din  varul  de  pe  peretele  din  stânga  sau  din...  stânga,  mai  schimb  câte-o  
impresie cu molia paleriană și cu gărgăunul descoperit de nici nu-mi amintesc cine, cei doi  
prieteni imaginari pe care i-am corupt. Cu ceva tencuială între dinți și cu ochii inundați de 
alb, dar nu ca semn al păcii,  mă împunge-n coastă ca o suliță primordială, gândul că la  
rândul  meu,  așa  vie  și  colorată-n  tânguieli  cum  sunt,  aș  putea  reprezenta  prietenia 
imaginară  a cuiva.  Apoi  mă liniștesc căci  mi-e greu să cred că o imaginație,  fie  și  una 
bolnavă, ar putea închipui o Alsita Obink adorând mirosul dimineților cu var.

Ca-și-cumism2

Mi-am cam stricat reputația pe-aici. De la un timp, toți, chiar și cei din aceeași tagmă cu  
mine au început să mă numească Don Quijote, să plângă, să mă arate cu degetul. Oi fi eu 
alsobună de legat, dar numele ăsta chiar nu l-ați nimerit. Adică, keep calm oameni buni, nu 
iubesc nicio Dulcinee și nici nu știu vreun Panza. Așa, în treacăt, ghiontesc moara de vânt  
care-mi tot face cu ochiul de ceva vreme și-i surâd amical: eu nu sunt nebună!. Răspunsul 
implacabil, dar de al cărui înțeles nu am dat încă, al morii a venit firesc: Tu? Doar mă mai  
bați prietenește pe umăr așa, la răstimpuri, dar nuu... sunt o moară de vânt, noi n-avem 
umeri; îți spun, te lupți degeaba!

„Sau profesor de estetică”
Azi ne-a vizitat Procust. Băiat bun, venit să mai șlefuiască niscaiva spirite rătăcite. A luat pe 
rând fiecare alsobun pentru a-i găsi o formă pe măsură: unuia i-a ținut o lecție despre un 
cub perfect  și,  recunosc, mare mi-a fost mirarea să văd biata perfecțiune sfâșiată cu un 
ciocan (un fel de piesă de muzeu). Pe un altul l-a transformat dintr-un ciot wikipedian într-
o  colosală  alsopedie.  Apoi  s-a  uitat  prin  mine,  dar  n-a  îndrăznit  să  sfărâme mai  mult.  
Sufletul meu avea și-așa o singură mână... i-am cerut ca măcar să-mi știrbească râsul cu 
vreun pistol, că începuse să-mi rănească obrajii la cât de des mi se posta pe față.
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LA REDACCTIÓN
(Mădălina Georgiana 
Crețu, Alina Axinte,  

Cristina Alexandrescu)
© Mădălina Roxana Onuță – Bad Kitty

Șaișpe metalogic
Întrebări: Dacă o frază este lipsită de logică, iar acea logică care lipsește este plină de lacune, inconstantă și 
în același timp „solubilă” într-un mediu perfect, ar reuși să-i dea acelei fraze un anumit sens fără să 
pericliteze lipsa de logică a frazei? Dacă perfectul e imperfect iar defectul este perfect... atunci ce defecțiune 
are imperfectul? Dacă am gândi logic fiecare întrebare, iar răspunsurile ar fi toate perfecte, date peste 
aproximativ 3 minute și 0.0008 secunde, cât timp din viața noastră am pierde? În mintea cui se află în acest 
moment un fir de logică imaginară care să atragă privirea celui mai leneș om de pe Terra, care a lăsat tot 
pentru a pleca pe o insulă și care are toate cele necesare fără să se ridica de pe scaunul pe care, în trecut, a 
stat cel mai puternic om din lume? Dacă haosul este „ceva” ordonat după anumite reguli, iar la prima vedere 
pare o dezordine, dar dacă studiezi în detaliu fenomenul se constată exact contrariul, de ce în viața unui 
anumit om este dezordine mai multă decât la altul?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: gândește-te la îngerii care mor sau mai bine citește și scrie 
în Als Ob!
(M.G.C.)

Unu la chimie
Întrebări: Dacă noi am putea alege între 10 pastile, chiar dacă nu-și fac efectul, oare ce am alege: dragostea, 
banii/ averea, sănătatea, bunătatea, cinstea, încrederea în puterile proprii, perspicacitatea, iluzia, sentimentul 
de făină sau relaxarea și uitarea problemelor? Cât costă un gram de iubire amestecat cu un gram de gândire? 
Dacă într-o cameră se găsesc 1 gram potasiu + 1/2 grame iod + 2 grame sodiu ce ar rezulta dacă am 
îndepărta numerele, sodiul l-am înmulți cu 2, iar Romeo și Julieta ar fi fericiți? Dacă ceva real ar fi ireal iar 
iluzia ar fi adevărată și minciuna ar fi perfectă, unde ne-am clasa pe Mapamond? Dacă prezentul ar fi viitor, 
trecutul ar putea fi viitorul apropiat? Ce semnifică cuvântul depresie dacă deja te afli într-o depresie? Dacă 
într-o seară ai sta liniștit în pat și ai citi o carte și deodată niște mâini ar ieși și te-ar trage spre carte, ai putea 
să reziști măcar o secundă fără să te gândești cum te întorci înapoi în prezent? Dacă am da ceasul în urmă cu 
100 de decenii, oare am mai putea interpreta prezentul și viitorul? Există o societate în care măcar un singur 
ochi să privească fiecare fir de praf?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele:  dă-ți în cap cu dicționarul ortografic și ortoepic al limbii 
române sau mai bine citește și scrie în revista Als Ob!
(M.G.C.)

A 3-a cameră obscură
Întrebări: De unde se poate cumpăra perfecțiunea? Care este dagterotipul perfect? Cum e să fii pisica blocată 
în copac? Cum se face că nu putem avea pene deși ne dorim asta? Completăm rebusuri după sistem? Care 
este viteza maximă a prostiei? Câte servere ne trebuie pentru a crea o furtună digitală? Cine știe o istorie 
despre genunchiul lui Ahile? Care e diferența dintre doi acarieni? Poate o hologramă să simtă? Putem fura 
oala piticilor de la capătul curcubeului?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: trage linie, măsoară-ți glicemia apoi scrie în revista Als Ob!
(A.A.)
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670 Prieteni pe facebook = ceva
Întrebări: În ce măsură, atunci când ascuți un creion cu mina făcută praf te-ai putea considera paradoxal, un condamnat 
la nemurire? Când ți s-a întâmplat ultima dată să obții o medalie la maraton pe-un traseu cu linia de start aflându-se pe 
cel mai estic punct al unui axon neuronal? Câte bule de pe-un nylon ce servește la ambalarea electrocasnicelor este 
nevoie să strivești între degete ca să obții o gură zdravănă de aer? Există unitate de măsură în sistemul internațional 
pentru intensitatea stării de nervozitate din momentul în care realizezi că ești pe cale să pierzi o partidă de șah pe care o 
joci singur? Te-ar ajuta cu ceva dacă te-ai lăsa să câștigi partida?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: desenează cu cretă un cerc pe asfalt sau citește ceva din revista Als Ob!
(C.A.)

Zero barat 
Întrebări: Cum îți dai seama dacă un gând e sau nu gata pentru a fi scos pe piață? Ai rezista radiațiilor cu glicerină din 
mediul ermetic al unui balon de săpun? Trebuie să participi la niște training-uri PR ca să știi ce culoare ar fi mai potrivită 
pentru ambalajul unei minciuni? Ai sunat la protecția consumatorului când ai sesizat că o idee expirată încă ocupă 
nestingherită rafturile majorității teoriilor contemporane? Dar când ai văzut praful minților nedestupate? De câte duhuri 
din lampă e nevoie ca să zâmbești fericit ca un actor dintr-o reclamă ieftină?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: dacă te-ai surprins măcar o dată gândind, citește și scrie pentru Als Ob! 
(C.A.)



Anul 14 î.Nf. (înainte de Nosferatuʼ)
Ținut  populat  cu șobolani  canibali,  mari,  mici, 
verzi, incolori, zombi, extratereștri și nu numai. 
Cine sunt cei mai buni prieteni ai șobolanilor? 
Câinii. Slabi, proști,  cu urechile tăiate, cu nouă 
cozi,  cel puțin șase rude,  două mame, trei  veri 
primari, șapte strănepoți, cinci ochi, descendenți 
din  dinastia  Jinchuuriki-lor.  De  ce  sunt  câinii 
prieteni cu șobolanii? Pentru că asasinează pisi-
cile iubitoare de karaoke, monopoly, zăpadă, pa-
rașutism, balene, ciocănel-scăriță și încă ceva. Ce 
iubesc  șobolanii?  Șobolanii  iubesc  zilele  de joi, 
labirinturile,  crema de ananas,  sticla,  orice ele-
ment chimic care nu începe cu o vocală, muzica 
străină din altă parte și nucile în dungi. Ce urăsc 
șobolanii?  Bebelușii,  soarele,  brânza  selenară, 
electricitatea, girafele, mâțele, mațele și lemnul. 
Ce iubesc câinii? Câinii iubesc inelele lui Saturn, 
țepușele, talismanele, cifra 5 de pe telefonul fix 
ascuns  în  seif,  gropile,  dinozaurii.  Ce  urăsc 
câinii?  Câinii  urăsc  apa,  zăvoarele,  mașinile  de 
tuns,  focul,  fierul,  roata,  polițiștii neascultători. 
Ce  iubesc  pisicile?  Pisicile  nu  iubesc  decât 
ghemul de ață. Ce urăsc pisicile? Pisicile urăsc 
meteoriții, carnea înghețată, ghearele monstrului 
din Loch Ness camuflat în scafandru, podurile de 
piatră de pe care nu se aruncă nimeni, argintul și 
Marea Moartă. Ce au cele 3 vietăți în comun? În 
cutia Pandorei, deținută cu acte legale de orice 
individ aparţinând celor 3 specii, se află revista 
Als Ob cu o foaie de calc.

A-day (zero nebarat)
Nimeni nu are nevoie de un zeu normal. Nu e 
destul de kaki pentru a se integra. Un zeu special 
nu  are  voie  să  calce  pe  teritoriul  ăsta  și  așa 
suprapopulat.  Astfel,  din mult  prea multă invi-
die,  intră  în  scenă  Nosferatuʼ de  pe  muntele 
prea-distrus-negricios  Myobooku.  Eremit  în 
tehnica  fărâmiţării  spiritului  prin  râs,  asasin 
discret dependent de ctrl+alt+delete, semi-repa-
rator  de  căști  minuscule.  Ce îi  place? Greu de 
spus. E încă prea mic pentru a se decide... nu are 
conștiința aproape deloc formată, binele și răul 
nu sunt comestibile, balanța e oarecum în slow-
motion,  iar  frica  încă  persistă.  Frica  de  necu-
noscut,  de albine,  de chestii  aproape bune sau 
puțin  cam  rele.  Ce  urăşte  Nosferatuʼ?  Vântul, 
teleportarea (uneori îi amorţeşte degetul numă-
rul doi de la piciorul stâng), Anatomia lui Grey, 
bateria  consumată,  ventilatorul  sursei  care  tre-
buia de mult schimbată, păsările care rămân fără 
aripi și folosesc talismanul păcatului capital.

Din  lipsă  de  ocupație,  Nosferatuʼ a  decis  să 
poarte o discuție nu prea tehnică cu dinozaurii. 
Și ce argumente, idei,  figuri de stil,  jocuri de-a 
cărticelele,  borcane  cu dulceață  (nu whiskey)... 
clorofilă  cât  cuprinde.  Liderul  Alianței  Dino-
zaurilor Alcoolici din Est a hotărât că am mers 
cam departe în încercarea mea de a descoperii 
tainele bucătăriei giganticelor ierbivore.
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Am uitat  să  precizez  un  lucru  esențial  despre 
dinozauri.  Dinozaurii  ierbivori  s-au  stabilit  în 
Est,  cei  carnivori  în  Vest,  iar  hermafrodiții  în 
Nord și Sud (cei carnivori-ierbivori în Nord, iar 
cei  ierbivori-carnivori  în  Sud).  Cei  care  trec 
granița sunt aspru pedepsiți: o săptămână în Era 
Glaciară, fără posibilitate de grațiere. Dinozaurii 
mai  norocoși  din  fire  s-au  folosit  de  abilitățile 
înnăscute.  De  exemplu,  unul  dintre  exilați  a 
reușit să călătorească în timp (dovadă praful de 
stele  rămas  pe  nisip).  Deși  nu  se  știe  dacă  a 
călătorit în trecut său viitor, cert e că a scăpat de 
viscol, ger, urșii panda enervanți, aurora boreală. 
Un  alt  păcătos  s-a  transformat  într-o  piatră 
rotundă.  Nu a mai revenit niciodată în această 
lume crudă. Se pare că pietrele sunt mai senti-
mentaliste  din  fire...  emană  căldură,  substanțe 
nutritive,  gânduri,  au  propriul  lor  sistem  de 
judecată, nu este necesar să vorbească niciodată 
și te înțeleg perfect orice bâzdâgănii ai avea în 
cap (sau pe cap).

Revenind  la  pedeapsa  ce  mi  se  cuvine...  am 
scăpat ieftin de data asta. Nu a trebuit să promit 
decât vreo trei  favoruri,  cu dată fixă,  și  că voi 
lăsa deoparte cafeaua în viitorul apropiat. În caz 
că nu știați cafeaua distruge neuronii mai repede 
decât  un  mouse,  fie  el  optic  sau  non-optic. 
Eremitul vine și el alături de o foaie cu instruc-
țiuni: a se utiliza pe o perioadă mai lungă de trei 
decenii dar mai scurtă de șase secole; a se păstra 
la rece, într-un castel construit din piatră seacă 
de pe muntele Myobooku; a nu se repara cu idei 
obișnuite, arhaice sau ieșite din uz; a nu se lipi 
cu  adeziv/  bandă  izolier  de  aroganță;  nu  este 
permisă utilizarea cretei în preajma eremitului... 
poate  provoca  astm  ocular;  sunt  recomandate 
conversațiile,  dar  în  limita  zodiacului  din  Era 
Magotului.

Viitorul (oricând d. Nf.)
Viitorul  nu  are  motivație  pentru  că  este  un 
mincinos. Dacă nu ar fi existat eremitul, el încă 
ar  fi  plâns  cu  perna  sub  jachetă.  Viitorul  fără 
eremit este exact ca o lanternă fără baterii. Eh... 
fiecare copil  trebuie să  fie răsfățat din când în 
când,  chiar  și  atunci  când  se  joacă  prea  mult. 
Problema  apare  când  se  oprește  din  jucat. 
Timpul nu mai curge, rămâne solid, iar noi știm 
că lucrurile solide sunt urâte. Așa că e mai bine 
să îl încurajăm să se joace, să îl forțăm chiar. Nu 
contează că el o să zbiere până ajunge la azilul 
de copii  puțin cam prea jucăuși-răsfățați,  oare-
cum energici. Cʼest la vie!
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Oookay e  ceva ce  eu nu o  să  reușesc  să  înțeleg 
vreodată,  oricât  de mult  m-aș strădui/  aș  simula 
strădania.  Adică  apare  dintr-o  dată  o  piesă/  un 
citat/ o fotografie/ o porcărie și devine la fel de ex 
abrupto precum un discurs antic, o tendință cu iz 
revelatoriu.  Nimic  greșit  pân’  aici.  Dar,  pentru 
numele cuiva,  încetați  să  mă faceți  să  mai  urăsc 
lucruri!

Și  nu,  nu  m-am  trezit  nici  frustrată  nici  cu  un 
ultra-spirit critic în dimineața asta (poate doar cu o 
durere  inexplicabilă...  în  zona cotului),  dar mi se 
pare cel puțin amuzant felul în care noi ăștia de ne 
numim oameni,  ne-am deprins  cu ceva obiceiuri 
papagalicești. Am deschis facebook-ul instinctiv și 
aproape la fel de instinctiv, am fost izbită de super-
piesa  zilei/  săptămânii/  lunii  (?)  –  „Do  I  wanna 
know” (de la Arctic Monkeys, dacă specificarea își 
mai găsește justificare). Ce-i drept, eu nu știam de 
tipii  de  la  Arctic  până  când  pereții  albaștri  ai 
facebook-ului n-au fost împânziți cu ei. Iar asta... 
gândiți că e bine.  Așa am crezut și  eu.  Schimbul 
melanjului informațional n-are cum să strice. Dar 
chiar și-așa, nu pot să-mi opresc stomacul de la a 
se  încorda  într-o  întoarcere  pe  dos  de  la  atâta 
repetitivitate.
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Observasem obsesia legată de piesa asta de multă 
vreme (nu chiar atât de multă, dar trebuie și puțină 
melodramă)  și  m-am încăpățânat  să  rămân  nea-
tinsă  de  val.  Totuși,  am  ascultat  piesa  și-i  într-
adevăr  simpatică.  Doar  că  nu  înțeleg  de  ce  o 
singură piesă muzicală, care nici măcar nu-i foarte 
nou apărută (e de prin vara anului în curs) a ajuns 
să fie atât de prezentă în majoritatea postărilor de 
pe facebook, de parcă doar atât ar mai avea muzica 
de arătat lumii. Mă gândesc că există tendința asta, 
de a face public ce simți, trântind într-o postare, o 
piesă  al  cărei  titlu  ți-a  sărit  în  ochi,  dintre 
sugestiile de pe youtube. Ce contează că nu ai auzit 
în viața ta despre trupa/ piesa respectivă? dacă are 
un titlu asortat cu starea ta de agregare... merge. 

Oricum, nu e ca și cum eu aș avea vreun cuvânt de 
spus, dar dacă nu vreți să renunțați la trupă și dacă 
sunteți într-adevăr atât de atașați de ea, măcar mai 
scormoniți prin trecutul ei muzical și mai schim-
bați piesa din când în când. Dar gata cu simularea 
instinctului  de  lup  moralizator,  că  și-așa  prea 
multe dintre lucrurile pe care le credeam impor-
tante au sfârșit până la urmă prin a fi simulate. Și-
atât. În plus, aud că o nouă piesă face ravagii în 
rândurile feisbuciștilor și musai trebuie să văd ce 
mai trebuie trecut pe lista lucrurilor pe care trebuie 
să le evit. Ed Sheeran, „I see fire”, păzea!!!

Doi-zece,  doi-zece...  ce?  Buuun,  acum  că  m-am 
asigurat  că  aude/  vede  toată  lumea,  pot  (pot?) 
începe fără stres. Mă voi lega, dar nu foarte strâns 
pentru că mă „foarte doare” capul, de trei aspecte 
(altele  decât  muzica  ce  se  reduce  la  o  singură 
piesă),  aspecte  pe  care  le-am observat  în  ultima 
vreme,  fără  prea  mult  entuziasm.  Dând  așa  cu 
șpaclul  câte-un  strat  din  varul  de  pe  pereții 
feisbuciști  n-am  putut  să  nu  remarc,  pe  sub 
dedesupturile  acestora,  câte  ceva  din  florile  și 
sclipiciul  de  un kitsch  nebun  al  modei  bunicilor 
noștri.

Chiar așa, vă mai amintiți moda aceea, a camerei 
văruite  într-o  slabă  (dar  curajoasă)  încercare  de 
imitație  a  stilului  arhitectural  ionic,  nu?  Când 
pereții  se văruiau,  preferabil  cu albastru doar pe 
centru, lăsându-se niște margini albe la colțuri, ce 
trasau  vagi  forme  de  stâlpi  ca  de  templu.  Vă 
amintiți, nu? La fel cum vă amintiți și de ramele 
din  lemn ale  tablourilor  date  cu  „bronz”  sau  cu 
„auriu”...

Dacă  nu,  oricum  nu  e  necesară  panica.  De  ce? 
Pentru  că  pereții  facebook-ului  n-au  fost  nici  ei 
scutiți de așa ceva. Desigur, ăsta e un aspect care 
ține de „prietenii  pe care-i  ai  în listă”,  deci nu e 
cazul să generalizez. Vreau să se înțeleagă, nu mă 
plâng de niciunul dintre amicii mei virtuali, dar nu 
pot să nu mă întristez când văd din ce în ce mai 
multe  bunicuțe  (doamne  respectabile  altminteri, 
trecute  de  50),  care  în  loc  să-și  vadă  de  spusul 
poveștilor  nepoțeilor,  se  integrează  foarte  „bine” 
în, și își însușesc fără jenă mediul ăsta tineresc, al 
bârfelor marca facebook. Același lucru e valabil și 
la bărbați, să știți! E plină lumea de domni cumse-
cade care haha, m-au cerut în... „prietenie”. 

Ceea ce mi se pare mie straniu în situația asta nu e 
faptul că nu sesizează nimeni că ciorapii împletiți, 
hainele  peticite,  colecțiile  de  nasturi  și  de  alte 
lucruri ce-ar merge date la gunoi, sunt pe cale de 
dispariție, ci resemnarea și defetismul cu care ne 
uităm la felul în care mamele/ bunicile și bunicii 
noștri se întrec în a posta drăcovenii (imagini în 
culori pastel și versuri – foarte prost alese – din 
Eminescu). Dar, repet, aceasta nu e o generalizare. 
Adică, mai sunt bunicuțe care mai postează și câte-
un vers din Stănescu...

Al doilea aspect care mă înspăimântă de-a dreptul, 
se referă la limbajul hiper-extra abreviat și cvatri-
plu-distruso-englezificat  pe  care  cei  mai  mulți  îl 
folosesc (dar, subliniez, depinde de cei pe care-i ai 
în listă, așa că psssst, lăsați comentariile la ușă sau 
la secțiunea „adaugă un comentariu”!!!). Eu însămi 
am dat în boala asta (sau ea a dat în mine, încă nu-
mi dau seama), așa încât, ferească cineva, nu critic 
pe nimeni. Deși aș putea să mă mulez foarte bine 
pe vorba aia cu „Do not fă ce is doing the popă! Fă 
just what el is saying!”

A treia bilă neagră de pe lista mea, e marcată de 
disperarea  site-urilor/  aplicațiilor  manifestată 
pentru funcția „LIKE”. Adică, nu te lasă dom’le să 
citești  un  articol  (în  întregime),  dacă  nu  apeși 
„like”. Toată treaba asta, mie-mi sună mai curând a 
„cuțu, cuțu, ia d’aci trei rânduri dintr-un articol (de 
preferat  cele  mai  captivante)!  dacă  nu-ți  miști 
cursorul  să  dai  like,  te  las  să-ți  curgă  balele...”. 
Restul scenariului, e previzibil:  ai dat ca turbatu’ 
like, crezând că în articolul ăla vei descoperi cine 
știe  ce  secret  cu  tentă  izbăvitoare.  Site-ul  sau 
pagina respectivă îți  apare la „aprecieri” și  guess 
what?  nicio  iertăciune  de  păcat.  So,  cine-i  acolo 
cuțu prost? cine?
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Știu, dar înainte să criticați și să spuneți că pun etichete, și că judec oamenii pe baza unor  
criterii greșite, um, da, bună, ce-ar fi să faceți un pas afară din Starbucks, în lumea reală, unde 
lumea pune etichete și judecă pe baza unor criterii greșite tot timpul. De asemenea, acesta este 
un pamflet și trebuie tratat ca atare, etc. Mă auto-ironizez în egală măsură. K, suntem bine? 
Sunt în siguranță? Let sʼ  go.

Reggae – eu când zic Reggae mă gândesc automat 
la Bob Marley. Și când mă gândesc la Bob Marley, 
mă gândesc la Jamaica și când zic Jamaica, știți că 
gândesc foarte... sus -cough cough-. Și, ce-i drept, 
muzica reggae e foarte potrivită să gândești sus. 
Până acum nu am întâlnit persoană care să asculte 
reggae și să nu fie interesantă (a se nota că ăsta e 
cel mai înalt compliment pe care îl pot face eu 
cuiva). 

Rap – cei ce ascultă rap sunt cei mereu 
nemulțumiți. Sistemul politic, economie, societate, 
fete..., bani, prețul drogurilor (medicinale, 
bineînțeles), rapperii sunt mereu supărați pe ceva, 
și e și firesc, de ce ai fi fericit când ești negru?
(NU, A FOST O GLUMĂ, GLUMEAM, JUR).

Indie – cele care ascultă indie – pentru că nu văd 
absolutcategoricdefinitiv  nicio situație în care un 
băiat care se respectă ar asculta indie – sunt cele 
cărora m-am adresat la început. Fetele care se cred 
mai bune decât oricine altcineva pentru că beau 
latte, o ascultă pe Florence Welch, și au un caracter 

unic (toate au exact același caracter unic) pe care 
și-l expun cu fiecare ocazie pe blog-ul lor de pe 
Tumblr. Dacă aveți încă dubii în legătură cu felul 
în care arată o astfel de creatură, cred că o să fie o 
poză cu mine în colțul din stânga sus.

Metal – am văzut atâtea tipuri de metalheads până 
acum încât nu aș putea face o descriere nici dacă 
însuși James Hetfield s-ar materializa acum în 
camera mea și ar aștepta să îi fac portretul. (James 
Hetfield...). Și cum nu îi pot categorisi pe toți 
pentru că din ce am scris până acum, sun ca o 
ticăloasă, o să mă descriu tot pe mine (minunat, 
acum sunt egocentristă nimic nu vă mai 
mulțumește). Și o să spun că uneori Iʼm TNT Iʼm 
dynamite și uneori, life, it seems to fade away 
pentru mine (ahaha, ați văzut ce am făcut? AȚI 
VĂZUT?). Mnu, de fapt, nu pot să zic nimic rău 
despre metaliști, și puteți să mă urâți, și să spuneți 
că am preferințe, pentru că am, but I am no traitor.

Manele  –  ... nu, nu pot să fac asta.
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Jazz – am văzut acum ceva timp câteva episoade dintr-un serial despre niște chelnerițe din Brooklyn, și în 
magazinul în care lucrau era un neg... bărbat de culoare bătrân, pe nume Earl, și el e, de fapt, imaginea 
jazz-ului până în măduva ei. Cei care ascultă jazz sunt ori Earl, ori acei oameni culți, prea buni pentru 

muzica terestră. (Domnule Onică, mă aștept la un 10 pentru asta, mulțumesc)

Pop – Dacă te interesează cu cine mai iese Lady Gaga și când o să mai scoată Britney Spears un album 
(anagrama pentru Britney Spears e Presbyterians și dacă nu crezi că asta e foarte tare atunci, felicitări, nu 

îți petreci viața citind din John Green), rezultă că faci parte din grupul ăsta, și sunt destul de sigură că 
revista de față nu prezintă un mare interes pentru tine. Continuă cu mimatul interesului.

Muzică clasică – Mă sperie. Sincer. Sunt îngrozită de oamenii care ascultă muzică clasică și o fac din 
plăcere. Sunt o specie total diferită, pe care nu pot să nu îi pun în aceeași oală cu androizii din Doctor 

Who, și dacă tot am pornit analogia, ce-ar fi să îi punem pe toți în TARDIS și să îi trimitem pe la 1700, ca 
să se simtă și ei în elementul lor? Nu? Am încercat măcar.

Presupun că o să continui ideea asta, acum aș cam vrea să mă uit la Doctor Who.
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Hola 
Astăzi am ajuns în Spania. Ni s-a spus că vom vedea o coridă în carne și oase și când 
colo am asistat la o întrecere între câini. De obicei mă stresează întrecerile între animale, 
mi se pare nedrept că oamenii le pun să facă lucruri contrare instinctelor lor. Pe stadion  
alergau bărbați tineri cu bustul dezgolit, în pantaloni mulați, iar de turul pantalonilor 
erau prinse cu funde colorate, ciolane mari.  Erau alergători buni și câinii îi  fugăreau 
înnebuniți  încercând  să  le  apuce oasele.  Nu s-a  întâmplat  nici  un accident,  câinii  îi  
cunoșteau și reciproc. În ciuda acestor răzlețe idei legate de etica animalelor, întrecerea 
m-a distrat. Și pe căpitan l-a distrat, deși arena era aglomerată și soarele ardea puternic. 
Tot  puntea  vaporului  ni  s-a  părut  mai  primitoare.  Adia  briza  și  pescărușii  țipau 
intermitent. Am stat pe punte mult, până a răsărit luna. Era tăiată fix în două ca o felie 
de portocală pe o farfurie întunecată. Înainte să plec la culcare, m-am trezit lătrând la ea. 

A început octombrie
Vaporul nostru a ajuns acum câteva zile în Anglia interbelică. Am coborât pentru câteva 
ore și a trebuit să ne ascundem până la lăsarea întunericului. În port era o răfuială între  
două bande de gangsteri și fulgerele gloanțelor zgârâiau clădirile gălbui. Căpitanul m-a 
condus  pe  câteva  străduțe  lăturalnice  până  la  o  tavernă  unde  nu  ajunseseră  încă 
împușcăturile. Lumina lăptoasă m-a înveselit. Câțiva bărbați tineri și o femeie serioasă 
care servea la mese. Purta o rochie lungă cu volane și mersul ei șerpuitor cu teancurile 
de farfurii și pahare printre mese curgea ca Mississippi printre sălcii. Mirosea a tutun și a 
bere, se râdea, oamenii erau surescitați. Am stat în local până spre dimineață când s-a 
făcut în sfârșit liniște. Apoi am plecat. Ne aștepta o mare relaxată și blândă. 
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Veneția, mijlocul lui septembrie
Nu am mai scris despre călătoriile  noastre.  În ultimele săptămâni am avut multe 
peripeții,  unele  tulburătoare,  altele  fericite.  Căpitanul  nostru a  primit  o  scrisoare 
îngrijorătoare și eu a trebuit vreme de câteva ore să îl însoțesc în portul din Veneția.  
Nu îi știam intențiile și toți locuitorii îmi păreau ostili. În tot timpul cât am umblat  
pe  străzile  orașului  și  am  poposit  într-un  bar  să  mâncăm,  am  stat  încordată. 
Căpitanul dorea foarte mult să mă învețe un dans al locuitorilor, care era unic în 
lume.  Am  înțeles  greu  intenția  sa,  dar  dânsul  era  într-adevăr  foarte  interesant. 
Locuitorii purtau măști și, în timpul unui vals, schimbau rapid măștile între ei, atât 
de  repede  încât  abia  aveau  răgaz  să  își  vadă  chipul.  Era  singurul  moment  de 
sinceritate din timpul întregului carnaval.

La zoo
Am călătorit o săptămână întreagă de-a lungul țărmului Bulgariei. Câțiva marinari 
au plecat cu o barcă cu motor și i-am însoțit. În port era multă agitație, era o zi în  
care se deschidea un târg popular, oamenii vindeau mai ales animale, dar erau și 
meșteri olari și țesători. Aș fi vrut să stau mai mult să casc gura la tarabele lor, dar 
căpitanul mi-a făcut semn să mă grăbesc. Trebuia să îi predea îngrijitorului grădinii 
zoologice câteva documente importante pentru acesta. Grădina zoologică din portul 
bulgar adăpostește și un circ, așa că animalele nu sunt vizitate în timp ce se odihnesc 
sau mănâncă,  precum în celelalte locuri din lume, ci în timpul repetițiilor sau la 
spectacol. Am ajuns când se dresau jaguarii și râșii. Dresoarea era o femeie care s-a 
iritat când ne-a văzut. Animalele erau tinere și neobișnuite cu prezența oamenilor. În 
plus, erau agitate și nu se concentrau deloc la exerciții, așa că ea pleznea adesea din 
bici. A trebuit și aici să stau mai puțin decât aș fi vrut. Dar căpitanul mi-a spus că 
spectacolul râșilor este printre cele mai interesante. Cu încrederea că într-una din 
călătoriile viitoare îi vom vedea, am plecat fără părere de rău pe vapor. De altfel, 
noaptea se lăsase repede și străzile erau neobișnuit de pustii. Apăsătoare atmosferă... 

Gregorian
sfârșit de august

M-am hotărât să țin un jurnal de bord. Pentru început, trebuie să știți că eu sunt 
doar  secundul  sau  secundă.  Căpitanul  meu  este  singurul  care  știe  traseul  și 
destinațiile  noastre  temporare.  Eu  doar  relatez  opririle,  drumul  până  la  ele  și  
plecările noastre. ⌂ Azi este o zi senină de sfârșit de vară. Adică ți-ai putea da seama 
că este sfârșitul verii doar din faptul că marea este plină de ambarcațiuni mici cu 
destinație comercială, de bărci cu motor, iar în port au început reviziile vapoarelor. 
Plecarea noastră a fost fără incidente grave, căpitanul însă ne-a anunțat că vom avea 
la bord un călător neobișnuit. ⌂ Prima oprire va fi la Constantinopol. Vom naviga 
pe marea Constantinopolului unde este un bazar celebru și foarte vechi. În ultima 
vreme am evitat să merg în bazare din pricina vânzătorilor. A înfățișării acestora. Nu 
mai  apucam să  văd  marfă  pentru  că  vânzătorii  mă  alungau înainte  să  ajung în 
dreptul ei. La Constantinopol se spune că sunt mulți vânzători bătrâni care își iau 
lângă  ei  tineri  frumoși  pentru  a  atrage  clienții.  Tinerii  nu  fac  ceva  din  cele  ale 
comerțului,  stau  și  butonează  celularele,  scriu  poezii  sau  pur  și  simplu  dorm. 
Cumpărătorii se opresc să îi privească și în acest răgaz, ca prin vis, comercianții le 
îndeasă în sacoșă fel de fel de produse. ⌂ Vremea este frumoasă, mi-am dat seama 
după  privirea  căpitanului.  De  altfel,  eu  nu  cunosc  alt  barometru  decât  culoarea 
ochilor lui. ⌂ Azi am pescuit păstrăvi. Știu că o să spuneți că sunt pești de apă dulce, 
așa este, doar toată apa dulce se varsă în mare. 
(miercuri, 5 octombrie 2011)
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Mister W
Am avut o zi derutantă. După o noapte petrecută într-o 
crâșmă din Viena, dimineața, în drum spre port am ținut 
un  lung  și  depresiv  discurs  unor  găini  dintr-o  curte 
despre fanic și criptic. O femeie care se întorcea din tura 
de noapte s-a oprit să mă privească cu ochii mari, ro-
tunzi și căprui, dar aprobatori. Am adormit cu gândul la 
gulerul  descheiat  al  cămășii  căpitanului.  Imediat  după 
plecarea  noastră,  valurile  au  început  să  se  răsucească 
sub cală. Începea furtuna. (joi, 6 octombrie 2011)

Still
Mergem de o săptămână întreagă de-a lungul Amazo-
nului. Sunt zile calde și umede și aerul e plin de gâze. Pe 
punte  au venit  câțiva  tineri  dintr-un  sat  de  pe  malul 
stâng. Vroiau să ne vândă pânzeturi țesute de localnici. 
Pânzele aveau pictate pe ele flori de liliac și frunze de 
ferigă. Ca să ne înveselească, s-au înfășurat în ele și au 
dansat, dar căpitanul meu a rămas trist.  Prețul  pânzei 
era uriaș, ne-am tocmit multă vreme pentru ea, dar în 
cele din urmă ne-au dăruit-o pe toată. Un prinț mala-
esian i-a adus căpitanului un fir de iarbă din ținutul său. 
Prin el vedeam meteorii de pe Saturn cum se duc înapoi. 
⌂  Dimineața  aceasta,  la  fereastra  cabinei  mele,  un 
pieptene uriaș întindea norii de la un capăt la celălalt al 
cerului. Apoi le-a pus bigudiuri. 
(marți, 11 octombrie 2011)

Mexic
Totul este tipic în acest orășel din Vestul Sălbatic, blugii 
strâmți  ai  femeilor,  cămășile  albe  legate  deasupra 
buricului,  cizmele  cu  pinteni  și  mai  ales  pălăriile  cu 
boruri  largi  peste  pletele  arămii.  Saloonul.  Banca 
seamănă cu o gară de provincie. Bărbații poartă lassouri 
peste  tot.  Am  mers  să  vedem  herghelia,  mândria 
orașului,  dar  a  început  să  plouă  torențial.  Cerul  se 
întunecase  și  nu se  mai  vedea  nici  o  stea,  doar ochii 
căpitanului  meu  erau  fosforescenți.  Apoi  un  copil  a 
trecut  în  fugă  prin  fața  noastră,  încercând  să  vândă 
ultimele  ziare.  ⌂  A  început  luna  noiembrie.  Soarele 
pâlpâie deasupra vaporului ca un bec de neon. Căpita-
nul  petrece  ore  lungi  în  birou,  printre  cărți  legate  în 
piele și pânza, sextant și telescop. Lucrează la cele 24 de 
Hărți  cu  rame  subțiri  de  abanos.  ⌂  Printr-un  ochi 
rotund de geam văd dimineața norii vălătuci. 
(luni, 7 noiembrie 2011)

La meci
Am intrat  de câteva zile în Atlantic.  În fiecare zi  e o 
stranie îmbinare de ger și arșiță. Căpitanul meu are fața 
arsă și  vijelii  în  privire.  Ieri  am coborât să vedem un 
meci de box. A fost dorința câtorva marinari fani ai unei 
vedete  australiene.  Tribunele  erau  pline  de  femei.  Își 
agitau în aer mâinile înmănușate cu țipete ascuțite de 
cormorani.  E  un  sport  care  îmi  trezește  compasiune, 
poate pentru că l-a practicat tatăl meu în tinerețe, poate 
pentru că văd în el o disperată chemare a spiritului.  ⌂ 
Seara, în bucătăria de pe vapor mirosea a pâine coaptă și 
marinarii aveau priviri blânde.
(vineri, 14 octombrie 2011)

Belgiencele
Îmi  este  greu  să  stabilesc  unde  ne  aflăm,  uneori  ore 
bune  sunt  derutată.  Steaua  nordului  se  ascunde  de 
câteva zile. Căpitanul era ocupat și am mers singură în 
port. Este deja seară. În Belgia este frig și ceață. Oamenii 
au buzele  vinete  și  privirile  mohorâte.  Crâșmele  sunt 
pline și se bea vin fiert și băuturi tari. În cazinoul din 
port  este  un cabaret.  Dansatoarele  vorbesc graseiat  și 
râd  mereu.  Le  strălucesc  dinți  albi  de  animăluțe  de 
pradă. Bărbații le țin în brațe, sunt îmbujorați, fumează 
mult și nervos.  ⌂  Am lăsat în urmă strada cu lumină 
serioasă, picurând pe fiecare frunză, casele cu gardurile 
joase și arcadele din crengi de tei și salcâm. Mi-era dor 
de căpitan. (vineri, 21 octombrie 2011)

New Chapelle
Am ajuns la un pension din New Chapelle.  Ziduri  de 
piatră  și  podele  din  scânduri  late,  ceruite,  pe  care  se 
merge tiptil. Ne-a întâmpinat o femeie frumoasă. Totul 
este victorian aici și îmi place. Gulerele înalte, rochiile 
lungi,  gesturile  și  zâmbetele  studiate,  lumina  filtrată 
prin  vitralii.  Căpitanul  le-a  adus  femeilor  evantaie 
japoneze  și  bomboane  din  Corsica.  Ne-au  arătat 
tapiseriile  pe  care  le-au  lucrat  și  toate  gherghefurile 
acelea mici  și  rotunde,  mii  de secunde de singurătate 
captivă în culoare. Lumina roșie din turnul castelului… 
nu  cred  că  am să  o  mai  văd  vreodată  așa.  Pe  vapor 
marinarii  ne-au întâmpinat veseli.  Am simțit  că le-am 
lipsit. (marți, 25 octombrie 2011)

Haiti
Am  ajuns  în  Haiti.  Căpitanului  îi  trebuiau  flori  de 
rozmarin  și  am mers într-un  sat  lângă port.  Aici  toți 
locuitorii poartă haine ușoare și viu colorate, au brățări 
galbene la glezne și încheieturile brațelor. Femeile, și în 
păr. Ne-au adus apă aromată cu petale în boluri. Înainte 
să bem au atins cu buzele apa. Petalele le-au rămas lipite 
de ele. Ne-am sărutat apoi unii pe alții și petalele ni s-au 
așezat pe obraji și gură. ⌂ Am plecat noaptea târziu pe 
vapor. Pe țărm, nisipul era rece. ⌂  Prin frunzele uscate 
vântul cânta încet la xilofon. (joi, 27 octombrie 2011)

Papua Noua Guinee
Vaporul nostru călătorește printre recifuri  de corali  și 
sunt dificile  manevrele,  de aceea facem opriri  dese în 
porturi.  Căpitanul  este  preocupat  și  rar  își  permite 
momente de relaxare. ⌂ În oraș, casele sunt euclidiene. 
Lumea de  pe  pământ este  orice  ar  face,  lumea de  pe 
pământ. ⌂ Dar cerul e albastru de culoarea turcoazului, 
cu  nori  fini,  străvezii,  răsfirați  ca  subțiri  pânze  de 
păianjen. Printre ei,  lumina se strecoară delicat. Aerul 
este rece. Sălciile își flutură crengile umede în onduleuri 
greoaie. Pământul se încălzește la focul frunzelor arse. 
Căpitanul  meu  are  în  dimineața  asta  ochii  verzi.  ⌂ 
Vaporul alunecă lin în muzica lui Mozart. Căpitanul l-a 
invitat pe copil și el ne-a cântat la flaut.  ⌂ Mozart era 
grav,  dar  zâmbea  ori  de  câte  ori  începea  o  nouă 
secvență. ⌂ Pe cerul negru zboară o pasăre albă cu aripi 
argintii ca un înger. (miercuri, 30 noiembrie 2011)
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Arahnida ignis (iunie 2009)

Afară domnește de mai multe zile vipia. Viața a devenit insuportabilă în orașul B. Deci ce fac cetățenii?  
Beau bere, multă bere rece. Domnul E. se hotărî să iasă și el din casă, să se ducă pe o terasă și să bea bere. 
Așezat la o masă privirea îi fuge către colțul umbrelei care îl apăra de soarele dogorâtor. Sosi chelnerul.
- Ce doriți?
- O bere foarte rece, îi spuse domnul fără să-și ia ochii de la spectacolul din colțul umbrelei. Se uită și la  
umbrelele din jur și văzu același lucru: mici plase de păianjeni în care se zbăteau insecte neobișnuit de 
mari - cărăbuși, radasce, libelule. Chelnerul, un tânăr de vreo treizeci de ani, aduse comanda și-l întrebă 
dacă mai dorește ceva. Fântâna din mijlocul grădinii susura încetișor.
- Spune-mi, nu ți se pare ciudat cum niște plase așa de firave pot reține vietăți atât de puternice pentru 
lumea lor, întrebase domnul E. arătând către colțul umbrelelor?
- Ați  observat și  dumneavoastră? Să știți că sunteți  printre puținii  care remarcă asta.  Eu însumi am 
cercetat mai îndeaproape fenomenul și...
Băiatul se așeză pe un scaun și începu să vorbească aproape în șoaptă.
- Cândva am studiat biologia și am făcut o pasiune pentru păianjeni. Dar aici am descoperit o specie rară.  
Vedeți imediat ce se întâmplă!
Și învârti umbrelă cu partea plasei către soare.
- Uitați-vă foarte atent, spuse băiatul... încă puțin...
Domnul E. văzu un păianjen mic de tot cum își lăsa pradă și se retrăgea înspre susul plasei către
puțină umbră. Însă insecta părea că nu se grăbește deloc.
- Ce încet se deplasează...
- Din pricina asta și pier imediat, o să vedeți, spuse exaltat chelnerul.
Neașteptat  de  repede  se  petrecu  totul.  Domnului  E.  nu-i  venea  să  creadă.  Păianjenul  parcă  făcu  o 
combustie  spontană  și  ardea  răsfirându-și  energic  piciorușele.  În  câteva  clipe  se  aprinse  și  plasa  
mistuindu-se cu totul.
- Fantastic! Nemaipomenit!
- V-am spus că e un fapt rar. Eu i-am numit „Arahnida Ignis”. Toți păianjenii de aici se aprind instantaneu 
de la razele soarelui. Este inexplicabil.
De undeva de la o masă era cerută imperios o comandă. Băiatul dispăru. Domnul E. încă sub impresia  
extraordinarului fenomen biologic își termină totuși berea și plecă în grabă. Prognoza meteo anunța că  
vipia va mai dura câteva zile bune.
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Marcella  Consumata  Deflores  este  personajul 
acestui  roman.  Ea  este  foarte  frumoasă  însă  va 
trebui să v-o închipuiți vorbind „pe nas”, deoarece 
nu i-a reușit în copilărie operația de polipi. Intriga 
e foarte complicată însă eu o spun pe scurt. Tânăra 
Marcella  s-a  îndrăgostit  nebunește  de  Antonio 
Filebos del Colverde, un bogat plantator de sclavi 
din  regiune.  În  urma  căsătoriei  ea  a  dorit  să-și 
păstreze numele așa că acum ea se numea Marcella 
Consumata del Colverde y Deflores. Distinsul An-
tonio,  deși  trăise  o  viață  în  Pampas,  își  făcuse 
studiile universitare (singurele de altfel) la Berlin 
în jurul anilor treizeci și cinci. Nimeni nu știa ce 
studiase, în afară de un sclav bătrân care îi citise 
lui Antonio în copilărie Iliada și Odiseea în limba 
greacă.  După  câteva  luni  de  mariaj,  doamna 
Consumata luase în pântec. Soțul era foarte încân-
tat și  de aceea pleca mereu de acasă să planteze 
câte un mănunchi de sclavi.  Nu după mult  timp, 
Marcella  își  dădu  seama  că  s-a  înșelat.  Nu  era 
gravidă ci se îngrășase. Antonio habar-n-avea de 
gândurile  donnei  Consumata  și  planta  în  conti-
nuare sclavi fiind bucuros că poate spori cu folos 
averea sa.  Dar adevărul nu poate rămâne ascuns 
multă vreme și eroina noastră trebuia să scoată pe 
undeva cămașa. În conacul familiei del Colverde se 
afla o bătrână care fusese plantată acolo de bunicul 
lui Antonio. Într-o zi o trase de mână pe Marcella 
și îi spuse:
- Señora, de ce plângi?
- Păi ce o să-i spun soțului meu când o veni de la 
câmp? El se așteaptă să vie pe lume moștenitorul 
nostru...
- Nu te neliniști, îi spuse bătrâna, ieși și plimbă-te 
puțin prin grădină.

În ziua aceea soarele ardea ca niciodată. Pe când 
își  făcea  plimbarea  prin  grădină,  văzând  sclavii 
plantați de soțul ei cum stăteau drepți și aliniați ca 
porumbii, sub umbreluța ei de soare, donna Mar-
cella  fu  tulburată  de  gânduri  pe  care  nu le  mai 
avuse până atunci. „Ce-ar fi să iau unul în casă?” Și 
ridică  privirea  spre  cel  mai  proaspăt  plantat 
observându-i culoarea pielii, apreciindu-i grosimea 
mușchilor de pe brațe. Seara, la cină señora Marce-
lla  găti  personal  lui  Antonio  felul  său  favorit 
anunțându-l cu bucurie că sorocul se apropie.

Între  timp,  în  Europa  luase  sfârșit  al  doilea 
război mondial și o mulțime de ofițeri germani se 
refugiară  în  America  de  Sud.  Pe  domeniul  del 
Colverde y Deflores sosi în mare taină un oaspete 
neașteptat. Antonio se încuiase cu el în mansardă 
și  nu  veni  la  masă  vreme  de  trei  zile.  Marcella 
aștepta  răbdătoare.  În  seara  când  nu-i  mai  veni 
ciclul,  coborî străinul împreună cu stăpânul casei 
la cină. Fu prezentat:

- Obersturmbannfuhrer Karl von Pappen, colegul 
meu de studii de la Berlin. Va locui la noi până se 
va uita războiul cu Germania. Draga mea, Karl ți-a 
adus  un  patefon  și  câteva  plăci  cu  muzică.
Îmbujorată,  Marcella  privi  către  bătrână  și  către 
sclavul  plantat  în  sufragerie.  Suspină  ușor  când 
văzu că acesta începea să se ofilească și se oferi să 
le servească masa.

A fost o mare bucurie la Hacienda del Colverde 
când Marcella născu un băiețel frumos și gras de 
cincisprezece kilograme.  Au venit  în  vizită plan-
tatorii  din toată regiunea și  Karl se oferise să le 
pună muzică la patefon. Abia acum tânăra mamă 
se considera fericită. Pântecul i se absorbise aproa-
pe în întregime și arăta ca atunci când se numea 
doar  Deflores.  Lui  von Pappen nu-i  scăpă  nimic 
din  aceste  transformări  ale  eroinei  noastre  și 
începu în secret să pizmuiască bunaînțelegere din-
tre cei doi soți.

Copilașul  a  fost  botezat  la  scurt  timp  după 
naștere  și  preotul  locului  a  spus  că  i  s-au iertat 
păcatele pe care nu le-a săvârșit el ci Adam și Eva. 
Pruncul primi numele tatălui: Antonio și pe cel al 
mamei:  Consumata,  fiind  alintat  de  către  sclavi: 
Sumi. Când împlini cinci ani colonelul îl învăță să 
citească  și  studiară  împreună  Așa  grăit-a  Zara-
thustra.  Astfel  creștea  el  frumos  și  precoce, 
jucându-se cu sclavii în Pampasul argentinian.

În partea a treia și ultima a romanului pe care 
tocmai vi-l repovestesc se întâmplă ca Antonio să 
moară în urma unui accident stupid. Vicleanul Karl 
găsi de cuviință să o seducă pe respectabila Mar-
cella care renunțase de mult la ajutorul plantaților, 
și să-l învețe pe Sumi să folosească armele aduse 
cu  el  din  război.  În  ultima  vreme,  copilul  dădea 
semne clare de instabilitate mentală.  Într-o dimi-
neață urcă în camera colonelului și  începu să  se 
joace la  panoplia armelor de foc.  Cu toții  auziră 
detunătura.

Sumi fu plâns și înmormântat. Mama lui ajunse 
câteva  luni  mai  târziu  baronesă  von  Pappen.  În 
pridvorul  conacului,  la  lumina  lumânărilor  și  în 
adierea  foenului  argentinian,  Karl  o  întrebă  pe 
frumoasa  Marcella  Consumata  del  Colverde  y 
Deflores y Pappen:
-  Îți  amintești  de  plăcile  pe  care  ți  le-am  făcut 
cadou când am venit aici?
- Cum aș putea să le uit vreodată, zâmbi femeia.
- Spune-mi, care ți-au plăcut mai mult?
- Dragule, deși le-ai pus de multe ori la patefon, eu 
nu  le-am  ascultat  niciodată.  Și  señora  surâse 
dezvelindu-și dinții de o albeață strălucitoare.

Pe plăcile acelea era gravat „Amurgul zeilor”...
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Profesorul  fu  trezit  dimineață  de  vocea  plân-
găreață a tinerei sale iubite care nu-și  mai găsea 
terminalul eNeurax.
- De un timp încoace nimic nu mai e la locul lui în 
casa ta, îi spuse micuța.

El, care fusese întotdeauna un maniac al ordinii, 
acum era taxat de o puștoaică drept un neglijent. 
Altădată s-ar fi supărat, dar în special azi simțea că 
are suficientă indiferență pentru a o ierta, și o privi 
liniștit  în  timp ce  se  îmbrăca.  Își  trăgea ciorapii 
negrii  peste  gleznele  subțiri  iar  părul  lucios  cu 
breton française  îi  încadra adorabil  ovalul  alb al 
feței.
- Să-ți bei ganno-ul, spuse profesorul; sunt din ce 
în ce mai greu de procurat acum, de când cu dispa-
riția ciupercilor de copac.

Auzi ușa închizându-se zgomotos. „Ce grăbită e 
mereu  dimineața.  Niciodată  nu  am  întrebat-o 
dacă...”  și  simțind  ceva  tare  în  așternut  găsi 
eNeurax-ul. Accesă web-ul cu programul personal 
al  fetei  și  se  amuză  recunoscându-se  în  câteva 
instantanee.  Apoi  sună  secretara  și  îi  comunică 
întâlnirile de azi. Cursuri la Universitatea Siberiană 
de Stat, teleconferința despre calculatoarele psihice 
și câteva ședințe de terapie de cuplu. După o lungă 
perioadă de lăsare în uitare, psihanaliza a reînviat 
în Lumea Nouă, fiind din ce în ce mai căutată de 
către cuplurile care erau în pragul unor experiențe 
sufletești neexplicabile. Profesorul avuse cele mai 
răsunătoare reușite în terapia de cuplu și de asta 
își selecta foarte atent clientela.

***
Ganno-ul se răcise de tot și când dădu să-l pună 

în frigider observă cum interfața acestuia se schi-
monosea ca și cum ar fi cuprinsă de durere. „Viruși 
de obiecte; am să chem inginerul. Mi se întâmplă a 
doua  oară  săptămâna  asta.”  De  când  doctorul 
Shladen descoperise modalitatea de a comunica cu 
suprafețele  neurale,  lumea  începu  să  se  închine 
tehnologiei.  Se  ajunsese  până  acolo  încât  să  se 
postuleze  un  fel  de  animism  universal  care  ar 
constitui esența viului și a neviului. Profesorul era 
un  adept  înfocat  al  teoriei  și  susținea  periodic 
comunicări legate de această orientare religioasă a 
Noii Lumi. Brusc își aminti un caz auzit la ultimul 
Congres  Galactic de Psihanaliză.  O vestită violo-
nistă, Lilija Caucaznaia, a fost găsită înghețată în 
camera ei  înaintea concertului.  Se spunea despre 
ea că avusese mai mulți amanți decât notele unei 
partituri și că era o femeie amatoare de party-uri. 

Legistul  declară într-un buletin informativ că nu 
mai văzuse niciodată la un om ca organele interne 
să aibă o temperatură așa de scăzută. Practic erau 
criogenizate la minus 50 de grade Celsius.

***
Afară ploua cu frunze galbene și un vânt rece 

pustia bulevardul. În fața cabinetului citi pe placa 
de  la  intrare:  ĂZILANAHISP  ED  TENIBAC.  Își 
reveni însă repede; cabinetul lui și placa de pe ușă 
erau în regulă acum: Cabinet de psihanaliză, prof. 
Dr. doc. Holzy Grafenberg.

De la intrare îl izbi neplăcut o senzație de frig 
deși încălzitoarele erau turate la maxim și  secre-
tara îmbrăcată ca de obicei în cea mai scurtă fustă 
posibilă.
- Suzi, e cam frig la noi, nu-i așa?
- Domnule profesor, eu nu simt nimic. Uitați-vă și 
dvs. la picioarele mele: dacă nu s-au decolorat nu 
este încă frig...

Grafenberg  privi  admirativ  picioarele  lucioase 
ale lui Suzi și-i spuse:
- Suzi, tu nu simți nimic pentru că ești femeie. Și 
mai  mult,  ești  o nesimțită  cu...  picioare  superbe!
Mai spune-mi odată ce avem pentru azi.

...

***
Încă de la începutul ședinței știa că ceva este în 

neregulă. Cei din fața lui, Lena și Raggo îi dădeau 
o neliniște nelămurită. Ea, în urma testelor ieșise o 
Afectivă  incurabilă,  iar  bărbatul  nu  putuse  fi 
încadrat în nici o scală cunoscută. În alte condiții 
ar fi cercetat cazul ca un copoi însă acum se simțea 
incapabil să mai facă aceasta. Cu Afectivii e greu 
de lucrat pentru că sunt imprevizibili și scapă unui 
algoritm  de  investigație.  Ei  evoluează  conform 
unor  cicluri  care  se  succed  rapid  având  timia 
instabilă.  Bărbatul  stătea îngropat într-o muțenie 
suspectă. I se păruse că nici nu mai mișcă. Femeia 
în schimb, povestea ce-i adusese la tratament. Erau 
disperați că nu mai înțelegeau nimic din jurul lor. 
Treptat, lumea dispărea din mintea lor și nu putea 
fi  înlocuită  nici  măcar  cu  proiecții  fantastice. 
Totuși  nu  era  o  demență,  se  gândea  profesorul. 
Demenții  deplâng  pierderea;  însă  ei  păreau  mai 
degrabă consumați din interior. Constatarea asta îi 
dădu,  fără  să  știe  de  ce,  un  fior  care-i  întări 
sfârcurile.  Avu impresia  că  în  jurul  celor  doi  se 
face tot mai frig. Observă că femeia își schimbase 
culoarea mâinilor și că omul de pe canapea afișa 
acum un surâs straniu.
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***
Grafenberg ieși din cabinet să mai ia aer. Fără să vrea, îi revenea în minte episodul cu violonista. Nu era  
deloc în apele lui și se hotărî să încheie ședința. În cameră, cei doi stăteau nemișcați, ținându-se de mână,  
absolut nepăsători. Bărbatul avea privirea fixă de parcă în ochii lui s-ar fi instalat gerul iar soția lui avea 
urme de promoroacă în jurul pleoapelor. Se apropie și simți în jurul lor un frig cumplit. Nu îndrăzni să-i 
atingă. ÎNGHEȚASERĂ. „Oamenii nu mai mor cum se moare, cum mi s-a spus și cum am văzut eu în  
copilărie” își spuse profesorul și fără să-și dea seama își reaminti un vers dintr-un poet de demult... „iar  
Ahile merse și stete plângând pe marginea mării albastre...”

(nimeni - nici Grafenberg, nici cititorii - nu auzi din camera cealaltă tusea discretă a lui Suzi; părea o  
ușoară răceală...

a lsografia
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Eram  sigur  că  așa  voi  începe  articolul,  metamorfozând  caracteristicile  limbii  și 
incluzând în structura ei algoritmi matematici mai mult sau mai puțin importanți.  
Până aici nimic nu e clar, nici eu nu prea înțeleg. Dar poate zăbovim și deasupra  
trăsăturilor  parasimpatice  și  simpatice  ale  numelor  de  flori,  gumei  de  mestecat, 
lenjeriei  intime,  utilajelor  grele  sau  anotimpurilor,  altele  decât  cele  patru  deja 
consacrate  de  geografi,  poeți  și  compozitori,  asupra  numelor  de  străzi,  asupra 
numelor copiilor noștri, și ar trebui să spun etcaetera, nu de alta dar Patricia Kaas se  
cam chinuie să mă acopere. Scriu cu voce tare. 

Răspunsul e unul cât se poate de simplu, putem aplica orice ecuație matematică la un 
film muzical raportându-ne la valorile politice. Cum? Exemplificăm.  Cabaretul lui 
Bob  Fosse,  unde  acesta  o  forțează  și  totodată  o  face  celebră  pe  Liza  Minnelli,  
oferindu-i  un  rol  de  oscar,  într-un  an  1972  care  avea  să  schimbe  puțin  fața 
cinematografiei mondiale. Și nu numai. Ce treabă are asta cu politica? În timp ce alții 
se bucurau de faimă și gustau din dulcele unui trofeu de o așa amploare, România 
semna  primul  acord  cu  fmi-ul  la  Washington,  în  iarna  aceluiași  an,  și  la  nivel 
mondial se resimțeau deja efectele războiului zis și rece. Avem să ajungem în cele 
din  urmă și  la  ce  ne interesează de  fapt  pe  noi.  La  meloverb.  Nu mi-l  asum ca 
structură,  dar  mi-l  însușesc  principial,  ca  metodă  de  evacuare,  de  exilare,  de 
extrădare  din  mijlocul  mașinăriei  de  absorbție  a  valorilor  înspre  insulele  de 
represiune, cu efecte întârziate. 

Metodă  :   Se ia o floare, i se rup petalele una câte una și se începe cu  „eu mă voi 
întoarce”,  se continuă cu pluralul  nominativ,  invocând nume de regi,  împărați  și 
sfinți, se ia o vază din fildeș sculptată în intervalul orar 9-11 pm și se umple cu apă,  
se desfac două plicuri de nurofen forte pe care le vărsăm de la o înălțime de 4 cm, 
față de pahar, se amestecă cu grijă până la asfințit, se pune floarea și se pornește  
casetofonul pe românia cultural.
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Meloverbul e o structură de sine stătătoare, de sine știutoare, și rostită și cântată deopotrivă, povestită de 
prietenul  Dan,  auzită  și  pe larg dezbătută  și  de  el  cu mai  celebrul  Horia  Stoicanu.  Când fac un așa  
exercițiu de imaginație fantasmagorică rememorez regele, bufonul și domnii șobolani de Vișniec, unde 
Mălăele și  Caramitru întruchipează exact  o structură de felul  acesta.  Meloverbală.  Ei  spun mai mult  
atunci când tac și privesc către noi, unul către altul, ei spun mai mult atunci când rostesc șoptit. Nu fac 
decât să percep așa cum îmi sună mie bine meloverbalitatea. O fi structură poetică?

Îmi surâde ideea construirii unul algoritm de înțelegere a unor concepte rar auzite sau rar folosite. Însăși  
forma sa de scriere și citire aduce împreună două cuvinte legate oarecum, la nivel de uzitare socială,  
zilnică. Aproape că se îndreaptă către perfecțiune. Meloverbul este atunci, poate fi acolo sau cumva. E  
tridimensional în registru lingvistic și nu poate fi înțeles decât cu un efort suplimentar.

Că ne-am tot început cu anul 1972, câte modele de meloverbalitate riscante s-au produs, de la celebrele  
filme The Godfather și  Solaris la mai-românescul  Veronica. Ha.  The Godfather aducea în prim plan un 
război principial între Coppola și Evans, cel din urmă șef al casei de producție Paramount, iar primul  
ieșind câștigător în favoarea muzicianului Nino Rota, care avea ceva experiență, realizase muzica pentru 
mai  multe  filme  în  limba  engleză,  inclusiv  War  and  Peace (1956),  al  lui  King  Vidor,  și  adaptarea 
shakespeariană a  The Taming of the Shrew (1956) a lui Franco Zeffirelli, ambele cu decoruri italiene. 
Muzica pentru filmul lui Zeffirelli includea una dintre cele mai longevive teme de film din anii ʼ60.

Muzica lui Nino Rota, avea o aromă italienească, se baza pe trei teme principale, toate în game minore, 
deci plângăcioase, de dramă, de teamă uneori mușcând din dulcele amar al crimei pe o temă love. Aici e  
meloverbul, oboi, trompetă, pian la pachet desigur cu dialectul sicilian, la care munciseră ceva vreme Al 
Pacino and Co. Mai apoi la Tarkovski ce să mai comentăm, el a scos doar capodopere, e un poet al  
cinematografiei, o poezie rusească însă nu socialistă, poate cu câteva urme de spaimă, însă întotdeauna 
proaspete. 

Iată că la un an distanță de la amintirea exemplelor de meloverbalitate în artă/ prin artă, în România  
începea  să  funcționeze  mișcarea  folk-poetică  numită  Cenaclul  Flacăra.  Din  73  până  prin  85,  iar  din 
primele rânduri făcea parte și Horia Stoicanu, cel căruia pare să-i aparțină sintagma. 

În concluzie, totalitatea caracteristicilor care fac din fenomene acțiuni memorabile, bazate pe cuvânt și 
muzică, excluzând limbile de lemn, urechile de șapte și genunchii de broască, par să însumeze meloverbul. 
Voi mai reveni asupra acestui aspect, din ce în ce mai interesant pentru mine, și cu alte exemple, în afară  
de cel al semnării primului tratat cu fmi-ul care uite unde ne-a adus, în afară de vocea Margaretei Pîslaru, 
care  pentru  multe  generații  este  emblematică.  Așadar,  meloverbul  poate  salva  ceva  din  discursurile  
politice, utilizat ca atare, cu condimente pentru mici, și mari, și bun simț.

Rămâneți aici. Mă întorc.
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LA REDACCTIÓN

(Cristina Alexandrescu,
Sevastian Popovici)
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Legea lui Murphy și o cratimă lipsă
Mariner I ar fi trebuit să fie prima navetă interplanetară [...] fără oameni la bord. [...] 
Sonda a fost atașată de rachetă și lansată pe 22  iulie 1962. La patru minute după ce 
s-a înălțat de la sol, racheta a început să execute mișcări haotice și a ieșit de pe tra-
seul stabilit. [...] Un sistem de ghidare computerizată urma să preia controlul. Din 
nefericire, programul de ghidare avea o greșeală minusculă de programare. Din 
program lipsea un mic semn, o cratimă. Rezultatul liniuței lipsă, probabil o greșeală 
de dactilografiere sau a programatorului, a fost că racheta a început să-și schimbe 
cursul fără să fie necesar. Liniuța (indicând ajustarea exponențială) a fost omisă din 
expresia r-punct-bară sub n  (n=valoarea ajustată a derivatei razei). De fapt, ar fi 
trebuit să fie r-punct-bară sub-n. Această eroare a permis programului să considere 
infinitezimalele variații de viteză, de altfel normale, drept fluctuații grave și să deter-
mine computerul să declanșeze automat o serie de corecții ale cursului, care nu erau 
necesare, proiectând racheta pe o traiectorie greșită. Acest lucru a dus, în final, la 
distrugerea aparatului. (S.P.)

Sinucigașii din Jonestown 
Jim Jones s-a născut în Indianapolis. La începutul anilor ’60 s-a implicat activ în 
politica radicală a americanilor de culoare. [...] Jonestown a fost, probabil, un micro-
cosmos al nemulțumirilor acumulate în anii ’70. [...] A fost influențat de asemenea, și 
de autoproclamatul Mesia negru, Părintele Divin, contemporan al lui Marcus Garvey 
și unul dintre cei care credeau cu tărie în lupta pentru salvarea negrilor. [...] Ar fi o 
viziune prea simplistă să dăm vina pe un singur om. [...] Oricum, circa 900 de 
oameni s-au otrăvit cu bună-știință și din credința în vorbele unui om, dintr-un 
butoi conținând 45 de kilograme de cianură de potasiu, alături de erbicidele și 
îngrășămintele necesare agriculturii. [...] Jones nu propovăduia gloria divină. Predi-
cile lui aveau mai degrabă, un mesaj apocaliptic și politic. Cei care au băut Kool-Aid, 
cu excepția nefericiților copii cărora otrava le-a fost turnată cu forța pe gât de pro-
priile mame, credeau că actul lor este o „sinucidere revoluționară”. [...] Cadavrele a 
peste 200 de persoane, pe care nu le-a revendicat nimeni, au fost îngropate în 
morminte nemarcate, câte două într-un sicriu. Desigur, cei 900 își merită locul în 
aceste pagini: să bei Kool-Aid cu cianură este un act disperat. Însă, în mare măsură, 
singurii care au avut de suferit au fost cei care s-au sinucis și rudele lor apropiate. 
[...] Ei nu erau drogați, nici hipnotizați. [...] Discipolii nu erau nici fanatici spălați pe 
creier și nici sectanți, Templul în sine nu era o sectă. (S.P.)

Sursa: Stephen Weir, Cele mai proaste decizii din istorie, Editura Litera, Bucureşti, 2010
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Nu pierdeți din vedere că ceea ce s-a 
petrecut cu trei secunde înainte face deja 
parte din trecut. Iar acesta ne vorbește 
încontinuu...

© Mădălina Roxana Onuță – Burning Light

„De ce Aaron?”  – întrebarea n-a schimbat cu nimic structura 
universului și nici cursul vreunei vieți importante. A frapat în 
schimb. Întrebarea asta ar fi putut trece ca un șuierat nedeslușit pe 
lângă multe urechi. Probabil s-a și întâmplat. Pentru că e greu să nu 
trăiești în ignoranță. Replica respectivă aparține unui personaj din 
Lost, un serial care s-a bucurat la un moment dat de niscaiva 
notorietate. Contextul nu e neapărat ieșit din comun: dialog cât se 
poate de banal între personajul cu pricina și o anume Claire, cu 
privire la numele pe care aceasta i-l dăduse pruncului ei. Aaron era 
fratele lui Moise. Detaliu necunoscut pentru mulți. „Nu ți-e teamă că 
lumea va judeca asta ca pe ceva negativ?”, revine tipul cu o 
întrebare semi-ajutătoare (mulți gândesc relația frățească dintre cele 
două figuri biblice ca pe o rivalitate; Moise, e clar, își eclipsa fratele). 
„Puțini știu că de fapt, Aaron era cel care vorbea pentru Moise. 
Moise avea un defect de vorbire.”

Deci, de ce e frapant acest detaliu? 1. Personal, n-am știut niciodată 
că Moise, cel care a despicat mări și care a primit legislația divină pe 
munte, era bâlbâit; 2. Am aflat asta dintr-un serial depășit, căruia 
nu-i acordam nicio șansă. (C.A.)



JUNGHÉR, junghere, s.n. înv. Armă albă, având vârf ascuțit și lamă cu două tăișuri; pumnal; stilet.
„Gogolea se frământă de două ori în lanțurile mrejei, tăind înaintea lui cruciș și curmeziș cu jungherul. 
Simion Jder îl atinse cu furca la pântece și simți în colții de fier cămașă de zale. Strigă scurt, fără mânie, 
însă cu hotărâre: Pune-te la pământ, Rățoi, altfel te caut cu furca la gât. Atamanul se așeză la pământ, 
suflând pripit pe nări, scrâșnind și suduind printre măsele, în limba lui malorosienească. Leapădă 
jungherul! Atamanul Grigorie lepădă cu dispreț jungherul. Tocmai atunci luna ieși din nour, fulgerând o 
scânteie în pana lată a armei.” (M.Sadoveanu, Frații Jderi, Volumul I, Editura Minerva, București, 1971)
(S.P.)

EGHILÉT, eghileți, s.m. Șnur cu capetele îmbrăcate în metal, care împodobește uniforma unor militari. 
Fâșia mică de plastic sau metal, care este întâlnită la capătul unui șiret sau a unei corzi se numește aglet 
(sau aiglet) în engleză. În română, se numește eghilet. Ea menține fibrele, nepermițând destrămarea 
acestora, iar fermitatea și îngustarea acestora permite introducerea mai ușoară a șiretului. Termenul 
englez aglet provine din franceza veche de la aguillette (sau aiguillette), care este diminutivul lui aguille 
(sau aiguille), însemnând „ac”. Acesta la rândul lui provine din latinescul acus. Așadar, agletul este 
asemeni unui ac minuscul la capătul unei corzi. Mai degrabă un cuvânt rar folosit, decât unul dispărut.
(A.A.)

HÁCHIȚĂ, hachíțe, s.f. v. Capriciu, chef, fandoseală, fantezie, fason, fiță, maimuțăreală, moft, naz, poftă, 
prosteală, sclifoseală, toană. (În expr.) A avea hachițe (a-l apuca pe cineva sau a-i veni cuiva hachițele) = a 
avea toane, capricii, istericale. 2.Chichițe, nod în papură.
HARDUGHÍE, hardughii, s. f. Clădire mare, veche și dărăpănată; șandrama.
În clanul Alexandrescu exista tradiția ca frații (de regulă primii doi născuți și de preferat frate și soră) să 
se adune noaptea, înainte de culcare la spus baliverne. Un fel de șezătoare privată, dacă vreți s-o numim 
așa. Balivernele curgeau și erau puse la loc sigur într-un „jurnal” ca să se dactilografieze momentul, să 
știe și urmașii cum petreceau străbunii lor. Aici, alături de o grămadă de cuvinte inventate se consemnau 
adesea, ca într-un limbaj codificat și cuvinte ieșite din uz. Astfel, doar cei inițiați în tainele limbii române, 
ar fi putut descifra mesajul. Și pentru că am intrat în posesia acelui jurnal primordial, zic să aduc spre 
exemplificare două dintre încifrato-misterioasele cuvinte: hachiță și hardughie.
(C.A.)
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A DA APĂ LA ȘOARECI. Utilizată deseori  și în 
forma „a da apă la șoricei”, are următoarele 
sensuri: 1. În sens larg (după cum indică 
dicționarele și după cum este integrată în 
contextele cotidiene), expresia înseamnă a plânge, 
a se smiorcăi, a se tângui etc. 2. În sens mai 
restrâns (adică după cum aș folosi eu expresia), 
aceasta înseamnă a trăi într-o perfectă armonie cu 
natura și cu animalele. Un șoarece e dispus să 
primească băutura pe care i-o oferi – ăsta e 
miracol. Din aceeași colecție, marca dresaj, mai 
face parte și expresia „a-i mânca cuiva din palmă”. 
(C.A.)
 
A FACE PE CINEVA ALBIE DE PORCI. Expresie 
aproximativ sinonimică pentru „a face pe cineva cu 
ou și cu oțet” și înseamnă  a certa pe cineva, a-i 
adresa cuiva cuvinte aspre și/ sau injurioase.
Dacă mă întrebați pe mine, aș fi spus-o oricum 
altcumva. Adică de ce albia porcului ar fi 
considerată drept o jignire? Nu puteam aprecia ca 
fiind la fel de înjositor (-oare) strachina/ castronul/ 
platoul lui Vasile? (C.A.)

A TRAGE MÂȚA DE COADĂ. A munci din 
greu; a o duce greu. În ciuda utilizării sale 
cvasi-universale cu sensul de „a pierde 
vremea, a nu face nimic productiv, a 
lenevi”, sensul său real, consemnat inclusiv 
de dicționare, este cel de muncă grea, 
dificilă. 
Mitul „ouălor de mâță”: în jurul anului 1320, 
în regiunea numită astăzi Câmpia Română, 
a plecat de după vatra unei bunicuțe  sătulă 
de aceleași povești repetate nepotului, 
legenda mâței care face ouă. Evenimentul 
este atestat în jurnalul intim, devenit apoi 
memorie, iar mai apoi text de critică literară 
al primarului din acel sat – Meleșteni. După 
ce a auzit povestea, băiatul pe nume 
Daraimâț a fost atât de entuziasmat încât a 
luat pisica de odaie și pe cea de curte, 
urmând ca toată ziua să le tragă de coadă în 
centrul târgului. Astfel întâmplarea a fost 
notată de primarul cu înclinații literare, care 
trecând pe acolo a cerut băiatului socoteală. 
De atunci, prin asociere, forma s-a 
răspândit în satele din jur, urmând să 
domine Câmpia Dunării prin simplul înțeles 
al ei: a sta degeaba, a lenevi, a nu face nimic 
(trasul de coadă al mâței nu a putut trece 
drept activitate în ochii țăranilor secolului 
XIV). (S.P.)
 
A UMBLA TELELEU, a umbla creanga / 
frunza frăsinelului / lelea / teleleu. 
A hoinări fără rost, a-și pierde vremea. 
Expresie cu origini în secolul XIII atribuită 
bărbaților care lăsau toate treburile 
gospodăriei pe seama nevestelor. Această 
filosofie de viață a avut adepți mai ales în 
rândul oamenilor mai puțin înstăriți cu 
predispoziție spre licoarea lui Bacchus. 
Modificări ale cuvântului de bază diliu cu 
un ciclu de cca. 50 de ani între ele: diliu 
(1050) - deliu (1100) – deleu (1150) – teleu 
(1200) – teleleu (1250). Există și o a doua 
interpretare: formarea cuvântului teleleu 
aparține secolului XX al regiunii 
Transilvănene, unde i-a fost asimilat omului 
ce străbătea întreg satul pentru prevestirea 
unei nunți de boieri; tele – televizorul, 
perceput atunci ca un obiect vorbitor, leu – 
animal impunător, care atrage atenția, 
impunând ascultare. (S.P.)
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Există chiar dacă nu există.Există chiar dacă nu există.Emma Paula
Stanciu
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Negrești – minusculul oraș-târg (așa 
apare pe FB...) din județul Vaslui. 

Având în vedere opinia autorilor de 
atlase, acesta se află într-o continuă 

stare de inexistență și mă gândesc că ar 
fi mai bine să-l las așa, umbrit de 

mister.
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Ei bine, în ăst ținut imaginar, de vreo 
cinci ani încoace, se desfășoară un 

festival folcloric românesc. Atenție, de 
acum și internațional. Bine, bine... știm 

cu toții că, de cele mai multe ori, deşi 
apare peste tot, această titulatură e de 
fapt falsă. De data asta, nu e. Deja la a 
V-a ediție, pe 12 și 13 octombrie 2013,

s-au adunat în fața Casei de Cultură din 
Negreşti formații din câteva județe ale 

României, Republica Moldova și 
Ucraina. Deși încă incerte ultimele cifre 

ale recensământului din 2012, că 
suntem șaisprezece, optsprezece sau 
chiar douăzeci de milioane, se poate 

spune că tot puțini români suntem. Tot 
o palmă de pământ ocupăm. Prin 

urmare, nici dacă Ministerul Culturii ar 
fi organizat evenimentul, n-ar fi reușit 

să aducă grupuri autentice din alte părţi 
decât de aici, din vecini.
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Și cum spuneam, pe 12 octombrie, 
negreștenii, ființe fantasmagorice ca 

alsobiștii, s-au adunat să vadă concursul. 
Spre mirarea mea, nu m-am comportat ca o 

sinusoidă cu atenţie oscilatorie. 
A doua zi, a fost o zi fericită pentru cei de 

la Palatul de Cultură Corlățeni, Rîșcani, 
Republica Moldova. Au aflat că se vor 

întoarce acasă cu Marele Premiu.
Noi, extratereștrii stelari de pe plantație, 

iubim tradiția și folclorul autentic românesc. 
Așadar, salutăm călduros intenția 

organizatorilor de a ne scoate din mrejele 
tehnologiei și de a ne aminti și anul acesta 

cine suntem și de unde venim. 
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Calendarul catolic și cel ortodox pomenesc pe Trifon la 1 februarie. Ce e cu el? A trăit în secolul 
III în Asia Mică și în copilărie păștea gâștele. Dumnezeu l-a învrednicit cu puterea izgonirii 
demonilor și a vindecării bolilor. Se spune că a salvat o întreagă comunitate de la înfometare, 
oprind invazia lăcustelor cu puterea rugăciunii. Interesant este că mitologia românească, sub 
bunul cognomen de Trif Nebunul (numit astfel pentru că, se spune, a speriat-o pe Maica 
Domnului pe când aceasta se ducea la biserică după 40 de zile de la nașterea lui Isus), Trifu, sau 
Trifon, ascunde pe cel considerat a fi tatăl lăcustelor, pe care le manevrează după voința și 
planurile sale și este, totodată, patronul omizilor, viermilor și al gândacilor. De altfel, ziua 
Sfântului Trifon este considerată a fi prima mare sărbătoare a calendarului agricol, pomicol și 
viticol. Acest Trifon este fie o divinitate furioasă și rea, fie una protectoare a holdelor.

Trifon devine faimos după ce alungă un demon din fiica împăratului Gordian. Care este 
povestea? Împăratul avea o fiică, Gordiana pe nume, vestită pentru frumusețea și înțelepciunea 
ei. Mulți dintre bogații vremii o doreau de nevastă. Fata era stăpânită însă de diavol care o 
muncea neîncetat, și faptul acesta mâhnea pe părinți. Doctorii și vracii nu puteau face nimic. Și 
atunci se întâmplă ceva: diavolul însuși, prin voința lui Dumnezeu, strigă și spune că nimeni nu-l 
va putea izgoni afară de numai tânărul Trifon. Pune deci împăratul de caută pe Trifon prin toată 
împărăția. Sunt aduși toți cu acest nume dar nimeni nu poate vindeca pe fată. În cele din urmă 
află cercetașii împărătești pe Trifon al nostru lângă un izvor. Ce făcea? Păștea gâștele! Avea 17 
ani. Este dus degrabă la Roma, diavolul îi simte venirea, chinuie cumplit pe Gordiana, se vaită și, 
în cele din urmă, iese din fată. Ajunge și Trifon, este întâmpinat de împărat care, ca să se 
încredințeze că Trifon a făcut minunea, îi cere să-i arate pe diavol.

Șase zile de post și rugăciune ține Trifon și capătă și mai mare putere peste duhurile necurate. În 
ziua a șaptea diavolul se arată în chip de câine negru, cu ochi ca de foc și capul plecat spre 
pământ. Mărturisește diavolul că nu are putere asupra celor care cunosc pe Dumnezeu și care 
cred în Cristos pentru care Petru și Paul au murit tocmai la Roma. Trifon poruncește diavolului 
să se ducă înapoi în iad și, fără putere de tăgadă, diavolul piere. Pe mulți i-a atras atunci Trifon la 
credința lui Cristos, căci nu cerea de la cei pe care îi ajuta nimic altceva decât credință în Isus cu 
a cărui slavă îi și vindeca.

Cave canem era o inscripție obișnuită pe podeaua de la intrarea în locuințele romanilor. Și spun asta 
pentru că-i rușinăm în clipa în care ne burdușim arborele genealogic cu excelența romană. Un singur 
lucru, bag seamă, a mai rămas din strălucitorul arbore (dacă nu cumva o fi copac pentru noi!, căci noi 
nu tăiem arbori, noi tăiem copaci!). Care anume? Acela potrivit căruia, când roade un os, câinele îi 
urăște pe toți aceia pe care îi iubește – cum canis os rodit, socium, quem diligit, odit. Lui îi trebuie doar 
apă și pâine, iar aqua et panis vita est canis. Cum sunt lucrurile astăzi? Smintite și zdruncinate.

Observ că aceia care se constituie în avocați ai câinilor în general, și ai celor comunitari în special, se 
revendică de la Sfântul Mucenic Trifon. Nimic mai frumos și nimic mai fals, în același timp. Trifon nu a 
avut nicio legătură cu simpaticele sau detestatele patrupede invocate.
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Pe vremea persecuției lui Decius a fost arestat, torturat, condamnat la moarte prin decapitare și executat 
în 250 la Niceea. Când creștinii vor să-i îngroape trupul pe locul uciderii sale, sfântul li s-a arătat și le-a 
cerut să-i ducă trupul în satul natal, în Lampsacus. Moaștele lui au fost apoi mutate la Constantinopol și, 
în cele din urmă, la Roma.

În Rusia, Trifon este protectorul divin al Moscovei, patron al păsărilor și icoanele îl reprezintă cu un șoim pe 
braț. O legendă de pe vremea lui Ivan cel Groaznic dă seamă de toate acestea. Legenda spune că țarul a ieșit 
la vânătoare. Îngrijitorul șoimului, Trifon Patrikeiev, a scăpat din neatenție pasărea favorită a țarului. I s-a 
spus ca în trei zile să aducă pasărea înapoi, dacă nu va fi condamnat la moarte. Trifon caută șoimul prin toată 
pădurea fără de nici un rezultat. În ziua a treia se întoarce la Moscova și cheamă în ajutor pe patronul său, 
Sfântul Mucenic Trifon.Vede în vis un tânăr pe un cal alb ținând pe braț șoimul țarului. Tânărul îi spune:
„Ia pasărea pierdută și o du țarului și nu mai fi necăjit”. Când se trezește Trifon Petrikeiev vede pasărea pe un 
brad, o duce țarului și îi povestește întreaga tărășenie. Construiește apoi o capelă și o biserică pe locul unde 
i-a apărut în vis Sfântul Trifon, ilicitul patron al câinilor. În calendarul pastoral, intervalul 1-3 februarie este 
considerat un ciclu de sărbătoare a lupului, iar Trifon este chiar patronul lupilor, fiind pus în legătură cu 
Sfântul Petru și lupii acestuia. Tot în mitologia românească, și nu numai, Petru este chelar al Raiului și 
patron al lupilor. Bizară în contextul Evangheliilor, funcția aceasta a lui Petru e de înțeles în mitologie, de 
unde, de altfel, s-a și răspândit. Petru dispune de hrana lupilor, aceștia rabdă de foame dar nu vânează fără 
încuviințarea lui și, uneori, Petru, păstorul de lupi, este identificat cu Trifon.

Ce constat în final? Constat anume că Trifon are o singură întâlnire cu un câine, iar câinele cu pricina este 
un demon. În creștinism apar uneori având cap de câine sfinții Cristofor și Dominic, iar un mit românesc 
povestește cum că viermii care au devorat cadavrul lui Cain s-au transformat în câini. Romanii aveau o 
sărbătoare agricolă, Robigalia, în cursul căreia zeului ruginii grâului, Robigus, i se jertfeau un câine și o 
oaie. Câinele însuși personifica rugina grâului și uciderea lui îndepărta rugina.
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Cât privește Scriptura, ea folosește vocabula „câine” asociind-o oamenilor 
care trăiau în necurăție și în nelegiuire. Aceia care nu acceptau legea 
mozaică erau, pentru evrei, socotiți spurcați, aidoma câinelui care 
mănâncă toate necurățiile, chiar și vărsătura lui. În Proverbe 26, 11 
citesc: „Cum se întoarce câinele la vărsătura lui, așa se întoarce nebunul 
la nebunia lui” (Sicut canis, qui revertitur ad vomitum suum, sic stultus, 
qui iterat stultitiam suam), iar 2 Petru 2, 22 spune: „Cu ei s-a întâmplat ce 
spune zicala adevărată: câinele s-a întors la vărsătura lui și scroafa 
spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în noroi” (Canis reverses ad 
suum vomitum). Iar „trifoniștii” (adică aceia care fac din Trifon ceea ce 
Trifon însuși nu este) să vadă bine că nu se pot revendica de la bunul 
mucenic a-l cărui nume îl uzurpă.

Mereu citim, cu groază, sau auzim, cu spaimă, de și despre oameni 
mușcați sau fugăriți de câini. Dar, firește, nimeni nu face nimic, nici 
măcar Trifon. În fond, nu este treaba lui. Auzim și despre copii sfârtecați 
de haite. Autoritățile sunt atunci aidoma câinelui care latră fără să muște! 
Din fericire proverbul spune că nu mor caii când vor câinii. Dacă ar fi 
fost invers poate că stimabilii trifoniști ar fi avut dreptate. Dar nu au. De 
nici un fel. Iar cai sunt tot mai puțini, prin nuvele și pe drumuri 
europene autohtone. Ciudat este că, mereu, câinele iese învingător. 
Nimeni nu spune semenului: „ești un cal”. Îi spune: „ești câine”, mai mult, 
îi spune „porc”. Combinația este de tot la îndemână: „ești un porc de 
câine”. Și atunci își permite câinele să urineze unde și când vrea (canes 
dum volunt, mingunt). Ca într-o poezie a lui Marcel Hârjoghe intitulată 
chiar „Porc de câine”. 

Iată începutul:
A fi porc - nu-i lucru mare.
Poți fi porc: porc prin născare
Sau, de n-ai obraz subțire,
Poți fi porc prin devenire.
Iar câine - la fel: sadea
Când te fată o cățea,
Sau când simți neîncetat
O nevoie de lătrat.
Dar să fii un porc de câine
Asta nu poate oricine.
Și închei spunând că în anul 1933 
Al. O. Teodoreanu (Păstorel) a 
publicat un roman cu titlul Un 
porc de câine.
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Mai mult decât oricând în istoria culturii occidentale, prezentul ilustrează deteriorarea 
instituției  socio-politice  a  cinismului,  care  prin  transformarea  într-o  stare  de  spirit 
aproape universală, în sensul de totală, lipsită de substanță și vlagă și vulgarizată de 
supra-uzitarea acestui tip de răspuns indiferent de potrivirea lui  într-un context sau 
altul, au dus la minimizarea arsenalului criticului social sau politic. Efectele ideologice 
asupra acestei  foste arme a rațiunii  umane devin astfel vizibile într-o epocă în care 
nimeni nu mai crede pe nimeni și clasa de mijloc privită ca un întreg majoritarist vede 
doar strategii și  conspirații în jur,  dar totuși majoritatea covârșitoare a celor care o  
compun continuă același  trai,  zi  de zi,  nerespectând consistența metodologică cerută 
încă  de  la  filosofia  pre-modernă:  consecvența  dintre  doctrina  pe  care  un  individ  o 
îmbrățișează și praxis-ul său. 

Această stare de fapt este descrisă de filosoful sloven Slavoj Zizek, atât în scris cât și în  
numeroasele prelegeri și interviuri publice, ca fiind nivelul fundamental al ideologiei 
„post-ideologice”, nemaifiind vorba, consideră el, despre ideologia ca perdea de fum care 
ascunde  realitatea  –  așa  cum  o  vedea  Marx  -  ci  de  o  fantezie  inconștientă  care  
structurează însăși realita-tea socială; astfel, distanțarea cinică devine doar un alt tip/ fel 
de ignoranță, de masturbare a rațiunii care privește o poză a percepției și cogniției ce nu  
poate cuprinde, de fapt surprinde, fantezia ideologică și – „deși nu luăm lucrurile în 
serios și menținem o distanță ironică – continuăm să le facem.”

Critica rațiunii cinice, publicată de filosoful german Peter Sloterdijk în 1983 în 2 volume, 
pune  în  discuție  cinismul  filo-sofic  și  cel  popular  ca  fenomen societal  al  culturii  și  
istoriei europene astfel: în prima carte, anunță premisele sale filosofice, iar în cea de-a 
doua construiește o fenomenologie a acțiunii  care  încorporează multiplele fațete ale 
cinismului așa cum apar ele în formele de discurs public. Sloterdijk folosește în mod 
repetat  schimbarea formei  cuvântului  de la  kunikos din greaca veche,  la  cynicos în 
modernitate, pentru a-și susține teza conform căreia există o distincție clară între cele 
două noțiuni, atât de clară încât li  s-au alocat cuvinte diferite pe care el le  asociază 
cinismului veritabil,  filosofic,  al  lui  Diogene et.  Co,  respectiv,  cinismului social,  fără 
canini, al modernității. 

Evoluția  istorico-culturală  a  conceptului  de  cinism  poate  fi  observată  în  faptul  că 
răspunsul cinic al Antichității s-a dezvoltat într-un contra-curent la societatea ateniană 
(care era de fapt puternic influențată de academia platonică), „revizioniștii” construindu-
și filosofia în jurul Naturii, fapt care ar fi asigurat trăirea unei vieți a Virtuții, în vreme 
ce  starea  de  fapt  a  modernității,  în  care  cinismul  devine  un  trend  general,  un 
comportament social în loc să fie rezultatul unui proces de analiză și reflecție rațională 
individuală,  ajungând  o  formă  lipsită  de  substanță.  Sloterdijk  vorbește  în  cartea  sa 
despre  cinicii  moderni  ca  despre  niște  „melancolici  borderline,  care  își  pot  controla 
simptomele  depresiei  și  care  pot  continua  să  lu-creze,  indiferent  ce  ar  putea  să  se  
întâmple...  într-adevăr,  acesta  este  punctul  esențial  al  cinismului  modern:  abilitatea 
adep-ților săi de a lucra – în ciuda a orice s-ar întâmpla”. (Sloterdijk, pp. 5)

Germanul merge mai departe în observația sa, considerând cinismul ca fiind un veritabil  
modus operandi – trăsătura care descrie cel mai bine activitatea, atât la nivel personal 
cât și la nivel instituțional - a culturii contemporane. Acesta este „unul din punctele în 
care sunt de acord cu Sloterdijk”, declara Zizek într-un alt interviu. Nu există o rivalitate 
clară între cei doi, dar Zizek, prin stilul său direct și confruntațional a ajuns de-a lungul  
anilor să îl critice și pe filosoful german, pentru care însă recunoaște că are „respect, 
deși nu sunt de acord pe fundamente”; cu toate acestea, ei sunt de acord în ceea ce  
privește  felul  în  care  societatea  post-modernă/  contemporană  încorporează  ceea  ce 
trebuia să fie arma celor virtuoși.

Intro
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Dezamăgirea indivizilor care trăiesc în societatea capitalistă are surse variate: economice (șomajul sau 
nesiguranța locului de muncă, frustrările psihologice cauzate de nerealizarea viselor indivizilor), sociale  
(depresia cronică, nevrozarea generală, anxietatea și nesiguranța fizică, alienarea individuală) și politice 
(dezamăgirea politică: comportamentul rațional în privința votului – „votul meu nu schimbă nimic”, dar și 
atitudini  și  opinii  precum  „toți  politicienii  sunt  la  fel”,  „jocul  politic  este  o  fațadă”).  Oamenii  se 
organizează prin rețelele de socializare online, ies în piețe, le ocupă, protestând capitalismul și traumele 
sale, după care se întorc acasă, la muncă sau la mall și își reiau activitățile care le determină problemele 
materiale sau psihologice,  pe modelul unui sindrom Stockholm la scară macro și  cu efecte mult  mai  
perverse  într-o  epocă care  a  anunțat  moartea  ideologiilor.  Sloterdijk  atenționează  asupra  pericolului 
morții  lui  Dumnezeu,  a morții  ideologiilor  și  la  iluziile  societății  contemporane;  proiectul  iluminist  a  
eșuat, consideră el, prin aceea că nu a reușit să distrugă vechea logică socio-politică, schimbând doar 
substanța care o umplea. Astfel, moartea fundamentalismului religios care a guvernat omenirea până la 
Renaștere, nu a fost de fapt un sfârșit – ci o transformare, logica dogmatică religioasă fiind înlocuită de  
fundamentalismul luminilor.

Efectul acestei transformări este mai ușor de observat pe exemplul inteligentsiei și mediului educațional  
din Europa; astfel, odată cu Iluminismul, rațiunea, dialogul, logica – toate aceste instrumente trebuiau să 
ia locul vechii structuri academice, și, aparent, a făcut-o. Cu toate acestea, Sloterdijk observă că Marx, ca 
rezultat direct al Iluminismului, care a preluat tradiția lui Hegel, a venit cu un radicalism raționalist,  
transformând modelul dialectic al criticii adresate într-un monolog susținut de un critic care îl înțelege pe 
emițătorul pe care îl critică mai bine decât se înțelege acesta pe sine, întreținând doar aparența dialogului 
prin simplul schimb produs.

Stilul marțial, menit să anihileze „oponentul” (care nu mai este tratat ca un partener de dialog), și accentul 
pus pe rolul subiectivității în critica ideologică este dovada clară a faptului că iluminarea are imprimată  
dialectica dominației și a excluderii,  viciind scopul său anunțat - de emancipare universală. Sloterdijk 
oferă o potențială soluție pentru problemă atunci când sugerează că reînvierea tradiției kynismului, de la 
Diogene sau Schweik, este singura formă de raționalitate subversivă recuperabilă din proiectul iluminist 
după eșecurile criticii ideologice din tradiția marxismului vestic. Cu alte cuvinte, se întreabă Sloterdijk,  
„proiectul iluminist de a demistifica lumea și de a o elibera de mit și superstiție trebuie să întoarcă armele 
împotriva raționalității iluminate însăși?”. (Sloterdijk, prefață p. XIII) Mecanismele societății contempora-
ne privită ca  establishment sunt mult  mai perverse și  subversive, consideră Zizek,  care ia în discuție 
subiectul religiozității și a ateismului fundamentalist care se manifestă astăzi; astfel, observă el, dacă în 
trecut oamenii se duceau la biserică dar în privat luau în derâdere religia, astăzi nu e reprimat ateismul ci  
credința – oamenii sunt cinici și afirmă că nu cred, dar în privat o fac, producându-se astfel inversiunea  
situației clasice. 

Mixed Emotions
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Slovenul  numește  acest  fenomen „mecanism ideologic  cinic,  sau  în  termeni  psihoanalitici  –  fetișist”, 
susținând că orice individ care se declară cinic trebuie să aibă un fetiș, un secret privat în care cred.  
Importanța acestui fenomen este dată de observațiile care devin posibile și la ramificațiile efectelor în 
momentul în care acest model ideologic este extrapolat și generalizat, fapt care ar face ca, într-o epocă 
cinică, critica ideologică să fie imposibilă; orice contraargument ar formula un critic despre un emițător în 
urma trecerii informațiilor prin filtrul rațiunii sale, ar fi ineficient, pentru că emițătorul ar putea să-și  
„asume” orice lacună sau derapaj în avans. Această negare foarte cinică este o mască, un mod prin care 
ne ascundem de noi înșine, de faptul că luăm premisele ideologice mult mai în serios decât pretindem 
atunci când ne amuzăm, aparent, pe marginea lor.

Sloterdijk și Zizek sunt astfel de acord în ceea ce privește traseul luat de cinism în istorie, ajungând de la  
statutul de armă anti-establishment la a fi încorporat și instituționalizat/ normalizat de către establish-
mentul capitalist prezent. Problema esențială rămâne așadar cum putem salva ceva din proiectul iluminist  
și, apoi, cum putem îmbunătăți sau înlocui capitalismul, care deși începe să arate semne din ce în ce mai 
clare de eroziune, spune Zizek – asta îi dă forță capitalismului să continue,  un moment de echilibru 
perfect  i-ar fi  astfel fatal – conform logicii  slovenului.  Acesta este punctul în care cei doi filosofi  se  
despart,  Sloterdijk considerând, de exemplu, că al Doilea Război Mondial nu este nimic altceva decât 
primul climax al capitalismului ca „sistem care golește sinele, care, înarmat până în dinți, vrea să trăiască 
veșnic.”.

În  concluzie,  establishment-ul  capitalist  pare  să  fi  reușit  prin  metode  subversive  cu  afecte  (efecte 
psihologice puternice de scurtă durată) și nevroze prelungite și generalizate (deci de lungă durată) ceea ce 
nicio altă ideologie a vreunui  establishment anterior  nu a reușit  – să  se imunizeze  în fața criticii  și 
cinismului care a alimentat însuși motorul iluminist care l-a adus în poziția actuală! Cinismul intern pare  
a fi astfel sortit eșecului prin golirea sa de conținut și transformarea sa într-un alt trend, un alt fetiș  
capitalist – idee cu care cu siguranță Slavoj Zizek ar fi de acord. Soluția reabilitării kynismului, propusă 
de Sloterdijk pare a fi o soluție individuală, deci ineficientă la nivel macro, care să producă efectele pe 
care și le doresc opozanții la nivelul întregului establishment.

Poate că aparenta imunitate a capitalismului ne blochează însă perspectiva și taie elanul celor care, în 
încercările lor de a submina și doborî acest sistem socio-politico-economic, nu reușesc să se mai întrebe  
dacă establishment-ul este și etanș; poate că există încă resurse nedescoperite în afara sferei, sau poate că  
cinismul social de astăzi poate fi util – pe sistemul agenților adormiți – toți cinicii de salon de astăzi să  
poată fi treziți și mobilizați într-o miliție vie prin modificarea și adaptarea acestei arme, astăzi netăioasă.

Bibliografie:
Sloterdijk Peter. Critique of Cynical Reason , 2 volume, tradusă și adaptată de Michael Eldred, apărută în 
1987 la University of Minesotta, apărută în original în 1983 la Frankfurt.
Butler J., Laclau E. și Zizek Slavoj.  Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on  
the Left. Verso: New York, London. 2000. Pp 90-135; 308-329. ISBN: 1-85984-757 9
Unele idei sunt preluate din prelegeri și interviuri publice cu Slavoj Zizek, disponibile online.

sociomania

  



Acum câteva zile am fost la un târg de meșteri 
populari  la… să spunem într-o localitate din Ro-
mânia. Lume… ca la târg, meșteri cu produse vari-
ate confecționate de mâna lor în atelierele sătești.

Până aici toate bune și frumoase ați spune, nu?
Da, dar vezi că nu tot ce zboară se mănâncă… 

Lumea vine pe la târg trece pe la standurile pline 
cu frumusețile tradiționale; am uitat să spun că la 
acest târg de meșteri populari nu sunt acceptați așa 
zișii sau presupușii meșteri care de fapt sunt doar 
niște copiatori a ceea ce cred ei că ar fi tradițional, 
sau mai bine spus vânzători de iarmaroc sau simpli 
,,comersanți”,  vorba  inegalabilului  Caragiale.  Dar 
toate  bune  mai  puțin  autointitulații  cunoscători, 
(că  cei  ce  nu  au  habar  de  un  lucru  mai  abitir 
comentează) ai artei populare care se opreau nu ca 
să  admire  aceste  frumuseți  ale  tradiției  noastre 
care se află pe meleagurile noastre (cele mai multe 
dintre ele) de peste 2000 de ani sau cel puțin să-și 
potolească curiozitatea cu câteva întrebări.

Ei… dar românul s-a născut cult, el se pricepe la 
orice și la tot, inclusiv să creeze o mască populară 
autentică  și  chiar  să  facă  o  reproducere  după  o 
icoană pe sticlă a inegalabilului Savu Moga. Iar de 
icoanele de vatră, cea mai veche formă de credință 
din țara noastră și pe care o moștenim de la stră-
moșii  noștri  daci,  chiar  dacă ei  nu erau creștini, 
prin analogie cu relicve găsite tot în aria focului și 
care  se  regăsesc  în  muzee,  deschise  doar  celor 
interesați,  despre  originalitatea  sau  frumusețea 
acestor frumuseți voi extrapola în alt material.

Deci  în  viziunea  trecătorului  a  toate  știutor, 
icoana de vatră era doar un lemn desenat de copii 
și  la  cât  de  pricepuți  sunt  unii  dintre  românii 
neaoși se mulțumeau doar să comenteze: ,,Lasă că 
mergem noi acasă și-ți fac eu de astea” sau, dând 
din cap aprobator și fără echivoc ,,A! Știi și fetița 
sau băiețelul vecinei mele de 8, 9 ani face icoane pe 
sticlă, frumoaseee! Foaarte talentată… O să ajungă 

departe”. Nimeni nu contestă că nu ar picta frumos 
pe sticlă. Dar de ce noi românii ne lăudăm în fața 
unui lucru frumos și în neputința de a crea noi acel 
frumos și valoros, ieșim în față cu acel văr sau cu 
prieten imaginar și care nu este lângă noi și posibil 
nici  nu-l  vom  întâlni  vreodată  în  această  viață. 
Poată în cealaltă dar nu cred că mai folosește la 
nimic. Și dacă acel văr său prieten este așa de bun 
în ceea ce creează de ce nu participă la târguri și 
nu-l regăsim nici pe internet în materiale de pro-
movare? Dar poate se mulțumesc să cumpere chi-
nezării  care  sunt  autentice  chiciuri  și  pe  care  le 
postează la loc de cinste în sufragerie.

Dar  vii  în  vizită  și  atunci  trebuie  musai  să-ți 
prezinte noua achiziție. Îți arată icoana, care, săra-
ca nu are valoare nici ca desen dar nici ca simbo-
listică ci doar niște culori care îți omoară retina. Și 
dacă e seară, ca să fie supliciu complet, stinge și 
lumina să putem vedea că e fosforescentă. După ce 
s-a  umflat  bine  în  pene și  obiectele  din  casă  au 
făcut cunoștință în bezna din camera cu tibia sau 
cu degetele de la picioare, împins fiind mai aproa-
pe sau ceva mai în spate de comoară, te întreabă 
atotștiutor: ,,Ei cât crezi că am dat pe ea?” După 
bâlbe, lacrimi în ochi și murmure de durere care 
parcă țipă că nu pot ieși din laringe spune încântat: 
zece lei! Și imediat completează să nu care cumva 
să negi achiziția, ,,Dar merită dom’le! Nu-i așa că e 
frumoasă?”

Mai este o chichiță pe care iarăși nu o înțeleg. 
Ceva mai departe un dom… un cetățean, că dacă îi 
spun domn îl ridic la rang de cinste, întreabă cât 
costă  un  ou  încondeiat?  Răspunsul  meșterului  a 
fost: „Zece lei”. ,,Dom’le, da’ scump e…” La argu-
mentul că un ou se încondeiază în 3 ore a dat din 
mâna a lehamite, s-a îndreptat spre standul cu mici 
și bere, a comandat 8 mici cu mult muștar, și pen-
tru început  4  halbe  de  bere.  Inutil  să  spun că  a 
plătit fără să scoată un sunet, chiar mândru că își 
poate umple burta. Care nu era deloc de neglijat. O 
altă așa-presupusă doamna îmbrăcată șic a luat în 
mână un ou încondeiat și strângându-l destul de 
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tare  (m-am  întrebat  de  ce  oare,  poate  știți  dvs. 
răspunsul) a întrebat: „Ce este ăsta?” La răspunsul 
„un ou încondeiat” a întrebat: „Dar unde este oul 
dinăuntru?” Mă gândeam: poate că dorește să în-
condeieze albușul sau gălbenușul? Sau chiar nu a 
văzut până atunci un ou încondeiat?

Am întors capul în altă parte să pot privi ceva 
mai  decent.  Dar  tot  am  auzit  replica  tăioasă  a 
presupusei cumpărătoare: ,,Nu dau eu bani pe așa 
ceva!” De parcă meșterul popular ar băga mâna în 
buzunarul cuiva.

Ei,  dar  mai  este  tipul  de  cumpărător  sau  po-
tențial cumpărător care privește meșterii și produ-
sele lor  așa de sus încât  ești  pe punctul  de a te 
întreba: unde are binoclul, că nu e la vedere?

Dar de când cu lentilele de contact… cine mai 
știe. Să-racii meșteri populari, nu au venit să ceară 
pomană  sau  milostenie  de  la  acești  ,,nas-pe-sus” 
sau ignoranți ai frumuseților.

Am lăsat la urmă și nu fără temei pe aici vizi-
tatori care chiar dacă nu au bani, întreabă despre 
ce nu cunosc și ascultă cu răbdare și chiar interes 
explicațiile primite de la meșterii populari. Pentru 
că un adevărat meșter popular știe a da explicații 
pentru ceea ce face, chiar cu multă răbdare și fără 
să se enerveze. Dar am fost plăcut surprins când 
un muzeograf (acum cred că înțelegeți mai bine de 
ce nu am dat numele orașului) a fost plăcut impre-
sionat de icoana de vatră, mărturisind în final că 
știa de icoană dar a mai aflat multe lucruri noi și 
interesante.

Din  păcate  acești  vizitatori  sunt  rari  dar  în-
totdeauna sunt bine veniți pentru că pe timpul dis-
cuțiilor despre un anumit produs sau categorie de 
produse  create  de  meșteri  populari  mai  sunt  și 
dintre cei ce nu au habar dar, în timpul acesta în-
vață și ei câte ceva sau măcar le stârnește curio-
zitatea.

Că suntem români! Mai ales de Valentine’s Day.
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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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În viața cotidiană ne întâlnim adesea cu evenimente mai mici sau mai importante a căror semnificație  
depășește raționalul și semnificațiile lor își găsesc originile într-o altă dimensiune, de natură magică. Mai  
concret, le numim superstiții. Unii le respectă, alții le batjocoresc, mulți le cunosc, și mai puțini ar putea  

da o explicație închegată despre caracterul lor. Cert este că nu s-au pierdut în timp, ci rezistă (din inerție?),  
deși putem aduce câteva precizări asupra unora, destul de frecvente:

Scuipatul în sân
Acest gest este asociat adesea cu o sperietură. Totuși, acest obicei provine dintr-o altă practică, legată de  
deochi. Deochiul este considerat o „boală magică”, cauzată de patima sau răutatea unei persoane care își 
îndreaptă potrivirea către un obiect râvnit sau invidiat, dar care nu-i aparține. Această tensiune și energie 
este destul de puternică încât să provoace daune semnificative, de aceea sunt folosite mai multe procedee 
pentru a împiedica efectele deochiului: un obiect de culoare roșie care să atragă întâi atenția și în acest  
mod să se diminueze energia negativă a privitorului împricinat, usturoi (a cărui iuțime o depășește pe cea 
a ochiului răuvoitorului) sau denigrarea obiectului sau persoanei asupra căreia s-ar putea opri deochiul  
prin scuiparea simbolică, gest considerat cel mai la îndemână și cel mai inofensiv. Prin analogie, pentru a  
reveni la subiectul propriu-zis, un om își scuipă în sân în momentul în care se sperie tare de ceva, pentru  
a contracara/diminua descărcarea de energie negativă cauzată de șoc.

Strănutul
Aici, deși mă voi abate puțin de la subiectul rubricii și este mai mult un punct de discuție decât un semn 
de (în)cultură, consider că merită să menționez o practică foarte des întâlnită în comunitățile în care se 
întâlnesc mai mult de două persoane: Se spune ceva sau trebuie să tăcem atunci când cineva strănută? 
Codul  bunelor  maniere  precizează  că  urările  de  sănătate  sau  noroc  adresate  unei  persoane  care  a 
strănutat nu sunt semne de politețe. Cu toate acestea, deseori auzim replici precum „Sănătate!” „Noroc!”  
sau chiar  „Faci  chef!”.  Această  manifestare  vine din Antichitate,  când se  considera  că  strănutul  este  
încercarea corpului de a se elibera de rău (de răul fizic), prin urmare, urările erau benefice. De asemenea,  
în timpul  ciumei,  strănutul  era  văzut  ca unul  dintre  primele  simptome,  deci  foarte  nimerit  era  să-ți  
exprimi urările de sănătate unei persoane în asemenea situație. Personal, consider că strănutul este un 
semn de slăbiciune al corpului și mai nimerit este ca incidentul să fie ignorat de ceilalți, însă lista de  
opțiuni rămâne deschisă pentru fiecare. Doar sănătate să fie! 
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Capitolul  românesc  al  Holocaustului  este  foarte 
complex,  însumând  acțiuni  și  manifestări  diverse,  cu 
semnificații  nuanțate. În principal, el  constă în depor-
tarea  și  exterminarea  evreilor  în  lagărele  din  Trans-
nistria. [1]

Evacuarea  evreilor  din  sate  și  comune  din  diverse 
regiuni ale țării, este de o importanță deosebită, izolarea 
evreilor din rândul populației rurale având întotdeauna 
un loc important în propaganda antisemită a Legiunii și 
în originile intelectuale ale acesteia. În plus, deportarea 
avea  ca  scop  și  jefuirea  proprietății  evreiești.  Aceste 
acțiuni erau ilegale chiar și după standardele legislației 
antisemite adoptate de guvernul național-legionar.

Campania  de  evacuare  a  fost  bine  planificată,  iar 
ordinul  a  fost  transmis  verbal  de  către  Ministerul  de 
Interne.  Campania a  început în  octombrie  1940 și  s-a 
finalizat aproximativ două luni mai târziu, în decembrie, 
în fruntea ei aflându-se comandanții  locali ai Legiunii. 
Evreii  au  fost  deportați  din  zeci  de  sate  în  care 
existaseră comunități evreiești vechi de peste o sută de 
ani.  „Comisia  pentru  administrarea  proprietății  evre-
iești”  special  constituită a luat parte la procedurile  de 
expropriere  care  se  țineau  la  judecătoriile  locale.  La 
sate, jefuitorilor, fie ei legionari sau cetățeni obișnuiți, 
nu le păsa de caracterul ilegal al acțiunilor lor. Doar în 
comune  și  în  orașe  mai  mici  aceștia  aveau  grijă  să-i 
forțeze  pe  evrei  să  semneze  contracte  de  vânzare. 
„Acordul” de a vinde era uneori obținut după ce propri-
etarul fusese reținut ilegal. [2]

Au fost prădate locuințe și alte proprietăți imobiliare. 
În urma unor bătăi severe, proprietarii evrei au semnat, 
contrar voinței lor, contracte de vânzare și cereri pentru 
rezilierea contractelor de închiriere.  Evacuații  nu s-au 
întors niciodată la casele lor, chiar Antonescu fiind de 
acord că deportarea era de dorit.  Din 110.000 de evrei 
care locuiau în provincie, aproximativ 10.000 au devenit 
refugiați. [3]

Politica de purificare etnică declanșată și controlată 
de Ion Antonescu s-a exprimat prin deportări, distruge-

rea fizică a cetățenilor români de etnie evreiască simul-
tană cu jaful organizat, de stat, pentru distrugerea lor 
economică:

Limitarea  drepturilor  și  libertăților:  Li  s-au  anulat 
autorizațiile  pentru vânzarea „produselor monopolului 
statului”  (tutun,  sare);  au  fost  „românizate”  casele  de 
film, sălile de cinematograf, birourile de voiaj și turism; 
vasele maritime sau fluviale aflate în proprietatea evre-
ilor au fost confiscate. Li s-a interzis să folosească apara-
tele  de  radio  recepție,  „pentru  a  nu  răspândi  știri  de 
propagandă contra intereselor țării..., alarmând perma-
nent populația”. Li s-au retras permisele de conducere a 
autovehiculelor.
· Confiscări și deposedări de bunuri: Au fost confiscate 
și trecute în patrimoniul statului, cu tot inventarul lor, 
proprietățile  rurale  ale  evreilor,  sub  orice  titlu  le-ar 
deține,  de  asemenea,  proprietățile  urbane.  Până  la  31 
decembrie  1943,  măsura  a  cuprins  75.385  de  aparta-
mente, din care 1.656 au fost repartizate unor instituții, 
iar 58.980 la particulari.
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Holocaust (din greacă  (holókauston): holos,ὁλόκαυστον
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în general pentru a descrie uciderea a aproximativ șase milioane de evrei, de toate vârstele, marea 
lor majoritate din Europa, în timpul celui de-al doilea război mondial, ca parte din „soluția finală a 
problemei evreiești”, programul de exterminare a evreilor, plănuit și executat de regimul 
național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler. 
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Impuneri  la  felurite  contribuții  sau  prestații.  Pres-
tarea  de  „muncă  obligatorie”,  obligația  evreilor  de  a 
contribui la „constituirea de stocuri de îmbrăcă-minte în 
interes social” - valoarea hainelor și a altor contribuții 
în natură a fost, până în ianuarie 1943, de 1.800.135.650 
de lei.

„Curățirea  terenului”  era  numele  de cod  folosit  de 
regimul  Ion  Antonescu  pentru  sintagma  germană 
„soluția  finală”.  Ordinul  de  curățirea  terenului,  de 
exterminare  a  unei  părți  a  evreilor  din  Basarabia  și 
Bucovina  și  de  deportare  a restului  a  fost  dat  de Ion 
Antonescu  din  proprie  inițiativă  și  nu  ca  rezultat  al 
presiunilor  germane.  Pentru  punerea  în  aplicare  a 
acestei sarcini, el a ales jandarmeria și armata, în special 
administrația civilă a armatei, Pretoratul. Șeful Marelui 
Stat  Major  al  Armatei,  generalul  Iacobici,  a  ordonat 
comandantului  Biroului  2,  locotenent-colonel  Alexan-
dru  Ionescu,  să  pună  în  aplicare  „un  plan  pentru 
înlăturarea  elementului  iudaic  de  pe  teritoriul  basa-
rabean prin organizarea și acționarea de echipe, care să 
devanseze trupele române”. Planul a fost pus în aplicare 
începând cu 9 iulie 1941. Armata a primit „ordine spe-
ciale” prin generalul Șteflea, executorul acestor ordine 
fiind  Marele  Pretor  al  Armatei,  generalul  Ion  Topor. 
Jandarmeria a primit ordinul de curățirea terenului cu 
trei-patru  zile  înainte  de  21 iunie  1941,  în  trei  locuri 
diferite din Moldova: Roman, Fălticeni și Galați. Inspec-
torul  general  al  jandarmeriei,  generalul  Constantin 
(Piki) Vasiliu, a declarat în fața subofițerilor și ofițerilor 
de jandarmi la Roman că „prima măsură pe care sunt 
datori s-o aducă la îndeplinire va fi aceea de curățire a 
terenului, prin care se înțelege: exterminarea pe loc a 
tuturor evreilor aflați  pe teritoriul rural;  închiderea în 
ghetouri  a  evreilor  de  pe  teritoriul  urban;  arestarea 
tuturor  suspecților,  a  activiștilor  de  partid,  a  acelora 

care au ocupat funcțiuni de răspundere sub autoritatea 
sovietică și trimiterea lor sub pază la legiune”. Coman-
dantul legiunii de jandarmi Orhei, Constantin Popoiu a 
atras atenția jandarmilor săi că „trebuie să-i extermine 
pe evrei dela pruncul în fașă până la bătrânul neputin-
cios, toți fiind periculoși pentru nația română”. [4]

La 21 iunie  1941,  Ion Antonescu a ordonat  ca toți 
evreii valizi de la 18 la 60 de ani, care se aflau în satele 
dintre Siret și Prut, să fie evacuate în Oltenia, în lagărul 
de  la  Târgu Jiu  și  în  satele  din împrejurimi.  Membrii 
familiilor acestor evrei și toate celelalte familii evreiești 
din alte sate ale Moldovei au fost evacuate în comunele 
urbane din departamentele implicate. Aceeași măsură a 
fost  luată  pentru  întreaga  populație  evreiască  din 
România  care  domicilia  în  zonele  rurale.  În  afară  de 
lagărul de la Târgu Jiu, au mai existat și alte lagăre la 
Craiova, la Caracal, Turnu Severin și la Lugoj. 

Populații  întregi au fost internate (Constanța, Siret, 
Darabani),  au fost internați  toți  bărbații  valizi  (Galați, 
Ploiești, Huși, Dorohoi) sau o mare parte dintre bărbați 
(Piatra Neamț, Focșani, Fălticeni, Buzău etc.). În întreaga 
Moldovă și într-o mare parte a țării au fost internați su-
te  de  evrei,  care  răspundeau  cu  viața  pentru  faptele 
coreligionarilor lor. Internările de ostatici au durat de la 
30 iunie 1941 până la 23 ianuarie 1942, dar în Regat nu 
au avut loc execuții de ostateci. [5]

La ședința cabinetului din 8 iulie 1941, Mihai Anto-
nescu,  viceprim-ministru  și  ministru  de  externe  în 
guvernul Ion Antonescu s-a adresat miniștrilor: [6] „Cu 
riscul de a nu fi înțeles de unii tradiționaliști care mai 
pot  fi  printre  dv.,  eu  sunt  pentru  migrarea  forțată  a 
întregului element evreiesc din Basarabia și  Bucovina, 
care trebuie zvârlit peste graniță… Veți fi fără milă cu 
ei… Nu știu peste câte veacuri neamul românesc se va 
mai  întâlni  cu  libertatea  de  acțiune  totală,  cu  posibi-
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litatea de purificare etnică și revizuire națională… Este 
un ceas când suntem stăpâni pe teritoriul nostru. Să-l 
folosim. Dacă este nevoie, să trageți cu mitraliera. Îmi 
este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari… Îmi 
iau  răspunderea  în  mod  formal  și  spun  că  nu  există 
lege… Deci fără forme, cu libertate completă.” [7]

„Așa că vă rog să fiți implacabili, omenia siropoasă, 
vaporoasă,  filozofică  nu are  ce  căuta aici…  Deci,  fără 
forme (formalități), cu libertate completă (de acțiune)”. 
[8]

Pe 9 octombrie 1941 au început deportările forțate, în 
vagoane de marfă încuiate, ale evreilor din Bucovina de 
sud, teritoriu aflat și atunci și acum sub administrație 
românească. În primele trei zile (9-11 octombrie) au fost 
deportați  în Transnistria peste 5.000 de evrei, inclusiv 
bătrâni, bolnavi, femei și copii.

„Din  Suceava  au  fost  evacuați  3.638  evrei,  iar  din 
comunele din județ și anume: Solca, Burdujeni și Ițcani, 
au fost evacuați în total 1.395 evrei”, se specifică într-un 
raport al Prefecturii din Suceava. Au urmat circa 9.000 
de suflete din Dorohoi, Rădăuți, Darabani, Mihăileni.

Într-un raport secret din 1 noiembrie 1941, adresat 
Președinției  Consiliului  de  Miniștri,  guvernatorul 
Transnistriei,  Gheorghe Alexianu, atrăgea atenția asu-
pra „condițiilor foarte grele și neomenoase” în care se 
desfășoară  „măsurile  hotărâte”  de  purificare  etnică  a 
Basarabiei, Bucovinei și Moldovei de nord (începută în 
iulie  1941),  solicitând  reducerea  fluxului  de  evacuați. 
Evreii deportați mureau de epuizare, de frig, de foame, 
de boli sau, pur și simplu, de glonț.[9]

Numărul celor deportați din Basarabia, Bucovina de 
Nord, Bucovina de Sud și din județul Dorohoi a fost de 
aproximativ 150.000.

Autoritățile nu au asigurat deportaților nici cele mai 
elementare condiții de supraviețuire.

Înghesuiți  în  ghetouri  și  lagăre,  foametea,  frigul  și 
bolile au făcut zeci de mii de victime. Din cauza mizeriei 
s-a declanșat o cumplită epidemie de tifos exantematic 
care a făcut ravagii.[10]

La 30 august 1941, statutul Transnistriei a fost, într-
un final, clarificat: provincia a fost transferată României, 
în conformitate cu promisiunea lui Hitler  către Anto-
nescu. Generalul Nicolae Tătăranu de la Cartierul Gene-
ral  Român și generalul Arthur Hauffe din Wehrmacht 
au semnat „Acordul pentru securitatea, administrația și 
exploatarea  economică  a  teritoriului  dintre  Nistru  și 
Bug și Bug-Nipru”. Paragraful 7 se referea la evreii din 
lagărele  și  ghetourile  din  Basarabia  și  Bucovina  și  la 
locuitorii  evrei  ai  Transnistriei:  „Evacuarea  evreilor 
peste Bug nu este posibilă în prezent. Ei trebuie deci să 
fie  concentrați  în  tabere  de  munca  și  întrebuințați  la 
lucru, până când, după terminarea operațiunilor, evacu-
area lor spre est va fi posibilă”. Acest acord confirma, 
deci,  că  scopul  final  era „curățarea”  Basarabiei,  Buco-
vinei și a Transnistriei de evrei.

La  sfârșitul  lui  august,  Antonescu  s-a  întâlnit,  la 
Tighina, cu guvernatorii Basarabiei, Bucovinei și Trans-
nistriei, mai precis cu Voiculescu, Corneliu Calotescu și, 
respectiv, Gheorghe Alexianu. Voiculescu a recapitulat 
evenimentul:  „am  primit  indicații  de  felul  în  care 
urmează să se execute operațiunea trimiterii evreilor pe 
Bug”. Antonescu a însărcinat Cartierul General Român 

cu  deportarea,  sub  comanda lui  Topor.  Nu vor  exista 
formalități administrative și liste nominale de deportați, 
ci „în grupe strict numerice.” Maiorul Tarlef din Marele 
Stat Major s-a bazat pe un ordin nescris care prevedea 
„să se ridice de la evrei orice act s-ar afla asupra lor”. 
Într-adevăr, evreii au ajuns în Transnistria fără identi-
tate; actele lor fuseseră arse la punctele de trecere peste 
Nistru. Colonelul Ion Palade a informat, succint, ofițerii 
din  jandarmerie  însărcinați  cu  transferul  convoaielor 
din  lagăre  către  Nistru:  „Din  ordinul  Marelui  Cartier 
General, evreii care nu se vor putea ține de convoaie, fie 
din neputință, fie din boala, să fie executați”. Astfel, un 
jandarm urma să fie trimis cu un avans de două zile în 
fața  fiecărui  convoi  pentru  a  asigura  (cu  asistența 
jandarmeriei din zona rutei de deportare și a tineretului 
premilitar) că „să se facă din 10 în 10 kilometri câte o 
groapă pentru cca. 100 persoane unde vor fi adunați cei 
care  n-au  putut  ține  pasul  cu  cei  din  convoi:  să  fie 
împușcați și înhumați”.

Nistrul a fost traversat în cinci locuri, enumerate aici 
de  la  nord  la  sud:  Atachi-Moghilev  Podolsk,  Cosăuți-
Iampol,  Rezina-Râbnița,  Tighina-Tiraspol  și  Olănești-
Iasca. Cei mai mulți evrei au fost deportați prin primele 
trei puncte. Deportările au început la 16 septembrie cu 
evreii din lagărul Vertujeni și s-au încheiat la sfârșitul 
lui decembrie. Palade și subordonații  lui s-au bazat pe 
ordine verbale în ceea ce privește asasinatele și jafurile. 
Comandantul Companiei 60 de Poliție, care a supervizat 
deportările  către  Atachi,  a  cerut un ordin scris.  Căpi-
tanul  Titus  Popescu  a răspuns:  „în  materia  aceasta,  a 
evreilor, nu se lucrează cu acte scrise”.

Convoaiele au fost organizate conform „directivelor” 
de la 6 septembrie 1941. Planul cuprindea direcțiile de 
deplasare  a  evreilor  și  stabilea  punctele  de  trecere  a 
Nistrului.  Jandarmii  executau pe oricine care rămânea 
în urmă sau care se prăbușea epuizat.  Aceste marșuri 
forțate ale evreilor au însemnat exterminarea lor prin 
înfometare și epuizare. Cele cinci direcții principale ale 
marșurilor forțate au fost:  1. Prin Moghilev, în nordul 
Transnistriei – 140 km mers pe jos, 2. Prin Iampol către 
Krijopol, până la Obodovka și Balanovka, jud. Balta – 
100 km mers pe jos,  3, Prin Râbnița,  la sud de orașul 
Balta,  până la orașele  Bobrik și  Krivoe Ozero,  județul 
Golta  –  200  km  mers  pe  jos,  4.  Prin  Tiraspol  spre 
Odessa,  către  Nikolaievka,  până  la  Bogdanovka,  jud. 
Golta  –  200  km  mers  pe  jos,  5.  Prin  Iaska  spre 
Bogdanovska, jud. Golta – 200 km mers pe jos. Numărul 
evreilor deportați prin aceste cinci puncte variază între 
118.847 și 123.000 de persoane. În Transnistria au acți-
onat  unități  ale  armatelor  a  III-a  și  a  IV-a  române, 
jandarmeria română și ucraineană.

Cei rămași în urmă erau împușcați. Despre acestea își 
amintește  președintele  Asociației  foștilor  deținuți  ai 
lagărelor de concentrare fasciste Ș. A. Roif: La sfîrșitul 
lui octombrie… era deja destul de frig și cădea o ploaie 
de toamnă, neîntreruptă. Cei care nu puteau merge erau 
împușcați pe drum. Nu departe de Soroca, în pădurea de 
la  Cosăuți,  am  făcut  primul  popas.  În  poiană  am 
descoperit niște gropi enorme, una dintre care nu era 
încă  astupată,  deoarece  nu  era  plină.  Cu  puțin  timp 
înainte de sosirea noastră acolo avuseră loc execuții în 
masă.  Jandarmii  au  hotărît  să  umple  groapa  cu  noi. 
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Acolo  am fost  împins  și  eu.  Datorită  faptului  că  noi 
eram foarte mulți și stăteam unul peste altul, amestecați 
cu cadavrele,  rafalele  de mitralieră nu i-au secerat  pe 
toți. Astfel m-am salvat și eu – eram năclăit de sîngele 
altora și călăii m-au crezut mort.”[11]

Deportările au fost reluate în vara anului 1942, când 
au mai fost expediați în Transnistria câteva mii de evrei 
din Bucovina de Nord, județul Dorohoi și, sub diferite 
pretexte, din Vechiul Regat și sudul Transilvaniei.

În  Transnistria  au  fost  deportați  între  154.449  și 
170.737 de evrei dintre care au supraviețuit doar 49.927. 
Aici  evreii  deportați  din  România  au  fost  așezați  în 
lagăre și colonii de muncă în județele Moghilev (Peciora 
și  Scazineț,  Vapniarca),  Balta,  Tulcin  și  Golta  (Bog-
danovska,  Domanovka  și  Acmecetka).  Autoritățile 

române nu au asigurat  nici un fel  de mijloace de trai 
deportaților.

O altă cauză a ratei mortalității  a fost epidemia de 
tifos  care  a  izbucnit  în  Transnistria  din cauza igienei 
precare și a numărului  mare de cadavre rămase neîn-
gropate. [12]

Rezumând,  așa  cum  se  precizează  și  într-un 
comunicat  al  Guvernului  Român  din  7  iunie  2003, 
„guvernanții  din perioada 1940-1944,  care reprezentau 
Statul  Român  s-au  făcut  vinovați  de  grave  crime  de 
război,  de  pogromuri,  deportări  în  Transnistria,  stră-
mutări  în masă a unor importante părți  din populația 
evreiască a României în teritorii  controlate de Armata 
Română cu metode de discriminare și exterminare care 
fac parte din sinistrul mecanism al Holocaustului.[13]

Note și bibliografie
[1] Documentar 9 Octombrie. Ziua Holocaustului în România
[2] Radu Ioanid, Holocaustul în România, pag. 3.
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[4] Ibidem
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[6] Regimul lui Antonescu și „curățirea terenului” (ro.wikipedia.org)
[7] Radu Ioanid, ibidem.
[8] Regimul lui Antonescu și „curățirea terenului”
[9] Documentar 9 Octombrie. Deportarea evreilor din România
[10] Jean-Michel Lecomte, Teodor Wexler,  Predarea Holocaustului în sec. al XXI-lea, Fundația W. Filderman, 2001 
[11] Nazaria S.,  Holocaust. File din istorie (pe teritoriul Moldovei și în regiunile limitrofe ale Ucrainei), Chișinău, 
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De curând a trecut la cele veșnice un profesor 
de  prestigiu  al  Liceului  „Mihail  Kogălniceanu” 
din Vaslui. S-a născut la 2 august 1935, în orașul 
Craiova, județul Dolj. A urmat școala primară și 
liceul  în  localitatea  natală,  iar  studiile  supe-
rioare, curs de zi, la Facultatea de Filologie, Isto-
rie și Filosofie din cadrul Universității „Alexan-
dru Ioan Cuza”, Iași, promoția 1959.

A fost repartizat în 1959, prin dispoziție mi-
nisterială, la Școala Elementară de 7 Ani, din sa-
tul Tansa, județul Iași, unde a debutat ca pro-
fesor de limba română și istorie, desfășurând o 
activitate  didactică  bogată  până  la  19  martie 
1962. De la această ultimă dată a fost promovat 
în  funcțiile  de  șef  al  Secției  de  Învățământ  și 
Cultură  a  Sfatului  Popular  Raional  Negrești, 
Regiunea  Iași  (20  martie  1962-18  octombrie 
1967),  apoi  de  vicepreședinte  al  acestui  sector 
până la 1 martie 1968.

Ca urmare a noii organizări administrative a 
țării, este promovat ca șef de sector al instituției 
de  Învățământ  de  Stat  la  Comitetul  Județean 
Vaslui  al  P.C.R.  (1  martie  1968-1  noiembrie 
1969),  pentru  ca  în  anii  1969-1972  să  dețină 
înalta funcție  de inspector șef la Inspectoratul 
Școlar Județean Vaslui.

De la 26 octombrie 1972, la cerere, a revenit în 
circuitul  muncii  didactice,  în  specialitate,  la 
Liceul „Mihail Kogălniceanu” (1972-1984), Școa-
la nr. 3 (1984-1990) și din nou la Liceul „Mihail 
Kogălniceanu”,  transferat  în  interesul  învă-
țământului  (1990-1997,  anul  pensionării).  În 
această ultimă perioadă a îndeplinit și funcțiile 
de director adjunct  și  director al  acestei  pres-
tigioase instituții de învățământ.

Amintim și alte munci de conducere care i-au 
fost  încredințate.  Pe  linie  didactică:  director 
educativ,  responsabil  al  cercului  pedagogic  al 
profesorilor de limba română din licee, centrul 
metodic  Vaslui  și  metodist  al  Inspectoratului 
Școlar Județean. În cadrul activităților obștești a 
deținut  funcțiile  de:  președinte  al  Sindicatului 
Învățământului din Vaslui, președinte al Comi-
tetului  Municipal  de  Cultură  Vaslui  și  preșe-
dinte al Comitetului Județean de Cruce Roșie.

Dedicat  profesiei,  posesor  al  unei  solide 
culturi  și  pregătiri  în  specialitate,  cu  certă 
vocație  de  dascăl  și  statornic  simț  al  datoriei, 
pedant,  exemplu  de  cinste,  corectitudine,  dă-
ruire  profesională,  hotărât,  exigent,  dar  drept, 
obiectiv  în  aprecieri,  cuviincios,  generos  și 
tolerant în relațiile cu elevii, colegii, personalul 
nedidactic, cu ținută decentă, sobră și demnă în 
comportament și în limbaj - sunt trăsături care 
i-au definit personalitatea și l-au impus printre 
profesorii și conducătorii prestigioși ai liceului. 
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Se  distingea  prin  eleganță,  amabilitate  și  soli-
citudine în relațiile cu elevii și colegii.

Dintre  realizările  notabile  înregistrate  de-a 
lungul celor 38 de ani de activitate, menționăm:

- Construirea de localuri, de școli și anexe în 
comunele: Bozieni, Gârbești, Ipatele, Mironeasa, 
Oniceni, Țibănești și Valea Ursului;

- A obținut numeroase premii și mențiuni la 
olimpiada de literatură română, la sesiunile de 
referate de la nivel național, precum și nume-
roase distincții cu formațiile artistice ale elevilor 
pe care le-a instruit;

-  Organizarea  Centenarului  Liceului  (1990), 
eveniment de referință în istoria învățământului 
vasluian;

- Construirea unei Anexe cu 10 săli de clasă, 
cu bibliotecă și amfiteatru, toate dotate cu mobi-
lier nou (1991-1993);

- Modernizarea localului liceului (1994-1997), 
printr-o  arhitectonică  exterioară  și  interioară 
unicat,  la  liceele  din  zona  Moldovei.  Conco-
mitent,  întregul  mobilier  din  sălile  de  clasă, 
laboratoare,  cabinete  și  alte  spații  utile,  insta-
lațiile sanitare etc. au fost înlocuite cu altele noi, 
asigurându-se astfel elevilor, personalului liceu-
lui, un confort didactic la standarde europene.

Deși  activitățile  extradidactice  i-au  ocupat 
mult  timp,  inclusiv  în  perioade  de  vacanță  și 
concediu, profesorul Marin Moronescu s-a inte-
grat în ținuta intelectuală a dascălului care și-a 
respectat profesia și a ars pe altarul catedrei. În 
domeniul didacticii, a susținut și publicat comu-
nicări, referate, studii, articole pe teme de spe-
cialitate și de metodică. A fost coautor al mono-
grafiei  Liceului  „Mihail  Kogălniceanu” apărută 
în  2011.  În  ultimul  timp a  realizat  o  carte  de 
maxime și cugetări (Una mie maxime latine și  
universale)  și  o  lucrare  despre  cel  mai  mare 
dramaturg, intitulată Eternul Caragiale.

A fost ales deputat comunal (Tansa), raional 
(Negrești),  membru  în  conducerea  administra-
tivă a municipiului  Vaslui  și  consilier  munici-
pal, în legislatură (1992-1996).

Pentru multiple merite și realizări deosebite a 
fost  distins  cu  Ordinul  Muncii,  clasa  a  III-a, 
Medalia  Muncii,  cu titlul  de  „Profesor  eviden-
țiat”, cu medalii jubiliare ale Centenarului Răz-
boiului  de  Independență,  Centenarului  Unirii 
Principatelor,  Consiliului  Național  de  Cruce 
Roșie,  alte  diplome  acordate  de  Inspectoratul 
Școlar și Casa Corpului Didactic Vaslui.

Căsătorit cu Valeria Moronescu, profesoară de 
limba și literatura română la același liceu și ea 
de  câțiva  ani  trecută  la  cele veșnice,  avea doi 
copii: o fată, medic primar la Spitalul Județean 
Vaslui, și un băiat, jurnalist (ambii foști elevi ai 
Liceului „Mihail Kogălniceanu”).

Caracter integru, cu disponibilitate la dialog, a 
știut să-și atragă dragostea și prețuirea genera-
țiilor  de  elevi,  respectul  meritat  al  colegilor, 
admirația și recunoștința tuturor celor care l-au 
cunoscut. După pensionare, în 1997, a continuat 
activitatea didactică în liceu, până în anul școlar 
2008-2009, la sfârșitul căruia a împlinit 50 de ani 
în slujba învățământului vasluian.

În  galeria  dascălilor  care  au  marcat  istoria 
Liceului  „Mihail  Kogălniceanu”,  din  ultimele 
patru  decenii,  profesorul  Marin  Moronescu  a 
dobândit,  incontestabil,  un  loc  aparte.  Prin 
întreaga activitate didactică și comportamentul 
adecvat omului de la catedră, rămâne un nume 
de referință în istoria învățământului vasluian și 
nu numai.

Moartea subită îl răpește fulgerător dintre noi, 
însă  profesorul  și  omul  Marin  Moronescu  va 
rămâne  pentru  totdeauna  în  memoria  foștilor 
elevi  și  colegi de la Liceul  „M. Kogălniceanu”, 
Vaslui. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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Pedagogia e știința frunților descrețite și a inimilor deschise. Pentru a apropia de persoana ta, pentru a le 
insufla încredere în tine, pentru a le da curaj în înfruntarea greutăților drumului pe care vrei să-i 

direcționezi, trebuie să fii mereu surâzător, să porți aureola seninătății. 
(Gheorghe Ionescu, Didacticiada, 2005)



  

Simona Mihai
World Vision - Iași

În perioada 4-14 noiembrie 2013, în Tanzania, a avut loc 
Conferința Trianuală World Vision. Conferința reunește lideri 
naționali și internaționali din cadrul organizației World Vision 
International, adulți și copii din toate colțurile lumii care 
discută atât despre activitatea organizației din ultimii trei ani 
precum și despre viitoarele programe și proiecte de dezvoltare 
strategică din următorii trei ani.  

Fundația World Vision România prin Biroul Zonal Iași & 
Vaslui a fost prezentă la eveniment prin participarea Luciei 
Prisecariu, elevă în clasa a IX-a B, la Liceul Tehnologic 
„Nicolae Iorga” din Negrești, președinte al Consiliului Elevilor 
și membru al grupului A.R.T. (Youth are Aware, Raising their 
Voice and Taking Action against Human Trafficking - Tinerii 
sunt conștienți, iau atitudine și luptă împotriva traficului de 
ființe umane). Lucia a fost însoțită de Simona Mihai, specialist 
Relații Sociale în cadrul Fundației World Vision România, 
Biroul Zonal Iași & Vaslui. 

Lucia Prisecariu a fost membră a Consiliului Elevilor de la 
Școala Generală „Mihai David” din Negrești. În noiembrie 2012 
ea a participat la Euro Forumul Regional  din Cipru unde, 
alături de alți copii din România și din Palestina, a redactat 
declarația prin care copiii își doresc să fie consultați cu privire 
la deciziile și schimbările care se produc în viața lor - „De 
acum înainte, atunci când vreți să faceți ceva pentru copii, vă 
rugăm să o faceți cu noi, copii!”.

Lucia Prisecaru



Participarea Luciei Prisecariu la Conferința Trianuală 
World  Vision  Internațional   este  deosebit  de 
valoroasă  atât  pentru  Fundația  World  Vision 
România dar mai ales pentru toți copii vulnerabili ale 
căror probleme au fost prezentate și dezbătute în fața 
conducerii internaționale a organizației. Au participat 
33 de copii din toată lumea, Lucia fiind printre cei 4 
copii  provenind  din  Regiunea  Europei  de  Est  și 
Mijlocii  –  Georgia,  Albania,  Palestina  și  România. 
Primele trei zile petrecute în Tanzania au inclus atât 
pentru Lucia, cât și pentru ceilalți copii, participarea 
la sesiuni de lucru și ateliere.  Împărțiți în grupe de 
lucru,  copii  au  identificat  problemele  copiilor  din 
comunitățile din care provin, au prezentat inițiativele 
aflate deja în derulare precum și alte recomandări ale 
lor.

În zilele care au urmat, copiii s-au adresat celor 500 
de adulți prezenți în cadrul evenimentului și au expus 
principalele  probleme  ale  copiilor.  Lucia  a  vorbit 
despre accesul copiilor la servicii medicale, expunând 
cazul unei fetițe ai cărei părinții nu au avut resurse 
financiare pentru a plăti personalul medical din spital 
și nu a beneficiat de tratament corespunzător pentru 
o simplă fractură la picior. În prezent, fetița nu mai 
poate merge corect și este considerată o persoană cu 
handicap.

De  aceea,  ne  dorim  ca  experiența  și  cunoștințele 
acumulate de Lucia Prisecariu prin participarea la la 
Conferința Trianuală World Vision Internațional  să 
se răsfrângă asupra tuturor copiilor, prin inițiative și 
proiecte care să le asigure acces la educație, condiții 
de studiu îmbunătățite și acces la servicii medicale.

„Pentru mine, această experiență a fost  printre cele 
mai  frumoase de până acum. Am avut  ocazia  de a 
cunoaște  oameni  noi,  diferiți,  de  la  care  am  putut 
învăța  multe lucruri  noi,   culturi  și  stiluri  de viață 
diferite. Plecând de la faptul că Tanzania este un loc 
de vis, ocazia de a reprezenta copiii din România și 
din MEER cred că a fost una unică. Cred că a fost un 
vis împlinit faptul că am avut ocazia să ne spunem 
problemele și ideile în fața a 400 de adulți din întrea-
ga lume.  Mă bucur că am putut să întâlnesc  atâția 
tineri inteligenți de la care am putut învăța și că mi-
am  putut  contura  ideile  în  privința  creștinismului. 
Prin urmare, Consiliul Triennial 2013 a fost o expe-
riență inedită din toate punctele de vedere!”

LUCIA PRISECARIU
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Gabriel
Grigore
Mariciuc



Vineri, 15 noiembrie, la ora 11, în sala de festivități a
Colegiului Național „Emil Racoviță”, din Iași, a avut loc deschiderea

celei de-a cincea ediție a IASIMUN.

(Ce este IASIMUN?) IASIMUN este un eveniment Model United Nations, destinat tinerilor liceeni doritori  
să participe la îmbunătățirea lumii în care trăim. Pentru participare la această conferință au fost depuse 
aproximativ 500 de cereri, fiind selectate numai 152, printre care și a mea. Pe lângă acest fapt, exigențele  
au fost demne de admirat, reprezentând o reală încercare pentru unii. Astfel, trebuia să fii îmbrăcat, de 
preferat, la costum, dacă nu doar în alb și negru, limba oficială fiind engleza. Totodată nu îți era permis să 
întârzii.  În caz contrar,  primeai avertismente până la un cumul de patru.  Primul era doar un simplu 
avertisment – atenționând că ceva nu este în ordine la tine - la al doilea îți era luat dreptul de a vorbi, pe 
când la al treilea nu mai aveai drept de vot. La al patrulea, după cum ne putem imagina, doar citindu-le pe  
primele trei, erai exclus din conferință – bineînțeles că nu mai primeai nicio diplomă.

Cei 152 de participanți au fost împărțiți în 4 grupe: Human Rights, Political, Environment și ECOSOC - 
economic and political – fiecare prezentând la rândul său diferite topicuri. Eu am fost selecționat pentru 
comitetul drepturilor omului, alegându-mi ca topic, prezentarea problemelor legate de sănătate și apă 
potabilă ale Venezuelei. Astfel, timp de o zi, am avut dezbateri pe această temă, împreună cu delegați ai 
statelor membre ONU, doritori să-și expună situațiile din țările lor. Apoi am avut de creat rezoluții, pe 
baza topicurilor și a discuțiilor purtate, acestea urmând a fi supuse ulterior unei comisii, pentru a putea fi  
discutate în plen.

Bineînțeles că singura rezoluție care a ajuns la dezbaterea plenară a fost cea la care am lucrat împreună 
cu alți reprezentanți. În dimineața zilei de 17 noiembrie, au fost prezentate în sala de festivități, în cadrul  
adunării generale, 3 rezoluții de la Human Rights, Political și Environment; cea de la ECOSOC, având un 
statut aparte, a fost dezbătută separat. Spre marea bucurie a mea și a colegilor cu care am lucrat singura  
rezoluție care a trecut de votul plenar a fost a noastră, a celor de la Human Rights. Ca urmare a fost trimi-
să unei comisii a O.N.U., pentru a fi evaluată, și, dacă va trece, va fi prezentată la Conferința din 2015,  
urmând a fi adoptată de statele membre.

În urma acestei experiențe noi și interesante, unde am revăzut prieteni vechi – spre surprinderea mea - și 
mi-am făcut alții noi, așteptăm cu sufletul la gură să aflăm rezultatul, care, sperăm noi, va fi pozitiv.
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Festivalul Internațional de Literatură și 
Traducere Iași (FILIT) este un proiect ce 
reunește la Iași peste 200 de profesioniști ai 
cărții, atât din țară, cât și din străinătate. 
Scriitori, traducători, editori, organizatori de 
festival, critici literari, librari, distribuitori de 
carte, manageri și jurnaliști culturali – cu 
toții vor fi în centrul unor evenimente 
destinate publicului larg, dar și specialiștilor 
din domeniu.

Festivalul internațional 
de literatură și traducere

  



Aveam de la bun început o bănuială că Filit-ul avea să fie un festival de anvergură. De altfel, cum aș fi  
putut să nu intuiesc faptul, când festivalul în cauză s-a bucurat de o promovare ca la carte? Pentru a nu fi  
contra curentului, ca o ființă umană cu tendințe spre cultură, nu mi-am permis sub nicio formă să ratez  
oportunitatea de a-i întâlni pe câțiva dintre marii scriitori contemporani ce urmau să sosească chiar aici, 
undeva în inima Moldovei. Mi-am adunat, așadar, resurse din mai toate colțurile firii și m-am dus. Dar,  
tânără și plină „de avânt scriitoricesc” fiind, e normal să nu fiu împăcată cu mine când vine vorba de scris  
impresii de pe urma a ceea ce-am trăit. Pentru că, după îndelungi cugetări, mi-am dat seama că elanul nu  
e singurul care m-a urmărit în perioada aceea. Una e să ai ghinion o dată, să spui că a fost o întâmplare și  
alta e ca pe parcursul a cinci zile să fii martor al jocurilor nefericit de amuzante ale destinului.

Cea  mai  amuzantă  dintre  cele  petrecute,  mi  s-a 
părut următoarea situație: După ce am reușit să mă 
strecor  printre  oamenii  enervant  de  nehotărâți, 
care  nu-și  găseau  locul  printre  atât  de  multele 
scaune  neocupate,  am  ajuns  la  primul  rând  de 
lângă  mica  scenă  amenajată  unde,  spre  bucuria, 
mea mai  erau vreo două scaune libere.  Cel  de-al 
doilea  scaun,  cel  care  mai  rămăsese  neocupat,  a 
fost imediat solicitat de un domn cu mustață și cu 
ochelari.  Nu  vreau  să  mi  se  reproșeze  că  judec 
oamenii  după...  copertă.  Așa  mi-l  amintesc  pe 
respectivul și-atâta tot. Abia începuse lumea să se 
oprească  din  forfotit,  în  așteptarea  invitaților 
(Ileana Mălănciou, Mircea Dinescu și Emil Bruma-
ru)  și  îl  observ  pe  individ  muncindu-se  peste 
puterile lui fizice de a întoarce capul, încercând să 
descifreze  parcă  un  mister  pe  care-l  țineam  în 
brațe.  „Aaa...  Als  Ob!?”,  mă  întreabă  binevoitor 
omul (și pronunția lui nativă, poate ar fi trebuit să-
mi  atragă  atenția...).  „Als  Ob”  îi  răspund  eu  ca 
pentru salut. Și prinsă de entuziasmul momentului 
sau de febră, am început să-i explic omului ce e Als 
Ob-ul  și  ce  semnificații  are  sintagma,  de  parcă 
repetam o poezie. Când mă opresc pentru respiro, 
omul cu mustață și cu ochelari se uită la mine și 
râde. Îi întorc la rându-mi zâmbetul, ușor stângaci 
(dar  pentru  persoanele  ambidextre,  asta  nu  e  o 
problemă) și când vreau să reiau discuția, omul mă 
oprește  gentil,  râde  din  nou  și-mi  zice  „Știu  ce 
înseamnă  Als  Ob!”.  Și  văzând  că  începusem  să 

capăt  culoarea  indignării,  omul  revine  cu  o 
completare  „Sunt  neamț.  M-am  stabilit  aici  cu 
familia de câțiva ani...”. N-am mai încercat să dreg 
lucrurile; am început să râd, când mai forțat, când 
mai natural și omul râdea cu mine.

Nu cred că celelalte activități  pe care urma să le 
întreprind,  dar  care  au  fost  de  asemenea  sortite 
eșecului, ar folosi cuiva la treburi mai importante 
decât  râsul  și-atunci  nu  mai  găsesc  o  justificare 
verbului „a povesti”. Anyway, pentru povești, oa-
menii  ar trebui să citească „Basme și  povești” de 
Ispirescu mai întâi.

Să mai zic cum mi-au fost dictate întrebările pentru 
Mircea Dinescu prin telefon sau cum telefonul meu 
era pe cale să rămână fără baterie exact pe la mijlo-
cul dictatului întrebărilor? Să mai vorbesc despre 
cum ceața de octombrie l-a îndemnat pe poet să 
plece grabnic și  pe mine să  rămân cu întrebările 
nepuse? Să spun că marele Cristian Tudor Popescu 
a fost prezent de asemenea la acel eveniment și că 
eu am aflat asta abia la două zile după...? Nu, n-o să 
vă spun nimic. În primul rând pentru că o fărâmă 
de  demnitate  tot  mi-a  mai  rămas,  chiar  și  după 
întâmplarea cu omul cu mustață și ochelari, iar în 
al doilea rând, pentru că dacă sunteți mari amatori 
ai  râsului  pe  seama întâmplărilor  nefericite,  data 
viitoare mergeți să le testați singuri.

l iterosfera

  

Cristina
Alexandrescu



Un lucru notabil, tot din sfera „Nerealizărilor Filit 
ale Cristinei”, ar fi întâmplarea legată de ancheta 
pe tema „Traducere vs. text original”, pe care nor-
mal că îmi propusesem să o fac, dar n-am făcut-o. 
Era ultima zi a festivalului și, pentru că nu reuși-
sem  încă  să  ajung  la  târgul  de  carte  (Bookfest, 
eveniment  inclus  în  sfera  celor  permanente  din 
cadrul Filit),  m-am hotărât  să ajung totuși.  Și  nu 
oricum, ci cu temele făcute. Am pregătit câteva în-
trebări pentru o mini-anchetă și am încercat să le 
aplic reprezentanților fiecărei edituri în parte. Da, 
am zis bine „încercat” pentru că, așa cum probabil 
vă așteptați să se întâmple, nu am reușit.  De ce? 
Pentru că cei care reprezentau editurile erau niște 
tineri, poate voluntari în ale vânzării și după cum 
mi s-a dovedit ulterior, mult mai neexperimentați 
ca mine în ale literaturii. Am zis să acord totuși o 

șansă tineretului, că nici mie nu-mi place numele 
de „generație pierdută”, cu care suntem etichetați 
adesea. Am adresat deci prima întrebare a anchetei 
unui tânăr ce s-a arătat foarte binevoitor, dar după 
câteva secunde în care s-a muncit să-mi răspundă, 
mi-a declarat onest „Nu știu ce răspuns să-ți dau ca 
să fie ok”.

So, cum am simțit eu Filit-ul? Nu prea am apucat 
să-l simt, sau cel puțin, nu așa cum mă așteptam să 
îl simt. Organizarea... bună în general. Puțin haos 
datorat  faptului că lumea nu se  putea împărți  în 
șapte  locuri  deodată,  locuri  în  care  se  întâmplau 
evenimente interesante în egală măsură, dar nu... 
Cu puțin mai mult noroc decât de obicei, nutresc 
iluzia că la anuʼ va fi mai bine, că pentru asta este 
totdeauna loc.

Aceeași  zi  de  sâmbătă,  singura  pe  care-mi 

permiteam  s-o  cheltui  fără  să  fiu  constrânsă  de 
orare și alte hățuri temporale. O investiție inspirată 
aș  spune.  Ora  12:00  și  aceeași  Casă  Filit.  Iau  o 
pauză. Ies afară cât să pot da un telefon. Soarele, 
pentru a mă oftica, iese și el cât să-ncălzească nițel 
locurile și să mă facă să-mi simt haina. Ca pentru 
consolare  îmi  spun  că  hipersenzitivitatea  ochilor 
mei  e  de  vină  pentru  lacrimile  care-mi  tăvălesc 
obrajii,  și  nu  necesitatea  eliberării  pieptului  de 
urlete de savană. Când, într-un final, mă hotărăsc 
să  intru,  totul  pare  să  se  liniștească.  Totul  cu 
excepția  indivizilor  de  la  edituri,  care  se  tot  în-
trebau unii  pe  alții  unde-ar  fi  mai  potrivit  să  se 
așeze.  Conferința a fost  susținută de doi scriitori 
francezi - Hervé Bel și Franҫois Garde, romancieri 
cu precădere. Înțelegerea dialogului dintre cei doi 
invitați nu ar fi fost adecvată, dacă mesajul nu ar fi 
fost  intermediat  de  către  un  translator,  motiv 
pentru care mă înclin în fața foii,  scriind numele 
Simona Modreanu.

S-au  discutat  lucruri.  Unele  interesante.  Dar  s-a 
insistat  mai  mult  decât  ar  fi  fost  nevoie  pe 
comparația dintre personajele din scrierile celor doi 
autori (La nuit de Vojd - Hervé Bel și respectiv, Ce 
quʼil  advint  du  sauvage  blanc -  Franҫois  Garde). 
Supărarea mi-a trecut abia în timpul dialogului cu 
publicul, și  pentru că-mi trecuse atât de tare,  am 
reușit să adresez una dintre întrebările care,  deși 
nu foarte revelatoare, a stârnit, se pare, mai mult 
interes  decât cea  a „contracandidatului”  meu.  M-
am simțit flatată, recunosc.

  

l iterosfera

Întâlnire cu publicul – Hervé Bel și Fran ois Garde, ҫ
moderator prof. Univ. Dr. Simona Modreanu 
(organizat de Institutul Francez Iași în cadrul 

proiectului Festivalul Primului Român)



Eu - „Având în vedere că Filit este un festival de literatură dar și de traducere, aș dori să întreb cum vă  
raportați dvs. la actul traducerii. Ce credeți, traducerea schimbă sensul autentic al operei?”

Răspunsurile celor doi m-au umplut de o mândrie străină mie până atunci și n-am putut fi apoi decât 
fericită. Din cauza unor probleme de natură tehnică (unii ar numi-o simplu, lipsă de inspirație), n-am 
reușit decât să-mi notez răspunsurile și voi reda succint esențialul: pe de o parte, Hervé Bel, consideră că  
„un anume ceva” tot se pierde prin supunerea textului unui ritual de traducere. În același timp, textul ar 
putea avea și de câștigat. Acestei idei, Bel îi asociază exemplul traducerilor în limba franceză ale unor  
texte aparținând lui Edgar Allan Poe, realizate de Baudelaire. În acest caz, spune el, textele lui Poe sunt 
„ajutate” de lirica  lui  Baudelaire.  Pe de  altă  parte,  Franҫois  Garde este  de părere  că  este  necesar  să 
stăpânești perfect limba în care ești tradus, pentru ca tu, ca autor, să poți sesiza o eventuală schimbare a  
„nuanțelor”. El spune că aceste schimbări de nuanțe nu reprezintă totuși o gravitate pentru operă, în sine.
Ca un punct comun al răspunsurilor oferite de cei doi, ar putea fi considerată ideea conform căreia „textul  
scapă autorului din momentul în care este publicat, întrucât fiecare cititor înțelege textul într-o limbă 
proprie”. Acestei idei îi survine ca o concluzie posibilitatea unei „co-producții” de tipul autor-cititor.

Conferința a luat sfârșit cu un fel de „to be continued” pe care eu nu l-am înțeles, dar asta bănuiesc că mi  
se trage de la filmele și scrierile cu povești care se termină când ți-e lumea mai dragă, într-o manieră 
foarte echivocă. Povești pe care le detest hotărât. Și pentru ca toate să fie povestite, trebuie să precizez că, 
la final, am schimbat două replici, onorabile pentru omul din mine, cu Hervé Bel, iar faptul că am reușit  
să-i fac cunoscută existența  Als Ob-ului, m-a făcut să mă simt considerabil mai mândră de mine decât 
fusesem oricând în acea zi.
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Deși urăsc să fac asta, trebuie să recunosc, am devenit cam repetitivă. Casa Filit cea situată în proximitatea  
palatului ieșean al culturii, e aceeași. Ce s-a schimbat? Doar acele ceasului de la gâtul meu, care arată acum  
ora 14:00. Mi-am refuzat pauza de astă dată, gândind că revolta mea împotriva soarelui mă va fi făcut să-mi  
pierd întru totul concentrarea. Și de-aș fi vrut să ies, cu cine mă mai puteam certa, când n-am idee când și  
cum anume, sala începuse să devină magnet pentru ieșenii care brusc, nu mai aveau alte treburi de rezolvat.  
Sala plină.  Pe undeva,  pe acolo, era și  jurnalistul  Cristian Tudor-Popescu. De unde știu? Era chiar acolo,  
așezat cuminte pe-unul dintre scaunele marginale. Am văzut asta în pozele postate ulterior pe site-uri. De-aș  
fi știut că împărțim atunci același oxigen... eheee.

Dar cum aspectele de natură subiectivă nu-și găsesc prea bine locul într-o prezentare serioasă pentru oameni  
serioși, ce-ar fi să trec la a prezenta și-atât? Fără înflorituri, că și-așa, ce flori își mai au rostul toamna? Cele  
de pe Ștefan? Le-am înregistrat sceptic azi când am trecut pe lângă ele. Păreau ușor degerate. Și nu am idee  
din ce motiv tot tergiversez relatarea asta care-ar trebui să nu fie complicată. Parcă depășisem și blocajul,  
deci de el cu siguranță nu poate fi vorba. Ce să fie, ce să fie... ah, da. Uite, am ajuns să cred (și asta, nu cu 
foarte  mare  ușurință)  că  e  vorba  de  un  nou blocaj.  Unul  legat  de  faptul  că  uneori  cuvintele  pot  părea  
stinghere. Și-așa, brusc, devin stingheră la rându-mi. Cum adică să scriu eu, o „no one from nowhere” (ba de 
la Negrești!), impresii de călătorie?

Ideea  e  că  invitații,  granzi  din  fire,  nu  mă  puteau  face  decât  să-i  privesc  cu  umilință  și  eventual,  cu 
resemnarea ucenicului de la școlile ateniene (la cele antice mă refer). Întâlnirea cu poezia celor trei n-ar fi  
putut fi niciodată la fel de emoționată ca în ziua respectivă. Și tind să cred că asta provine de la faptul că  
textele au fost lecturate chiar de ei, de poeți. Pe rând, civilizat și foarte cuminte, Ileana Mălăncioiu, Mircea  
Dinescu  și  Emil  Brumaru,  ne-au  antrenat  pe  noi,  muritorii  de  rând,  cu  versuri.  De-a  dreptul  notabilă  
întâlnirea asta. Când spun „notabilă”, trag fugitiv cu ochiul la calendarul de pe birou și privesc cu satisfacție  
semnul făcut în dreptul zilei de 26 octombrie, anul curent.
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Alexandrescu

transcriere din format audio:
Georgiana Mădălina Crețu
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FILIT – Scriitori în centru
moderator:  Lect.univ.dr. Bogdan Crețu

Bogdan  Crețu: Despre  ce  este  vorba?  Sunt  trei 
dintre  cei  mai  mari  poeți  români  în  viață  și 
prezenți.  În  ce  ordine  o  să  începem?  Scenariul 
presupune  lectura,  cam  zece  minute  lectură  de 
poezie. Pe scurt, cred că o să o iau, așa, în ordinea 
debutului,  asta  eventual  pentru  elevii  de  liceu. 
Toată lumea o cunoaște pe Ileana Mălăncioiu cu 
un debut extraordinar în 1967, cu Pasărea tăiată, o 
poezie  care  arunca  deja  niște  punți  către  un 
univers la care poezia românească mai bine de 15 
ani renunțase. Volume cunoscute:  Către Ieronim, 
Inima reginei,  Crini  pentru domnișoara  mireasă, 
Ardere  de  tot,  Peste  zona  interzisă,  Linia  vieții, 
Urcarea  muntelui (un  volum  emblematic  și  cu 
probleme, foarte curajos pe atunci). Ileana Mălăn-
cioiu, în afara faptului de a fi o mare poetă, este și 
autoarea unor cărți de eseuri extraordinare:  Vina 
tragică (am fost aseară la lansarea acestui volum 
de către colegul și prietenul meu, Doris Mirones-
cu),  Călătorie către mine însămi,  A vorbi într-un  
pustiu și  alte  volume  de  articole  apărute  după 
1990, Crimă și moralitate de pildă. Și știu că luam 
România Literară sau Cotidianul sau alte reviste în 
care scria pentru că era o gură de oxigen în aceea 
atmosferă  îmbâcsită  de  neocomunism.  Doamna 
Ioana Mălăncioiu! (aplauze)

Ileana Mălăncioiu: Mi s-a făcut o prezentare foar-
te plăcută de către domnul Bogdan Crețu... Risc să 
vă dezamăgesc dacă încep cu „Pasărea tăiată”, pe 
care au pus-o și în cărțile de școală, risc să devin 
un om care are o singură poezie și de aceea, tot 
din zona animalieră, „Ursul”, care este din a doua 
carte, nu din prima: „În iarba-naltă de pe munte, 
cu trupu-ncolăcit  ca șerpii/  Când ies de se-ncăl-
zesc  la  soare  și  înlemnită  de  durere/  Aștept  să 
vină iarăși  ursul,  să se aplece  peste  mine/  Și  să 
rămână-așa o vreme, să mă miroasă în tăcere.// Să 
vadă că sunt încă vie și că aș vrea să mă fac bine/  
Să-nceapă  să  mă  calce-alene  din  umeri  până  la 
picioare/ Să-l simt alunecând pe coaste și-ngenun-
chind  fără  să  vrea/  Și  să  coboare  iar  pe  iarbă, 
atunci când știe că mă doare.//  Să urce-apoi din 
nou pe șira spinării-ncet până la gât/ S-aud verte-
brele troznindu-mi sub dreapta laba lui de fiară/ Și 
să nu pot țipa de teamă că-n timp ce trece peste 
mine/ Ca să mă vindece, strigându-l, el ar putea să 
scoată-o gheară.// Să-mi lepăd forma femeiască de 
șarpe-ncolăcit la soare,/ Să afle ursul că se mișcă 
pământul pe care mă-ndrept/ Încet sub greutatea 
lui,  și  tremurând  să  se-ncovoaie/  Și  să  mă-nco-

lăcesc din nou, să gem tăcută și s-aștept.// Apoi să 
vină vindecarea, să ies din iarba tăvălită/ Și să-mi 
mai simt o vreme trupul înfierbântat de pașii grei/ 
Iar ursul să se-ndepărteze călcând încet peste pă-
mânturi/ De parc-ar merge mai departe pe umerii 
unei femei.”
[Autoarea recită în continuare poemele „Doarme 
Ieronim”, „Iubitule și dacă noi…”, „Și totuși, cat aș 
vrea”, „Cântec de bucurie ”, „Joc”, „Coșmar”, „Nu 
pot  să  mă  plâng”.  Redăm  în  continuare  două 
dintre acestea – n.ed.]
[Joc: „Îmi iau numărul meu de pietre/  și le așez 
cât mai riscant/ și-ncep jocul convinsă/ că oricum 
voi pierde.// De ce joci, totuși?/ mă veți întreba.// 
Ce  altceva  pot  să  fac?/  vă  voi  răspunde.//  Apoi 
liniștită/ voi muta mai departe/ piatră după piatră/ 
munte după munte.”
Coșmar: „Întreg orașul era plin de morți/ Ieșiseră 
pe strada principală/  Așa-mbrăcați în hainele de 
gală/ Pe care cât ești viu nu prea le porți.// Tre-
ceau râzând și nu-i puteam opri/ Păreau că nu mai 
înțeleg deloc/ Că sunt prea mulți și nu mai este 
loc/ Și pentru cei care mai suntem vii.// Ne-nfri-
coșa grozav fantasticul delir/ Dar stam și ne uitam 
uimiți ca la paradă,/ Căci fiecare-aveam pe cineva 
pe stradă/ Și n-am fi vrut să fie închis în cimitir.”] 
 
Ileana  Mălăncioiu: Am să  vă  spun  o  poezie  în 
memoria lui Virgil Mazilescu care e poetul cel mai 
iubit de generația tânără, cu care am fost prietenă 
și care chiar era poet din toate puterile lui. A mu-
rit  tânăr,  a  murit  temându-se  că  nu  va  rămâne 
nimic din el. Când brava ne spunea „voi fi pentru 
voi ceva așa cum a fost Bacovia în al Doilea și al 
Treilea Război Mondial”, iar când nu mai putea să 
scrie nimic își consuma viața care i-a mai rămas 
într-un soi de distrugere personală, de moarte len-
tă. A fost poetul de care chiar mă bucur că a făcut 
școală pe moarte, poate că de acolo de unde este 
știe și acum că ne gândim la el. 
[Recită  poemul  „In  memoriam”,  apoi  „Istoria  se 
repetă”] [aplauze]

Bogdan Crețu:  Mai e nevoie să-l prezint pe Mir-
cea Dinescu? Probabil că nu.

Mircea Dinescu: [începe glumind] În mod normal 
prea se recită Brumaru! Eu urăsc să citesc niște 
poezii pe care le-am scris sub numele lui, și să am 
mai mare succes decât el...  Totuși,  cel mai mare 
compliment pe care l-am primit a fost de la Emil 
Brumaru. 
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Supărat, într-o zi mi-a zis că a trecut vremea când 
apărea în Plai cu boi. Pentru că trebuie să spun că 
la început mi-a zis vreo zece poezii așa, puțin cam 
tomografice...  40,  în  fine.  După  aia  i-a  secat 
talentul iar eu vroiam să apară în continuare.[...] 
Fă-te că lucrezi,  Emil Brumaru. Și  am scris vreo 
zece poezii așa. Cineva a spus: „Domnule Bruma-
ru, aceste poezii sunt cele mai frumoase pe care 
le-ați  scris  de  când  sunteți  dumneavoastră  pe 
lume.”  Pe  mine  nu m-a  complimentat  niciodată. 
[publicul râde] Bun, o să încep,  noi suntem așa, 
vechi...  Și  Ileana,  și Emil,  și eu.  Am să încep cu 
două poezii, în care, prin anii  ʼ80, am încercat să 
reabilitez  ideea  de  realism-socialism,  pentru  că 
până atunci s-a tot vorbit de marile opere din pe-
rioada realism-socialismului, care însemna urmă-
torul lucru: prin anii ʼ50 un prozator a scris o carte 
care se chema Pâinea albă și ideea romanului era 
că  pe  vremea  burgheziei  țăranii  mâncau  pâine 
albă și  mămăligă,  iar odată cu venirea comunis-
mului au început să mănânce numai pâine albă. 
Era un prozator, cred, din Cluj, Dumitru Mircea. 
Ori  eu,  care  eram născut la  Slobozia,  trebuie  să 
spun că cumpăram în 1960, când a apărut roma-
nul ăla, numai pâine neagră. În Slobozia nu exista 
pâine albă, pur și simplu eu nu mâncasem pâine 
albă  pe  vremea  când  citeam  acel  roman.  Și  pe 
urmă  m-am  gândit  că  acest  curent,  realism-so-
cialismul, trebuie reabilitat, adică să descrii chiar 
ceea ce vezi - nu e mare lucru. Și la întâlnirile pe 
care  le  aveam cu cititorii  pe  vremea lui George 
Macovescu (era  președinte  prin 1970,  când erau 
scandaluri la Uniunea Scriitorilor), venea un auto-
buz  și  ne  ducea  prin  diferite  zone  ale  țării,  să 
vedem marile realizări, să nu mai mârâim, să ne 
liniștim. Și,  de exemplu,  am scris două poezii în 
Moldova, una la o întâlnire cu profesorii de limba 
română și a doua la o fabrică de filatură, (tot într-
un oraș moldovean, unde erau multe fabrici), unde 
am fost primiți de un prim secretar al județului, 
am fost  bine  hrăniți  etc.  Și  la  o  întâlnire  (unde 
venea și George Macovescu, ministru de externe) 
la Pașcani, primărița s-a plâns de următorul lucru: 
„Stimați tovarăși, știți că noi avem aici o proble-
mă... Cadrele care muncesc la noi în fabrică sunt 
tinere fete pe care le aducem din comună, de prin 
jur, le calificăm, dar după aia vor și ele să se mă-
rite și la noi sunt doar fabrici de filatură și nu sunt 
muncitori. Nu ați putea să vorbiți dumneavoastră 
la București să ne facă și nouă o fabrică de rul-
menți, ceva, să se echilibreze situația, că în fiecare 
lună pierdem câte o sută de fete, iar le calificăm... 
o nebunie. Puțină industrie grea, așa.” Și mie mi-a 
plăcut  foarte  tare  ideea  și  când  a  apărut  în 
România Literară, „Scriitorii în miezul fierbinte al 
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patriei” nu-știu-ce, pe lângă reportaj am tras și eu 
o poezie pe care v-o citesc acuma, și trebuie să vă 
spun  că  paginile  alea  nu  prea  erau  citite  de 
cenzură,  pentru  că,  fiind  cu  partidul,  ei  nu  mai 
stăteau să caute șopârle - și a apărut această poe-
zie, pe care am publicat-o după aceea în 1981, în 
Democrația Naturii. Se cheamă „O fabrică cheamă 
după ea o altă fabrică sau cum ajută industria grea 
la fericirea femeii”: „O sută de femei fug în fiecare 
lună din căminul fabricii de mătase/ războaiele de 
țesut latră în gol/ graficul se târăște pe dușumea/ 
directorul  albește/  telefonul  înjură/  dolarii  verzi 
de supărare se-ntorc pâș-pâș în Occident/ lozincile 
sunt scrise cu litere și mai mari/ ședințele cu tem-
peraturi  și  mai  ridicate/  camioane  cară  fete  din 
satele  de prin jur/  pentru calificarea la  locul  de 
muncă/ dar o sută de femei fug în fiecare lună/ 
tulburate ca taurii de roșul mătăsii/ într-o coridă 
fără  sânge și  toreadori.//  De-ar  veni  mai repede 
buldozerele/  să  niveleze  terenul/  betoniștii  și 
forjorii/  șoferii  care  știu să fluiere  printre  dinți/ 
golanii colilii artiștii de șantier,/ să uruie benzile 
rulante/  să  cânte  cuptoarele  Siemens  Martin/  să 
miroasă  a  păcură  și  cărbune/  să  se  liniștească 
fetele/  mână  în  mână/  mătase  și  fontă/  fabrică 
lângă fabrică.”
După  ce  a  apărut  această  poezie,  a  ieșit  puțin 
scandal  acolo  și  am  fost  chemat  împreună  cu 
George Ivașcu la tovarășul Enache (fost prim-se-
cretar la Iași, un om simpatic). „Și tovarășe Dines-
cu,  am primit  o  reclamație  că  ați  scris  ceva  în 
România Literară. Da, (zic eu) dar e o poezie în 
care aduceam un elogiu industriei grele române... 
nu văd ce e rău.” În general, nu cenzorii erau cei 
mai răi, ci colegii, scriitorii care turnau pe la par-
tid, acolo. În fine, dar acest domn era (spre deo-
sebire  de activiștii mai mărunți)  chiar  un domn, 
foarte politicos. La fel a și murit, foarte suspect, la 
un congres al Elenei Ceaușescu despre cultură. A 
venit Elena la el, a țipat, a înjurat de față cu alți 
colegi de acolo, iar Enache s-a enervat și a stropit-
o cu cafea...  a ieșit un mare scandal și tovarășul 
Enache s-a dus acasă, a băut o sticlă de whisky și 
s-a spânzurat de calorifer. Unii au zis că a cam fost 
sinucis, așa. Deși era secretarul general al Parti-
dului Comunist, deci numărul trei în partid, nu s-a 
anunțat moartea lui nici în  Scânteia, nici la mica 
publicitate. A fost îngropat în satul natal, pe unde-
va prin Moldova, cu o cruce... în fine. Mai zic tot o 
poezie în încercarea mea de reabilitare a realism-
socialismului... Se cheamă „Scurt reportaj. În spri-
jinul profesorului de limba română care cere mai 
multe  ore  de  predare  pe  săptămână”.  Asta  am 
scris-o tot la o întâlnire cu profesorii dintr-un oraș 
din județ,  la  o școală profesională eram, cred, și 

acolo  profesorii  se  plângeau  că  „Auzi  domnule, 
cam multe ore de limba română.” Și în loc de cinci 
sau șase ore, cât se predau, au băgat doar două pe 
săptămână. Și după doi ani de zile, profesorii deja 
spuneau că se cunoaște încet-încet că elevii vor-
besc  mai  prost  decât  înainte  și  că  ar  trebui  să 
vorbiți la București (îi spuneau lui Macovescu) să 
ne revină orele de limba română. Din păcate n-au 
revenit,  lucru  care  se  vede  și  astăzi,  că  mulți 
politicieni au terminat școlile alea cu două ore de 
limba română. Deci: „Vara însoțește elevii la ate-
lierul  mecanic/  toamna  numără  rândurile  de 
porumb/ iarna zvârle zăpada din fața școlii/  pri-
măvara cântă la căminul cultural/ mărețul timidul 
profesor  de  limba  română  muncitor  calificat  în 
uzinele Sadoveanu și Tudor Arghezi/ printre rigle 
și  logaritmi/  printre  fierăstraie  și  strunguri/  își 
face și el loc într-o salopetă ușoară de cuvinte/ și 
abia apucă să învețe copiii că H2O/ se numea pe 
vremea străbunilor  apă/  că-i  firesc  să spui  bună 
ziua și nu radical din 14/ apoi să-i explice elevului 
Bujie Ion/ că H.P.B. nu-i o întreprindere oarecare/ 
ci chiar Hortensia Papadat-Bengescu/ că noi n-am 
avut timp să ridicăm piramide/ și ne-am îngropat 
faraonii în folclor/ că limba română e inoxidabilă... 
Stop!/  ...și  din nou H2O,  radical  din 14,  H.P.B.,/ 
fiindcă  ora  de  limba  română  s-a  și  terminat/  și 
abia peste o săptămână ne vom mai vorbi.” Asta la 
fel, a apărut în aceleași condiții, în România Lite-
rară, tot la „Scriitorii în miezul fierbinte al patriei”. 
Mai zic o poezie tot din zona aia, se cheamă „La 
berărie”, din volumul Rimbaud negustorul, apărut 
în anul 1985. Pe vremea aia exista cenzură, până 
la  un  moment  dat.  În  momentul  în  care  predai 
manuscrisul  la  o  editură  aveai  un redactor  care 
citea poeziile, te mai înțelegeai cu el, erau cuvinte 
tabu... nu puteai să spui „întuneric”, „frig”, „noap-
te”, în fine. Și după aia mergea la Ministerul Cul-
turii unde era chiar cenzură. Și era acolo un critic 
literar, Mutran Ștefănuț, a fost ministrul culturii și 
al tineretului, iar la etajul trei te duceai să discuți 
dacă aveai probleme, se întorcea manuscrisul și el 
zicea „Domnule Dinescu, aveți probleme cu cinci-
șase poezii.” Și în general poeții acceptau, însă eu 
n-am  acceptat  să  scot  nicio  poezie,  pentru  că 
întâmplarea face că, prin 1980, Nicolae Ceaușescu 
a zis „Stimați tovarăși, conștiința scriitorului e atât 
de înaltă încât nu mai e nevoie de cenzură. Vom fi 
primul stat socialist în care s-a desființat cenzura.” 
Și  au început elogii  la  adresa lui  Ceaușescu și  a 
primului  stat  socialist  fără  cenzură.  Numai  că, 
toată chestia în loc să se cheme cenzură se chema 
Direcția Culturală, nu-știu-ce, și eu am rămas pe 
loc.
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Până la ora aia, de exemplu, eu mergeam la Aurel 
Martin... Am mers la el cu volumul  Rimbaud ne-
gustorul și tipul a închis ușa pe dinăuntru și a scos 
o sticlă de vin (dintr-un seif) de surcică, Murfatlar. 
Astfel am reușit să public... Nu, nu am reușit de 
fapt pentru că după ce am ajuns din nou și a zis că 
e în regulă așa, Florin Ungureanu, redactor, a zis: 
„Domnule, știți că e o problemă cu câteva poezii.” 
Iar eu nu am acceptat să fiu cenzurat pentru că 
tovarășul Ceaușescu a zis că suntem o țară fără 
cenzură. Marin Preda, care era încă editor atunci, 
a zis „Domnule, nu mai este cenzură.” În fine...[...] 
La  o  ședință  de  partid  la  România  Literară zic: 
„Uite, am o problemă cu o carte... vor să mă cen-
zureze. Eu am fost la ședința aia mare, unde a fost 
cu scriitorii, cu tovarășul, unde s-a spus că se va 
desființa cenzura. Vreau să îmi pun o placardă că 
sunt un scriitor cenzurat într-o țară fără cenzură.” 
Am și anunțat ziua în care fac chestia aia, și cu o 
zi înainte m-a chemat Florin Ungureanu, mai era 
și  colonelul  Achim  care  se  ocupa  de  Uniunea 
Scriitorilor,  că multă lume își  închipuie că secu-
ritatea, pe atunci, umbla pe burtă, în umbra zidu-
rilor... nu. Era un colonel, Achim, care se ocupa de 
scriitori. La spitale la fel, era un căpitan de secu-
ritate care se ocupa de doctori... Unul se ocupa de 
școli, în fine. Dar la noi era anonim. Funcționa pur 
și  simplu,  ca  și  strungul.  Și  Florin  Ungureanu a 
găsit o formulă, însă eu i-am zis nu, nu renunț. Și 
el  a  zis  „Uite  ne-am  gândit  să  zici  că  acțiunea 
poeziilor  nu  se  întâmplă  în  România.”  Bun,  de 
acord,  nicio  problemă.  Și  am pus  Paris,  Londra, 
alte orașe, și în una din poezii am pus München, 
în poezia „La berărie”,  suavă în felul ei,  și sună 
astfel:  „Nu mai e  bere  la  berărie./  Mor  cartiere, 
latră  tramvaie,/  Pe  umejoare  ruguri  de  paie/  Se 
coc eretici de meserie./ Doamnă cerneală, du-te-n 
pâraie./ Fă-te pădure, doamnă hârtie.// La berărie 
nu mai e bere./ Pute-a cutremur. Ținʼte de clanță./ 
Iar e de lucru la manutanță/ Iar or să facă proștii 
avere/ Și-or să admire de la distanță/ Curajul nos-
tru  crescut  în  sere.//  Și-n  vremea  asta  poetul 
scrie,/  Și-n  vremea  asta  Irod  chiar  taie,/  Smerit 
dospește  orzu-n  hârdaie/  Surd  la  revoltă  și  la 
mânie./  Preabotezate  Sfinte  Sisoaie,/  Nu  mai  e 
bere la berărie.”
Ideea era că la nemți nu este bere. Când a fost tra-
dusă  poezia  asta  în  germană,  și  când  au  auzit 
nemții că nu este bere la berărie se tăvăleau pe jos 
de  râs  pentru  că  această  frază  nu fusese  rostită 
niciodată  în  limba  germană,  ei  aveau berării  de 
800 de ani și aveau bere în fiecare zi, nu exista...  
Cum să nu fie bere la berărie?! Și li se părea că 
este o poezie suprarealistă, ori eu făcusem o poe-
zie realist-socialistă. Bun, v-am citit câteva poezii 
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despre vremea comunismului, să citesc și unele de 
pe vremea capitalismului. Îndoielile logodnicului: 
„Am o gaură în podea:/ Nu-i nici capitalistă nici 
comunistă,/  E  o gaură fără  de  partid./  E-atât  de 
transparentă/ Că ar putea intra în Academie./ E-
atât de virtuoasă/ Că m-aș însura cu ea./ De nu m-
ar bate gândul/ Că până la urmă/ Mă va înșela cu 
un șoarece.”
[poetul citește în continuare „Discurs la intrarea 
unei  țări  estice  în  Europa”,  „Dreptul  la  liberă 
circulație”, „Elegie mccarthyistă”]

Bogdan Crețu: E greu să existe un scenariu, dar 
așa, pe  loc,  eu știu cât de mult  îi place lui  Emil 
Brumaru să-și citească poeziile,  așa că-l  invit  pe 
fotoliul victimei, după aceea o să mai fie o rundă, 
spun eu...

Emil  Brumaru: [cu  ton  de  glumă] Da,  o  să  vă 
povestesc  și  eu  la  început  cum a  fost...  Deci  fii 
atent... Mircea, în 2000, îmi spunea că trebuie să 
fiu  și  eu  în  ton,  cu  cei  buni,  Pleșu,  Patapievici, 
Paleologu; avea un interviu cu Țopeasca, era lume 
bună acolo.  Eu i-am dat 40  de  poeme,  i-am dat 
Infernala comedie, care era deja scrisă de la 40 de 
ani (de prin ʼ79, cam așa ceva), și i-am zis – ai de 
ales de aici, și a publicat.
Mircea Dinescu: Cred că te-am și plătit...

Emil  Brumaru:  O  să  vină  și  chestia  cu  plata 
[publicul râde]...  cu răsplata...  la un moment dat 
zice:  „Bă,  nu  se  poate...  sunt  prea...  prea...  mai 
scrie”. Eu am zis că nu mai eram pe palierul ăla de 
poezie.  Pleșu zice  nu se  poate,  chiar  așa...  chiar 
așa... nu, nu. Pleșu m-a pomenit în cartea  Obsce-
nitatea publică, sau cam așa ceva, a spus că scriu 
măscări.  Simpatice,  dar  măscări.  Și  zic,  îți  mai 
trimit vreo patru. Și din alea patru, nu știu, a ales 
vreo două sau trei, și după aia totuși apărea lunar, 
ce-i drept. După aia m-am trezit c-o poezie total 
necunoscută mie...

Mircea Dinescu: Probabil n-ai scris-o...

Emil Brumaru: Da... Știam că n-am scris-o. El îmi 
dădea un milion pe sonet. Pentru mine era ceva 
pe-atuncea, să am un milion pe sonet.

Mircea  Dinescu: Cât  se  dă  azi  la  România 
Literară pe un sonet?

Emil  Brumaru: Daʼ  crezi  că  așa  des  public  la 
România Literară? Nu știu, pe o pagină întreagă se 
dă  vreun  milion,  și-mi  intră  vreo  nouă  poezii 
acolo, cam așa. Culmea că el nu mi-i trimitea prin 

poștă, ci mi-i dădea așa, ca pe șest... Da... da... el 
spăla banii cu mine...  [publicul râde]  Și după aia 
m-am trezit cu chestia asta: Emil, fă-te că lucrezi, 
ca  să fie  clar  că  nu-s ale  mele  și  într-adevăr se 
deosebeau – el era cu Bin Laden, eu băgam cu, mă 
rog... fel de fel de măscări. Aia cu Bin Laden nu se 
potrivea deloc cu stilul meu. [...] Zic, bine, mă, îmi 
dădeai un milion...  Acuma te plătești  tu pe  tine. 
Câte te prețuiești? Zice: păi îți dau două milioane 
[publicul râde] Bravo, zic, atunci e în regulă - nu 
mă mai interesează povestea asta.

Mircea Dinescu:  Așa ar trebui plătiți poeții ade-
vărați în România, cu două milioane pentru poe-
ziile nescrise.

Emil Brumaru: Da, și mai ales dacă erau scrise de 
Dinescu, puteam să cer și cinci milioane, el trebuia 
să se conformeze. Chestia e că mie mi-a crescut 
cota  atuncea  foarte  mult,  eu  făceam  analize  pe 
vremea aceea, foarte multe, toate surorile mă luau 
de la coadă: „Domnuʼ Brumaru, care a scris în Plai  
cu boi”, de eram brusc recunoscut ca un poet bun.

Mircea Dinescu: Spune cu Patapievici...

Emil  Brumaru:  Cu  Patapievici...  Eu  pot  să-ți 
povestesc altă chestie. Am apărut odată pe prima 
pagină, asta tu mi-ai spus-o, a apărut pe prima pa-
gină  o  poezie  care  era  a  mea  și  era  iscălită, 
bineînțeles,  nu anonimă.  Mă sună Dinescu și-mi 
spune: m-a lăudat Țoiu...

Mircea Dinescu: Era o poezie scrisă de Brumaru 
și, mă rog, Țoiu, nu știu câți ani avea Țoiu atunci, 
trecuse de 70 de ani probabil, a crezut că am scris-
o eu, așa era de frumoasă... [publicul râde]

Emil  Brumaru: Deci am fost și eu confundat cu 
tine, tu cu mine... așa că e-n regulă. Mă rog, sunt 
multe de povestit cu Dinescu, eu am foarte multe 
lucruri spuse despre el, în scrisorile către Lucian 
Raicu. Dânsul m-a dus la Lucian Raicu, astfel l-am 
cunoscut. Lucian Raicu nu-mi răspundea niciodată 
la telefon... [...]

Mircea Dinescu:  [...] Pe vremea aceea Iugoslavia 
față de România era mai departe, mulți iugoslavi 
munceau  în  Germania,  erau  plini  de  BMW-uri, 
pașaportul era la ei. Tinerii de-acum nu știu, dar 
pe vremea aia primeai pașaportul cu-o zi înainte 
să  pleci  și  cum  soseai  în  țară  trebuia  să  duci 
repede pașaportul înapoi. Pașaportul nu stătea la 
tine acasă, ci la miliție. Eu am fost șocat că sârbii 
toți aveau pașaportul, mi se părea ceva incredibil... 
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Îmi amintesc că am fost în piață, și se găseau ardei 
capia, în vreme ce la noi nu mai erau, că nu mai 
veneau țăranii la piață... Scăzuseră prețurile, și te 
bucurai că erau ieftine toate... dar nu mai găseai 
nimic.

Emil Brumaru: Mai sunt multe amintiri...

Bogdan  Crețu: Nu scăpați  fără să ne citiți două 
poezii...

Emil  Brumaru: Două? Păi ceilalți  au citit  zece... 
[publicul râde]  Dintr-o carte care se cheamă  Re-
zervația de îngeri.  Asta o am, e ultima, celelalte 
sunt groase și greu de luat cu mine... [citește poe-
mul „Aș vrea să mă-ntâlnesc cu îngerii lui Rilke”: 
„Aș  vrea  să  mă-ntâlnesc  cu  îngerii  lui  Rilke, 
Poetul,/ Măcar o dată pe an,/ Să discutăm și să pu-
nem țara la cale pe-ncetul/ În poiana lui Iocan./ 
Ăștia prea ne iau de tâmpiți,/ Băga-i-aș în mătasea 
broaștei  de  bombalăi,/  Prea  ne  freacă  menta  în 
scrob,  prea  vorbesc  cu  guiț/  De  purcei!/  M-am 
săturat,  vreau  să  beau  apă  cu  gura  lipită  de  o 
cișmea,/  Direct./  Și-apoi  să  mănânc  un  kil  de 
halva/  Și  să  citesc  Domnul  Puntila  și  sluga  sa  
Matti de  Brecht!”]...  Mă  rog,  ăsta  nu-i  chiar  în 
tonul  poeziei  mele...  dar  acum  aș  vrea  să  scriu 
pentru Paraziții...  [publicul  râde]  Vorbesc  serios. 
Am mai  luat  legătura  cu cineva,  care  cântă  din 
astea...Cineva din sală: Mai exersați...

Emil  Brumaru: Da,  am  început  să  exersez... 
[citește în continuare „Poem epic”, „Mă învățasem 
să gândesc în fluturi”, „Miroși a scoică desfăcută 
umed”] Asta-i o poezie ameliorată, că limbajul era 
mult mai violent... Îngerii, am spus și ieri doamnei 
Mălăncioiu,  tot  ocrotindu-ne  au  început  să  ia 
obiceiurile noastre, adică noi îi formăm pe ei, nu 
ei ne formează pe noi. Deci încetul cu încetul ne 
fură iubitele, se bagă sub pat cu dânsele, sau chiar 
pe pat - ne băgăm noi sub pat... E așa, un fel de... 
[citește în continuare „Îngerii sunt tot mai triști”, 
„Rugăciune laică”, „Îngerii și lucrările lor”, „Îngerii 
de duminică”]... Am încercat să citesc pe cele mai 
neserioase... [aplauze furtunoase]
[redăm „Rugăciune  laică”:  „Bucuriile  simple/  Nu 
mai vor să se-ntâmple./ Am tot așteptat și-am tot 
așteptat/  Să-mi  crească  iarba  cuminte  în  pat,/ 
Curcubeie să-mi intre pe geam,/ Fluturi să tragă în 
ham/  Soare  ca  pe-un  rădvan/  Din  care  tu  să 
scobori/  Frumoasa  și  dusă  de  subțiori/  Până  la 
gura mea sfântă/ Ce coapsele albe îți încântă/ În 
rugăciune,/  Minune  cu  proaspătă  rouă  în 
spume...”]
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Mircea Dinescu: Cred că mai avem o jumătate de 
oră  pentru  un  dialog.  Dacă  există  întrebări  la 
obiect din public... [...] Trebuie să spunem că, pe 
vremea  comunismului  singura  organizație  de 
partid care s-a desființat a fost cea de la Uniunea 
Scriitorilor, când scriitorii nu au mai avut dreptul 
să se întrunească la Uniunea Scriitorilor și au fost 
trimiși  toți  la  organizațiile  de  sector.  Adică  cei 
care  locuiau  la  bloc,  la  bloc...  Deci  activiștii  de 
partid de la București se speriau de ședințele de 
partid. Nu pot să spun că erau ședințe dintr-alea 
tovărășești,  carafabile,  cu  hau-hau.  Eu  îmi 
amintesc  când a venit  odată Nicolae  Velea,  care 
era mare vecin și o figură, mare prozator și mare 
bețiv în același timp, și a venit înfășurat la mână și 
secretarul de partid întreabă: „Tovarășul Velea, de 
ce ați întârziat?” „Păi nu vedeți ce am la mână?” 
„Ce  aveți?”  „Păi  am  avut  un  accident.”  „Ce-ați 
pățit?” „Păi mă întorceam și eu aseară liniștit spre 
casă,  și  un tâmpit  m-a călcat  pe  mână,  domʼle.” 
[publicul râde] În fine, asta e una dintre chestiile 
mai  de...,  dar  erau  chiar  probleme  legate  de 
cenzură. Chiar la ședințele de consiliu ale Uniunii 
Scriitorilor... Din 1980 nu s-a mai făcut Congresul 
Scriitorilor,  asta în urma acelor  ședințe, unde se 
mârâia în draci, și nu numai se mârâia...

Emil  Brumaru: Da, același consiliu...  A, eu când 
te-am întâlnit prima dată mi-ai spus „băi, eu o să 
ajung președintele Uniunii Scriitorilor”...

Mircea Dinescu: Pe vremea când eram portar la 
Asociația Scriitorilor... [...] În 1870 am fost angajat 
de  Fănuș  Neagu  la  Asociația  Scriitorilor  din 
București, dar pentru că nu era nici un post liber 
am primit postul de portar al Asociației. Și eram 
trecut  ca  portar  pe  cartea  de  muncă,  lucram la 
Almanahul Literar de altfel, dar pe post de portar, 
și atuncea probabil  m-am dat eu mare că m-am 
întâlnit cu Brumaru...

Ileana Mălăncioiu: Mi s-a întâmplat odată, era o 
ședință  foarte  dură  la  Consiliul  Uniunii,  când 
partidul a încălcat complet statutul nostru punând 
un activist  șef  la  Luceafărul.  Pe  Nicolae  Dragoș. 
Și...  a  fost  o  întreagă revoltă  acolo,  toată  lumea 
spunea tot ce avea de spus și eu nu știu cum mi-a 
venit să spun „E intrarea în Afganistan”, și atunci 
au început toți să urle, s-a ridicat Mihnea Gheor-
ghiu și a spus „Rușii sunt la graniță și dumnea-
voastră  faceți  nu-știu-ce”.  Ne-au  apărat  cei  în 
vârstă, nu prea vorbeau, dar atunci s-a ridicat Geo 
Bogza care atunci se ridica încet, așa era - înalt și 
până se desfășura el...;  a  stat cu mâinile  în față, 
așa, ca Doamna Ceaușescu și zice „Ileana Mălăn-

cioiu a făcut o metaforă. Dar eu subscriu cu totul 
la metafora ei”, după care ei nu mai aveau ce să 
spună;  dacă pe  noi,  pe  cei  tineri,  ne  puneau să 
stăm jos, pe Bogza le-a fost jenă.

Mircea  Dinescu: Atunci,  nu  știu  dacă  îți  amin-
tești, a fost un text... De ce a fost revolta aia? În 
statutul Uniunii Scriitorilor era prevăzut că n-are 
voie să fie redactor-șef la o revistă decât cineva 
care era membru al Uniunii. Ori Nicolae Dragoș, 
întâmplarea  făcea...  (Ileana  Mălăncioiu: Nu,  era 
Fruntelată, nu Dragoș)...  Aha... În fine, el nu era 
membru al  Uniunii  Scriitorilor  [...]  Și-atunci  am 
făcut un memoriu pentru Ceaușescu, îți amintești?
Ileana  Mălăncioiu: Nu,  eu  îmi  amintesc  de 
ședință, memoriul l-ați făcut voi acolo, la revista 
voastră..

Mircea Dinescu: S-a făcut un memoriu, a fost un 
memoriu semnat de 120 de scriitori, îl am acasă, și 
tu l-ai semnat. Era un soi de memoriu de protest, o 
scrisoare către Ceaușescu că s-a încălcat statutul 
unui scriitor, nu-știu-ce, în fine, pe care eu l-am 
citit  în  timpul  consiliului  și  l-am  predat  lui 
Macovescu,  dar  Macovescu mi  l-a  dat  înapoi  în 
pauză, deși i l-am înmânat oficial.  Și-l am acasă. 
[...] Și acel protest, trecut și prin mâna lui Paler, că 
nu trebuia ceva simplu, că se supărau, suna așa: 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dumneavoastră, că ați fost un om de cultură și nu-
știu-ce, și alături de dumneavoastră tovarășa... noi 
ca  scriitori,  și  dumneavoastră...  iubitori  de  drep-
tate. Vă anunțăm că s-a încălcat statutul Uniunii 
Scriitorilor, a fost numit cine nu trebuia, nu-știu-
ce și așa mai departe...  Și,  în fine, mă gândesc - 
bine că n-a apărut... [...] Cineva l-a acuzat pe Pleșu 
că a făcut un memoriu omagial către Ceaușescu. 
De fapt, Pleșu a fost dat afară de la Universitate, și 
soția lui de asemenea a fost trimisă la o fabrică, la 
o fabrică de geamuri, sau nu știu unde a lucrat... Și 
cineva  l-a  sfătuit  pe  Pleșu  să  facă  un  memoriu 
către Ceaușescu ca să fie reprimit în învățământ. 
A participat la o ședință unde l-a pus să stea cu un 
măr în cap, o prostie până la urma urmei. Dar s-au 
luat măsuri foarte dure. Singurul care a scăpat a 
fost Marin Sorescu, dar Pleșu și soția lui au fost 
trimiși în fabrică. [...]

Ileana  Mălăncioiu: Uneori  erau discuții  doar cu 
biroul Uniunii, care erau, mă rog, cei mai impor-
tanți.  Birou însemna și nomenclatură, nu oricare 
dintre  cei  aleși  aveam  voie  să  intrăm  în  birou. 
Ceaușescu întreba de ce e discordie între scriitori, 
de  ce  nu  ne  avem toți  ca  frații?  Și  un  critic  a 
încercat  să îi  explice că unii  sunt cu Lovinescu și
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unii  cu Maiorescu.  Și  se pare  că a dat o replică 
nemaipomenită. A zis „Și ce e rău în asta?” [publi-
cul râde]

Bogdan Crețu:  S-a discutat și foarte mult despre 
asta și sigur că ăsta e mărul discordiei. Ce e aia re-
zistență prin cultură? E o butadă sau...  Dumnea-
voastră știți mult mai bine.

Ileana Mălăncioiu: S-a vorbit foarte mult în bat-
jocură despre rezistența prin cultură, și eu eram 
evident  revoltată,  că  nu  ataca  nimeni  rezistența 
prin incultură, că de fapt cel mai mult s-a rezistat 
prin incultură. Se credea că această expresie este a 
lui  Noica,  iar  cei  care  spuneau că „Noica,  vai,  a 
fost conformist”, și ei nu au fost conformiști, de-
testau ideea, și că vine de la Noica; în realitate era 
mai veche și venea de la Mircea Eliade, de demult. 
A fost discutată în epocă problema rezistenței prin 
cultură, înaintea noastră. Toată povestea este că și 
acum se  mențin unele  discuții  că  de ce  Noica a 
putut face școală în România, care era comunistă. 
Fiindcă niște tineri vroiau să asculte ce le spune el, 
și fiindcă, zic eu, nu-i învăța nici lucruri rele dar 
nici lucruri pe linie, adică îi punea să citească în 
greacă, să învețe grecește. Dar și oamenii din ge-
nerația  aia,  chiar  cei  care  au fost  în  închisoare, 
erau prinși într-un soi de întreceri socialiste. L-am 
văzut  pe  Marino,  spunând  pe  televizor  lucruri 
foarte  dure  împotriva  tuturor  colegilor  lui  din 
închisoare. Și, pe vremea aceea, aveam o rubrică, 
n-am avut de lucru, și m-am apucat să spun că era 
ziua lui - măcar atunci trebuia să fie așa? Ne-am 
adunat  la  sărbătoarea lui,  puteam să  primim un 
tort, și parcă ieșea viermele prin el, așa s-a supărat 
pe mine rău de tot. Am înțeles că prin cartea lui 
de memorii, în care înjură pe toată lumea, ocup și 
eu un loc de frunte, deși nu l-am prea cunoscut. 
Era și povestea asta, de ce Noica a putut să facă o 
școală de gândire în România și alții nu. Făcuse și 
închisoare, adică avusese și perioada lui de sufe-
rință publică. E foarte greu să discuți cu părtinire 
aceste lucruri care au fost dure, foarte dure pentru 
toți cei care au trecut prin închisoare.

Mircea  Dinescu: Bine,  mai  e  și  o  problemă  că 
această  poveste  poate  fi  și  o  formă  subtilă  de 
lașitate. Știi? Adică, domʼle, de ce nu a reacționat 
pe vremea aceea... Păi noi am făcut rezistență prin 
cultură. Nu am văzut, prin jur, foarte mulți care se 
atașează de chestia asta.
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Ileana  Mălăncioiu: La noi,  discuțiile  despre  asta 
sunt foarte dure, fiindcă, mă rog, toți aveam com-
plexul că nu am fost Paul Goma sau n-am fost Di-
nescu sau nu am fost nu știu cine. Cei din apus, 
văd că discută altfel. Am fost foarte mirată când 
romancierul  francez  care  a  fost  aici  înaintea 
noastră  a  spus că  a  vorbit  despre  legea morală, 
despre  necesitatea  eticii  în  literatură.  A  vorbit 
despre „rezistența prin cultură”, deci în țările care 
nu au trecut prin ce am trecut noi, expresia asta 
n-a ajuns să fie luată în derâdere. Nu puteam să 
fim toți revoluționari. În ce mă privește îi admir 
foarte mult pe cei care au avut curajul atunci. [...] 
Când am fost la târgul de carte de la Paris, eram 
invitați să vorbim despre  poezia dizidentă. Și  eu 
am zis „Domʼle, așa ceva nu există”. Dizidența este 
act cetățenesc, poezia este creație. Poți să fi și poet 
și  dizident  în  același  timp,  dar  cei  care  erau  la 
masă nu prea au fost și una și alta, mă rog. Și s-a 
deplâns  absența  unor  persoane,  ziceam  eu 
„Domʼle,  dacă  e  pe  cinstite,  de  ce  n-au  deplâns 
absența lui Paul Goma, că el ar fi putut să vor-
bească mai în cunoștință de cauză despre căderea 
comunismului,  decât  cei  care  vorbeau  atunci. 
Atunci  cineva  aici  de  față  a  avut  o  intervenție 
foarte  bună.  [...]  Erau  niște  poeți  la  masă,  care 
vorbeau  cât  de  mult  au  suferit  ei  în  vremea 
comunismului,  și  reieșea  că  a  fost  interzis  tot 
timpul nu-știu-ce, și reieșea că aproape ne vorbesc 
despre lumea cealaltă, că reieșea că tot timpul au 
suferit și păreau că ne vorbesc despre lumea cea-
laltă.  Și  atunci Dinescu a trecut  pe  invers,  a  zis 
„Știți, am suferit, dar am și trăit, ca dovadă că sun-
tem vii și acuma”. Am și scris, ca dovadă, că unii 
își publică și cărți de valoare, le-au scris în vremea 
comunismului  și  le  traduc  acuma la  Paris.  Și  în 
final, ca să-i facă pe oamenii de acolo să înțeleagă 
cam  cum  era  povestea,  le-a  zis:  „Știți,  poeții 
adevărați sunt ca pomii fructiferi, nu puteai să faci 
pere până în decembrie și să treci pe piersici că se 
caută mai bine după aceea.” Un lucru care îi făcea 
să înțeleagă și pe ceilalți.

Mircea  Dinescu: Știți că pe vremea aceea, după 
ʼ44,  când  ilegaliștii  primeau  pensii,  au  apărut 
foarte mulți ilegaliști comuniști. Ștefan Rola a spus 
unui  coleg  care  făcuse  ilegalitate,  scoțând  niște 
reviste  anticapitaliste:  „Puțini  am fost,  mulți  am 
rămas”.  [publicul  râde]  Cam așa și  cu dizidența, 
mulți  au  devenit  anticomuniști  după  căderea 
comunismului și pe mine asta mă scoate din sărite 
adică  noi  i-am  auzit  pe  vremea  comunismului 

mârâind,  în  schimb  ei  sunt  acuma  foarte  anti-
comuniști. De chestia asta, îmi pare rău. Vă rog!

Din public: Nu vreau să vă întreb nimic, vreau să 
adaug ceva la ceea ce ați zis. Doamna Mălăncioiu 
vorbea despre demonetizarea formulei „rezistență 
prin cultură” și luarea ei în derâdere. Cei care au 
făcut cu adevărat rezistența prin cultură sunt cei 
care  au făcut cultura.  Cei care  au făcut pseudo-
cultură  n-aveau  cum  să  facă  nici  un  fel  de 
rezistență prin pseudocultură, cum era cultura lor. 
Eu am văzut, astea-s adausurile. Am văzut în bi-
roul de la Univers al lui Romul Munteanu tot tira-
jul versiunii franceze a unei selecții de autor din 
poezia lui Dinescu, blocat în editură, și el, direc-
torul editurii, amenințat să plătească tot tirajul în 
urma delațiunii clicii de la  Luceafărul,  care s-au 
dus unde trebuia și au spus: „Cu banii clasei mun-
citoare  iată  ce  face  Munteanu,  ce  face  Univers, 
publică  texte  dușmănoase  împotriva  regimului” 
ș.a.m.d. Eu acum reproduc ce a spus Munteanu în 
conversația noastră. A citat, a spus că textul care 
i-a  fost  băgat  sub  nas până  și  lui  Ceaușescu  pe 
filiera asta, era „mesaj într-o sticlă”, dacă nu mă 
înșel  asupra titlului  poemului.  Și  vreau să subli-
niez  cu  asta  că  exista  și  posibilitatea  rezistenței 
prin cultură.

Mircea  Dinescu: Apropos...  ar trebui să aducem 
un omagiu  lui  Romul  Munteanu,  că,  pe  vremea 
când a fost el editor, la editura Univers au apărut 
toate  cărțile:  Camus....  Eu  îmi  amintesc  că  din 
RDG a venit o scriitoare care vroia să-l citească pe 
Trakl,  care  nu apăruse  la  ei,  și  nu  apăruse  nici 
poezie suprarealistă. [...] Încercam să spun că nu 
s-a  trăit  numai  în  țipete,  numai  în  vaiete...  Am 
trăit  în  lumea  aia,  am fost  fericiți,  nefericiți,  în 
fine. Unii am reușit să publicăm, fiecare cum scria, 
și Brumaru cu poezia lui buruienoasă și suavă și 
Mălăncioiu cu poezia  ei  tragică,  și  eu cu poezia 
mea mai ironică și nu-știu-ce...  Așa am fost noi, 
cum ne-am născut, de fapt.

Ileana Mălăncioiu: Cred că ar trebui să aducem 
un  omagiu  și  criticii  literare,   eu  mă  refer  în 
primul rând la cea de la România Literară, unde a 
existat într-adevăr o echipă de critici foarte buni, 
pentru că au tratat cărțile de maculatură ca și cum 
nu ar fi existat. [...] Le-au ignorat cu desăvârșire, 
și au făcut să se impună valorile care puteau să 
reziste în timp. 

l iterosfera

  



  

l iterosfera

Cristina
Alexandrescu

foto articol: Bogdan Grigore

FETÍȘ, fetișuri, s. n. Obiect considerat ca fiind înzestrat cu o forță magică, 
supranaturală, capabil să dea ajutor celui care îl posedă, îl poartă etc. V. amuletă, 

talisman.  ♦Fig. Idee, principiu etc. care constituie obiectul unei adorații oarbe, 
nejustificate. [Pl. și: fetișe] – Din fr. fétiche. DEX (1998)

FETÍȘ s.n. Obiect căruia i se atribuie o forță supranaturală; idol (cioplit grosolan) al 
popoarelor primitive.  (♦ Fig.) Ceea ce constituie obiectul unor adorații oarbe, 

nemotivate. [Pl. -șuri, -șe. / < fr. fétiche, cf. port. fetiço < lat. facticius – imitativ]. DN 
(1986)  
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Sâmbătă, 26 octombrie 2013. Zi frumoasă de altfel. Cu vreme fățarnică și preziceri meteorologice făcute 
la plesneală, ceea ce mi-a întreținut înnăscutul talent de mă îmbrăca gros exact când nu era cazul. Era 

zece fix când am evadat săpându-mi cu coatele tunelul printre fețele îmbâcsite din autobuz. Un pic 
ciufulită de pe urma unui conflict verbal cu o tanti care mă călca ostentativ pe picioare, am pășit afară 

amintindu-i zâmbetului să mi se posteze pe față ca să nu atrag neguri și ciori asupra casei, cu vehemența 
pe care o emanam.

Casa Filit era amenajată în imediata apropiere a Palatului Culturii și asta m-a făcut să gândesc că, în 
ansamblu, viața era frumoasă chiar și-așa cu degetele piciorului stâng îndurerate, chiar și-atunci, în 

dimineața cețoasă. Lume nu era multă. Poate era încă prea devreme pentru o zi de sâmbătă sau poate 
prea rece și prea aglomerat universul de femei călcătorese de picioare. Nu eram mulți, vreo treizeci de 
oameni dacă îi numărăm și pe cei de la centrul de informații Filit și pe reprezentanții editurilor care nu 
se puteau hotărî unde să se așeze. „Mai în spate? Nu, nu în spate. Mai în față? Nu, nu în față. Să stăm 

atunci în picioare.” Și-au stat în picioare. Pe scenă, Paul Gorban și Marius Sidoriuc făcuseră deja 
onorurile, iar invitații erau interesanți desigur. Îmi plăceau emoțiile lor. Foarte umane. Și-aveam 

sentimentul că, astfel, mi-i puteam apropia oarecum.
Călin Ciobotari, Marius Chelaru, Ioana Petcu, Livia Iacob, Emanuela Ilie, Bogdan Moisă, Ana Săndulescu, 
Ioan Răducea au fost actorii de pe scena dezbaterii intitulate riscant – „Mișcări, expresii și fetișuri”. Nu 

consider necesară evidențierea punctelor celor mai antrenante ale discuției, întrucât, cu o acuitate 
sporită, sforile/ concluziile pot fi trase cu ușurință. Dacă mă întrebați pe mine, caracterul haotic are și el 
farmecul lui. Cât despre felul de a fi în răspăr al cuiva, mi se pare mai degrabă că face parte dintre acele 

cazuri, rare ce-i drept, dar foarte fericite.
Mult respect lor, celor care sunt așa.



Paul  Gorban:  De ce  are  nevoie  scriitorul  de  un 
fetiș?

Emanuela  Ilie:  Eu nu cred că am vreun fetiș, și 
cunosc prea puțini, atât de bine pe ceilalți scriitori, 
fie  din generația mea,  fie  din celelalte  generații, 
care conviețuiesc armonic sau nu în Iașiul nostru 
contemporan  încât  să  pot  să-mi  permit  să  le 
comentez fetișurile. Nici măcar nu știu dacă au! 

Paul Gorban: Tu ai? 

Emanuela Ilie: Nu! Nu cred. 

Paul  Gorban:  Dar  de  ce  crezi  că  un scriitor  ar 
avea nevoie de fetiș? 

Emanuela  Ilie:  Se  alintă  scriitorii,  și  își  permit. 
Scriitorii  mari,  din  vestul  Europei,  din  America, 
trebuie să își permită, pot să-și permită, așa cât au 
voie și să se alinte. Ceilalți, habar n-am! 

Paul Gorban: Deci trebuie să fii un scriitor mare 
ca să îți permiți să te alinți, să ai fetișuri?

Emanuela  Ilie: Nu, nu, toți ne alintăm, asta este 
indiscutabil.  Ideea  de  fetiș  mie  personal  nu  îmi 
spune  mare  lucru,  dacă  mă  raportez  la  mine 
însămi. Ideea de fetiș cultural există. Dacă vrei să 
trecem spre celelalte subiecte, mi-aș permite doar 
atât să observ: din punctul meu de vedere, Iașiul 
cultural  seamănă  foarte  bine,  e  un  duplicat  al 
Iașiului real.  Avem de toate în Iașiul nostru cul-
tural:  avem  niște  vârfuri,  sau  niște  coline  dacă 
vreți, și în poezie, și în proză și în critică. Avem 
monumente,  avem  biserici  la  care,  din  când  în 
când,  ca  și  la  Sfintele  Moaște,  ne  închinăm,  ne 
amintim doar în zi de sărbătoare să le mai vizităm. 
Avem extrem de mulți care duc greul, dar încă n-
au răzbit la lumină. Avem de toate în Iașiul nostru 
cultural,  deci  avem  și  fetișuri,  presupun.  Avem 
câțiva  centri  administrativi,  avem multe  reviste, 
cenacluri.  Iașiul  cultural  este  eclectic  și  plin  de 
fetișuri, probabil. Clișee cu siguranță. 

Marius  Sidoriuc:  În  urmă cu  două  zile,  Teatrul 
Național spunea că, cei care ocupă scenariul mass-
mediei sunt cei care coboară primii, cei cărora nu 
li  se  lipește  limba  de cerul  gurii,  chiar  dacă  nu 
sunt  cei  mai inteligenți  pe  care  îi  are  societatea 
românească. Când a spus acest lucru, gândul m-a 
dus imediat la filmul Discursul Regelui, și cred că 
ați văzut acel film, cu acel rege care nu-și poate 
mobiliza națiunea printr-un impuls discursiv. Cred 
că dumneavoastră ați vorbit de acest complex al 
nostru, de a nu ne putea descâlci limba și de a nu 
ne permite să nu avem fetișuri, să nu avem miș-
cări excentrice. Nu putem oare cumva depăși acest 
complex discursiv? Putem să avem ceva din bâl-
bâiala  noastră,  și  mă  gândesc  aici  la  cei  din 
context, cum scoate totuși cineva din bâlbâiala sa 
un discurs. Putem să avem acel discurs al regelui 
și să scăpăm de complexul de a fi de la periferie? 
Ori cumva am sărit o etapă. Aș fi dorit să începem 
cu un discurs despre topologia discursului.

Emanuela  Ilie:  Pentru  mine  personal  fetișul 
înseamnă altceva.  Am înțeles  după  ce  ai  vorbit, 
Paul, despre conotația pe care o dai. 
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Paul Gorban: E o conotație contemporană asupra 
definiției  de  fetiș,  dacă  vrei  să  mergem  după 
dicționar. 

Călin  Ciobotari:  Prin  fetiș,  noi  am  înțeles  acel 
obiect pe care scriitorul, autorul îl înzestrează cu o 
putere supranaturală. 

Ioan Răducea: Cred că deja Ema a pus punctul pe 
I în vorba de fetișuri, în sensul de a cere vorba de 
piedici suplimentare pe care și le pune sau nu un 
scriitor, aflat într-un degajat, așa cum a spus Ema, 
eclectic, și cei care duc greul. De obicei trebuie să 
depășească  această  fază  fiindcă  trebuie  să  ducă 
greul. Indiferent ce complexe culturale sau perso-
nale ar avea în minte, trebuie să creeze dacă vor 
să se impună prin creația literară. Deci în sensul 
acesta am luat noi fetișul aici, ca să fie o discuție 
constructivă, să nu vorbim de alte lucruri, încă nu 
ne-am recunoscut cu toții maeștrii.

Livia  Iacob: Mulțumesc. Până la urmă, fetișul în 
afecțiunea pe care i-o dați dumneavoastră acum, e 
ceva care vine din zona artei, mai puțin din zona 
literaturii, și, dacă vreți, este un bun al societății 
de  consum,  chiar  în  această  înțelegere  de  secol 
XX, și cred că această discuție este puțin depășită 
în spațiul literal. Când Nichita Stănescu se trezea 
dimineața  și  vorbea  cu  copacul  Gică,  sunt  con-
vinsă că nu o făcea cu gândul că are un fetiș. Era 
ceva  ce  venea  din  interiorul  lui.  În  privința 
scriitorilor, ca să le cunoaștem fetișurile, ar presu-
pune  să-i  cunoaștem  în  intimitate.  Artiștii  sunt 
mult  mai  excentrici,  sunt  expansivi,  artiștii  din 
zona  picturii  sunt  voit  astfel.  Mă  gândeam  că 
există totuși niște diferențe. Scriitorii sunt foarte 
puternici  pe  zona discursivă,  exact  ceea  ce  spu-
neați dumneavoastră, și atunci fetișurile lor sunt 
gândurile, dacă vreți, gândurile pe care le pun pe 
hârtie.  Sunt  gesturile,  haideți  să  le  spunem  de 
marketing,  astăzi,  pentru  că  se  transformă  în 
strategii de marketing, și cred că nu este nevoie să 
fii neapărat scriitor mare ca să ai fetișuri.  Sigur, 
dacă bei un Pepsi înainte să scrii o poezie, asta nu 
înseamnă că ai un fetiș. E ceva ce ține de intimi-
tate și nu cred că trebuie să-l asociem numaidecât 
actului de creație prorpiu-zis. 

Ioan Răducea: Până la urmă, Paul cred că a avut 
intenție  bună.  Eu  mă  gândeam  mai  degrabă  la 
tipuri,  decât  la  fetișuri.  Treaba  asta  este  foarte 
sensibilă. Uite, Caragiale nu mergea la bucătărie, 
scria pe un colț de masă sau își îmbăta copiii ca să 
poată  să fie  liniște  în casă? Putem numi și  asta 
poate  o  tendință.  Domʼle,  nu  poți  în  astfel  de 

condiții.  În  condițiile  de  stress,  fiecare  scrie  pe 
unde apucă. Și cred că lucrul ăsta se vede destul 
de  bine  în  scriitura  unora,  cel  puțin  a  unor 
angajați la revistă, sau care au obligații jurnaliste 
de a livra un material. Aici da, se vede mai mult 
stress, și un mod de a strica mâna printr-o scriere 
mult  prea  frecventă  și  pe  aceleași  conținuturi, 
teme.  Ăsta  este  un  risc  pentru  un oraș  cultural 
important cum e Iașiul. Un mare scriitor, ați amin-
tit de Hemingway, de multe ori se retrage, fuge, 
cucerește ce-a cucerit el prin Africa, Kilimanjaro, 
nu? Caută un spațiu protector  în care să-și per-
mită  să  aibă  fetișuri,  altminteri  nu  merge.  Deci 
creația este și un act de libertate, și libertate multă 
presupune și izolare. Acolo te poți juca de-a feti-
șurile,  poți  bea  Pepsi  înainte  de  scriitură,  alt-
minteri nu merge mâna.

Călin Ciobotari: Recunosc că e generoasă tema de 
discuție, cu atât mai mult cu cât există foarte mul-
te sensuri ale fetișului. Un sens obiectual, primitiv, 
la care a făcut Paul referire în deschidere delec-
tându-ne  puțin  și  lateralizând  discuția,  însă  mai 
există  și  multe  alte  sensuri  ale  fetișului.  Cum 
spunea  doamna  Iacob,  fetișul  ca  idee.  În  teatru 
există sintagma de „actor  fetiș”,  actor  pe  care  îl 
joacă obsesiv un regizor. Decupez de aici ideea de 
obsesie.  Există  idei  fixe  ale  prozatorilor,  ale 
poeților, ale literatorilor, care de la un punct lu-
crează  în  deserviciul  respectivilor  pentru  că  ră-
mân  blocuri  comune,  uzate,  tot  mai  uzate  în 
scriitura lor. În primul sens de care spuneai cred 
că intră  în joc  anecdotica  de multe  ori,  nu știm 
exact ce făcea Hemingway înainte de a se apuca 
de scris sau nu știm dacă Daniel Corbu nu încerca 
să-și  creeze  o aură  și  mai specială de  amploare, 
vorbim de amulete și așa mai departe. Mai există 
un tip de fetiș al scriitorului de azi, care poate fi 
înțeles sub zodia prejudecății. Scriitorul de astăzi, 
cred  eu,  are  ca  principal  fetiș  ori  nostalgia 
cititorului și absența acestuia, ori dacă nu, frica de 
a nu fi receptat. Pentru că la ora asta, e principala 
problemă cu care se confruntă literatura, în spe-
cial cea ieșeană, a cărei vizibilitate încă are pro-
bleme, și sunt de acord cu Ema când vorbește de 
acel lucru, discursul ei despre colinele în literatura 
ieșeană. Sunt câțiva, să fim realiști, scriitori vizi-
bili,  citiți de un public amorf,  care știm că vând 
foarte  mult,  în  rest  ne  citim  între  noi  și  aici 
intervine un alt fetiș, un fetiș al singurătății și un 
autism de ăsta frumos, pe care vrem sau nu vrem, 
ni-l asumăm.

Emanuela Ilie: Ne citim între noi dacă provenim 
din aceeași zonă de pregătire, dacă provenim din 
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același  spațiu  cultural,  ne  citim  între  noi  dacă 
suntem critici,  suntem suficient  de  răutăcioși  cu 
ceilalți critici,  nu-i așa? Ne citim între noi poeții 
din aceeași generație, ne citim la un cenaclu, la un 
salon  de  literatură  și  cam  atât.  Dialogul  dintre 
generații suferă enorm, și știm foarte bine care au 
fost  ecourile  după  niște  evenimente  recente  în 
care am adus împreună, sau nu noi personal, s-au 
adus  împreună,  scriitori,  poeți,  prozatori  din 
generații diferite. Ecourile încă nu s-au stins.

Călin  Ciobotari:  Oricum, Paul, dacă îmi permiți, 
sensul  inițial,  cel  primitiv,  al  fetișului  ca  obiect 
cred că a devenit un lux în ziua de astăzi. Dacă e 
să mă întrebi pe mine care e fetișul meu, aș spune 
că  e  criza  de  timp.  Rupt,  schizofrenizat  în  „n” 
activități, în „n” discursuri, găsesc din ce în ce mai 
rar timp pentru proză, atunci fetișul meu devine 
ceasul de pe mână sau de pe birou la care mă uit 
înspăimântat dându-mi seama că nu mai am timp 
să mă dedic  scriiturii.  Iată de  ce  vorbesc  despre 
fetiș ca un lux. Chestia asta cu fetișuri vine dintr-o 
atitudine față de scris ca ritualitate, ceva aproape 
cu deschidere către o sacralitate a scriiturii. La noi 
s-a cam profanat toată povestea aceasta și atunci 
nu ne rămâne decât să sperăm că găsim timp și 
pentru  literatură.  Trebuie  să  trăim,  cum spunea 
Brecht,  întâi  stomacul  și  după  aia  capul.  Eu  nu 
cred în alt discurs, mai ales când ai o familie, când 
ai niște rate, când ai altele pe cap. 

Paul  Gorban:  Haide  să  mergem  în  zona  mai 
tânără. Îi provoc pe cei doi, pe Bogdan și pe Ana. 
Observ că mereu vă folosiți de Facebook. Poate fi, 
această rețea, sau în general rețelele de comuni-
care, pot fi niște fetișuri? Pentru că cei mai mulți 
dintre  cei  tineri  sunt  oarecum  dependenți  de 
această formă de comunicare  și nu se simt bine 
până nu au o replică, până nu descrierea se întâm-
plă la nivel rece, acolo. 

Bogdan Moisă: Nu știu în ce măsură Facebook-ul 
poate deveni fetiș. Probabil că devine mai mult un 
automatism, genul ăla de site pe care îl deschizi 
prima  dată  când  deschizi  browser-ul  pentru 
internet.  Nu  știu,  Facebook-ul  e  destul  de  vast: 
mulți  oameni  îl  folosesc  pentru  diverse  lucruri: 
poți  să îl  folosești  ca  să pierzi  vremea,  ca  să  ai 
chat-uri, să vorbești cu alți oameni și chiar ca să 
iei informații, să găsești articole destul de intere-
sante. Nu-i chiar așa de unilateral.  Nu știu în ce 
măsură ar putea să fie un fetiș, bănuiesc că da, ca 
orice lucru. Jocurile video pot fi un fetiș, dacă ne 
referim la ele ca o obsesie. Pentru mine, cel puțin, 
Facebook-ul  e  mai  mult  un  automatism,  nu  pot 
spune că dacă n-ar exista, aș fi afectat. 

Paul Gorban: Ana, tu mereu pui un text și aștepți 
reacții.  De altfel,  Facebook-ul am înțeles  că este 
pentru tine și un fel de sursă de inspirație. Iată, 
scriitorul,  în  general  când  are  un  fetiș,  imediat 
caută să se inspire. 

Ana Săndulescu: Din cauza faptului că discuția a 
devenit  mai  expansivă,  să  zicem,  din  mai  multe 
perspective,  și  pentru că subiectul principal  este 
cuvântul „fetiș”,  văd prin asta de fapt un soi de 
protocol în urma căruia scriitorul ajunge la starea 
specifică a actului scriitoricesc. Acest fapt poate fi 
individual,  și  este  intim. Eu acum folosesc  Face-
book-ul  pentru  promovare.  Desigur,  postez  un 
fragment și aștept reacții, dar consider fetișul acel 
ceva  care  te  schimbă,  ori  pentru  mine  reacția 
celorlalți  este  indiferentă.  Nu  mă  face  să  mă 
schimb pe mine ca om, asta nu înseamnă că nu o 
să mai scriu sau o să scriu mai mult. Nu cred că 
Facebook-ul  este  totuși  un  exemplu  bun  pentru 
fetiș.

Bogdan  Moisă:  Nu cred  că  poate  să  devină  un 
fetiș,  pentru  că,  de  obicei,  acesta  se  creează  în 
intimitate. Iar Facebook-ul nu are intimitate, ești 
expus tuturor, e și normal să apară o disimulare 
foarte  puternică  și  nu  cred  că  poate  deveni  un 
fetiș. 
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Paul Gorban: Ioana, pentru tine, în zona artelor?

Ioana  Petcu:  Eu sunt omul întrebărilor.  Eu încă 
sunt  nedumerită:  cum  punem  accentul  corect? 
„Fétiș” sau „fetíș”? Pentru că am senzația că avem 
o mică problemă aici. În zona artelor, sigur, este 
plin, deja Călin a vorbit puțin despre niște lucruri 
la  care  și  eu  mă  gândeam,  dincolo  de  „actorul 
fetiș”.  Și  dincolo  de  obsesiile  care  se  găsesc  în 
teatru, și nu numai, în arta vizuală, și numesc aici 
cam toate formele posibile din ultimul timp care 
au tot apărut, și formele de graniță dintre teatru și 
artă vizuală, „performance happening”, și așa mai 
departe. Se folosesc de tot soiul de obsesii,  le-aș 
numi  altfel,  până  la  termenul  de  „fétiș”,  „fetíș”? 
Cred că există o anumită diferență între obsesie și 
fetiș.  Și  cred că pe  această  direcție  putem vorbi 
mai târziu de o anumită manieră. Adică anumite 
obsesii, motive care se tot repetă în arte, devin la 
un moment dat maniere, manierism. Și aici cred că 
discuția ar fi foarte interesantă: cum și cât de mică 
e diferența dintre cele două, autenticitate și căde-
rea în maniere. Lucrul acesta se poate vedea cel 
mai ușor astăzi pe scenă, dar și la nivel de scrii-
tură,  pretutindeni.  Probabil  că  această  problemă 
vine  de  foarte  departe,  până  la  urmă.  Mi-aduc 
aminte că și anticii aveau aceeași problemă, numai 
că nu și-o puneau așa.

Ioan  Răducea:  Este  o  problemă  de  sociologie 
literară, fiindcă deja s-a remarcat - spațiul literar 
ieșean, ca orice spațiu din lume, este construit pe 
straturi.  Există niște  vârfuri,  pentru tineri  există 
niște  dinozauri,  la  care  va trebui să ajungem cu 
timpul dacă vrem să fim consacrați. Este vorba să 
urmărești maniera, sau să urmărești, mă rog, dacă 
este vorba despre arta autentică, modul de creație 
al acelor deja consacrați. Și aici există un risc de 
autolimitare,  fiindcă  cei  consacrați  nu  sunt  nea-
părat  și  valorile  perene  ale  unui  anumit  spațiu 
creator.  Așadar,  valorile  perene  ale  unui  spațiu 
sunt departe de a fi cu numele în vogă. Și noi, ca 
ieșeni,  avem un  model  literar  suficient  de  com-
plex. Fiecare în spațiul său de creație, încercăm să 
urcăm  aceste  trepte  către  consacrare.  Aici  este 
riscul  și  cred  că  cuvântul  „fetiș”,  ar  trebui 
schimbat  către  o  zonă  de  interes  mai  acută.  Ar 
trebui  să  folosim sensul  de  „piedică”.  Piedici  pe 
care ni le impunem în creația noastră, ținând cont 
de niște fapte care, cu timpul, vor deveni auten-
tice.  Aici  intervine  rolul  celor  care  îndrumă 
creația, rolul celor care încearcă să dea libertatea 
de  exprimare  tinerilor  scriitori,  în  același  timp, 
păstrând cadrul instituțional adecvat. Cred că sunt 
câteva  încercări  în  Iași,  spre  deosebire  de  alte 

orașe. Iată o revistă interliceală cu un nivel mare, 
Alecart. Avem cenacluri, unul dintre ele îl conduci 
chiar tu, Paul Gorban, cu o revistă adecvată, care 
lansează un spațiu de creație pe cât se poate liber 
de fetișuri. Și mai ales care încearcă să ignore un 
anumit  patronaj  care  întotdeauna  va  face  rău 
libertății de creație, cel puțin în astfel de cercuri. 

Marius Sidoriuc: V-aș adresa o întrebare legată de 
fetiș.  Există  o  cenzură  religioasă  în  utilizarea 
fetișurilor? Pentru că, la bază, termenul de „fetiș” 
presupune acel idol față de care oamenii își arată 
adorarea, iar fetișul nu era un obiect exclusiv, nu 
era personal, ci presupunea o împărtășire a unei 
colectivități  de  unde  venea  un  tip  de  aderare 
comună. În spațiul religios creștin, putem vorbi de 
o cenzură? 

Călin  Ciobotari:  Nu știu,  depinde  de  gradul  de 
religiozitate a fiecărui autor în parte. Sunt autori 
total  indiferenți  față  de  faptul  că  tastează  lângă 
Mitropolie.  La  fel  cum  sunt  autori  eminamente 
preocupați să traducă sacralitatea în opera lor. Nu 
știu ce să răspund, pentru mine căile acestea din 
păcate sau din fericire nu s-au prea întâlnit.  Mă 
preocupă foarte mult în scriitura mea metafizicul, 
însă nu trecut prin moaștele Sfintei Parascheva. E 
un metafizic diferit. 
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Marius Sidoriuc: Mărturiseai într-un interviu, în 
copilărie  pășteai  gâștele  la  marginea  eternității. 
Este  o  expresie  aparent  puerilă,  dar  am  legat 
lucrul acesta de primul termen al scoaterii noastre 
în mișcare. Cum era acea mișcare a ta de copil în 
vecinătatea eternității? 

Ioan  Răducea:  Vorbești  de  cimitirul  Eternitatea, 
da? 

Călin  Ciobotari:  Aici  este  mult  mai  subtilă 
discuția. Îmi pășteam gâștele în satul bunicilor mei 
de la granița cu URSS, undeva prin Bucovina, și 
era  clar  pentru  toată  lumea  că  URSS-ul  este 
eternitatea,  Marius.  Atunci,  trebuie  să  privești 
într-un  mod  cât  se  poate  de  realist  expresia 
aceasta, și să înțelegi că a paște gâștele în limita de 
nord a țării, pe la vremurile înainte de ʼ90, era un 
lucru  interesant.  Însă  dincolo  de  asta,  să  știi  că 
metafizicul, așa cum se ipostaziază el în scriitura 
unor  anume  creatori...  Eu  nu  cred  că  există 
scriitori  trăind  până  la  metafizică,  indiferent  de 
realismul  crunt  al  acestei  perioade.  Metafizicul 
acesta poate fi asumat ca un fetiș lăuntric, pe care 
îl purtăm în noi involuntar, uneori. Și aici este o 
altă  discuție:  fetișuri  inconștiente.  Poate  ar  fi 
interesant să dezvoltăm și ideea ta. 

Emanuela Ilie: Să readucem și punctul de discuție 
din nou pe planul de relație dintre trei rețele, ar 
spune  cineva,  păcat  că  nu se  află  în  sală.  Unul 
dintre pericolele care ne pândesc pe toți cei care 
scriem, cei de față, sunt convinsă, este fetișizarea 
unor maniere. Fetișizăm registre, maniere poetice, 
prozastice, dramaturgice, și pericolul este de a nu 
avea nimic  original.  În  momentul  în  care  idola-
trizăm tipurile de scriitură, în sensul cel mai larg 
aici, sau de artă, nu mai putem fi originali. Și când 
spuneam că sunt foarte mulți care duc greul, m-
am referit  totuși  și  la  acei  foarte  mulți  care  nu 
sunt conștienți cât de important este să-și găseas-
că o marcă personală, un tipar, să iasă din tiparul 
majorității. Într-adevăr, sunt sute de poeți numai 
în Iași. Sunt foarte puțini cei care pot fi recunos-
cuți  și  trebuie  să  ajungem  și  în  această  zonă, 
trebuie să preluăm discuția.

Livia  Iacob:  Vroiam  să-i  răspund  lui  Marius 
printr-un  celebru  aforism,  care  de  fapt  este 
epitaful  lui  Nikos Kazantzakis,  un epitaf  superb, 
care cred că va răspunde foarte simplu la între-
bare: „Nu sper nimic, nu cred nimic, sunt liber”. 
Așadar, până la urmă, scriitorul este liber în fața 
oricărei forme de constrângere,  incluzând aici la 
un moment dat și religia sau ceea ce unii înțeleg 

în  chip  fals  prin  religie.  Cât  privește  discuția 
adiacentă,  către  care  sunt  și  eu  de  acord  că  ar 
trebui să ne îndreptăm mai degrabă, există valori 
autentice în Iași. Prin valoare autentică nu înțeleg 
neapărat acea valoare pe care o confirmă presa, 
publicarea într-o editură de prestigiu sau apetența 
unor critici literari pentru un anumit autor. Ci mai 
degrabă  talentul  pe  care,  cu  puțină  sinceritate, 
fiecare  dintre  noi  îl  recunoaște  în  celălalt.  La 
această  relație  mai  avem  încă  de  lucrat.  Avem 
valori, dar nu avem o axiologie reală. Am observat 
acest  lucru  peste  tot  pe  unde  am  umblat  și  în 
decursul ultimilor 20 de ani, să spun așa, aici în 
Iași, mai ales.

Ioana Petcu: Eu sunt puțin mai departe de zona 
strict literară, dar pot să vă spun că teatrul este o 
întreagă problemă a discuției ce înseamnă auten-
ticitate și cum le diferențiem. Și atunci a picat ca o 
mănușă  această  replică,  pentru  că  foarte  multă 
lume, foarte mulți tineri, pentru că lucrez cu ei în 
universitate, vin și mă întreabă: spuneți-mi, cum 
ar trebui să scriu o cronică? Care este rețeta cea 
mai bună? Ce ar trebui să fac pentru a avea un stil 
regizoral  recognoscibil?  Am  răspuns  de  fiecare 
dată că eu nu cred în rețete, nu cred în căutarea 
neapărată a autenticității, a felului în care te faci 
recunoscut,  ci  cred  în  acea  sinceritate  de  care 
vorbeați,  în  acea  căutare  interioară  și  de  expri-
mare  a  sinelui.  Cred  că,  de  fapt,  discuția  este 
foarte sensibilă și foarte fragilă, foarte complexă, 
și riscă să rănească multe suflete și orgolii. Eu nu 
cred  în  formule,  eu  cred  în  sinceritatea  cu  tine 
însuți,  și drumul pe  care  ți-l  faci.  Cu cât  ai mai 
multe întrebări și variante de răspuns, cred că ești 
pe  calea  cea bună.  Nu cred în rețete,  pentru că 
acestea duc în manierism. 

Livia Iacob: Este adevărat, este foarte adevărat, că 
îți  dorești  să  recunoști  în  generația  tânără,  să 
spunem în Bogdan Moisă, să știi că acel text este 
scris de el, așa cum recunoști cu ușurință astăzi un 
text scris de Ovidiu Nimigean. Sau de Paul, dar nu 
vroiam să fiu subiectivă. Către asta trebuie să ne 
îndreptăm,  către  a  ne  educa  pe  noi  înșine,  să 
recunoaștem talentul acolo unde există fără parti-
prís-uri.  Parti-prís-urile  vor  exista  întotdeauna, 
dar suntem suficient de inteligenți ca să le depă-
șim. Asta ar trebui să fie un deziderat real. 

Paul Gorban: Cel puțin trei persoane dintre voi, 
cei invitați aici,  ați pomenit cuvântul manierism. 
Și  între  fetișuri  și  manierism  există  o  legătură 
puternică. Te întreb pe tine, Emanuela, pentru că 
ești critic literar. 
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Emanuela  Ilie:  S-a  vorbit  atât  de  bine  despre 
critica literară ca despre o formă de vampirizare, 
sau despre un gen vampir. Eu prefer să-i ascultăm 
pe cei care scriu literatură. 

Paula Gorban: Și critica literară este o literatură!

Emanuela  Ilie:  Bine,  nu  intrăm pe  acea  zonă  a 
discuției, please! 

Paul  Gorban:  Spune-mi,  ca și  critic  literar,  cum 
vezi această formă de trecere a manierismului de 
la generația ʼ80 la generația mai tânără? Pentru că 
se spune că amândouă generații mizează pe un tip 
de biografis.

Emanuela Ilie: Iarăși, cred că ne referim la lucruri 
diferite,  și  asta  nu este  rău.  Nu știu foarte  bine 
care este aportul dintre generații, cel clamat și cel 
real.  Problema nu se pune cum ne depășim ma-
nierismele.  Aceasta  este  o  problemă  falsă.  Pro-
blema este să identifici foarte corect, să fii onest și 
cu tine însuți, și cu toți ceilalți, să recunoști valoa-
rea acolo unde există. Avea dreptate Livia. Bine, 
surd nu poți fi la zgomotul de fond al acestei vieți 
foarte agitate, mediatice. Revistele, știi foarte bine 
cum se  produce una și  știm foarte  bine  cum se 
conduce un cenaclu. Sau mă rog, presupunem că 
știm. Știm foarte bine care sunt rigorile, care sunt 
prejudecățile pe care încercăm să le călcăm. Știm 
foarte bine care sunt tabu-urile de care ne apro-
piem cu sfială. Știm foarte bine că există mentali-
tate  de  haită,  care  conduce.  Ne  căutam câte  un 
lider,  un  mascul  alfa  și  ne  grupăm  foarte  res-
pectuos sau nu în spatele lui, îl împingem în față, 
ne  neglijăm  în  scriitori  onești,  dar  de  fapt  as-
cultăm de cu totul alte rigori decât acele ale valo-
rilor autentice. Sigur, suntem oameni. Avem, cum 
spunea  Călin,  de  hrănit  niște  guri.  Un  adevăr 
foarte dureros. Într-adevăr, un scriitor trebuie să 
trăiască. De foarte multe ori, cei care scriu, după 
cum s-a observat aici,  există pericolul  de a crea 
manierismul în momentul în care publici constant 
în jurnale, săptămânal. Eu nu-i judec foarte aspru 
pe  cei  care  publică  într-un X cotidian,  X  săptă-
mânal, pentru că trebuie să trăiască. Problema este 
cum împacă această necesitate de o grafică reală, 
nu știu cum altfel să-i spun, cu idealul, dacă are. Și 
ar trebui să avem cu toții idealuri. Să fim onești cu 
noi înșine, aceasta este problema. Cum împăcăm 
rigorile care din varii părți ne invadează sau nu, 
ne  conduc,  ne  împing sau nu să facem anumite 
gesturi. 

Ioan  Răducea:  Este  vorba  aici,  într-adevăr,  de 
lupta dintre real și ideal. Un critic literar caută să 
fie  onest,  și  de  multe  ori,  în  sinele  său,  știe 
adevărata ierarhie de valori. Dar fiindcă este om, 
nu poate să o afișeze niciodată. 

Emanuela  Ilie:  Nu  trebuie  să  ne  grăbim  să  ne 
spunem  imediat,  să  ne  stricăm  topurile.  Eu  nu 
cred în asta câtă vreme literatura aceasta contem-
porană încă se construiește. 

Ioan Răducea: Pe de altă parte, suntem în 2013, și 
lucrurile  sunt  cu  totul  altfel  decât  înainte  de 
Revoluție.  O critică,  să zicem,  care  joacă un rol 
instituțional  nu  mai  poate  fi  astăzi  posibilă,  cel 
puțin în condiții de teoreme ale dictaturii.  Omul 
care critică și încearcă să fie obiectiv nu are acel 
prag instituțional sigur de dinainte. Depinde de un 
grup. Și atunci, de unde obiectivitate din moment 
ce depinzi de cineva? Așadar, fiecare dintre noi, în 
măsura în care suntem onești, vom căuta să creăm 
de fapt acest cadru care lipsește în viața literară 
ieșeană și în general națională. Aceasta este pro-
blema, o problemă de sociologie. 

Livia Iacob: Pot să-ți răspund, Paul?

Paul Gorban: Da.

Livia Iacob: Dacă am înțeles eu corect întrebarea, 
încercai să ne provoci la o paralelă între  câteva 
coordonate ale generației ʼ80 și ale generației tine-
re în ceea ce privește manierismul. Este adevărat 
că generația tânără încă se va dezvolta de acum 
încolo.  Așadar,  ceea  ce  înțelegem  astăzi  prin 
generație  tânără  ca  vârstă,  ca  apartenență  la  o 
anumită vârstă și nu numai. Cred că există câteva 
plusuri și câteva minusuri față de cei din generația 
ʼ80. De pildă, am urmărit acest fenomen mergând 
la  cenaclurile  literare,  și  acolo  se  vede  cel  mai 
bine, chiar în dezbaterile aprige și polemicile nu 
întotdeauna  corecte  dintre  participanți.  Dacă 
generația  ʼ80  era  bazată  pe  o  anumită  viziune 
reductibilă  la  mașina  de  scris,  generația  tânără 
este  îndatorată  computerului.  Este  un  laitmotiv 
care apare și în poezie și în proză, de la „computer 
love”  la  „computer  hate”  nefiind  decât  un  pas. 
Apoi, ceea ce o deosebește este, cred, o depășire a 
șocului  pe  care  îl  provoacă  marile  orașe  și  o 
reîntoarcere către interioritate. Am observat acest 
lucru  la  unii  poeți  foarte  buni  din  generația 
tânără,  cum  este  Bogdan  Federeac  de  exemplu, 
cum  este Ioana Miron, încă nedebutată. Pentru că 
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i-am fost profesoară, am încercat să o provoc să 
debuteze,  dar  faptul  că  ea  încă  are  o  reținere, 
spune  foarte  mult  despre  faptul  că  există  o 
conștiință  a  scrisului  la  oamenii  tineri,  foarte 
acidă, chiar autoironică în anumite cazuri. Sigur, 
pe lângă aceste coordonate de suprafață, există și 
o întoarcere către ceea ce este profund uman în 
noi. Tinerii sunt interesați și de sentimente, fără a 
cădea în sentimentalism, sunt interesați de proble-
ma bolii,  lucru  mai  puțin  la  îndemâna  oricui  și 
chiar  către  înțelegerea  oricui,  au  depășit  acest 
nivel al situării omului într-un peisaj,  natură, de 
cele  mai multe  ori  ostilă,  și  spațiul pe  care  ei  îl 
aduc  aproape  la  grămadă  în  vizorul  publicului, 
este cel al interiorului. Proiectat și în personaje la 
un moment dat, cum se întâmplă și în proza Anei, 
într-un limbaj care i-a șocat pe mulți, pentru că nu 
i-au înțeles mizele. 

Emanuela  Ilie:  Interioritatea  nu  este  specifică 
vârstei, asta nu înseamnă că nu sunt de acord, în 
mare parte, cu ce a spus Livia. Noi suntem colege 
de mult timp, trebuie să spun și prietene, dar cred 
că zona aceasta a intimității  nu este  specifică  și 
felul  în  care  se  mizează  pe  interioritate  nu este 
specifică  vârstei  tinere.  Un  scriitor  autentic, 
indiferent de vârstă, nu are cum să ignore această 
latură a scrisului. Poate s-a schimbat felul în care 
înțelegem  fiecare  generație,  legat  de  responsa-
bilitatea fiecăreia. Aici, intervine iarăși o problemă 
extrem  de  serioasă.  Ce  înseamnă  astăzi  respon-
sabilitatea?  Fața  de  ce,  de  cine  suntem  respon-
sabili?  Și  sigur,  răspunsul  meu  este,  în  primul 
rând,  acela  că  suntem  responsabili  față  de  noi 
înșine, și abia apoi față de literatură ca atare. 

Marius  Sidoriuc: Să revenim la fetișuri.  Știm cu 
toții  că  scriitura  este  o  formă  de  terapie.  Este 
folosit comunismul ca terapie pentru a scăpa de 
un  idol  care  nu  mai  piere?  Se  folosește  mult 
această temă a comunismului în literatură, inclu-
siv în cea ieșeană. Este o formă de terapie, de a 
scăpa de idolul care nu mai piere?

Călin  Ciobotari:  Este  interesantă întrebarea.  Nu 
pot să remarc, s-a cam dezorganizat discuția, am 
sărit de la manierism la intimitate și nu mai pricep 
nimic. Dar, și dezordinea este un farmec în sine. 

Marius  Sidoriuc:  Tocmai,  avem  un  titlu  pentru 
mișcare, așa probabil se mișcă mințile noastre. 

Călin  Ciobotari:  Nu știu dacă este  musai  vorba 
despre  terapie  cât  de  a  specula  o  temă  foarte 
interesantă,  în  special  pentru  cititorul  din  afara 
spațiului românesc: tema comunismului. Și nu este 
valabil  doar în literatură,  ci  și  în cinematografie 
sau în artă. Cei din occident încă privesc comunis-
mul ca pe un lucru exotic, și acest subiect îi atrage 
în  mod  instinctiv.  Involuntar,  mi-am  dat  seama 
recent  că  am trei  cărți  scrise  despre  comunism: 
una cu piese de teatru care au tangență cu această 
temă, un roman apărut la Polirom și un alt roman 
la Ideea Europeană, Captiv în Epoca de aur. M-am 
întrebat eu însumi, la rece, încercând să fiu obiec-
tiv, de ce m-a preocupat atât de mult tema aceasta. 
Probabil, răspunsul este că, vreau sau nu, sunt un 
produs  al  acelor  vremuri.  Copilăria  mea  este 
îndatorată profund acelor vremuri, iar codul meu 
genetic poartă în sine nume, întâmplări, atitudini, 
mentalități din acea perioadă.  Că vrem să ne dez-
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bărăm de ce a fost rău în acea epocă, este altceva, 
însă nu putem să închidem ochii și să ne astupăm 
urechile la vocile care urlă în noi. În altă ordine a 
ideilor, recunosc că și la asta mă gândeam. Ce-o fi 
vrând  Paul  cu  acest  fetiș?  Mă  gândeam că  este 
vorba  și  despre  temele  care  devin  obsesive  în 
literatură, și m-am gândit la tema comunismului. 
M-am gândit și la valul acesta de „pornăciune”, i-
am spune noi, însă, evident, cu pozitivitățile lui la 
nivelul exploatării.  Romanele precum  Letopisețul 
au  început  să  dea  îndărăt  sau  mă  rog,  era  un 
curent  pe  la  începutul  anilor  2000,  care  a  făcut 
destul  de  mult  rating.  Iată  alt  fetiș,  în  ordinea 
accepțiunii fetișului. Tot la nivel de teme, în Iași, 
constat că există însă o voluptate de tip sadove-
nian,  cel  puțin  în  proza  întâlnită  în  special  la 
autorii de o altă vârstă și care mai au audiența lor. 
Ei sunt indiferenți la noile tendințe, noile teme. Ei 
au  rămas  cumva  blocați  într-un  timp  aproape 
mitic, și discursul lor este interesant tocmai prin 
faptul că devine exotic și singular în priză.

Marius Sidoriuc: Atunci, și mișcările personajelor 
sunt cuprinse într-o anumită temporalitate. Nici a 
postmodernului, nici a agitației. Atunci? 

Călin Ciobotari: Evident, dar aceste lucruri diferă 
de  la  caz  la  caz.  Tu însuți,  ca  prozator  postmo-
dernist,  poți  concepe  idei  ironice  sau  personaje 
pur sadoveniene și pe care să le tratezi privite din 
afară,  de  astăzi,  să  spun  așa.  Literatura  este 
infinită, poți face orice, oricum și așa mai departe. 
Aici este importantă altă chestiune. Te interesează 
cititorul,  te  gândești  la  cititor  sau te gândești  la 
tine atunci când scrii? Pentru că senzația mea este 
că foarte mulți dintre scriitorii de astăzi sunt cât 
se poate de preocupați de cei care îi receptează. Și 
atunci  ei  fac  un  soi  de  compromis,  pentru  că 
încearcă să vadă care este trendul pieței și să scrie 
în  așa  fel  încât  să  intre  pe  acea  nișă.  Să  placă 
criticilor, să placă publicului de mall sau mai știu 
eu  cui.  Atunci,  sigur  că  este  vorba  despre  un 
compromis cu tine însuți, trădarea modului tău de 
a fi artist. În raport cu prezentul, riști foarte mult 
publicându-ți  în  mod  autentic  gândurile  sau 
trăirile. Și atunci, mereu faci o formă de compro-
mis. E ca și în teatru, mereu am teatrul ca exem-
plu, pentru că asta mă preocupă în ultima vreme.

Ana  Săndulescu:  Pot  să adaug ceva? Am să vă 
spun totuși, deși am început o dezbatere de tipul 
telefonul fără fir. S-au ajuns la niște puncte comu-
ne, cum ar fi tema responsabilității. Atunci, dacă 
ne raportăm la ce se întâmplă, fiecare scriitor, în 
funcție de perioada în care a trăit, este responsabil 

în felul său. De exemplu, când scriam la început, 
aveam tendința  să  fiu  exagerată  sau  să  folosesc 
cuvinte triviale, sau chiar „pornăciuni”. După care 
mi-am dat seama că se poate și altfel, în sensul în 
care responsabilitatea mea ca scriitor este să văd 
mai departe de actul intim și să îmi dau seama că 
la un moment dat, chestia aceasta caută să fie un 
reper pentru celelalte persoane care scriu, care mă 
ascultă și la care ajunge mesajul. Această chestie, 
cumva m-a făcut să gândesc mai responsabil și să 
încerc  să-mi  modific  discursul,  deci  nu  mai  ex-
ploatam teme de acest  fel.  În schimb,  eram mai 
sinceră cu mine însumi și încercam să mă feresc 
de sfera aceasta. 

Marius  Sidoriuc:  Ai  făcut  apel  la  sinceritatea 
discursului. 

Ana  Săndulescu:  Exact!  Și,  de  exemplu,  dacă 
aveam  un  cuvânt  mai  urât,  să  spunem,  mă  ra-
portam la mine ca individ, care trăiește totuși în 
România. Până la urmă, nu-ți pierzi aceste limite, 
chiar dacă intri acolo, în universul tău, și scrii, ești 
conștient.  Actul scriiturii  este responsabilitate în 
toate  punctele  de  vedere,  atunci  când  mesajul 
ajunge și la ceilalți. 

Marius Sidoriuc: Altfel spus, nu trimitem orice în 
lumea literaturii.

Ana Săndulescu: Exact aici vroiam să ajung! 

Livia Iacob: În privința prozei, cred că se întâmplă 
un lucru foarte interesant pe care l-au constatat 
toți cei care au încercat să facă proză și ca nivel 
experimental.  La  un  moment  dat,  Dan  Lungu 
împreună cu Lucian Teodorovici aveau acel curs 
de  creative-writing,  și  am  văzut  acest  lucru  la 
Salonul  0+,  când  au venit  câteva  vârfuri,  așa  le 
spuneau  ei,  la  care  pur  și  simplu  am  văzut  că 
lipsește orice legătură cu ceea ce înseamnă proza 
de calitate. Este un efort să poți să scrii așa ceva și 
este  efortul  de  care  are  nevoie  narațiunea.  Ori 
astăzi, dacă urmărim foarte atent momentul 2000, 
literatura  pornografică  a  fost  depășită,  ba  mai 
mult decât atât, este un moment nesemnificativ în 
istoria  literaturii  noastre.  Este  mai  degrabă  o 
campanie a receptării decât a literaturii propriu-
zise. Literatura s-a întors către literatură, proza s-a 
întors  către  narațiune,  către  evenimențial  și  cei 
mai  buni  autori  ai  momentului  sunt  cei  care  te 
provoacă să urmărești până la capăt o narațiune. 
Din acest punct de vedere, mă refeream la interi-
oritate.  Evident că există la orice  generație și  la 
orice  poet  dorința  către  interioritate.  Dar  mă 
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refeream la absența, să spunem, a unui complex al 
interiorității. Adică pot fi sinceră în poezie fără ca 
ceilalți să mă judece pentru asta.

Marius  Sidoriuc:  Aș  face  o  completare  la  etica 
scriiturii. S-a scos o carte în care autorul compară 
etica cu un copil. Fără o etică a scriiturii, aș vedea 
această  lume  plină  de  copii  orfani,  un  azil 
ambulant. Peste tot văd această imagine. 

Emanuela  Ilie: Nu sunt de acord pentru că sunt 
mamă,  și  pentru  mine  ideea  de  maternitate  im-
plică altceva decât o aruncare a unui ceva, a unui 
produs în lume. 

Ioana Petcu: Aș vrea o completare. Mie îmi place 
foarte mult că suntem din domenii diferite și acest 
dialog  dintre  lumea  pusă  în  scenă,  practică,  și 
lumea pe hârtie. Este foarte interesant! Însă spun 
că pe mine mă bucură foarte mult teatrul, și Călin 

vorbise puțin, lansase ideea că în teatru se vede în 
ultimul  timp  din  generația  tânără  o  respon-
sabilizare și atingere în ceea ce privește respon-
sabilitatea foarte evidentă. Pentru că și aseară am 
fost la un spectacol care era produsul unui proiect 
prin AFCN, care vorbea exact despre chestiunea 
aceasta:  despre  ce  facem cu oamenii  noștri,  așa 
cum suntem noi. Și asta este extraordinar. Există 
falia aceasta tânără până undeva la 40 de ani, care 
se  preocupă  constant  de  problemele  reale  ale 
societății  noastre  estice,  a  regiunii  de  est  din 
România. Și o falie, cum spunea Călin, înțepenită 
inclusiv  în  teatru,  care  încă  practică  o  regie 
debusolată și foarte fixată în același timp, și care 
nu este conștientă de realitatea în care se află. Eu 
cred  că  exact  bipolaritatea  aceasta  este  foarte 
interesantă, și nu face decât să mă bucure faptul 
că tinerii se responsabilizează cu atât mai mult cu 
cât  teatrul  este  de  o  vizibilitate  extremă,  și 
cuvântul  „citit”  este  mai degrabă interiorizat, iar 
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cuvântul „spus” ajunge foarte direct. Acest lucru 
este foarte interesant.

Ioan Răducea: Mă tem că această responsabilizare 
de care vorbiți aici este mai degrabă o încercare 
de a te potrivi curentelor la modă. Aici este mare-
le risc. 

Emanuela Ilie: Eu voi da seamă de ale mele toate 
câte  scriu.  Am  învățat  cu  toții  la  un  anumit 
moment ce înseamnă acest lucru. La ce sens mă 
gândeam? 

Ioan Răducea: Se poate demara, cum ați spus și 
cum s-a spus de mai multe ori, scriitorul este și el 
om, atunci ar vrea să aibă și el o suprafață socială, 
nu  vrea  să  se  încadreze  într-un ambiguu.  Întot-
deauna va  exista  această  problemă,  nu numai  o 
problemă  ieșeană,  care  va  diminua  întotdeauna 
libertatea. Poți să fii liber și responsabil, dar, fără 
să  depinzi  nu  poți.  Așadar,  există  mereu  lupta 
între ideal și real. Mi-a plăcut cum a pornit ideea 
despre  care  vorbim,  a  unei  atmosfere  schizoide. 
Sau  chiar  schizofrenice,  dar  sperăm  că  nu.  Să 
rămânem la termenul de schizoid. Într-adevăr, în 
vremurile  acestea,  din  2013,  este  foarte  vizibilă 
situarea  literaturii  împărțită  pe  straturi,  grupuri. 
Nu mai este o legătură suficient de clară între ceea 
ce fac oamenii consacrați și ceea ce încearcă din 
urmă să facă, deși sunt membri ai aceleiași bresle 
simbolicești.  Acești  vectori  care  să  ne  adune  pe 
toți  într-un  sens  al  literaturii,  al  culturii,  sunt 
astăzi  foarte  relativizați.  Nu  există  o  unitate  de 
valori, o minte cuprinzătoare gen Călinescu, care 
să-i adune pe toți, să-i împartă, și să vadă un sens 
comun în tot ceea ce se întâmplă. Această risipă, 
de multe ori, îi înstrăinează pe tineri de literatură 
și  cred  că  Iașiul  face  cumva,  în  bună  parte 
excepție. De ce? Pentru că există o încercare de a 
face ceva din aceste încercări, de a avea un sens 
tot  acest  efort  literar  care  se risipește  și  a  cărui 
„mari” pot rămâne anonimi. Iașiul, și îl salut încă 
odată pe Dan Lungu, salută această inițiativă de a 
crea  un  cadru  instituțional  și  trebuie  repetată 
treaba aceasta. În felul acesta ne vom depărta de 
fetișuri  și  vom  asigura  pentru  tinerii  scriitori  o 
mare libertate.

Paul Gorban: S-a vorbit și despre mișcări, și eu aș 
vrea să merg spre ideea de mișcări literare. Chiar 
tu  spuneai  că  cei  mai  mulți  se  creează  în  jurul 
unei haite, unei grupări, a unei blocări. 

Emanuela Ilie: Am spus acest lucru pentru că am 
senzația că, nu neapărat că s-au creat împreună cu 

ceilalți, ci că apartenența la un grup le poate faci-
lita promovarea și așa mai departe. Asta am spus 
de fapt. Îți este foarte greu să crezi, și mie îmi este 
foarte greu să cred că un scriitor tânăr poate să se 
facă vizibil dacă își conservă autismul despre care 
s-a vorbit la un moment dat. Dacă nu are, haideți 
să  ne  gândim  puțin  și  la  vârfurile  despre  care 
iarăși  s-a  vorbit  la  începutul  acestei  discuții. 
Aproape  fiecare  dintre  scriitorii  mari  pe  care 
Iașiul i-a dat în ultimele decenii, s-au raportat la 
un  grup,  fie  că  este  vorba  despre  un  cenaclu 
numit  Neoromanticii,  Neoeminescienii,  un  Ursa-
chi, un Cezar Ivănescu, un Dan Laurențiu, puțini 
sunt solitarii, și astăzi percepem anumite figuri ca 
fiind învelite într-un nimb de autiști. Știm foarte 
bine un Costică, și nu cred că un Costică poate fi 
văzut  fără  apartenență  la  cenaclu,  la  gruparea 
aceea  care  a  funcționat  în  anii  ʼ90.  Iarăși,  sunt 
lucruri  cunoscute.  Avem  nevoie  de  ceilalți,  dar 
până la un punct. Trebuie să avem nevoie de cei-
lalți, dar să nu scriem ca ei.

Paul  Gorban:  Călin  a  observat  o  comparație  a 
ceea ce s-a scris în ultimii ani la Iași. Tu pari un 
lup mai singuratic,  adică nu faci  parte din nicio 
grupare. 

Călin Ciobotari: Nici lumea nu știe de unde să mă 
ia și unde să mă pună. În plus, chiar nu vreau să 
fiu responsabil, nu-mi place această idee. Aici nu 
pot fi de acord cu Ana, cu autocenzura sa impusă. 
Asta  înseamnă  să  fii  meschin  cu  tine  însuți.  Îți 
ordonezi discursul a ceva ce astăzi pare în regulă, 
dar  peste  un  secol  s-ar  putea  ca  lipsa  ta  de 
conformism să se dovedească a fi genială și să fie 
o  investiție  pe  termen  lung.  Într-adevăr,  este 
foarte dificil să nu fii apartenentul unui grup, să 
nu aparții nimănui, să nu ai o mamă și un tată în 
literatură. Și aici, într-adevăr cel mai bun exemplu 
este editura Polirom, care a avut știința alcătuirii 
unui  grup  foarte  puternic,  un  grup  foarte  ma-
niabil,  care  se  poate  vinde în literatură.  Aceasta 
este  partea  plină  a  paharului.  Partea  goală  a 
paharului  sunt  acele  grupuri  de  semi-analfabeți, 
oameni de o mediocritate ostentativă, care detur-
nează  sensurile  profunde  ale  fondului  în  lite-
ratură, și îi fac pe foarte mulți să creadă că aceasta 
este  adevărata  literatură.  Din  păcate,  Uniunea 
Scriitorilor  este  plină  de  dejecții  culturale,  și  pe 
mine  lucrul  acesta mă scandalizează într-un mod 
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fără  de  margini.  Cu  Dan  am  avut  o  discuție 
radical-critică de expulzare a elementelor pe care 
le  simțeam  mediocre  și  parvenite.  Din  păcate, 
grupul  impostorilor  în  literatură  este  mai  mare 
decât grupul scriitorilor autentici.  Și atâta vreme 
cât delimitările nu vor fi clare și cât criticii nu vor 
face  o  curățenie,  pentru  că  și  prostituția  criticii 
este  fără  margine  în  această  țară,  măcar  să  fim 
onești.

Emanuela  Ilie:  S-a  vorbit  foarte  bine  despre 
instituția criticului mercenar, pe care ar trebui să 
o invocăm. Sunt de acord cu Călin. 

Călin Ciobotari: Observ că pentru edituri este la 
modă să își angajeze chilipirgiii care să comenteze 
numai  cărți  scoase  la  acea  editură.  Criticul  res-
pectiv devine un sclav, o sclavă Isaura la o moșie 
anume. Și își pierde credibilitatea, însă poate crea 
iluzia  că  scriitorii  respectivei  edituri  sunt  de-a 
dreptul minunați. De aceea și independența criticii 
influențează foarte mult validarea unei literaturi. 
Nu  este  foarte  clar  cum  funcționează  lucrurile 
acestea în exterior, pentru că nu prea am știință 
de genul acesta. Însă îmi dau seama că în România 
subiectivismul este atât de mare încât adeseori se 
ridică  statui făcute  din vată și  adeseori  mor  din 
păcate condeie foarte importante. Nu știu, poate și 
noțiunea de hazard este importantă, însă revenind 
la grupuri,  cel  puțin pe mine  nu mă veți  vedea 
niciodată arondat unui grup, eventual revendicat 
de acel  grup care  găsește  în traseul  meu câteva 
ecouri, în interior. Însă, personal, de fiecare dată 
când se constituie un grup sper să fumez o țigară. 

Ioan  Răducea:  Lumea  universitară  are  aici  o 
responsabilitate  deosebită  fiindcă,  de  multe  ori, 
valorile literare trec printr-o universitate și apoi 
este vorba și despre o autonomie. Dacă ești anga-
jat  al  universității,  aparții  unei  structuri  relativ 
independente de ceea ce încearcă să facă editurile, 
și în general de viața literară privatizată. Atunci, 
niște  voci  puternice  asigură  actul  critic  la  nivel 
universitar, eventual cu un anumit schematism, să 
spunem, dar dacă există asemenea voce există și o 
modalitate de a regla viața literară din acest punct 
de vedere, mai ales pe termen lung. Dacă pe zeci 
de  ani  se  păstrează  o  voce  universitară,  este 
relativ  imparțială.  Și  pentru  că  este  aici  domnul 
profesor  universitar  Nicolae  Crețu,  îl  salut.  Îmi 
aduc aminte că dumnealui întotdeauna a încercat 
să formeze un cenaclu, să vorbească din punct de 
vedere creativ tinerilor studenți și să fixeze o cotă 
valorică de credință pentru tineri. 

Paul  Gorban:  Am  observat  într-o  perioadă  o 
apropiere din partea scriitorilor față de teme tabu 
și de temele care să șocheze. De ce crezi că autorii 
fac această alegere? 

Călin Ciobotari: Într-adevăr, există o prejudecată 
de  a  te  atinge  de  anumite  teme  tabu.  Din  nou, 
intervine felul de fi al fiecărui scriitor. Din contră, 
există scriitori cu tupeu, care dau din coadă pen-
tru a urca în topuri, care profită tocmai de acele 
teme tabu stabilite de societate în momentul res-
pectiv și le exploatează de le zăpăcesc. Iarăși nu 
este ok. Nu știu ce mai este tabu la ora aceasta, 
pentru că există diferite cuvinte obscene care s-au 
rostit  în  literatură  și  s-au  făcut  blasfemii  de  tot 
felul. S-ar putea, paradoxal, să devină un tabu să 
fii  foarte  cuminte.  Și  atunci  să  apară  în  trend 
literatura cuminte, și să fie foarte la modă să scrii 
și să citești o astfel de literatură virginală, să-i spu-
nem, literatură de pension. Nu este exclus nimic, 
deși iarăși nu pot să nu observ că nimic nu mai 
este  nou  în  literatură,  când  nu  facem  decât  să 
reiterăm acele teme care s-au tot spus, inclusiv cu 
limbajul pornografic. Este tot mai dificil să găsești 
nișe noi de exprimare. Nu știu despre ce am mai 
putea vorbi aici. 

Ioana Petcu: Călin, știi foarte bine că în teatru, în 
ultimul timp, este exact reacția că ne-am cumințit 
destul de bine. Eu cred că, cel puțin în teatru, lu-
crurile au început să se mai echilibreze, ieșind de 
sub acea sferă care ținea morțiș să fim mai avan-
gardiști decât orice avangardist, mai pornografic, 
mai teatrizant.

Călin Ciobotari: Era o perioadă în care, dacă nu 
dezbrăcai  o actriță pe  scenă,  nu  ieșea  spectacol. 
Dar uite că acea perioadă a trecut.

Ioana Petcu: Da, slavă Domnului că s-a terminat! 
Am  început  să  învățăm  câte  ceva  tocmai  din 
această bătălie cu noi înșine, în sfârșit lucrurile s-
au mai așezat cel puțin în domeniul nostru, cel al 
teatrului.

Din public: Vreți să ne dați câteva exemple tabu 
epuizate astăzi? 

Emanuela Ilie: Nu cred că mai există temă tabu, 
cât  temă  incomodă.  Incomodă  din  varii  motive. 
Mie  mi  se  pare  incomod  să  scriu  despre  ceva. 
Tabu,  în  literatură,  nu  știu dacă mai  există.  Cel 
mult  tabuurile  personale.  Teme  incomode,  aș 
prefera. 

l iterosfera

  



Călin  Ciobotari:  Există  un  tabu  la  oamenii  de 
cultură, el se numește autoritate publică. Faptul că 
celor mai mulți intelectuali le tremură chiloții, îmi 
cer  scuze  pentru  acest  limbaj,  dar  acesta  este 
adevărul,  în  fața  unui  primar  inconștient  sau  a 
unui viceprimar care se apucă să taie teii. Din nou, 
acesta este un tabu, din punctul meu de vedere. 
Asta înseamnă că și intelectualul se află la mâna 
banului public, la mâna dispersiilor, a burselor sau 
mai știu eu a căror formule. Și tabuul a devenit să 
te  revolți  împotriva  autorităților,  și  să  o  faci  cu 
sufletul deschis și cu armele la vedere. Acesta este 
un tabu și mie îmi place să îl abordez de câte ori 
am ocazia. Bun, este o formă de responsabilitate, 
dar  în același  timp ești  responsabil  în raport  cu 
tine însuți pentru că poți să o duci foarte prost pe 
această chestie. 

Paul Gorban: Acestea sunt ultimele zece minute, 
în care vroiam să facem un dialog cu sala, motiv 
pentru care o să dau și acolo un microfon, domnu-
lui Nicolae Crețu.

Nicolae  Crețu:  Nu  mie  trebuia  să  îmi  dai 
microfonul, poate că mai era și altcineva care vro-
ia să vorbească. Am venit aici în special ademenit 
de  discuția  fetișurilor.  M-a  atras  fetișul.  Văzând 
numele scrise acolo,  m-am așteptat, dar a fost o 
așteptare care nu s-a confirmat, din fericire. Să au-
zim despre fetișurile altor generații și nicio boală 
despre fetișurile propriei voastre generații. Nu s-a 
confirmat această temere... [...] Eu cred că nu vor-
biți,  și  aici  greșiți,  despre  fetișurile  stilistice  ale 
generației tinere. [n.ed.: participanții susțin că s-a 
discutat  despre  asta  la  început,  dl.  Crețu  fiind 
prezent abia după aproximativ jumătate de oră de 
la începutul dezbaterii] Dar despre faptul că scriu 
toți la fel? Foarte bine că s-a pomenit, nu strică să 
reiterăm.  Mereu,  în  poeme,  în  proze  dai  peste 
whiskey,  muzică englezească,  tema sexului.  Asta 
arată  foarte  bine  nivelul  la  care  a  ajuns  mime-
tismul, pentru că, chiar vânturile erau mimetice, și 
acum au devenit imitatorii imitatorilor. Împotriva 
acestei boli trebuie luptat.[...]

Livia Iacob: Vroiam să îi răspund cumva domnu-
lui  profesor  care  este  și  va  rămâne  mereu  un 
model  pentru mine,  pentru că am învățat foarte 
mult de la cursurile și seminariile  pe care le-am 
avut împreună, cu un contra-exemplu pe care  îl 
cu-nosc din cauză că am mers la aceste cenacluri, 
unde m-am comportat decent luându-mi în serios 
rolul de simplu participant, nu de altceva. Cred că 
exemplul  se  află  chiar  în  fața  noastră  și  se  nu-
mește  Ana.  A venit  la  acest  cenaclu cu o proză 

încărcată  de  un  limbaj  trivial  în  care  totuși  am 
văzut un real talent pentru scriitură. Și i-am reco-
mandat să încerce pe cât posibil să epureze acest 
imaginar vulgar care nu îi aduce nimic, pentru că 
efectiv  nu  însemna  nimic  raportat  la  proza  lui 
Henry  Miller,  și  aici  trebuie  să  ne  raportăm la 
niște exemple care sunt uriașe, nu trebuie să ne 
luptăm cu demonii care apar la televiziune înce-
pând de la ora 12 noaptea. După care a venit cu o 
proză foarte bună din toate punctele de vedere, în 
care  căuta  evenimențialul,  în  care  există  umor, 
ironie și jocuri ale naratorilor. Așadar, câteva lu-
cruri cu totul și cu totul diferite, ceea ce arată că 
ea însăși are puterea de a epura, de a-și restruc-
tura propriile opinii. 

Emanuela Ilie: Vreau să îmi doresc, pentru că eu 
una sunt perfect convinsă de asta, cultura literară 
nu  trebuie  să  constituie  un  fetiș,  decât  în  sens 
pozitiv. Trebuie să depășim faza aceasta de a scrie 
fără să ne raportăm la marile valori, trebuie să ne 
recitim pentru că nu poate ieși cultură adevărată 
decât din cultură adevărată. 

Paul Gorban: Iată, ceea ce tocmai ai spus tu, arată 
ca o formulă de final. I-aș ruga pe toți ceilalți dacă 
vor să mai adauge ceva. 

Marius Sidoriuc: Concluzia: să adorăm autenticul.

Emanuela  Ilie:  Să  îl  adorăm până  la  un  punct. 
Este plin de fantoșe literare mediatice și așa mai 
departe. 

Livia Iacob: Să ne întoarcem la cultură!

Ioana  Petcu:  De  ce  să  avem  idoli,  când  putem 
deveni idoli?

Călin  Ciobotari:  Eu  nu  prea  am  înțeles  mare 
lucru din toată discuția din dimineața aceasta. Dar 
este bine că ne-am întâlnit, că am schimbat câteva 
idei și ne-am auzit.  Cred că întâlnirea cu ceilalți 
este  foarte  importantă,  o  întâlnire  sinceră  fără 
scopuri, interese, pur și simplu, nu pe Facebook, ci 
„face  to  face”,  în  carne  și  oase.  Cred  că  aceste 
lucruri au valoarea lor și din păcate sunt tot mai 
rare, dar este bine că ne-am întâlnit. 

Ioan Răducea: Pe mine mă înduioșează în general 
situația  scriitorului  român,  care  dacă  este  să  fie 
onest cu ceilalți și cu sine, bineînțeles, încearcă să 
suplinească oficialitatea, care ar trebui să asigure. 
Avem  o  viață  literară  dezorganizată  și  cine  are 
bune intenții va fi într-o luptă cu morile de vânt. 
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Asta  ar  trebui  să  facem  momentan,  perioada 
formatoare  a  formatorilor,  măcar  noi  să  fim 
conștienți că suntem într-un hiatus literar, după o 
viață literară organizată de zeci de ani și încercăm 
să  ne  reconsiderăm  și  să  facem  o  etajare  a 
valorilor de o linie a moralității și nu în funcție de 
interesele de grup. 

Ioana Petcu: Mie îmi place când plec de la teatru 
să trăiesc plecarea din sală. Acum o să-mi trăiesc 
plecarea de pe mica scenă de la Casa Filit. Mi-au 
rămas câteva cuvinte cheie în minte:  sinceritate, 
manierism,  autenticitate,  responsabilitate,  și  cum 
am și început, mi-au stârnit noi întrebări și cred că 
asta contează cel mai mult. 

Paul  Gorban:  Cred  că  până  la  urmă,  dialogul 
nostru și-a atins oarecum scopul. Ideile, chiar dacă 
nu au fost legate una după alta, arată mai degrabă 
ca niște piese de puzzle.

Personaj din public 2: Domnule Gorban, vă rog, 
doar un minut. [...] Eu sunt omul cu rulota, trăiesc 
mai mult pe la București, m-am bucurat în această 
dimineață să vă văd efectiv, pe unii dintre dum-

neavoastră  vă  cunosc,  din  ce  am  mai  reușit  să 
citesc. Pe doamna Petcu am mai citit-o, știu câteva 
date  despre  dumneaei.  Apropo  de  fetișuri,  de 
originalitate și de autenticitate. Poate aici ar mai fi 
fost câte ceva de spus în raportul dintre autentic și 
original dezvoltat în interbelicul românesc și după 
ʼ90,  în cazul lui Nae și a generației sale. Dar, vă 
mulțumesc din suflet și cred eu că Filit va deveni 
emblema și marca Iașiului etern. 

Paul  Gorban:  Asta  sperăm și  noi.  Mă întorc  la 
idee,  vă  mulțumesc  tuturor  pentru  această 
dimineață, acum însorită, între timp s-a răspândit 
și  ceața.  Lucrurile  se  așează  și  până  la  urmă 
lucrurile bune ies la vedere. Vă mulțumesc tuturor 
încă odată!
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Lansarea volumelor câștigătoare ale Concursului de Debut „Editura Adenium dă viață manuscrisului tău!”, apărute în colecția 
Punct RO. Debut: Maldororiana de Ana Ionesei (poezie), Varză de Beatris Serediuc (proză), Laptele negru al mamei de Cosmin 

Leucuța (proză) și Desant 2013 (antologie lirică semnată de finaliștii secțiunii de poezie)

Liviu Antonesei: [...] Să ne gândim și la viitorul scriitorilor și la viitorul cititorilor. Pentru a avea 
scriitori și în viitor încercăm să-i învățăm de mici cu cititul. La Adenium secțiunea de carte pentru 
copii continuă, ba chiar se dezvoltă. Încercăm să atragem copii și către arte plastice, tocmai am 
scos un nou volum de bandă desenată, excepțional ilustrată de Șerban Andreescu. Considerăm că 
nu se termină literatura română cu scriitorii care deja există. În direcția asta, un lucru important 
este concursul de debut. [În legătură cu antologia Desant 2013] Am avut o discuție pe internet cu 
Bogdan Lefter care îmi spunea „Nu mai plagia”, dar totuși, zic, Bogdan nu ai fost atent, e un 
omagiu. La 30 de ani după Desant ʼ83 (antologie a prozatorilor optzeciști), am scos un alt Desant, e 
adevărat că nu cu prozatori, ci cu poeți. [...] Vreau să spun că eu am făcut parte din juriu, dar am 
fost un membru al juriului. Ceilalți, membrii juriului, au lucrat absolut independent. Eu am adunat 
datele, am calculat mediile, și după aceea am despuiat manuscrisele, să vedem cine sunt câștigă-
torii. [...] Și nu s-a ajuns ușor aici, vreau să spun că a fost muncă. Juriul a avut de citit câte 10 
manuscrise, la poezie e mai ușor, dar la proză nu-i ușor, 10 manuscrise, și au fost și manuscrise 
mai groase decât cărțile care au ieșit acuma. [...] E drept că nu am avut de citit la critică literară, 
eseu, au fost patru manuscrise, nu înțeleg din ce motiv. [...] Secretariatul juriului a avut de citit 78 
de manuscrise de proză și 39 de poezie. Mod neașteptat, cred că e primul concurs despre care știu, la care 
prozatorii au fost mai numeroși dublu decât poeții. [...] Pe parcursul concursului mi-am dat seama că am avut 
câteva omisiuni. Nu mi-a trecut prin cap, pentru că nu știam că la nivelul generației tinere, se scrie atât de mult 
teatru. [...] Deci nu am avut literatură dramatică. Asta se repară. La concursul de la anul vom introduce și 
literatura dramatică. Vom păstra critica și eseul până când o să fiu sigur că nu a fost un accident totuși, pentru 
că eu știu că se scrie. Și vom introduce și literatura pentru copii. Deci asta a fost, ceea ce pot spune e că acești 
oameni au câștigat pentru că au meritat să câștige. Noi mizăm pe ei.

Liviu Mihaiu: Eu sunt obișnuit cu tipul ăsta de jurizare și tipu ăsta de concurs, pentru că, după cum prea 
bine știți, în 200 de ani de jurnalist la fosta redacție vin tot felul de oameni, trimit, și noi am citit atât de 
mulți oameni, care au devenit până la urmă niște supertalente. Îmi aduc aminte că era acum vreo 10 ani și 
tot așa dintre cei care scriam la Cațavencu, erau foarte mulți tineri care debutau, și unul dintre invitații 
noștri mari zice: „Mă, mie mi-e frică să debutez aici, în Almanahul Cațavencu, pentru că sunt atât de buni 
copii ăștia încât s-ar putea să suport o comparație nefericită.” Talentul se face, indiferent de cât de praf  e
educația. Talentul se naște în fiecare zi, asta nu e o problemă, e o constantă. Și e simplu de spus că așteptăm o generație care 
să fie mult mai curajoasă decât alte generații, să fie mai nonconformistă, și mult mai rebelă. E un gen de salt pe care îl 
așteptăm. Există modele pentru ei și unul din modelele de scriitori și creatori curajoși, e aici la masă, e Mircea Danieluc. E 
unul dintre oamenii pe care eu, ca tânăr om din liceu, îl admiram foarte mult, nu numai pentru cum scria, ci și pentru curaj și 
atitudine. Sunt foarte mulți oameni talentați, dar foarte puțini se ocupă și de cetate, au curajul să dea cu pumnul în masă și să 
facă lucrurile conform propriului lor caracter.

© foto articol: Florin Onică
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transcriere din format audio: 
Mădălina Georgiana Crețu

Așa cum Viorel a luʼ Cremiță a fost șocat de prezența 
eugeniei ce i-a întors lumea cu josul în sus, nu invers, 
așa am fost și eu impresionată de muzica ce se 
ascultă la un târg de carte, Skrillex. Ce mod mai 
liniștitor de a-ți face debutul în lumea literaturii, dacă 
nu prin recitarea unei poezii pe ritmuri de dubstep. 
Îmi place, zic. Grimasa de pe fața mea exprimă multe, 
prea multe. În pofida ironiei ce îmi stă pe buze, gata, 
gata, să joace altcineva șotron cu sarcasmul, tac. 
Scriu. Starea mea generală s-a modificat în câteva 
secunde, era jucăușă. Bucăți anchilozate ale unui 
imperiu de valori, mă-nțelegi? Erau peste tot. Totuși, 
într-un moment, ceva mi-a dat coenzimele peste cap. 
L-am văzut. L-am recunoscut. L-am ochit. Nu știu de 
ce li se spune fluturași, vorbesc de chestiile alea care 
te gâdilă atunci când ai emoții, nu stau locului, 
simțeam că în interiorul meu se petrecea ceva mai 
intens decât o întrecere între melci, păi ăștia-s 
fluturași? Nu, sunt de-a dreptul urși. Urși panda. Sunt 
frumoși. Aberez. Sper că nu am reacționat la fel 
atunci, sau...? Da, comportament specific unui copil 
de 16 ani, care își permite să îi propună domnului 
Alexandru Ștefănescu un interviu.
Cu toate că Wikipedia nu este decât un simplu reper, 
trebuie să știți că acest critic literar român s-a născut 
pe 6 noiembrie 1947 la Lugoj. Autor a peste 5000 de 
articole de critică literară, publicate în presă, cât și 
autor al piesei de teatru Melania și ceilalți  jucată la 
Teatrul „Fantasio” din Constanța în 1992 în regia lui 
Constantin Dinischiotu. Realizează pentru Realitatea 
TV, săptămânal, timp de doi ani, 2004-2005, 
emisiunea „Un metru cub de cultură”. Așadar, așa 
cum îi place poporului să se pronunțe, „da, domnule, 
omul acesta este cineva”. Este, într-adevăr. Da, 
copilul acela de 16 ani a avut noroc. Urșii panda sunt 
frumoși.re
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Anđelija Milaš: Greșesc eu sau cultura este din 
ce în ce mai zgârcită în ziua de azi cu 
nașterea de creații literare de calitate?
Alex Ștefănescu: Da, întrebarea este justificată. 
Apar rar de tot cărți de valoare excepțională. 
Motivul este faptul că publicul nu mai are 
nevoie de literatură. Vedeți, când mă duc la 
întâlniri cu publicul sunt întrebat: „Cine mai are 
nevoie de literatură, domnuʼ Alex Ștefănescu?”, 
și răspunsul meu este următorul: „Toți avem 
nevoie de literatură, dar nu știm că avem nevoie 
și nu știm de ce ne facem urâți. De asta ne 
facem urâți, pentru că nu citim.” Cu sute de ani 
în urmă, când marinarii plecau pe mări și 
oceane, se îmbolnăveau de-o boală, le apăreau 
niște pete negre hidoase pe față, dar nu știau 
din ce cauză. Era din cauză că nu aveau 
vitamina C în alimentație. Pe atunci nu se știa 
de vitamina C. Pentru că mâncau pesmeți, 
mâncau pastramă, numai alimente uscate și 
nimic proaspăt. A trebuit să treacă mult timp 
pentru ca oamenii să își dea seama de ce se 
îmbolnăveau de scorbut. Așa o să ne dăm și noi 
seama, dar va fi prea târziu. E bine să fim 
conștienți de pe acum. Necitind, nemergând la 
spectacole de teatru, neascultând muzică bună, 
ne facem urâți sufletește și chiar fizic. 
Literatura nu schimbă plastica fizionomie. 
Rămâi cum te-ai născut, dar îți dă o anumită 
lumină, o anumită noblețe, pe care eu le sesizez 
imediat la un om. Să facem un experiment, să 
ieșim pe stradă, să ne uităm la necunoscuți și eu 
să ghicesc cine citește și cine nu citește doar 
uitându-mă la el. Deci ăsta cred că e principalul 
motiv pentru care nu apare o creație de mare 
anvergură, pentru că scriitorii simt în sufletul 
lor că nu e nevoie de ei. Sunt ca o armată în 
timp de pace. Ce fac soldații în timp de pace? Își 
lustruiesc cizmele, fac exerciții și se 
autoevaluează. Ei zic că sunt foarte buni, dar 
numai războiul dovedește. Bineînțeles că nu ne 
dorim război, dar exemplul e foarte potrivit în 
sensul că numai atunci când e nevoie de cineva, 
atunci face maximum din ce poate să facă.

Ce părere aveți despre blogosfera 
românească?

Păi eu, deși sunt un om în vârstă, sunt foarte 
pasionat de internet, am și blog, am și cont de 
facebook, am și un site. Folosesc în mod 
continuu email-urile, consult internetul ca pe o 
sursă de informație. Eu nu cred că internetul 
este o concurentă nobilă cu literatura. 
Internetul ne dă posibilitatea, ne face accesul 
mai ușor la texte. Literatura nu înseamnă cărți 
de hârtie și carton, este o combinație de texte, și 
nu contează unde găsim aceste texte. Le găsim 
scrise pe hârtie, le găsim pe monitorul unui 
computer, sau le găsim scrise pe zăpadă, pe 
orice, deci tot literatură este, sau le găsim în 
memoria noastră. Cei care fac blog-uri și fac tot 
felul de dezbateri publice, unii dintre ei sunt 
foarte inteligenți. Singura problemă a 
blogosferei, cum o numiți dumneavoastră, este 
că încă nu s-a impus un spirit critic, care să 
ordoneze, care să ierarhizeze creația 
intelectuală de pe bloguri, dar va apărea. 
Deocamdată este puțin haotică și este și o 
confuzie de valoare, oameni foarte inteligenți 
dialoghează cu oameni care ar mai avea multe 
de învățat. Dar, treptat-treptat, printr-un fel de 
selecție naturală, o să apară instanțe critice, 
oameni cu autoritate morală, care nu o să spună 
cum zicea Titu Maiorescu în secolul XIX. Asta e 
literatura, asta e o fază din literatură. Așa e și pe 
blog-uri, asta este o realizare excepțională care 
respectă un fel de pleavă care este a lumii 
internetului, pleavă care nu trebuie luată în 
considerare. Deci asta cred eu. Am o părere 
bună despre blogosferă, dar este într-un 
moment, așa, de existență nebuloasă, deoarece 
încă nu s-au ierarhizat valorile.

Definiți scriitorul român de azi în trei 
cuvinte.

Se va face slab, că sunt cu o fată frumoasă și 
apar așa, în halul ăsta. Scriitorul de azi se uită 

prea des în oglindă. Este narcisist.

l iterosfera
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Anđelija  Milaš: Cum  vedeți  dumneavoastră  blo-
gosfera românească?
Liviu Mihaiu: Orice ține de exprimarea pe internet e 
un mod de exprimare eminamente liber. Pot să critic 
blogosfera românească, dar nu am de ce, pentru că 
este  underground-ul  culturii  românești  și  under-
ground-ul  la  ora  asta  face  mai  mult  decât  clasicii. 
Așadar, văd bine blogosfera, cred că asta este urmă-
toarea școală de scriitură pe care o poate avea lite-
ratura română și cred că bloguri cum are România e 
mai greu să găsești chiar și în străinătate. 

Ce părere aveți  de presa culturală românească 
comparativ cu cea internațională?
Presa culturală românească până la urmă seamănă 
cu cultura  română, adică e  provincială.  Este  ne-
frecventată, este foarte puțină și nu are picioare, 
adică presa literară este o chestie care este tribu-
tară ziarului tipărit, n-a știut să se adapteze pe in-
ternet, și, de aceea, nu poți vorbi de o presă lite-
rară  românească  de  referință,  mai  puțin  arhiva 
istorică a presei literare românești și aicea ne refe-
rim la România Literară, Timpul. Dilema este sin-
gurul ziar cultural care satisface și publicul comer-
cial și publicul cultural, ceea ce e foarte puțin.

Ce autor  român,  contemporan sau nu,  v-ați  dori  
să fie tradus într-o limbă străină și de ce?
Sunt autori pe care, trebuie să îți  spun, eu i-aș citi  
într-o  limbă  străină.  Sunt  autori,  nu  sunt  foarte 
mulți  e  adevărat,  pentru  că  provincialismul  litera-
turii române contemporane se păstrează, dar autorii 
curajoși ai culturii literare române trebuie să îți spun 
că vin tot din presă. Adică ceva inovator în materie 
de literatură contemporană, pot să îți spun că încă 
nu am văzut, adică ceva care să fie fundamental un 
fel de benchmarck al literaturii române. Sunt foarte 
mulți scriitori buni, e plină literatura contemporană 
de talente, dar au acel tip de provincialism care ține 
de  atitudine  și  la  acest  capitol  literatura  contem-
porană română nu e, dacă văd, fruntașă în literatura 
est-europeană.

  

l iterosfera

Anđelija Milaš

transcriere
din format audio
Alina Axinte

Disponibilitatea mea la consimțământ începea să-și piardă 
frâiele. Nu vreau să dau detalii, voi fi judecată. Zodia este 

de vină. Uneori simt că maniera mea stranie de a mă 
manifesta este responsabilă, da, pentru tot, sau poate ar 

trebui să-mi judec debitul neascultător de cuvinte, căruia o 
să-i declar dragostea mea proaspătă printr-o cerere în 

căsătorie. În zadar încerc să îmi justific faptele, acestea 
sunt eminamente îndrăgostite de instinct. Lumea 

jurnalistică este... ciudată. Pleci de acasă cu un plan bine 
pus la punct și cu o brioșă în buzunar, și nici nu apuci să 

admiri cățelușul ce trece pe lângă tine, când observi că își 
face prezența karma, cu ochi ludici. Brioșa s-a sfărâmat și 

tu trebuie să te adaptezi situației. Ca novice în acest 
paradis, cum aș putea să nu mă scald în mulțumire, în 
contextul în care am onoarea să stau de vorbă chiar și 

pentru câteva minute cu jurnalistul român, membru 
fondator al săptămânalului de moravuri grele Cațavencu, 
Liviu Mihaiu. A obținut Premiul Ion Rațiu pentru cel mai 

bun editorial - 1992 și Premiul Galei Societății Civile în 
2005 și 2006. De asemenea, ocupă funcția de director 

editorial și inițiator al postului Radio Guerrilla.
Îmi pare rău de brioșa aia... Era cu ciocolată.



Există  anumite  riscuri  atunci  când  traducem  o 
carte din limba sa originală în alta.  Care credeți  
că ar fi cel mai mare, sau cel de care ar trebui să 
se ferească traducătorii cărților românești?
Da, când traduci literatura română, trebuie musai să 
fii  român,  după părerea  mea.  Cei  mai  mari  tradu-
cători de literatură română sunt români, deși există 
japonezi,  francezi,  există  chilieni  care  traduc  din 
limba română. Româna este o limbă foarte grea, e o 
limbă foarte profundă, e o limbă foarte jucăușă și are 
un etos foarte special și asta o face greu traductibilă.  
Așadar, pot să îți spun, că cei mai mari traducători 
de literatură română sunt români.

Părerea  mea  este  că,  cel  puțin  în  prezent,  frec-
vența creațiilor literare de calitate este mult mai  
redusă. Mă contraziceți?
Nicidecum,  și  asta  ține  și  de  o  conjunctură,  dacă 
vezi,  sociologică  și  antropologică  în  care  se  află 
România. Pentru că România nu este o țară emina-
mente culturală. Suntem un popor care citim foarte 
puțin,  suntem  pe  ultimele  locuri  în  materie  de 
lecturi. Nu mai există încredere pentru reușita prin 
literatură. Și asta are o legătură, dacă vrei,  cu tim-
purile pe care le trăim, mai puțin cu talentul pe care 
îl are literatul român sau poetul român. În  ʼ47 Mo-
nica Lovinescu spunea că literatura română și  cul-
tura română se  pregătește  să  facă un pas  mare în 
cultura universală, un pas care s-a ratat pentru că a 
venit comunismul, există o explicație. Cum există o 
a doua șansă ca literatura română să intre în panteo-
nul culturii universale, ce ne trebuie sunt scriitori cu 
„personalitate”  [n. ed: în original era alt cuvânt], și 
asta e mai greu de găsit.

Acum, la final,  eu v-aș cere personal  un sfat.  Eu 
mi-am început viața jurnalistică, dacă o pot numi 
așa,  la  vârsta  de 14  ani,  când,  sinceră  să  fiu,  nu  
am mers pe niciun criteriu, am mers pe instinct,  
efectiv m-am dus la personalitatea la care doream 
și am început să fac, fără să îmi spună nimeni ni-
mic,  m-am  dus,  mi-am  luat  inima  în  frâu,  după 
cum aș putea spune. Ce sfaturi ne-ați da nouă, ce-
lor tineri, care la vârsta asta am dori să începem o 
carieră,  sau  de  ce  trebuie  să  ținem  cont,  pe  ce  
trebuie să ne bazăm?
În primul rând, meseria de jurnalist nu se învață la 
școală.  Meseria  de  jurnalist  se  învață  într-un  an, 
maxim doi, dacă vrei,  într-o relație. De aceea, dacă 
mă întrebi  pe mine,  un jurnalist  bun nu este  nea-
părat  un  absolvent  de  școală  jurnalistică  cu  nota 
zece, este un tip care are cultură generală. Nu poți să 
fii un jurnalist mare fără o cultură generală mare.

Și sunteți de părere că ar trebui să mergem pe  
instinct, sau ar trebui să fim mai calculați?
Instinctul  și  intuiția,  până  la  urmă,  dacă  vrei,  e 
combustibilul care funcționează cel mai bine. Nu 
există altă rețetă mai bună decât instinctul. Dar nu 
există  alt  pământ  decât  cultura  generală,  adică 
instinctul nu poate înflori decât în contextul unei 
culturi generale solide. Eu am o vorbă, în școala 
românească aș băga ca manuale obligatorii istoria 
literaturii române, istoria muzicii române, istoria 
civismului românesc și istoria poeziei române. Noi 
nu avem o legătură cu generațiile care sunt excep-
ționale și este un mare handicap al celor care se 
apucă de scris, indiferent că e jurnalism sau e lite-
ratură sau e poezie.

Dar  comparativ  cu  generația  dumneavoastră, 
credeți că cei de vârsta mea, 16-17 ani, sunt la 
fel de activi ca înainte în cultură, în activitățile  
de acest gen sau sunt la fel de atrași de litera-
tură,  de scris? Ce ați observat?
Cea mai mare problemă a celor care există astăzi 
este  lipsa  de  modele.  De  aceea  istoria  literaturii 
române,  istoria  cinematografiei  române,  istoria 
muzicii române este importantă pentru orice de-
butant. Nu ai cum să te naști ca geniu universal 
fără  să  îți  cunoști  literatura,  fără  să  îți  cunoști 
rădăcinile. Deci, cred că cel mai mare handicap al 
celor care scriu astăzi este lipsa de prensiune, de 
ancorare  în  ceea  ce  s-a  întâmplat  până  astăzi, 
înaintea  celor  care  scriu,  adică  dacă  te  uiți  la 
interbelic,  unde  e  renașterea  culturii  române,  e 
renascentismul românesc,  ai  să vezi  că toți  sunt 
produsul  unei  preferații  literare  și  culturale  și  e 
cea mai coerentă și organică generație pe care a 
avut-o România, de aia este originală.

Și închei, rugându-vă să îmi spuneți care a fost  
modelul dumneavoastră,  sau ce v-a determinat 
să vă apucați de jurnalism?
La mine e foarte bizar... atunci când am vrut să mă 
fac jurnalist,  înainte de  ʼ89, de fapt domeniul nu 
exista și  totuși  am vrut  să mă fac  jurnalist.  Dar 
asta  nu înainte  de  a citi  Brunea Fox  sau Pamfil 
Șeicaru, adică nu poți să exiști ca și creator român 
fără o bună inserție în perioada de dinainte de ʼ41. 
Așa că vă spun:  trebuie  să citiți mai mult  decât 
scrieți.

l iterosfera

  



  

earworm 

ploaie lipită de izmene
iar tu

privind zborul suplu de gânduri.

asta e strada care trece pe sub șinele de tren
la braț își dorea să o ducă în insula chitanța, întunericul

da, întunericul
văzut pe margine, 

nu mă scrieți vă rog pe margine, 
nu mă subliniați, aici e cumplit să fii cu tine

în fața singurului tău nume mic,
asta se spune târziu 

când deja
întunericul își pune ciorapi de mătase

vrea să alunece 
pe singura vale care duce către insula chitanța

cu delfinii de pe goblenul bunicii te răsucești 
în fața singurului meu nume mic inbox sau cutiuța care se răsucește fără 
cheiță 
ea vrea să fie păpușa absentă din toate păpușile matrioșka
aici trotuarele merg în saboți cu mașinile de gât nu e niciun nume mic în 
inboxul insulei chitanța 
întuneric și e plăcut să fii cu tine în fața singurului tău nume mic

© portret în creion de Andrei Ștefan Boitan
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ceva firesc în mersul ei

tălpile mele nu cunosc altă atingere
decât a unei plăci de patefon în cădere

atunci când
faci buf te faci țăndări

ca și cum ai juca șotron și ai uita să ridici picioarele
eu o sperietoare de ciori cu gura încleștată 

iubindu-te e ca atunci când genele își caută genele 
până la conjuctivită

până devin absența desișului
nu se poate ca păsările să fugă de mine

așa.

© Andreea Alexandra Stela Juduc – Trup de lut
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dendrofobia

la nașterea mea mama avea frică de copaci
și a rugat toți doctorii să acopere ferestrele
să pună două rânduri de perdele
dar trebuie cumva să vedeți și lumina
copiii mai ales au nevoie să li se citească 
încă din burta mamei să vă uitați la filme artistice
cu amelie și desene animate 
dacă se poate evitați să le citiți kafka 
a fost un caz de metamorfoză anul trecut, congenitală

copiilor le plac cariocile stridente cu roșu și mov
să evitați cafeaua și altele de bun-simț
dar mama mea avea frică de copaci 
și nimeni nu lua în considerație asta
nici măcar tata care era pregătit deja
să planteze puieți cu hârlețul

și uite așa mama
s-a enervat atât de tare, încât a fost necesar 
să scot capul și să aflu că, 
venind în vizită, 
cineva i-a adus
un bonsai.

Sybil, zmeu 

Sybil uită că-și lasă zmeul afară
gardurile cunosc atât de bine acest

trup de zmeu:
moale, plin de sâni și buze

așa, mai uită de ea și se împiedică de iarbă
în ghiozdan ține păpuși fără buze și sâni,

uită că le smulge și le pune zmeului
Sybil își spune că, dacă ar avea ea ochii zmeului,
s-ar agăța de copac, și ar face din cozile ei leagăn

cozile ei – sforile – 
ce se mai leagănă Sybil pe umerașe, în șifonier,

ca o uniformă de școală
ruptă și plină de buze pe guler.

Moartea poate să danseze

ce faci tu mereu când închizi ochii
prea ne pui în încurcătură

uite în fiecare dimineață deschid frigiderul
mi-am propus să mănânc ciuperci crude

pentru că numai așa avem amândoi 17 ani

dacă statuile pot manifesta stări de epifanie
exemplare în văzul parcului

și eu mă pot trezi
așa cum se face adică făcând confuzii voite

nimeni n-a îndrăznit până acum să mă întrebe
dacă mi-e bine cu ochii închiși, dacă mă dor

ei bine, e ceva mnemonic
am ascultat amnesia de câteva ori azi-noapte

în fața unei table albe pe care am scris
sweet mnemosyne cu câteva culori am încercuit totul

și câteva molii au trecut deasupra capului
m-am ferit să-i spun ce fac eu de fapt mereu

când închid ochii
așa cum se feresc majoritatea

să încerce ciuperci crude
chiar de ziua ta
chiar de ziua ta.

mai evită și tu astfel de întrebări
care nu comportă niciun fel de regenerare.

l iterosfera



  

septembrie, marea

septembrie, toate geamurile din mozaic chicotesc
e momentul lor de cumpănă
momentul lor să prindă frunzele între cioburi
și să le strângă de gât. 

până de curând, tata se dădea pe balansoar
prin metrouri, peste scaune ocupate de sacoșe 
și râdea de vuietul din spatele nostru 
ca de râșnița mamei când alintă nuci 
mama va mai merge puțin cu noi la cules struguri
își va prinde părul coc într-o parte
nu va mai avea cercei, tata a iubit-o 
pesemne că mama semăna cu mine pe-atunci
știu asta, am văzut pozele când țineam mâinile ca ea
și rochia ei subțire de vară se potrivește ca plicul pe 
scrisoare
acum, se mai îmbracă în răcoare uneori
pe picioare i se văd puțin vergeturile.

o femeie îmi ghicea la ora trei 

când îmi desfac rochia largă
în părți,
drumul către casă se înghesuie în picioare
îmi simt tălpile și te am prin preajmă
ca un zbor de pescăruși încrucișați.
oamenii își găsesc loc pe bancă lângă mine
fumul lor de țigară
le ține de cald pe dinăuntru.
o femeie îmi ghicea la ora trei,
ai văzut și tu bătrâneii din autobuz
se țin de mânere să nu cadă
dar ea îi zâmbea și spunea mă țin de inima ta.

știi, mai întâi te-am așteptat
ca mersul de papagali pe sârmă ghimpată 
ca apoi
să-mi prind un cioc de buze
și să te strig pe nume:
al meu, același.

de-a pituliciu prin tren

vreau să spun că m-am ținut de cuvânt
cum am folosit cuvântul corai

într-un poem e greu de explicat
eram în tren cu telefonul în mână

m-am obișnuit să primesc apelurile
direct prin oase și vene
și abia apoi prin ureche

uneori nici nu mai răspund
eu îi spun improvizaţie de telepatie

tu îmi spui că sunt infatuată
dar eram în tren cu telefonul în mână

și priveam departe
cât de atrofiat e astăzi drumul

recunosc trenul după mirosul de motorină caldă
în autobuze oamenii vorbesc destul de tare

că ar fi în stare să se răstească și cu picioarele
asta în timp ce eu eram cu telefonul în mână

așteptam să cobor pe ușa din spate
prin fața mea trecea o mașină corai

se întâmplă rar să găsești o astfel de mașină
corai care să treacă pe strada ta

când ești cu telefonul în mână
cu timpul mi-am pierdut din îndemânare

și am început să mă țin de cuvânt
răspund tot mai des la telefon

și nu mai am timp nici să privesc
nici să cobor pe ușa din spate

prin fața căreia trecea o mașină corai.

plecăciune înainte de prima întâlnire

poate ar trebui să-ți vorbească despre
unghiile ei crescute cumva din tot ce atinge

adică tot ce atinge obrazul nebărbierit și
seara aceea nemângâiată de noi

de-andoaselea,
iar tu te fereai de pielea mea

ca de scârțâitul unei rochițe nepurtate
și-mi spuneai că cel mai important e

cum spui noapte bună cuiva:
cu buzele cumva deasupra buzelor.
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Și negrul e un fel de verde

Când cu mâinile tale aduci fotosinteza
în odaia unde visele tale sunt chinuite

de gârbovele închipuiri
și e nevoie acerbă de verdele crud.

Când prea mult zbori pe loc
într-o încăpere unde cu ochii ai vrea

să deschizi soarele.
Când chemi la tine ziua

și ți-e lehamite de noapte.
Când aduni în palma stângă

umbrele unor riduri
care oricum nu e important de unde vin.

Când locurile pe care le vrei
știi sigur că sunt acolo,

atunci du-te și lasă vorbă unui visător
să-ți ridice pleoapele

pentru că el știe cel mai bine
ce înseamnă să ai ochii deschiși

când picioarele sunt goale,
dar visul se împlinește.

Ne-om

Există un loc în lume unde stelele
se culeg cu mâna goală,
unde soarele nu pleacă
și diminețile nu zbiară,
unde anii nu obosesc,
iar ploaia e un actor care face pauze lungi.
Unde genunchii privesc din mai multe unghiuri  
și picioarele nu ratează pasul,
unde pieptul iese în față
ca un sol ce anunță pacea dintre rotund și colț,
unde urechile oscilează între muzică și meditație,
iar ochii fac înconjurul lumii de două ori
până clipesc o singură dată.
Hai în multivers  - 
locul din lume unde luna plină se construiește
cu orice găsim
prin buzunarele de sub piele.

Cu avânt spre negru

Peste oameni se scurg cămăși albe
purtate cu nasturii descheiați.
Scenele nude sunt înfrigurate

de tăria vântului ce bate de jos în sus.

Poate că îngerii sunt doar niște oameni 
dezbrăcați

care știu să zboare
și când întâlnesc oameni

își ascut ochii în priviri adânci,
fiindcă doar atunci când tai poți vedea ce e 

înăuntru.

© portret în creion de Andrei Ștefan Boitan
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Despre noi

Întunericul în cantitate suficientă
e numai bun atunci când cauți forme,

când mâinile tale se pot plimba
fără rezerve

pe unicul relief de om.

Se ființează opere de artă atunci când
după fiecare noapte

ai cu cine reinventa ochii deschiși.

© Andreea Alexandra Stela Juduc – Vise versa
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O rană

O rană mișcătoare, poetul.
O închizi aici, se deschide dincolo.

Degustător de apă vie, de apă moartă.
Privirea lui este când transparentă,

când mai opacă decât perdelele Vaticanului.
Uneori indiferent, alteori sângerează

în fotografiile vechi. Tăcut sau, dimpotrivă,
mai zgomotos ca un alai de copii fugărind pisica

de coada căreia au legat o cutie din tablă.
Nu-l întrebați despre adevărul cuvintelor sale,

(infirmiere bătrâne cu brațele albe
încercând zadarnic să-l tămăduiască)

va mușca din urechea creionului
își va striga pe nume îngerul.

Acesta o să cadă din cer –
trapezist somnambul –

gata să îl strivească.

Amintire 2

tineri dormeam pe ziare
vechi la mansardă uneori

Dumnezeu își așeza palma
peste spărtura din acoperiș

să ne ferească de ploi
eu știam să scriu să citesc
tu îngrijeai un șoricel alb

a – îți spuneam, a – repetai tu
speriată acestă literă a fost o vreme

singura noastră jucărie
apoi au urmat altele și altele
până într-o zi când șoricelul

a terminat de ros totul
cerul ni s-a părut un ziar care

nu se reînnoia
niciodată

bolboroseam fără a ne înțelege
într-o limbă de amândoi,

în același timp,
uitată.

Ce ești tu?

Ce ești tu? Un exponat atins,
pe furiș, de vizitatori,
în muzeul deznădejdii de a fi?
O colecție de cioburi de cristal
din paharele sparte la marile ospețe
ale nimicului? Fusul ce sfârâie între
degete deși firul s-a rupt demult?
O pasăre speriată de furtună,
ale cărei gheare au devenit
rădăcinile copacului unde și-a făcut cuib?
Corabia din lemn trăznit?
Umbra albă a omului negru?
Altădată, ochii tăi erau
o pereche de tauri
scăpați, duminică, în oraș:
nimic nu le stătea în cale,
ca praful se împrăștiau zidurile.
Unde e privirea aceea ce desfereca
ușile regelui, sufletul reginei, râsul
jalnic al bufonului? Unde e
rostogolirea de apă aer foc și pământ,
amestecate în cercul cu care te jucai
deși nimic din ce-i în lume,
atunci, nu știai?

Născut la 02.05.1970, 
Vînju-Mare, județul 

Mehedinți. Locuiește în 
Reșița, județul Caraș-

Severin. Membru al 
Cenaclului Literar 

„Semenicul” din Reșița. 
Membru al Uniunii 

Scriitorilor din România, 
Filiala Timișoara.

A publicat 11 volume de 
poezie.
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Gară pentru unu

te aștept femeie – noapte albă la capătul căreia voi
află numele singurătății - e frig în gară vagoane
pe întuneric au misterul cutiuțelor din
carton frumos colorate dar goale
ți-am trimis sufletul meu păstrează-l
neatins între florile de ceață ale uitării
iubește-mă cum luminează un licurici
o să mor în piept am o inimă de var nestins
oamenii îmi par înalți umbrele lor
lovesc norii și plouă vin vești numai tu
întârzii batista colțul de rai nodul din gât
emoția de a nu te reîntâlni vino
câinele încă își așteaptă stăpânul sub felinar
fluierături speranța mea trupul eviscerat
al unei picături de apă gândul la tine
ferestruica prin care se strecoară
iubita acarului tic-tac tic-tac
miezul nopții umed ca mijlocul de
piersică scrâşnetul roților karenina
invoc eleganța sfârşitului
tresar un tren voci zadarnic miros
parfumul altor femei tu nu cobori.

Ea

ea se tăvălește în păru-i lung
ca o cățea udă în praful drumului

vreau să i-l tai
să-și piardă puterea

să o pot părăsi
să rămână singură și neputincioasă

sub talpa de sclavă fugară a lunii
dar n-am scăpare n-am scăpare

să mă răzbun aprind focul
ea râde se tăvălește nepăsătoare în păru-i lung

înmulțit de flăcări. disperat apuc de coadă
linia de șarpe a orizontului o izbesc

de pământ să poată intra nestingherit
vântul din altă lume zadarnic nu

se pornesc decât morile târziu
înțeleg libertatea mea

e în floarea din părul femeii
trebuie să aștept să adoarmă
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Philiph

Într-o zi îngerul mi-a întors spatele sătul de puștiul din mine
În fața mea se ridicau stâncile Monei Lisa, pline de mușchi
Fără sfârșit peisajul
Pe aripile îngerului era Marele Canion populat de păsări rare
Cu penajul galben pai și negru abanos
Vesele, gureșe
Am găsit pe jos ghemul Ariadnei
Numai bun de tricotat din el un pulover
Mi se făcuse frig, era seară, el continua să stea întors
Ca o enigmă, eu tricotam
Să plecăm îmi spuse apoi brusc, și ia-ți ceva pe tine
trebuie ca în inimă să adie briza și să se poată bronza cineva.

Peisaj de iarnă

Iarna vine în oraș ca o îngândurare
Te trezești dintr-o dată cu ea
Pe străzi sunt copii și toți știu poezii despre soare...
Am primit în dar trei cai, unul alb, unul negru, altul gri
Aș putea merge cu toți trei în galop pe strada cea mare
Acoperită cu omăt...
În casa mea este cald, dar e puțin loc
Căluțului alb îi place la iarmaroc
Oricine îl vede îi dă
un fagure de miere pe loc
cu ceilalți doi cai nu știu ce să fac
o femeie mi-a spus să îi duc la un abator
și să nu mă mai gândesc
căluții știu, au devenit mai mici, stau culcați într-un colț, strânși unul în altul, să ocupe 
cât mai puțin loc
într-o zi vor intra într-un tablou și de acolo, vii,
vor alerga prin iarnă cu aripi la picioare.
Căluțul alb va fi zăpada, ceața cel gri
Iar tușele subțiri, coama celui negru.

© portret în creion de Andrei Ștefan Boitan
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La pescuit

Se făcea că eram o sirenă
Ulise se dădu jos din corabie

așa cum te dai jos dimineața din
pat și îți cauți cu vârful

piciorului papucul.
Așa pipăia Ulise creștetul meu de sirenă

apoi se așeză în mijlocul mării pe
un scăunel, deschise o undiță lungă

cu mulinetă invizibilă
și începu să tragă din adânc sirenele una câte una.

Ele se zvârcoleau în aer mai mult de plăcere decât de durere
și cădeau teatral pe puntea corăbiei

până când un marinar venea
le punea la urechi o pereche de căști albe

și le ducea într-un acvariu strălucitor.
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Pufi noi

Ca să ningă, îmi spunea mama,
trebuie să visezi multe oi pe un câmp. 
Nu acele oi pe care le numeri una câte una
în timp ce sar pârleazul 
când chemi somnul 
Nu, oile trebuie să fie deja în vis
să pască liniștite iarba împreună cu mieii 
nu se știe exact care e legătura între oi și ninsoare, 
dar dacă îți reușește un asemenea vis
ninge cu fulgi uriași 
desigur, multe nopți trebuie făcute eforturi, 
poți să te concentrezi să le visezi, să îți imaginezi
dar oile pasc atât de liniștit 
doar când anunță 
ninsoarea 

Primăvara este un băiat

Primăvara este un băiat
care traversează aleea cu măceșe în mână
Fire subțiri de iarbă poartă pe creștet
Și viorele în ochi
Mohorât e orașul și umed
Pământul cel negru plin de semințe
Băiatul duce cu el măceșele roșii
Și din crăpăturile zidurilor, de după pietre
Ies pe rând vacile Domnului și buburuze
Primăvara este un băiat alb ca o lăcrămioară
Cu genele fine ca penele
El ține în mână o vază.

Ninge

din cerul ca o pisică albă ce se scutură de purici
tu, ascuns în blana măruntelor întâmplări

cum mi te bagi pe sub pielea mea de rinocer
și lumea devine elastică și fragilă ca o lamă

luna luminează ascunsă în gene plecate
umbrele celorlalți ce fug pe alături

în câmp am rămas numai noi pe două cărări
eu care plec mereu și tu care mereu vii

într-o zi ai să mă prinzi de o rochie
și ai să-mi spui: fato, stai!

Mă mai ții minte?

Să te întorci în timp ca de la o serbare
bucuros cu coronița peste codițe

Ultimul an cu codițe
În șantierul construcției socialismului

muncitorii fluuuieerau hei baby
În față, după primul deal

orchestra cânta Missa Solemnis
În spate mierlele și ei

În tălpi nisipul ascundea
melci atât de mici și atât de vechi tocmai din preistorie

când aici era o apă
și firișoarele de aur, mereu este nisip în aur și invers

Aici nu sunt copii, spuneau ei, sunt doar femei
iele, naiade, zâne

Ce fel de flori porți pe cap,
de nu mă uita, de iasomie

Ce material ai în haine,
ce cercei în urechi ce luciu pe buze

Câți ani ai ?            Dragostea e verde

Dragostea mea e ca un tufiș înverzit
Plină de frunze pe frunte, pe brațe, pe coapse, cu sfori de liane împletite în jurul pieptului
Dragostea mea e unduioasă, amețitoare, argintată ca o noapte de iarnă
Tăcută ca domnul O
vorbăreață ca Semiramida
uitată și râvnită ca o bibliotecă antică
când pleacă, lumea mi se întunecă și se înăsprește
devine fadă ca o zi fără fotosinteză.
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Ca un sălbatic despre Galben

Galbenul nu e beteala din brăduțul veșnic verde
Galbenul nu e culoarea cutiei de chibrituri de pe biroul meu 
Galbenul nu e Winnie Pooh evadat din borcanul cu miere
Nu e ojă cu care sora mea își mângâie inelarul

Ar fi frumos pe umerii albi ai prințesei Liu,
Dar nu e nici cordonul chimonoului ei
Galbenul nu e vânatul din somnul motanului 
Nici maculatorul de care întreb prin papetării și nu, nu se mai fabrică 
ar vrea botanica să pună mâna pe Galben
ce l-ar mai înșira pe petale, stamine și corole 
Foucault l-ar atârna de o mașinărie a lui Leonardo
mecanica ar deșuruba un diez din pâlnia gramofonului
și l-ar lipi pe primul celular cu manivelă
apoi, o reclamă la cașcaval ar evidenția că a fost inventat odată cu șofranul
dar nu vă speriați, el nu este 
nici „galul” și nici „benul” 
Galbenul e mijlocul curcubeului 
cum să-l scoți de acolo?

Melancoliei          

Melancolie, ochii tăi umezi de căprioară
spicele pletelor tale neatinse de buburuze

piruetele neterminate din glanda ta pineală
sandalele zburătoare din

carnea ta selenară
păienjenișul degetelor tale mângâind mărul pe creștet

zâmbetele tale pentru chipul străin
ca o rochie de mireasă urcată în pod

deschizi noaptea cu butoni argintii de cămașă

În vizită       

El a venit prima dată în țara mea primăvara, dar între timp războiul începuse
În tranșee, disperaților le atârna respirația de borangicul luminii de martie, 

de petalele de zarzăr scuturat
de câte un ciripit

O, tu, bucurie, care aduci ochiului și inimii frumusețea,
Poți tu să împiedici vântul să-și șuiere mânia, 

poți să oprești secunda mea de răutate să destrame o lume?
Aseară i-am citit despre sirenele ce-i cântau unui erou,

Nu cred că-mi vor cânta și mie, spuse el,
Și toate astea mă întristează 

și mă fac să mă gândesc la dezertare.
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        Margareta

Oricât de lin adie vântul, părul ți-e sângeriu, Margareta,
Ochii tăi viorii
Albă linia vieții albe brațele tale
În păr ciulini înfloriți împletiți
Ochii tăi viorii
Înfășurată-n dantelele galbene, încă verzi ți-erau azi sandalele și-n colțul ochiului drept
desenată o rună
Cu fardul roz în obraji ai trecut zâmbitoare prin rouă
În urma ta, noi, marionetele cu cheiță, încremenite-n reverență
așteptăm să-ți întorci chipul 
Și în clipirea ochiului să aflăm 
câți am câștigat bătălia
și care din noi am murit.

Palmier

mi-au crescut pe dedesubt două ramuri
se văd dacă te uiți bine, pe obraji

cu frunze răsfirate ca o margaretă
m-am uitat cu atenție, abia au răsărit ieri nu le aveam

și pielea - ca un pământ desțelenit, se vedea că săpaseră adânc în nisip.
apoi am căutat un loc unde să cresc, un loc paradoxal

cu soare și un pic de umbră
sau altfel spus cu blonde și brunete

de aici se aude oceanul, sunt bărci cu motor, două pictorițe pe plajă
pictează

și se bronzează
fac și câte o cură cu aer sărat, trei într-una

de când sunt palmier am devenit pretențioasă
și singuratică, înfumurată

îmi place câte o maimuță care mă caută de banane
dar nu am încă nici un fel de fructe

din observatorul meu am aflat că
meteorologii anunță ninsoare, mă cam derutează frigul

mă pune pe fugă în jurul meu însămi

și am cum se spune probleme de conștiință
care ajung, când e crivăț,

probleme de logică, nu mai știu sunt plantă sau pom
și ca să schimb subiectul, rușii zic că o să fie iarnă grea,

ceea ce e un loc comun pentru ei,
de la nemți am aflat că prima ninsoare cade întâi în cer

apoi pe pământ
aștept iarna asta fulgii care seamănă cu mine

mici palmieri cu tulpinile invizibile
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***
Desprinde-mi pașii de zid 
Se-amestecă-n var
Șlapi zburători fără cărbuni.

***
Pupila-mi absorbeai 
Prin vene-ncâlcite
Mă zgârâiai cu nasturii.

***
Din luna cu trei colțuri
Se-ntind prin ceață
Fisuri crestate-n apă.

***
Un drum din pietre aspre
Sub soarele stins
Mă-mpiedicam de rouă.

***
Frunze strivite pe preș
Ușa tremură
Miocardul îmi zvâcnește.
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Elena Graur

fotografii de
Mădălina Roxana

Onuță

Sleep Tight



Joc secund
Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,
Intrată prin oglindă în mântuit azur,
Tăind pe înecarea cirezilor agreste,
În grupurile apei, un joc secund, mai pur.

Nadir latent! Poetul ridică însumarea
De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi
Și cântec istovește: ascuns, cum numai marea
Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.
 

Aura
Mire, văzut ca femeea,
Cu părul săpat în volute,
De Mercur cumpănit, nu de Geea,
Căi lungi înapoi revolute;

La conul acesta de seară,
Când sufletul meu a căzut
Și cald, aplecatul tău scut
Îl supse, ca pata de ceară,

Crescut, între mâini ca de apă,
Ce lucru al tainei cercai?
Sub verdele lumilor plai
Arai o lumină mioapă.

Jeu second
D`horloge, déduit l`abîme de cette crête calme,
Entrée par le miroir dans l`azur sauvé
En vivant sur la noyade des troupeaux grossiers,
Dans les groupes d`eau, un jeu second, plus pur.

Point latent! Le poète soulève l`addition
Des harpes dispersées que dans le vol inverse tu les perds
Et le chant épuise: caché, comme seulement la mer
Quand promène les méduses sous les cloches vertes.

L`auréole
Le mari, vu comme la femme,
Les cheveux piochés en volute,
Il est équilibré de Mercure,  pas de Géea,
Les longues routes en arrière en revoulûtes;

A ce cône de soir,
Quand mon cœur est tombé
Et chaud, ton bouclier incliné
Il l`absorba comme la tache de cire,

Elevé, entre mains comme d`eau,
Quelle chose de ce mystère j`essayai?
Sous la région verte des mondes
Je labourai une lumière myope.
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Flori de mac
În frunza de cucută amară
îmi fluier bucuriile-și-o neînțeleasă teamă
de moarte mă pătrunde,
cum vă privesc pe malul mării de secară,
flori de mac.

Aș vrea să vă cuprind,
că, nu știu cum, petalele ce le purtați
îmi par urzite
din spuma roșie
a unui cald și-nflăcărat amurg de vară.

Aș vrea să vă culeg în brațe
feciorelnicul avânt,
dar vi-e atât de fragedă podoabă,
că nu-ndrăznesc,
o, nici la pieptul gândurilor mele să vă strâng.

Și-aș vrea să vă strivesc,
că sunteți roșii, roșii
cum nu au putut să fie pe pământ
decât aprinșii, mari stropi de sânge ce-au căzut
pe stânci 
și pe nisip în Ghetsemani de pe fruntea lui Isus,
când s-a-ngrozit de
moarte.

Fleurs de coquelicot
Dans la feuille de ciguë amère
je siffle mes joies, et une inexplicable peur
de mort m`embrasse,
comme je vous regarde sur le bord de la mer de 
seigle,
fleurs de coquelicot.

Je voudrais vous entourer,
parce que, je ne sais comment, les pétales que 
vous portez,
ils semblent nés,
de l`écume rouge
d`un chaud et ardent crépuscule d`été.

Je voudrais cueillir dans les bras
votre élan pur, 
mais votre parure est si fragile, 
que je n`ose pas,
oh,  pas  même  au  sein  de  mes  pensées  vous 
embrasser.

Et je voudrais vous écraser,
parce que vous êtes rouge, rouge
comme elles n`ont pas pu être sur la Terre
que les  ardentes,  les  grandes  gouttes  de  sang 
qui sont tombées
sur les rochers
et  sur  le  sable  du  front  de  Jésus  dans 
Gethsémani,
quand il s`est effrayé de
mort.
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  Meet me in the blue blue sky



 

 

Voyelles
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons 
d’ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
- O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux!

Vocale 
A negru, E alb, I rosu, U verde, O albastru: vocale,
Eu voi mărturisi într-o zi nașterile voastre latente:
A, corset negru blănit de muște sclipitoare
Care bâzâie în jurul mirosurilor înțepătoare.

Golfuri de umbră; E, candori de vapori și de principii,
Sulițe ale ghețarilor mândri, regi albi, flori de inflorescență
I, purpuri, sângele asemenea zâmbetului buzelor frumoase
În furia sau bețiile penitente;

U, cicluri, divin vibrante ale mărilor viride,
Pace teraselor împânzite de animale, pace ridurilor
Pe care alchimia le imprimă marilor frunți studioase;

O, suprem Clairon plin de țipete stranii,
Liniști traversate de Lumi și de Îngeri:
—O, Omega, rază violet a Ochilor Săi!
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  Balet in the sky



Le coeur
Mon coeur tendu de lierre odorant et de treilles,
Vous êtes un jardin où les quatre saisons
Tenant du buis nouveau, des grappes de groseilles
Et des pommes de pin, dansent sur le gazon.
Sous les poiriers noueux couverts de feuilles vives
Vous êtes le coteau qui regarde la mer,
Ivre d’ouïr chanter, quand le matin arrive,
La cigale collée au brin de menthe amer.
Vous êtes un vallon escarpé ; la nature
Tapisse votre espace et votre profondeur
De mousse délicate et de fraîche verdure.
Vous êtes dans votre humble et pastorale odeur
Le verger fleurissant et le gai pâturage
Où les joyeux troupeaux et les pigeons dolents
Broutent le chèvrefeuille ou lissent leur plumage.
Et vous êtes aussi, coeur grave et violent,
La chaude, spacieuse et prudente demeure
Pleine de vins, de miel, de farine et de riz,
Ouverte au bon parfum des saisons et des heures,
Où la tendresse humaine habite et se nourrit. 

Inima 
Inimă a mea împrejmuită cu iederă înmiresmată și bolți,
Tu ești o grădină în care cele patru anotimpuri,
Semănând noul merișor, ciorchini de coacăze
Și conuri de pin, dansează pe gazon.
Sub perii noduroși acoperiți cu frunze vii
Tu ești colina ce privește marea,
Beată de cântecul, în zori de zi,
Greierului lipit d-un fir de mentă amar.
Tu ești vâlceaua încovoiată, natura
Îți îmbracă văzduhul și abisul
Cu mușchi gingași și verdeața vie.
Tu ești cu mireasma ta umilă și rustică
Livada înfloritoare și vesela pășune
Unde turmele fericite și porumbeii tânguitori
Pasc caprifoiul sau își lustruiesc penajul.
Tu ești și sufletul profund și agitat
Căminul călduros, spațios și temător
Plin de vinuri miere, făină și orez
Deschis miresmei anotimpurilor și orelor,
În care se adăpostește și se hrănește tandrețea
umană.

l iterosfera

  



  



  

Cosmin Vaman

transcriere din format
audio: Dan Munteanu



Cosmin  Vaman: Vă  ascultă  mama,  vă  ascultă  bunica,  vă  ascult  eu,  fiică-mea  are  2  ani 
jumătate, ascultă Andrii Popa și bate din palme. Cum faceți? 
Mircea Baniciu: Păi nu cum fac eu, cum s-a întâmplat să fie? Cred că ăsta era și scopul în sine  
până la urmă, ne-am gândit că ar fi bine să cânte și bunicii, apropo de ce-am spus aici - bunicii,  
părinții, cei prezenți, și normal că și copiii noștri.  E normal, și puștii mei știu toate piesele  
mele, deci cumva cred că am avut baftă, e o chestie de noroc să ai șansa să ți se cânte cântecele 
în trei generații. Cred că este un lucru extraordinar. 

Muzica s-a schimbat foarte tare în tot acest timp. De ce credeți că această muzică a rămas? 
Pentru că muzica asta este o muzică bună, am făcut-o și continuăm să o facem foarte bine, iar 
faptul că generațiile s-au schimbat nu este atât de important cât lucrul în sine, faptul că muzica  
a fost bună și a rămas. Să te asculte 3 generații... atunci când am scris Andrii Popa, mă gândeam 
că peste nu știu câți ani o să-l cânte toată lumea în țara asta, mă umfla râsul, cred că nu ar fi  
fost o chestie pe care să o iau drept bună. Dar uite că s-a întâmplat. Faptul că faci un lucru  
foarte bine, că ești convins că este bun, ești convins că el are valabilitate, în felul ăsta poți să-i  
convingi și pe cei care te ascultă, să le demonstrezi că lucrurile funcționează. Se bucură să le  
asculte și  să le reasculte. Acestea au devenit  piese clasice,  părerea mea, și  de aceea nu am  
renunțat la ele. Unii m-au întrebat: - „De ce nu le schimbi?” - Păi uite de ce! Pentru  că lumea le  
vrea, încă le vrea și o să le mai vrea în continuare. 
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Nu vi s-a întâmplat să vă plictisiți de un cântec? 
Ba da, uneori da. Dar sunt suficiente încât să nu le cântăm 
mereu pe aceleași. Sunt și în repertoriul Phoenix și Colibri 
și așa mai departe, suficiente piese ca astăzi, spre exemplu, 
să cântam asta, mâine să cântăm altceva, cu alternanțe, bi-
neînțeles, dar fără Andrii Popa la final, nici Covaci nu poate 
astăzi. 

Dacă ar fi  să alegeți  o formulă în care să cântați,  dintre  
toate formulele de până acum, pe care ați alege-o?
Oricare este valabilă. Toate formulele în care am cântat au 
fost valabile, în perioadele în care au existat. E clar că aș 

cânta și cu Phoenix dacă s-ar putea, e clar că aș cânta și cu Colibri, 
cu ei de altfel mai cânt, doar că nu mai există „moțul”. Și în acest  
context, cu echipa cu care sunt acum, mai bine pusă la punct, există 
tobari și așa mai departe. Așadar, o orchestră mai mare. În orice 

context, fiecare context și-a avut perioada lui. Acum sunt în 
contextul acesta, cu el mă simt cel mai bine. 

Cum  vedeți  muzica  folk  din  România?  Este  o  întrebare 
generală, dar vă place muzica actuală? 
Până acum, ne includeam într-o zonă de amatori, dar ce-am 
văzut  astăzi  mi-a  plăcut  foarte  tare.  [nota red.:  Festivalul 
Castanilor Ploiești – In memoriam Gabi Dobre, ediția 2012] 
Chiar le-am spus și persoanelor din juriu, din care am făcut 
parte,  că  este  foarte  greu  de  deliberat,  pentru  că  au fost 
foarte mulți buni, s-a cântat bine! A fost pasiune, am simțit 

că-i muncă, am simțit că au fost cântece bune, că sunt texte alese, 
că  ați  vorbit  frumos  pe  scenă.  Deja  lucrurile  s-au  cernut.  I-am 
întrebat pe aceștia cum de n-au apărut ăia care cântă în Mi și care 
marcasează Mi-ul Minor sinistru, Mi-ul Minor de cenaclu. De aia 
mi-a și plăcut piesa aceea cu „strop folkist”. Și am întrebat, unde 
sunt ăia? - Păi, am făcut o preselecție!  S-a  făcut  o preselecție  și  
atunci lucrurile s-au curățat. Tot ce a apărut aici pe scenă, nu știu,  
probabil că voi vă cunoașteți, eu nu i-am cunoscut pe toți. Au fost 
momente  foarte,  foarte  bune.  Muzica  folk  evoluează,  fraților! 
Trebuie să ne ocupăm să o și dea ăștia pe post. Uite, Mihai Popescu 
era aici  cu mine și  ne dădeam  coate la  fiecare piesă.  Eu le-am 
înregistrat pe toate, ieri mi-am lăsat telefonul să meargă și le-am 
înregistrat pe toate ca să le mai aud, să le mai reascult încă odată.  
Acest lucru nu mi s-a mai întâmplat niciodată, la niciun concurs 
folk și la niciun festival, pentru că nu a fost valoarea celui de astăzi.  
Deci, am impresia că muzica folk poate! 

Ascultați muzică românească? Pe cine? 
Sigur, sigur! Îi ascult pe toți. Mai ales, sunt surprins, ascult astăzi 
cântece pe care în perioada de înainte de ’89 le uram. Mă refer la 
unele melodii de muzică ușoară și așa mai departe, care îmi aduc 
perioada aia înapoi. Voi nu știți pentru că sunteți tineri, încă, dar 
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acea  perioadă  pentru  mine  a  fost  una  foarte  complicată.  Ne  îndepărtasem  de  tot  ceea  ce 
însemna muzică românească pentru că știam în ce fel se face și cine sunt autorii. Dar printre  
cântecele din perioada aceea, au fost reculate multe valoroase. Nu mai știu întrebarea, m-am 
luat cu filosofia. 

Nu mi-ați răspuns la întrebare, dar am alta. Spuneam de generațiile acestea care vă ascultă, și  
vechi și noi. Sunteți un artist foarte viu, foarte plin de energie, ridicați sala în picioare cu  
mult suflet. Printre planurile dumneavoastră de viitor, trebuie să întreb? 
Asta este o întrebare la care Pitiș o lua razna (râde)! „- Ce planuri de viitor..?!” Îl dădea afară 
imediat. Asemenea întrebări nu cred că puteai să-i pui. Aștepta mai mult de la tine, îmi spunea  
el. Eu nu am niște planuri de viitor concrete, vreau să cânt în continuare, vreau să fiu sănătos 
să o mai pot face, mai am niște idei pe care să le pun în pagină și cam atât. Spectacolele și  
lucrurile de genul acesta vin de la sine. Nu mă așteptam să am parte de un moment atât de  
frumos ca cel de astăzi și de ieri. Și uite că se ivesc momente. În măsura în care ești convins că  
ce faci e bine, poți să-i convingi și pe ceilalți că lucrul pe care îl faci are valoare, și atunci, fără 
să fii tu încrezător în ceea ce faci, nu ai cum să-i convingi nici pe ceilalți. Și cred că acesta este  
un lucru foarte important, n-am planuri mari de viitor și nici nu cred că este foarte important 
planul de viitor; important este ce-ți aduce timpul și momentul, zic eu. 

Ultima întrebare. Dacă ar veni cineva care n-a ascultat niciodată nicio piesă de Mircea Bani-
ciu și v-ar spune: „dați-mi o melodie prin care să înțeleg cine sunteți”. Ce cântec ați da? 
Nu știu, ar fi greu să aleg, pentru că, într-un fel, cântecele mele sunt ca niște copii ai mei,  
fiecare dintre ele are un sens, îmi aduce mie o perioadă sau da, este făcut într-o perioadă a vieții  
mele.  Cred că fiecare este  important  pentru mine,  dar cred că ar fi  fost  așa,  în funcție de  
moment. Nu cred că este vreun cântec care să mă reprezinte total. I-aș cânta vreo zece cântece 
și ar fi ok. 

Este vreun cântec pe care nu îl cântați în concerte, dar vă place foarte mult? 
Mircea Baniciu: Da, uite în seara asta, ar fi fost al treilea, „Scrisoare de bun rămas”, scris pe 
versurile lui Țălnar, Dumnezeu să-l odihnească, și un cântec... Multă lume mi-a spus că este cel  
mai frumos cântec de dragoste pe care l-am scris. 

Vă mulțumesc tare mult!
Și eu!

art itudin i

  © www.b365.ro



Din punctul  de  vedere  al  propriei  mele  realități,  sigur  invers.  Cronologic,  prima parte  a  titlului  este  cea  
adevărată! Mai întâi, am avut plăcerea să-i cunosc pe tinerii frumoși din grupul Nu Acum, cu treisprezece ani 
în  urmă,  în  februarie  2000,  când  au  intrat  în  fostul  Studio  2  de  la  Radio  Iași  pentru  a  înregistra  câteva  
compoziții  proprii.  Șansa lor a fost  dublă:  disponibilitatea declarată public  a Studioului de Radio Iași  de a 
sprijini necondiționat tinerele talente și profesionalismul regizorului muzical de atunci, Cornel Mureșanu, care 
a descoperit cu plăcută surprindere potențialul creativ și interpretativ al membrilor grupului.

Anul  2000  a  însemnat  consolidarea  componenței  de  bază  și  al  repertoriului,  gândit  în  covârșitoarea  sa 
majoritate  de  Andrei  Dănilă  și  Florin  Onică  din  compoziții  pe  care  apoi  grupul  le-a  șlefuit  cu  migală, 
transformându-le în adevărate bijuterii sonore, la care alte grupuri similare abia visau. Au venit atunci, pe 17  
februarie, Andrei Dănilă – voce, chitară, Florin Onică – voce, chitară, Gabriel Cheșcu – flaut, și o violoncelistă, 
Olivia Beiu, despre a cărei soartă profesională nu mai știu nimic. Primul set de patru înregistrări a fost finalizat  
pe 24 februarie: „Inimă” și „Lacustră” erau compoziții semnate Nu Acum (prima Andrei Dănilă, a doua Florin 
Onică), pe versurile lui Octavian Goga și George Bacovia. „Vis de iarnă” și „Ultimul apus” au fost compuse de 
Sorin  Dascălu,  prima  pe  versurile  lui  Ionel  Simota.  Grupul  ne-a  cucerit  de  la  început  cu  maturitatea 
compozițiilor și cu seriozitatea gândirii asupra pașilor următori. Se vedea clar că nu era vorba de o încropire de 
moment, ci de o mare ambiție de a reuși.

Am hotărât atunci de comun acord continuarea colaborării cu Radio Iași, reluată în momentul în care existau 
noi compoziții ce meritau înregistrate. Pe 24 mai, Nu Acum s-a prezentat cu un alt set de patru compoziții și o 
componență redusă la cei trei membri de bază, Andrei Dănilă, Florin Onică și Gabriel Cheșcu, însoțiți de trei 
invitați: Elena Baciu – voce, Laurențiu Cimpoi – percuție și Adrian Grădinaru – vioară. A fost momentul Florin 
Onică.  Trei  dintre  cele  patru  compoziții  îi  aparțineau:  „Ne  cunoaștem”,  pe  versurile  lui  Marin  Sorescu, 
„Cântecul ploii”, pe versurile lui Alexandru Macedonski și „Pastel”, expresia muzicală a sensibilității bacoviene. 
Alegerea textelor dezvăluie de obicei și personalitatea compozitorului. Florin s-a dovedit a fi un spirit rafinat,  
un elegiac, un contemplativ,  atent la profunzimea mesajului.  L-am descoperit  mai târziu un creator foarte 
original în ciclurile sale de texte ce ar fi trebuit să devină baza unor înregistrări concept.

Cea de-a patra compoziție înregistrată atunci, pe 24 mai 2000, „Cântec de pădure”, îi aparține cu totul, muzică 
și versuri, lui Andrei. Deloc predispus la compromisuri, maniac al perfecțiunii, Andrei ascunde în spatele unei  
anumite  rețineri  afișate,  o  mare sensibilitate  și  o  mare  disponibilitate  la  prietenie.  Florin  și  Andrei,  două 
temperamente diferite, anodul și catodul bateriei care a făcut ca motorul Nu Acum să meargă o vreme fără  
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cusur.  Ponderea creativă s-a schimbat la ultima întâlnire din Studioul  2,  în 
noiembrie 2000. Atunci, trei compoziții au fost semnate de Andrei: „Lacrimi”, 
„Cuvinte” și „Porți de verde” (aceasta pe versurile lui Gabriel Cheroiu). Florin a 
completat ciclul cu „Îți  aduci aminte”. Din nou George Bacovia. Fără a renunța 
la ideea prezențelor feminine, reluată ocazional mai târziu, de această dată Nu 
Acum a venit la înregistrări în formulă de cvintet integral masculin: Andrei 
Dănilă, Florin Onică, Gabriel Cheșcu, Adrian Grădinaru și Laurențiu Cimpoi. 
Rigoarea lucrului în studioul de înregistrări a fost apoi de mare folos pentru 
evoluția ulterioară pe scenă,  ceea ce a făcut,  între altele,  diferența la toate  
concursurile și festivalurile unde Nu Acum a participat și a impresionat. De 
atunci, nu ne-am mai întâlnit în studioul de înregistrări, dar au rămas valabile 
prietenia și respectul, iar pentru mine, dorința ca ceea ce am început atunci, să 
se  concretizeze  într-un  produs  finit  care  să  depășească  calitatea  postărilor 
amatoricești de pe youtube.

Am evocat acest episod al întâlnirii dintre Nu Acum și Radio Iași, stârnit de 
recenta ascultare a  unei  antologii  lansate în anul  2002 pe un CD dublu ce 
cuprinde primele trei albume discografice ale grupului britanic de folk-rock 
Dando Shaft: An Evening With (1970), Dando Shaft (1971) și Lantaloon (1972). 
Înființat la Coventry în 1968, Dando Shaft a fost la început un cvintet format  
din doi chitariști/ vocaliști, un basist, un multi-instrumentist și un percuționist,  
cărora, în 1970, li s-a alăturat o talentată vocalistă, Polly Bolton. Înscriindu-se 
între  grupurile  promotoare  ale  folk-ului  psych/progressive și  folk-jazz-ului, 
Dando  Shaft  este  considerat  în  prezent,  de  istoria  genului,  una  dintre 
influențele majore ale curentului progressive în renașterea folk-ului anilor ʼ60. 
O muzică sofisticată, elegantă, complexă, colorată de vioară și flaut, care mi-a 
amintit de la început de prietenii de la Nu Acum. Compozițiile nu seamănă, 
folk-ul  britanicilor  are  și  amprenta  inconfundabilă  a  muzicii  tradiționale 
englezești,  dar  asemănarea  poate  fi  lesne  observabilă  la  sonoritate  și 
rafinament. A fost prima comparație care mi-a venit în minte.
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Cristina Alexandrescu: Cum ar trebui un tânăr să-și convingă părinții că muzica nu e doar un hobby? Tu cum 
i-ai convins?
Berti  Barbera: Dacă simți de mic o chemare către ceva ce ar putea însemna un drum în viață și  pe viață,  
înseamnă că poți fi convingător față de părinți și față de oricine. Această energie dată de pasiunea cu care-ți  
trăiești visul, bucuria cu care te implici, încrederea în sine, sunt instrumentele cu care vei convinge oamenii. Eu 
i-am convins abia când au început să apară rezultatele. Plecat fără niciun sprijin, fără relații, am început să  
învăț să exist ca om de artă. Ai mei au fost sceptici, nu vedeau suficiente resurse pentru o viață întreagă, nu 
știau cum aș putea trăi eu doar din muzică. Și pensia? Dar cu timpul și-au dat seama că mediul mi se potrivește,  
ba mai mult, încep să am ceva de spus în acest mediu, încep aparițiile TV, articolele, interviurile și cel mai  
important, concertele. Cred că până la urmă i-am convins definitiv...

  

Cristina 
Alexandrescu

întrebări f ormulate
în cadrul redacției



Având în vedere contextul socio-politic actual, consideri că urmarea 
unei vocații artistice reprezintă un risc?
Deloc. Vorbeam de puterea pe care ți-o dă pasiunea, sentimentul cu 
care tratezi ceea ce faci. Dacă găsești resurse pentru o experiență de 
durată, nu există niciun risc. Ce să riști? Eșecul? Cum poți face ceva 
deosebit  dacă  ai  teamă  de  eșec?  Urmarea  vocației  reprezintă  un 
privilegiu, un fapt natural, nicidecum un risc.

România e o țară care investește puțin în cultură, iar publicul avizat 
nu e tocmai numeros; mai „suflă” muzica „cultă”? Mai vezi tineri la  
concertele tale?
La concertele mele vin oameni puțini, de toate vârstele. Asta și pentru 
că eu am ales să le ofer de fiecare dată altceva, nu un produs constant, 
lingușitor. Publicul de obicei are cât poate duce, câte înțelege, la fel 
cum  artistul  își  merită  publicul.  Tendința  generală  de  apreciere 
exclusivă a  cantității,  nevoia  de oameni  nepregătiți  care  să  accepte 
lipsa de calitate, scăderea duratei de viață a unui produs, toate acestea 
influențează vremurile,  deci  și  felul  în  care sunt  reflectate.  Aici  nu 
depinde de țară, ci de moștenirea culturală și genetică a fiecăruia. Să 
nu așteptăm bani  de la  stat,  nici  calitate de la  afaceriști.  Eu zic  să  
vedem fiecare cât putem duce, trăind exact după cât înțelegem. Muzica 
suflă  prin  oameni,  deci  se  schimbă.  Trebuie  doar  să  realizăm  cât 
suntem de adaptabili.

Versurile nu sunt considerate a fi poezie pentru a putea spune că au 
valoare literară. Muzica poate exista și fără texte. Totuși, de ce crezi 
că acestea însoțesc partitura muzicală?  Dacă muzica bună se înso-
țește cu texte bune, nu e prea mult? Nu se ajunge la o suprasaturație?
Cuvântul a însoțit muzica pentru a-i ușura transmiterea mesajului. Nu 
e la îndemâna oricui să înțeleagă subtilitatea muzicii, de aceea cuvin-
tele  îi  ajută  să  înțeleagă  rostul  acelei  exprimări.  Textele  sacre  sau 
teatrul antic foloseau textul pentru a sublinia anumite simboluri sau 
calități. Mai nou, propaganda și publicitatea folosesc în mod cinic și 
manipulator cuvintele pentru a-și atinge scopurile. Muzica este bună 
atunci când este bine interpretată,  indiferent de gen. Un text bun o 
completează,  nu  cred  că  o  încarcă.  Rock-ul  progresiv  conține  o 
mulțime de exemple de capodopere cu structuri muzicale complexe, 
însoțite de texte dense, cu valoare poetică. Arta presupune echilibrarea 
cantităților, în favoarea calității, deci dacă simțim că e prea mult, ori e 
o lucrare prost făcută, ori ducem noi prea puțin. Suprasaturație oricum 
există. Prea e muzică peste tot. În lift, pe terasă, în sala de sport, la 
toaletă... nu cred că orice mediu este potrivit pentru a ajuta muzica să-
și  facă efectul.  Odată cu suprasaturația de muzică facilă,  cu textele 
semidocte aferente, apare și o lehamite legată de acest automatism al 
comportamentului idiot, de dragul banilor.

Realizezi  la  Radio România Muzical  emisiunea „Jazzy Hour”,  și 
după cum știm acest post este unicul post de radio românesc dedi-
cat exclusiv muzicii clasice și de jazz. Ce șansă ar avea o astfel de 
emisiune la unul dintre posturile radio „comerciale”? La un mo-
ment dat, albumul  Mașina cu jazzolină a lui Gyuri Pascu a fost 
refuzat la mai multe astfel de posturi (deși a primit în același an, 
1994, din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, premiul 
Cel mai bun album al anului).
Am trecut o singură dată prin experiența acestui gen de refuz din 
partea unui neavenit. Nu are rost să faci ceva cu pasiune, cu știință 
și să fii evaluat de un individ care abia știe pe unde  să mănânce. 
Depinde de tine în ce direcție te adresezi, ce oameni te ascultă.
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Multe albume au fost refuzate. E și normal, dacă judecăm după norma 
radioului  FM.  Audi-ență=profit,  nicio vorbă  despre  muzică.  E  doar un 
instrument, o cantitate. Nu-i interesează pentru că nu cunosc. Le ajunge o 
sinecură, pentru că altfel nu ar câștiga acel salariu. Nu se pricep la nimic 
care să le aducă un trai decent, deci preferă astfel de funcții plătite. Omul 
fără carte nu are cum să distingă valoarea. Nici nu ai cum să-i ceri așa 
ceva.  De  aceea  mi  se  pare  firesc  să  avem  mai  multe  categorii  de 
promovare, pe mai multe posturi de radio, care să contureze nișe și să 
acopere o arie cât mai largă de auditoriu. Fiecare cu ce merită...

Jazz-ul este o muzică foarte complexă. În ce ar consta completarea pe  
care i-ai aduce-o?
N-ar fi o completare, ar fi o continuare. Jazz-ul a devenit oricum un idiom 
foarte bogat, care a acaparat multe alte maniere de exprimare. S-a născut 
dintr-un amalgam de culturi și a continuat să înglobeze elemente din mu-
zica țărilor unde a fost promovat. Poți adăuga noi ornamente, noi com-
binații, poți face ceva ce încă nu a făcut nimeni, dar nu poți inventa un 
nou swing sau o nouă gamă de blues. Mă rezum la a învăța și la a da mai 
departe acest vocabular fascinant.

Presupunem că  suntem de  acord  într-o  privință:  contează ce  muzică 
asculți, iar universul mental al oricărui om este influențat de muzica pe 
care o ascultă. Știm bine că jazz-ul, blues-ul, sau muzica clasică are un 
public mai redus numeric, deși nu e deloc redus din alt punct de vedere.  
Dacă ai  dori  să influențezi  cât  mai  mulți  tineri  să  se  orienteze  către  
muzica de calitate,  ce strategii ai alege? Cum i-ai convinge? Cum i-ai  
păcăli? Cum i-ai atrage? Pentru că nu știm dacă e suficient doar să le 
spunem: ascultă asta și vezi dacă îți place sau nu. În licee, foarte mulți  
tineri  habar n-au ce e acela rhythm & blues,  și  confundă blues-ul  cu 
slow-ul, cu piesele lente din zona pop-dance.
Nu am nici un interes să educ pe nimeni, deci nu e cazul să apelez la  
strategii. Nu vreau să vând nimic, deci nu trebuie să păcălesc pe nimeni. 
Mă bucur să văd tineri la conferințele mele și răspund cu plăcere celor 
care  au  întrebări  suplimentare.  Dacă  ar  fi  să  răspund  cuiva  care  mă 
întreabă cum să-și alcătuiască propria colecție de muzică sau dacă ar fi să 
influențez tinerii spre standarde muzicale mai ridicate, i-aș încuraja să 
asculte cât mai multă muzică, de toate felurile, de la gregorian la dubstep, 
pentru a trăi prin propria lor experiență procesul de decantare a infor-
mației și formarea propriilor gusturi.  Nu aș impune nimic,  aș conduce 
către anumiți reprezentanți importanți, aș explica anumite aspecte care 
pot fi explicate verbal, dar mai ales aș recomanda anumite audiții, care să 
le formeze o bază solidă, de unde să poată porni, pentru a parcurge exact 
cât pot sau cât își doresc. Cu siguranță suntem ceea ce ascultăm.

Muzica  și  actoria  sunt  două  dimensiuni  artistice,  pe  care  unii  (puțini  la 
număr) le combină pe scenă. Exemplul care-mi scapă acum – Ada Milea. Ai 
încercat să le practici astfel?
Școala m-a ajutat foarte mult în privința formării unor standarde și principii 
pe care să funcționez coerent.  Foarte mult din ce am învățat folosesc pe 
scenă: respirație, autocontrol, simțul scenei, relația cu publicul, dicție etc.  
Mi-ar plăcea să particip muzical într-un spectacol de teatru, aș accepta cu 
plăcere un proiect teatral abundent în muzică, dar în același timp prefer să 
rămân  în  zona  expresiei  sonore,  fără  a  folosi  prea  mult  text  vorbit sau
mișcare scenică.  Scena este  un loc  unde orice  aș  face,  aș  face în deplin 
respect  și  smerenie.  Nu pot călca  acolo  în aceeași  stare profană,  care te 
aduce din stradă.
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Îți amintești situațiile acelea stânjenitoare din filme, în care unul  
dintre personaje ajunge dintr-o întâmplare nefericită pe scenă... Ce 
ai face? Cine ar ieși mai întâi la iveală, muzicianul sau actorul?
Eu cred că e o întâmplare fericită să ajungi pe o scenă. Ai în sfârșit 
posibilitatea să spui celorlalți ceva. „Wear your inside out”. Depinde 
de public. Dacă îi simt conectați, îi angajez într-un joc ritmic. Dacă 
nu, le spun bancuri.

Descrie un moment în care muzica nu poate lipsi.
Muzica include pauze și liniște, deci momentul despre care vorbim 
reprezintă o desfășurare muzicală fără oprire.

Care a fost cel mai penibil moment legat de muzică? O întâmplare 
caraghioasă sau jenantă.
Încerc să evit momentul în care eu mă cred genial, iar alții râd de se 
sufocă. Gafez des, dar nu fac o dramă din asta, dimpotrivă, mă bucur 
că pot oferi altora o doză bună de râs. Comentariile năroade mă lasă 
rece,  dar sunt curios în privința lor.  Râd mult  de mine și-mi face 
bine. Jenant poate fi când învârți stativul de microfon cu putere, să 
faci show, dar microfonul zboară în public. Caraghios e când suntem 
obosiți și vorbim pe lângă... se râde mult.

Colaborarea cu Nicu Patoi ni se pare foarte interesantă. O for-
mulă redusă, o tendință către acustic. Are ceva în plus maniera 
acustică? De ce este atât de mult preferată, în general? Sau pur 
și  simplu  te  atrage  o  formulă  scenică  mai  simplă?  Dacă  ne 
gândim la Vali Răcilă, concertează preponderent singur.
Nicu Patoi, un excelent chitarist și un om drag. Am început de la 
o joacă și am ajuns la zece ani de concerte cu momente incre-
dibile, în care comunicăm liber și deplin, improvizăm și ne ma-
nifestăm respectul față de cei care ne-au creat și menținut pasiu-
nea pentru muzică.  Maniera acustică e diferită prin lipsa  efec-
telor, a cosmetizării, e cea mai directă manieră în plan muzical. 
Sute de ani s-a cântat neamplificat. Asta nu înseamnă că a folosi 
tehnologia e greșit. Dimpotrivă, arta se aplică în absolut orice, iar 
producțiile bune au nevoie și de tehnicieni buni, de echipamente... 
Pentru  noi  a  fost  interesant  să  transpunem la  ritm,  chitară  și 
voce, curat, fără nici un efect, piese care în forma lor originală 
folosesc diverse orchestrații și maniere mai complexe, care impli-
că mai mult de două persoane pentru a fi cântate. E modul nostru 
de a exersa  interplay-ul,  de a ne relaxa și  de a aduce tributul 
nostru predecesorilor.

La Voltaj (în Q88), ai preferat să fii baterist, însă asta ține de do-
meniul „atunci”. Acum ce e, vocea sau tobele?
Am fost doar solist vocal la Voltaj 88, o trupă înființată în 1988, 
când trupa Voltaj s-a scindat în două grupuri, dar eu am ajuns 
acolo în 1994 și am stat până în 1996. Am scos 3 albume și a fost 
frumos.  Baterist  eram  doar  în  pauze,  când  rămâneam  singur. 
Acum la  fel,  bat  la  tobe  doar  pentru  prieteni.  Pe  scenă  îmbin 
vocea  cu  instrumente  tradiționale  de  percuție,  majoritatea 
acționate de mâini, mai puțin de bețe.
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Ai învățat ceva în urma colaborărilor? Poți spune 
că ai luat câte ceva de la fiecare persoană cu care 
ai colaborat?
În primul rând sunt recunoscător celor care mi-au 
arătat încredere. Sunt încă măgulit de numărul ma-
re de artiști buni care au acceptat să lucreze cu mi-
ne sau mi-au cerut aportul. Da, am învățat de la 
fiecare câte ceva și rămân cu un profund respect 
pentru toți.  Datorită lor  am cunoscut  fenomenul 
muzical din interior, ceea ce mă face să mă simt 
foarte bogat.

Ce talent îți lipsește? Ce lucru ai fi vrut să poți  
face, dar, în privința căruia ai rămas la stadiul de 
admirator veșnic?
Mi-ar fi plăcut să joc rugby la nivel înalt. Muzical, 
știu că nu voi ajunge niciodată dirijor,  deși  sunt 
fascinat de această ipostază.

Te-ai gândit ce s-ar întâmpla dacă ceea ce lași în 
urmă nu ar avea nicio valoare pentru ceilalți?
De aceea e bine să fii atent cum te deprinzi cu va-
loarea,  ca să  nu trăiești  cu iluzia  că lași  ceva în 
urma ta.  Unii  se  mândresc  cu  valorile  materiale 
lăsate  familiei,  alții  mor  liniștiți  cu  o  carte  în 
librării.  E frumos să asiguri confort  prin ceea ce 
lași în urma ta, dar valorile spirituale și idealurile 
ar fi mai de ajutor semenilor tăi ce urmează, decât 
o casă, o mașină sau o fabrică. Eu am intrat într-un 
lanț: am primit ceva și trebuie neapărat să dau mai 
departe în aceeași formă, consistență și valoare, de 
aceea sunt sigur că las ceva bun în urmă. Rămâne 
ca și  ceilalți  să fie  la fel  de pregătiți  ca și  mine. 
Astfel se creează comunitățile solide, în care trans-
miterea valorilor este prioritară, naturală.

Care a fost relația ta cu muzica în copilărie și în 
adolescență? Ai amintiri legate de asta?
La noi în casă era tot timpul muzică. Tata a cântat 
într-o trupă în tinerețe, iar la noi se ascultau artiști 
din  toată  lumea:  jazz,  blues,  clasic,  rock,  numai 
artiști  buni.  Mai  puțin artiști  români.  Așa era  la 
noi,  nu  ne  regăseam  în  cultura  autohtonă,  nu-i 
simțeam valoarea,  preferam  originalul.  Ascultam 
multă muzică și aveam prieteni cu aceleași preo-
cupări.  Asta m-a ajutat să mă orientez.  Apoi am 
văzut un set de tobe și viața mea s-a schimbat.

Dacă muzica ar fi o femeie, te-ai îndrăgosti de ea 
sau ți-ar deveni prietenă?
Am aceeași atitudine față de amândouă: protecție, 
afecțiune, respect. Mai mult, atât instrumentul cât 
și femeia, reacționează în funcție de cum comunici, 
de cum atingi.

Recent  am  ascultat  o  interpretare  a  lui  Adrian 
Copilul Minune la piesa Mihaelei Runceanu „De-
ar fi să vii”, dar și la alte piese din muzică ușoară 
românească veche. De asemenea, l-am surprins pe 
Adi  de  la  Vâlcea  pe  YouTube  cântând  blues,  la 
chitară solo.  Ce părere ai despre acest  fenomen, 
cum ar trebui să-l interpretăm?
Ei sunt lăutari  și  au crescut cu ideea de a cânta 
orice, pentru a trăi din asta. L-am cunoscut pe Adi 
de la Vâlcea și am asistat la o discuție lungă și bine 
informată despre chitare între el și Nicu Patoi. Te-
levizorul ne arată doar ce vrea el. Restul depinde 
de noi ce și cum percepem.

Două lucruri: Yanni și world music. O opinie? Sau 
măcar despre muzica electronică în general, com-
parativ cu restul.
Dacă ar fi să vorbesc despre muzica electronică aș 
începe  cu  Theremin,  Xenaxis  sau  Stockhausen. 
Apoi aș ajunge la Jean Michel Jarre, Kraftwerk și 
Tangerine  Dream,  după  care  m-aș  referi  la 
Chemical  Brothers,  Aphex  Twin,  Orbital  sau 
Boards  of  Canada.  Yanni  e  mai  degrabă  muzică 
făcută  cu  instrumente  electronice,  concertele  lui 
sunt  atractive,  conținutul  e  accesibil,  dar  nu are 
consistență muzicală.  Despre world music putem 
vorbi foarte mult, mai ales că mă atrage în mod 
special. Acest filon inepuizabil își transmite rădăci-
nile, progresiv, în întreg fenomenul muzical. Întâl-
nim motive muzicale  tradiționale,  combinații  mi-
nunate între diverse culturi aparent opuse, dar mai 
ales un număr mare de artiști excepționali,  de la 
cei care nu și-au părăsit pământul până la cei care 
cântă  în  festivaluri  de  muzică  urbană,  alături  de 
muzicieni, DJ sau producători. Să ne gândim doar 
la  influența  pe  care  Africa,  India  și  Brazilia  au 
avut-o asupra muzicii contemporane. Aproape tot 
ce dansăm sau fredonăm vine de acolo.

La  un  moment  dat,  ai  fost  confundat  cu  Ducu 
Bertzi. Te-a flatat acest lucru sau dimpotrivă? Ce 
le-ai  transmite  celor  care  au  „realizat”  perfor-
manța?
Mă distrez copios de fiecare dată când se întâmplă. 
Mai ales când persoana gafează, iar eu nu pot să 
râd, nu se cade. Când a fost Ducu Bertzi la Taver-
nă, emisiunea pe care cu bucurie am prezentat-o la 
TVR  în  perioada  2004-2007,  ne-am  prezentat 
amândoi  ca  fiind  Ducu  Bertzi  Barbera.  Mai  am 
prieteni care mă mai „alintă” așa, sperând să mă 
enervez. Dar eu profit de asta,  să mai râd puțin. 
Cel mai tare a fost un tip în Piața Floreasca. S-a 
uitat la mine și a zis: „te știu, ești Nancy Banderas”.
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Te încearcă vreo nostalgie legată de discurile de vinil? Sau poate de banda de magnetofon (tu îi spuneai  
„abadica macafon”)?
Nicio nostalgie! Vinilul e la ordinea zilei și e actual în toată lumea. Mulți artiști lansează și varianta pe vi-
nil a noului album, în timp ce se reeditează discuri celebre. Cu banda de magnetofon mă mai întâlnesc în  
studiouri. Știi care e diferența dintre un vinil și un mp3? Pe un vinil poți rula un joint, pe un mp3 nu poți.

Ai vorbit într-un pasaj biografic despre voluptatea de a fi pe scenă. Unde ai întâlnit publicul care te-a  
făcut să trăiești cel mai profund această voluptate? Care a fost cel mai puțin receptiv public al tău, dacă  
s-a întâmplat vreodată să-l simți rece? Ai utiliza grenade ca să-i trezești? Ce fel?
Grenade? Dar nimeni nu se luptă aici.  Eu știu că de mine depinde căldura publicului,  conform unui  
celebru principiu al termodinamicii. Cel mai bine mă simt în sălile de teatru, unde îmi pot permite între-
gul ritual de pregătire, unde am liniște și atmosfera perfectă pentru artă. Acolo publicul vine să te vadă și  
nu-și aprinde țigara la o vorbă. Cel mai rău mă simt în locurile cu fum și alcool. Cel mai cald public este 
acela care renunță la o masă pentru a plăti biletul de concert. Cel mai rece este acela care te plătește bine  
pentru a le oferi un fond muzical de calitate la discuțiile lor formale. Dar cald fără rece nu există.

Într-un articol din Dilema Veche am simțit o oarecare reticență a ta față de aspectul preponderent comercial  
legat  de muzică.  „S-au  schimbat  legi  –  doar  pentru ca  unii  să  vândă,  indiferenți  la  conținutul  lipsit  de  
consistență originară,  Internetul  este  sufocat  de adevărate  bătălii,  virtualul  permițând încălcarea oricărei  
reguli...” Până la urmă mediul de comunicare virtual ajută muzica sau o distruge?

art itudin i

  

Alina Crișan, Berti Barbera și Dan Iliescu (© foto Robert Dinu)



Sunt reticent la ideea de rețetă de succes și  condamn lăcomia.  Acest oximoron, industria muzicală,  a fost  
inventat și dus la paroxism pentru ca mediul de afaceri să acapareze valorile intelectuale. S-au prins unii că pot  
face bani mulți cu drăgălășenia sau creativitatea artistică a altora. Mediul virtual poate fi de folos atâta timp cât 
îl folosim noi pe el și nu ne folosește el pe noi. Democrația de pe internet ne pune în fața unei diversități 
derutante, de aceea e nevoie de un sistem robust de valori pentru a face o selecție benefică. Lumea e așa cum o  
vedem. Dacă știm să selectăm, suntem mai avantajați,  ne depășim condiția și  existăm la un nivel  care ne 
permite să ne bucurăm și de miez, nu doar de suprafață. E bine să știm să ne ferim de spam.

Cum crezi că ar trebui educat publicul  larg astfel  încât  să devină o obișnuință a răsplăti  muzicianul? Să  
cumpere un CD în loc să-l pirateze, să plătească un bilet în loc să prefere concertele cu intrare liberă, să nu 
comenteze aiurea că i se pare prea scumpă intrarea într-un club unde se cântă blues etc.?
Publicul larg nu poate fi educat. Masele sunt pentru a fi manevrate, iar unii au interesul ca masele să rămână 
vaste și proaste. Educația ține de comunitate, de familie și în primul rând de fiecare dintre noi. Publicul poate fi  
informat, poate conștientiza anumite aspecte legate de reguli sau principii, dar opțiunea morală ține de fiecare 
în parte. Cine așteaptă de-a gata și crede că i se cuvine, primește ce merită. Cei care iubesc un anume gen de  
muzică sau un anumit artist își fac o bucurie din a cumpăra un CD sau un bilet la concert. Relația adevărată  
dintre artist și public este una foarte strânsă și specială.

Revista noastră se numește ALS OB (ca și cum), iar nouă ne place să ne considerăm alsobiști. Crezul nostru  
orbitează în preajma imaginației și a imaginarului fantasmagoric. Cum ai trăi într-o lume în care nu există  
imaginația? Cu ce te-ai ocupa? Te rugăm, nu răspunde că nu îți poți imagina o lume fără imaginație, cu asta  
suntem perfect de acord. De dragul nostru, acceptă acest exercițiu de imaginație și descrie lumea presupusă  
de întrebare precum și pe tine în ea.
O lume fără imaginație este o lume carteziană, palpabilă, în care totul este previzibil. Dar cum totul e în cap, nu  
putem vorbi despre o lipsă totală a imaginației. Vă propun ca într-o întâlnire viitoare să vă vorbesc despre  
Kabbalah,  Hermetism,  Vedanta,  noțiunea  de  spiritualitate  și  de  găsire  a  modelelor,  legea  ritmului  și  alte 
ascunzișuri esoterice, să vorbim despre o artă a gândirii și a simțirii care mă pasionează de-o viață, în egală  
măsură cu muzica. 

Vă mulțumesc pentru atenție și înțelegere.
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Să vizionezi acest film este ca o noapte de Sânziene.

...„să ajungi acolo unde aparții ”...  „căci tot ce ține de tine este neinterpretabil și indescriptibil,  ca și  
muzica ”... „ea doar este într-o formă nemijlocită”... „căci contrastul stă la baza a tot”... „schimbarea”...  
„unii  mă  văd  ca  un  dictator...  nu  le  răspund”                                     

Viață vibrând într-o dublă tulpină: grădina și profesia, care sunt unul și același lucru, ca doi siamezi  
predestinați să nu fie niciodată singuri. Filmul este împletit în două acte succesive, care se întrepătrund 
mereu până la confundare,  până la a vedea că, de fapt, pleacă amândouă din același punct și numai 
aparent se despart. Celibidache dăruindu-se și Celibidache fiind dăruit. Dând din prea-plin studenților, 
îndrumând cu exigență drumurile către sunetele reale, cele interioare, prin care Muzica trăiește sub forma 
sa inefabilă și fiind dăruit cu armonia grădinii, primind muzica în orchestrarea naturii, într-o manieră  
integrală și integrată. Totul este piramidal: dar divin - omul Celibidache - ceilalți și este pus într-o relație 
de transcendere, căci dirijorul devine el însuși, asumându-și rolul de liant.                                    

Ce poți spune la un asemenea film? Celibidache afirma că limbajul este insuficient, este neputincios în 
fața imensului criptic aflat dincolo. Și atunci cum mai poți „spune” ceva? Dar cum poți lăsa doar tăcerea 
să îți  însoțească reacția în fața unui asemenea om? Într-adevăr nu este un documentar,  dar parcă și 
clișeizantul „film de artă” nu ajunge până la fereastră  să  vadă înăuntru.  Poate din cauza faptului că  
dirijorul nu a acceptat ideea înregistrărilor de orice fel,  Grădina lui Celibidache s-a metamorfozat într-o 
creație insulară. Se simte că este realizat de cineva, nu doar apropiat, dar consangvin omului cu apariție  
patriarhală și liniștită, dar fremătândă.

Astfel de oameni îmi arată întotdeauna măsura nelimitată de fapt a frumosului și plinului. Nu e vorba de 
cuantificare, ci de trăire sub forma unui circuit deschis și echilibrat, care copleșește prin exigență („Lumea 
cultivă  mediocritatea”  și  ieșirea  din  ea  se  face  prin  auto-exigență),  modestie,  fugă  de  excesivă 
intelectualizare,  dorință  și  nevoia  de  a-i  învăța  pe  alții  lecția  sincerității  față  de  propriile  emoții  și  
subordonarea rațiunii acestora. Și-n toate ochii mari la lumea descifrată în sunete. „Viața” în filmul acesta 
pare a nu mai fi un „ceva” difuz, de care știm, dar nu prea avem habar, căci se revarsă pe lângă noi și nu o 
putem cuprinde. Autenticul și ajungerea la adevăratul sine par a fi cele două balustrade ale drumului 
arătat cu bagheta de către Celibidache. Lecții de viață plină. Intensă și nouă precum în ochii unui copil.  
Mustind de sensuri în amurgul  înțelept al pantei coborânde.  Populată grădină avea Celibidache și  el  
populează atâtea grădini la rândul lui, pentru că fiecare colț de rai trebuie lăsat să respire. Identificarea cu 
acea armonie primordială și universală apare în pasajele verzi ale filmului, iar poziția de „magister ludi”  
este îmbinată, mai ales la nivel didactic, cu cea de psiholog, evaluator, filozof, prieten.
                                                              
În cele din urmă rămâne muzica și un chip...în sfere și în noi...
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Filmul  Grădina lui Celibidache, în regia lui Sergiu Ioan Celibidache, este un film de lung metraj de o 
factură deosebită. Este în același timp un film muzical și didactic. Considerăm că este muzical deoarece  
oferă spectatorului piese muzicale de valoare într-o manieră inedită. Este vorba de travaliul repetițiilor 
pregătitoare până la spectacolul repetiției finale. Desfășurarea filmului surprinde calitățile maestrului de 
pedagog și muzician în același timp. De muzician desăvârșit posedând muzica partiturii în memoria sa,  
solicitând ansamblul, fie instrumentiștii, fie coriștii, să atingă nivelul superior al melodiei interiorizate de 
marele muzician.  Deși la  o vârstă înaintată,  cu capacități  motrice în  scădere,  marele maestru găsește 
resurse pentru a asigura o dirijare adecvată, energică, personalizată. Intervențiile sale au menirea de a 
evita ca o greșeală mai mare sau mai mică să se repete, să devină obișnuință. Urmărește realizarea unei  
suprapuneri ideale a interpretării pe trăirea sa interioară, căci maestrul trăiește muzica în sensul deplin 
rațional și afectiv, posedând o sensibilitate deosebită. Starea sănătății i-a permis menținerea unui auz  
muzical perfect, superior și a unei motricități a brațelor corespunzătoare. Chiar intervențiile prin glas 
sunt corespunzătoare, energice, mobilizatoare. Talentul său nativ, dar și educat, se manifestă în muzică, în 
conducerea ansamblului, în dirijarea lui. Calități deosebite a posedat și-n calitate de pregătitor de dirijori. 
Educatorul, profesorul, pedagogul Sergiu Celibidache este desăvârșit. Exigent cu sine, exigent cu elevii  
săi,  are  totuși  calmul  necesar  îndrumării  tinerilor  dirijori.  Face  acest  lucru  într-o  manieră  adecvată, 
stimulatoare și nu inhibitoare. 

Observațiile sale sunt presărate, însoțite de glume. Spiritualitatea sa îi apropie discipoli. Filmul relevă prin 
folosirea limbilor franceză și germană, principalele limbi ale uscatului continental, diversitatea etnică a  
discipolilor  săi,  a  colaboratorilor  săi.  Deschiderea  sa  spre  alte  culturi  este  oglindită  de  întâlnirea  cu 
muzica călugărilor tibetani, muzică ce are ca specific pentagama și instrumente specifice unei populații 
dintr-un mediu geografic arid și cu atmosferă rarefiată.

Scene ce surprind tablouri deosebite din natură asigură nivelul de sensibilitate artistică a filmului generat 
de partea muzicala, mergând până la gesturi firești ale păsărilor de apă ce se suprapun ritmurilor muzicii.  
Sunt oglindite preocupările asupra geniului-om, a persoanei ce a fost, dar va rămâne în memoria multora,  
Sergiu Celibidache. Filmul are și o trăsătură patriotică implicită și nu afirmată, evocă o contribuție a 
geniului românesc la afirmarea și dezvoltarea culturii europene și nu numai.

art itudin i

  

Corneliu 
Grumezea



Michael Haneke, Amour
Amour este,  se pare, surpriza premiilor Oscar 2013.  Pe lângă nominalizarea 

preconizată, pentru cel mai bun film străin, a mai prins nu mai puțin de alte patru 
nominalizări,  toate importante:  cel mai bun film, cel mai bun regizor (Michael 
Haneke), cea mai bună actriță în rol principal (Emmanuelle Riva) și cel mai bun 
scenariu original (același Michael Haneke). Pentru o coproducție europeană, fără 
a cuprinde și Marea Britanie (Franța-Germania-Austria), aceste cinci nominalizări 
sunt esențiale și spun multe. Trecând peste nominalizări, filmul care marchează 
revenirea lui Michael Haneke este extrem de trist, aproape irespirabil, deși este în 
mod clar o reliefare plină de realism a vieții la vârste înaintate. Nu știu cum să îmi 
exprim  sentimentele  după  o  asemenea  poveste,  nu  știu  dacă  mi-a  plăcut  cu 
adevărat sau dacă mi-a displăcut sincer, pentru că e greu să asimilezi și să accepți 
că  vine  vremea  să  ne  sprijinim pe  cei  din  jur  mai  mult  decât  aceștia  pot  să 
suporte.

Georges și Anna sunt doi pensionari parizieni, în vârstă de undeva peste 80 de 
ani, care își duc zilele împreună într-un apartament impunător, cultivându-și în 
continuare cultura generală, prin participarea la concerte sau lecturi zilnice ale 
unor cărți interesante. Discută, se iubesc, se tachinează, viața lor este liniștită și 
fericită. Chiar dacă fiica locuiește în Anglia, vorbesc des la telefon și, din când în 
când, aceasta vine în vizită la bătrânii ei părinți. Numai că, într-o zi, Anna nu își 
mai amintește ce s-a întâmplat cu câteva clipe mai devreme și, după vizita de la 
spital, se descoperă că a avut un atac cerebral sever și paralizează parțial pe partea 
dreaptă.

Din acest moment, drama familiei apare și încet-încet, cu trecerea timpului, ea 
se accentuează: este dificil atât fizic, cât și psihologic, să ai în grijă un bătrân care  
nu se poate îngriji, apoi chiar nu mai poate comunica coerent. Chiar cu ajutorul 
fiicei, apoi cu ajutorul câtorva îngrijitoare , Georges se simte deseori deznădăjduit, 
incapabil din punct de vedere fizic, pentru a continua, pentru a-și susține soția în 
încercarea grea prin care trece. Până la urmă, și unul, și altul își dorește să moară,  
să treacă astfel prin moarte această perioadă, pentru că este clar că fericirea nu va 
mai reveni. Nici măcar în momentele în care el povestește întâmplări fericite din 
copilărie și adolescență, încercând să uite prezentul prin rememorarea trecutului.

Realizarea este impecabilă, chiar dacă este doar o altă formă de minimalism 
pur:  totul  este  filmat  într-un superb  apartament  parizian,  cu camere  largi,  cu 
salon și un hol magistral, în care mi-aș petrece și eu bătrânețile; fiecare musafir 
urmează  un  ritual  impus  de  proprietari  în  privința  vizitelor:  persoanele 
importante  precum  fiica  și  fostul  discipol  ajung  invariabil  numai  în  salon, 
asistentele și ajutoarele temporare întotdeauna în bucătărie. Haneke decupează 
magistral  și  alte  amănunte  esențiale  ale  apartamentului:  pereții  și  camerele 
descrise în imagini fixe, frumoasele tablouri de pe pereți, mărturii ale unui trecut 
viu și fericit al familiei, acum îmbătrânite și statice.

Alexandru Pavel

Cred că cinematografia, în special cea
americană, a devenit atât de la îndemână.
Nici măcar nu este cinema, ci producție de film.
(Eriq La Salle)

Durata: 127 minute
Genul: Dramă, Romantism

Anul apariției: 2012
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Ingmar Bergman, Persona
Persona este un film realizat, scris, regizat și produs de regizorul suedez Ingmar 

Bergman, lansat în 1966, avându-le ca protagoniste pe actrița suedeză Bibi Anderson 
și norvegiană Liv Ullmann.

Bergman a considerat mereu acest film ca fiind unul dintre cele mai importante 
ale sale. Astfel, în cartea sa Imagini, regizorul suedez scrie, „Astăzi cred că în (filmul) 
Persona - și apoi mai târziu în (filmul) Plânsete și șoapte - am mers atât de departe 
cât am putut merge. În aceste două cazuri de totală libertate (artistică), am atins 
secrete  care  nu pot  fi  spuse  în  cuvinte,  și  pe  care  doar  cinematografia  le  poate 
descoperi.” Tot atunci, Bergman a adăugat: „Cu diferite ocazii, am spus ca Persona 
mi-a salvat viața - și aceasta nu este o exagerare. Dacă nu aș fi avut curajul de a face 
acest film, aș fi fost probabil total devastat. Un lucru semnificativ, pentru prima dată 
nu mi-a păsat dacă rezultatul va fi un succes comercial (sau nu)...”.

Filmul  tratează  relația  dintre  două  femei,  Elisabet,  o  actriță  care  înregistrase 
numeroase  succese  anterioare  unui  spectacol  al  piesei  Electra,  în  timpul  căreia 
devine mută, și Alma (care semnifică suflet în spaniolă și portugheză), sora medicală 
desemnată îngrijirii condiției sale. Unii critici au interpretat filmul ca fiind inspirat 
de piesa Cel (mai) puternic, a dramaturgului suedez August Strindberg.

Persona este considerat, de către numeroși critici și realizatori de filme, ca fiind 
unul dintre cele mai importante filme realizate vreodată. Eseista și scriitoarea Susan 
Sontag este unul din criticii de film care a scris extensiv despre acest film, numindu-l 
„capodopera lui Bergman”. Un alt critic a caracterizat  Persona ca fiind „una dintre 
cele mai mari opere de artă ale secolului”. Publicația de specialitate Sight and Sound 
a cotat filmul, într-unul din sondajele sale de opinie, ca fiind al cincilea dintr-o listă 
scurtă desemnând primele zece filme ale tuturor timpurilor.

„Persona este o meditație asupra individului, asupra acestuia și a relațiilor lui cu 
alții:  desigur,  nu  este  vorba  aici  decât  de  o  variație  pe  tema  centrală  a  operei 
bergmaniene, dar de data aceasta regizorul tratează tema sa favorita cu o profunzime 
și o rigoare fără egal, epuizând toate implicațiile.” (Marcel Martin, 1967)

Michael Haneke
Michael Haneke (n. 23 martie 1942) este un regizor și scenarist german bine cunoscut  

pentru stilul său sumbru, fiind multiplu premiat la Festivalul Internațional de Film de la 
Cannes. Adesea, filmele sale arată problemele și eșecurile societății moderne. Haneke a 
lucrat în televiziune, teatru, cinema. În afară de munca sa ca regizor, el predă regie la  
„Filmacademy Viena”.

La Festivalul de Film de la Cannes 2009, filmul său The White Ribbon a câștigat Palme 
d'Or pentru Cel mai bun film și la cea de-a 67-a ediție a Globului de Aur, filmul a obținut  
premiul pentru Cel mai bun film străin. În 2012, filmul său, Amour" a avut premiera și a 
concurat la Festivalul de Film de la Cannes 2012. Filmul a câștigat Palme d'Or, Haneke 
obținând astfel prestigiosul premiu pentru a doua oară în trei ani și plasându-l într-un  
club de elită de numai șapte locuri. De asemenea, filmul a primit cinci nominalizări la 
Premiile Oscar inclusiv la Cel mai bun Film, Cel mai bun Regizor și Cea mai bună Actriță 
pentru Emmanuelle Riva. Haneke a făcut filme în limba franceză, germană și în engleză. 

Ingmar Bergman
Ernst Ingmar Bergman (n. 14 iulie 1918 – d. 30 iulie 2007) a fost un regizor, scenarist și 

producător de film suedez, fiind descris de Woody Allen ca „probabil cel mai mare artist 
de film de la inventarea camerei de filmat”. Este considerat unul dintre cei mai influenți  
regizori de film ai celei de-a doua jumătăți a secolului 20. A regizat peste 60 de filme și 
documentare, dintre care majoritatea le-a și scris. De asemenea, a regizat și peste 170 
piese de teatru. Pentru întreaga sa operă Bergman a fost distins cu un premiu special al 
Festivalului de la Veneția în 1983, cu Premiul European de Film Felix (1988), o mențiune 
specială cu ocazia celei de-a 50-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, 
cu titlul de Doctor honoris causa al Universității din Stockholm și cu Legiunea de onoare 
a Franței. 

Durata: 85 minute
Genul: Dramă, Mister, Thriller
Anul apariției: 1966
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Casa de Cultură „Mihai 
Ursachi” Iași, în fiecare 
miercuri - ora 18.00
Club fondat în 2005
de Dan Mititelu
Coordonator (din 2007) – 
Daniela Abageru



  



Extrase din „Proceduri”
„Numele concurentului rămâne secret până la 
desemnarea câștigătorilor.
Votare și anunțarea rezultatelor. În perioada 18 - 
24 noiembrie, publicul cititor poate vota trimițând 
pe adresa concurs@tzteam.com un mesaj de genul: 
Scrisoarea X = 4 puncte; Scrisoarea Y =  2 puncte; 
Scrisoarea Z = 1 punct. În urma centralizării 
votului cititorilor, în dimineața zilei de 25 
noiembrie 2013 se va anunța clasamentul 
provizoriu. Primele cinci scrisori rezultate în urma 
votului cititorilor vor intra la jurizarea finală, 
fiecare membru al juriului punctând, care după 
câtă ură pricepe, astfel: Loc I = 16 puncte, Loc II = 
8 puncte, Loc III = 4 puncte, Loc IV = 2 puncte, Loc 
V = 1 punct. Însumarea punctelor juriului la cele 
ale cititorilor stabilește clasamentul final.
Rezultatele finale pentru cea mai CRUNTĂ 
scrisoare de URĂ vor fi anunțate în dimineața zilei 
de 26 noiembrie.                                         
Marii câștigători ai scrisorilor de ură, vor fi 
premiați astfel:
Locul I =  Diplomă + 7 draught Heineken + alte 

premii din sponsorizările atrase;
Locul al II-lea = Diplomă + 5 draught Heineken + 
alte premii din sponsorizările atrase;
Locul al III –lea = Diplomă + 3 draught Heineken + 
alte premii din sponsorizările atrase.
Ca să nu fie foarte triști că nu s-au situat pe 
podium, finaliștii de pe locurile IV și V, vor primi 
câte 2 beri de consolare și eventuale alte premii din 
sponsorizări atrase.
În egală măsură, redacția ScrieLiber.ro va premia 
cu câte un draught de bere și pe 10 din susținătorii 
finaliștilor desemnați, prin tragere la sorți, drept 
răsplată pentru inspirația votului lor. Așa că, votați 
de pe adrese de mail valide.                            
Premierea va avea loc pe data de 7 decembrie, 
sâmbăta, la o zi doar după sărbătoarea ”dărniciei”,  
când organizatorii se vor substitui darnicului Moș 
Nicolae, probabil într-o crâșmă cu ștaif din Centrul 
Istoric al Capitalei.
Componența juriului:
1) Mr. Nick – Zicător Șef prin zonă;
2) Carina – Știați că – redactor șef ScrieLiber.ro;
3) Ecaterina – Picanterii – redactor.”

Conform regulamentului anunțat, membrii juriului au votat care după cât la dus mintea, inima ori 
priceperea, cert e că s-a votat 100% corect, fără a fi cunoscuți autorii scrisorilor.  Rezultatele finale: Locul I 
– scrisoarea 8 (153 puncte, Fӧdi Cǎtǎlin Florin), Locul II – scrisoarea 16 (113 puncte, Laur Cavachi), Locul 
III – scrisoarea 5 (94 puncte, Lancelot), Locul IV – scrisoarea 15 (82 puncte, Maria Erzian), Locul V – 
scrisoarea 18 (57 puncte, Bondar Paul), Locul VI – scrisoarea 11 (56 puncte, Domnica Petry), Locul VII – 
scrisoarea 1 (46 puncte, Dania Lenter).

  

ad l ibitum

Florin Onică

grafică de
Alin Constandache

În noiembrie anul curent site-ul ScrieLiber.ro a inițiat concursul cu tema 
„Cea mai amuzantă scrisoare de ură” și i-a invitat la participare pe toți 
românii care știu să facă haz de necaz.
La concurs s-a putut înscrie orice persoană care îndeplinea simultan 
următoarele condiții: „este major, știe să rămână decent chiar și în condiții 
de ură maximă și își cunoaște propria valoare, astfel încât nu ezită să 
distribuie între prieteni link-ul concursului”.
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Scrisoarea 8 – Urări de… ,,bine”!
Fă, că n-am cum să-ți spun ,,dragă”,
 Fie ca aceste cuvinte să-ți fie de despărțire… nu de mine, șerpoaică anonimă! de viață, de lume, de oxigenul pe care 
îl irosești, de lumina soarelui care nu te mai mulțumește de când ai descoperit solarul.
Sper să-ți crape ochii citind aceste rânduri, la fel cum mi-ai crăpat tu mie vaza de la mama și cum mi-ai spart în iarnă 
ecranul de la laptop… cică nu erai beată, dar cine să te creada?! Și sper să îți rupi mâna și să se rupă-n patru… exact 
ca cele patru dăți când m-ai înșelat… da, cu Alex, Adi, Călin și cu Andrei… credeai că nu știu, vito? deci, eu știam și-
atunci doar că-ți dădeam pe-ascuns niște pastile verzi sperând că vei crăpa.
Vezi tu, nenorocito? Eu chiar te-aș fi iubit, dar tu țipai întruna și mă certai mereu, credeai că sunt un câine și trebuie 
să-ndur…am îndurat nebuno, dar du-te… du-te-n iad că vreau să-mi fac nevasta să-mi calce, să gatească… tu nu știi 
fă dintr-astea că ești analfabetă și-o leneșă-mpuțită.  
Și-acum la despărțire mă rog să te ia dracu, de tot, în rate, leasing, tu crezi că îmi mai pasă? Să nu te văd, trăznite-ar, 
să pleci precum salariul, să te lovească trenul și-apoi autobuzul să-ți scoată ochii aceia ce n-au vrut să mă vadă, să-ți 
spârtece tot trupul cu care atragi bărbații.
Eu mă opresc acum, sper doar c-ai înțeles că la cât ești de zdreanță nu-i rost să mai trăiești… mai sunt ca tine-n lume 
și-n țară ca să știi, sunteți mai multe, proasto, deci am de unde-alege și nu te voi căuta!
Îmi cer scuze (deoarece sunt manierat, nu că ai merita) pentru pata de pe foaie, dar mi-a venit să scuip când m-am 
gândit la tine.
Te detest, Linu’
PS: Să știi c-o urăsc și pe mămicuța ta scumpă și dragă, dar nu pentru că te-a făcut așa, că asta e vina celor… 
Dumnezeu știe câți barbați, ci pentru că nu a avut curajul să-ți coase gura aceea pe care ies doar blestemății și care-ți 
strică fața.
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Scrisoarea 16 – Domnule Literatură
Dragă Domnule Literatură,
Știu că nu ai timp pentru cuvintele mele știrbe. De acolo, din jilțul tău de geniu planetar zbenguiala mea în lumea 
literelor pare a unui șoarece beat iar poveștile mele – niște muci care pătează coala, marea ta Coală Albă.
Spune-mi, spune-mi încă o dată cât de greu îți este să o umpli și umple-o apoi încă o dată chiar cu asta. Dă-ne nouă 
astăzi, necunoscătorilor, o icoană de cuvinte la care să ne închinăm citindu-ți în ele suferința căci știu că tare-ți este 
greu să tragi aer în oceanul de idei geniale ce-ți umblă prin cap, tu asta fiind, cuvânt. Mărturisește-ne despre tine, 
căci pe toți ne interesează numai asta. Rupe litere din trupul tău și dă-ni-le să le simțim duhoarea. Nu duhoarea este 
cheia de boltă? Noi suntem niște scame pe al tău covor roșu, noi punem virgule, facem rime și încă ne mai plac 
poveștile în care este vorba despre altceva decât scriitori care scriu și scriitori care scriu. O, enigmatică punere în 
abis, ce-avem noi, scribi insignifianți și amatori de romanțe târzii, de-a face cu ea?  Dacă nu ne spui tu, maestre, 
atunci cine s-o facă? Dacă tu nu ne înveți despre sânge, vene perforate de artist și strălucitoare nimicnicie, ce altceva 
să ne conducă pe drumul literelor? Îngenunchez în fața ta, profund neînțeles Domn Literatură, și iartă-mi încă o dată 
statutul de venetic sosit dintr-o lume fără mândră ratare. Fiecare cu patria lui, adică eu cu o insulă, dumneata cu o 
stea. Dar a trebuit să vin, sa poposesc la ușa fortăreței tale și să îți mulțumesc din inimă pentru că mi-ai mărturisit 
cum nu te vor femeile. Acum incursiunea mea în lumea literelor capătă sens, cu toate că mi-ai înmuiat în dulcele tău 
rahat povestirile pe care ți le-am trimis. Nu face nimic, de mine nu fug femeile ca de dracul și-mi voi găsi eu 
consolare. Tu vezi-ți în continuare de Operă și pune capăt secetei noastre intelectuale, urinează cu emoții peste noi 
toți. Atât vroiam să-ți spun, maestre, sper că-ți poți continua Opera. 
P.S. Îți stă foarte bine cu cercel și țigară în gură, să nu le scoți de-acolo niciodată.
Sper să te îneci cu propria vomă, ar fi practic cuvânt în cuvânt, eternule talent.
Cu stimă, O flegmă de condeier

  

ad lib itum

Scrisoarea 18 – Voi jura de șapte ori
Când te prind îți sparg mufa,
Cele mai dure înjurături din lume sunt doar o simplă mângâiere față 
de ce meriți tu. Nici acum, în timp ce stau deprimat pe closet și fumez 
țigara pe care am furat-o colegului de salon, nu îmi vine să cred că te-
ai putut comporta atât de clișeic. M-au avertizat cei cu halate albe că 
mi-o vei trage pe la spate dar eu am refuzat să cred că o prietenie ca a 
noastră poate avea un asemenea final. Și când mă gândesc că mi-ai 
jurat prietenie veșnica încă din copilărie!
Iți mai amintești oare cum am făcut cunoștință? Eu eram în clasa a 
doua și am rămas corijent la mate. Tu ai fost singurul care m-ai înțeles 
și mi-ai oferit consolare. Aveam să descopăr magia prieteniei tale și de 
atunci, dragă prietene, nu am mai fost despărțiți până s-a întâmplat 
această nenorocire. Și ce nenorocire, Dumnezeule! Sunt incapabil să 
înțeleg cum s-a întâmplat. Ai decis să te răzbuni pe mine uitând 
clipele frumoase pe care le-am petrecut după ce am fost demis de la 
primul job sau seară minunată când fosta prietenă mi-a dat papucii și 
m-a expulzat din garsonieră ei din Dristor.
Nici trădarea lui Ieremia Pârcălabul nu a fost atât de cruntă, dar nu 
poți pricepe asta și nici nu am timp acum să îmi pierd timpu-mi 
prețios cu lecții inutile de istorie. Ar fi mai util să îmi șterg papucii de 
sufletul tău vinovat după o plimbare romantică în subsolul unui bloc 
comunist cu zece etaje. Dar nu! În niciun caz nu meriți o pedeapsă 
atât de simplă. Nu meriți nici măcar să muște țiganii din tine! Așa că, 
fără nici cea mai mică părere de rău, nu îmi mai rămâne de ales decât, 
dacă aș putea, să te dau pe mâna rodului dragostei dintre Typhon și 
Echidna. Iar eu voi jura de șapte ori cu mâna pe brelocul roș albastru 
pe care l-am cumpărat acum opt ani, în februarie, că nu îți voi mai 
pronunța numele niciodată. Nici să îmi ofere cineva bomboane sau 
ciocolată. Eh, poate dacă mi-ar oferi două ciocolate cu alune… dar nu, 
nici așa măcar. Sunt hotărât!
P.S: M-am gândit azi noapte la niște înjurături originale pe care să le 
includ în scrisoare, ceva legat de organe feminine și masculine da’ nu 
mai știu exact. Stai puțin, cum era… ****, s-a prins infirmiera că fumez 
în baie. M-am rupt, plus ca azi eram programat pentru operație. Te 
vor extirpa, ficat idiot! Așa îți trebuie dacă m-ai trădat când îmi era 
lumea mai dragă. Fi-ți-ar ciroza! Cu regim și fără băutură! De acum 
mă reprofilez pe etnobotanice. Adio!

Scrisoarea 5
Decalog pentru femeia cu scame-n sânge
Draga mea cu chip de vis,
Lilith întuchipată-n Caia
Sub aburi grei de Dionis
Aștept întins să vină ploaia
Să–mi spele gândul colbuit
De hoața ispită a iertarii,
Cu atâta patos te-am iubit
Ca Jove-pater valul mării.
Sufletul, în vine, ca altădată
Cu lanțuri grele de durere,
Nu va mai sta însângerat
Simțind încet-încet cum piere.
În clipa revederii sumbre
Te voi privi  în ochi, senin.
Baldur cel luminat de umbre
E-un dulce-Loki din pelin
Ce îți trimite acum carte
E ultima dintr-un lung șir,
Eres-uri și vorbe deșarte
Sunt al minciunii tale gir.
Nu fi colduș, nu implora
Am și uitat ce-i un fior
Și-ți las în amintirea mea
Un decalog spre viitor:
(1) Să nu mai presupui greșit
Că-n viața asta trecătoare
Cel ce-ți este iubit
E înzestrat doar cu iertare.
(2)Să nu te mai prefaci sfios
(3) Nădejdea-ți este în pierzare
(4) Iar să înșeli e de prisos
(5) Minciuna viață lungă n-are.
(6) Nu fermeca doar la-nceput
Rămâi de-a pururea femeie
Și altarul nu-ți va fi din lut
Din aur greu masiv să-ți fie.
(7) Să fiți egali, nu-s doar povești
Jumătatea-ți e mereu doar una
(8) Și să respecți (9) și să iubești,
(10) Să te sacrifici precum muma.
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Tudor Călin 
Zarojanu

© Vlad Mihăilescu 

Câinele meu era o frumusețe de fox sârmos, pe nume Bil. La un 
moment dat, l-am înscris într-o asociație chinologică, unicul scop fiind 
acela de a-i înlesni o împerechere. În rest, n-avea asociația ce să-mi dea 
care să nu pot obține și altfel. Cei în căminul cărora se născuse Bil nu se 
îngrijiseră de pedigree – cum probabil că n-aș fi făcut-o nici eu –, or, ce 
să vezi, proprietarii de cățelușe au pretenții de sânge albastru. Eternul 
feminin, de! Singura soluție rămânea o atestare oficială a purității rasei. 

Am stat, într-o zi de vară, vreme de 7 (șapte) ore, la poalele turnului de 
parașutism din complexul sportiv Național, pentru a ajunge cu Bil în 
fața Marelui Juriu, atunci când s-a organizat – eveniment rar, de-acolo 
înghesuiala – o sesiune de atestări. Ar fi trebuit să fie un coșmar (șapte 
ore!), dar, din fericire, eram pregătiți, aveam la noi apă și mâncare 
pentru amândoi, ne-am mai plimbat, ce era să facem?, oricum, era vară, 
nu foarte cald, eram în natură cu cățelul meu, era ok.

Când am ajuns în fața Marelui Juriu, acesta l-a analizat pe Bil pe toate părțile, m-a pus să defilez cu el, să-i dau 
comenzi și, într-un final apoteotic, a decis că toate criteriile sunt îndeplinite și câinele e un exemplar frumos, 
dar... „prea mare”. Prea mare raportat la ce?, am întrebat năuc. Raportat la tendințele actuale de evoluție a rasei, 
mi s-a explicat sec, și bietul Bil a primit ștampila „mascul de constituție grosolană”, cu precizarea înfricoșătoare 
„interzis la reproducție”. Încercând să mă lămuresc, am reușit să aflu, din surse care au dorit să-și păstreze 
anonimatul, că respectivele „tendințe” nu sunt cele naturale, darwininene, ca să zic așa, ci unele impuse de 
specialiști. Undeva, sus, s-a hotărît ca fox-sârmoșii să fie mai minioni. Punct.



Printr-o drăguță coincidență, o săptămână mai târziu, un distins critic literar român anunța public sfârșitul textualismului. 
Cam pe la ce oră?, am fost tentat să întreb, eu, care crezusem cu naivitate că un asemenea necrolog se poate scrie doar la  
zeci de ani după ultima manifestare publică a unui curent artistic – chiar și atunci existând șansa ca opere semnificative să  
zacă prin sertarele autorilor mai timizi sau prin rafturile editurilor mai aglomerate. Ca să nu mai vorbim despre renașteri – 
vezi barocul târziu. La scurt timp, printr-o altă coincidență, am citit la „Cenaclul vorbit” al Uniunii Scriitorilor câteva pagini 
dintr-un roman, text care a fost apoi vehement criticat și copios ironizat, nu pentru că ar fi fost prost scris, ci pentru că „nu  
se  scrie  așa”.  Singurul  din  cei  prezenți  acolo  care  a  reacționat  diferit  a  fost  chiar  conducătorul  reuniunii,  regretatul  
Laurențiu Ulici: „Nu-i cereți să scrie așa cum ați fi scris dumneavoastră! Judecați-l în interiorul stilului ales”. Fără ecou.

„Nu se scrie așa” (cu varianta „nu se mai scrie așa”) e o propoziție pe care am auzit-o sau am citit-o de multe ori și asupra 
căreia m-am aplecat cu toată seriozitatea, chiar dacă nu mă privea direct pe mine. „Așa”, adică într-un anumit stil. Stilul,  
filiația, încadrarea într-un anumit curent, descoperirea rădăcinilor – freudiene, preferabil – ale scriiturii unui autor sunt  
obsesii care n-au încetat niciodată să mă intrige. Prima – și uneori singura – grijă a celui care comentează un text pare să  
fie „Cu ce seamănă?”, „Cine a mai scris așa?”, ba chiar „De ce să se scrie așa?”. Vă mărturisesc că, având norocul să cunosc 
de-a lungul anilor câțiva scriitori, am făcut un sondaj discret și ce credeți c-am descoperit? Un autor, când se-apucă de scris,  
nici vorbă să-și facă planul „Ia să-i trag eu un roman textualist, cu vagi influențe de neorealism și câteva accente horror!”.  
Nu, nene. Oamenii scriu ce și cum simt nevoia să scrie. 

Când un comentator descoperă victorios că „e scris în stil gazetăresc!” sunt de-a dreptul speriat. Nu e voie? E de rușine? E  
foarte posibil ca romanul să fie prost scris și/ sau neinteresant. Îmi place să cred că nu am orgolii stupide. De altfel, am scris  
mai multe cărți de care sunt suficient de nemulțumit ca să nici nu încerc să le public. Le-am scris dintr-un impuls, rezultatul  
a fost slab, asta e. Din păcate, nu sunt prieten cu re-scrisul. Dacă nu mi-a ieșit din prima, abandonez. Dar despre textele cu  
care am îndrăznit să ies în public aștept comentarii asupra calității, nu asupra încadrării stilistice și a istoriei literaturii.

Pe de altă parte, mă îndoiesc profund (de fapt, am făcut și-aici mici sondaje) că pentru cititor contează regnul, încrengătura,  
clasa și familia.  El citește o carte dacă  îi spune ceva, dacă îl pune pe gânduri, îl emoționează sau măcar îl distrează – 
indiferent dacă e kafkiană, zoliană sau ilfpetroviană. Dragi critici, fiți necruțători cu impostura și lipsa de valoare, nu ne  
menajați, dar evitați să stabiliți care sunt „tendințele actuale de evoluție a rasei”. Nu se știe niciodată. Plus că, și dacă e „prea 
mare”, poate să fie super simpatic. Oricum, din fericire, în acest domeniu nimeni nu poate impune verdictul „Interzis la 
reproducere”.

P.S. O veste bună: deși au trecut ani buni de la necrolog, textualismul n-a murit nici până acum.

ad lib itum

  

Textualismul este un curent literar din anii ’80 promovat și teoretizat, în principal, de Marin Mincu. Alți 
reprezentanți ai textualismului sunt Bogdan Ghiu, Mircea Nedelciu, Gheorghe Iova, Gheorghe Crăciun. Marin 
Mincu pornește de la teoriile despre text elaborate de revista franceză Tel Quel în anii ’60, care defineau textul sub 
două aspecte: ca productivitate (își generează sensul la nesfârșit) și ca intertextualitate (într-un text se intersectează 
enunțuri luate din alte texte). Textualiștii practică o literatură autoreferențială: textul nu mai are ca referent lumea, 
ci se auto-oglindește pe sine, în procesul propriei lui plăsmuiri.

© Mădălina Roxana Onuță



Cei  ce  activează  în  domeniul  cercetării  umaniste  știu  foarte  bine  că  astăzi  este 
aproape imposibil să fii la curent cu toate noutățile apărute în cadrul specializării 
proprii.  În  ciuda  accesului  tot  mai  sporit  din  ultimii  zece-cincisprezece  ani  la 
informația de specialitate, se publică atât de mult și atât de divers încât cercetătorul  
nu poate fi decât excedat de o asemenea producție. Cel puțin în domeniul filozofie, 
să-l numim așa generic, apar anual zeci de cărți despre Platon, pentru a da doar un 
exemplu, se organizează un număr așijderea de conferințe, workshopuri etc., fără a 
mai pune la socoteală probabil sutele de articole publicate în revistele din întreaga 
lume. În aceste condiții, munca de cercetare a devenit întrucâtva asemănătoare unei 
activități  tehnice  de  monitorizare,  de  arhivare  și,  în  general,  de  manageriere  a 
nenumărate perspective, puncte de vedere, interpretări etc. Drept consecință, hărnicia 
și discernământul cercetătorului sunt astăzi dramatic încercate. (Talentul, dacă există, 
a devenit ultimul lucru cu adevărat important pentru calitatea cercetătorului.) Nimeni 
nu  va  putea  spune  că  a  acoperit  întreaga  „bibliografie”  a  subiectului  investigat; 
niciodată nu vor fi epuizate toate materialele relevante pentru tema de cercetare. Pe 
scurt, procesul de creștere a cunoașterii pare a fi unul mai curând întâmplător decât 
necesar. 

În acest context, aș dori să semnalez apariția unei lucrări excepționale despre opera 
lui Friedrich Nietzsche: Jill Marsden, After Nietzsche. Notes Towards a Philosophy of  
Ecstasy. New York: Palgrave Macmillan, 2002. Mai întâi câteva cuvinte despre autor 
și  despre contextul  în care a fost  scrisă  această  carte.  Jill  Marsden (n.  1964)  este 
Senior  Lecturer la  Universitatea  Bolton,  Marea  Britanie,  unde  predă  cursuri  de 
filozofie continentală.  Volumul  After  Nietzsche.  Towards  a  Philosophy of  Ecstasy 
reprezintă varianta pentru tipar a tezei de doctorat susținută la Essex în 1992. Alături 
de Departamentul de Filozofie al Universității din Warwick, Essex-ul era în anii 1980 
unul dintre puținele locuri din Marea Britanie unde tradiția filozofiei analitice anglo-
americane  nu  acaparase  încă  programele  de  studii,  fiind  încurajată  cercetarea 
filozofiei continentale. 
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Dr. Liviu Costin
LMK

CESI, UB

Jill Marsden, After Nietzsche. Notes Towards a Philosophy of Ecstasy.
New York: Palgrave Macmillan, 2002
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Mai mult decât atât, în a doua jumătate a anilor ’80 Departamentul de Filozofie al Universității din Essex 
s-a bucurat de prezența lui David Farrell Krell (n. 1944), unul dintre cei mai importanți experți în filozofia 
lui  Nietzsche,  traducător  în  limba  engleză  al  cursurilor  interbelice  ale  lui  Martin  Heidegger  despre  
Nietzsche și, în fine, unul dintre prietenii lui J. Derrida. Prin întreaga sa activitate desfășurată la Essex, 
David Farrell  Krell  a reușit,  alături de Robert Bernasconi (n. 1950),  aflat  și  el  la  Essex  în  acea 
perioadă, să pună pe hartă departamentul de filosofie.

După cum o arată și titlul, tema cărții lui Jill Marsden o reprezintă extazul în opera lui Fr. Nietzsche și,  
totodată,  în  posteritatea  filozofului  german.  „Această  carte  este  despre  emergența  raptului  în  cadrul  
gândirii,  este o investigație asupra a ceea ce face cu posibilă gândirea./.../  [F]aptul că extazul este un 
sentiment al vieții care generează gândire este o afirmație îmbătătoare, una pe care care cred că Nietzsche 
a conștientizat-o în cadrul experienței sale euforice a «eternei reîntoarceri a aceluiași».(xi)” Extazul sau  
beția (Rausch) ca sentiment al vieții productive, extazul ca experiență a intensificării sentimentului vieții 
până la o valoare la care acesta produce gândire, generează idei dincolo de capacitățile noastre strict 
intelectuale. Într-adevăr, după toate mărturisirile lui Nietzsche, „eterna reîntoarcere a aceluiași” este o 
asemenea idee născută din extaz, o idee produsă de corp sau, altfel spus, creată estetic și încorporată mai  
presus de posibilitățile logice ale ego-ului transcendental. Această carte despre capacitățile creatoare ale 
corpului (Leib este termenul utilizat de Nietzsche) aflat în extaz valorifică în primul rând acele fragmente  
din opera  lui  Nietzsche  unde acesta  ne comunică gândul  „eternei  reîntoarceri”  și,  în  al  doilea  rând, 
fragmentele apărute postum despre „fiziologia artei”, fragmente cunoscute sub titlul de Voința de putere  
ca artă. „Eterna reîntoarcere a aceluiași” ca idee/ experiență creată artistic de către corpul extaziat și aflat,  
din cauza intensității extazului, în pragul disoluției – iată tema cărții lui Jill Marsden. 

Dintre toate cele opt capitole ale cărții, cred că al treilea capitol –  A Feeling of Life – rămâne cel mai 
important și mai curajos. În afară de ceea ce se știe despre influența lui Arthur Schopenhauer asupra  
tânărului Nietzsche, Marsden sesizează și existența unui anumit paralelism între modul în care Immanuel  
Kant discută frumosul și sublimul în Critica facultății de judecare (1790), subliniind prezența acelor „forțe 
ale  vieții  (Lebenskräfte)”  sensibile,  și  modul  în  care  Nietzsche  prezintă  apolinicul  și  dionisiacul  în 
Nașterea tragediei (1872).  Deși  Marsden nu merge până într-acolo încât să  semnaleze  existența unei  
influențe  Kant-Nietzsche,  toate  argumentele  aduse de  autoarea britanică  sunt  de  natură  să  complice 
discuția privind sursele nietzscheene ale filozofiei artei. Iată un fragment semnificativ în acest sens:

„Convins de turnura critică pe care Kant o inaugurează în filozofie, Nietzsche respinge apelul pe care  
Schopenhauer îl face asupra posibilității cunoașterii lucrului în sine și a valorii de negare a vieții pe care 
aceasta o face cu putință. Totuși, el pare să identifice în estetica lui Schopenhauer posibilitatea unei altfel 
de «cunoașteri». Această cunoaștere senzuală, sensibilă intră în conflict cu rolul acordat subiectivității 
transcendentale în cadrul proiectului kantian, dar este latentă în concepția kantiană despre plăcerea și  
durerea ce caracterizează judecata estetică. În spațiul dintre concepția lui Kant și cea a lui Schopenhauer 
despre rapt, Nietzsche propune o fiziologie transcendentală, elaborată tot mai mult apoi sub forma unor 
note pentru o filozofie a extazului.” (p. 69)

Această  cunoaștere  estetică,  această  conștiință  și  luciditate  dobândite  în  cadrul  experiențelor  de 
intensificare a sentimentului vieții până la valori mortale dovedesc iarăși și iarăși capacitatea productivă a 
extazului, faptul că extazul aduce în atenție noi moduri de a gândi decât cele ale ego-ului transcendental. 
O  filozofie  a  extazului  ar  trebui  să  exploreze  această  cunoaștere  diferită de  cea  obținută  pe  calea 
categoriilor intelectului.

Dincolo de orice alte merite, volumul lui Jill Marsden este scris într-o limbă literară foarte frumoasă, 
accesibilă. Din acest motiv, sarcina celui care se va încumeta să îl traducă în limba română va fi cu atât  
mai dificilă.
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Sevastian
Popovici

Tudor Chirilă, Exerciții de echilibru. Editura Polirom, Iași (2012)

Citim, derulăm și citim din nou, ceea ce s-a scris în trecut, dar când parcăm în 
fața unui raft contemporan nouă, cărei cărți îi dăm șansa de a învia sub privirile 
noastre? Cine s-ar fi gândit că din câteva articole scrise pe un blog și câteva file 
de jurnal scrise în fugă, pe la cotiturile vieții de artist, se poate constitui o carte 
adresată unui public atât de larg?... Zeci de cărticele, adunate într-una singură.

Producător, compozitor, muzician și actor, născut la 28 mai 1974 în București, 
îl recunoaștem ca fondator al trupei rock Vama Veche. În prezent, Tudor Chirilă 
este solist vocal al formației Vama. Premiul UNITER (2004) îl câștigă pentru rolul 
lui Malvolio din „A douăsprezecea noapte” (William Shakespeare) în regia lui 
Gelu Colceag. Copilăria de asfalt, spiritul unui climat comunist, libertatea 
studenției, iubiri legate în trecut, muzică, teatru, emoție. 

Mesajul lui? Să iubești, să fii liber. Iar libertatea i-a oferit opțiuni, fiecare 
opțiune fiind un pas spre imaginea de idol al tinerilor. Datorită actualității 
acestui volum, cei mai buni critici vom fi noi înșine. Ce model de plasă putem 
folosi pentru a prinde fluturii zburdalnici ai lui Chirilă? Cu siguranță, vibrațiile 
aripilor impregnate cu apusuri roșiatice ni se vor opri în camera unde becul 
sufletului a rămas aprins. Discrepanțe și frământări se nasc și mor, rostogolindu-
se într-un vârstnic adolescent, de la răsăritul ce se strecoară pe plaja pustie și 
până la apusul zgomotos din Vamă. O constantă prin diversitate. Tudor Chirilă a 
încercat toate stările caracteristice omului biped? În termenii autorului îndreptat 
cu fața către artă, aceste exerciții se autodenumesc ca „pixelii unei fotografii care 
îți sfâșie sufletul de fiecare dată când o privești”. Mania facebook-ului și lumea 
blog-urilor are nevoie de un refresh. Cartea de față este doar o „revanșă amicală 
a literei scrise în fața lumii digitale” și a stilului de viață nu în dezordine, cât în 
neștiință.

JOI, 28 NOIEMBRIE 2013
Ce poți scrie în 5 minute? E țara lui nu se poate. Portarii te privesc cu suspiciune de 
parcă întreaga clădire e a lor. Visele au nevoie de ajustare. Dar cine naiba e dispus să-și 
ajusteze visele? Și totuși, dacă nu o faci, te trezești că ești privit ca un idiot. Mă rog. Dacă 
renunți complet la băutură când îți mai relaxezi creierul? După 16 ore în care ți se spune 
NU ai nevoie de un pahar cu whisky. Să stai să privești în gol. Leagă-ți fericirea de 
profesie și riști să ajungi un trist. Damnat. E mult mai bine să stai pe o bancă în parc și să 
privești lumea. Cine naiba se mai uita acum la filmele lui Fellini? Paolo Sorrentino e noul 
Fellini cu al lui La Grande Belezza. Nimic nu durează. (Tudor Chirilă)
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Cristina Bidirliu

Așa cum sugerează și titlul, Jurnalul fericirii  este o operă cu caracter filosofic, 
una din multele care abordează teme generale. Consider că denumirea de 
„jurnal” nu i se potrivește complet, deși cartea cuprinde mărturisirile cotidiene 
și spirituale ale unui personaj remarcabil pentru literatura română inspirată 
din experientele din carcera comunistă. O constantă a evreului Nicu-Aureliu 
Steinhardt constă în refuzul de a ceda presiunilor comuniste care îl obligau să 
ia parte la transformarea culturii românești pe principii socialiste. Este arestat 
si condamnat pentru 12 ani, execută doar 5, iar în 1972 termină Jurnalul 
fericirii care a fost confiscat după ce a intrat în atenția Securității.

Acesta avea să fie firul existențial al lui Steinhardt, victimă a sistemului a cărui 
dezintegrare cauzată de cruzimea regimului era pusă, din perspectiva 
marionetelor comuniste, pe seama inteligenței sale care ar fi putut influența 
negativ posteritatea. Aș putea spune că pe parcursul lecturii cartea capătă o 
dimensiune paradoxală: o viață mizeră, mereu sub amenințare și constrângere, 
pușcărie politică, interdicție literară, boli, toate adunate în numărul umilinței 
de pe zeghe. Ceea ce farmecă la Steinhardt este faptul că nu persistă în 
plângerea răului ci mai degrabă îl compensează cu elemente mult superioare 
imaginii degradante a celulei. Un alt lucru impresionant este că izolarea a dus 
la consolidarea relației cu divinitatea. Steinhardt primește, în aceeași celulă cu 
pereții scorojiți și bântuiți de martiri, botezul ortodox pe care îl descrie în 
conformitate cu apa de proastă calitate care i-a fost turnată pe cap, dar și cu 
rapiditatea procesului: „mă nasc din nou din apa viermănoasă și din duh rapid”. 
Jurnalul fericirii este o carte ce provoacă, o carte destul de greu de citit, o carte 
care confirmă evenimentele petrecute în țara noastră în timpul regimului 
comunist. O recomand celor care sunt interesați să descopere de ce închisorile 
de la Jilava, Gherla, Pitești sau Adjud au fost în acea perioadă adevărate centre 
universitare.

Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Editura Dacia, 1991

„Creion și hârtie nici gând să fi avut la închisoare. Ar fi așadar nesincer să 
încerc a susține că «jurnalul» acesta a fost ținut cronologic; e scris apres coup, 
în temeiul unor amintiri proaspete și vii. De vreme ce nu l-am putut însera în 
durată, cred că-mi este permis a-l prezenta pe sărite, așa cum, de data aceasta în 
mod real, mi s-au perindat imaginile, aducerile aminte, cugetele în acel puhoi de 
impresii căruia ne place a-i da numele de conștiință. Efectul, desigur, bate înspre 
artificial; e un risc pe care trebuie să-l accept.”

„Operat de două ori, înspăimântător de slab, abia umblând, abia vorbind, mai toată ziua culcat și acoperit 
cu pătura, cufundat în rugăciuni, părintele Haralambie V. [Vasilache] așteaptă moartea. Află însă 
mijlocul și tăria de a ne vorbi uneori, câte puțin. Monah ce se afla, întâmpina sfârșitul cu seninătate dar 
nu fără griji: ca omul cuminte care se gătește de drum lung și cunoaște că nu-i de râs, că e bine să 
chibzuiești din vreme la toate, să faci cuvenitele pregătiri și să te echipezi cugetând că e mai bine să 
prisosească decât să lipsească. Îmi dăruiește și mie câtva timp și privindu-l, grăindu-i, mă copleșește 
convingerea că suferințele au sens, că viața toată nu se poate să nu aibă sens. Ca-ntotdeauna, mă 
obsedează formula lui Sartre – „suntem osândiți la libertate”, care nu-i lipsită de putere și nici de adevăr, 
chiar teologic. Și corectarea ei, de către Merleau-Ponty: suntem osândiți a da lucrurilor un sens. Sorin 
Vasilie: nu realitatea are importanță, ci adevărul (care-i altceva) și sensul. Patriarhul Atenagora: De ce îi 
este omului de astăzi foame? De iubire și de sens. (mai 1963)”



Un început sub semnul terorii... 
„Problema de căpetenie este de a învinge amnezia. Trebuie ca totul să se plătească,  
altfel nu există viitor. (...) Pierderea adevăratei memorii echivalează cu a pierde simțul  
realului.  (...)  Trecutul  nu  poate  fi  falsificat.  (...)  Fiecare  dintre  cei  care  au  fost  
exterminați  are,  mai  departe,  cuvântul  lui  de  spus”.  Aceste  cuvinte  ale  Nadejdei 
Mandelstam definesc începutul lucrării lui Virgil Ierunca.

Fenomenul  Pitești  nu  reprezintă  doar  o  lecție  despre  acțiunile  din  perioada 
comunistă, ci un fenomen de  reeducare  ce cuprinde în esență cele mai neobișnuite 
metode de tortură. După cum spune autorul cărții, Virgil Ierunca, „de torturat, la acea 
epocă,  se  tortura  în  toate  închisorile  din  România.  Dar,  revenit  de  la  anchetă, 
deținutul fie se regăsea singur în celulă – având răgazul să-și revină în fire – fie era 
îngrijit, îmbărbătat de ceilalți deținuți. Reeducarea constă, foarte simplu, în a pune pe 
torționar în aceeași celulă cu cel torturat și a nu îngădui nici o pauză.”

În data de 6 decembrie 1949, în închisoarea de la Pitești a început o nouă practică 
de o originalitate stranie care tindea la distrugerea psihică a individului. Această 
experiență,  care  s-a  desfășurat  până  în  august  1952,  a  reprezentat  cea  mai 
enigmatică  acțiune înfăptuită  de închisorile  comuniste,  crimele  săvârșite  fiind 
îngropate în tăcere și uitare.

În  ceea  ce  privește  inițiatorii  acestui  proiect  al  exterminării  potențialului 
intelectual ce putea constitui o reală amenințare la adresa sistemului comunist 
din România, îi pot menționa pe generalul de Securitate- Nikolski (comandantul 
suprem  al  Securității  Române),  colonelul  Dulgheru  și  pe  directorul 
penitenciarului de la Pitești- Dumitrescu, care au construit la Jilava un nucleu de 
deținuți torționari.

Închisoarea de la Pitești a fost aleasă pentru desfășurarea experimentului din trei  
motive. În primul rând, țipetele deținuților nu puteau fi auzite din cauza faptului 
că  închisoarea  se  afla  în  afara  orașului,  într-un loc  retras.  În  al  doilea  rând, 
deținuții erau clasificați pe categorii, șefii unei grupe fiind despărțiți de membrii 
acesteia,  și,  în  ultimul  rând,  închisoarea  fiind  izolată,  toate  scrisorile  sau 
pachetele trimise erau blocate.
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Alexandra
Nimirceag

Virgil Ierunca, Fenomenul Pitești. Humanitas, 1990



Procesul reeducării a constat în patru faze. În prima fază, a demascării externe, deținutul torturat de către 
un alt deținut era obligat să deconspire ceea ce tăinuise la ancheta oficială. Torționarul avea în această 
etapă funcția unui preot “negru”, spovedania victimei fiind o inventariere a unor culpe politice capabile să 
satisfacă  auditoriul.  Cea  de-a  doua  etapă,  demascarea  internă,  constă  în  denunțarea  celor  care-i  
facilitaseră victimei viața în detenție. Următoarea etapă, demascarea morală publică era cea mai cumplită,  
deoarece victimele trebuiau să defăimeze tot ce aveau mai sfânt: familia sau Dumnezeu. Această fază 
desăvârșește  dezumanizarea,  deoarece  trecutul  trebuia  renegat  și  aruncat  într-o  groapă  comună  a  
deținuților, iar valorile morale erau desacralizate. Cea de-a patra etapă făcea trecerea de la condiția de 
victimă la cea de călău,  proaspătul reeducat trebuind să fie apt să conducă demonstrativ procesul de 
reeducare al celui mai bun camarad din celulă, pe care îl va tortura exemplar. 

Aceste etape erau însă trecute cu niște torturi inimaginabile. Unele dintre ele sunt prezentate chiar de 
Virgil Ierunca: „A fost practicată toată gama — posibilă și imposibilă — a torturilor:  diferite părți ale  
corpului erau arse cu țigara, au fost deținuți cărora li s-au necrozat fesele și le-au căzut cum cade carnea 
de pe leproși. Imaginația delirantă a lui Țurcanu se dezlănțuia mai ales atunci când avea de-a face cu 
studenți care credeau în Dumnezeu [...]. Astfel, unii, erau „botezați” în fiecare dimineață: scufundați cu 
capul în hârdăul cu urină și materii fecale, în timp ce ceilalți în jur psalmodiau formula botezului. Cât  
despre studenții în teologie, ei erau obligați de Țurcanu să oficieze în slujbele negre pe care le regiza mai 
ales  în  săptămâna  Paștelui  și-n  noaptea  Învierii.  Textul  liturghiei  lui  Țurcanu  era,  bineînțeles,  
pornografic, parafrazând, la modul demonic, textul original. Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu era 
numită „marea curvă”, Iisus „idiotul care a murit pe cruce”. În noaptea învierii din 1950, deținuții în fază 
de reeducare de la Pitești au fost obligați să treacă prin fața unui „preot” și să spună „Hristos a înviat”. [...]

De ce studenții de la Pitești nu se sinucideau decât să suporte acest infern cotidian care ducea, în orice 
caz, la distrugerea lor psihică, la anularea statutului lor de oameni? Răspunsul e simplu: nu se sinucideau  
pentru că n-aveau cum. În celulă nu dispuneau de nici un obiect metalic. Mâncarea din gamelă erau  
obligați s-o apuce cu gura, ca porcii în troacă. Lingurile, tacâmul, deveneau o favoare acordată numai  
reeducaților transformați în torționari.

Bineînțeles, au existat și oameni care au încercat să se sinucidă, dar numai unul singur a reușit: studentul 
Șerban Gheorghea care a sărit prin golul din spirala scării când era dus la baie. Un alt student, după ce a  
încercat să-și taie venele și n-a reușit, a sărit în hârdăul în care se aducea fasole fierbinte. Din păcate 
pentru el s-a ales doar cu arsuri de gradul III și a fost pedepsit prin bătaie până și-a scuipat plămânii.  
Numărul  studenților  decedați  în  urma  schingiuirilor  atroce  din  Pitești  este  aproape  imposibil  de 
reconstituit cu exactitate astăzi, din motive ce țin în principal de secretomania autorităților comuniste, 
care au dorit cu orice preț să ascundă ceea ce se întâmpla în penitenciar.

Astfel, după cum încheie și Virgil Ierunca, „nimănui nu îi este îngăduit să uite că între 1949 și 1952 s-a  
desfășurat în România experiența pe care am încercat s-o descriem, și că dintr-un arhipelag al ororii, una 
dintre cele mai odioase insule s-a numit Pitești.”

ad lib itum

  



Gabriel Garcia Marquez, născut la data de 6 martie 1927, în Columbia, este cu 
siguranță unul  dintre  cei  mai individualiști  și  originali  scriitori  contemporani. 
Având o viață zbuciumată, dominată de multe schimbări, scriitorul columbian 
reușește  să  transforme  realitatea  în  operele  sale,  prin  utilizarea  realismului 
magic.  Cu toate că multe dintre operele sale ne oferă o perspectivă cel puțin 
distinctă, mi-am permis să scriu despre cartea intitulată  Despre dragoste și alți  
demoni. Opera care face parte din seria romanelor scurte ale autorului a apărut 
în anul 2006, luna ianuarie, fiind structurată în 5 părți cuprinse în cele 160 de 
pagini ale cărții.

Punctul de plecare și partea realistă a poveștii se regăsește în prefață, unde este 
prezentat  subiectul  unei  știri  pe  care  autorul  trebuia  să  o  realizeze.  La  o 
mănăstire din Columbia, autorul asistă la exhumarea mai multor cadavre, printre 
care și cea a unei adolescente, pe nume Sierva Maria de todos los Angeles, al  
cărei păr măsura 22 de metri.  Acest lucru îi amintește autorului de o poveste 
auzită de la bunica sa despre o fată cu părul lung și arămiu, asemănător cu cel al 
cadavrului, care a trăit cu mult timp în urmă în acele locuri și care a fost mușcată 
de un câine turbat, dar care a fost venerată datorită multor minuni pe care le 
săvârșise. Povestea auzită de la bunica sa și descoperirea cadavrului au reprezen-
tat nu numai o știre ci și punctul de plecare pentru această carte.

Sierva Maria de todos los Angeles este singurul copil al unui marchiz columbian, 
rezultat dintr-o căsătorie în mare parte convențională. Fiind complet ignorată de 
ambii părinți, din motive personale, fetița care crește alături de sclavii africani, de 
la  curtea  tatălui  ei,   învață  limba și  obiceiurile  acestora  și,  odată  cu trecerea 
timpului culoarea pielii  sale va fi  singurul  element distinct între ea  și  restul 
sclavilor. Toate abilitățile căpătate de la sclavii cu care conviețuiește vor avea atât 
o latură pozitivă cât  și una negativă în momentul în care viața fetiței va căpăta 
un alt  sens.  Viața Siervei Maria se schimbă complet  atunci când aceasta  este 
mușcată de un câine despre care se descoperă ulterior că era turbat. Odată cu 
acest  fapt  atitudinea  tatălui  fetiței  se  schimbă  radical,  transformându-l  pe 
marchiz  dintr-un  om  indiferent  într-un  tată  grijuliu  care  apelează  la  toate 
mijloacele  pentru  a-și  vindeca  fetița,  deși  acesta  nu  are  certitudinea  că  într-
adevăr mușcătura câinelui turbat a fost molipsitoare pentru fiica sa. Lucrurile nu 
evoluează conform așteptărilor tatălui  pentru simplul fapt că cei doi trăiseră în 
lumi diferite până atunci și toate lucrurile de neînțeles pentru marchiz erau puse 
pe seama turbării care devenea din ce în ce mai evidentă.
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Alice Ionela
Cojocaru

Gabriel García Márquez, Despre dragoste și alți demoni. Editura RAO, 2007 



Cum toate  mijloacele  de  vindecare  au  fost  un eșec  și  cu  adevărat  chinuitoare  pentru  Sierva  Maria, 
marchizul o duce pe aceasta la mănăstirea Santa Clara, la atenționarea unui episcop  cum că turbarea nu 
reprezintă  decât  o  întruchipare  a  diavolului  care  posedă  oamenii.  La  mănăstirea  Santa  Clara  începe 
adevăratul calvar pentru Sierva Maria deși, paradoxal tot în acel loc, tânăra descoperă un motiv pentru a  
trăi. Fiind considerată o ființă răufăcătoare și blestemată Sierva Maria este întemnițată în închisoarea 
mănăstirii, și toate nenorocirile ce se abat asupra mănăstirii sunt puse pe seama fetei posedate deși nu  
erau decât  rezultatul  neatenției  și  superficialității  oamenilor  care  trăiau acolo.  În perioada pe care  o 
petrece în închisoare Sierva Maria este vizitată de preotul Cayetano Delaura, cel numit de episcop să o  
exorcizeze, care este mai degrabă preocupat să demonstreze că Sierva Maria nu este decât o victimă a  
ignoranței și neatenției unor oameni, decât  a unor forțe diavolești. Lucrurile nu evoluează întocmai cum 
și-ar dori Cayetano Delaura, deoarece acesta se îndrăgostește de Sierva Maria, fapt care îi complică foarte 
mult și sarcina ce trebuia îndeplinită dar și existența sa ca preot. Acesta este pedepsit pentru fapta sa, dar 
chiar și în aceste condiții preotul găsește soluții pentru a fi alături de Sierva Maria, alături de care trăiește  
o poveste de dragoste tulburată de sentimentele contradictorii și întreruptă de descoperirea acestui fapt.  
Poveste se termină tragic atât pentru Cayetano Delaura care trăiește printre oameni bolnavi de lepră, 
dorindu-și din tot sufletul să se molipsească de această boală și să moară, dar și pentru Sierva Maria care  
este supusă unor proceduri de exorcizare inumane și chinuitoare pentru trupul și sufletul ei.

Cartea poate fi interpretată ca o lecție morală sau chiar ca o pildă. Lăsând deoparte elementele fantastice, 
esența întâmplării este absolut reală, fără intervenția unor forțe supranaturale, blestemate sau nu, care să 
complice existența oamenilor și să aducă numai suferință acestora. Sierva Maria de todos los Angeles este  
un tip uman care poate fi  regăsit  în fiecare  dintre noi,  dacă oamenii  din jurul  nostru dețin aceleași  
trăsături ca și în carte, precum neîncredere, ignoranță, superficialitate, frustrare, sau alte trăsături care să  
contureze un cadru ideal  pentru desfășurarea unei  asemenea întâmplări.  Fiecare dintre  noi  putem fi  
posedați de diavol și considerați responsabili pentru toate lucrurile negative atunci când cei din jur nu 
sunt  capabili  să  își  asume răspunderea pentru propriile  fapte.  Exorcizarea în sine constă în alegerea  
oamenilor potriviți în jurul nostru și în demonstrarea nevinovăției atunci când este cazul.

În același timp ar trebui să acordăm cea mai mare atenție sentimentelor care ne reprezintă, deoarece în 
cele mai multe cazuri dragostea este cea care face diferența, respectiv ura.  Pe parcursul lecturării am 
trecut de la o stare la alta, în funcție de caracterul și acțiunile fiecărui personaj. Totuși, singurul personaj  
care mi-a câștigat admirația este preotul Cayetano Delaura, care a încercat  înainte de toate să înțeleagă 
ce se întâmplă în sufletul  Siervei Maria,  fapt care,  dacă ar fi  fost  săvârșit  de oricare dintre  celelalte 
personaje,  ar fi  însemnat soluția tuturor problemelor.  Recomand cu încredere acest  roman, care deși 
conține multe elemente de ficțiune, practic nu ne  arată decât  consecințele propriilor noastre fapte dacă 
ne putem identifica cu personajele cărții și poate fi considerat un ghid pentru trăirile și sentimentele 
fiecăruia.

A bittersweet-comic version of all living things anchors this enchanting short novel by the acknowledged master 
of  magical  realism  (Strange  Pilgrims,  1993,  etc.).  In  fiat,  reportorial  tones  (perfectly  captured  in  Grossman's  
eloquent translation), the 1982 Nobel-winner spins an extravagant tale of ethnic contrast and cosmic dislocation,  
set in a Colombian-like South American backwater near the Caribbean Sea. Written with masterly economy,  
brimming with colorful episodes and vividly sketched characters: a haunting, cautionary tale that ranks among 
the author's best. (Kirkus Reviews Issue:April 1st, 1995)

ad lib itum

  

Bright hair twined in old bones in charnel houses is an image that perennially moves the human mind. It is an 
image, sinister and glit tering, of the persistence of something after death. What is body and what survives? What 
is flesh and what is spirit and what is demonic? Mr. Garcia Marquez's answer is an almost didactic, yet brilliantly 
moving, tour de force.  (New York Times, May 28, 1995, A.S. Byatt)



Îmi amintesc cu nostalgie mica aventură prin care am trecut pentru a face rost de 
această  carte.  Fiind  pasionat  de  literatura  SF  și  aflând  de  Fundația lui  Isaac 
Asimov, unul dintre clasicii genului, instantaneu mi-am dorit să o citesc. Ca un 
tipic elev de liceu, prima mea oprire a fost la biblioteca școlii, unde am rămas 
dezamăgit aflând că nu erau aproape deloc cărți SF acolo și nici cartea căutată de 
mine. Motivat și mai tare, fiind ghidat de vorba devenită deja clișeu „Speranța 
moare  ultima!”  mi-am încercat  norocul  la  biblioteca  orașului.  Acolo,  căutând 
printre  rafturi,  am dat  peste carte  -  veche,  prăfuită și  având coperțile  parțial 
rupte.  În acel  moment  un sentiment  mixt  de  bucurie  și  tristețe  m-a cuprins,  
gândindu-mă la coincidența când cele două bibliotecare ale orașului mi-au spus 
că  nu  prea  se  citește  literatură  SF  în  liceu,  respectiv  în  oraș.  Dar  destul  cu 
amintirile mele și să vorbim despre carte.

Fundația,  publicată inițial  în 1951,  este un roman science-fiction și  face parte 
dintr-o serie de 7 cărți scrise de Isaac Asimov. Hmm... acum mă gândesc dacă ar 
trebui să vă plictisesc cu date tehnice despre poveste, personaje, când ați putea 
voi, direct, să citiți cartea și să rămâneți uimiți. Dar mi-am adus aminte că aceasta 
este o recenzie și eu am rolul de a vă convinge să citiți această carte. Sper din tot  
sufletul meu de roboțel imperial că nu vă voi dezamăgi.

De la începutul până la sfârșitul cărții se observă nivelul incredibil de logic al 
poveștii. Toate acțiunile personajelor sunt atât de logice încât pare că autorul a 
avut o atitudine foarte pragmatică, calculându-și mișcările următoare cu precizia 
unui jucător profesionist de șah.

Acum să vă explic ce se  întâmplă când deschizi  cartea.  Pe prima pagină veți 
vedea un întreg univers, cu nenumărate galaxii, găuri negre, nebuloase și poate 
vreun Matrix  ascuns  în  buzunarul  unui  extraterestru  verde  care  locuiește  pe 
Marte, jucându-se cu populația unei lumi simulate. Dacă nu credeți că asta este 
posibil atunci să vedeți ce se întâmplă când veți întoarce și mai multe pagini din 
carte. Știu că vă obosește mâna întorcând atâtea pagini dar aveți răbdare. Acum 
începem să detaliem acest univers creat de Asimov aka extraterestrul verde. Cu 
puterea  telescopului  Hubble,  intrăm mai  adânc în  univers  și  găsim o  galaxie 
aflată într-un viitor nedeterminat,  unde există un imperiu care ar face de râs 
până și marele imperiu creat de romani acum mult timp. Imperiul nostru este 
unul galactic iar capitala acestuia nu este un oraș, nici o țară sau un continent,  
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Răzvan Haciu

Isaac Asimov, Fundația. Editura Nemira, 1995



ci... ați ghicit și voi după ce v-am oferit atâtea indicii! Capitala este o planetă 
numită Trantor, unde un matematician și psiholog numit Hari Seldon inventează 
o  nouă știință,  psihoistoria,  care,  prin studierea comportamentului  unei  mase 
foarte mari de oameni, poate prezice viitorul unei populații, al unei țări sau în 
cazul nostru al unui imperiu. Folosindu-se de acesta știință, Hari Seldon prezice 
declinul Imperiului Galactic și intrarea acestuia într-o eră întunecată care va dura 
30.000 de ani. Din fericire tot Seldon oferă și rezolvarea acestei probleme. Astfel,  
el înființează la capetele opuse ale galaxiei două Fundații cu scopul de a crea o 
enciclopedie  a  tuturor  cunoștințelor  umane  iar  astfel  era  de  barbarism  a 
imperiului galactic se va reduce la doar o mie de ani. 

Acțiunea din carte se desfășoară în principal  pe planeta Terminus,  unde este 
locația uneia dintre Fundații. Fiind un geniu al științei, Hari Seldon nu numai că 
rămâne în istorie ca fiind un mare matematician și psiholog dar ajunge să devină, 
pe planeta Terminus, după câte zeci de ani, un fel de zeu al științei, știință care se 
răspândește în întreg sistemul solar al planetei. Iar atunci are loc un fenomen 
interesant prin care, populațiile primitive ale planetelor înconjurătoare, intrând 
în contact cu tehnologiile Fundației, ajung să ridice știința la rang de religie, fiind 
incapabili să explice procesele tehnologice din spatele „miracolelor”. Bineînțeles 
că acest fenomen nu este deloc SF, deoarece și noi dacă ne-am duce într-un trib 
primitiv aflat undeva prin Africa și le-am arăta locuitorilor de acolo un smart-
phone de exemplu, ar rămâne uimiți, crezând probabil că acel lucru este magic, 
fiind creat de zei. Dar dacă stau și mă gândesc mai bine, nici mulți tineri din ziua  
de azi nu sunt capabili să explice corect și precis cum funcționează un calculator 
spre exemplu, chiar dacă aproape toți știu să utilizeze unul. Ăsta cred că este un 
paradox,  în  care  odată  cu  progresul  tehnologic,  tot  mai  puțini  reușesc  să 
înțeleagă cum funcționează un lucru chiar dacă toți îl folosesc. Astfel tehnologia 
ne ușurează viața dar ne face mai ignoranți.

Din păcate telescopul nostru Hubble a rămas fără energie și nu mai poate detalia 
universul cărții. Știu că ați fost nerăbdători să aflați ce se întâmplă dar acum, 
folosindu-mă de știința psihoistoriei, prezic o creștere semnificativă a celor care 
vor  citi  cartea  Fundația iar  apoi  îmi  vor  mulțimi  și  îmi  vor  trimite  cutii  cu 
bomboane. 
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Geniul economic (Sylvia Nasar)
O istorie a gândirii economice moderne și o colecție de biografii atent reconstituite 
ale celor mai de seamă teoreticieni ai acestui domeniu: Marx și Schumpeter, Keynes 
și Hayek, Irving Fisher și Milton Friedman, Paul Samuelson și Amartya Sen etc. 
Printre problemele abordate se află și următoarele: Este oare sărăcia o calamitate 
inevitabilă pentru majoritatea oamenilor? Este preferabilă planificarea economiei 
sau eliberarea acesteia de orice restricții, cu riscul generării nedreptății? Cum pot fi  
evitate crizele  economice,  foametea,  războaiele? Cine ar  trebui  să  decidă sensul 
activității economice? 
Cartea analizează în detaliu contextul social,  politic și economic în care au trăit 
gânditorii amint iți, conturând o perspectivă mai largă pentru discutarea teoriilor 
economice ale acestora. De pildă, sunt tratate pe larg situația socio-economică a 
Angliei  industriale  și  a  Austriei  din  vremea  celui  de-al  Doilea  Război  Mondial, 
precum și  consecințele celor  două războaie mondiale asupra țărilor  implicate în 
aceste  conflicte.  Sunt  analizate  cauzele  economice  ale  foametei,  sărăciei  și 
conflictelor  armate,  valențele  planificării  economice,  ale  redistribuirii,  dar  și  ale 

liberalizării  pieței,  precum și  punctele  tari  și  cele  slabe  ale  principalelor  teorii  economice  formulate 
începând cu secolul al XIX-lea: socialismul/comunismul și liberalismul.
Geniul  economic este  o  veritabilă  epopee  a  gândirii  economice  moderne,  pledând  pentru  analizarea 
crizelor și a conflictelor economice în contextul mai larg care le generează și exprimând convingerea  
autoarei, Slylvia Nasar, în puterea oamenilor de a-și determina singuri destinul economic.

Ivan cel Groaznic (Henri Troyat)
Cartea  pe  care  venerabilul  prozator  francez  de  origine  rusă,  Henri  Troyat  –  membru  al  Academiei 
franceze vreme de o jumătate de veac, din 1958 și până la dispariția sa în 2007 – o consacră acestui 

sumbru  personaj  este  fascinantă  tocmai  fiindcă  reușește  nu  doar  să  reflecte 
mulțimea de aspecte cât se poate de contradictorii ale acestui complicat personaj, ci 
și să-i restituie acestuia o coerență și o autenticitate greu de bănuit la prima vedere. 
[…] Regăsim astfel, dincolo de fiorul inevitabil pe care un personaj în egală măsură 
strălucit și sinistru îl răspândește din paginile unei cărți care poate fi citită și ca un 
thriller istoric, temele unei propagande imperiale ale cărei ecouri nu s-au stins până 
azi. Înțelegem mai bine de ce, în plin război, Stalin a încurajat, dacă nu cumva a 
comandat chiar,  un film despre Ivan cel Groaznic.  Emblematic pentru aspirația, 
niciodată lipsită de frustrări, care împinge Rusia când să-și afirme, când să-și nege 
apartenența la Europa; emblematic pentru un imperialism de coloratură mistică și 
savantă deopotrivă, ca și pentru echilibrul mereu instabil dintre ispitele Orientului 
și valorile occidentale, politician talentat și călău fără scrupul, Ivan Goznîi este, cum 
îl arată și porecla prefăcută în renume, un personaj istoric fascinant și amenințător.
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„Televizorul este pentru mine un mod 
foarte bun de a mă educa. De fiecare dată 
când cineva pornește televizorul, mă duc 
în altă cameră ca să citesc o carte.”  
(Groucho Marx)
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Frumusețea infinitului. Estetica adevărului creștin (David Bentley Hart)
O lucrare originală și provocatoare, un eseu de „estetică teologică” în care David 
Bentley Hart polemizează cu postmodernismul mizând pe superioritatea înțelegerii 
creștine  a  frumosului  și  sublimului,  autorul  fiind  un  bun  cunoscător  atât  al 
metafizicii occidentale, cât și al patristicii. După ce identifică natura și utilizările 
schimbătoare  ale  metafizicii  în  gândirea  unor  filozofi  precum  Kant,  Hegel, 
Nietzsche,  Derrida,  Levinas  etc.,  Bentley  Hart  încearcă  o  regăsire  a  înțelesului 
creștin clasic al frumosului și sublimului și a relației lor cu ființa.
„Nu există, în ultimii zece ani, o lucrare mai strălucită a unui teolog american.” (The 
Christian Century)   „Acest  volum îl  impune pe David Bentley Hart  drept  unul 
dintre teologii de vârf ai generației sale.” (First Things)
Din cuprins: Dionysos împotriva Răstignitului • Violența metafizicii și metafizica 
violenței  •  Voința  de  putere  •  Treimea  •  Comuniunea  divină  •  Perfecțiunea  divină  •  Frumusețea 
neschimbătoare • Dumnezeu și ființa • Creația • Retorica divină • Mântuirea • Economia violenței • Un 
dar ce șterge orice datorie • Ultimul Adam • Violența hermeneuticilor 

Dimensiunea lingvistică a stereotipurilor sociale (Ana-Maria Țepordei) 
Având o abordare similară cu cea din sfera cogniției sociale, lucrarea de față are ca obiect analiza modului 
în care sunt transmise și menținute stereotipurile și atitudinile sociale prin actele de comunicare socială. 
Demersul de cercetare este realizat în special pe baza instrumentului de analiză lingvistică propus de  
modelul  categoriilor  lingvistice  (MCL,  Semin  și  Fiedler,  1988).  Demersul  poate  fi  privit  din  dublă 
perspectivă: conceptuală și metodologică. Conceptual, am readus în centrul atenției 
importanța  proprietăților  inferențiale  ale  categoriilor  lexicale.  Metodologic, 
considerăm că utilizarea și analiza MCL din perspectiva propusă de noi poate face 
din acesta un instrument de lucru mai productiv în vederea viitoarelor demersuri 
de  analiză  a  discursului  sau  a  producțiilor  verbale  în  diferite  contexte  de 
comunicare reală.
Ana-Maria Țepordei (n. 1979, Panciu, Vrancea) este în prezent asistent universitar 
în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Psihologie și Științe ale 
Educației,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,  unde susține cursuri și 
seminarii de psihologia educației și  orientare vocațională. Din 2010 are titlul de 
Doctor în Psihologie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași), teza de doctorat 
cu titlul Dimensiunea lingvistică a contextului social (coord. prof. univ. dr. Adrian 
Neculau) fiind situată conceptual în sfera cogniției sociale. Din 2007 este membră 
în comitetul de redacție a  revistei Psihologia Socială. 
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Nume sugestiv, acțiune care se încadrează în sfera numelui, criminali, polițiști, 
inocenți. Cam asta deduceam înainte să mă apuc să devorez acest serial. Cumva 
mai insistă o întrebare naivă...una sau mai multe crime? Pledoaria avocatului cu 
cornițe, nu Lucifer însuși, m-a făcut să-l amân câteva săptămâni, luni, secole. 

Nicidecum nu a fost vina mea. Mă înfricoșa ideea unui alt serial comun, gras, cu 
protagoniști geniali și semi-roboți care se joacă de-a familiștii. Culmea bogăției... 
să ai platină sub pernă și să împrumuți argint de la vecini. 

Într-un final am tranșat situația.  Cu puterea unui zeu,  am decis să îi  acord o  
fărâmă de nectar. Mi-am dislocat puțin piramida din mijlocul cercului când am 
văzut  că  episodul  pilot  are  80+8  de  minute  (și  arbitrii  mai  greșesc  uneori 
numărătoarea), însă depresia a dispărut rapid. De la început până la sfârșit, de la 
E la V, presiune anormală, am mers pe Transfăgărășan. Fiecare episod a primit 
atenția necesară... și suficientă sper. Nu știu de ce, dar The Killing poartă pe gât 
un abțibild,  albastru-închis,  în formă de viking civilizat. Un compromis a fost 
necesar...  pentru prima dată  absența  totală  a  soarelui  a  fost  ignorată.  Nu am 
crezut că este posibil așa ceva, însă până și un Gigi Contra poate fi combătut. 
Gata cu obsesiile mele... hai să trecem la obsesiile altora!

Serialul  începe  cu  o  oarecare  răceală,  dată  cel  mai  probabil  de  proastele 
obișnuințe.  Sarah  Linden (Mireille  Enos)  este  convinsă  să  preia  un ultim caz 
înainte de a se muta în nu știu ce cătun. Nici partenerul glumeț nu este absent,  
Stephen Holder (Joel Kinnaman). Acestuia i se atribuie următoarele caracteristici: 
fumător, fost dependent de droguri, hoț, cameleon, vegetarian, yin yang.

Cei doi trebuie să ancheteze moartea lui Rosie Larsen, tânără de 17 ani, găsită în 
portbagajul unei mașini, mașină găsită într-un lac, lac situat într-o pădure. Astfel 
iese la iveală dependența femeii cu puloverul puțin cam gros. Empatizarea cu 
părinții victimei, somnul, mâncarea, propriul copil,  soarele, dragostea, comodi-
tatea, și nu numai, sunt lucruri derizorii. Criminalul este dătătorul de viață, chef, 
substanțe nutritive, lumină,  timp. Criminalul,  criminalii  sau organizația...  ar fi 
nepoliticos din partea mea să risipesc misterul.
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Mai apar ici-colo persoane care afectează relația mamă-fiu, parteneră-partener, anchetator-rudă a vic-
timei, însă totul este trecut cu vederea... sau nu. De asemenea, se pare că unele personaje au o plăcere sa-
dică în a-i reaminti subtil doamnei detectiv că a petrecut o anumită perioadă într-un nu chiar așa de vesel 
centru de psihiatrie (sau cum se mai numește). Când toți trec de partea lui Gică Contra, Linden își fo-
losește instinctul de polițist, ieșit din comun, și aduce situația pe un teritoriu neutru. Dar destul despre ea.

Holder este cel care echilibrează situația. Așa cum pozitiv are nevoie de negativ, yang de yin, noaptea de 
zi, frigul de căldură așa se justifică și existența lui. Glumele sale sunt cele care mai detensionează situația,  
Linden nefiind chiar cel  mai  priceput comediant de pe planeta Articon-14.  Ocazional,  Stephen se va 
costuma într-un nu-am-casă pentru a extrage informații.  În caz că nu știați,  polițiștii  primesc puncte  
bonus atunci când nu folosesc patentul sau burghiul. Și repartiția temporală este destul de interesantă. 
Dacă în primele două sezoane, fiecare episod reprezintă o zi din investigație, în al treilea sezon lucrurile 
sunt lăsate oarecum la întâmplare. Nu chiar la întâmplare, totul fiind extrem de precis, însă aparent la 
întâmplare. Al treilea sezon se leagă destul de mult de trecutul din script al detectivului Sarah Linden.

Ce mi-a plăcut la acest serial în mod special este foarte greu de spus. Nu prea știu de unde să încep.
Protagoniștii se comportă absolut natural, drept urmare nu am simțit nevoia să aleg un erou sau un  
antagonist care să mă reprezinte. Totul pare extrem de real, plauzibil. Mai nimic nu pare forțat... nici 
măcar la a doua, a treia, a șaptea vizionare.

The Killing este serialul care m-a recompensat cel mai mult, în ciuda neîncrederii pe care i-am arătat-o la  
început. Eu i-am dat o fărâmă de nectar, iar el mi-a dat 39 de stupi, albine...  ba chiar și costumul de  
protecție. Aș minți prin omisiune dacă nu aș menționa că The Killing este the Chosen One. Poate că nu e 
corect să spun asta însă a ridicat ștacheta destul de mult. Există doar o mână de seriale care se apropie  
oarecum de el. Chiar dacă nu are un număr uriaș de episoade, poate că este suficient. Ca și în cazul lui Lie 
to Me, calitatea înaintea cantității.

Mai multe nu o să spun... risc să vă molipsesc de aceeași neîncredere de care am suferit și eu, și nu cred că 
aș putea să trec peste o asemenea tragedie.
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Death Note? Încă un serial american plin de clișee și cu notă mare pe Imdb ca să 
fie impresionați toți tinerii naivi? Prima parte este falsă dar a doua este adevărată 
deoarece Death Note chiar are notă mare pe site. Dar stai puțin! Ăsta nu e un 
serial! E... un desen animat! Cum să mă uit eu la desene cu personaje vorbind în 
japoneză, cum ar spune un fan al serialelor clasice. Majoritatea desenelor 
animate sunt pentru copii - dar nu și acest anime.

Pe scurt Death Note este un anime de 37 de episoade care, dacă îi oferiți o șansă, 
vă poate schimba total părerea despre aceste desene japoneze. Povestea începe 
într-un mod banal, cu un tânăr elev de liceu, genial peste poate, numit Yagami 
Light care într-o zi normală de școală, fiind plictisit de lumea în care trăiește și 
holbându-se pe geamul din clasă ca o legumă decedată cerebral, vede un caiet 
care pică din cer. Mda... Lucruri de astea se întâmplă tot timpul. Și eu am mai 
văzut caiete picând din cer, de fapt de la etajul superior al școlii unde un elev 
stresat de matematică și-a aruncat caietul pe geam, fiind revoltat de nota 3 luată 
la acea disciplină.

Revenind la povestea noastră, Light, ca un Homo Sapiens curios că a descoperit 
focul, se duce încet și ia caietul de jos. Când vede coperta neagră, titlul sugestiv 
Death Note și regulile conform cărora dacă scrii numele unei persoane în acel 
caiet, respectiva persoană va muri în 40 de secunde, îl fac pe Light să creadă că 
totul este o glumă, probabil bietul băiat gândindu-se că este încercarea unui elev 
emo să pară mai amuzant. Fiind foarte sceptic referitor la puterile caietului, 
tânărul Light îl testează și scrie numele unui criminal apărut la TV -  spre 
surprinderea lui puterile caietului sunt reale. În acel moment viața banală a lui 
Yagami Light se schimbă în viața lui Kira, alter-ego-ul tânărului care dorește să 
purifice lumea de gândacii de bucătărie precum criminalii, oamenii corupți și alte
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ființe dezgustătoare pe care le-am învățat la biologie. Dacă Light, pardon Kira, a văzut că există și lucruri 
supranaturale în lume, de ce nu s-a gândit în prima clipă când a descoperit caietul că el, elevul genial 
Yagami Light, ar putea deveni un zeu al noii lumi care reprezintă justiția? De ce nu? Mă gândeam și eu. 
Deși pare o fantezie, totul era destul de plauzibil având în vedere puterile caietului.

Toată utopia creată în mintea lui Yagami este pusă în pericol de apariția celui mai bun detectiv al lumii, 
numit L, care încearcă să afle misterul din spatele deceselor ciudate ale criminalilor. De aici începe un joc 
de-a șoarecele și pisica, dar un joc frățesc, deoarece L și Light, din momentul în care se întâlnesc, observă 
clar fiecare că sunt total opuși ca personalități, dar în același timp sunt asemănători precum frații.
Relația dintre cei doi este una de aparentă prietenie, în realitate amândoi sunt rivali. În mod surprinzător, 
cireașa de pe tort a acestui serial nu este Light sau Caietul Morții, ci L. De la prima sa apariție în poveste, 
acesta iese în evidență mult mai mult decât Light, iar când cei doi se întâlnesc L îi surprinde pe toți cu 
personalitatea sa rece, gândirea logică și aspectul fizic ciudat. L este probabil cel mai detaliat personaj al 
serialului și de departe cel mai interesant. Faptul că L mânca extrem de multe dulciuri și stătea pe scaun 
într-o poziție ciudată reprezintă o parte din deliciile acestui anime. Și trebuie să recunosc, după ce am 
terminat anime-ul și eu am început să îl imit pe acest L, în speranța că voi ajunge mai inteligent. Dar 
această încercare fost un epic fail din păcate!

Cred că am vorbit destul despre anime și, cu un stomac plin de dulciuri, un plan diabolic de purificare a 
lumii și având caietul morții lângă mine, mai precis caietul de mate, vă las pe voi să descoperiți acest 
diamant ascuns sub prejudecata desenului animat pentru copii, numit Death Note.

P.S. Dacă nu vă uitați la anime, vă voi scrie numele în caietul morții!

ad l ibitum

  



Dacă lumea asta este un vis, atunci cine visează? E suficient să viseze o singură persoană pentru 
toată lumea? Sau visează mai multe? Dacă e așa, cum aleg din visul cui să fac parte? Dacă visul se 
întretaie cu realitatea, sau cu ce numim noi realitate, pot alege să fiu libelulă? Probabil, într-o altă 
viață.
Sigur este că pot alege să fac lucruri ceva mai pământene, s-ascult muzică de exemplu, să m-apuc de 
desenat, sau de scris, sau de jucat teatru, sau... Sau pur și simplu să privesc toate astea. „Omu’ și 
Libelula este un site dedicat artiștilor din România, în orice domeniu: muzică, literatură, artă 
vizuală. Toți cei care apreciază valoarea, frumosul și arta sunt bineveniți.”
„Nu e nicio rușine să te naști prost. Rușine e să mori prost.” Și n-o spun eu, n-o spune echipa Omu’ 
și Libelula, o spune Marin Sorescu. Omu’ și Libelula are doar „vina” de a-l fi ales citatul zilei pe 11 
septembrie 2013.
Rămâne o singură întrebare. Dacă Omu’ e cel care vrea să creeze „un spațiu virtual în care artiștii să 
își expună creațiile și în care să poată interacționa, un loc de întâlnire pentru oameni care se 
aseamănă, pentru cei care au un suflet de artist” și visează să adune în acest spațiu „o comunitate de 
români care nu au uitat adevăratele valori”, atunci, cine-i Libelula?
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Nu-mi amintesc să fi intrat vreodată într-o bibliotecă și să nu mă fi gândit cum anume să o car (să o transport) pe toată 
acasă. Bineînțeles, ăsta-i momentul în care un alter ego iubitor de adevăr se răzvrătește, îmi râde în nas și-mi amintește 

cam câte cărți am citit eu și, mai ales, cât de des (minimum minimorum sună deja flatant). Dar sunt pe calea cea bună. 
Ceea ce nu pot înțelege este cum anume oameni ce se vor a fi demni de luat în seamă (= deștepți, inteligenți, culți 

ș.a.m.d.) pot trece legați la ochi pe lângă un teanc de cărți, fără să-i urzice palmele să le amprenteze puțintel paginile? 
Din fericire, am găsit înțelegere și suport psihologic pentru dezbaterea acestei dileme în hyperliterații de pe 

hyperliteratura.ro.
Dacă americanii au mutat televiziunea pe Internet, noi ne putem mândri cu „o revistă online pentru pasionații de cărți, 
scris și literatură în general. Proiectul a fost lansat oficial la începutul lui 2012, astăzi fiind printre cele mai citite pagini 
de cultură din România, aducând o abordare proaspătă și modernă lumii noastre literare.” (redacția hyperliteratura.ro). 

Ce găsim: articole, știri culturale, editoriale, interviuri, anchete, recenzii la orice este scris și respectă principiile calității, 
recenzie de film, recomandări și fotoreportaje.

Obiectul frumos și strălucitor care m-a țintuit în fața calculatorului pentru câteva ore e secțiunea „creative writing” (cu 
puțină atenție, e de găsit). Ce pot să zic? Dragi scriitori amatori, care încă nu știți pe ce lume trăiți (like moi), Evanghelia 
voastră se ascunde aici. Citiți-o cu atenție, scrieți, scrieți și mai și scrieți până vă cad degetele și vi se termină pasta de la 

pix și POATE veți deveni scriitori. Eu sunt încă la dietă, n-am de unde să scot poze cu „Înainte & După”.
Din cele cinci meniuri, trebuie să recunosc că „Editor’s Choice” e intrigant. Cum adică, tu, ca instituție culturală ce nu 

face compromisuri când vine vorba de calitate, să alegi să promovezi  mai insistent doar o parte din materialele TALE? 
Ei bine, presupun că tocmai asta înseamnă să te respecți. E evident că orice postare e valoroasă, dar unele sunt mai 
valoroase decât altele... cel puțin, din punctul lor de vedere. La urma urmei, ce fel de revistă e aceea care nu are un 

program, preferințe și propria ei conduită?  Așadar, Hyperliteratura, admir curajul de a strivi câteva din brațele 
snoabizante ale eufemismului.

Pentru dependenți și obsedați, dar și pentru utilizatorii raționali ai rețelei,
hyperliteratura.ro mai pune la dispoziție și o pagină de Facebook, care funcționează ca un newsletter deloc deranjant. 

Spor la citit! 
„Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum două
cărți pe lună.” 

Ce se întâmplă dacă am pierdut cursa cu Apollo 13?

© Petre Popescu, Double Effect



De ce nu mai apare Dilemateca? ...  Cum adică „nu mai apare Dilemateca”?  Dacă dăm căutare pe google, 
aflăm că rațiunile sunt financiare. WTF !!!  „Din rațiuni financiare, suntem nevoiți să renunțăm la publicarea 
Dilematecii. Sperăm că, atâta cât a fost, a fost bine.” http://dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/ultima-dilemateca

Redăm aici o parte din lista articolelor ce se pot citi în ultimul număr, 89 din octombrie 2013, hrănindu-ne 
nostalgia după rubricile ei. ● „Activismul meu cultural poate fi privit ca o contrabandă cu arme“ - un interviu 
realizat de Claudiu Constantinescu cu filozoful francez Alain Guyard, laureat al premiului Georges Brassens și 
autor al volumului 33 de lecții de filozofie de și pentru băieții răi  ● „Dosarul central”, semnat de fotografa și 
autoarea germană Christel Wollmann-Fiedler, evocă personalitățile literare ale „micii Viene”, orașul cosmopolit 
și efervescent care a fost odată Cernăuțiul, de la Eminescu la Paul Celan, Alfred Margul-Sperber, Gregor von  
Rezzori,  Rose Ausländer,  Hedwig Brenner,  pentru a pomeni numai cîteva nume.  ●  În „Anchetă”,  scriitorii 
răspund la întrebarea: Ce-ați amîna(t) să faceți în viață? ● Poemul din octombrie - „Să mori pe malurile Senei”, 
de Horácio Costa, în traducerea Micaelei Ghițescu ● La rubrica „Profil”, un portret al Andrei Cărbunaru, PR al 
Librăriei Bastilia ● Cronici și recenzii la cele mai noi apariții editoriale ● Povestirea lunii - „Cealaltă bătălie din 
Ayacucho”, de Fernando Iwasaki, în traducerea Ioanei Gruia ● La rubrica „Documente”, o scrisoare a lui Barbu 
Delavrancea către Panait Cerna, din 26 mai 1912.

  

ad l ibitum

Florin Onică



... de bine („Decât o notă” - Cezar Mihai Pârlog)
„Am descoperit-o târziu, poate de trei-patru ani. Și am regretat întârzierea mea la întâlnire. E adevărat, 
mai an, la un drum printr-o redacție din zona Romană, am dat, pe un hol fără ochi indiscreți, de câteva 

teancuri cu numere mai vechi. N-am stat prea mult pe gânduri și mi-am umplut rucsacul care mă însoțea. 
Nu neapărat doar pentru că Radu Cosașu (sau Fănuș Neagu), îmi pare a fi spus odată că „să furi o carte nu 

este o infracțiune, ci este un act de cultură”. Am și-acum în memorie primul număr, apărut prin 2006. O 
copertă retro, un interviu cu Dan C. Mihăilescu și un editorial-motivațio al lui Mircea Vasilescu. Fără 

vreun program sau ideologie; doar citeală. Am râs, am aflat, am gândit, am simțit. M-am bucurat destule. 
Ba chiar am furat ceva subiecte de prin pagini dilematice. Bunăoară, un text premiat la un concurs de 

proză, a avut plecarea de aici. Cele două zile a lui Vargas Llosa la Cluj și amintirea lui despre gara 
fantomă din Congo. Să mai recunosc, oare că și Maratonul lui Andres Barba mi-a dat o idee?...

Îmi pare rău, și o spun grav. Pierd un prieten. Și pentru mine, doar umbra lui mică, poate că îmi va mai 
veni conectându-mă vreodată. Până atunci aproape o completă colecție lucioasă se va regăsi la loc vizibil 

pe un raft, în camera mea, biblioteca-birou. Și ne vom întâlni mereu, trecând peste data de pe copertă, 
creând perdele de fum și construind decoruri, trăind pe deplin revederea unor semnături și a unor 
interviuri, cu mica bucurie a răsucirii unor file lucitoare sau nu, devenite acum eterne. File ce trec 

atemporal și pasager prin fața ochilor și prin interiorul sufletului...”

… și ceva ochi critici
(Dilemateca – o revistă (încă) pentru bătrâni? - Dragoș C. Butuzea)

„Mai am și acum primul număr al Dilematecii, mă bucuram că avem și noi o revistă despre cărți, mai ales 
sub auspiciile lui Pleșu. dar a trecut mult timp de-atunci. Revista a mai apărut, io am mai citit-o din când 

în când și-am constatat același stil de recenzie și același aspect. Prezentarea grafică a Dilematecii e 
bătrânicioasă? Nu am nimic cu colajele lui Dan Stanciu, intelectual fin de altfel, ele sunt reușite. Dar să 

dau peste tot de aceste colaje în sepia cu jobenuri și crinoline, cu statui antice și reproduceri ce se opresc 
la clasicismul francez mi se pare prea mult pentru tânărul din mine. Nu-mi iese nimic în evidență, nici o 

culoare de merchandising, ceva care să-mi sară-n ochi, să mă atragă. Culorile închise par de ferpar. Și nu 
vorbesc de copertă, ci de paginile din interior. În comparație, Le magazine litteraire pare glossy, deși arată 

de secol XX - vă invit s-o răsfoiți. Dar Dilemateca noastră arată de secol XIX. și când te gândești că 
trebuie doar ca cineva să-i pună Domnului Stanciu o revistă literară străină în mână și să-i schimbe 

culorile... Cert este că-mi doresc o revistă profesionistă, în care să găsesc cât mai puține recenzii scrise de 
unii care se consideră profesioniști într-ale recenziilor, dar care nu-mi spun nimic despre cărți, nici măcar 
dacă le-a plăcut sau nu. Și-mi doresc o revistă tânără, și pentru tineri, care să arate dinamic și provocator. 

Dacă nu poți avea mereu inspirație, poți lua exemple din altă parte. Bunăoară, de la franțuji.”

ad lib itum
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