




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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Alexandru Petria demonstrează calm și rezistență în fața unei personalități cunoscute pentru duritatea 
sa și ne oferă o incursiune dulce în tenebrele acestui suflet sensibil care, în ciuda nenumăratelor lepădări 
suferite din partea poporului român, continuă să-l cânte, cu sarcasm bineînțeles, în operă lui, scrisă de 
data aceasta. Întrebat care ar fi motivul pentru care scrie, Daneliuc afirmă nonșalant: „Ca să nu mă 
defenestrez. [...] Nu e, cum se spune, un cadou pentru umanitate, clișee din astea. Niciodată lumea nu s-a 
făcut mai bună după un film sau o cărțulie, autorul nici nu are în vedere, în primul moment, cohorte de 
interesați.” Scrie pentru a se amâna.

„Convorbirile cu Gellu Naum au avut loc în urmă cu 30 de ani (la începutul anilor 70) și nu erau destinate 
publicării. Au fost inițiate ca un joc, dar au căpătat treptat un ton grav, pe măsură ce Gellu Naum își rememora 
experiențele, a căror intensitate rămăsese aproape intactă. Întrebările și interesul meu de atunci aveau în vedere 
felul cum percepe realitatea și ce semnificație dă evenimentelor un poet ca Gellu Naum, instalat pe „partea 
cealaltă”, pe „malul albastru” (titlurile a două dintre volumele sale de poezii), respectiv într-o dimensiune foarte 
interioară, de unde transporta volnic pe celălalt mal emoții, imagini și sensuri.” (Sanda Roșescu)

„Sugestiv intitulat Între scris și sânge, volumul reflectă altfel personalitatea marelui scriitor, viața și 
opera întregind aici deopotrivă imaginea noastră despre el. Las cititorului plăcerea de-a descoperi în text 
ceea ce Ernesto Sabato îi dezvăluie scriitorului și prietenului său Carlos Catania pe parcursul a 
unsprezece zile de dialog. Ce-au însemnat pentru el răspântiile și înaltele turnuri, structuralismul, 
lingvistică, profețiile poeților, relativitatea valorilor estetice, educația, enigma creației literare, metafizica 
tangoului...” (nota traducătorului)

„La începutul acestei întâmplări, Borges are șaptezeci și cinci de ani; Sábato șaizeci și trei: eu treizeci și 
cinci. Evenimentul are loc în vara 1974/1975. Din vechiul apartament al pictoriței uruguayene Renée 
Noetinger (prietenă a amândurora) din strada Maipú, unde au avut loc cele mai multe dintre întâlniri, 
mai pot salva câteva imagini: la drepta mea, palid, cu mâinile sprijinite în baston, pe când misterul 
privirilor îi hoinărește prin întuneric: Borges. La stânga mea, cu gesturi neliniștite și ochii mereu la 
pândă: Sábato.” (Orlando Barone)

Volumul reunește șapte convorbiri, purtate de-a lungul lunii iulie a anului 1977. Ideile mari ale 
hermeneuticii eliadiene sunt prezente și în aceste convorbiri: camuflarea sacrului în profan, pânã și în 
gesturile care par cele mai dezgolite de orice trimitere la sacru, funcția arhetipalã, fondatoare a mitului și 
re-contemporaneizarea cu el prin rit, valoare simbolului ca element care îl pune pe credincios în 
prezența sacrului. Marile contribuții ale lui Eliade la înțelegerea fenomenului religios, în generalitatea sa, 
se gãsesc așadar recapitulate, într-un moment în care Eliade se apropia de încheierea operei sale 
științifice. 



Anul 1984. Sau 1983, 1985, 1986, 1987, 1988 sau oricare mai dinainte, 
începând cu notabila mea vârstă de, să zicem, 5 primăveri. Crăciunul 
se apropia. După zile eroice de stat la  coadă la butelii,  evident fără 
reușită de acea dată (reușitele  erau într-o proporție  mai mult  decât 
fericită de fifty-fifty), cu perspectiva mai puțin atractivă, din punctul 
de vedere al mamei, de a activa plita de la sobă, pentru gătit, cu mai 
multe ture de înghețat la magazinul unde aterizau „tacâmuri” (adică 
aripi, gheare și partea dorsală a găinilor-pui), după alte câteva ore pe zi 
la de-acum rutinatele cozi-în-așteptarea-camionului-cu-pâine, cu rația 
de zahăr și ulei aflată la limita de îngheț a termometrului, ce bucurie 
am mai  fi  putut  avea?  Ultima speranță  pentru un Crăciun normal, 
adică  „fericit”,  erau  portocalele  strecurate  pe  sub  mânecă,  după  un 
sistem  pe  care  nu  m-am  chinuit  vreodată  să-l  înțeleg,  la  cea  mai 
notabilă instituție a orașului. Nu, nici școala, nici poliția ori spitalul. 
Cealaltă.

Într-un mod miraculos, mama mea, care nu făcea parte din facțiunea 
sângelui  albastru,  a  prodibendadei  citadine,  sau  din  zona  informa-
torilor,  activiștilor  notabili,  membrilor  de  partid  glorioși,  sau  altor 
categorii privilegiate în epocă, pleca dimineața și seara se întorcea cu 
mult-așteptatele  fructe exotice.  Foarte rar,  pentru că se terminaseră 
portocalele, a venit cu lămâi, dar a fost bine și-așa, că miroseau tot a 
fructă exotică. De atunci am rămas cu această simplă sechea – nu mă 
pot abține să nu asociez Crăciunul cu mirosul de portocale. Și pentru 
că  nu  vreau  să  uit  senzația,  țin  post  la  portocale  măcar  cu  două 
săptămâni  înainte  de  Crăciun,  iar  în  ziua  cu  pricina,  preferabil 
dimineața, când simțurile sunt odihnite, în loc să caut sub brad după 
cadouri – desfac cât de multe portocale am în casă, care se inundă de 
fericire,  și  după aceea  le  transform în  suc,  rostindu-mi  încetișor  în 
ureche  sintagme  cu  încărcătură  seculară  (de  exemplu  „apa  trece, 
pietrele rămân”).

Sucul coboară din pahar în organism, iar eu mă gândesc instantaneu la 
mitul  modelului  în  pedagogie.  Una dintre  cele  mai  mari  greșeli  ale 
oricărui sistem de învățământ, în umila mea părere, este că tolerează și 
uneori chiar încurajează ideea profesorului model. De ce ar fi această 
situație dăunătoare?
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Pentru  că  orice  model  din  viața  de  zi  cu  zi  este  de  fapt  o 
ficțiune. Detaliem un pic. Orice om are calități și  defecte, iar 
dacă vrei să-l  transformi în model operezi o reducere a unei 
entități  complexe,  amestec  de  bine  și  rău,  la  doar  câteva 
caracteristici, pe care le-ai extras fără milă din sistemul perso-
nalității sale, și pe care le apreciezi sau divinizezi preferențial, 
eventual cu remarcabili ochelari de cal. Bine-bine, veți spune, 
dar ce e rău în a vedea frumosul din oameni, a-l alege ca model 
de urmat etc.? Mai ales dacă urmările sunt benigne?

Adevărata problemă este că modelul este fictiv, nu real, și sunt 
situații, exact ca aceasta, când ficțiunea este de evitat, și asta din 
cauză că, mai devreme sau mai târziu va fi imposibil să nu vezi 
fața reală a omului respectiv, completă. Cei mai mulți dintre noi 
suntem dezamăgiți atunci când ceea ce am urcat pe un piedestal 
se  prăbușește,  și  deseori  ducem  cu  noi  această  amărăciune 
întreaga viață.

Alternativa? În loc să alegem un om pe care să-l transfigurăm 
într-o ficțiune, iar apoi să fim eventual dezamăgiți, nu mai bine 
alegem deodată o ficțiune? În loc să alegem un om real și să-l  
transformăm printr-un demers ficțional, pentru ca mai apoi să 
fim martorii căderii sale,  oare nu e mai bine să alegem unul 
fictiv ca model, unul inventat, de noi sau de alții,  cu o sumă 
clară de caracteristici uimitoare și poate chiar cu capacitatea de 
a evolua de la sine în mintea noastră,  ca un organism ciber-
netic?  Luăm o  ficțiune  și  o  facem un  model  real,  în  loc  să 
alegem un model aparent real care ulterior își va asmuți la noi 
colții deziluziei fictive.

Întrebarea care se ițește este următoarea: are tânărul suficient 
discernământ să facă distincția dintre un model ideal și persoa-
nele concrete? Ar putea să aplice acest joc? El abia își formează 
conștiința, caracterul, sistemele de valori. Nu ar crea confuzie 
această exigență,  nu ar fi  prea riscantă? Probabil  unul dintre 
lucrurile care funcționează ca un catalizator în viața oricui este 
principiul mimesis-ului. Majoritatea oamenilor imită comporta-
mentele pe care le văd în jur, nefiind întotdeauna conștienți de 
acest lucru. Pentru că în contemporaneitate asistăm la o perpe-
tuă  provocare  a  granițelor  dintre  bine  și  rău,  la  o  continuă 
relativizare a  valorilor,  atitudinea mimetică devine în aceeași 
măsură o sursă de eroare, așa cum se poate constitui și într-un 
vehicul al stărilor și acțiunilor morale. Unde este limita dintre 
ele  pare a  fi  din ce  în  ce mai  greu de judecat,  iar  sistemele 
tradiționale de valori trebuie să se upgradeze și să se modifice 
fără drept de apel. Ipostaza religioasă rezistă eroic,  dar ce ce 
sacrificii?  Știința  câștigă  teren,  conflictul  devine  evident,  în 
ciuda eforturilor unora de a le împăca. Până la urmă, nu totul se 
rezumă în noi la tensiunea dintre „rațiune și simțire”? Dintre 
operațiile  logico-matematice,  structurile  impuse  autoritar  de 
intelect și trăirea mistică? Teologia face eforturi de a raționa 
actul  de  credință,  când  de  fapt  totul  ajunge  o  chestiune  de 
opțiune (care implică, nu-i așa, rațiunea).

a lsografia

  



Problema rămâne:  la vârstele tinere e foarte greu de disociat 
între realitate și aparență. La unii oameni, confuzia se perpe-
tuează toată viața. Până la urmă, care-i lumea autentic umană, 
care este orizontul specific nouă – cel al adevărului și  al  cu-
noașterii obiective sau cel al prejudecăților, minciunilor și sofis-
melor? Iar din altă perspectivă: cel al rațiunii și științei sau cel 
al  trăirii,  afectelor  și  sentimentelor  complexe?  Poate  nu este 
neapărat o disjuncție între ele, dar cât de dificil este să nu fie... 

Dacă schimbăm un pic perspectiva,  orientându-ne către „per-
soana model”,  apar și  aici  câteva dileme și  provocări  intere-
sante. Cineva care este luat drept „exemplu”, prin exemplaritate 
implicită  și  eventual  apriorică,  își  va  construi  sau  îi  va  fi 
alimentată o aură specială. Până la urmă, cu orgoliul nu-i de 
glumit. Vanitatea va deveni și ea obiect al mimesis-ului. Imagi-
nile nu doar sugerează, ele formează de-a dreptul. Iar un tânăr 
inteligent se va găsi brusc la o răscruce, și e clar că are nevoie 
să-și formeze o imagine care să-l avantajeze, și, dacă încercăm 
să ne amintim acest lucru, el nu stăpânește încă prerogativele 
înțelepciunii, ale modestiei, smereniei sau renunțării la piedes-
talul care îi  surâde de undeva din viitorul mai mult  sau mai 
puțin  îndepărtat.  De  fapt,  majoritatea  oamenilor  trăiesc  mai 
mult în prezent, și dacă se ivește un podium, chiar dacă este 
unul fictiv, toți vor încerca să-l ocupe. Instantaneu.

Profesorul, pedagogul, maestrul are nevoie de energia adulării, 
pe  care  i-o  oferă  cu  generozitate  discipolul,  este  cea  care  îl 
determină  să  continue.  Numai  că  lucrurile  nu  rămân  întot-
deauna într-un confortabil control, indiferent de înaintarea în 
vârstă. Există ceva în genele noastre care ne face să vrem tot 
mai mult. Dar de ce nu am opta pentru „mai multul” modestiei?
Un discipol, mai ales unul inteligent, va alimenta atât vanitatea 
maestrului cât mai ales pe cea proprie, și ele se vor susține și 
influența reciproc într-un sistem care va avea consecințe fatale 
atât  de  o  parte  cât  și  de  cealaltă.  Idei  nelalocul  lor  se  vor 
insinua, vor apărea drepturi „incontestabile”, de cele mai multe 
ori susținute de mai-nimic, și ne vom trezi dintr-odată în plină 
ficțiune. Una pe care o vom lua drept realitate, și asta e grav. 
Șmecheria este să încercăm, atât cât stă fiecăruia în putere, să 
disociem între cele două.

Minciuna poate fi utilă, poate fi chiar frumoasă, atâta vreme cât 
nu produce rău și cât este recunoscută ca atare. Minciuna care 
trece drept adevăr, asta este împotriva naturii, deși e clar că e 
omniprezentă. Până la urmă un „maestru” nu trebuie investit cu 
funcția modelului, el ca persoană nu e indicat să fie așa ceva, e 
dăunător din ambele perspective, dar ideile lui se pot constitui 
ca atare, în măsura în care indică direcția bună. Nu întâmplător 
unul dintre cele mai des întâlnite sofisme este cel al „atacului la 
persoană”. Această idee, va spune un sofist cârcotaș contempo-
ran nouă, nu e valabilă pentru că omul care a lansat-o nu are un 
comportament demn. Să arunce cu piatra cine n-a greșit. Păi așa 
riscăm să renunțăm la idei. E absurd faptul că nimeni nu se mai 
uită la idee, toți căutăm paiul din ochiul celuilalt.  Vae victis! 
Învinși în acest caz rămânem toți.

a lsografia
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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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• Adun aici călătorii nouă și vechi, foarte vechi.

Nu merge încă drumul de fier la Vaslui. În zori de 
ziuă trăsura lui „moș Costachi”, fratele mamei, vine să 
mă ia la Roman ...Ne apropiem de târgușorul Negrești. 
Iată  viile  din stânga,  iată  velnița  părăsită.  Cele  dintâi 
case  boierești  se  văd  în  împrejmuirea  lor  de  crengi 
uscate și spini. Iată în sfârșit „curtea”, cu casa nouă și 
cea veche, cu grajdurile din fund, cu coșerul de răchită, 
cu bucătăria năpădită de ierburi pe coperișul de ternă, 
cu cele două grădini din față, cu cerdacul cenușiu și cu 
geamlâcul  din  fund.  Am  ajuns  și  clopoțeii  sună  mai 
bucuroși, când trăsura suie, într-o ultimă silință a cailor, 
dâmbul  prin  care  se  intră  pe  poartă.  Ai  noștri  ne 
așteaptă,  și  ochii  bucuroși  se  opresc  asupra  moșului 
puternic,  asupra  mătușii  triste,  asupra  celor  trei 
verișoare în albe rochii  de vară.  Așa a fost  an de an, 
multă  vreme, din copilărie  pănă în tinereță,  și  puține 
locuri îmi sunt mai duios cunoscute decât acest ținut al 
Vasluiului.

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.

În  deal  e  vierul  moș Malancea ...  Colo e  dealul  cu 
fluturi mulți... Dincolo e șipotul cu apă rece și limpede, 
care aleargă pe pietricelele  curate,  fără să le  ascundă. 
Departe  e  livada  copacilor  bătrâni  sălbăticiți,  grădina 
moartă, 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 
vânătoare  după  stafii.  Alături,  ce  pașnică  stă  biserica 
mică, de lemn negru!

La mijloc, evreii stăpânesc, într-un lung șir de căsuțe 
și boite: ce bine-mi miroseau băcăniile cu multe saltare 
și  borcane  cu  migdale,  bomboane  proaste  și  siropuri 
vechi! Iarmarocul cel mare umple maidanul de cară și de 
oaspeți  de  la  țară,  și  atunci  scrânciobele  se  învârt 
nebune, de parcă vreau să frângă oasele mușteriilor, caii 
de lemn ai caruselelor se rotesc până li amețesc călăreții, 
iar panorama sticlitoare de oglinzi și de mărgele chiamă 
prin cântecele de durere ale orgei sale pe aceia ce vreau 
să vadă războaie depărtate, țeri necunoscute și pe tânăra 
Dolores,  care,  deși  făcută din  ceară albă,  își  mișcă  în 
chinuri  pieptul  de  gumă,  când  stă  să-și  dea  sufletul 
înaintea publicului.

In toate părțile aleargă drumuri de țară și șosele. Pe 
unul dintr-însele ajungi la o veche casă de gospodari, 
unde cine vine trebuie să mănânce trei zile strudelă cu 
nuci și să bea vin vechi - osândă pentru cei bătrâni și 
mare bucurie pentru cei tineri și pentru copii. În sfârșit, 

pe  drumul  cel  lung  ce  trece  printre  două  dealuri 
rotunde, te urci pe culmea încununată cu frumoasă casă 
de țară, cu întinsă livadă și o vie minunată, unde trăia 
un  patriarh  bucuros  între  copiii  săi,  pentru  cari  se 
ascuțea secerea morților cumplite. Și ce mai rătăciri în 
lumina  lunii,  pe  drumuri  albe,  între  câmpii  adormite, 
lângă păduri vrăjite, ce mai trezire a gazdei în mijlocul 
nopții, ce mai sfaturi cu șerbet de cireșe amare și cu apă 
limpede în paharele brumate de frig!

Sau serile de liniște în grădină: un cer ce scânteie ca 
o catapiteasmă. De jur împrejur, lungi zări argintii.  Pe 
dealuri ard focuri de păstori foarte depărtate, și de acolo 
vin  prelungite  chemări  de  bucium:  tu-tu-tu-tu  ...  Din 
mijlocul nostru un glas se înnalță și cântă. Se pare că 
noi toți cântăm, pare că pământul și cerurile și pădurile 
și  șesurile  cântă.  Stele  se  deslipesc  de  pe  boltă  ca 
fermecate și curg în fulgerătoare săgeți de lumină albă. 
Atâta veselie era în firea acestui ținut, care nu e nici la 
munte,  nici  la  șes  și  se  împărtășește  de  o  îndoită 
frumuseță!

Iarăși  Negreștii,  dăunăzi.  Drumul  începe  de  la  o 
elegantă  a  liniei  Iași-București.  E  în  mai,  și  verdeața 
primăverii, care crește văzând cu ochii, învălește tot în 
veșmântul  ei  îmbielșugat.  Dealurile  împădurite  și  cele 
pe care le acopăr semănăturile se contopesc în aceeași 
armonie tânără și luminoasă.

Negreștii  sunt  însă  alții.  Tot  evreii  pe  amândouă 
laturile stradei de negoț; însă ce ponosite și întunecate 
sunt  dughenele  sărăcăcioase!  A  plouat,  și  copiii 
negustorilor  de  nimica-toată  se  înfrățesc  cu  porcii  - 
totuși un dobitoc atât de oropsit înnaintea credincioșilor 
Legii  Vechi  -  în  știoalmele  murdare,  din  care  aruncă 
stropi  pe hainele trecătorilor. Un țigan idiot  cară apă, 
poticnindu-se  prin  pietrele  învălmășite.  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.

În  ținut,  proprietarii  au  fost  mai  pretutindeni 
înlocuiți de arendași: evrei, armeni, greci, bulgari; micii 
arendași  români  s-au  dus.  Numai  la  Țibăneștii  d-lui 
Carp  se  poate  găsi  gospodăria,  bielșugul,  frumusețea 
vechilor timpuri.

* N. Iorga, Sate și mănăstiri din Romănia, 1905, ediția 
a  II-a,  București,  1916,  p.  42-45;  reprodus în  România 
cum era până la 1918, II, București, 1940, p. 187-l91, și 
ediția B.P.T, București, 1972, vol. II, p. 182-l86.
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Când liceul de cultură generală din Negrești, județul 
Vaslui  avea  doar  12  ani  de  la  înființare  (1958),  din 
dorința câtorva ucenici la „școala maeștrilor vrăjitori” ai 
versului  și  cifrei  și  a  atât  de  tânărului  lor  mentor, 
profesorul  Mircea  Ciubotaru,  se  naște  revista  școlară 
„Axa”.

Revista a apărut neîntrerupt din iunie 1971 până în 
martie  1980,  semestrial,  în  500 de exemplare,  în două 
formate și imagini grafice ale copertei. Prima ilustrează 
titlul  într-o  formă  geometrizată,  vizând  parcă  numai 
aspectul  științific  al  revistei,  a doua are un chenar cu 
ornamente  de  sorginte  medievală.  Profesorul  Mircea 
Ciubotaru a primit aprobare ministerială pentru primul 
număr,  de  la  domnul  X,  cenzor  ideologic,  în  mod 
excepțional, cu condiția ca revista să publice în viitor și 
materiale  de  educație  politică  în  spiritul  epocii. 
Denumirea revistei nu amintea prin nici o sugestie de 
publicația  de  dreapta „Axa”,  din  anii  1932-l933,  1940-
l941, dar numai ignoranța cerberilor ideologici a făcut 
ca  titlul  să  fie  acceptat.  Revistele  școlare  nu  erau 
absolvite de subordonare față de ideologia comunistă și, 
în anii care au urmat, pentru fiecare apariție a „Axei”, 
trebuia  „lămurit”  cenzorul  județean,  tovarășul  Petru 
Necula, că nu e pesimistă cutare poezie,  ci  doar trist-
adolescentină, că sunt patriotice și acele texte care nu 
clamează simțământul, că data viitoare vor fi mai multe 
texte  educative  etc.  Și  așa,  cu  „vigilența”  coordona-
torului  revistei,  care  urmărea,  în  final,  nepervertirea 
minții tinerilor discipoli, s-a făcut ca „Axa” să fie totuși 
una dintre cele mai depolitizate reviste școlare din acea 
vreme. Și-a păstrat caracterul literar, științific și istoric 
și, prin aceasta, influența asupra tinerilor din liceu a fost 
benefică  și  decisivă.  împreună  cu  profesorii,  care  în 
perspectiva  timpului,  au  devenit  modele  morale  și 
profesionale, revista a fost un reper pentru mai multe 
promoții.

În  anul  1980,  majoritatea  revistelor  școlare  din 
întreaga țară au fost suprimate. Nu se obținea viza de 
apariție din cauza „economiei de hârtie”. Dictatorii  nu 
se simțeau destul de omagiați. Și să ne gândim că fiecare 
număr din cele 500 a trecut de un ochi al cenzurii și a 
primit o ștampilă „binevoitoare”. Domnule profesor, ați 
avut diplomație și v-ați învins adversarul!

După  1990,  revista  a  avut  câteva  încercări  de 
înnodare a firului  continuității  (în anul 1995, profesor 
coordonator Teodora Cojocaru,  1997, profesor coordo-
nator Mihaela Cosovanu, 2001, coordonator Doina Pița).

Revista școlară „Axa” trimite cu gândul la liantul ce 
poate  uni  și  organiza  armonios  minți  și  sensibilități 
strălucite ce se pot întâlni fericit între filele Cărții.

De asemenea, spre bucuria mentorului și a coordo-
natorilor de revistă, „creatorii” au confirmat selecția și 
au  rămas  slujbașii  pasiunii  lor.  Creațiile  publicate  în 
revistă sunt de înaltă ținută artistică, cu mențiunea că 
secțiunea literară este superioară cele științifice.

Revista  a  avut  confirmări  și  aprecieri  avizate  ale 
valorii  ei.  La  primul  concurs  județean  al  revistelor 
școlare (mai, 1978) „Axa” a obținut premiul al II-lea (cf. 
Limbii și literaturii pentru elevi, nr.3,1978, p. 83). În anul 
2007 revista „Axa” a fost selecționată la concursul jude-
țean al revistelor școlare și trimisă la București, la faza 
națională a  revistelor școlare.  Să evidențiem faptul  că 
revista și-a păstrat de-a lungul timpului câteva generice, 
precum Orphica, Proză, Traduttore traditore?, Historia 
magistra vitae și partea de științe.

Să le  aducem un pios omagiu și colaboratorilor pe 
care destinul i-a înscris pe alte orbite de înțelegere, sim-
țire și cunoaștere.

Când mă gândesc la apariția revistei, sunt convinsă 
acum  că  acest  fapt  a  fost  determinat  nu  numai  de 
dorința unor profesori responsabili, formați parcă după 
tiparul  modelelor  intelectuale  interbelice,  dar  și  de 
valoarea talentului elevilor din liceu.

Din  postura  de  coordonator  actual  al  revistei,  îi 
doresc să se piardă în viitor fară întreruperi.

Să amintim, cu iertare pentru cei  nemenționați,  pe 
câțiva dintre înfăptuitorii revistei.

În numărul 1 (15) din anul 1980, consemnăm un in-
terviu cu criticul și istoricul Mihai Drăgan, coordonator 
al unei colecții  de prestigiu, Eminesciana, și un meda-
lion Frații Macarovici, realizat cu material documentar 
pus  la  dispoziție  de  profesorul  C.  Macarovici.  Sunt 
realizate de profesorul Mircea Ciubotaru.

Au apărut articole interesante semnate de profesorii 
Elena  Roman,  Aglaia  Radu,  Mihaela  Dascălu,  Lucica 
Vargan.  Să amintim, cu aceeași  considerație,  pe reali-
zatorii  paginilor  științifice,  care-și  slujesc  acum  pasi-
unea prin profesii  corespunzătoare:  frații  Vlad și Paul 
Bazon,  Viorel-Roman  Niță,  Petronel  Postolache,  Ioan 
Toma și alții.

Ani buni grafica revistei a fost inspirat realizată de 
graficianul Florinei Ilie.

Să  nu  uităm  pe  traducătorii  „Axa”:  Doina  Pița, 
Viorica Costan, Cristina Preotu.
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Dacă dintre toate situațiile în care avem „șansa” să fim superficiali am alege măcar în 50% dintre ele să nu 
fim, atunci calitatea vieții noastre s-ar îmbunătăți cu 217% (conform unui studiu efectuat la Universitatea 
Embeter, în anul 2003 d.H., de către savantul Ingar Haraldsson). Superficialitatea are o serie de efecte 
extrem de interesante: încet-încet ne obișnuim să nu mai terminăm nimic și, în mod ciudat, începe să ne 
placă să facem asta. De altfel, un autor european, Ambert Eoco (sau cred că era australian), a scris o 
lucrare despre „operele deschise” (care erau de fapt terminate dar arătau ca și cum n-ar fi.)

Unul dintre cele mai simple teste, care vă va dezvălui atât dacă sunteți sau nu superficiali, cât și în ce 
proporție, este cel „al cărții răsfoite”. Nu, nu mă refer la maniera obișnuită în care vă raportați, unii dintre 
voi, la cărți. Mă refer la o metodă precisă și cu un succes absolut remarcabil în istoria mai mult sau mai 
puțin personală. Se ia o carte oarecare, de exemplu una de 100 de pagini, dar nu pentru lectură. Interzix 
lecturibus. Se agață colțul din dreapta jos al copertei și se mută spre stânga (asta dacă sunteți europeni; 
dacă sunteți asiatici – spre dreapta, iar dacă sunteți vulcanieni – spre în sus). Acest fenomen se numește 
„1.Deschiderea cărții”. După care, angrenând resursele grației, eleganței și ale perseverenței, se repetă 
operația cu fiecare pagină în parte, până la sfârșit. Nivelul de superficialitate care locuiește la voi în oase 
se măsoară în funcție de numărul de pagină la care v-ați întrebat pentru prima dată: „Ce naiba fac eu aici? 
E absurd.” (primul indicator) sau în funcție de numărul paginii la care ați renunțat (al doilea indicator). 
Însă, dacă ați reușit, puteți încerca o variantă mult mai serioasă – 150 de pagini.
Tabele mai detaliate cu parametrii măsurării superficialității voastre vor fi publicate într-un număr viitor 
(mult în viitor, sau în trecut, nu mai știu).
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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.



a lsografia

  

© Mădălina Roxana Onuță – Le table



loading... 100%
Cum se poate rupe un gând din cele de azi, ca să ai ce gândi și mâine? Unde se mută Bau-Bau când nu 
mai are loc sub pat? Dacă sufli toată ziua și încă trei secunde, într-o direcție tangentă la panta dreptei, se  
va stinge pasiunea omenirii pentru pescuit? Poți să-i spui unei frunze să se spele pe mâini? Care-i cel mai  
frumos cuvânt din lume? De câte vrăji e nevoie să faci un surd să strănute? Te-ai simțit vreodată ca un  
Phoenix ud după un duș fierbinte de un ceas jumate? De ce Titanicul s-a ascuns tocmai în Belfast când 
putea să zacă liniștit pe fundul Atlanticului? Sau suntem martorii vigilenți, dar orbi, surzi și muți ai unui  
act de clonare ambițios? În visul de aseară, au trecut doar 8 nanomilisecunde logaritmice de zbor până 
când ai început să îți dai seama de ce El Niño nu e numele unui hârleț sau doar te-ai bucurat de zbor?  
Regele Zânelor e un Zân? To be continued? Răspuns: Cât aștepți să se încarce rezultatele testului mai sus 
afișat pe mințileșinate.ro, citește și scrie în revista ALS OB. Va fi bine. Îți promit. [E.P.S.]

404 not found
De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  
De ce?  De ce?  De ce? De ce? De ce? De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De  
ce?  De ce?  De ce?  De ce? De ce? De ce? De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  De ce?  
De ce?  De ce?  De ce?  De ce? Răspuns: Nu știm, dar totuși citește și scrie în revista ALS OB. [E.P.S.]

zbor intercostal 18A.
Ce faci atunci când secundarul de la ceasul tău nu mai funcționează și borșul e prea fierbinte pentru a fi  
mâncat? Sufli puternic, citești și scrii în revista Alb Os. Sau măcar încerci. Ce faci atunci când dirigintele 
ți-a confiscat bricheta și telecomanda se află la un zâmbet de 16 mm distanță mai mult decât poți tu  
ajunge? Închizi televizorul, te apuci de citit și de scris în revista Als Ob. Ce faci atunci când căștile tale 
seamănă cu un labirint grecesc și iaurtul de pe birou e prea acru, în niciun caz prea bun, ca la țară? 
Mănânci „pateu”, citești și scrii în revista Als Ob. Ce faci atunci când vecina de la 3 îți bate în țeava de la 
calorifer cu colțul revistei Alecart pentru ca prea s-a săturat de piesele trupei Metallica? Pui Sepultura și  
te apuci de scris și de citit în revista Als Ob. Ce faci atunci când fumul țigării tale mentolate aduce puțin 
cu silueta lui Pitagora și ceasul sună în disperare ora rechinului? Îți iei inima-n dinți și te apuci de citit și 
de scris în revista Als Ob. [D.M.]
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el barco 13
Cu ce pixuri s-au scris cele mai 
bune melodii din toate timpurile? 
Cine a auzit primul cântec al lui 
Billy Idol? Când s-a hotărât 
Caragiale să își lase mustață? Ce 
faci în acele zile pe care nu ți le 
amintești? De ce nările noastre sunt 
îndreptate în jos și nu în față? Cine 
a hotărât ce e normal și ce nu? Cum 
se spune „om” în limba furnicilor? 
Cum a hotărât Odin ce nume vor 
avea fii lui? Veverițele au un rege? 
Există un dicționar pentru limba pe 
care o vorbesc părinții? Safirul de 
pe Titanic încape în ciocul unui 
pelican? Răspunsurile la aceste 
întrebări nu le veți găsi în revista 
ALS OB, dar tot merită să aruncați 
o privire. [G.R.]

Doi ani de cugetări
Asemănarea între arborele fericirii de 1 
minut și arborele bosumflării eterne 
constă în faptul că nimeni nu a auzit de 
ei? Dacă mi-aș putea despărți 
conștiința în 5 elemente, m-aș putea 
trezi peste fix 4572 de ani, 679 de zile, 
18 luni, 9 zile și 3,13 nanosecunde? 
Dacă am putea strănuta cu ochii 
deschiși, am putea vedea fantome? 
Dacă aș putea crea o super-căpșună, 
Copenhaga s-ar muta pe Marte? 
Cântecul inorogului se aude și 
dimineață la 7:30? De când are o 
întrebare nevoie de răspuns?
Răspunsul la aceste întrebări și la 
multe altele: lungește-ți al doilea fir de 
la sprânceana dreaptă cu fix 0,1 mm, 
dar mai întâi citește și scrie în revista 
ALS OB. [E.M.O]
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Sunt aproape sigur de un lucru. Știți ce au în comun zeii și celelalte 
ființe? Nevoia de hrană. Știu că instantaneu v-ați gândit la aer, apă, 
azot lichid însă nu ar fi fost perfect corect. Sunt zei care nu au nevoie 
de ele (de fiecare sau un lucru în special). Hrana se poate obține în 
multe feluri: prin cultivat, furat, construind o mașină de traversare a 
lumilor pentru a călătorii  în Roma Antică aflând astfel  ce degustau 
romanii etc. Totuși nu asta este metoda preferată de zei sau ființe. Ei 
preferă  indubitabil  să  vâneze  zile  întregi,  după  anumite  ritualuri 
transmise din generație în generație. 

Planul  nu  este  deloc  complicat,  având  trei  pași  simpli.  Primul  este 
reprezentat de selectarea țintei după puterea fiecărui grup (egoismul 
este pedepsit aspru). Astfel au de ales între roboți ruginiți, centipede 
medii,  canibali  marcați  regulamentar,  țipari gigantici,  plante încăpă-
țânate-umblătoare care nu se află în zonele ocrotite și păsări obosite. 
Al  doilea  pas  face  referire  la  vânătoarea  propriu-zisă.  Nu  o  să  vă 
consum energia cu amănunte despre îmbibarea în spirt a capsulelor ce 
conțin  energia  necesară  pentru  folosirea  îndelungată  a  armelor  de 
calibru mediu sau mare. Totuși, odată începută, vânătoarea trebuie să 
se  termine  fie  cu  moartea  țintei/  țintelor  fie  cu  moartea  grupului. 
Anual, cutremurele, incendiile, țânțarii, rechinii verzi și pleoștita-r16 
produc  mult  mai  puține  decese  decât  aceasta.  Din  păcate  vechile 
obiceiuri  dispar  greu,  iar  situația  va  rămâne  neschimbată  până  la 
apariția  unei  noi  planete  artificiale  în  vecinătate.  Pasul  trei  are  o 
condiție specială: vânătoarea trebuie să fie un real succes. Dacă această 
condiție este respectată, atunci prada va fi devorată în cel mult trei 
zile. În cazul în care cele trei zile nu sunt suficiente, hrana rămasă va fi 
împărțită în mod egal vegetarienilor și  canibalilor liberi.  Astfel  este 
asigurată  supraviețuirea  zeilor  și  a  ființelor.  Bine,  am  uitat  să 
menționez  că  zeii  sunt  scutiți  de  la  regula  celor  trei  zile.  Nimic 
surprinzător aici, desigur. 

Astfel putem striga cu încredere: gutki! (exprimă recunoștință, bucurie 
și satisfacție). A nu se confunda cu gitki (înțelepciune, modestie)... nu 
văd niciun avantaj  în  asta.  Până  la  urmă,  majoritatea  zeilor  nu au 
pronunțat niciodată gitki,  fie  din frica de necunoscut,  fie  din cauza 
consecințelor imediate.

a lsografia
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Că tot veni vorba, mai mult sau mai puțin, de excepții, merită să fie 
menționați  cei  care  nu  vânează.  Nu  o  să  trebuiască  milioane  de 
caractere, existând doar trei ființe cunoscute până în prezent (de la 14 
î.Nf. spre dreapta). Primul ar fi un indian, Brumaticum-Viscera. Acesta 
a asistat chiar la crearea planetei,  venind chiar cu ideea podișurilor 
separate  de  câmpii  prin  ziduri  invizibile.  Planeta  sa  natală  nu este 
cunoscută.  Oricum,  este  renumit  pentru  nenumăratele  acțiuni 
împotriva grupurilor de vânători, din partea de Est în special. Metoda 
preferată este, surprinzător sau nu, otrava non-letală. El este împotriva 
crimelor inutile mergând pe principiul: de ce să-i omori când poți să-ți 
bați joc de ei? Al doilea este un Daimontrot, după spusele băștinașilor. 
Încă nu se știe cert dacă el există sau nu, însă cu ajutorul lui se explică  
mai multe atacuri asupra unor vânători destul de experimentați. 

Iar ultimul, poate și cel mai cunoscut de altfel, este chiar zeul suprem 
al  acestei  lumi.  El  încearcă  prin  diverse  mijloace  să  oprească 
practicarea vânătorii. Până acum nu a reușit mai nimic, însă mai are 
timp... mult timp. Bine, nu chiar nimic. Până la urmă orice progres este 
semnificativ, oricât de mic, slab, fraged, înghețat sau fosilizat. O altă 
problemă este reprezentată de ceilalți zei. Majoritatea încă vânează și 
nu au de gând să renunțe.

Până la urmă nimic nu e sigur. Nu va câștiga cineva această bătălie, 
mai  mult  sau  mai  puțin  evidentă,  în  viitorul  semi-apropiat.  Totuși, 
există o oarecare doză de incertitudine. Dacă ar fi să ghicesc... nu aș 
face-o. Benen i kors...

a lsografia
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Lumsileficul (2047-2124) – își începe cariera de spion politic la 22 de ani. 
Această slujbă nu a fost recunoscută oficial, justificându-și existența în fața 
legii printr-o moștenire inexistentă. În timpul liber practica îndosarierea 
tuturor informațiilor. Reședința sa: o casă destul de modestă într-un loc 
retras, în zona intracarpatică a României de astăzi. Dintre scrierile sale: 
Arta de a ști, Monolog derizoriu, Lanțurile lumii de ieri, Războiul metafizic, 
Cum a murit Solipsism, Adevăratele minciuni ale răzvrătitului, precum și 
alte diverse studii, proiecte și schițe.
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Astăzi,  22  septembrie  2070,  scriu  aflându-mă  în 
atelierul meu situat pe insula Baffin, lângă Groen-
landa.  În  urmă cu patru  zile,  când  mă aflam pe 
teritoriul Americii de Nord, îngrijorat de amploa-
rea Eniunii, care s-a extins tot mai mult, am cuge-
tat la următoarele: dacă Eniunea Utopeană nu își 
are  cu  adevărat  rădăcinile  în  bazele  secrete  din 
Malaezia? Dacă acele laboratoare subterane au fost 
date pe mâna moss-midiei pentru a duce în eroare 
populația băștinașă? Și dacă nu, de ce mass-media 
nu  a  aflat  încă  de  existența  lor?  Referindu-mă 
strict  la  reședința Eniunii  Utopeene din Malaezia 
am descoperit existența unei noi instituții centrale: 
Ministerul Pierderii Timpului, și am reușit să aflu 
doar câteva din atribuțiile lui pe plan internațional. 
El vrea ca până în 2090 toate semințele ambalate și 
comercializate pe Terra să conțină, în procent de 
0.4%, o substanță semi-somniferică. Aceasta, odată 
consumată  împreună  cu  semințele  de  floarea-
soarelui, va amorți simțurile individului, dându-le 
o stare de semi-dependență temporală;  astfel,  nu 
ne vom putea opri din decojirea semințelor, până 
la propria epuizare, pierzând astfel timp prețios. O 
altă atribuție a PMT este grija față de neasfaltarea 

căilor de acces din statele subdezvoltate,  urmând 
ca individul să-și murdărească încălțările în fiecare 
din zilele  ploioase  și  pierzând alt  timp,  la  fel  de 
prețios,  prin  activitatea  de  curățare  a  pantofilor, 
spre exemplu. O a treia atribuție este distribuirea 
la scară mondială a șamponului de proastă calitate 
și ineficient. Din cauza aceasta, individul va trebui 
să  se  spele  mai  des,  pierzând  alt  timp  și  mai 
prețios.  Pe  de  altă  parte,  un  studiu  calitativ  al 
tonomatelor de cafea de pe teritoriul Americii de 
Nord arată că ele vor elibera un pahar de cafea cu 
20  de  secunde  mai  încet  decât  până  acum. 
Obiectivul oficial al Ministerului Pierderii Timpu-
lui  este  conservarea  cetățeanului  fără  vreun  alt 
efort din partea lui în activitățile de zi cu zi. Sloga-
nul  prin  care  acest  obiectiv  este  făcut  cunoscut 
adepților Eniunii Utopeene sună cam așa: „Vrei să 
scapi?  (un  DA prelungit  pe  fundal)  Noi  suntem 
soluția! Noi te vom ajuta! Noi îți vom face viața să 
curgă în lacrimi de bucurie! Cu Noi vei reuși! Noi 
suntem  calea!  Prin  Noi  vei  reuși!  Nu  înceta  să 
apelezi la Noi! Noi alegem să trăim bine, tu? Noi 
facem treaba, tu-ți faci plăcerea!”

a lsografia

  

Fragment extras din Fragment extras din Cum a murit SolipsismCum a murit Solipsism, capitolul „Șoaptele trâmbiței”, capitolul „Șoaptele trâmbiței”



Fragment extras din Fragment extras din Arta de a știArta de a ști, capitolul „Cearșafuri decupate”, capitolul „Cearșafuri decupate”
Totul este secret! Un experiment secret, pe o insulă secretă, făcut de 
oameni  cu  identități  secrete,  dintr-o  cauză  secretă.  Însă,  în  urma 
operațiunii Karteliana am izbutit să aflu scopul. Pentru mine, scopul a 
ceea ce s-a întâmplat acolo este clar ca imaginea unei banane pe un 
teren de fotbal: se vrea o societate în care oamenii să își poată controla 
memoria. Astfel, vom putea viziona un film de două ori consecutiv ca 
și  cum  ar  fi  pentru  prima  oară,  vom  putea  vizita  Triunghiul 
Portofelelor ca și cum ar fi prima dată, vom putea merge pe bicicletă ca 
pentru întâia oară și vom putea fura un bou fără să ne dăm seama că 
anterior  am furat  un ou. Din acel laborator subteran, într-un semi-
întuneric umed (având la dispoziție doar 2 minute) am putut sustrage 
unul din cele 3 dosare unde se explică cum ne putem dresa memoria 
voluntar. Pe el scria: Gora Pobeda – 3143. Conținut: după 60 de zile de 
la primul regim urmează tratamentul. Alege 1000 de fasole albe, apoi 
împarte-le în jumătate;  prima jumătate arunc-o în hornul  unei case 
unde locuiesc nu mai mult  de 4 persoane,  iar din cealaltă jumătate 
înghite câte o fasolă timp de 250 de zile exact la 4 minute după ce 
cocoșul tău a cântat de dimineață (dacă nu ai un cocoș să-ți cumperi). 
Lipește  pupile  de  contact  tuturor  statuilor  din  Parcul  Aviatorilor. 
Răzbună  neamul  râmelor  îngropând  un  pește  pe  care  ai  scris 
„momeală” cu marker-ul, pe o suprafață de două hectare cu pământ 
afânat, la fiecare cinci metri. Apoi prinde 12 rândunele și eliberează-le 
pe teritoriul Țărilor de Jos. Lipește pe spatele unui bivol un bilețel cu 
mesajul  „lovește  aici”.  Dacă ești  o persoană calmă imaginează-ți  că 
lucrezi într-o pizzerie; dacă ești mizantrop imaginează-ți că lucrezi ca 
spălător  de  geamuri  la  Empire  State  Building;  dacă  ești  în  zodia 
peștilor imaginează-ți că lucrezi într-un azil de boli mintale; dacă ești 
voluntar imaginează-ți că lucrezi ca parlamentar; dacă ești regele ma-
nagementului mondial imaginează-ți că că vinzi ziare într-o metropolă. 
Și asta în fiecare seară, înainte de a adormi. Apoi adună toate cărțile 
din colecția „Șantaj  la  drumul mare”  și  rupe din fiecare  pagina 37, 
restituindu-le apoi. În cele din urmă, notează toate băncile din parcul 
Cișmigiu cu inscripția „caută banca nesemnată”.

Fragment extras din studiul „Arta preludiului”Fragment extras din studiul „Arta preludiului”
[...]  De cum intrăm,  se  încearcă o privire  sfidătoare,  aproape că se 
indică  zona cu degetul;  este  permisă  gesticularea.  De îndată  ce  am 
ajuns în fața faptului împlinit, se înconjoară zona cu o atitudine lejeră 
și se fixează cu privirea. Acum intervin preferințele noastre: culoarea, 
intensitatea,  gustul,  esența,  mirosul,  ultima ispravă împreună, mări-
mea, aspectul și calitatea. La 30 de secunde după aceasta, este neapă-
rată nevoie de întrebarea standard-retorică: oare să fie blondă? Apoi se 
apucă cu o singură mână de zona gâtului,  se ridică progresiv și  se 
aproprie de zona celor două orbite. Urmează prima afirmație standard-
retorică: ia te uită, fără pic de plastic! Se analizează cu dorință, ardoare, 
pasiune și nerăbdare; nu uităm să ne și îndreptăm spre ieșire, astfel nu 
vom putea rezista indiferent de gradul bărbăției noastre. Etapa finală 
sau cum finalizăm: se plătește la casă... sticla de bere Sprintenica pe 
care  tocmai  am  cumpărat-o.  Apoi  ridicăm  bonul  și  articulăm  un 
epuizant bună ziua.

a lsografia

  



Fragment extras din „Războiul metafizic”Fragment extras din „Războiul metafizic”
Mă întreb cum și de ce mai citesc oamenii secolului XXII. Mă întreb 
încă o dată cu voce tare. Misopia, cea mai loială ființă mie din ultima 
vreme,  se  oprește  brusc  din  pătratele  executate  în  jurul  becului, 
amintindu-mi, prin bâzâituri că e trecut de ora 02:00. Mă uit în ceașcă, 
iar fundul ei mă imploră să nu-l mai opăresc cu încă o porție de ceai 
negru. Eu îi zâmbesc neputincios și observ cum, pe furiș, ceașca mea se 
roagă să  mi se fi  terminat butelia.  Mă gândesc  dacă numărul  scrii-
torilor condamnați, din păcate, posterității nedrepte, ce le-a întors de-a 
lungul timpului posteriorul, este egal cu numărul de ochi ai Misopiei. 
Niciodată nu a vrut să-mi stea de bunăvoie sub microscop. Mă gândesc 
și la frigiderul meu care a aderat la mișcarea nudiștilor, dar mai cu 
seamă la frigiderul Istoriei, ticsit cu autori ținuți la rece și accesibili 
unor grupuri restrânse de anti-nudiști,  cei care au pus bazele modei 
filovestimentare.  Drept  urmare,  plăcerea  ca  efect  al  lecturii  este  de 
două feluri: una spirituală, dezvoltatoare a creativității, vocabularului 
și imaginației, iar cealaltă - plăcerea voluptoasă. Aceasta din urmă este 
posibilă prin intermediul  imaginației buclucașe;  nu în toate cazurile 
benefică pentru caracterul elastic al intelectului nostru. Cititorul intră 
sub  pielea  personajului  exact  ca  o  șopârliță  înmuiată  în  miere  de 
albine. El trăiește precum umbra personajului, dar care nu dispare la 
apusul  soarelui.  Ba  chiar  mai  mult,  după  ce  își  cunoaște  mai  bine 
personajul care va să fie, cititorul (modest) mai că se reconstituie pe 
sine ca fiind personajul narator, însuși eul liric. Tocmai ce văzusem în 
urmă cu două zile un altul, prins de febra lecturilor polițiste, ieșind din 
scara blocului învecinat, susținând sus și tare că i s-a confiscat neonul 
stărilor imaginative; care neon, în funcție de culoarea afișată, induce 
individul în anumite stări (roșu te face să crezi că ești bețiv, verdele 
este pentru fotbaliști și politicieni, negrul pentru dealeri de shaorme, 
iar  galbenul  pentru  a-ți  imagina  că  ești  o  femeie  și  frumoasă  și 
deșteaptă). În altă ordine de idei, efectele vizibile în cazul lecturii unui 
roman polițist își  fac apariția fără drept de apel:  tremurul,  sughițul, 
transpirațiile  și  pielea  de  găină.  La  cei  mai  înverșunați  cititori, 
circulația sângelui se poate opri timp de câteva secunde, în consecință 
mâinile și  picioarele devin reci și  lipicioase.  Acestea fiind spuse,  ne 
rămâne doar să constatăm, stupefiați sau nu, că plăcerea spirituală a 
lecturii rămâne indubitabil pe un loc secund al podiumului format nu 
din trei, ci din zece trepte, și cu simptome diferite la fiecare cititor în 
parte.

Fragmente extrase din „Lanțurile lumii de ieri”Fragmente extrase din „Lanțurile lumii de ieri”
Motto: ploile de grindină sunt cauzate de scobitul printre dinți al 

îngerilor!

18 ianuarie 2080: nivelul tehnologiei a atins un punct culminant. Din 
păcate, ea este accesibilă doar oamenilor ce dețineau un certificat IASS 
(Individ Asigurat al Sistemului Suprem). Astfel, oamenii călătoreau din 
America în  China prin interiorul  pământului,  în tunele  metalice cu 
diametrul de 8m3, care ocoleau cu doar câțiva kilometri centrul pămân-
tului, zonă neutră din punct de vedere gravitațional.
Europa: din cauza migrării tuturor ciorilor de pe Terra în această zonă 
raportul zi-noapte s-a modificat, încât 8 luni dintr-un an era întuneric, 
iar ziuă fiind doar atunci când ele se opreau din zbor datorită oboselii. 
Cauza migrării este necunoscută.
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Africa:  atunci  când  oamenii  se  îmbolnăveau  își  plantau  organele 
afectate în ghivecele unei flori speciale, numită Plantacus Filotermalus; 
tratau apoi florile cu diferite substanțe, regenerându-și astfel organele 
afectate. Acest tratament poartă denumirea de sofiscultură.
Asia: aici oamenii nu erau plătiți, răsplătiți sau remunerați în vreun 
fel; ei se ajutau reciproc ori de câte ori aveau ocazia sau erau solicitați, 
fără a refuza niciodată nimic. Nu existau salarii, averi sau moșteniri. 
De asemenea, sistemul bancar dispăruse. Aici a apărut mișcarea zoon-
trofilor, acel grup de oameni care spuneau adevărul și numai adevărul, 
indiferent de situație. Media de viață a acestora nu depășea 30 de ani.
America:  mediul  acestui  continent  era  caracterizat  de  absența 
copacilor din cauza defrișărilor excesive și a industriei lemnului; ei au 
fost înlocuiți de copacii siliconizați sau din plastic, perfect asemănători. 
S-a  plantat  o  suprafață  de  circa  40%  din  continent.  Schimbările  la 
nivelul  biologic  și  social  nu  au  întârziat  să  apară.  Prin  urmare, 
plămânii oamenilor s-au micșorat  considerabil.  Un individ respiră o 
dată la 10 minute, de 6 ori pe oră și de aproximativ 90 de ori pe zi. Trei 
ani mai târziu, într-o expediție pe vârful Aconcagua (6959 metri) s-a 
constatat decesul a 13 persoane din cele 17 prezente. Cauza relatată de 
moss-midie:  arsuri  de  gradul  44  la  nivelul  plămânilor  inadaptabili 
aerului foarte oxigenat.
Australia: aici a fost ceva mai greu, deoarece a trebuit să rememorez. 
Guvernul instaurat pe acest continent de către Eniunea Utopeană viza 
neclaritatea trecutului prin informații ce l-ar putea învia sau cel puțin 
aminti. La aeroporturile și porturile Australiei sunt afișate ore și date 
false; orice dovadă a călătoriei în interiorul țării îți este sustrasă (ziare, 
vederi, suveniruri, îmbrăcăminte, fotografii etc.). Instituția poștei a fost 
desființată.  Au  fost  amplasate  antene  gigantice  care  întrerup  orice 
semnal telefonic sau de internet. Există însă o insulă (Tasmania cred) 
ce nu a fost pervertită de niciun gram de tehnologie. Pe ea am petrecut 
în jur de 8 zile, în interiorul unui trib de scalpaloți,  tăcuți și  foarte 
blajini. În cadrul comunității existau oameni proști (adică bolnavi ori 
dependenți)  și  oameni  gânditori  (adică  leneșii).  Adesea  nu se  făcea 
diferența  între  ei,  deosebindu-se  prin  obiceiul,  denumit  local,  de 
fumangereală:  cea  mai  grea  povară  pentru  un  membru  al  tribului. 
Boala  dependenței,  sau  prostia,  nu  era  moștenită  genetic,  ci  era 
atribuită aleatoriu de către zeul venerat de ei, supranumit Puciomescu. 
Acești oameni afectați își fumau cam jumătate din viața lor. Degetele 
mâinilor erau atât de afectate încât nici carnea nu se mai ținea de oase. 
Aparatul respirator le era afectat atât de tare încât ei nu mai puteau 
articula  decât niște  sunete ce se  traduceau prin:  sete,  foame,  somn, 
vânat, caca, femeie și bărbat. Fumul inhalat timp de 6 ore pe zi avea 
rolul de a atinge un punct sensibil aflat la periferia plămânilor, numit 
vitaliofumer. Acesta întreținea calitatea meditativă a băștinașilor, fără 
de care erau excluși din tribul lor (cel mai groaznic lucru care s-ar fi 
putut întâmpla). Fumau atât țigări cât și orice alte lucruri care puteau 
arde.  Ajunși  la  vârsta  de  40  de  ani,  ei  inhalau  fumul  fără  altă 
posibilitate de a-l expira. Exista chiar și o sărbătoare anuală ce coincide 
cu eruperea vulcanului Fumangoneva. Atunci toată insula, timp de 7 
săptămâni, era acoperită de fum ce urma a fi „consumat” cu cel mai 
mare  entuziasm.  Un  detaliu  semnificativ  îl  constituia  caimacul 
cafelelor  servite  de  populația  gânditoare.  El  nu  lipea  de  marginea 
vaselor de lut (caimacoteci) în care era turnată cafeaua. Probabil acest 
fapt se datorează meditației excesive a băutorilor de cafea. 
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Fragment extras din „Adevăratele minciuni ale răzvrătitului”Fragment extras din „Adevăratele minciuni ale răzvrătitului”
Toți oamenii sunt (se nasc) proști, răi și nebuni. Fiecare om este prost, 
rău și nebun; inclusiv eu. Societatea în care oamenii conviețuiesc în 
pace e doar o aparență menținută la suprafață de Stat, cel care profită 
prin lege de fiecare individ în parte. Există 3 tipuri de oameni: cei care 
aleg să fie cum sunt de la natură (nebunul standard – reprezentat de 
majoritatea populației), cei care se orientează spre domeniul cunoaș-
terii (nebunii activi – ei își maschează nebunia, răutatea și prostia sub 
pretextul culturii; de asemenea, ei caută să se înconjoare mai mereu de 
oameni mai ne-nebuni ca ei pentru a avea de pe urma cui profita mai 
târziu) și cei care se orientează spre credință (nebunii pasivi – aparent, 
ei sunt singurii care mai posedă o șansă spre a se salva). Și fiecare 
dintre  acești  nebuni,  din  cele  3  categorii,  au  lumea  lor.  Când  se 
întrepătrund,  ei  nu  sunt  conștienți  în  primă  fază  de  intențiile  lor 
meschine. Prin urmare, unii oameni își pierd toată viața chinuindu-se 
să  pară  mai  puțin  nebuni,  răi  și  proști,  gândindu-se  că  astfel  vor 
câștiga ceva. Chiar și ei urmăresc aceeași idee de câștig.
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Termeni creați de către Lumsileficul

PEPSINĂ - antibiotic ce amorțește parțial bunul-simț
BICICLOPEDIE - festival anual de ciclism în jurul pământului
ALBINOTECĂ - sală imensă de lectură și neîncăpătoare datorită hamburgerilor la jumătate de preț
STAROPRAMENEALĂ - concurs de bâlbâit
DECENȚIALISM - curent vestimentar apărut la începutul sec. XVIII

© foto articol: Georgian Plutașu
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Încă nu-mi dau seama de ce scriu despre asta. De fapt sunt multe lucruri pe care le  
fac așa, în neștire. Lucruri a căror utilitate lamentabilă mă sperie. Ce știu sigur e că 
internetul nu e nici pe departe cel mai sigur loc. Nu mai știu exact de unde, dar am 
aflat  că,  de  fapt,  internetul  e  mult  mai  „mare”  și  mai  „negru”  decât  îl  credeam. 
Aproximativ 94% din informația existentă aici reprezintă, în realitate, ceea ce am 
numi „the dark side of”, adică informațiile rămase neindexate de google: pedofilie 
servită sub forma filmelor pentru adulți, decapitări în direct, CV-uri aparținând unor 
asasini plătiți în căutare de job etc. Adică toate lucrurile urâte/ oribile/ abominabile, 
coșmarurile voastre din copilărie. Toate aici. 

Acum, parcă toate neajunsurile chat-ului derizoriu de pe rețelele de socializare, parcă 
toată  efervescența  haotică  de  informație  nu  mai  e  într-atât  de  periculoasă,  nu? 
Wrong! Și, brusc, realizez că rubrica e justificată. Despre facebook numai de „bine”!  
Adică eu înțeleg nevoia acută de interacțiune și de atenție, dar nu pot să înțeleg de  
ce o nevoie, dacă tot se cheamă nevoie, nu e satisfăcută direct. De unde până unde 
ziduri virtuale cu rol mediator? 

Ce mi-a mai atras atenția în ultima vreme, într-un mod negativ evident, e aplicația 
sau  mai  știu  eu  ce  denumire  poartă,  prin  intermediul  căreia  oamenii  pot  să-și 
adreseze întrebări inutile, uneori incomode, chiar sub anonimat. Ask fm.− locul în 
care poți fi mârlan cu încredere, locul de unde poți afla ceea ce nu e neapărat nevoie 
să știi! Și-atât! Doar nu vă așteptați la ceva mai multă substanță din partea Ask-ului.
Am mai observat și câteva chestii constructive totuși. Dar constructiv nu înseamnă 
neapărat ceva bun.

E vorba despre „conceptele” care au luat naștere tot în mediul ăsta internetistic și  
care au fost popularizate pe toate rețelele de socializare. Mai ales pe facebook, că e 
mai la îndemână. Scormonind prin memoria mea, care nu e cea mai selectivă, aș găsi  
peste 15 astfel de concepte. Dar o să vă vorbesc doar despre 3 dintre ele. Pentru că 
misiunea mea nu e să le promovez.

1. „Hipster” - se referă la o subcultură a tinerilor din mediul urban, care a apărut în anii 
1990. Subcultura este asociată cu muzica independentă, cu un simț al modei mai puțin 
aflat în lumina reflectoarelor, cu viziuni politice liberale sau independente, spiritualitate 
alternativă sau ateism/ agnosticism și un stil de viață alternativ. Ce a făcut facebook-ul 
din asta? I-a asociat un sens peiorativ. Așa încât, când zici „hipster” te gândești automat 
la  țânci  cu  ochelari  cu  rame  proeminente,  la  adolescenți  care  fug  de  „mainstream” 
mâncând pământul. Deci, când vreți să vă lăudați cu un oarecare ceva în fața prietenilor, 
asigurați-vă că nu începeți cu „dar știu asta dinainte să...”, pentru că riscați în mod sigur 
să fiți categorisiți. Cu liniuță, de la capăt în coloana „Hipsteri”.
2.„Selfie”  –  este  o  fotografie  autoportret,  realizată  digital  și  postată  pe  rețele  de 
socializare. Fenomenul cunoaște o deosebită amploare, fiind adeseori asociat, în situațiile 
extreme,  cu o  tulburare psihică,  specifică  persoanelor  care își  petrec  o  mare parte  a 
timpului în spațiul virtual online și au probleme cu socializarea. Mai mult, cuvântul (de 
origine engleză) „selfie” a fost declarat de către Oxford English Dictionary, în noiembrie 
2013,  ca  fiind  cuvântul  anului.  Caracteristicile  remarcabile  cu  ochiul  liber  pot  fi 
considerate următoarele: botul de rață în cazul femeilor, mușchii super încordați în cazul 
bărbaților, omniprezența oglinzii, valabilă în cazul ambelor categorii.
3.„YOLO” – este un acronim folosit ca motto, „you only live once” și instigă la traiul din  
plin al vieții. Pe rețelele de socializare, nu putea să fie înțeles doar așa. So, pentru că  
românu-i  inventiv,  acronimul-concept,  precedat  neapărat  de  un  diez,  constituie  un 
argument alandala, inconsistent. „De ce porți șapca pe-o parte?” „Pentru că #yolo”.
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Asta sunt eu, scriind un articol anti-facebook. Singurul meu gând e că 
voi fi acuzată de ipocrizie crasă și ucisă cu pietre. De ce? Pentru că 
numele meu e Georgiana, am 18 ani și sunt dependentă de Facebook 
de  aproape...  mult.  Mult  prea  mult.  Și  iată-mă  criticând  utilizatorii 
Facebook pentru că fac exact ceea ce fac și eu. Am niște principii mai 
solide decât legătura dintre roșii și castraveți.

În timp ce scriu articolul ăsta, primesc notificări și mesaje pe telefon, și 
verific newsfeed-ul cam la 15 minute. Unde e greșeala în baza situației 
ăsteia?  Care  e  paradoxul?  Din  sute  de  așa-ziși  prieteni,  nu  mă 
interesează decât cel mult 10. Din mii de posturi, poze, și clip-uri, și 
statusuri, nu mă interesează decât, cu indulgență, 5%. Adică manelele 
și  pozele  cu  sobele  de  teracotă.  Vorbesc  mai  mult  pe  Facebook cu 
anumite persoane decât față în față. De fapt, pe unii nici nu i-am văzut 
vreodată față în față (și mama crede că toți sunt pedofili de 40 de ani...  
mamă, te rooog, mă faci de râs).  Cu toate astea, imaginați-vă viața fără 
Facebook.   Nu  ați putea arăta vecinilor poze de la grătarul la care nu 
i-ați invitat, dar cu ajutorul căruia le-ați afumat hainele puse la uscat. 
Lumea nu ar mai vedea clipul de la tăierea porcului în spatele blocului. 
Nu ar mai exista statusurile filosofice care să vă arate drumul în viață.

Oare cum am putea trăi? Ce am face? Am vedea oamenii  din jurul 
nostru? Am reînvăța cum să interacționăm cu ei? Ne-am da seama că 
în realitate nu poți aborda o fată spunându-i „bună cf frumoas-o”? Sau 
am fi atât de dezamăgiți că realitatea nu are emoticoane și nu am mai 
părăsi casele? Ia stai, cum adică realitatea nu are emoticoane? Am ieșit 
de pe Facebook de 10 minute și deja creierul meu începe să funcți-
oneze ceva mai bine. Nu vreau să exagerez. Rețeaua de socializare are 
părțile ei bune. Pe undeva. Sunt sigură că există. EXPRESII FACIALE. 
Așa se numesc. Da, expresii faciale... Sunt mai vechi decât regina Marii 
Britanii. LOL. 

Ce e în neregulă cu Facebook-ul nu e neapărat  caracterul dăunător 
neuronilor, pot să supraviețuiesc citatelor plasate aiurea ca descrieri 
pentru selfies, pot să supraviețuiesc certurilor și telenovelelor. Ce mă 
ucide e că știu cât timp pierd doar uitându-mă în gol pe newsfeed, știu 
că îmi dăunează și totuși nu pot să renunț la cont. Acum sunt sigură că 
Mark Zuckerberg nu practică magie neagră și nici nu a făcut pact cu 
diavolul pentru ca site-ul său să posede calitatea asta demonică (dar, în 
orice caz... te lepezi de Facebook? Mă lepăd de Facebook. Te lepezi de 
Facebook? Mă lepăd de Facebook. Te lepezi de Facebook? Mă lepăd de 
Facebook). Atunci cum reușește? Cum ne vrăjește mintea și cum ne 
închide pe un site pe care nici noi nu vrem să fim? Cineva să îl cheme 
pe Sherlock,  și  nu doar pentru că îmi place actorul care îl  joacă în 
serialul ăla din 2010.

Materialul ăsta nu e un manifest. Nu vreau să conving pe nimeni să 
renunțe  la  Facebook.  Nu  aș  cere  nimănui  ceva  ce  eu  nu  pot.  În 
așteptarea  zilei  în  care  o  să  îmi  șterg contul  (a  treia  oară),  pentru 
totdeauna, nu pot decât să spun: gândiți-vă ce prăpăd ar fi dacă v-ar 
afla prietenii/ prietenele parola.
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1.Telefonul pe care îl deții nu te face mai frumos, mai deștept, 
sau mai respectat.

2.Telefonul tău are funcția Silențios, a cărei folosire o 
recomandăm în sala de clasă, în ședințe, la teatru sau la cinema.

3.Vocea ta se aude clar, chiar și în mijloacele de transport în 
comun, deci nu este nevoie să țipi. Interlocutorul tău poate fi și 

în Islanda. Te aude. Crede-mă.

4.Funcția MP3 Player este destinată folosirii doar împreună cu 
acele instrumente numite căști sau în intimitatea propriei 
locuințe. Dacă sunteți una dintre acele persoane care ține 

neapărat să își împartă gusturile în muzică, vă recomandăm un 
alt produs comercializat masiv, și anume: CĂRȚI.*
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5.Este interzisă folosirea telefonului între orele 22:00 și 10:00. 
De ce? Pentru că oamenii fac ceea ce se numește dormit, iar 
știrea despre fiul tău, care a luat mențiune poate (da, chiar 
poate) aștepta până dimineață. Cum? În caz de urgență? 
Telefonul are un mecanism automat, care îi permite folosirea 
între aceste ore, în caz de accident, moarte, concert Metallica.

6.Dacă după un prim apel, persoana apelată nu răspunde, ce 
faceți? Sunați din nou? Greșit. Așteptați ca persoana respectivă 
să vă sune înapoi, sau încercați din nou peste o oră. Dacă nu 
răspunde nici atunci, nu vă panicați, nu e moartă (de cele mai 
multe ori, nu e), și mai așteptați. O să vă contacteze la un 
moment dat, și o să îl puteți întreba care a fost scorul meciului 
Steaua – Dinamo (5-2, vă simțiți mai bine?).

7.Dacă aveți o deficiență care vă împiedică să folosiți corect 
funcția de mesaj text (Sindromul K, Boala Pwpyk sau Deficiență 
Acută de Cratimă), încercați să sunați în loc, sau, mai bine 
pentru toată lumea, să vă vindecați folosind produsul mai sus 
menționat. Și anume cărți.

8.Apelurile se întrerup automat după 2 ore cu un motiv.

9.Beep-urile nu sunt o formă acceptată de comunicare.

10.Emoticoanele în exces provoacă amețeală, și dorința (ciudată, 
bineînțeles), de a nu mai conversa cu persoana care le trimite. 
D: :O :P :( ;( :*

11.Telefonul pe care îl dețineți nu este compatibil cu fundalul 
reprezentându-vă pe dumneavoastră. Ce, suntem în clasa a VI-
a, mici și nesiguri pe aspectul nostru?

12.Mesajele vocale trebuie să fie concise. Exemplu: „Bună, sunt 
Bacovia, am nevoie să vii să mă iei din cimitir. Sună-mă când 
poți”. Cum să nu faci: „Bună, sunt George Bacovia, nu știu dacă 
mă ții minte, ne plimbam prin ploaie și am văzut o femeie în 
doliu pe stradă. Ce vremuri... E mult de când dormim în 
umbră... Oricum, am nevoie de tine, nu plânge și nu-ți fie 
teamă, vreau să mă iei din cimitir... căci pământul la dânsul mă 
cheamă... M-am cam speriat aici... stau singur în cavou și e cam 
vânt... da... sună-mă”.

13.De asemenea, mesajele pe care le setați pentru căsuța vocală 
trebuie să fie serioase, și la fel de concise. Personal, i-aș lega 
deasupra unei prăpăstii pe toți oamenii care lasă mesaje de 
genul „Alo?...TE-AM PĂCĂLIT, nu sunt aici, lasă un mesaj”.
Vi-l imaginați pe Bacovia sunând la o astfel de persoană? 
„Alo?” „Stau singur lângă mort și îmi e frig!” „Haha, te-am 
păcălit, lasă un mesaj” „...”.
Mă întreb cum a supraviețuit omul ăsta 70 de ani.

a lsografia

  



„Nu e nimic, mă descurc singură” - pot să fac singură 
cam orice aș avea nevoie, doar că prefer să o faci tu, ca 
să îți miști fundul de pe canapea, și să îmi arăți că ești 
dispus să mă ajuți. Cât despre partea cu nu e nimic, o să 
o repet până îți dai seama că, de fapt, E ceva, și voi fi 
supărată pe tine până mâine, când am programare la 
coafor. De asemenea, o să îți aduc aminte că nu ai vrut 
să mă ajuți data viitoare când ne certam, ca să te fac să te 
simți prost.

„Ce drăguță e femeia aceea” – spune-mi că sunt mai 
drăguță ca ea.

„Rochia asta mă face să par grasă?” – îmi place rochia 
asta și vreau să îmi spui că arăt minunat în ea, ca apoi să 
nu te poți plânge că e prea scurtă. De asemenea, sunt 
nesigură pe mine, și dacă îți ia mai mult de două secunde 
să răspunzi... nu aș vrea să fiu în locul tău.

„La ce te gândești? – spune-mi că mă iubești.” Dacă spui 
altceva decât „mă gândeam cât de mult te iubesc”, sper 
că între tine și canapea există o scânteie, pentru că veți 
petrece noaptea împreună.

„Vine mama în vizită” – ridică-te din pat, fă un duș, 
îmbracă-te elegant, citește Codul Bunelor Maniere, fă 
ceva să fii promovat și ia-ți mașină. Până în seara asta.

„Nu petrecem destul timp împreună” – scoate-mă în 
oraș.

„Nu am nimic” – întreabă-mă ce s-a întâmplat de minim 
20 de ori și apoi o să îți zic că nu am mai găsit înghețată 
cu fructe de pădure la magazin. Iar dacă nu întrebi de 
cele 20 de ori, sper că tu și canapeaua v-ați înțeles bine 
data trecută.

„Vine tata în vizită” – ascunde-te.

„Da, vreau să merg cu tine la meci” – Oh, ca să vezi, mă 
doare capul. Cum, meciul e mâine? Mi-a trecut. Dar 
presimt că o să revină.

„Nu mă asculți niciodată” – vreau să înțelegi tot ce îți 
zic, chiar dacă eu spun total opusul a ce vreau. Nu ești 
atent, nu mă iubești, nu faci niciodată cum îți spun. De 
fapt, îți amintești când ți-am cerut să mă ajuți, și nu ai 
făcut-o?
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E bine cunoscut că atunci când o 
femeie spune ceva, vrea, de fapt, să 
spună cu totul altceva, și acel ceva 

are atât de multe înțelesuri, atâta 
istorie și atâtea teste pentru 

interlocutorul său (de obicei, bărbat, 
pentru că noi ne înțelegem între 
noi), încât te trezești de cele mai 

multe ori că ai jignit-o uitându-te pe 
geam. Aici intervin eu, ca o 

supereroină, cu un costum colorat, 
pe o melodie de la Nirvana (apropo, 

știați că au intrat în Hall of Fame 
recent? Ura, Kurt Cobain!), și vă 
explic ce vor, de fapt, prietenele 

voastre când spun:
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Grecia
Suntem  de  câteva  zile  în  Grecia.  E  uimitoare  marea  aici.  Și  cerul  de 
asemenea.  Răsăriturile și  apusurile  ard orașe întregi.  Norii  sunt  grei  și 
foarte aproape de pământ, poți să îi atingi cu mâna. La câteva sute de 
metri de țărm este un oraș antic scufundat. Scafandrii îi conduc pe turiști 
și le explică prin semne istoria acestuia. Clădirile au ornamente cu stele,  
lună și soare sculptate pe ziduri. Sunt aștrii albi și sobri printre care înoată 
veseli căluții de mare. Am mers cu căpitanul, care era bucuros. Vizitarea 
orașului a fost ca o petrecere dată de un vechi și bun prieten.
(luni, 5 decembrie 2011)

Marea Adriatică
Într-o dimineață nu l-am găsit pe căpitan. Am umblat bezmetică de la o 
cabină la alta și,  pe măsură ce trecea ziua, eram tot mai disperată. Am 
încercat să îmi umplu timpul cu cărți, desene, muzică. M-am așezat într-
un șezlong și  am început să urmăresc norii.  Aici cerul este senin,  deși 
mergem printre fiorduri pe o vreme foarte rece. Trece greu noaptea pe un 
vapor unde toți știu exact ce au de făcut, în afară de mine.  ⌂ Pe punte, 
căpitanul m-a așteptat cu cafea. Venise cu un stol întreg de vrăbii care ne  
zburau aproape de obraji.  ⌂  De la pupa, soarele își întindea o rază și 
gusta din lună ce flutură ca o tartă de vanilie, la proră. 
(luni, 19 decembrie 2011)

Miji
Într-o dimineață căpitanul a venit în cabina mea. De obicei ne întâlnim în 
restaurant sau pe punte, așa că am fost surprinsă puțin. A scos din sân o 
hartă  făcută  sul  și  a  desfășurat-o  pe  noptieră.  Mi-a  arătat  o  insulă  în 
mijlocul oceanului, o insulă în formă de ureche, apoi mi-a făcut semn să 
mă îmbrac repede.  Marinarii  pregătiseră  barca  cu motor.  Am plecat  în 
trombă. Vaporul în spatele nostru se vedea din ce în ce mai mic. În cele 
din urmă s-a transformat în doar două forme geometrice simple, ca într-
un desen de copii. Depărtarea de vapor mi-a accentuat un pic senzația de 
vulnerabilitate, dar căpitanul, ca de obicei a știut și m-a chemat aproape, 
mi-a explicat cum funcționează bordul șalupei.
-  Totul  este  computerizat,  e  simplu,  poți  să  faci  o  beție  în  mijlocul  
oceanului și apoi să dormi dus, barca nu se oprește, iar noi suntem oricum 
aproape de insulă. Numai dacă începe o furtună trebuie să fii atentă.
Am oprit într-un golf mic, cu mici ambarcațiuni de vacanță și câteva bărci 
de  pescuit.  Căpitanul  trebuia  să  discute afaceri  și  m-a lăsat  să-l  aștept 
câteva ore. Am plecat să vizitez insula, era mică, în două ore se făcea un 
tur complet. Câteva hoteluri, cafenele, un mic cartier de locuințe cochete, 
cu două etaje, câteva străduțe cu case acoperite de iederă. Particularitatea 
insulei erau pârâurile care curgeau paralel cu străzile, traversau unele din 
grădini și din loc în loc se strângeau în mici ochiuri de apă în care erau 
amenajate fântâni arteziene. Localnicii erau puțini, îmbrăcați mai subțire 
decât turiștii.  Pe insulă vremea se schimba uneori brusc.  Acum soarele 
ardea puternic. Îmi venea să intru și eu într-o fântână din asta arteziană și 
să mă bălăcesc cum făceau copiii de țigani în orașul meu. M-am așezat pe 
o bancă în plin soare. Dintr-o casă a ieșit o fată tânără. Pârâul din fața 
porții se lărgise și era greu de traversat cu pasul. Nu mă pricepeam cum s-
o ajut altfel decât luând-o în brațe. 
S-a așezat apoi pe bancă lângă mine și a început să scruteze cerul. 
-Astăzi o să fie furtună, mi-a spus, trebuie să te îmbraci mai gros și să te 
grăbești spre casă.
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Eu nu simțeam nimic, aerul era încremenit și câte o frunză cădea de 
plictiseală  din  copacul  de  lângă  noi  ocolindu-ne  ca  un  zâmbet 
superior în colțul gurii. Vocea fetei era ușor cântată, m-am gândit la 
ea  ca  la  un  fel  de  poezie.  ⌂  Vocea  ei  urcă  și  coboară  coline,/ 
zăbovește în beciuri și mansarde/ câteodată se oprește pe o silabă ca 
un albatros pe țărm/ întinde mâna, mâna ei de voce pe spice, pe 
struguri, pe un creștet de copil.  ⌂  Tăceam amândouă, dar tăcerea 
mea era mai obositoare. Mi se părea că dacă nu îi spun nimic, o să 
ne dizolvăm amândouă în pârâiașul de pe stradă și municipalitatea o 
să facă pe locul nostru o fântână arteziană. Ca să împiedic așa o 
catastrofă, am plecat repede în port. 
Căpitanul mă aștepta puțin nemulțumit. Norii se răsfiraseră pe cer 
ca o pânză lungă de voal. Am plecat încet spre vapor. Într-adevăr, a 
fost furtună, dar am ajuns cu bine. Acum este noapte. Toate pisicile 
de mare sunt negre acum. Până și luna e neagră.
(marți, 4 septembrie 2012)

Reverie de toamnă
Aerul  este  mătăsos  și  soarele  blând.  Nu  mai  știu  dacă  e  zi  sau 
noapte. Pe culoarul lung și întunecos dintre cabine am văzut o dâră 
de lumină. Venea de jos,  dinspre podea. În bibliotecă sunt câteva 
porțelanuri  și  printre ele o frumoasă curtezană cu degete albe  și 
delicate. Pe arătător îi poposește un fluture. Căpitanul, la un birou 
cu o carafă de vin în față și privirea ațintită asupra femeii de zăpadă. 
Am plecat singură pe punte. Vântul adie ușor, marea este limpede. 
În ea murmură pâraiele vesel. Mi-am amintit că în bibliotecă nu era 
aprinsă nici o lumină. Picioarele lui luminau. (vineri, 14 sept. 2012)

Voalurile
Pe vapor multe pânze sunt aspre, ca să 
reziste vânturilor și apei sărate. Hainele 
marinarilor, velele, tapițeria șezlongurilor, 
uneori chiar turiștii ocazionali vin îmbrăcați 
cu haine groase din în și cânepă. ⌂ Plecăm 
dimineața spre țărm. O barcă ne duce 
aproape. Marea limpede, întindere netedă și 
singură ca o prietenă care se face că nu ne 
cunoaște. Devine familiară abia după o 
bucată bună de drum petrecută împreună. 
Prin apă se răsucesc din când în când peștii 
ca cercelușii în  urechile negreselor.  Este o 
țară cu climă caldă și blândă, unde adie 
mereu un vânt lin și parfumat. El aduce de 
pe mare miros de depărtări și din grădini 
adieri de simpatie. Mergem în vizită la 
prințesă. La palat, ierarhia se evidențiază 
prin felul cutelor pe care le fac hainele. 
Birocrații și curtenii poartă haine care nu 
fac aproape deloc cute. Diplomații și artiștii 
au haine subțiri și unduioase, din mătase și 
catifea. Cel mai frumos este îmbrăcată 
familia prințesei și mai ales ea. Țesături din 
cele mai puțin cunoscute, moi și străvezii, 
aurite și opace, străbătute de irizări și 
încărcate cu pietre scumpe sau cu fire din 
diverse metale prețioase. ⌂ Hainele 
căpitanului meu sunt frumoase, din mătase 
aurie, iar sabia din ținuta de gală strălucește 
la șold.  Are chipul bronzat ca rodiile. O 
așteptăm pe prințesă câteva clipe într-o 
anticameră. Pozează pentru un pictor. ⌂ Eu 
contemplu perdelele, încrustațiile mobilelor 
și chipul căpitanului. ⌂ Un paj vine aproape 
de mine și îmi întinde o gutuie, iar 
căpitanului meu o curmală japoneză.
(duminică, 28 iulie 2013)

Marea Caspică
Soarele se împrăștie peste cer și apă ca 
mantia împăratului Chinei, din roșul cel mai 
aprins. Apa este rece și întunecată în zare, 
dar limpede când este văzută de aproape. Se 
vede pietrișul de sub tălpi, de culoare 
cărămizie, galbenă, gri. ⌂ Traversăm plaja 
aproape de țărm, prin apă. Soarele este sus 
și norii albi sosesc în port, corăbii albe, 
încărcate cu mirodenii.
(duminică, 21 iulie 2013)
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Peru
Azi dimineață am plecat din Peru. Personal nu mă așteptam să se întâmple curând, după evenimentul cu 
sprâncenele.  Peruanii  au toți  permis  de  pescuit,  iar  peștele  din  apele  lor  se  numește  perluciu și  are 
culoarea cenușiu perlată. În țară se construiesc permanent canale cu aceeași tehnică secretă cu care au 
fost ridicate și piramidele lor vechi. O dâră ruginie se zărește din loc în loc pe apă ca un covor persan și 
atunci turiștilor le trece o adiere de gheață prin vine, dar nu se întâmplă nimic. Se liniștesc și se tolănesc  
din  nou  pe  perinițele  de  pe  puntea  vaporașelor.  Poliția  verifică  la  debarcader  gradul  de  ridicare  a 
sprâncenelor și își dă sau nu acordul pentru navigare. ⌂ Am plecat din Peru în răcoarea dimineții. Cerul 
peste mare este limpede și norii ușor pointiliști.  Pe punte, căpitanul îmi aruncă o privire de peruzea. 
Timpul curge ca printr-un ceas cu apă și este frumos.
(joi, 11 octombrie 2012)

Marea Caraibilor
Înaintăm cu submarinul în apele Mării 
Caraibilor. În jurul nostru, bancuri rapide de 
pești răpitori. Prin hublou văd  un pește 
uriaș cum deschide gura și înfulecă peștișori 
dintr-o înghițitură. Îi văd dinții ascuțiți. Mă 
mir că are o limbă diferită de a mea. 
Căpitanul caută curenții potriviți spre apele 
liniștite. Scoici uriașe, melci închiși la 
culoare, ruginii ca nisipul. Firele de alge se 
ridică și coboară din vârfuri de stânci 
submarine. Într-un  buzunar doarme un 
căluț de mare. (sâmbătă, 1 decembrie 2012)

Egipt
Este furtună de nisip. Cerul nu se vede deloc 
din cauza vântului. Avem capetele 
înfășurate în șaluri subțiri din lână. 
Caravana este condusă de o arăboaică 
trecută de prima tinerețe. Din când în când 
râde și se întoarce spre noi ca să îi 
confirmăm bună dispoziție. Am urcat pentru 
prima dată pe o cămilă. S-a aplecat pe 
picioarele din față, am urcat pe ea, apoi 
căpitanul a atins-o pe unul din picioare. S-a 
ridicat atât de brusc, încât am crezut că o să 
zbor în mijlocul arabilor, care se distrau pe 
seama mea. Atunci m-am auzit țipând cu 
voce subțire la care arabii au răspuns într-
un  cor melodios cu inflexiuni multe, cum le 
e obiceiul.  Căpitanul merge în fața mea, 
conversând cu unul din arabi. Nu aud ce își 
spun, este o discuție diplomatică, destinsă 
însă. Ajung în dreptul lor și aflu despre 
impactul unui episod cu Stan și Bran asupra 
geopoliticii contemporane. ⌂ Furtuna s-a 
oprit. Este noapte. Cămilele ne poartă 
liniștite. Ochii căpitanului strălucesc precum 
stelele centrale ale constelației Orion. Eu mă 
gândesc la conjuncții și interjecții. ⌂ 
Corabia este în portul Alexandriei. Are 
luminile aprinse și marinarii ne întâmpină 
cu chiote. (marți, 18 decembrie 2012)
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Alsacia
Pe punte se strecoară o lumină portocalie,  întâi  pe partea 
babordului,  apoi  peste  umbreluțele  strânse.  Câteva  dâre 
subțiri licăresc peste peretele de vest al cabinelor, ajung la 
fereastra mea și joacă în paharul de apă. Așa știu că suntem 
din nou în larg. ⌂ Căpitanul caută un țărm, al unei insule pe 
care nu am mai poposit. Privește îndelung prin telescop, zi și 
noapte.  Mă  întâlnesc  uneori  cu  el  la  lăsarea  serii.  Mă 
privește  în  ochi  și  eu văd spinări  curbate de balenă,  cozi 
repezi  de  rechini,  portative  cu  plevușcă.  În  jurul  nostru 
lumea freamătă de viață, se mișcă, se luptă. În inima mea 
marea  se  colorează  cu  culorile  unui  voal  oriental.  ⌂ 
Compartimentul era întunecat cu banchete din lemn vișiniu 
și între ele un culoar destul de larg.  În legănarea trenului, 
câte  un  călător  trece  împleticit.  Se  sprijină  cu  mâna  de 
spătarul  scaunului  unde stau și  îmi  trec prin fața ochilor 
mâini fine de femei,  cu inele colorate,  cu unghii  îngrijite, 
mâini dolofane de copii, mâini obosite de bătrâni și mâini cu 
degete lungi de artiști. Aceste mâini mă privesc ele pe mine, 
cu ochii ascunși în unghii,  pe încheieturi,  în linia vieții și 
capilare.
Sunt priviri scurte, ca fulgerări, priviri curioase și inocente. 
⌂ În șir, trec doi bărbați, tată și fiu. Știu pentru că mâinile 
lor  se  aseamănă,  ca  așezate  pe  aceeași  claviatură.  ⌂ 
Ajungem într-un ghiol.  Pământul  în  jur  este  mlăștinos  și 
sunt  punți  pe  pilonii  acoperiți  cu mușchi.  În tufișuri  țipă 
becațe, zburdă  libelule și fluturi în culorile zebrelor. Este o 
dimineață mofturoasă, dar ceața se ridică greoaie și lumina 
se lipește de apa verzuie ca o peliculă aurie. Venim dinspre 
oraș, unde am înnoptat câteva zile. Frederic este somnoros. 
Nu  pot  să  îi  povestesc  despre  visele  mele  alambicate 
bântuite  de  personaje  iubite  în  tinerețe.  Prin  frunzele 
papurei, melancolia lui se așterne ca un puf alb.
(vineri, 19 iulie 2013)

Venus
Arid, arid…așa este ținutul acesta prin care mergem de câtva 
timp. Cocostârci de deșert, lungiți pe picioroange ciugulesc 
din  drumul  soarelui  pe  boltă.  Plictiseală  de  consistența 
norilor pe cerul nopții...ierburi pitice cu frunze pline de țepi, 
pietre roșiatice cu luciri de bronz, pe care poposesc colibri. 
Ne tăvălim în nisip de pe o parte pe alta, ca să ne răcorim. 
Sub stratul uscat, nisipul e umed și rece, ca o încăpere cu 
podeaua  de  marmură.  Miezul  pământului  susură  ca  un 
cântec  la  oboi.  Când ne ridicăm în  picioare,  suntem deja 
acoperiți  cu  armură.  Prin  viziera  căpitanului,  ochii  lui  ca 
porumbițele albastre din lună așteaptă. (miercuri, 21 august 
2013)
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Copenhaga
Cerul e ca o acuarelă gri. Am oprit în Copenhaga și merg cu 
căpitanul spre un muzeu de artă. În fața galeriei stau grupuri de 
turiști  așteptând  deschiderea.  Sunt  și  două  bulgăroaice,  o 
mongolă.  Intrăm odată  cu  grupul  femeilor.  În  stânga  este  o 
pictură  care  reprezintă  un  portret  al  lui  Robespierre.  Poartă 
pantofi înflorați, o ironie a pictorului. Mâna îi odihnește leneșă 
într-un buzunar. În spatele lui, asortat încălțămintei, un castan 
înflorit  și  în același  timp desfrunzit,  pe un fundal de toamnă 
arămie. ⌂ În dreapta lui Robespierre, un tablou al unui savant, 
cu un teanc de volume legate în piele și pe masa de lucru  o  
lupă, o pereche de ochelari și un telescop. Un supra-efect. ⌂ În 
mijlocul galeriei,  pe un scăunel rotund,  în picioare,  o femeie 
tânără îmbrăcată în rochie de bal pozează pentru câțiva pictori. 
Rochia ei  este albastră, din mătase, are multe volane și o talie 
înaltă. De dincolo de o mască aurie cu marginile negre, privesc 
doi ochi de aceeași culoare ca și rochia. Îl caut pe căpitan să îi  
arăt  modelul,  dar nu-l  văd lângă mine.  Deodată,  femeia  care 
pozează  îmi  zâmbește.  Îi  zâmbesc  și  eu  pentru  că  îmi  este 
familiar zâmbetul. Îmi vine să mă tot învârt în jurul ei, atrasă ba 
de rochie, ba de ochii femeii, dar pictorii de pe margine sunt 
nemulțumiți,  așa că mă îndepărtez.  La ieșirea din galerie,  un 
tablou uriaș, Sfântul Sebastian cu Iisus copil în brațe. Sfântul e 
frumos și transparent din pricina tinereții.
Ajung singură acasă. Îmi amintesc zâmbetul femeii în rochie 
albastră. Era zâmbetul căpitanului.
Plecăm din nou pe mare.
Păstorul din Copenhaga tundea oile cerului
Prin lâna pufoasă, mâinile negreselor țeseau aripi de vulturi.
(duminică, 15 septembrie 2013)
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Armenia
Până la țărm este un lan de porumb sălbatic. Se trece greu prin el, nu sunt cărări între rânduri.  Porumbul 
nu e prea copt, firele lui de mătase sunt deschise la culoare.  ⌂  Căpitanul mi-a spus că aici este ceva 
important pentru mine. Am mers printre pietrele țărmului, tăioase urme ale mareelor, prin nisipul aspru,  
cu bucăți mari de scoici sfărâmate. ⌂ Mă așez pe o piatră și aștept. În jur nu se zărește nimic, nici o ființă, 
nici un om, o barcă. Știu că valurile ascund în ele viață și țărmul acesta semi-rotund, închis e primitor. E 
dimineață și apa e limpede, aerul umed. ⌂ Stau de câtva timp singură, într-un sat aproape. Mă gândesc la 
căpitan.
În aerul acesta atât de subțire, îmi amintesc lumea oamenilor mai ales prin materialitatea lor, prin culorile 
chipurilor dincolo de care se văd capilare, oase și mușchi, prin căldura pielii, prin miros, prin atingere.  
Dinspre mare începe un vânt ușor, apă ajunge aproape de sandalele mele. Atunci am zărit, lângă piciorul  
stâng, o pană ascuțită de pescăruș. Am înțeles, căpitanul așteaptă de la mine un răspuns, trebuie să îi  
scriu. Mă întorc în sat, țărmul miroase a alge, a scoici, a apă sărată și mirosul sării și scoicilor putrede se 
amestecă precum viața și moartea înainte de răsărit . Bine ai venit pe pământ, secundă!
(duminică, 29 decembrie 2013)
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Covorul persan
Am plecat. Ancora stătea înfășurată în jurul unei stânci albe, valurile se spărgeau de ea înspumate. ⌂ Zile 
și nopți pe mare, corabia ușoară, cerul senin.  ⌂  Seară veștedă, ușoare  răbufniri ale vântului, potolite 
repede. Cobor în nacelă, este un hublou. Prin el se văd adâncurile, sunt nerăbdătoare, deși este noapte și 
aici luminile sunt doar cele ale corăbiei. Privesc cu căpitanul prin gemulețul rotund. Alge lungi, răsucite 
de curenți ca desenele dintr-un covor persan. Maro, verde, negru, bej....mult albastru.... ⌂ O sirenă, părul 
lung blond, a doua, tot blondă...duc amândouă în palmă pahare făcute din hârtie, seamănă cu corăbioarele  
și, curios lucru, apa nu le înmoaie....Visez.
(joi, 31 octombrie 2013)

Simetrie
Toamnă de alamă. Din loc în loc, copacii sunt poleiți cu aur. Chipurile își păstrează încă bronzul. Merg pe 
străzile unui oraș est european. Sunt mulți salcâmi, unii înfloriți a doua oară. În fața mea, o femeie tânără prinde 
cu degetele crenguțele și le golește de frunze, apoi deschide mîna și le lasă să arunce pe drum în urma ei. Aerul 
este încremenit, păsările se odihnesc, oamenii merg încet, pe vârfuri, atenți să nu fisureze atmosfera de staniol.  
⌂ Căpitanul stă închis în birou mult timp, câteodată vine lângă mine și îmi vorbește despre tratate și schimbări  
în politica țărilor lumii. Marea este nestăpânită și din cauza asta, pământului i se schimbă adesea granițele.  ⌂ 
Merg singură într-un  ghetto cu imigranți. Sunt des lupte de stradă. Un negru tânăr fuge pe lângă mine, cu gâtul 
înfășurat într-o eșarfă viu colorată. Are în mână o grenadă, îmi face semn să alerg în direcția opusă lui. Strada 
este pustie. Mă incomodează pantofii mei cu toc. Mă descalț și mă întorc repede pe vapor. Sunt încă bulversată 
de zgomot și de apropierea morții. Căpitanul mă strânge la piept și mă sărută pe frunte. Apoi ridică ancora. Ne 
îndepărtăm cu viteză. Este seară, de undeva, din stânga ferestrei mele se strecoară, ca printr-o pânză de păianjen,  
lumina lunii. (marți, 2 octombrie 2012)
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Oana Mihaela Mihăilă
Codreanu, Bârlad



Să fi visat, aș fi visat că sunt altcineva, o mică vietate care și-a făcut bârlog în trupul meu, 
agățată de pereții interiori ai pieptului – un coșmar recurent prins de coastele bătrâne. Dar 
eram treaz și ascultam, cu capul în pernă, burnița, scârțâitul discret al mobilei, casa trosnind 
parcă din încheieturi, asaltată de vânt. Mi-am întins oasele, pătura s-a retras ca un val și  
picioarele-mi brăzdate de cicatrici au ieșit din întuneric – păreau de departe două faruri  
stinse, obosite de viață și boală. Jaluzelele au bolborosit o clipă, legănate de aerul rece.

„Să fie deja aprilie?” Ceasul de pe peretele plin de pete de igrasie arăta ora 6:00. Știam că  
e a 11-a zi a lunii.

****
Am deschis ușa băii și prosoapele au tremurat în cârlige. Mirosul înțepător al spumei de  

ras, pe care nu îl mai simțisem de luni de zile, se lovea parcă de plăcile murdare de faianță 
și  se  întorcea  undeva,  în  nările  mele,  înfiorându-mă.  Curcubeie  miniaturale,  închise  în 
baloane de săpun, dispăreau în vârtejul amețitor al chiuvetei în timp ce visăm că mă topesc  
și că mă scurg odată cu ele.

O oră mai târziu,  mă pregăteam să cobor scările ducând în brațe un mic geamantan 
galben,  de  mărimea  unei  cutii  de  bomboane.  M-am privit  o  secundă  în  oglindă  pășesc 
dincolo de pragul ușii, și nu dintr-un soi de narcisism ci mai curând datorită unui straniu  
sentiment de... dor. Mânecile cămășii negre îmi erau suflecate astfel încât mi se vedea pielea  
slăbită  de  boală,  luptându-se  cu  greutatea  bagajului.  Atingeam  oglinda  clipind  rar  și 
neregulat, așa cum privești un străin, înălțându-mi sprâncenele până când s-au îndoit la 
mijloc și s-au transformat în paranteze. Marginea gulerului negrul, gâtul subțire cu o venă 
ușoară pierzându-se în păr și cu un vârtej delicat în creștetul capului îmi păreau la fel de 
străine precum parfumul unei femei  neîntâlnite.  Privirea mi s-a pironit  din nou asupra 
brațelor și a pielii care-mi venea acum precum o haină largă. Ba chiar mă gândisem, naivul 
de mine, că m-aș putea duce la croitor, să mi-o mai ajusteze puțin. Am zâmbit, surprins de 
propria-mi naivitate și am răsucit cheia în broască.

M-am simțit rușinat de oglindă, rușinat până și de mașina care rămăsese parcată în fața 
blocului  de  nenumărate  săptămâni  și  care  eram convins  că,  dacă  ar  fi  putut,  mi-ar  fi 
demonstrat că nu mă mai cunoaște.

Cheie în contact și scrâșnetul roților pe asfaltul ud de ploile reci de primăvară. Trec pe  
lângă trotuare crăpate de ani și de zăpezi, pe lângă bătrâni care-și  plimbă bătrânețea și 
animalele de casă, pe lângă autobuze care claxonează grăbite și pe lângă liceeni care se duc 
spre școli ținându-se, îndrăgostiți de-o lume întreagă, de mâini. Închid ochii pentru câteva 
secunde.  Împlinim optișpe  ani  și  batem străzile,  cu  mâinile  în  buzunar  și  cu  cămășile 
murdare de tinerețe; cei mai norocoși dintre noi au câte o gaură în piept, un fel de trotuar 
neasfaltat, un vis sau o iubire pentru care nu au mai fost suficient de buni dar pe care o  
poartă  cu mândrie  pe  toate  bulevardele  orașului,  prin  toate  non-stopurile  și  prin  toate  
parcurile.

Ne luăm carnetele de șoferi și gonim cu viteză prin inimile altora; accelerăm nebuni cu 
toate că știm că podul e șubred, mucegăit de ani și ploi. Ne îndreptăm cu doi litri de benzină 
spre cele mai nepotrivite destinații. Prăpăstiile se deschid și totuși învârtim cu sete cheia în 
contact. Fluturăm zâmbind în fața anilor ce vin cămașa pe care am pătat-o de tinerețe la  
optișpe ani.

Gonim fără centuri de siguranță prin inimi și nu ne ia nimeni carnețele..
Îmi mut privirea spre locul din dreapta și pentru prima oară în șapte ani de zile nu-i 

întâlnesc ochii;  nu-mi răspunde decât bucata asta din piele galbenă,  scorojită,  legată cu 
frânghii groase peste capacul plin de praf, cu două amprente mici ale degetelor mele. Mă  
cutremur gândindu-mă cât de greu ne-au pedepsit zeii făcându-ne să ne purtăm cu toții 
trecutul cu noi; frumos compartimentat, strâns cu curelușe din piele și îndoindu-ne coloana.
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Îmi spun că ar trebui să mă consider un bărbat 
norocos, îmi port trecutul pe scaunul din dreapta, 
îl pot atinge sau îl pot distruge. Tot ce aș fi avut de 
făcut  ar  fi  fost  să  rup  frânghiile  pe  care  eu  cu 
mâinile mele aspre le-am legat, să deschid cutia și 
apoi să calc tot ce era acolo în picioare; să le arunc. 
Cel  mai  mult  mi-ar  fi  plăcut  să  fac bucăți  cutia, 
distrugerea  aceea  benignă,  controlată.  Îmi  curm 
gândurile  frânând  scurt  în  fața  unui  vechi 
anticariat, o clădire-conservă, veche și măcinată de 
Cronos  care  părea să  se  prăbușească  la  cea  mai 
fină adiere de vânt, cu tot cu Proust și Eminescu. 
Încordasem  mâinile  pe  volan  în  timp  ce  îmi 
simțeam  inima  umflându-mi-se  în  cavitatea 
toracică ca un balon în care suflă cu sete un copil; 
devenea  din  ce  în  ce  mai  mare,  mă  copleșea 
propriul  meu suflet,  îl  simțeam devenind atât de 
material, mutându-se parcă din mine sub capacul 
galben  și  prăfuit,  de  pe  locul  din  dreapta.  Am 
ridicat cutia cu un fel de durere a omului care-și 
ridică propriul  capac al  sicriului  și-am părăsit  în 
grabă mașina.

În cele cinci luni în care dormisem cu moartea 
în pat, prin paturile mizere din spitale, nu îl mai 
văzusem pe Aron; nu mă vizitase și nu-mi scrisese 
dar speram că nu mă uitase. Auzeam că afacerea 
cu anticariatul îi merge binișor și că lucra încă la 
primul lui volum de poezii, început încă din liceu. 
Aron era un artist, așa cum el însuși se recomanda 
la  serate  sau  în  cercuri  mai  extinse;  un  scriitor 
neînțeles și nepublicat.

Mă întorceam la el astăzi mult mai bolnav decât 
ultima  oară  când  ne  întâlnisem,  căci  astăzi  îmi 
căram în  brațe  propria  boală;  mă  lepădam de  o 
carie  sufletească.  Mecanic,  ca  un  refren  îmi 
spuneam  în  gând  ”  astăzi  sunt  călăul  călăului.” 
Aron nu a părut totuși surprins să mă revadă, mi-a 
strâns mâna cu o răceală stânjenitoare și m-a bătut 
prietenește pe umăr. Mi-am spus că trebuie să fie 
surprins  că am supraviețuit bolii  și  probabil  este 
emoția  cea  care  îl  oprește  din  manifestări  de 
afecțiune  mai  evidente.  În  scurt  timp însă,  ochii 
săi,  suferinzi de miopie,  au rămas ațintiți  asupra 
obiectului  pe  care-l  strângeam la  piept.  Aproape 
mecanic am desfăcut capacul cutiei și i-am întins 
cu  mâinile  tremurânde  două  teancuri  de  hârtie: 
unul  albastru  și  un  altul  de  hârtie  roz,  ambele 
legate cu panglică neagră.
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„Vreau să mă vindeci. Vreau să fii scriitor, i-am șoptit cu o voce care 
nu mai era a mea, care era acum un strigăt al bărbatului care-și dorea 
eliberarea.” „Corespondența ta cu Herra!” A părut să înțeleagă mult 
mai  bine  decât  mine  ceea  ce  îi  ceream.  Balonul  din  cutia  toracică 
începuse să fâsâie a liniște. A închis ușa anticariatului și ne-am așezat 
pe două teancuri înalte de cărți. Mi-am aprins o țigară. Îl priveam pe 
bărbatul acesta străin,  cum atinge cu mâinile murdare o bucată din 
mine.  Când  a  desfăcut  prima  panglică  neagră  am  știut  că  îmi 
îndreptam trecutul către eșafod. Iar el, ca un câine cuminte, înainta. În 
liniștea micului anticariat, glasul lui Aron umplea aerul.

„Mă  obosește  toamna  asta;  îmi  atârnă  de  gât  ca  un  fular  greu, 
împletit care miroase încă a parfumul din toamnă trecută. Uneori cred 
că  nu  erai  femeie;  erai  un  fluture  pe  care-l  închideam  toamnă  în 
șifonier, care nu murea din cauza săculeților cu arome de liliac și care-
mi rodea, a amintire, toate puloverele. Te plimbai nestingherită prin 
toate toamnele mele,  mergeai ca pe niște coridoare lungi prin viața 
mea de bărbat umil și mă agățam de mâinile tale cu naivitatea copilului 
care și-a pierdut mama într-un magazin. Nu știam să iubesc fluturii, 
Herra; nu știam cum să iubesc femeile ca tine; nu știam că femeile ca 
tine pot fi iubite. E toamnă și am șifonierul plin de fluturi care-mi rod 
fularele. Dimineața, când cobor după cafea, îmi așez buzele peste lâna 
împletită și știu că e încă toamnă, Herra.

De scris, ți-aș mai scrie. De plecat, poți să vii. Ș.”

„Tu, fluture. Uneori mă întreb ce mai fac toate lucrurile pe care le-
am dăruit, pe care le-am uitat prin autobuze sau prin parcuri; ce mai 
fac oare toate biletele de autobuz care au rămas la tine, ce mai fac toate 
creioanele  pe  care  le-am  împrumutat  și  pe  care  nu  le-am  mai 
revendicat vreodată; ce mai fac cerceii pe care i-am pierdut în serile de 
vară și tricourile pe care le purtam la primul sărut; pe unde mai sunt... 
Am uscat azi un trandafir pe calorifer. Dacă o să te-ntrebi vreodată ce 
mai face, să știi că-i bine. Herra ”

„Femeie, uneori mi-e teamă de tine; atât de teamă încât mi-ar plăcea 
să te pot închide, dar nu într-o cușcă cum sunt închiși leii la zoo, ah ai  
văzut tu vreodată lei, Herra? Te-aș închide într-o carte, ți-aș desena 
genele lungi, numai cerneală; ai fi 1001 de povești într-o inimă. Despre 
tine n-am putut să  scriu niciodată;  nu m-ai lăsat  niciodată să  scriu 
despre tine; mi-era frică să scriu despre tine și mi-era frică să scriu 
despre noi; dacă te recunoștea cineva? Dacă te-ar fi oprit pe stradă, la 
semafor, o doamnă cu părul cernit de ani și ți-ar fi spus: ”ah, tinere, 
ochii tăi i-am mai văzut undeva, undeva printre niște litere ale unei 
tipe care scrie prost.”?;  n-am scris niciodată tot ce-am vrut să scriu 
despre  tine  și  cămașa  ta  albastră  pentru  că  ți-era  frică  să  nu  te 
recunoască cineva și te-am ascuns printre litere până când nu te-am 
mai recunoscut nici eu..

Și când te-am scris, te-am scris cu tot cu mine.. și totuși, încă mi-e 
frică.

Mi-e  teamă de tine,  femeie.  Când mâinile  tale  îmi  caută  mâinile 
trage-ți fermoarele la încheieturi; mi-e teamă să nu-mi intri în sânge, 
am auzit eu că unii oameni sunt cancerigeni. Ș.”
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„Tu, naivule. Îmi fac bagajele de luni de zile și în curând o să ne strângem mâna pentru ultima 
dată. Iubirea stinge oamenii, Ș., ca pe niște felinare de pe bulevardele înzăpezite. Iubirea mea a ucis 
o singură dată, Ș.e. Aveam cinci ani și purtam o rochie galbenă, cu poalele roșii și guler alb; mă-
ntorceam de la biserică târâindu-mi săndăluțele prin praful uliței în timp ce din spate, bunica mă tot 
întreba dacă mi-a plăcut slujba și dacă vreau să-mi mănânc napolitana pe care o primise de la o 
bătrână care-mi frământase, în prealabil, bine de tot obrăjorii. Găsisem în fața unei troițe bătute de 
ani o vrabie care-și târâia, cu aceeași greutate cu care-mi târâiam eu săndăluțe, aripa stângă. Am 
strâns-o în pumn. I-am spus bunicii că m-am îndrăgostit de ea și că o să o iau acasă să o iubesc, ca 
să se facă bine. Pe drum, am strâns-o în palme să-i dovedesc iubirea și-i tot spuneam că nu-mi pasă 
că nu are o aripă, și eu aveam o bubiță pe genunchi și mama tot mă iubea. Am îmbrățișat vrabia 
până la poartă și-am lăsat-o pe scări. M-am uitat la ea cu ochii triști și-am înțeles că atunci avea să  
fie unică dată când iubirea mea a omorât pe cineva.  Am să-mi târâi toată viața săndăluțele pentru 
tine și aripa ta... Herra”

„Femeie, Herra, dacă pleci acum nu vreau să te mai întorci; vreau să fii o femeie responsabilă și  
să-ncetezi să fii confuză; mă obosești; dragostea ta nu e normală, dragostea ta e extenuantă, mă 
seacă, mă smulge și mă sărăcește de mine. Herra, tu nu ești femeie; tu ești o carte plină cu minciuni,  
ești o cicatrice murdară de pe genunchi din ziua de vară; Herra, tu nu ești femeie; ești o durere care 
mă mistuie și cu care încep să mă obișnuiesc doar atunci când urmează să dispară; Herra, tu nu ești 
femeie; ești o zgârietură de salcâm... Herra, tu nu ești femeie; și cel mai cumplit, Herra, tu nu ești 
femeia nimănui... Ș.”

„Tu, cu tine am procedat așa cum am făcut-o cu cei la care țineam cel mai mult: le-am arătat 
fundul sacului, un fel de inimă, iar praful acru ce se ridica de pe el i-a făcut să se înece. Ai sperat să  
găsești în mine un fel de lumină puternică, care să ardă și să-ți usuce trecutul, să purifice aerul și să  
reaprindă viața. Curată dezamăgire. Și-n pofida sfaturilor tale, încă nu reușesc să mă „oțelesc”...  
toate simțurile-mi sunt încordate, am nervii bolnavi. Cu tine am procedat așa cum făcut-o cu cei la 
care țineam cel mai mult, pentru că tu nu țineai la nimeni cel mai mult. Iartă-mă când nu vei mai  
putea să iubești. Herra.”

„Femeie, curat vicleșug e timpul. Se face întuneric în mine, Herra. Port undeva, cu mine, sub 
coastele-mi  pline  de  viață,  o  butelie  albastră.  E-n  mine  o  butelie  și  e  atât  gaz  încât  mă  sufoc 
dimineața. Dacă ți-ai uita bricheta, undeva, sub coastele-mi pline de viață, mi-ar arde sufletul. O să 
mă ucidă timpul, Herra... Ș.”

„Eu sunt femeia celui care trebuie să moară. Herra – patima și nebunia lui fără măsură, prin care  
exist, și fără de care n-aș mai putea să exist.Ai venit joi, după ploi. Ți-era frig și erai ud până la piele. 
Te-am întrebat dacă o să pictezi în seara asta. Dar tu păreai că te afli pe altă lume, ai trecut pe lângă 
mine fără să mă observi. Te-ai așezat la marginea canapelei, cu capul în palme. Ah, așa cum stau eu  
acum. Îți cunoșteam tăcerile și ți le respectăm, căci uneori mi-era frică să pătrund, sau să încerc să 
ajung în universul tău plin de himere! Sau poate că te credeai bătrân în joia aceea și oare cu ce 
vorbe aș fi reușit să mi te apropii? Cum de n-am înțeles că-n tine se și instalase moartea? Că veneai  
probabil de la doctor, de la un nenorocit care împarte sentințele ca pe pliante.? Cum de nu am  
înțeles că deodată totul devenea inutil și glorie, și timp, și chiar eu.

Ia-mă și mă cunoaște! Satură-ți panica și lăcomia. Fiindcă ești lacom. Asta ești. Acum te cunosc 
bine, știu de ce mă crucifici. Ce mai vrei, sunt sclavă și făgăduința ta, poate că ultimul dar pe care ți  
l-a făcut Dumnezeu pe acest pământ. Cu ce fel de jurământ să mă jur ție, ca să te încredințez de  
credința  mea? Și-ai  plecat.  Ca un laș,  ca  un iubitor  de  artă  și  de  femei  mute.  Cea  mai  jalnică 
minciună dintre toate. Și mi-au zis că ai murit. Așa, se moare oare? Herra”
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„Femeie, aveai ochii negri. Cei mai triști și mai parfumați 
ochi în care mi-a fost dat să mă scald. Aveai pielea ciobită și 
pătată de alunițe. Te priveam rănită cum te diluai în carnea 
mea și-apoi mă lăsai să te caut, să te adun și să te scad pe 
cearșafurile matematicii  noastre.  Eram un Pitagora al tău și 
mă urai. Erai un triunghi dreptunghic și-ți adunam pătratele 
catetelor dar egalitatea noastră nu era niciunde.  Într-o zi  ai 
încetat să mă mai urăști și mi-ai zâmbit. Din pielea ta ciobită 
parfumul meu răzbea prin ferestrele calde de atâta ură.. Mi-ai 
spus că nu știu matematică. Mi-ai spus că sunt un idiot, un 
amator. Mi-ai spus că înaintea mea, înaintea lui Pitagora al tău 
au fost asiro-babilonienii și egiptenii antici. Mi-ai spus că nu 
mă mai urăști și n-ai să mă mai poți urî vreodată. Și am plecat. 
Și-am râs, căci tu, naivă, nu știai că Pitagora era nebun și-au 
adunat cu toții, antici sau neantici catete... Dar eu, eu adunam 
inima ta, cu inima mea. Ah, tu naivă. Ș.”

Am zâmbit  când l-am privit  pe Aron cum așează ultima 
scrisoare în cutia galbenă. Își frământă buzele și articulează:

- De ce nu scrii tu despre ea?
Mă ridic de pe teancul de cărți și privesc prin geamul micuț 

al construcției.
- Știi tu, Aron, eu am fost un scriitor prost dintotdeauna dar 

am avut  momentele  mele  magice,  în care  am fost..  cel  mai 
prost scriitor dintotdeauna; și asta doar când a trebuit să scriu 
despre ea. Am fost un scriitor prost când ți-am scris pe un colț 
al unui bilet „O pierd și-mi place să o aud cum pleacă”.

Sunt un scriitor prost dar nu și un om prost, C. Mi-a plăcut 
să o aud cum pleacă; mi-a plăcut așa de mult încât o vreau 
înapoi; să plece iar și iar.

- O să scriu eu?
- O să scrii tu. O să o închizi pe femeia asta în propriile-i 

cuvinte și-n propria lașitate. Nu m-ar fi lăsat niciodată să scriu 
despre ea tocmai pentru că nu-mi merita cuvintele. Nu aș fi 
scris niciodată despre ea pentru că ar fi fost ca și cum m-aș fi 
împușcat în oglindă. Ea există în cuvintele mele, în scrisorile 
mele, în pielea mea, în trecutul meu. Fă-l public! Arată lumii 
cadavrul unei iubiri lașe, o iubire ciungă care mă secătuiește. 
Fă așa cum au făcut toți scriitorii; scrie despre o femeie ca să o 
dezumanizezi,  să  o  contopești  în  idee,  să  nu mai  știi  unde 
începe sufletul  ei  și  unde începe sufletul  literaturii.  Fă-o tu 
pentru mine. Golește-mă de ea, Aron...
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Pulsul slab al vieții din mine și inima 
viguroasă a orașului din jurul eu păreau să 
coboare la unison din ce în ce mai moleșite, 
odată cu soarele care apunea. M-am gândit 
atunci că nu e rău deloc atunci când poți să-ți 
bagi mâinile în buzunare; buzunarele sunt 
casa mâinilor tale. Apartamentul meu mirosea 
încă a ploaie și a fiole de calciu. Cu haina pe 
mine, m-am așezat pe podea, unde fusese 
canapeaua, gândindu-mă înspăimântat că mai 
toate lucrurile din lumea asta vor continua să 
existe, indiferent dacă eu trăiesc, iubesc sau 
mor. Lumea are o gaură pe măsura mea; dacă 
pier, gaura se închide, ca o rană care se 
vindecă. Zăceam în întuneric, treaz, paralizat 
mușcându-mi încheieturile degetului arătător. 
Altcineva e în mine acum, agățat de pereții 
toracelui, încearcă să iasă dar se prăbușește 
continuu. Așa că mă ridic și mă apuc de scris; 
o să scriu „Despre cum am devenit Aron...”



Duminică, în jur de ora 16:47, m-am trezit. Am mers în 
camera părinților și le-am mărturisit faptul că aș mânca 
bomboane Toffifee, însă ei m-au întrebat ce mai face 
prietena mea Anca. După o serie de întrebări, le-am 
reamintit faptul că aș mânca bomboane Toffifee și am mers 
în camera mea, mi-am luat o altă pereche de pantaloni, am 
mers în hol și m-am încălțat, după care mi-am luat geaca din 
cuier. Abia atunci au realizat ai mei că ceva se întâmplă și 
m-au întrebat unde merg. Le-am spus că merg să îmi 
cumpăr bomboane Toffifee.

Am deschis portofelul și nu am găsit decât 10 lei. Am mai 
cerut de la tata alți 10 lei. În schimb, am primit 40 de lei. 
„Iuhuuuuu! Mai multe bomboane Toffifee!!!”, gândeam eu, 
în timp ce inima îmi sărea din piept de bucurie.

Bun. Ies din curte, mă îndrept plină de speranță spre unul 
dintre magazinele alimentare/ mixte din Negrești. Intru, 
salut, după care întreb respectuos: „Nu vă supărați, aveți 
bomboane Toffifee?”. Răspuns negativ:
„Nu ne supărăm. Nu avem.”
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Nicio problemă. La magazinul X voi găsi cu siguranță. Ajung la magazinul respectiv, intru, salut și întreb 
respectuos: „Nu vă supărați, aveți bomboane Toffifee?”. Răspuns: „Dacă nu sunt în raft, înseamnă că nu 
avem.” În raft mă uitasem deja, dar nu am vrut să accept ideea că nici aici nu găsesc. Speranța cu care ieșisem 
din curte începea ușor-ușor să pălească. Traversez strada, intru într-un alt magazin, însă totul se întâmplă 
exact la fel, cu excepția răspunsului. Vânzătoarea respectivă mi-a răspuns în felul următor: „Așteaptă, te rog, 
să îmi imaginez cum arată cutia.” După câteva secunde mi-a dat verdictul: „Nu, nu avem.”

Același scenariu s-a petrecut și la toate celelalte magazine din Negrești. Absolut toate. Nici urmă de 
bomboane Toffifee. Singura speranță era benzinăria. Acolo găsești orice. Am simțit cum speranța îmi inundă 
din nou inima. Ajunsă la benzinărie întreb: „Nu vă supărați, aveți bomboane Toffifee?”. Răspuns: „Ne pare 
rău. Tocmai s-au vândut.”

”Nuuuuuuuuuuuu!! Unde au dispărut bomboanele Toffifee?”
Cu ce m-am ales în schimb? Cu o amărâtă cutie de bomboane Chokotoff care mi-a ameliorat cât de cât 
suferința stârnită de eșecul încercării de a cumpăra o cutie de bomboane Toffifee. Totuși, întrebarea rămâne. 
Unde au dispărut bomboanele Toffifee? Cum e posibil ca într-un oraș să nu găsești nici măcar o cutie?

Mi-aș dori să trăiesc într-o societate în care la fiecare colț de stradă să existe un Genie care să îmi ofere 
Toffifee atunci când nici măcar UN magazin din Negrești nu are în stoc „așa ceva”.
Concluzie: reclamele comerciale îți distrug viața.

a lsografia

  

© Florin Ungurianu



Aleksei German, tatăl, actor secvențial pe scena regizorală, parțial ignorat, dar 
fără de care am fi fost mai săraci, că tot am intrat în epoca rusească, bolșevică, 
neocomunistă, sau a socialismului lucid, prea lucid, facem vorbire, cu trecere de 
la poezia cinematografică, Călăuza lui Tarkovski, la un alt capitol al filmului 
roș: mai întâi aș aminti, Rolul, în regia lui Konstantin Lapușinsky, Zece, în regia 
lui Vladimir Kozlov sau Rușinea, în regia lui Iusup Razîkov, cel din urmă un 
film pur rusesc, montat pe margine de lume, în nordul veșnic înghețat, mame, 
soții, amante, toate își așteaptă bărbații plecați pe mare. E de dramă, de morală 
și meditație, de psihologie pluri-socială. Tot ce vrei. Dar e un film cu adevărat 
puternic, ca toate filmele cu zestre marxistă.

Ioan Mateiciuc
jurnalist și scriitor 

siretean

(foto: la Londra)
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Dar ne vom opri să tragem o gură de aer asupra lui Aleksei German și a filmului său E 
greu să fii Dumnezeu (în traducere foarte liberă Nihil Sine Deo). German nu ar trebui să 
aibă nevoie de nicio prezentare. Cine nu a văzut filmele Moy drug Ivan Lapshin sau 
Hrustaliov, Mashina!, ar trebui urgent să facă acest lucru. E greu să fii Dumnezeu este 
ultimul său film la care s-a lucrat aproape 14 ani (o viață aproape) și care a fost anunțat 
de 3-4 ani că tot apare. A apărut. German a terminat filmul dar nu a mai apucat să-i 
vadă premiera. Filmul este făcut după o poveste cu același nume a fraților Strugațki. 
Critica îl anunța ca fiind o capodoperă. Umberto Eco participând la premiera de la 
Roma, spunea: „După ce am văzut acest film, Tarantino mi se pare că face parte din 
categoria Disney”. 

Ecuația pentru a înțelege cum se pot întoarce armele împotriva unui Dumnezeu rus e cu două 
necunoscute, deci e de o dificultate medie. Artur e un personaj bine conturat, bine definit, care 
urăște foștii membrii ai școlii de partid, dar îi tolerează, gândindu-se la Rolul lui Lapușinsky, de 
la început de secol XX, când vin bolșevicii și statul e în plin război civil. Un mare actor de 
școală veche, atenție la nuanțe, cade în mâinile „roșilor” și, pentru că seamănă izbitor de mult 
cu un ofițer, trebuie musai să-și joace rolul „pe bune” în viața reală. Dar să nu uităm că astfel 
de roluri și de scenarii se plătesc cu viața, în orice film rusesc bun. Dar, și în cărți e valabil, ca 
la Bulgakov de exemplu. Artur elimină prima necunoscută, o abandonează într-un spital de 
nebuni, de exemplu în cel a lui Miloš Forman, injectându-i iluzia unei monahii constituționale, 
în care alienatul este capabil să-și imagineze că ar putea fi peste ceva timp chiar paharnic la 
curte. 
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Artur trece la cea de-a doua necunoscută
raportându-se bineînțeles la Zece, în regia lui 
Vladimir Kozlov. Film independent, ziar independent, 
independență, republică, revoluție, despre o nouă 
generație de tineri debusolați.

Dar, a doua necunoscută, nu va fi asemenea lui Gavroche, erau 
totuși ani 1860 și ceva, dacă bine îmi amintesc, când Gavroche se 
instalează ca simbol a unor generații la fel de debusolate până la 
urmă. Dar a trecut ceva vreme și Artur a conștientizat că 
Gavroche nu mai poate fi erou, a fost uitat.

Făcând apel la istoria contrafactuală, mă rezum doar la exercițiul 
conform căruia un securist și un ateu nu ar fi putut niciodată, dacă 
acest capitalism târziu nu ar fi existat, să ajungă la curte la Artur. 
Poezia se trăiește, nu se inventează...

 

a lsografia

  

© mubi.com



a lsografia

  

E greu să fii Dumnezeu rămâne ca răspuns de meloverbalitate la toată acțiunea și 
reacțiunea susținută pentru a demonstra că exercițiile fizice nu țin loc de foame, patinele cu 
rotile nu te pot duce la București, ochelarii se pot îndrepta cu orice deget, fără a insulta, 
bolile își au loc în spitale și nu în instituții de stat, și că Artur nu este responsabil pe 
comunicare într-un proiect european.

Cu luciditate, vă îmbrățișez.

© filmfestivalrotterdam.com
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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...

© foto articol Mădălina Roxana Onuță

REDAKTIONEN (Georgiana Roșu, Cristina Alexandrescu, Răzvan Haciu, 
Ionuț-Lucian Rusu, Sevastian Popovici,  Florin Onică)



Incidentul Diatlov. Am ceva timp de când citesc citesccreepypasta, povești horror scurte (pentru că nu 
îmi place să dorm), și acum câteva luni am citit despre un eveniment ciudat, care mi-a atras atenția. 
Aparent, în noaptea de 1 spre 2 februarie 1959, au murit 9 schiori (7 bărbați și 2 femei), conduși de Igor 
Diatlov. Autoritățile au ascuns incidentul pentru câteva zeci de ani, pentru ca atunci când a ieșit la iveală, 
să declare că cei 10 studenți au fost uciși de „o forță naturală copleșitoare”. Ce e ciudat, totuși, e cum a 
reușit forța asta naturală să îi facă pe tineri să își sfâșie cortul dinăuntru că să poată fugi (desculți) prin 
zăpadă și să fie găsiți la câteva sute de metri mai departe de tabără, unii morți fără nici un semn de  
violență, doi cu craniul sfărâmat și unul.. fără limbă. Era femeie.. e de înțeles de ce forța aia copleșitoare a 
vrut să o reducă la tăcere… Analizele care nu au fost făcute publice decât mult mai târziu au arătat urme 
de radioactivitate. Teoriile privind incidentul sunt multe, și una mai disperată ca alta, pentru că, evident, 
lumii nu îi  place să rămână cu mistere de genul nerezolvate. Mulți  au da vina pe delir,  provocat de 
hipotermie, deși delirul nu provoacă radioactivitate și nici nu îți face limba să se evapore. S-a mai vorbit 
despre  o  avalanșă,  apoi  au  început  teoriile  conspirației.  Arme  experimentale  rusești,  extratereștrii, 
spiritele muntelui, Yeti. Ce e sigur e că nu vom ști niciodată ce s-a întâmplat, deși autoritățile rusești au, 
mai mult ca sigur, o idee, pe care nu vor să o împartă. Și apoi lumea mă întreabă de ce mă oftic că nu am 
acces la documente secrete. [G.R.]

Elicopter sau submarin? În 2010, deasupra lacului Tahoe, SUA, un elicopter și cei doi piloți din interior 
zburau liniștiți făcându-și datoriile obișnuite. Nimic special până acum. Totuși, celor doi inși de mai sus 
le-a venit minunata idee de a folosi telefonul pentru a-și face poze de facebook... în timp ce „pilotau un 
elicopter”. Cum probabil vă imaginați și voi, ce credeți că se poate întâmpla când un militar experimentat 
și disciplinat decide să lase elicopterul pe „autopilot” aka soarta zeilor? Fiind deasupra unui lac, zeii au 
decis că este un lucru bun ca elicopterul să plonjeze puțin în apă. Și  tocmai asta s-a întâmplat! Din  
fericire, după ce piloții au transformat elicopterul într-un submarin și au primit un „botez” rece din partea 
divinității,  au reușit să lase facebook-ul pentru câteva secunde și au redresat aparatul. Astfel,  pentru  
greșeala celor doi de a face botic de rățușcă într-o poză, paguba a fost în jur de jumătate de milion de 
dolari și probabil o ceartă sau o concediere din partea superiorilor. După cum vedeți, facebook-ul poate 
dăuna grav... inteligenței umane! [R.H.]
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Fărʼ de urmă. Nu am nimic cu americanii, iar ei 
nu au nimic cu mine. Totuși, mă simt puțin 
inspirat de ultimele cuvinte ale lui Geronimo 
(„Cel care cască”) transmise nepotului său: ”I 
should have never surrendered. I should have 
fought until I was the last man alive.” O să evit o 
traducere a lor pentru a nu diminua semnificația. 
În caz că nu știați, Geronimo s-a predat în fața 
americanilor după o serie celebră de bătălii. Nu 
se știe cert dacă a fost o predare condiționată sau 
necondiționată. Oricum, o să vă întrebați ce au 
avut de câștigat americanii din capitularea lui 
Geronimo. Păi, au avut. Nu, nu l-au torturat în 
piața din Connecticut, însă l-au folosit pe post de 
marionetă (pe la câte o paradă, câte un 
„festival”...). Cu siguranță nu s-a simțit extrem 
de bine în condițiile date, însă frica de moarte te 
îndreaptă spre multe lucruri. Nu-l putem acuza 
de nimic pe un om care și-a pierdut familia într-
un atac mișelesc (da, mexicanii). De asemenea, e 
posibil să fi avut vreun plan secret de reparare a 
relațiilor dintre apași și restul lumii care nu a 
putut fi dus la bun sfârșit. Din păcate nu vom 
afla niciodată. În locul lui Geronimo, noi am fi 
folosit aceeași frază în ultimele clipe de 
existență? Am fi capitulat? Am fi început o 
campanie împotriva celor care ne-au distrus 
familia? Probabil că nu. Geronimo a căscat de 
trei ori și a rămas în istorie. [I.L.R.]

Ți-am zis eu, Brutus! Ajungând la capitolul 
pasiunilor care te pot ucide, primul exemplu 
care-mi vine pe sprâncene este cel a lui Lee 
Seung Seop (da, i-am căutat numele pe 
google). Acesta moare la vârsta de 28 de 
ani, într-un internet café, puțin cam prea 
prăfuit și lacom, după ce a jucat cca. 50 de 
ore consecutiv Starcraft și World of 
Warcraft. Or fi bune obsesiile, nu știu, însă 
stau și mă întreb... oare un internet  café are 
program non-stop? (nu sunt bine 
documentat în acest domeniu) Dacă ar fi 
avut un program decent, atunci poate 
moartea tânărului ar fi fost evitată. Oare o fi 
fost închis acel loc ce simbolizează iadul în 
starea lui pură? Probabil că nu. Mă gândesc 
acum la cele 50 de ore pline de entuziasm, 
pasiune, dragoste eternă pentru jocurile 
video, chin, îndemânare și voioșie. Oricum 
ai lua-o, situația nu se schimbă. Nu vreau să 
par un Gică-Contra, însă nu văd rostul 
orelor petrecute. De ce nu s-a limitat și el ca 
o persoană normală la 10-12 ore?! Coreeni 
ăștia... trebuie ei tot timpul să se dea mari 
cu recordurile mondiale. În concluzie, nu vă 
apucați de jocurile video... nu o să mai dea 
faliment internet café-urile. [I.L.R.]
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Furnicile amorfe (lat.: Arthropoda 
Formicam Segnius). Pe malul fluviului 

Mississippi (sau Tatăl apelor) trăiau mai 
multe colonii/ mușuroaie de furnici, dar 
aceste vietăți minuscule se deosebesc de 

restul speciei lor printr-o „calitate” demnă 
de luat în seamă: ele sunt leneșe, sau mai 

bine zis, profitabil de leneșe. Pentru a 
călători de-a lungul malului ele se folosesc 

de celelalte nevertebrate; se agață de 
picioarele gândacilor, spre exemplu. 

Destinația este aleatorie, pentru că, odată 
agățate, nu mai depinde de ele. [...] S-ar 

părea că acest comportament parazițial se 
datorează energiei degajate de către algele 

fluviului. [...] „Batrachospermum 
moniliforme” desfășoară un proces extern 

prin care degajă energiile captate de la 
rezidurile farmaceutice aflate pe fundul 

râului. Această anomalie a „furnicilor cu 
picioare de lemn” a fost studiată de către 

profesorul Drate Gozma între anii 1965 și 
1978. După acest interval de 13 ani, pe 

faleze, comportamentul furnicilor a revenit 
la normal.

[S.P.]

Despre titluri și poezie. „atunci nu știu dacă mă 
iubești/ sau vrei să mă iei/ acasă./ rămâne de 

văzut.” – sfârșit dintr-un al doilea poem al unui 
volum de poezii, pe care l-am citit de curând. Mi-a 
atras atenția în mod deosebit partea asta, deși încă 
nu îmi dau seama de ce. Ideea e, că acest al doilea 

poem din volum, m-a făcut să continui să citesc. Și 
n-am fost dezamăgită. Titlurile poemelor te obligau 

să citești, citești, citești. „cămașa. umerașele nu 
dorm”, „cel mai frumos bolnav din oraș”, 

„pervertirea unei lăzi cu gloanțe” sunt doar câteva 
exemple. Cred că asta m-a făcut să îmi dau seama 
că pe lângă artele și pseudo-artele deja cunoscute, 
ar trebui integrată și cea a alegerii titlurilor. Sună 

ciudat? În niciun caz. Nu toți au talent muzical, așa 
cum nu toți au îndemânare la a folosi creionul sau 
pensula. De ce nu ar fi deci, și titlul, un rezultat al 

talentului (artistic)? Personal, am încercat să fiu 
interesantă și originală în alegerea unor titluri 

inedite pentru poemele mele, dar n-am reușit decât 
să înțeleg că asta e una dintre limitele mele. So, ce 

îmi rămâne mie de făcut? Exact, îi mulțumesc 
tânărului poet Vlad A. Gheorghiu pentru învățătura 

oferită. Chiar și-așa, indirect. [C.A.]
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Manuscrisele  lui  Cristofor  Columb  (botezul  Americii).  După  ce  Columb  a  descoperit/  ajuns  pe 
continentul american și a început comerțul cu sclavi, foarte puține comunități de băștinași au supraviețuit  
negoțului. Printre acestea se numără și tribul Galy din a cărei familie făcea parte și soția lui Columb, o  
fată pe nume Jovana. Ea l-a învățat toate practicile specifice lor, printre care și maratonul organizat al 
broaștelor țestoase. [...] Astfel, Columb notează în jurnalul său de călătorie: „astăzi, poziția soarelui și  
gustul ananasului îmi indică data de 4 sau 5 august 1503. Mă aflu pe coasta de vest a Pădurii Fertile. Eu și 
Jovana ne vom duela în broaște, iar cea care o să câștige va sorbi constelația acestui tărâm binefăcător.” (a 
sorbi constelația = a denumi). Prin urmare, broasca lui Columb purta numele de America, iar broasca 
soției sale numele de Brazula. Evident, prima țestoasă a câștigat. Istoria secolului XX afirmă că Martin 
Waldseemüller,  cartograf  german,  a  pus  în  circulație  termenul  de  America  pentru  a  denumi  noul 
continent în cinstea navigatorului Amerigo Vespucci. [...] Însă, unii cercetători americani și anonimi ai 
aceluiași secol au dedus din scrierile columbiene că numele continentului a fost dat de broasca țestoasă a 
exploratorului pe nume Columb Cristofor. [S.P.]

[Sursa: Carmen Vulcănescu, Enciclopedia năzdrăvană a lui Columb, ed. Deltaplan, București, 2002]

Prima asasinare eșuată a lui John Fitzgerald Kennedy. Viața celui de-al 35-lea președinte american a fost 
întotdeauna condiționată de loialitatea secretarului său, Even Bristorm, din partea căruia a avut parte de 
cele mai personale și avantajoase relații. Bristorm nu l-ar fi trădat niciodată. Pe data de 2 iunie 1961, cu o  
zi înainte de plecarea la summitul istoric de la Viena, lui Even Bristorm i-a fost furată bricheta, iar înainte 
de plecare, într-un mod total accidental, i s-a dăruit o brichetă nouă, în semn de recunoștință (care s-a  
dovedit a fi o minibombă cu detonare automată la a doua aprindere). [...] În ziua summitului, la 2 minute 
după plecare, John Kennedy a cerut un foc „scutierului” său. Nicio urmă de flacără la primul scăpărici. 
Frââââc o dată, nimic. Frââââc de două ori, nimic. Frââââc de nouă ori, nimic. Președintele, puțin surprins,  
își aprinde marlboro-ul de la mașină. Pe la orele 20:30, după o sumedenie de autografe, strângeri de mână  
și discursuri, Even Bristorm se afla în Village Bar, sorbind o cafea tradițională vieneză. Privind melancolic 
pe  geam  își  amintește  de  bricheta  buclucașă,  hotărând  să-i  dea  de  cap.  [...]  După  cum ne  arată  și 
cercetările întreprinse de Biroul Federal de Investigații, pe 3 iunie 1961, între orele 20:30 și 20:45, Village  
Bar s-a metamorfozat într-un nor de fum uriaș. Inițiatorii operațiunii „fumatul mai și ucide” nu au fost  
deconspirați nici astăzi, 1 ianuarie 2014. [...] Tot legat de JFK, există și ipoteza celei de-a treia asasinări  
eșuate. La doi ani după adevărata asasinare a președintelui american (1963),  o organizație secretă pe  
nume MUFON (Rețeaua Mutuală  privind Obiectele  Zburătoare  Neidentificate)  a inițiat,  sub  pretextul 
Primului Articol de la Washington, eradicarea lui Kennedy. S-a considerat că acesta era un bun reptilian 
(vezi teoria conspirației). [...] Operațiunea s-a dovedit a fi o eroare grosolană, după ce, la încercarea de a-l  
localiza pe Kennedy, unul dintre coordonatori a dat întâmplător peste un ciot wikipedian unde era afișată 
și data morții lui JFK. (S.P.)  [Sursa: Anghel Botean, 5 decenii de spionaj și contraspionaj, Editura Casa noastră, București, 1999]
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A zbura, zburare, zburlire.
Pe 16 februarie 1903 Traian Vuia a trimis Academiei de 
Științe de la Paris proiectul numit aeroplan-automobil, 

cu toate detaliile care ar genera în noi, dacă am fi 
contemporani cu admirabila academie, o senzație 

similară celei provocate de întâlnirea cu un dinozaur 
(acest nobil ultim cuvânt nu este cu tentă peiorativă, și 

nu, nu face nici o aluzie la preacinstitele fețe academice, 
vă rog frumos!). În documentele respective compatriotul 

nostru a prezentat atât posibilitatea de a zbura cu un 
aparat de zbor mai greu decât aerul cât și procedura de 

decolare. Academia i-a respins proiectul cu motivația că 
ar fi prea utopic, cu mențiunea:

„Problema zborului cu un aparat care cântărește 
mai mult decât aerul nu poate fi rezolvată și nu 

este decât un vis.”

Data de 16 martie 1906 este cea în care primul om a 
zburat cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu 

sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare.
Cum se numea omul? Traian Vuia. Român. Ha. [F.O.]
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A pune bețe-n roate  - a pune piedică cuiva
Expresia a apărut în trei  locuri și perioade de 

timp diferite:  Roma (320  Î.Hr.),  Arabia  (1576)  și  Texas 
(1879). Din Roma antică, cea a jocurilor între gladiatori, 
și-a  ridicat  prestigiul  un  luptător  pe  nume  Marcus 
Spiculus,  care  a  strâns  50  de  lupte  fără  înfrângere.  El 
mânuia  cu iscusință  în  special  carele  de  luptă.  Primul 
adversar  care  i-a  descoperit  punctul  slab  a  fost  Octa-
vianus. În timpul luptei de deschidere a Mazahtului (o 
sărbătoare locală), Octavianus îi străpunge roata carului 
de luptă lui Spiculus, iar odată cu ea și lanțul victoriilor. 
Învinsul a fost atât de afectat psihic încât de-atunci ticul 
lui verbal a luat forma unei zicale: „mi-ai băgat bețele-n 
roate, Octavianus!”

În  deșertul  Rubal  Khali  din  Arabia,  conducătorul  de 
cămile pe nume Jamal Ahmed obișnuia ca în prima zi de 
sâmbătă a fiecărei luni să trimită daruri mai-marelui său 
imam (învățător), Mohamed din Erick. Țoale de mătase, 
scoarță din Arborele Drepților, oțet, flori de mac și châ-
nepă, toate acestea erau transportate cu ajutorul a 4 care 
și 16 cămile. Traseul celor 4 coviltire străbătea marea oa-
ză arabică, Ein Gedi, cunoscută prin activitatea desfășu-
rată aici de către nomazii prădători. Pentru a opri cele 4 
care bine păzite, nomazii au aruncat cu nuiele de bambus 
în roțile șubrede trase de cămile. De atunci, Ahmed, în 
toate profețiile sale de pe întreg continentul Asiei explică 
înțelesul bețelor în roată. La figurat, bineînțeles.

Începând cu 1870,  istoria  a  concentrat  cea mai tumul-
toasă perioadă a Texasului. O mulțime de cowboy, tră-
suri, lingouri de aur, șine de cale ferată și femei cu flori 
în păr.  27 noiembrie 1879,  ultimul vagon a fost  atașat 
ș.a.m.d.-ului de aburi ce conținea o încărcătură de cca. o 
tonă aur pur. În timpul acesta, banda lui Billy Cap de 
Tinichea, formată din 4 cowboy, avea să bage un stâlp de 
telegraf duplex sub roțile locomotivei în momentul când 
aceasta ajunge deasupra podului San Lucas. Așa s-a și 
întâmplat, bandiții lui Billy reușind să arunce trenul în 
prăpastia  de  50  de  metri  adâncime.  A doua  zi,  șeriful 
cioplește  pe  o  pancartă  uriașă  de  lemn  în  mijlocul 
orașului: „Billy Nechibzuitul i-a băgat bețe în roate lui El 
Gomez”,  alături  de  suma  oferită  ca  recompensă.  Billy 
mai era cunoscut după vorba sa pe care o țipa în gura 
mare de fiecare dată când oprea la unul din baruri:  „o 
bere pentru calul meu!” [S.P.]
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A umbla cu cioara vopsită – a minți, a păcăli.
În  mod  normal,  cică  ăsta  era/  este  un  obicei  regional,  practicat  în 
Maramureș; se „vopsea” o cioară împăiată și se umbla cu ea prin sat. 
Practica era însoțită de dansuri și cântece. În mod anormal, să „umbli 
cu cioara vopsită”, a căpătat bineînțeles, un sens peiorativ, cu specific 
autohton.  Deci  se  ia  cioara,  se  deghizează-n  papagal  și  se  vinde 
produsul astfel obținut. Nu-i înșelăciune, nu... [C.A.]

A fi urâtă cu crengi/ spume – foarte urâtă.
Da,  deci  cercetarea  pe  care  am făcut-o  nu  m-a  ajutat  foarte  mult. 
Nimeni nu știe, dom’le, de unde și cum vine asta. Cu atât mai puțin de 
ce expresia e îndreptată îndeosebi către femei. Ce știu sigur, e că cei 
care concep reclamele pentru șampon și/sau geluri  de duș,  nu sunt 
foarte inspirați; alegi o femeie pe post de cobai și-adaugi spumă. Ce 
rezultă? O urâtă cu... pardon, o piele catifelată, un scalp fără mătreață. 

[C.A.]

A scăpa/ ieși basma curată - a scăpa cu bine dintr-o încurcătură
Când, în urma unei delicvențe făptașul nu este prins se spune că a 
scăpat  basma  curată.  Expresia  are  două  explicații/  surse.  Cea  mai 
veche provine din perioada medievală a Scoției. Acolo erau organizate 
jocuri competitive cu specific bărbătesc. Femeile, neavând prea mult 
interes  pentru  gospodărie  și-au  inventat  propriul  joc.  După  ce 
închideau porcii în cotețe și se asigurau că noroiul și fecalele din zona 
neacoperită a acestora este destul de maleabil, își luau fiecare o batistă/ 
basma/ batic alb și începeau bătaia cu „nămol”. Despre cine reușea să 
scape fără a fi împroșcată cu „noroi” se spunea că a reușit să scape cu 
basmaua curată. O explicație recentă cu privire la această expresie vine 
de pe Saturn sau Venus sau unde-or locui extratereștri. În 1978, prin 
vestul Spaniei, în interiorul „diavoliței care cosea ovăzul de pe câmp” 
(formă desenată într-un lan de porumb de către Oamenii  Verzi) s-a 
descoperit un CD audio care a văzut lumina difuzoarelor abia în 2002. 
S-ar  părea  că  CD-ul  conține  o  înregistrare  a  convorbirii  dintre  doi 
conducători  ai  OZN-urilor.  La  știrile  dimineții  din  3  februarie  2002 
BBC dezvăluie un fragment din dialog: „[...] – Cum stăm cu Terra?/ - 
Ultima intervenție a fost în 1978, cu încă două proiecții de OZN-uri 
artificiale în 1980./ - Se apropie 1999 pentru pământeni, cât crezi că va 
dura?/ - Dilatăm timpul și în 0.5 secunde sper să captăm cât jumătate 
de navă./ - Ar fi cazul! Co-Hibrizii de pe Rindor nu se mai pot abține./ 
- Peste minus 702 de ore pământene avea să-l scap pe Tsrky 462B0 în 
laborator și am aflat că-i homosapiofil. Din fericire..., pământeanul a 
scăpat basma curată!” 

[S.P.]

A râde ca sfecla – a hlizi, a rânji.
Nu am înțeles niciodată expresia asta. Cum râd sfeclele? Sau varianta lungă: „râzi ca sfecla în gura vacii”.  
De ce ar râde o sfeclă în gura vacii? O gâdilă limba? Are dinții strâmbi? Tu, sfeclă! Te mănâncă! Nu e  
nimic amuzant la  asta.  O să  fii  digerată,  și...  reîncarnată...  Și  nu o  să  îți  placă.  Dacă ar  fi  să  dau o 
explicație,  aș  spune  că  sfecla  seamănă  ușor  cu  mandragora,  deci  ar  putea  fi  din  aceeași  specie.  
Mandragora este o plantă magică, care se presupune că atunci când o scoți din pământ, plânge. O fi sfecla 
sora ei mai mare, și mai matură, care nu se teme de cei care o scot din pământ, și de aceea… râde? [G.R.]
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CATAROI, cataroaie s. n. bolovan. 
Deși DEX-ul definește cuvântul 
„cataroi” ca „1. Apoplexie, dambla. 2. 
Guturai, gripă; gută.”, nu pot decât să 
îi râd în nas, pentru că DEX-ul nu a 
avut niciodată 10 ani, nu a locuit în 
Moldova, și nu a aruncat cu cataroaie 
în vrăghii. [G.R.]

MOMÂIE, momâi  s. f. 1. Schelet de 
lemn înfășurat în paie și acoperit de 
zdrențe, înfățișând un om, care este 
pus pe un teren cultivat pentru a 
speria și alunga păsările și animalele 
sălbatice dăunătoare; sperietoare, 
măgăoaie. 2. Fig. Epitet dat unei ființe 
urâte. Mogâldeață. 3. (Înv.) Semn care 
se pune la hotarul unei moșii; semn de 
aliniere.
Eu n-am treabă cu politica, dar îmi 
place literatura așa că, nu pot să nu mă 
bucur când politicienii noștri se 
dovedesc a fi capabili de fabricarea de 
metafore atât de grațioase ca „nu 
vreau să fiu un președinte momâie”. 
Well, asta e poezie curată. Să-l 
felicităm pe specimen pentru 
neinspirata alegere. Adevăratele 
momâi își apără culturile (nu doar pe 
alea agricole) și sunt impunătoare 
doar prin prezență. Bad, bad choice. 
[C.A.]

ZĂLUD adj. - Care și-a pierdut 
facultatea de a judeca normal; care și-a 
ieșit din minți; zănatic; zăpăcit; 
smintit; țicnit; scrântit; bezmetic.
2. Care este nestatornic; fluturatic.
3. Care vădește lipsa de inteligență; 
prost; nerod; năuc; stupid; netot; tont; 
nătărău; nătâng. „Lungă, slabă și 
zăludă/ Botezând natura udă/ C-un 
mănunchi de ciumafai/ Când se 
scutură de ciudă” (Balada unui greier 
mic). E vorba despre toamnă, ne-am 
înțeles, da? [C.A.] 

A  LOZI, lozésc, vb. IV (reg.) a glumi, a 
spune snoave. „(...) Maria Bălii – uite-o 
că vine – toată ziua prin odăi – să vezi 
ce zice,/ Că ea a stat toată viața cu 
fundu’ pe cămașă degeaba și nici 
tabla/ Înmulțirii n-o știe./ - Mărie, cât 
fac fă, nouă ori opt? Care e, fă, capitala 
Portugaliei?/ - Însoară-te, mă, 
Târziule, și nu mai lozi aci, cu copiii,/ 
Că ai și-nceput să iei culoarea cerii./ - 
Păi găsește-mi tu una, care să-mi placă 
și să-mi pupe mâna la comandă,/ Că 
acum o iau./ - În nădejdea aia, vezi să 
nu te pupe moartea rece.”
(Marin Sorescu, „Rânduieli”, 
oblivionesse.wordpress.com) [E.P.S.]

ANAPODA  adv., pe dos, altfel, în altă 
direcție decât trebuie, alandala, invers; 
adj. invar., care șochează prin felul său 
de a fi, ciudat, bizar, neobișnuit, 
straniu. Cuvântul își are originea în 
legenda împăratului Dudi Yoshima. A 
avut parte de cea mai scurtă domnie 
de până atunci: 7 luni. Din cauză că 
predecesorul său, Fu Pung Hong, nu a 
avut nici un copil, Dudi Yi Yoshima a 
trebuit să fie ales de popor. Primul (și 
ultimul) său copil a fost o fată care, de 
la vârsta de 7 ani, făcea toate lucrurile 
invers. S-a dovedit a fi cea mai 
neîndemânatică „prințesă” de pe 
teritoriul Chinei. Văzând aceasta, 
poporul și-a alungat împăratul cu 
pietre. Fiica sa purta numele de 
Anapoda Dex Yong, iar de atunci, prin 
analogie, toate lucrurile făcute în 
răspăr primesc atributul de lucru făcut 
anapoda. [S.P.]

AUROLAC s.n., lac pentru vopsit 
elemente metalice conținând solvenți 
cu efecte halucinogene; s.m. (fig.), 
copil al străzii care se droghează cu 
aurolac (p. ext.), redus mintal (n. 
Com.). Termenul, cu o origine 
„teatrală”, provine din Prahova. Mai 
precis, prima sa utilizare i-a fost dată 
de către dramaturgul român, I.L. 
Caragiale. Acest arhaism actoricesc 
denumea persoana ce juca rolul 
croitoresei/ croitorului din scenetele 
scriitorului. Pentru că numele 
figurantului era greu de pronunțat, 
Caragiale s-a hotărât ca acest rol să 
poarte o denumire aparte. Cuvântul 
este format din 3 segmente: au 
(reprezintă durerile provocate de 
înțepături), rol (funcția unui actor) și 
ac (obiectul în sine). Aceste termen 
„năzdrăvaș” nu este atribuit doar 
vagabonzilor din Timișoara sau doar 
acelor actori pasionați de Caragiale. În 
sudul Galațiului el este folosit pentru 
a-i striga pe acei îndrăgostiții care 
admiră apusul de la sfârșitul fiecărei 
zile, în general de pe aceiași bancă. O 
mărturisire a celui care administrează 
lacul Brateș ne spune că termenul este 
folosit încă de pe vremea copilăriei lui, 
el având astăzi 84 de ani. Iată 
explicația d-sale: „auro” vine de la 
aura lacului după apus și de la acei 
nori portocalii, iar „lac” vine din puț 
(râde sacadat); de fapt lacul provine 
din Japonia. Numai ăia s-au m-ai 
gândit și la vopsitul unghiilor. Dar 
asta este deja altă poveste (râde și mai 
sacadat); împăratul Zung Fu Ding era 
așa de fricos că-și rodea unghiile. Știi 
ce-a zis? Dacă mi le ung cu ceva, 
măcar vor fi aromate (râde până se 
sufocă). [S.P.]
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Sărbătorile și obiceiurile populare, grupate în preajma solstițiului de iarnă 
(20 decembrie - 7 ianuarie), poartă numele generic de sărbători de iarnă. 
Perioada este deschisă și închisă de sărbători prefațate de ajunuri (atât 
Crăciunul, cât și Boboteaza) și intersectate la mijloc de noaptea Anului Nou. 
Principalele sărbători ale ciclului de iarnă, Crăciunul,  Anul Nou, Boboteaza, 
au funcționat de-a lungul vremii ca momente independente de înnoire a 
timpului și de început de an.

Dan Horgan
meșter popular



Românii  folosesc,  pe lângă calendarul  oficial,  recu-
noscut de stat și Biserică, un calendar neoficial, calen-
darul popular, creat de popor și transmis folcloric. Spre 
deosebire de calendarul bisericesc oficial și de calenda-
rul civil, care constituie un simplu tabel al zilelor gru-
pate  pe  săptămâni  și  luni,  calendarul  popular  indică 
timpul  optim  pentru  arat  și  semănat,  pentru  pețit  și 
logodit, pentru moștenirea strămoșilor sau aflarea ursi-
tei.  Sărbătorile  și  obiceiurile  populare  care  au  loc  în 
decurs de o zi sau de mai multe zile, diurne sau noctur-
ne, cu dată fixă sau mobilă, dedicate divinităților calen-
daristice,  oamenilor,  animalelor,  păsărilor,  plantelor, 
fenomenelor terestre și cosmice, sunt cunoscute și res-
pectate, în unele zone etnografice, până astăzi. Unele au 
preluat  numele  sfinților  creștini,  altele  nu  au  nici  o 
legătură cu creștinismul („Caloianul”, „Paparuda”, „Dră-
gaica” etc.) sau sunt pe cale de a fi  asimilate,  precum 
Crăciunul, de creștinismul carpatic. Divinități moștenite 
de la substratul autohton, trac și greco-dac, cele împru-
mutate și asimilate de la greco-romani și de la popoarele 
orientale, cât și creațiile mitice strămoșești și românești 
alcătuiesc un original panteon.

Crăciunul (25 decembrie pe rit nou, 7 ianuarie pe rit 
vechi)  –  este  una  din  principalele  sărbători  ale  creș-
tinătății,  și  are un semnificativ strat precreștin.  Deoa-
rece  Evanghelia  nu  dă  niciun  detaliu  despre  data 
nașterii  lui  Iisus,  primii  creștini  au  ales  datele  de  25 
decembrie sau 7 ianuarie ca moment al nașterii Fiului 
lui Dumnezeu, la baza cărora în lumea romană, germa-
nică și orientală se celebrau diverse date de naștere ale 
zeilor  păgâni.  Astfel,  Crăciunul  a  însemnat  începutul 
culturii creștinești.

Crăciun este descendent al unui zeu solar, de origine 
indo-europeană, specific teritoriilor locuite de geto-daci, 
identificat  cu  zeul  roman  Saturn  și  cu  zeul  iranian 
Mithra. Timp de peste un mileniu, creștinii sărbătoreau 
Anul Nou în ziua de Crăciun. Determinativul de „moș” 
arată vârsta  zeului  adorat  care  trebuie să moară și  să 
renască împreună cu timpul calendaristic, la Anul Nou. 
În legătură cu Moș Crăciun au circulat multe legende. 
Prin tot ce face, Crăciun se opune sau împiedică naște-
rea pruncului creștin Iisus, deoarece venirea pe lume a 
acestuia înseamnă moartea Moșului. Tradițiile contem-
porane despre „sfântul” Crăciun, despre Moșul „darnic 
și bun”, încărcat cu daruri  sunt influențe livrești care au 
pătruns în cultura populară de la vest la est și de la oraș 
la sat. Sărbătorile de Crăciun durează în sens restrâns, 
trei zile (25-28 decembrie), sau în sens larg, 19 zile (20 
decembrie - 7 ianuarie).

Atunci când Dumnezeu a văzut că neamul omenesc 
este  asuprit  de  diavol,  S-a  milostivit  și  L-a  trimis  pe 
Arhanghelul Gavril să vestească Fecioarei Maria naște-
rea, prin puterea Duhului Sfânt, a Fiului lui Dumnezeu, 
făcut om,  Iisus Hristos.  Fiul  lui  Dumnezeu s-a  născut 
într-o  peșteră din  Bethleem și  a  fost  înfășat,  de  către 
Născătoarea  de  Dumnezeu,  în  ieslea  dobitoacelor.  El, 
Cel  care  venise  să  ne  mântuiască  pe  toți  de  păcatele 
noastre se putea naște într-un palat ca fiu de împărat și 
cu  un  trai  fericit  și  fără  de  griji.  Dar  Dumnezeu  a 
preferat ca El să vină pe lume ca un simplu muritor și să 
fie în mijlocul lor. Nașterea unui mare Împărat fusese 
prorocită de mult de Vrăjitori, care spuneau că „Stea din 
Iacov va răsări  și  va zdrobi  stăpâniile  lui  Moab”.  Trei 
magi,  Melchior,  Baltazar și  Gașpar,  cunoscând această 
prorocire, cercetau când o să apară această stea și când 
au  văzut  steaua  lui  Hristos  au  urmat-o  și,  căzând  în 
genunchi,  I  s-au închinat Lui  și  I-au adus daruri,  aur, 
tămâie și  smirnă.  Irod,  împăratul  iudeilor,  temându-se 
că va pierde tronul prin nașterea lui Mesia, a poruncit  
ca toți pruncii din Bethleem să fie uciși. Așa au murit 
14.000 de copii, dar Iosif și Maria au reușit să-L salveze 
pe Fiul Domnului, vestiți de un înger, fugind în Egipt. 
Dumnezeu s-a făcut om pentru a nu ne mai vedea căzuți 
în rele și nenorociri, pentru mântuirea păcatelor noas-
tre.  Crăciunul,  ziua  Nașterii  Domnului  Iisus  Hristos, 
este  cea  mai mare  sărbătoare  a  creștinismului.  La ro-
mâni, sărbătoarea Nașterii Domnului se sprijină pe un 
fond străvechi, legat de cultul solstițiului de iarnă, al lui 
Crăciun, personaj mitic dacic, dar și pe datinile romane 
legate de zilele „Soarelui Învingător” și Saturnalii. Pen-
tru că acum, la sfârșit de decembrie, este ziua cea mai 
mică a anului, Soarele trebuie ajutat,  prin tot  felul  de 
elemente magice, să nu moară. Una din cele mai vechi 
tradiții de Crăciun, păstrarea luminii, mai este păstrată 
de foarte puțini moldoveni. Sărbătoarea Nașterii Dom-
nului se leagă de solstițiul  de iarnă, aceasta fiind ziua 
cea mai scurtă din an. Pentru a „prelungi” și a păstra cât 
mai mult lumina zilei, oamenii făceau rug din bușteni 
pentru  a  lumina.  În  zilele  noastre,  acest  obicei  a  fost 
redus la imaginea pâinii care simbolizează bunăstarea.

În  tradiția  populară  se  spune  că  Fecioara  Maria 
trebuia  să-l  nască  pe  fiul  lui  Dumnezeu  și  umbla, 
însoțită de Iosif, din casă în casă, rugând oamenii să-i 
ofere  adăpost.  Ajunsă  la  casa  bătrânului  Crăciun,  și 
acesta  refuză  să  o  primească  pe  Fecioara  Maria  să-și 
nască  pruncul,  pentru  a  nu  le  „spurca”  locuința  prin 
nașterea  unui  copil  conceput  din  greșeală.  În  ascuns, 
Crăciunoaia,  soția sa, o găzduiește în ieslea vitelor pe 
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Maria,  moșindu-l  astfel  pe  Iisus.  Crăciun  a  aflat,  s-a 
supărat  și  i-a  tăiat  mâinile,  apoi,  de  frică,  a  fugit  de 
acasă. Crăciunoaia a umplut, cum a putut, un ceaun cu 
apă, l-a încălzit și l-a dus să spele copilul. Maria i-a zis 
să încerce apa și când a băgat cioturile mâinilor, acestea 
au crescut la loc. În altă variantă a poveștii, Maria suflă 
peste mâinile  Crăciunoaiei  și  acestea cresc la loc.  Vă-
zând această minune, Crăciun se convertește la crești-
nism. De bucurie că nevasta sa a scăpat cu bine, Crăciun 
aprinde un rug din lemne în jurul căruia se încinge o 
horă. După joc, Crăciun îi face daruri Fecioarei Maria și 
Pruncului  și  astfel  se  produce  transfigurarea  lui  Cră-
ciun  în  sfântul  care  aduce  daruri  copiilor  de  ziua 
Nașterii lui Iisus. În unele legende populare și colinde, 
Moș Ajun apare ca un cioban sau un baci  la turmele 
fratelui  său.  În  cultura  populară  românească,  Crăciun 
apare ca personaj cu trăsături  ambivalente:  are puteri 
miraculoase, ca eroii și zeii din basme, dar are și calități 
tipic umane. El este bătrân (are o barbă lungă) și bogat 
(de vreme ce are turme și dare de mână).

Sărbătoarea Nașterii  Domnului  a căpătat  o popula-
ritate deosebită, mai ales în Evul Mediu dezvoltat, odată 
cu  răspândirea  creștinismului  în  toată  Europa  și  nu 
numai. Asupra istoriei sărbătorii în cauză varsă lumină 
și  denumirea  ei  „Crăciun”.  Sunt  cunoscute  multe 
explicații  ale  termenului  Crăciun.  Dintre  toate  mai 
convingătoare  pare  a  fi  cea  care  vine  din  străvechea 
moldovenească „creare” ce înseamnă „naștere”.

Sărbătoarea Crăciunului este cea care deschide cele 
12  sărbători  religioase  domnești,  fiind  anunțată  prin 
obiceiul copiilor de a merge cu Steaua și colindul pentru 
a vesti Nașterea Mântuitorului. Sărbătoarea de Crăciun 
îmbină  o  mulțime  de  obiceiuri.  Dominantă  este  com-
ponenta creștină care marchează nașterea lui Hristos și 
ea  se  vede  în  colindele  religioase  „Steaua”  și  „Irozii”. 
Crăciunul marchează însă și un nou ciclu de viață, înce-
putul  unui  nou  an  roman.  Obiceiurile  au semnificații 
multiple.

Pe de o parte, se întrevede urarea menită a prevedea, 
a provoca îndeplinirea dorințelor omului și  ale comu-
nității, dar și protejarea față de forțele răului. Colindul, 
în acest context,  începe nu întâmplător,  seara și  după 
reguli bine stabilite.

În seara de Ajun colindă doar copiii,  simboluri  ale 
purității, ale curățeniei fizice și morale.

Abia seara  colindă flăcăii,  femeile  fiind  excluse,  să 
umble cu capra sau brezaia. Ceata de colindători se or-
ganizează pe vecinătăți și merge din casă în casă pentru 
că urarea lor este socotită de bun augur. Arsenalul lor 
este format din bețe, bice și nelipsitul șirag de zurgălăi 
prinși la glezne sau la brâu și care are menirea ca, prin 
zgomotul  făcut,  să  alunge  forțele  malefice.  Ca  și  în 
celelalte jocuri cu măști practicate în timpul sărbătorilor 
de  iarnă,  și  în  jocul  caprei  și-au  făcut  loc,  pe  lângă 
măștile clasice (ciobanul, țiganul, butucarul), măștile de 
draci și moși, și profiluri ocupaționale (ursari, crâșma-
rul,  căldărarul,  agricultorul  etc.)  care  prin  strigăte, 
chiote,  mișcări  caraghioase,  măresc  nota  de  umor  și 
veselie, dând uneori o nuanță de grotesc care are meni-
rea  de  a  stigmatiza  toate  racilele  din  comunitate.  În 
același cadru trebuie amintite jocurile cu măști: capra cu 
variantele  sale,  brezaia,  ursul,  căluții,  dar  și  ceata  de 
mascați.

Sărbătorile  de iarnă,  începute de Ignat,  continuând 
cu Crăciunul odată cu Nașterea lui Iisus, se încheie abia 
de  Sfântul  Vasile,  când  în  lumea  satului  au  loc  alte 
petreceri  unde,  într-un  cadru  special,  sunt  prezentate 
comunității viitoarele cupluri și astfel viața își reia ciclul 
firesc, odată cu renașterea naturii.

Primii  creștini  nu celebrau nașterea lui  Iisus pe 25 
decembrie,  considerând  că  aceasta  a  avut  loc  în  luna 
septembrie,  odată  cu  Rosh  Hashaná  (sărbătoare  din 
calendarul iudaic). În anul 264, Saturnaliile au căzut pe 
25 decembrie și împăratul roman Aurelian a proclamat 
această  dată  „Natalis  Solis  Invicti”,  festivalul  nașterii 
invincibilului Soare.

  

sociomania

Ca și în celelalte jocuri cu măști practicate în timpul sărbătorilor de iarnă,

     și în jocul caprei și-au făcut loc, pe lângă măștile clasice (ciobanul, țiganul, 
butucarul), măștile de draci și moși, și profiluri ocupaționale (ursari, crâșmarul,

 căldărarul, agricultorul etc) care prin strigăte, chiote, mișcări        
            caraghioase, măresc nota de umor și veselie, dând uneori o nuanță

de grotesc care are menirea de a stigmatiza toate racilele din comunitate.



În anul  320,  papa Iuliu  I  a specificat  pentru prima 
dată oficial data nașterii lui Iisus ca fiind 25 decembrie. 
În 325, împăratul Constantin cel Mare a desemnat oficial 
Crăciunul  ca  sărbătoare  care  celebrează  nașterea  lui 
Iisus. Tot el a decis ca duminica să fie „zi sfântă” într-o 
săptămână de șapte zile  și  a introdus  Paștele  cu  data 
variabilă.  Cu toate  acestea,  cele  mai  multe țări  nu au 
acceptat Crăciunul ca sărbătoare legală decât din secolul 
al XIX-lea. Mai mult de un mileniu, creștinii au sărbă-
torit  Anul  Nou în ziua de Crăciun  (25 decembrie),  în 
imediata apropiere a solstițiului de iarnă: în Franța până 
în anul 1564, în Rusia până în vremea țarului Petru cel 
Mare, iar în Țările Române până la sfârșitul secolului al 
XIX-lea.

În Statele Unite,  Alabama a fost primul stat care a 
adoptat Crăciunul ca sărbătoare legală, în 1836. Oklaho-
ma a  fost  ultimul  stat,  în  1907.  Unul  dintre  cele  mai 
îndrăgite  obiceiuri  de  Crăciun,  colindatul,  era pe  vre-
muri interzis. Cel care a decis că muzica este nepotrivită 
pentru o zi solemnă cum este Crăciunul a fost Oliver 
Cromwell,  care, în secolul al XVII-lea a interzis colin-
dele.

Cel  mai  vechi  cântec  creștin  de  Crăciun  este  „Jesus 
refulsit  omnium”,  compus  de  St.  Hilary  din  Poitiers,  în 
secolul al IV-lea. Cea mai veche transcriere după un colind 
englezesc îi aparține lui Ritson și datează din 1410. În 1818, 
ajutorul de preot austriac Joseph Mohr a fost anunțat cu 
o zi înaintea Crăciunului că orga bisericii sale s-a stricat 
și nu poate fi reparată la timp pentru slujba de Crăciun. 
Foarte trist din această pricină, el s-a apucat să scrie trei 
piese care să poată fi cântate de cor și acompaniate la 
chitară. Una dintre ele era „Silent Night”, care în pre-
zent este cântată în peste 180 de limbi străine de mili-
oane de persoane.

Crăciunul  în  România  este  o  sărbătoare  principală 
anuală,  la  fel  ca  în  majoritatea  statelor  creștine.  Cră-
ciunul a fost introdus odată cu apariția creștinismului în 
România, dar a avut o perioadă de întrerupere în timpul 
comunismului  când religia,  Iisus Hristos  și  Crucea au 
fost interzise de dictatorul Nicolae Ceaușescu.

Colindatul  este  unul  dintre  obiceiurile  de  Crăciun 
care se păstrează cel mai bine și în satele românești. Pe 
lângă  mesajul  mistic,  multe  obiceiuri  practicate  în 
această zi sunt legate de cultul fertilității și de atragerea 
binelui asupra gospodăriilor.

În unele sate se păstrează și astăzi un alt obicei: cel 
mai în vârstă membru al familiei trebuie să arunce în 
fața colindătorilor boabe de grâu și de porumb. Bătrânii 
spun că, dacă boabele peste care au trecut colindătorii 
vor fi date găinilor, acestea vor fi spornice la ouat. Ei 
cred, de asemenea, că vor avea o recoltă foarte bună în 
anul următor dacă vor amesteca sămânța pe care o vor 
pune în brazdă cu boabele folosite în ajun la primirea 
colindătorilor.

În satele de pe Valea Mureșului, Crăciunul este încă 
legat de anumite credințe populare care se păstrează și 
în prezent, iar obiceiul de a oferi daruri își are originile 
într-o legendă pe care numai bătrânii o mai cunosc.

Dacă primul  care intră în casă de Crăciun este  un 
bărbat,  oamenii  cred că este un semn de bunăstare și 
sănătate  pentru  anul  următor.  Pentru  a  atrage  binele 
asupra  caselor  lor,  oamenii  țin  masă  întinsă  toată 
noaptea.  Tot semn de bunăstare este și  purtarea unui 
obiect de vestimentație nou și de culoare roșie. 

În ajunul Crăciunului, copiii merg cu colindul și cu 
Steaua,  pentru  a  vesti  nașterea  lui  Iisus.  Originea 
colindelor, texte rituale dedicate Crăciunului și Anului 
Nou,  nu  este  cunoscută  cu  exactitate  în  istoria 
românilor.  Copiii  merg  la  colindat,  la  casele  frumos 
împodobite,  cântând  „Steaua  sus  răsare”  și  „Bună 
dimineața la Moș Ajun!” și alte cântece, fiind răsplătiți 
de gazde cu fructe, covrigi, dulciuri și bani.

Semnificațiile colindatului se pierd departe în negura 
vremii.  Colindatul  simbolizează  în  esență  moartea 
vechiului  an  și  nașterea  celui  nou.  Și  dincolo  de 
semnificația  religioasă,  colindele  pot fi  considerate cu 
ușurință drept rituri străvechi ce amintesc de un cult al 
fertilității, dar și rituri de pregătire a feciorilor pentru 
viitoarea viață de familie.

Începând cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de la 
miezul nopții și până la revărsatul zorilor, ulițele satelor 
răsunau de glasul micilor colindători. În orașe întâlnim 
colindători  odată  cu  lăsarea  serii  și  până  în  miez  de 
noapte.  Colindătorii  cu  o  bâtă  în  mână și  căciula  pe 
urechi, o trăistuță în care pun darurile oferite de gazde, 
obiceiul  semnificând,  noroc  și  belșug  în  casa  gospo-
darului,  merg  din  casă-n  casă  și  strigă  la  ferestrele 
luminate: „Bună dimineața la Moș Ajun, Ne dați ori nu 
ne dați”. Dacă cei din casă întârzie a le deschide ușa spre 
a le împărți colindeți, încep să cânte mai departe: „Am 
venit și noi odată/  La un an cu sănătate/ Și la anul să 
venim/ Sănătoși să vă găsim!/ Ne dați, ne dați ori nu ne 
dați”.

Colindatul  este  cea  mai  răspândită  tradiție  a 
românilor. Colindatul este un scenariu compus din texte 
ceremoniale (colinde), formule magice, dansuri, gesturi, 
interpretat în casă, pe ulițe, de o ceată sacră. În ajunul  
Crăciunului,  ca și  în ajunul  Anului  Nou în toate pro-
vinciile românești copiii formează grupuri și pornesc pe 
la casele gospodarilor cântând cântece ce au refrenuri 
ca: „Florile dalbe”, „Lerui ler”, „Ziurel de ziuă” ori „Vale-
rim”  și  „Veler  Doamne”.  Cadoul  tradițional  pentru 
colindători  este  pâinea  (simbol  al  belșugului),  pentru 
flăcăi  –  colaci  mari  pregătiți  special,  pentru  copii  – 
colaci  mai  mici,  hulubi,  înnodați,  nuci,  mere  și  bom-
boane.
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În afară de seara mare a colindelor se mai colindă și 
în  seara  Sfântului  Vasile,  paralel  cu  Plugușorul  sau 
Uratul, precum și de Florii și Paște. Colindele transmit 
urări  de  sănătate,  rod  bogat,  împlinirea  dorințelor  în 
noul  an.  Când persoanele colindate nu primesc colin-
dătorii, închid ușile sau nu oferă daruri, efectele magice 
sunt opuse, ei încălcând regulile acestui obicei.

Colindatul  cu  motive  religioase,  deși  de  origine 
bisericească, e totuși format tot după modelul colinda-
tului de tip păgân întrucât are de fapt origine comună 
cu acesta.

Astfel  întâlnim:  Colindele  Domnului  (În  drum spre 
Vicleim, Nașterea Domnului, Vestirea Păstorilor, Închina-
rea  Păstorilor,  Pornirea  Magilor  după  stea,  Închinarea 
Magilor,  Tăierea Pruncilor, Numele Domnului, Patimile 
Domnului,  Vânzarea  și  Răstignirea,  Coborârea  de  pe 
Cruce),  Colindele  Sfinților  (Colindul  Crăciunului,  Sf. 
Vasile,  Sf.  Nicolae,  Sf.  Ion,  etc.).  Creatorii  acestor 

producții populare sunt diferiți, după cum diferit este și 
felul colindului: pentru cele religioase de nuanță creștină 
putem socoti că făuritorii  sunt preoții,  călugării  și cân-
tăreții bisericești, dascălii,  fiindcă ei erau cunoscători ai 
Evangheliilor și ai Vieților Sfinților.

Colindele Omului sau colindele profane au un caracter 
liric, și  de multe ori sunt adaptate de colindători la si-
tuația celor în față cărora le cântă: Colind de copil mic, de 
fată  mare,  de flăcău,  colindul omului  bogat și  milostiv, 
colind  de  preot,  de  cioban,  de  vânător,  de  pescari,  de 
marinari,  colind de viteaz,  de familie,  de însurățel,  etc. 
Colindele profane, cu autori anonimii, creatori talentați 
care  au  făurit  poezia  populară.  Peste  această  creație 
inițială s-a suprapus prelucrarea veac de veac și an de an 
în obiceiurile și datinile strămoșești, la marile sărbători de 
iarnă. 

De la Crăciun și până la Bobotează copiii umblă cu 
Steaua,  un  obicei  vechi  ce  se  întâlnește  la  toate 
popoarele creștine și este o parte foarte importantă din 

festivitățile  Crăciunului  românesc.  În  prima  zi  de 
Crăciun,  mulți  colindători  umblă  pe  străzile 

acoperite  cu  zăpadă  ale  orașelor  și  satelor, 
ținând  în  mână  o  stea  făcută  din  carton  și 
hârtie cu scene biblice pictate pe ea. Tradiția 
din România cere ca cei  mici  să meargă din 
casă  în  casă,  cântând  cântece  de  stea  și 
recitând poezii sau legende, pe toată perioada 
Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, 
acoperită cu staniol și  decorată cu clopoței  și 

panglici  colorate.  O  imagine  a  Sfintei 
Familii este lipită în centrul stelei și întreaga 
creație este atașată de o coadă de mătură sau 
de un băț puternic.

Acest obicei vrea să amintească steaua care 
a vestit nașterea lui Iisus și i-a călăuzit pe cei 
trei  magi.  Cântecele  despre  stea  provin  din 
surse  diferite:  unele  din  literatura  bizantină 

ortodoxă, altele din literatura latină medievală a 
Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanță 
Calvină  și  multe  dintre  ele  chiar  din  tradițiile 
locale. Micul cor al stelarilor, care intră în casă în 

zilele Crăciunului, cântă versuri religioase despre 
nașterea  lui  Iisus.  Această  dramă  religioasă  ne 

înfățișează  misterul  Nașterii  Domnului  în  toate 
fazele sale. Personajele dramei sunt Irod și ceata sa de 

Vicleim, un ofițer  și  soldați  îmbrăcați în portul  osta-
șilor romani, trei crai sau magi, un cioban, un prunc și 
în unele părți o paiață. 

Vicleimul  apare  la  noi  pe  la  sfârșitul  secolului  al 
XVIII-lea.  Originea  lui  este  apuseană  și  se  leagă  de 

misterul  celor trei  magi  ai  Evului  Mediu.  Introdus de 
timpuriu în Germania și Ungaria, a pătruns la noi prin 
sașii  din Transilvania. Din prima formă a Vicleimului, 
prezentarea  magilor  și  dialogul  lor,  s-au  dezvoltat  pe 
rând, prin activitatea micilor cărturari, trei tipuri prin-
cipale, în cele trei mari ținuturi: Muntenia, Moldova și 
Ardeal.

Alături de partea religioasă a Irozilor, s-a dezvoltat 
mult  timp,  poate  chiar și  astăzi,  partea profană,  jocul 
păpușilor.  Într-o  cutie  purtată  de  doi  băieți  este 
înfățișată grădina lui Irod și o parte din piața orașului. 
Moș  Ionică,  îngrijitorul  curții  și  o  paiață  dau  naștere 
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unei  serii  de  scene  care  satirizează  întâmplări  și 
obiceiuri  prin  care  sunt  ridiculizați  hoții,  fricoșii  ori 
femeile ce se sulemenesc. Vechi de tot, teatrul păpușilor 
a fost o petrecere plăcută chiar în palatele domnitorilor 
țării.

Jocul  „caprei”  (omorârea,  bocirea,  înmormântarea, 
învierea) a fost la origine, desigur, un ceremonial grav, 
un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare jocul a 
devenit  un ritual  menit  să aducă rodnicie  anului  care 
urmează, spor de animale în turmele păstorilor, succesul 
recoltelor - invocat și evocat de boabele care se aruncau 
de gazdă peste cortegiul  caprei. Aceasta se pare că își 
are originea în obiceiurile  romanilor și  elinilor,  fie  în 
jocurile  și  cântecele  desfășurate  în  jurul  altarelor 
păgâne de preoții  sau cântăreții  travestiți  în dobitoace 
cu ocazia sărbătorilor date pentru cinstea zeilor, ori în 
versurile  satirice contra generalilor  ce repurtau vreun 
triumf, fie în amintirile vagi despre dansurile cunoscute 
la greci sub numele unor păsări răpitoare.

Capra joacă după fluier, iar la terminare, unul din 
flăcăi, apropiindu-se de masa unde sunt membrii 
familiei,  începe să vornicească. Flăcăii  joacă pe 
stăpâna casei, pe fete și chiar servitoare, dacă 
sunt în casă și apoi  mulțumind se îndepăr-
tează.

Un vechi obicei al românilor din satele 
unor  zone  ale  țării,  ca  de  pildă  cele  din 
Oltenia, era acela ca, în Ajunul Crăciunului, 
gospodarii  să se trezească dimineață devre-
me, să facă focul în sobă și cu o rămurică a 
unui pom din grădină să jăruiască jarul stând 
la gura sobei  și  să spună:  „Bună dimineața 
lui Ajun!/ C-a venit într-un ceas bun/ Să ne-
aducă:  porcii  grași  și  unturoși/  Și  oamenii 
sănătoși;/ Vacile cu viței, oile cu miei, scroa-
fele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ouă...” 
Și tot  așa se continua cu ceea ce gospodarii 
doreau să aibă, ca în final să se spună „La anul 
și la mulți ani!”

Pentru  cea  mai  așteptată  sărbătoare  din 
decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 
măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri 
mai  recente.  Întâmpinată cu bucurie,  Nașterea 
Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici 
foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de 
Iarnă, momentul în care natura dă speranțe 
că va renaște.

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu 
numai cântec și gest ritual, ci și numeroase 
mesaje și simboluri ale unei străvechi spiri-
tualități  românești.  El  s-a  păstrat  asociin-
du-se câteodată cu celebrarea marelui eve-
niment creștin care este Nașterea Domnu-
lui Iisus Hristos.

În  Moldova  se  zice  că,  spre  Crăciun,  se 
pun din toate mâncărurile într-o strachină, pe 
prispă,  sub fereastră,  dar să nu guști  din mân-
care, căci noaptea vine ursitorul, degustă și atunci îl 
vezi prin fereastră. Iar în ziua de Anul Nou se zice că e 
bine ca fetele să deschidă poarta dis-de-dimineață, că se 
mărită.
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Ionuț Șorea

Persoanele de origine slavă din 
România sărbătoresc și în data de 7 
ianuarie Crăciunul, pentru că de 
fapt Crăciunul lor este pe aceea 
dată la două săptămâni după 
Crăciunul românesc, ortodox. În 
aceste zile sfinte se respectă tradiții 
vechi de sute de ani. Cetele de 
feciori se formau în vechime după 
Sfântul Andrei sau chiar după 
Sfântul Nicolae, se strângeau 
laolaltă și mergeau să colinde la 
casele vecinilor sau la casele altor 
oameni. 

În Maramureș, în ajun de Crăciun 
există obiceiul de a se împodobi în casă 
sau în curte un brad cu diferite globuri, 
cu beteală ori cu bomboane de ciocolată 
numite „saloane”. Cele trei zile de 
sărbătoare ale Crăciunului 25, 26 și 27 
decembrie aduc liniște și pace în case.



Acum, ca și atunci, se cântă „O ce veste minunată”, o 
melodie  foarte  veche  și  foarte  populară  sau  „O  brad 
frumos”. Colindătorii sunt serviți cu produse alimentare 
(colaci  făcuți  în  casă)  sau bani.  Grupul  de colindători 
cuprindea un număr impar de persoane de 3, 5 sau 21 de 
băieți,  în  funcție  de  câți  se  aflau  în  sat  cu  vârste 
cuprinse între 18-20 de ani și necăsătoriți. Unii dintre ei 
licitau pentru funcția de vătaf mare. Această funcție se 
negocia, iar cel care depunea o garanție mai mare era 
ales, după care, banii adunați îi reveneau lui. Tot acum 
se alege un vătaf mic, un stegar, un casier și un colcer 
(care are grijă de alimente) precum și un crâșmar care 
era responsabil cu băutura.

Vătaful mare alegea o gazdă din sat și, dacă nici unul 
nu știa să cânte la vreun instrument, se tocmeau lăutari. 
Feciorii învățau colinde, făceau steagul și își pregăteau 
straiele de sărbătoare.

Între Crăciun și Anul Nou ceata de feciori se mută cu 
totul la gazda pe care au ales-o. Pe toată această peri-
oadă,  ei  locuiau  în  cea  mai  mare  cameră,  iar  gazdele 
erau,  pentru  ei,  mamă  și  tată.  Bărbatul  supraveghea 
disciplina cetei de feciori iar femeia avea grijă de cură-
țenia  gospodăriei.  După  rostirea  colindei  la  fereastră, 
flăcăii sunt invitați în casă, sunt ospătați și răsplătiți. În 
casele  cu  fete,  are  loc  o  mică  petrecere.  Fata  care 
urmează să se mărite este scoasă la joc fie de șeful cetei, 
fie de flăcăul care o simpatizează.

Pe toată perioada colindatului feciorii nu aveau voie 
să umble singuri, ci numai în ceată. De multe ori, unii  
dintre  ei  se  legau fârtați,  o  legătură cu  mult  mai  pu-
ternică decât cea a fraților de sânge. Dacă unul dintre ei 
încălca regula și pleca de unul singur era prins și legat 
de mâini și de picioare, după care era plimbat cu sania 
prin  tot  satul.  În  tot  acest  timp,  el  trebuia  să  strige: 
„Cine face ca mine, așa să pățească!”

În  Ardeal,  sărbătorile  de  Crăciun  încep  de  la  Sf. 
Nicolae (6 decembrie), când fetele se adună în grup, încă 
din seara de 5 decembrie, și frământă plăcințele care vor 
fi unse cu ou, pentru a doua zi. Doar la 9 fix seara, nici  
un minut mai devreme sau mai târziu, năvălesc flăcăii și 
se încinge petrecerea. O credință ciudată a colectivității 
de  germani  este  aceea  practicată  de  Sfânta  Lucia  (12 
decembrie), când capul familiei umblă cu o tavă cu jar 
pe care este așezată o crenguță cu care afumă și cele mai 
ascunse cotloane ale casei, șurii, beciului, podului.

Tot în Transilvania se obișnuiește ca în noaptea de 
Crăciun,  la un semn al  diacului,  mirenii  să arunce cu 
boabe de porumb strigând: „Rod în cucuruzi!”. Se pare 
că acest obicei este o transformare interesantă a unui 
obicei  din  Polonia,  unde  mirenii  aruncă  în  preot  cu 
boabe  de  ovăz  -  în  amintirea  lapidarii  Sf.  Ștefan.  De 
asemenea, o veche tradiție este „mersul cu icoana”, un 
fel  de  colindat  al  preoților  din comunitățile  locale cu 
icoana Nașterii  Domnului, binecuvântându-se casele și 
creștinii.  Pe parcursul  nopții  de Ajun, cetele  de flăcăi 
străbat ulițele, de la un capăt la altul al satului, pentru a 
vesti Nașterea Domnului.

Însă,  deoarece  Pruncul  Sfânt  nu  a  fost  creat  ci 
întrupat,  elitele  bisericești  au  înlocuit  acest  termen 

popular  cu  acela  de  sărbătoarea  Născutului,  cum se 
constată în Evanghelie și în Cazania lui Varlaam, de 

unde  au  derivat  numele  sărbătorii  în  limbile 
Europene: Noël, Natal, Natale, Navidad, Nati-

vity.
În multe localități de la noi, Crăciunul 

se  sărbătorește  pe  stil  vechi,  însă,  în 
ultimul  timp,  împreună cu  răspândirea 
și influența tradițiilor  din Vest,  moldo-
venii au început să sărbătorească această 
sărbătoare și pe stil nou, ghidându-se de 
principiul „sărbătorile adevărate nicide-
cum nu pot fi puține”. Sărbătoarea Cră-
ciunului este precedată de o perioadă de 

post,  așa-numitul  Post  al  Crăciunului. 
Postul  durează  șase  săptămâni,  15  no-

iembrie  −  24  decembrie  pentru  cei  care 
sărbătoresc  Crăciunul  pe  stil  nou  și  24 

noiembrie − 7 ianuarie pentru cei care sărbă-
toresc  pe  stil  vechi.  În  timpul  acestuia  este 
interzisă  consumarea  produselor  din  carne, 
ouă și lapte. În acest post,  creștinii  ortodocși 
consumă bucate tradiționale precum: borș gros, 
borș din legume cu fasole sau cartofi, geandră 

de mămăligă, bucate din cartofi, legume, mură-
turi, fasole, turte cu mac etc.

Reprezentările lui Moș Crăciun s-au schimbat 
de-a lungul vremii, astfel că între imaginea acestuia 

în vechea cultură populară - de frate mai bogat și mai 
inimos al lui Moș Ajun - și imaginea contemporană - de 
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personaj iubit de copii - există mari diferențe. Tradițiile 
contemporane despre  „sfântul” Crăciun, despre Moșul 
„darnic  și  bun”,  încărcat  cu daruri  multe sunt printre 
puținele influențe livrești pătrunse în cultura populară 
de la vest la est și de la oraș la sat.

Pe de altă parte, ideea de spiriduși de Crăciun vine 
din credința străveche că gnomii păzeau casa omului de 
spiritele rele. Spiridușii au fost iubiți și urâți pentru că, 
deși uneori se purtau cu bunăvoință, puteau ușor să se 
transforme  în  ființe  răutăcioase  și  nesuferite,  atunci 
când nu erau tratați cum se cuvine. Percepția  răspândi-
tă era că ei se purtau precum persoana cu care aveau 
de-a face, fiind fie răutăcioși, fie drăguți. În Evul Mediu, 
în loc să ofere daruri, spiridușii mai degrabă așteptau să 
le  primească.  Abia pe  la  mijlocul  secolului  al  XIX-lea 
spiridușii au devenit prieteni ai lui Moș Crăciun.

Scriitorii  scandinavi,  cum  ar  fi  Thile,  Toplius  și 
Rydberg, au combinat cele două trăsături oarecum con-
tradictorii ale personajelor: ei îi prezentau pe spiriduși 
puțin răutăcioși, dar buni prieteni și ajutoare de nădejde 
ale lui Moș Crăciun. Unii spun că sunt 13 spiriduși, alții 
sunt  convinși  că  este  vorba  de  9,  alții  -  de  6.  Într-o 
vreme se credea că Moș Crăciun și spiridușii săi se simt 
foarte bine în casa lor de la Polul Nord.  În 1822, poetul 
american Clement Clark a publicat lucrarea A Visit From 
St. Nicholas (cunoscută și ca The Night Before Christmas), 
în care el  l-a descris pe Moș Crăciun ca pe un spiriduș 
bătrân și blând, care zboară în jurul lumii într-o sanie trasă 
de  opt  reni.  În  1885,  Thomas  Nast  a  desenat  doi  copii 
privind la o hartă a lumii și urmărind călătoria Moșului de 
la Polul Nord în Statele Unite, deci se presupunea că acolo, 
în îndepărtatul Nord, locuiește bătrânul cel bun. 
Dar în 1925 s-a descoperit că nu există reni la 
Polul  Nord,  așa că toți  ochii  s-au întors  spre 
Finlanda, unde există multe astfel de animale.

În 1927, Markus Rautio, un prezentator de 
emisiuni  pentru  copii  la  postul  național  de 
radio finlandez, a declarat că Moșul locuiește 
pe un munte în Laponia. Astăzi pare aproape 
sigur însă că Moș Crăciun și cei 11 spiriduși 
ai lui stau bine ascunși undeva pe muntele 
Korvatunturi în Laponia, Finlanda, în apro-
piere de granița cu Rusia. Pepper Minstix, 
unul dintre spiriduși, este paznicul credin-
cios  al  satului  lui  Moș  Crăciun.  Cum 
reușește acesta  să se miște atât  de repede, 
într-o  noapte,  din  Laponia  până  în  casele 
tuturor  copiilor  din  lume? Cu foarte  multă 
vreme în urmă, Moș Crăciun și spiridușii săi 
au  descoperit  formula  specială,  secretă,  a 
prafului  magic  pentru  reni,  care  îi  face  să 
zboare. Acest praf magic este împrăștiat peste 
fiecare ren cu puțin timp înainte de a pleca din 
Laponia,  în  ajunul  Crăciunului.  Este  suficient 
pentru  a-i  face  să  zboare  întreaga  noapte  în  jurul 
lumii. Zborul este, de altfel, foarte rapid: aproape de 
viteza luminii. Rudolph este cel mai celebru ren, fiind 
conducătorul  celorlalți  opt,  pe  nume  Blitzen,  Comet, 
Cupid, Dancer, Dasher, Donder, Prancer și Vixen. Când 
Rudolph  era  pui,  nasul  său  a  fost  atins  de  Magia 
Crăciunului și de atunci este strălucitor și roșu.

Pe teritoriul românesc, Crăciunul este una dintre cele 
mai  mari  sărbători  ale  creștinilor,  printre care se mai 
numără Paștele și Rusaliile.

Pomul de Crăciun este un brad împodobit, substitut 
al  zeului  adorat  în  ipostază  fitoformă,  care  moare  și 
renaște la sfârșit de an, în preajma solstițiului de iarnă, 
sinonim cu Butucul de Crăciun. Împodobirea bradului și 
așteptarea  de  către  copii  a  „Moșului”,  numit,  în  sud-
estul Europei, Crăciun, care vine cu daruri multe, este 
un obicei  occidental  care  a  pătruns  de la  oraș  la  sat, 
începând  din  a  doua  jumătate  a  secolului  al  XIX-lea. 
Pomul  de  Crăciun  s-a  suprapus  peste  un  mai  vechi 
obicei al incinerării Butucului (zeul mort) în noaptea de 
Crăciun, simbolizând moartea și renașterea divinității și 
a anului la solstițiul de iarnă, Obiceiul a fost atestat la 
români, aromâni, letoni și sârbocroați.

O altă  poveste despre Crăciun,  mai  puțin cunoscută, 
spune că,  în  secolul  al  VII-lea,  călugării  foloseau  formă 
triunghiulară a bradului pentru a descrie Sfânta Treime. În 
jurul anului 1500, oamenii au început să vadă în bradul de 
Crăciun un simbol al copacului din Paradis și au atârnat în 
el mere roșii, simbol al păcatului originar. În secolul al XVI-
lea, însă, familiile creștine au început să decoreze brazii cu 
hârtie colorată, fructe și dulciuri. Dar mai înainte, în secolul 
al XII-lea, oamenii obișnuiau să atârne brazii de Crăciun în 
tavan, cu vârful în jos, ca simbol al creștinătății.

Deși  în  Europa  originea  sa  precreștină  nu  mai  e 
contestată  de nimeni,  părerile  rămân totuși  împărțite: 
unii văd în el o reprezentare a „arborelui lumii’’, alții îl 
consideră  o  referire  directă  la  „arborele  Paradisului’’, 
împodobit cu mere de un roșu aprins, care amintesc de 
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păcatele comise de primii oameni, înainte de alungarea 
lor din Rai. Până în sec. al XV-lea, crenguțele verzi cu 
care erau împodobite casele cu ocazia Crăciunului, ca și 
darurile  pe  care  le  făceau  oamenii  unii  altora,  erau 
considerate tradiții păgâne. Dar nu peste multă vreme, 
în locul acestora va fi folosit un arbore întreg. Pomul de 
Crăciun,  așa  cum îl  cunoaștem noi  astăzi,  decorat  cu 
globuri în care se reflectă lumina scânteietoare a lumâ-
nărilor sau a instalației electrice, nu a fost dintotdeauna 
împodobit  astfel.  Conform  documentelor,  în  1605,  la 
Strasbourg a fost înălțat primul pom de Crăciun, într-o 
piață publică. Nu avea încă lumânări și era împodobit cu 
mere roșii. În 1611, la Breslau, ducesa Dorothea Sybille 
von  Schlesien  împodobește  primul  brad  așa  cum  îl 
cunoaștem noi astăzi.

După 1878, decorațiunile (globurile) de Crăciun din 
sticlă argintată de Turingia au tot mai mult succes, așa 
că această tradiție pur germană va cuceri întreaga lume, 
fiind adoptată pretutindeni, fie că este vorba despre țări 
din  Asia,  Africa,  America  de  Nord  și  de  Sud  sau 
Australia.  La  sfârșitul  sec.  al  XIX-lea,  în  saloanele 
germane, sărbătoarea era de neconceput fără pomul de 
Crăciun,  împodobit  și  scânteietor.  În  1776,  prin inter-
mediul  soldaților  germani  care  participau  alături  de 
englezi la războiul de independență, tradiția pomului de 
Crăciun  ajunge  și  în  Statele  Unite,  iar  în  anul  1880 
cucerește și Casa Albă.

La noi obiceiul a pătruns odată cu influența germană, 
când primii  studenți  români  au început  să  meargă  la 
studii la universitățile din Berlin sau Viena și la curtea 
regală a dinastiei Hohenzollern, sosită în Țările Române 
în 1866 unde prinții  și  prințesele au început să împo-
dobească bradul, obiceiul fiind imediat imitat de proti-
pendada bucureșteană. Cântecul german de Crăciun, „O 
Tannenbaum”, cu versuri de Melchior Franck, puse pe o 
melodie  populară  din  Silezia,  din  secolul  al  XVI-lea, 
devine în limba română „O brad frumos”,  iar  obiceiul 
împodobirii bradului pătrunde în toate casele românilor.

Păgânii credeau că grânele au un spirit pe care, de 
obicei,  îl  identificau  cu un animal,  astfel  se  explică o 
serie de credințe și superstiții. În Bucovina și Moldova, 
din primul aluat se face un colac special,  numit „Cră-
ciun” sau „Crăciunel” în formă de cifră opt neîncheiată. 
Crăciuneii se pun la icoană și se păstrează toată iarna 

pentru a fi folosiți în practicile începutului de an agrar. 
Craciunelul este luat de pe perete atunci când are loc 
echinocțiul  de  primăvară,  la  23  martie,  atunci  când 
gospodarul iese la arat. După ce întoarce prima brazdă, 
bărbatul rupe Craciunelul în 3 bucăți: o bucată o pune 
sub brazdă, o altă o dă animalului din curte iar cea de-a 
treia o mănâncă el pentru a avea sănătate și putere. În 
Botoșani, în ajunul Crăciunului și  al  Bobotezei,  se fac 
două plăcinte, una o dai întâi argatului care e la vite, dar 
trebuie  să fie  mâncăcios,  că  apoi  mănâncă bine vitele 
peste  an  și  cealaltă  o  rupi  în  bucățele  s-o  dumici  în 
mâncarea vitelor. Când le dai să mănânce zici: „Cinați 
sănătos că și noi cinăm”.  Prin urmare, rădăcinile sărbă-
torii  Crăciunului  ajung  până  la  arhaicele  culte  solare 
agrare. Ea face parte din cele 12 sărbători domnești (îm-
părătești) ale Bisericilor bizantine. 

Interesant este obiceiul respectat de gospodinele din 
sudul  Moldovei  și  anume  prepararea  a  douăsprezece 
feluri de mâncare de post în onoarea celor 12 apostoli 
din  Cina  cea  de  Taină  (grâu  pisat  și  fiert  îndulcit  cu 
miere,  prune  afumate  fierte,  bob  fiert,  sarmale  din 
crupe, vărzare, ciuperci tocate cu usturoi, borș de bureți, 
fasole făcăluită etc.), care sunt așezate pe masa din „casa 
cea mare”.  Din ele se consumă seara, după trecerea pre-
otului cu icoana, după care nu sunt consumate în între-
gime, resturile fiind păstrate până la Bobotează. A doua zi, 
după ce vin de la biserică, odată cu terminarea postului 
Crăciunului, oamenii mănâncă și carne.

Numărul  mâncărurilor  pregătite  este  considerat 
magic – 7, 9 sau 12. La masă se așează după ce bucatele 
sunt  sfințite  de  preot.  Resturile  de  bucate  trebuie  să 
rămână pe masă, deoarece se crede că cei răposați vor 
veni  să guste din ele. Masa din Ajun este considerată 
una  specială,  la  care  participă  după  cum  se  crede  în 
popor nu numai cei vii,  ci  și  cei răposați din care nu 
trebuie să lipsească colacii, cornurile, fructele, friptura și 
cârnații de porc, sarmalele, răciturile, peștele, dulciurile 
și, bineînțeles, băutura, ceea ce simbolizează dorința de 
a  avea  un  trai  îmbelșugat.  Se  spune  că  porcul  râmă 
înainte iar peștele se strecoară ușor. Se evită carnea de 
pasăre. Se spune că pasărea după ce scurmă face pași 
înapoi  pentru  a  ciuguli  de  unde  a  scurmat,  pe  când 
porcul scurmă și dă înainte. Tot ce se pune pe masă are 
o trimitere clară la ocupațiile tradiționale ale comuni-
tății românești. De pe masă nu pot lipsi nucile și ouăle, 
care  au  o  simbolistică  mai  complexă,  cu  trimitere  la 
rezistența în timp, la sămânța care nu se pierde.

În  Moldova  este  atestat  și  obiceiul  de  a  mânca 
mămăligă  în  ziua  de  Crăciun,  căreia  îi  sunt  atribuite 
conotații magice datorită asemănării ca formă și culoare 
cu  discul  soarelui,  soarele  fiind  dătător  de  viață  și 
belșug.

În  momentele  de  bucurie  și  mister  ce  preced  și 
însoțesc  Anul  Nou,  multe  sate  moldovene  continuă 
tradiția  Plugușorului,  atât  de  diferită  de  la  o  zonă 
etnografică  la  alta.  Urare  tradițională  la  români  în 
preajma  Anului  Nou,  Plugușorul  a  păstrat  scenariul 
ritualic al unei invocări magice cu substrat agrar. El e 
întotdeauna  însoțit  de  strigături,  pocnete  de  bici  și 
sunete de clopoței,  dar plugul  adevărat,  tras de boi,  a 
fost înlocuit în timp de un plug miniatural, mai ușor de 
purtat, sau de buhaiul care imită mugetul boilor.
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Textul plugușorului și-a pierdut astăzi caracterul de 
incantație  magică.  Recitată  într-un  ritm  vioi,  urarea 
devine tot mai veselă, mai optimistă, pe măsură ce se 
apropie de sfârșit. Fie că sărbătoarea poartă numele de 
Plugușor, Urat, Urătură de Sfântul Vasile, Buhai, Plug, 
Plugul  Mare  sau  Plugul  flăcăilor,  pretutindeni  obice-
iurile sunt însoțite de același mesaj: sănătatea gazdelor, 
rodnicia  pământurilor  și  belșugul  semănăturilor.  Cu 
acest  prilej,  cete  de  5-10  colindători  (copii  și  adulți) 
încep  să  viziteze  casele  din  împrejurimi  și  să  ureze. 
Primii  care  pleacă  cu  Plugușorul,  pe  la  orele  10  ale 
dimineții,  sunt  copii.  Înfofoliți  în  haine  groase,  cu 
căciuli  împodobite  cu  panglici  colorate  și  ținând  în 
mâini bice și clopoței legați cu busuioc de câte o lopă-
țică de lemn, ei pornesc să colinde pe la rude și vecini.  
Unii  poartă  cu  ei  și  un buhai,  un  instrument  specific 
făcut dintr-o putinică de lemn cu fundul din piele  de 
oaie,  prin  care se  trage  o  șuviță  de  păr  de  cal.  Trasă 
printre degetele umezite cu borș de putină, aceasta din 
urmă produce un sunet dogit, similar mugetului de bou. 
În  anumite  zone,  tradiția  Plugușorului  nu  se  poate 
desfășura în absența buhaiului. Ajunși în curțile oame-
nilor,  copiii  încep să ureze în  versuri,  acompaniați  de 
buhai.  Din  când  în  când,  vătaful,  cel  care  conduce 
grupul, se oprește și își îndeamnă prietenii să „mâne și 
să sune din zurgălăi”. După urările de rigoare, gospo-
dinele îi răsplătesc cu mere, covrigi, nuci sau de ce nu, 
chiar bani.

Despre Plugul mare sau „Plugul Flăcăilor” ce merge 
în ziua de 31 decembrie, respectiv în seara de Anul Nou, 
după lăsarea întunericului - pornesc să colinde numai 
adulții, formând așa-numitele cete ale Plugului mare. În 
Moldova,  această  tradiție  se  bucură  de  un  prestigiu 
aparte, la sărbătoare participând nu numai tinerii, ci și 
vârstnicii.  Ceata Plugului mare este însoțită adesea de 
muzicanți, care merg pe lângă Plugul tras de boi sau cai. 
Fascinante sunt, alături de mersul legănat al cortegiului, 
portul  popular bogat ornamentat,  de mare sărbătoare. 
Se poartă cămăși  brodate,  ițari  albi,  brâie  roșii  și  chi-
mire,  cizme,  pieptare,  sumane  sau  cojoace.  Căciulile 
negre sau brumării de astrahan au „zgărduțe de mărgele 
și steble adică ramuri de iederă cu busuioc”, însemne ale 
rangului  deținut  pe  durata  ceremonialului.  Bătrânii 
povestesc că fetele care fură aceste fire de busuioc vor 
avea noroc tot anul. 

Elementul care separă Plugușorul de Plugul Flăcăilor 
este  însuși  plugul.  Pus  pe  roți  și  împodobit  cu  brazi 
decorați  cu  panglici  colorate,  ciucuri,  covrigi  și  mere 
roșii,  având  în  vârf  un  ștergar  brodat,  acesta  conferă 
ritualului un statut special. El este tras de două până la 
patru perechi de boi sau de cai. Odată intrați în curțile 
gospodarilor, vătaful, adică șeful cetei, începe să recite 
Plugușorul,  acompaniat  de  sunetele  buhaiului  și  ale 
fluierului.  La  final,  flăcăii  trag  brazdă  cu  plugul  în 
mijlocul curții,  în semn de belșug. Acest obicei își are 
rădăcinile  în  străvechea  credință  dacică  a  perpetuării 
vieții, a noului început.

Pe 1 ianuarie, de Sf. Vasile, copiii merg cu Sorcova și 
Semănatul pe la rude și vecini, pentru a le ura sănătate 
și  belșug  în  noul  an.  Sorcova,  odinioară  din  ramuri 
înflorite, puse la înmugurit de Sf. Andrei și împodobite 
cu ciucuri roșii, este astăzi făcută din flori artificiale din 
hârtie colorată, agățate pe o vergea de lemn.

 În  zilele  noastre,  copiii  intră  în  case  recitind: 
„Sorcova vesela,/ Să trăiți,/ Să îmbătrâniți/ Ca merii,/ Ca 
perii,/ În mijlocul verii,/ Tare ca piatra, /Iute ca săgeata,/ 
Tare că fieru’,/ Iute ca oțelu’.  La anul și  la mulți  ani! 
Nouă să ne dați bani!”. După ce și-au încheiat prestația, 
sorcovitorii sunt înlocuiți de semănători, băieți și fetițe 
cu trăistuțe cu grâu, porumb, fasole etc. Aceștia încep să 
arunce boabele prin casă pentru a aduce belșug.

Sărbătorile  de  iarnă  reprezintă  o  suită  de  zile 
deosebite  pentru fiecare  dintre  noi.  Ne adună la  casa 
părintească, lângă cei dragi. În aceste momente privim 
viața  altfel,  îi  vedem  pe  ceilalți  într-o  lumină  mai 
favorabilă și ne deschidem sufletul mai ușor.

Să ne revedem sănătoși în noul an, la mulți  ani cu 
veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste 
pe săturate, bani mai mulți, noroc cu carul, ce doriți și 
sus paharul!
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Acest obicei își are                                
originea, după toate         

probabilitățile, în lumea romană, 
latinii adresându-și de Anul Nou urări  

 de sănătate  și belșug cu ajutorul unei crengi de laur.



În perioada lui bănățeană, la Timișoara, Camil a 
fost  ajutat  de  preotul  Avram  Imbroane,  liberal, 
apoi  averescan  și  patron  al  ziarului  Banatul  
românesc  la  care  Camil  devine  redactor  șef.  În 
Kalende (nr. 4-5, aprilie-mai/1943) Arghezi poves-
tește: Camil „a fost un timp profesor la Timișoara. 
Acolo era în legătură cu un foarte brav bănățean, 
Părintele  Imbroane.  De  câte  ori  da  preotul  prin 
București, venea să mi se plângă în toate chipurile 
împotriva  lui  Camil  Petrescu:  că  stă  ascuns,  că 
citește, că meditează, că e sucit, complicat și că e 
un  om imposibil,  pentru  că  nu  vroia  să  fie  […] 
liberal.  Defunctul  Părinte  era  șeful  partidului 
liberal  din  Banat  și  își  făcuse  un  ideal,  să-l 
convertească pe tânărul dascăl la binefacerile unei 
situații  cu  zgardă.  Știindu-mă prieten cu  el,  m-a 
rugat  să  intervin  și  mi  se  pare  că  chiar  am 
intervenit: «Fă-te odată, dragă, liberal, ca să scap și 
eu de Imbroane». Camil Petrescu putea să fie cel 
puțin odată ministru […], cel puțin vreun director 
general, vreun consilier important”. Camil intră în 
conflict cu Părintele Imbroane, renunță la redacție 
și  tipărește  el  însuși  o  gazetă  –  Țara.  Asta  se 
întâmpla  în  1920.  Stă  la  Banatul  românesc din 
ianuarie până în martie și semnează trei articole, 
unul  sub  nume  propriu,  două  sub  pseudonim  – 
Grămătic.  Țara  („ziar  popular  independent”  – 
director:  Camil  Petrescu)  apare  în  două  serii  la 
Timișoara:  mai-iunie  1920  și  decembrie  1920  – 
aprilie 1921. Scopul politic al ziarului:  să sprijine 
candidații din Banat,  și anume pe aceia neafiliați 
politic. Pe 28 februarie 1921 Camil primește de la 
Ion Mihalache o scrisoare în care i se spunea că nu 
s-a  stabilit  încă  acela  care  va  candida  pentru 
Oravița. Mihalache cere sprijinul Țării și face apel 
ca să se evite polemica împotriva ziarului  Lupta, 
fără însă a promite lui Camil nimic. 

Peste  10  ani,  într-un interviu acordat  lui  Jack 
Berariu,  Camil  clarifică retrospectiv lucrurile:  „În 
alegerea parțială,  fiecare partid din Federație și-a 
depus  candidat  propriu  și  pentru  ca  să  mi  se 
sprijine candidatura, mi s-a cerut să mă înscriu în 
unul  din  partide.  N-am  primit  și  am  candidat 
independent.  M-am  pomenit  atunci  atacat  cu 
înverșunare  de  tovarășii  mei  din Federație,  și  în 
special de omul pe care-l admiram fără condiții și 
pentru care  luptasem în  gazetă  cu pasiune:  d.  I. 
Mihalache […]. Deziluzia a fost pentru mine totală. 
De atunci am renunțat la politică”[1]. Candidează 
ca independent pentru un loc de debutat. Scrie la 1 
aprilie  1921  articolul „Programul  candidatului 
nostru la alegerea de deputat de la Oravița”. Două 
zile  mai  târziu  adresează  o  „Scrisoare  deschisă 
contracandidatului meu: Constantin Nedelcu” (nr. 
66,  3 aprilie  1921 – articol  de fond).  C.  Nedelcu, 
profesor și el, pe deasupra bănățean, îi fusese coleg 
de  cancelarie  la  Liceul  „Gheorghe  Lazăr”  din 
București. Camil își face afiș electoral reprodus în 
Țara.  Selectez  și  apreciez  comunicarea  de  tip 
politic practicată de Camil: 

„Alegători  din  cercul  Oravița,  dacă  vă  plac 
candidații  care  se  sprijină  mult  pe  glasul  altora 
decât pe glasul lor. [...] Dacă nu vă lipsește nimic, 
[...]  NU  VOTAȚI  cu  candidatul  nostru,  CAMIL 
PETRESCU.  [...]  El  nu  are  nevoie  de  votul  celor 
care  nu  știu  ce  vor.  Candidatul  nostru,  CAMIL 
PETRESCU  are  nevoie  de  voturile  celor  buni, 
cinstiți și inimoși”[2]. 

E de prisos să spun și să repet că experiența lui 
politică  din  Banat  a  fost  și  dureroasă  și 
dezastruoasă. 11 ani mai târziu, Tudor Mușatescu 
pune  pe  Spirache,  în  Titanic  Vals,  în  aceeași 
situație:  „momentul  culminant  e acela  al  alegerii 
lui Spirache ca deputat. Familia luptă pentru candi-
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dare. Spirache vrea să se eschiveze și în cele din 
urmă roagă pe candidați să nu-l aleagă. Rezultatul 
e neașteptat.  Alegătorii  sunt încântați de sinceri-
tatea  lui,  îl  votează,  și  Spirache  salvează  astfel 
toată  lista  compromisă,  trecând  drept  un  mare 
tactician”[3]. Nicolae Roman ne spune că numărul 
voturilor lui Camil a fost undeva între „250 sau 350 
și ceva”[4]. Imediat Camil pleacă spre București și 
N. Roman relatează: „S-a întors brusc și a pornit 
spre  gară  […].  L-am  urmărit  cu  privirea  și  cu 
duioșie până a pierit în umbra coridorului gării. Pe 
urmă,  nu  l-am  mai  văzut  niciodată”[5].  S-au 
cunoscut în 1919 la Lugoj, s-au despărțit în 1921 la 
Oravița.  Camil  avea  27  de  ani.  Aventura  lui 
bănățeană se consumase! După 26 de ani revine la 
Timișoara  unde  i  se  joacă  piesa  Mitică  Popescu. 
Petru Sfetca intervievează[6]. Spune Camil: „nu mă 
mai  interesează  literatura.  Sincer,  nu  mă  mai 
interesează. Am alte preferințe: filosofia, «doctrina 
substanței»”[7]. De politică nu suflă un cuvânt!
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Al doilea episod are în vedere pe Vintilă 
Brătianu ca ministru de finanțe și unul din iniția-
torii politicii „prin noi înșine”. Camil scrie mult 
împotriva lui, ironic, dur, în pamflete repetate. În 
timpul unuia din ministeriatele de la finanțe are 
loc catastrofa de calea-ferată de la Vintileanca. Țap 
ispășitor este găsit acarul Ion Păun. În Revista 
vremii, Camil scrie un pamflet în care politicianul 
lui „prin noi înșine” era făcut „nebun”, „năuc”, era 
asociat prenumele Vintilă locului catastrofei – 
Vintileanca, iar filipica era intitulată – „Prin noi, în 
șine”! Iar unui articol din Viitorul (oficiosul liberal 
al timpului), articol intitulat „Știe el ce face”, îi 
răspunde printr-un foileton așezat sub titlul – „EL 
știe ce face”[8]!!! 

[1] Florica Ichim, Scrisori către Camil Petrescu, Editura 
Minerva, București, 1981, vol. I, p. 67; vol. II, pp. 96-97 
[2] Ion Th. Ilea, „O retrospectivă”, în Camil Petrescu, Trei 
primăveri.  Evocări, mărturii, contribuții, Editura Facla, 
Timișoara, 1975, pp. 54-62 
[3] George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent, Editura Minerva, București, 1982, p. 922 
[4] Nicolae Roman, „O suită de amintiri”, în Camil Petrescu, 
Trei primăveri, p. 100 
[5] Ibidem. 
[6] Vrerea, VIII (XVI), nr. 1-2, ianuarie-februarie 1947 
[7] Petru Sfetca, „Un interviu din revista Vrerea”, în Camil 
Petrescu, Trei primăveri, p. 104 
[8] Constant Ionescu, Camil Petrescu. Amintiri și comentarii, 
Editura pentru Literatură, București, 1968, p. 137 
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Camil Petrescu (stânga) 
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timpul Primului Război 
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Tudor Botezatu
SNSPA București

Dată fiind proximitatea temporală a Paștelui 
din 2014, nu am putut evita tema mai 
restrânsă a religiozității românești. În dru-
mul spre casă am trecut prin fața bisericii 
din cartier, lăcaș de cult neîncăpător, din 
care dădeau pe afară enoriași gata să-ți ju-
dece cu un soi de erudiție evlavioasă com-
portamentul deviant de ateu care fumează. 
Chiar așa, cum să nu mă opresc din drum, 
cum să le ignor adunarea, evenimentul și 
cum să fumez prin fața bisericii ca un 
derbedeu (de parcă o ființă omniprezentă și 
atot-știutoare are vizibilitate mai bună în 
fața unui punct geografic anumit). Ei bine, 
da, asta mă motivează să scriu. Mai exact, 
propun o analiză – ce-i drept una neblindată 
metodologic – prin care aș vrea să reliefez 
câteva dintre implicațiile felului religios în 
care suntem.

Trecând peste evidența covârșitoare a celor 
circa 90% de români ortodocși și deci peste 
rolul actual al celorlalte culte religioase pre-
zente pe piața spirituală autohtonă, aș face o 
observație care e mai degrabă o predicție 
pentru viitoarele decenii: evoluția sectelor, 
în special a celei penticostale, care a reușit 
să intre cu ușurință în rândul tinerilor ro-
mâni - săraci și eventual mai deschiși la 
sugestii (relativ față de părinții lor) – 
viitorul le aparține – au avut ca target de 
piață o populație dinamică, în expansiune și 
cu o mobilitate superioară ortodocșilor. Dar 
rămâne de văzut dacă alt cult poate 
dezechilibra piața spirituală românească. 
(datele pe care mă bazez provin dintr-un 
extras din Recensământul din 2011)© foto articol: Marius Bărbulescu
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Talibanismul românesc este însă cel mai înfiorător reflex al unei religii bătrânești în mijlocul postmodernității. Da, 
știm - liderii sunt corupți de putere, scopul unui moment istoric scuză mijloacele prin care el poate fi atins, greșelile 
trecutului pot fi explicate, etc. Dar pe mine mă preocupă mediul închis în care sunt nevoit să trăiesc dacă nu doresc  
să emigrez: trebuie să suport atitudini, comportamente și poziții stringente, trebuie să mimez o viață spirituală de  
dragul mamei și a bunicii, de dragul popii care mă vizitează pentru contribuția anuală, eventual și de dragul vecinei 
vorbărețe și sextogenare dacă se poate.

  

Ortodoxismul se vrea a fi religia căii cele drepte, a celor 
care au refuzat „revizionismul”, tentativele de schismă, 
sectarianismul. Atitudinea generală, nu doar a 
credincioșilor, ci și a instituției Bisericii Ortodoxe 
Române (reprezentantul oficial al lui Dumnezeu în 
România) pare a fi cea de ultim mohican: noi ținem 
steagul străbunesc cu demnitate în fața minciunii 
evoluției. De altfel, logica este simplă: toate răspunsurile 
există deja din trecutul istorico-religios și în vorbele lui 
Iisus și ale sfinților și sfinților părinți, deci de ce am vrea 
să schimbăm ceva din ce avem cu riscul de a nu fi buni 
practicanți și ascultători față de acest congres de arbitraj 
moral. Problemele apar când morala este expansivă și 
este transformată de membrii unui cult în epistemologie.
Și n-aș avea nimic împotriva acestei transformări, dacă a) 
nu ar afecta viețile și opțiunile celor din afara grupului 
nostru și/sau b) ar veni la pachet cu ceea ce consider a fi 
pilonii propuși ai creștinismului: empatie și iubire de 
aproape. Dar nu vine. Ba chiar sentimentul meu este că 
românii sunt și mai încruntați în perioada sărbătorilor 
mijlocii și mari, regulile ajung să fie mult mai vizibile și 
cu atât mai stricte acum față de zilele mai puțin speciale 
ale anului. După o denie merge să te întorci acasă și să 
bârfești fiica de 17 de ani a vecinului care nu mai dă pe la 
biserică de vreun an.

Religia, ca și bârfa de exemplu, pot fi citite în cheia 
sociologiei holiste ca mecanisme sociale, imperative 
pentru funcționarea și supraviețuirea unui grup de 
oameni. Religia a reușit în vremuri vechi, prin puterea 
legitimității din ceruri, să convingă omul să își privească 
semenii ca „aproape”, să nu îi scoată ochii pentru că s-ar 
putea să-i afecteze integritatea danturii (Vechiul 
Testament), să mai lase de la el (Noul Testament), să își 
detoxifieze corpul în perioadele propice ale anului prin 
post, a produs coeziune, biblioteci și a permis dezvoltarea 
cărturiei și a educației. Omitem vânătorile de vrăjitoare și 
Cruciadele. Iată deci cum religia a avut un rol esențial și 
chiar necesar pentru umanitate, și chiar pentru viitorul 
dușman – Umanismul.

Cazul românesc este unul ciudat; s-a vorbit despre 
ateismul comunismului, despre faptul că religia i-a 
ajutat pe dizidenți, despre rolul Papei în căderea 
blocului roșu. Nu s-a prea vorbit despre fotografiile 
de grup făcute de prelați cu regimul legionar sau 
comunist, nu se vorbește despre opulența, relațiile 
politice evidente, nu se vorbește despre cum se simt 
cei ce nu sunt ortodocși sau religioși în România, nici 
despre economia care este faultată de dependența de 
un social ultra-religios. Tot sub covor mai intră și 
libertatea sexuală, puținele atitudini xenofobe de 
extremă dreaptă din România, și multe alte asemenea 
fleacuri.
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Mixed Emotions
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Dacă pilonii creștini sus menționați și de 
sus puși ar fi fost implicați în construcția 
societății românești, atmosfera ar fi fost 
mult mai degajată, oamenii mai puțin 
stresați, iar integritatea procesului spi-
ritual ca proces privat prin excelență - 
protejată. Dar implicațiile socio-eco-
nomice și politice sunt profunde. Politicul 
este o reflecție bulimică a societății; 
astfel, putem să facem un exercițiu de 
imaginație în care să pictăm o Românie 
deschisă, transparentă, empatică și cu noi 
resurse impozitabile. Dar ne-am face 
sânge rău.
De altfel, îmi asum o poziție hard față de 
specificul ortodox; pe lângă evoluția 
istorică și pe lângă sistemul de putere 
internațional, cred că România este 
undeva la 40-60 de ani în urma Vestului 
(practic 2 generații) în ce privește 
economia și mentalitățile socio-politice. 
Jumătate din această perioadă cred că se 
datorează ortodoxismului, care a refuzat 
străinii, practicile cu care veneau ei, au 
închis economia și mai mult prin 
excluderea unor activități din legalitate și 
deci din regimul de impozitare. Dar cele 
mai grave efecte din punctul meu de 
vedere sunt sentimentele de mândrie, 
dreptate și demnitate cu care ne 
supunem acestor reguli depășite și 
stricte. Masochismul neamului încă mă 
surprinde, deși cunosc specificul local, 
istoria și șansele „noastre” de viitor. Mă 
surprinde pentru că logic ar fi ca trecerea 
să se facă în domeniile private către mai 
puțin stres, mai puține reguli și mai 
multe libertăți – care să te ajute să 
suporți mizeriile economice și politice cu 
care te confrunți zilnic ca cetățean 
român. Și totuși optăm, nu doar să 
menținem, ci să întărim regimul moral și 
spiritual în care trăim. Masochism.
Statul român bineînțeles că are toate 
atuurile și motivele să susțină o biserică 
imensă, unitară și fermă, care să-i 
mențină sau sporească puterea, și care îi 
permite o intrare electorală într-un peisaj 
tot mai searbăd pentru procesul demo-
cratic esențial.

Pe lângă mențiunea poziției de new-entry deținută de 
diverse secte cu finanțare puternică externă, în privința 
viitorului spiritual românesc este complicat de emis ipoteze. 
Cuvântul cel mai bun și cuprinzător este „ciudat”, și e ciudat 
pentru că tinerii sunt supuși influenței policentrice a 
modernității: tot mai mulți nu au educație și nu dau doi bani 
pe ea, o minoritate sau o elită din ceilalți se agită de partea 
cealaltă – ajung voluntari, profesori, doctori sau corpo-
ratiști, unii au părinți creștini fervenți, alții au părinți ceva 
mai deschiși la minte, eventual care să fi văzut și realitatea 
din alte locuri de pe planetă; unii tineri sunt foarte 
influențabili – schimbă ba religia, ba tatuajele pe care și le-
au făcut ieri, ba poziția politică – este surprinzător de altfel, 
cum extrema dreaptă nu este mai puternică în România 
având în vedere acest fundal, iar ceilalți sunt deja în 
mecanismul de propagandă al status quo-ului religios din 
țară și probabil din familia lor. Interesul în rândul lor pentru 
religie este fie foarte ridicat, fie extrem de scăzut – ca de 
obicei pătura de mijloc (de altfel din orice domeniu al vieții 
românești) este foarte subțire și slabă pentru a produce 
echilibrul cel mai bun. Așa că, în încheiere, în loc să mă 
hazardez în viitor, prefer să ofer o perspectivă retroactivă: 
cum ar fi arătat România astăzi dacă ieri am fi fost 
protestanți în loc? Oare ce ar fi fost în locul protestatarilor 
astăzi?
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„Drept între popoare” este un titlu acordat de Statul Israel prin Yad Vashem, o instituție înființată în  
anul  1953,  printr-o  lege  specială  a  Knesset-ului,  Parlamentul  Israelian,  pentru  perpetuarea  memoriei 
martirilor  și  eroilor  din  perioada  Holocaustului.  Unul  din  obiectivele  Institutului  Yad  Vashem  este 
omagierea celor „Drepți între popoare”, ne-evrei care, în condiții vitrege, când jaful, crima, oportunismul 
și purificarea etnică deveniseră politică de stat, considerate naționalism și răsplătite cu medalii și onoruri 
și-au riscat viața, familia și averea pentru a-și păstra omenia, iubirea aproapelui, ajutându-i și salvându-i 
pe evreii prigoniți.

Propunerile pentru acordarea acestui omagiu sunt primite din toată lumea și analizate de o comisie  
condusă de un judecător de  la  Înaltul  Tribunal  de Dreptate (Înalta  Curte  de Casație  israeliană).  Cei  
recunoscuți  ca „Drepți între popoare” primesc - în afară de titlu – o diplomă și o medalie pe care e  
încrustat numele laureatului care se mai înscrie și pe Zidul de onoare din Grădina Drepților între popoare 
de pe lângă muzeul Institutului Yad Vashem din Ierusalim. Acest titlu conferă celor interesați cetățenia de 
onoare a Statului Israel, cazare, pensie, reduceri de taxe - la primărie, la serviciile medicale, etc. Însemnele  
distincției  sunt  conferite  într-un cadru  festiv  laureatului  sau  urmașilor  imediați,  la  Ierusalim sau,  la 
Ambasada Israelului din statul respectiv, în prezența reprezentanților oficiali.[1]

În  România,  câteva  zeci  de  persoane  au  obținut  până  acum acest  titlu  de  onoare.[2]  În  realitate  
aproape 70, considerând titlurile colective, acordate în câteva cazuri pe familie.[3]
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Gică Scarlat
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Vă  prezentăm  în  ordine  alfabetică 
persoanele (familiile) care au primit titlul 
de „Drepți între popoare”.[4]

Agarici,  Viorica (n. 1886, d. 1979) a fost 
președinta  filialei  locale  a  Crucii  Roșii 
din  Roman în  timpul  celui  de-al  doilea 
război  mondial.  În  noaptea  de  2  iulie 
1941,  după  ce  a  tratat  răniții  Armatei 
Române care se întorceau de pe frontul 
de est,  ea a auzit  gemetele evreilor din 
„trenul  morții”  care  transporta  supra-
viețuitorii pogromului de la Iași. Datorită 
funcției  pe care o ocupa,  a pretins  și  a 
obținut permisia să le dea apă și alimente 
celor din tren. Dosar 2062.[5]

Antal,  Rozalia. În  timpul  celui  de-al 
Doilea Război Mondial, Rozalia Antal din 
orașul  Satu Mare,  Transilvania de Nord i-a  ascuns pe 
vecinii ei, familia Handler, în casa sa. Dosar 0593.[6]

Anuțoiu T. Anghel. Născut în satul  Nistorești-Vrancea, 
a trăit în satul  Naruja din județul Vrancea. Între 1938-
1944,  Anghel  T.  Anuțoiu  a  fost  secretarul  și  repre-
zentantul asociației veteranilor de război  Marele Voie-
vod Mihai. El a avertizat pe evreii din comunitățile din 
Bacău,  Brașov,  Odobești,  Piatra-Neamț și  Buzău că 
urmau să fie arestați - așa că au putut fugi la timp - și i-
a ajutat să găsească adăpost. Dosar 1395.

Băiaș,  Vasile,  Băiaș,  Maria.  Vasile  Băiaș  și  soția  lui, 
Maria  erau  țărani  români  care  trăiau  în  satul  Viile 
Dejului, cam la 5 km de orașul Dej din Transilvania. În 
aprilie  1944,  când  s-a  înființat  ghetoul  din  Dej,  soții 
Băiaș  le-au  adus  alimente  cunoștințelor  lui,  familia 
Steinfeld și i-au ascuns pe băieții familiei la ferma lor. 
Dosar 615.

Beceanu,  Dumitru.  Dr.  Dumitru  Beceanu,  farmacist, 
deținea  o  farmacie  în  Iași și  era  ofițer  în  rezervă  al 
armatei  române.  La  29  iunie  1941,  când  a  început 
pogromul în Iași, Beceanu le-a propus celor doi angajați 
evrei ai săi să se ascundă în apartamentul lui,  care se 
afla deasupra farmaciei. Încă aproximativ 20 de evrei și-
au găsit adăpost acolo. Dosar 3515.

Cojoc, Gheorghe. Inginer forestier din vecinătatea orașului 
Târgu Neamț. În iulie 1942 ing. Gheorghe Cojoc a obținut 
de la autoritățile din orașul Piatra Neamț ca 50 de evrei să 
muncească în pădurile din jurul Târgu Neamțului. În acest 
fel i-a salvat pe acești evrei de la deportarea în Transnistria. 
Dosar 2731.
Cuciubă, Traian - tatăl,  Cuciubă, Traian - fiul. Tatăl și 
fiul  Cuciubă  și-au  ajutat  prietenul  evreu,  Rosenthal, 
dintr-un mic orășel din Transilvania de Nord, să scape 
de  deportarea  din  1944,  trecându-l  ilegal  în  partea 
românească a Transilvaniei. Dosar 8923.

Criveanu, Theodor. Theodor Criveanu (n. ? - d. 1988) a 
fost un ofițer român care a primit ordinul să facă listele 
cu evreii apți pentru  munca obligatorie, aceștia nemai-

fiind trimiși în lagăre. El și-a riscat viața 
acordând permise de muncă pentru mii 
de  evrei  care  nu  îndeplineau  condițiile 
solicitate  de  comandanți,  salvându-le 
astfel, viața. După terminarea războiului 
el  s-a  căsătorit  cu  fiica  unuia  dintre 
evreii  căruia  îi  salvase  viața.  În  2007 
Criveanu a primit titlul post mortem.[7]

Elena,  Regina  Mamă a  României (n.  2 
mai 1896 la Atena, prințesă de Grecia și 
Danemarca,  d.  28  noiembrie  1982  la 
Lausanne,  Elveția).  Regina-mamă  a 
ridicat glasul pentru a proteja evreii din 
România, ceea ce i-a adus mai târziu un 
loc printre cei „Drepți între popoare” la 
Yad  Vashem,  în  Israel.[8] S-a  apelat  la 
ajutorul  ei  pentru  oprirea  deportării 
evreilor  din  Cernăuți.  După  ce  s-au 

adresat mai multor personalități, Regina Mamă, însoțită 
de  Patriarhul  Nicodim  Munteanu  au  apelat  direct  la 
Antonescu, care a cedat și a fost de acord ca acei evrei 
care nu fuseseră încă deportați din Cernăuți să rămână 
acolo  „temporar”.  Ajutorul  trimis  de  dânsa  în  1942  a 
salvat viețile a mii de evrei din Transnistria. În 1943 și 
la  începutul  lui  1944,  Regina  Mamă Elena  a  ajutat  la 
întoarcerea  a  mii  de  evrei  care  rămăseseră  în  viață, 
inclusiv a mii de orfani evrei, din Transnistria. În anul 
1993 Statul Israel și Institutul Yad Vashem i-au conferit 
post-mortem Titlul  și  Medalia  Dreaptă  Între  Popoare. 
Dosar 5106.[9]

Farkaș,  Stefan,  Farkaș,  Rozalia. În  septembrie  1944, 
Eugen Szabo (fost  Salzberger),  un tânăr evreu,  se  afla 
într-un detașament de muncă forțată al armatei ungare 
staționat lângă orașul  Oradea. Soții Farkaș i-au ascuns 
pe Szabo, împreună cu alți 8 colegi din detașamentul de 
muncă, în pivnița casei lor. Dosar 5103.

Florescu,  Constanța. Constanța  Florescu  (n.  1908)  din 
București a adăpostit-o cu grijă și devotament, în casa sa, 
între anii 1941-1944, pe Roza Hendler. Dosar 4398.

Gheorghe,  Petre  I. Preot  ortodox în  Sarovo,  regiunea 
Golta, a ajutat și a salvat mulți evrei din ghetoul Crivoi-
Ozero, Transnistria. Dosar 10060.

Ghițescu,  Alexandru.  La  21  ianuarie  1941,  în  timpul 
pogromului de la București, când vecinul lui,  avocatul 
Joseph Morgenstern i-a bătut la ușă cerându-i ajutorul, 
Ghițescu l-a ascuns în casă până când a trecut primejdia 
- salvându-i viața. Dosar 5014.
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Grosz, Rozalia, Grosz, Bandi. În mai 1944, Bandi Grosz, 
din  Dej,  Transilvania,  a  ascuns-o  pe  evreica  Schnable 
sub roata de rezervă a camionului său și a strecurat-o 
afară din ghetou. Dosar 1549.

Hîj,  Simion,  Hîj,  Metzia.  Dr.  Simion  Hîj,  avocat  din 
Cernăuți,  a  ajutat  mai  multe  familii  evreiești.  Când a 
început  evacuarea  ghetoului,  Dr.  Hîj  a  salvat  aceste 
familii de la a fi încolonate de către jandarmeria româ-
nă, pentru a fi trimise spre deportare. Dosar 725.

Peter Lajos, trăia în 1944 la Cluj. El a salvat viața evre-
ului  Neumann aranjându-i  o  identitate  falsă,  ca  Janos 
Kovacs. Dosar 3941.

Constantin  Karadja,  prinț,  membru  de  onoare  al 
Academiei  Române a  fost  un  diplomat român (între 
1931-1941, Consul General al României la Berlin și între 
anii  1941-1944,  directorul departamentului  consular în 
Ministerul  de  Externe la  București)  care  a  salvat  de 
deportare și exterminare peste 51.000 de persoane din 
Germania,  Franța,  Ungaria și  Grecia acordându-le 
pașapoarte și vize românești. Dosar 10472.

Áron  Márton (1896-1980),  episcop  romano-catolic  de 
Alba Iulia. În data de  18 mai 1944 a ținut o predică în 
Biserica  Sf.  Mihail  din  Cluj în  care  a  luat  apărarea 
evreilor. 

Florian Manoliu, diplomat român în Elveția, a participat 
la salvarea unor evrei maghiari în 1944. Dosar 9160.

Mărculescu,  Emilian În  1942,  în  câteva  călătorii  la 
Cernăuți,  Emilian Mărculescu a reușit să mituiască un 
ofițer  de  poliție  român,  care  a  scos  cinci  evrei  din 
închisoare  în  mijlocul  nopții,  sub pretextul  că trebuia 
să-i transfere nemților, spre a fi executați. Dosar 4779.

Moldovan, Valeriu. Valeriu Moldovan era proprietarul 
unui  atelier  de dulgherie  din  Bistrița, Transilvania de 
Nord. El a salvat familia Fleischman în 1944. Dosar 5999.

Motora, Sabin. Ofițer de carieră în jandarmeria română, 
comandantul  lagărelor  Grosulovo și  Vapniarka,  Sabin 
Motora a luat măsuri de evacuare a prizonierilor evrei 
din  Vapniarka  la  Grosulovo,  mai  aproape  de  granița 
română, contrar ordinului primit, de a-i transfera spre 

est,  în  marș  forțat,  pentru  a  muri  pe  drum,  sau  a  fi 
predați germanilor. El a făcut tot ce a putut ca să salveze 
viețile  evreilor,  în  ciuda  faptului  că  astfel  își  risca 
propria viață și cariera militară. Dosar 2394.

Muranyi,  Rozsi. În  timpul  războiului,  Rozsa  Muranyi 
trăia  în  Oradea  Mare,  Transilvania.  După  invadarea 
Ungariei de către Germania, în martie 1944, Muranyi a 
ascuns 8 evrei, din 23 aprilie 1944 până în 12 octombrie 
1944, când orașul a fost eliberat. Dosar 534.

Nicopoi-Strul,  Elisabeta. Datorită  lui  Nicopoi,  familia 
Strul,  șapte  persoane  -  tatăl,  mama și  frații  -  au  fost 
salvați în timpul pogromului de la Iași, la 29 iunie 1941. 
Dosar 3416.

Nits,  Janos,  Nits,  Gyula,  Nits,  Aliz. Au salvat evrei în 
Transilvania de Nord, în 1944.

Onișor,  Ioana,  Demusca, Letiția,  Crăciun,  Ana,  Crăciun, 
Pavel. În mai 1944, familia Onișor – văduva Ioana și copii 
ei, Victor de 21 de ani, Lazăr de 18 ani, Letiția de 16 ani și 
Anna, măritată cu Pavel Crăciun, erau țărani care trăiau la 
ferma  lor  în  pădure,  la  circa  4  km  de  orașul  Bistrița, 
Transilvania. La 1 mai, cu două zile înainte de internarea 
evreilor din Bistrița în ghetou, de unde au fost deportați în 
lagărele de exterminare, 4 membri ai familiei Kandel au 
fugit la ferma familiei Onișor, care le pregătise un ascunziș. 
Dosar 1406.

Paelungi,  Ștefan.  Ștefan  Paelungi  a  ascuns  familia 
Leitman în timpul războiului, într-o colibă îndepărtată 
care aparținea tatălui său. Dosar 6999.[10]

Pal (Kudor), Anna Pal,  Jeno. În aprilie 1944, aflând de 
soarta  evreilor  în  Transilvania  ocupată  de  naziști, 
evreica Nissel a decis să fugă în România. I-a rugat pe 
Anna și Jeno Pal (ulterior soțul ei) să-i ascundă copilul  
și ei au făcut-o, deși știau cât de riscant este să ascunzi 
evrei. Dosar 6540.

Pântea, Nona. În 1941, în timpul pogromului de la Iași, 
Nona  Pântea  a  adăpostit  în  camera  ei  șase  evrei  din 
vecini, salvându-le viața. Dosar 3455.

Pocorni,  Egon  Pocorni,  Nicolina. Egon  Pocorni  din 
București a fost numit în 1942 director al unei fabrici de 
zahăr  din  satul  Derebcin,  județul  Moghilev,  Trans-
nistria.  Văzând suferințele  evreilor,  el  și  soția lui i-au 
ajutat după cum au putut. Dosar 2855.

Pop,  Nicolaie,  Pop,  Maria  Pop  (Saileanu),  Aristina. 
Familia Pop, fermieri în satul Lăpușul Românesc, Tran-
silvania de Nord, s-a oferit s-o ascundă pe Hanna Mar-
mor și pe copiii ei, întreținându-i cu tot ce aveau nevo-
ie. Dosar 7123.

Pop, Valer. Înalt demnitar în administrația maghiară și 
românească  din  Transilvania.  În  1933  Valer  Pop  se 
căsătorise  la  Cluj  cu  Ilona  Jonas,  evreică  din  familia 
Farkaș,  adoptând-o  și  pe  fiica  ei  din  prima  căsătorie, 
Katalin-Catherina.  După  ocuparea  Ungariei  de  către 
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Germania,  în  martie  1944,  Pop  și-a  convins  fiica 
adoptivă să nu poarte steaua galbenă și  a reușit  să-și 
interneze soacra, pe Lina Farkas, în spitalul unui prieten 
de-al lui din Cluj, pentru a o salva de deportare. Dosar 
2580.

Popovici, Traian. Traian Popovici (n. 17 octombrie 1892, 
satul  Rușii  Mănăstioarei,  pe  atunci  în  Ducatul 
Bucovinei, Austro-Ungaria; d. 4 iunie 1946, satul Colacu, 
com. Fundu Moldovei, județul Suceava) a fost un avocat 
român și primar al orașului Cernăuți în timpul celui de-
al  Doilea  Război  Mondial.  A  salvat  de  la  deportare 
20.000 de evrei din Bucovina. Dosar 0499.

Profir, Grigore. Inginerul Grigore Profir era directorul 
morii de făină Dacia din Iași. În iunie 1941, când a aflat 
că evreii erau aduși la secția de poliție, a adunat câțiva 
evrei  i-a  dus la  moară și  i-a  pus să descarce sacii  de 
făină, salvându-i de la moarte. Dosar 3514.

Puti, Alexa Puti, Maria Puti, Todor. Alexa Puti era un 
fermier  român care  trăia  lângă  orașul  Șomcuta  Mare, 
Transilvania.  În  1944 Alexa Puti  l-a  ascuns  pe  evreul 
Solomon într-o  peșteră,  la  marginea  pădurii  de  lângă 
casa sa. Maria și Todor, copiii lui Puti, și-au ajutat tatăl 
să adâncească peștera și i-au adus mâncare lui Solomon 
de trei ori pe săptămână. Dosar 3739.

Simionescu,  Constantin. Simionescu  era  un  avocat 
român și decanul baroului din Iași. În timpul războiului, 
Simionescu  a  ajutat  10  evrei  ieșeni,  majoritatea  din 
familiile Spiegel, Sapira și Siegler. Simionescu l-a luat pe 
Fred Spiegel, de 16 ani, împreună cu frații lui, sub aripa 
sa  protectoare,  după  ce  tatăl  lor  fusese  în  trenurile 
morții, iar mama fusese arestată. Dosar 4892.

Sion,  Mircea  Petru  G. În  timpul  războiului,  avocatul 
Mircea  Petru  G.  Sion  a  fost  numit  judecător  la  un 
tribunal militar. El a intervenit activ în favoarea evreilor 
și pentru unii dintre ei a obținut eliberarea din lagărele 
de muncă.  A făcut tot  posibilul  să-i  salveze.  Avocatul 
Sion a ascuns aproximativ 15 evrei în casa lui din Iași și 
la proprietatea familiei lui din afara orașului, riscându-și 
viața și averea. Dosar 3384.

Șorban, Raoul. Prof. Raoul Șorban (n. 4 septembrie 1912 
- d. 18 iulie 2006) a fost un critic de artă, pictor, scriitor, 
eseist, academician și memorialist român. În mai 1944, 
Prof. Șorban l-a ajutat pe Rabinul Dr. Moshe Carmilly-
Weinberger,  rabinul  comunității  evreiești  neologe  din 
Cluj să fugă la Turda și de acolo să se întâlnească cu 
Iuliu Maniu în București pentru a căuta căi de salvare. 
În  mărturia  sa  Dr.  Carmilly-Weinberger  a  povestit 
despre eforturile depuse de Prof. Șorban pentru găsirea 
unei  soluții  de  salvare  a  evreilor  din  Transilvania 
ocupată. Dosar 3499.

Stoenescu, Ioana Stoenescu, Pascu. În 1941, în ianuarie, 
în  timpul  celor  trei  zile  ale  pogromului  legionar 
împotriva  evreilor  din  București,  familia  Stoenescu  a 
invitat  familia  Donner  să  se  ascundă  în  casa  lor, 
salvându-le viața. Dosar 566.

Stroe, Magdalena. A salvat o femeie evreică de la depor-
tare în 1944, în Transilvania de Nord.

Suță, Ioan. În septembrie 1944, Ioan Suță din orașul Satu 
Mare,  Transilvania  de  Nord  a  salvat  9  evrei  care 
evadaseră din detașamentul de muncă. Dosar 1827.

Szakadati, Janos Szakadati, Juliana. În 1944, soții Janos 
și  Jukiana  Szakadati  aveau  o  parfumerie  în  Oradea, 
Transilvania de Nord. Magazinul lor era lângă ghetoul 
orașului, în care erau deținuți evreii în vederea depor-
tării în lagărele morții. Familia Szakadati venea zilnic să 
le  arunce  alimente  evreilor  din  ghetou,  fără  a  primi 
nimic în schimb și riscându-și viața. Din mai 1941 până 
la sfârșitul războiului, familia Szakadati a ascuns o fată 
evreică în casa lor. Dosar 1812.

Toth, Jozsef. În 1944, Jozsef Toth, profesor de liceu, era 
înrolat  în  armata  maghiară  și  locuia  la  Cluj, 
Transilvania, în casa lui Ludovic Weissberger. Când s-
au început deportările evreilor din Cluj, Toth i-a ascuns 
pe Weissberger, pe soția lui Hermina, pe fiica lor Clara-
Luisa, pe fiul lor Andrei și pe bunica Etelca, în bucătăria 
casei. Dosar 6026.

Tubak,  Maria. La  21  ianuarie  1941,  în  timpul 
pogromului  legionar  împotriva evreilor  din  București, 
Maria Tubak și Stefan Marin, care lucrau la o fabrică de 
cherestea, s-au așezat lângă poartă și când bandele au 
venit și au încercat să intre în casă pentru a-i scoate pe 
locatarii evrei, cei doi le-au spus că nu mai era niciun 
evreu în casă și au arătat către semnul care demonstra 
că  proprie-tarul  casei  era  român.  Ei  au  continuat  să 
păzească casa până când rebeliunea a  fost  înnăbușită. 
Dosar 4860.

Zaharia,  Josif  (Zacharias) -  care  aparținea  minorității 
șvabe - era fiul unui fermier înstărit care trăia în satul 
Iecea Marea din județul  Timișoara.  În 1941, Zaharia a 
dat  peste  un  băiat  de  13  ani,  speriat  și  extenuat  de 
lungile  căutări  de  hrană  și  adăpost.  Băiatul  era 
Benjamin  Weiss,  elev  la  yeshiva  condusă  de  rabinul 
Brisk din orașul  Arad.  Zaharia  a  ghicit  că  băiatul  era 
evreu și i-a fost milă de el. A obținut acte false pentru 
el,  l-a învățat  să  muncească la fermă și  l-a  angajat  la 
ferma tatălui său. Dosar 6177.[11]
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„Arhipelagul...” așa sună definiția pe care 
fiecare turist o poate citi pe tot felul de 

materiale promoționale. Eu am avut 
șansa, în 2008, să văd fața ascunsă a 

lucrurilor, cea din spatele definițiilor. 
Aprilie 2008... început de lună, începutul 

unei călătorii aproape inițiatică pentru 
mine și tatăl meu. Ora 4 dimineața, parcă 

era miercuri și iată-ne așadar în 
aeroportul Otopeni la întâlnirea stabilită 

cu grupul. Eram 15 inși plus ghidul 
nostru, Radu, un adevărat personaj, 

umblat prin mai toată lumea, exceptând 
stațiunile Călimănești-Căciulata și 

Păltiniș (daʼ nu sunt sigur). Ca să nu mai 
adaug faptul că vorbea și japoneza! Na, 

că l-am adăugat: JA-PO-NE-ZA! Uimitor! 
Zborul până la Frankfurt a fost ok, fără 

cine știe ce evenimente marcante. Acolo 
am așteptat vreo 6 ore să luăm avionul 

spre Tokio.

Am căscat gura prin aeroport, Frankfurt 
fiind un adevărat turn Babel unde poți 

întâlni tot și toate felurile de oameni. 
Iată-ne zburând la 11600 metri 

altitudine. Avionul e vechi, miroase a 
praf și senzația e de înghesuială. 

Mâncarea proastă, două sandvișuri cu 
gust de plastic, TV-ul e la mama dracului 
și rulează un film „cu bătaie” (nu mai țin 

minte cu cine anume - Jackie Chan sau 
Van Damme sau amândoi), stewardese 
bătrâne și blonde... Așa că Lufthansa a 
fost o dezamăgire din punctul ăsta de 

vedere. Colac peste pupăză, înghesuială 
la toaletă; tot felul de oameni, de toate 
rasele, rasa galbenă majoritară firește 

(oameni de afaceri, studenți și 16 români 
plecați de-acasʼ și la propriu și la figurat). 
Siberia văzută de sus - o mare înghețată, 
luminițe ici-colo, râuri uriașe de gheață. 

Am avut un sentiment straniu, parcă 
eram pe o altă planetă.

  

Liviu Mircea Popa
LNI
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Aterizăm! Fuga la toaletă! Facem vama 
și plecăm în oraș. Aeroportul e la vreo 
80 de kilometri de orașul propriu-zis. 

Totul funcționează la milimetru. 
Aglomerație. Mașini japoneze. Multe. 

Toate culorile și toate modelele. Hopa! 
Am văzut un VW și un Renault 

(acestea vor fi fost singurele mașini 
europene pe care le-am văzut în 8 

zile). Plouă. Intrarea în oraș e 
copleșitoare: zeci de mii de mașini ca 

niște furnici metalice care se îndreaptă 
spre „mușuroi”. Toate mașinile sunt cu 

volanul pe dreapta. Se circulă într-o 
ordine desăvârșită. Oprim în centru, e 
deja 12:30 și ne e foame. Zgârie-norii 

peste tot... senzația e copleșitoare.
Urcăm la etajul 43 să luăm prânzul. 

Restaurant italian iar chef-ul a lucrat 
în București! Ce mică e lumea! 

Peisajul panoramic ne-a tăiat 
respirația. O pădure de zgârie-nori. 

Mâncarea, cam puțină și scumpă... de 
calitate, nu de cantitate. Cafeaua 

scurtă de la final ne-a trezit. 
Coborârea cu liftul, 43 de etaje, în 
câteva secunde. Senzație de gol în 

stomac. Mă simțeam un pic ridicol, 
fiind cel mai înalt dintre toți! Ne-am 

urcat în autocar și îndemnați de Radu, 
am ajuns la Tokio Tower. Alb-roșu și 

structură metalică. De fapt, e leit 
Turnul Eiffel. Panoramă superbă. 

Orașul e uriaș, nu poți să îi zărești 
capătul.

Muntele Fuji se prefigurează în zare. 
Fuji este un loc sfânt pentru japonezi, 
un loc încărcat de simboluri și istorie. 

Coborâm în grabă din turn. Treʼ să 
ajungem la aeroport să prindem 

avionul de Auckland - Noua Zeelandă. 
Totul se mișcă pe repede înainte. 

Vama, sala de așteptare și îmbarcarea 
spre „Capătul lumii”. Dar despre asta, 

într-un alt număr.

  

sociomania



sociomania

  



  

sociomania



  



  

Biografie:  Angela Nache-Mamier s-a născut la Brașov (5 noiembrie 
1949). Este o poetă română, un mare intelectual al țării noastre și un 
nume cu care ne putem mândri atât în România cât și în afara țării. Din 
1986 locuiește în Franța. A absolvit Liceul de Informatică numărul 4 din 
Brașov și Facultatea de Filologie în cadrul Universității din București. 
Este membră a Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Québec, iar 
în anii de ședere în România a făcut parte din numeroase organizații 
culturale și literare. 
Activitate literară: 
Cenaclul de Luni, Cenaclul 19, Cenaclul „Astra” și colaborări cu reviste 
precum Viața Studențească,  Luceafărul,  România literară,  Vatra,  Astra, 
Tribuna,  Brașovul literar și artistic,  Luceafărul românesc  on line, 
Monitorul cultural  on line, L’Eloge du Danube  on line, Salmigondis 
(France) 2007. Invitată la Festivalul Internațional de Poezie Lodève, 
Rencontres du Sud (Frontignan), L’Echo de la Parole (Frontignan, 
Pézénas), Autre Sud, Marseille, Souffles - Montpellier.
Volume publicate: Miraculum (poezie), Editura Dacia, 1982; Femina 
(poezie), Editura Dacia, 1985; Dolor (poezie), Maisons d’éditions Clapas, 
Franța, 2007,Celebratio (poezie), Ed. Kogaïon, 2008; Exilium, Thau Info 
Sète (e-book) 2012; Memoria, bilingv, Editions Clair de Plume (France), 
2013. 

Biografie:  Angela Nache-Mamier s-a născut la Brașov (5 noiembrie 
1949). Este o poetă română, un mare intelectual al țării noastre și un 
nume cu care ne putem mândri atât în România cât și în afara țării. Din 
1986 locuiește în Franța. A absolvit Liceul de Informatică numărul 4 din 
Brașov și Facultatea de Filologie în cadrul Universității din București. 
Este membră a Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Québec, iar 
în anii de ședere în România a făcut parte din numeroase organizații 
culturale și literare. 
Activitate literară: 
Cenaclul de Luni, Cenaclul 19, Cenaclul „Astra” și colaborări cu reviste 
precum Viața Studențească,  Luceafărul,  România literară,  Vatra,  Astra, 
Tribuna,  Brașovul literar și artistic,  Luceafărul românesc  on line, 
Monitorul cultural  on line, L’Eloge du Danube  on line, Salmigondis 
(France) 2007. Invitată la Festivalul Internațional de Poezie Lodève, 
Rencontres du Sud (Frontignan), L’Echo de la Parole (Frontignan, 
Pézénas), Autre Sud, Marseille, Souffles - Montpellier.
Volume publicate: Miraculum (poezie), Editura Dacia, 1982; Femina 
(poezie), Editura Dacia, 1985; Dolor (poezie), Maisons d’éditions Clapas, 
Franța, 2007,Celebratio (poezie), Ed. Kogaïon, 2008; Exilium, Thau Info 
Sète (e-book) 2012; Memoria, bilingv, Editions Clair de Plume (France), 
2013. 



l iterosfera

  

Se spune că internetul ar fi folositor. Eu îl urăsc cât se 
poate de sincer dar, cu toate acestea îi sunt 
recunoscătoare pe alocuri. A jucat un rol important în 
medierea unei întâlniri căreia eu îi asociez o deosebită 
importanță. Pe doamna Angela Mamier Nache am 
întâlnit-o virtual, în luna mai a lui 2013, când eram la 
începutul carierei mele de redactor-șef, într-un moment 
al căutării, al tentativelor de a-mi lua în serios funcția. 
Un schimb de mesaje într-un registru încurajare – 
recunoștință și, mai recent (de când m-am apucat mai 
serios de scris) discuții serioase despre poezie. 
Solidaritatea feminină (poate și cea artistică) a turnat 
temelia unui atașament simpatic tare. Like-urile marca 
facebook au și ele farmecul lor. Doar de data asta!  (C.A:)

©
 G

eorgian Plutaşu

Cristina
Alexandrescu

Întrebări formulate în cadrul 
redacției: C. Alexandrescu, 

L.Rusu, F.Onică



Cristina Alexandrescu: Debutul dvs. în paginile Luceafărului din 25 iunie 1977 este legat de Geo 
Dumitrescu. Cum v-a influențat personalitatea poetului? Aveți amintiri semnificative vis-à -vis de 
dumnealui?
Angela Nache-Mamier: După terminarea studiilor, ca tânără profesoară de franceză, am frecventat 
sporadic cenacluri brașovene (la început cel al Corpului didactic, fiindcă fostul meu eminent profesor de 
limba română, poetul Petru Homoceanul m-a invitat cu mult respect), apoi la Cenaclul „Astra”, care era 
cel mai reputat, afiliat revistei de cultură Astra și unde erau poeți buni ori mai puțini buni... Am decis 
într-o zi că vroiam să știu dacă versurile mele de „sertar” valorau ceva și am riscat trimiterea lor la 
„Atelier literar”, la revista Luceafărul. [...] Am „riscat” fiindcă poetul era destul de acid cu poeții ridicoli, 
nivelul exigenței era foarte ridicat. După unele încurajări, maestrul mi-a publicat un poem „Pământul 
viu” și o imensă ceață s-a ridicat de pe sufletul meu, am văzut dintr-odată „limpede”, am înțeles mesajul 
marelui poet și Brașovul meu m-a aplaudat începând de „atunci”, fără întrerupere. Geo Dumitrescu avea 
fler, era instinctiv, mi-a deschis ochii spre adevăratele valori literare, datorită lui i-am apreciat pe Gellu 
Naum, ori Ion Caraion. Era un domn micuț de statură, cu ochi negri, pătrunzători, fragil și delicat, dar de 
o inteligență sclipitoare, orgolios și conștient de valoarea operei sale. Unul din volumele sale se intitula 
Libertatea de a trage cu pușca (minunat, vizionar). Poate de aceea am scris poeme anti-Ceaușescu, am 
inclus în poeme de revoltă „cartierele care miroseau a bere și a vodcă”, condiția femeii, dictatura, 
demnitatea celor „umiliți și obidiți”, condiția scriitorului lipsit de libertate de expresie.

Faptul că ați absolvit un liceu cu profil realist v-a influențat felul în care înțelegeți poezia și 
literatura? V-a modelat perspectiva culturală? Ulterior ați urmat cursurile facultății de Litere, ceea 
ce presupune o serioasă schimbare de macaz.
La acea epocă, „realiștii” erau de fapt clasele cele mai bune, deci mi-a fost „rușine” să merg la „umaniști”.  
Dar profesorul de matematică al celebrului nostru liceu (primul cosmonaut român mai tânăr mi-a fost 
coleg!), un tânăr moldovean Crăcană Petru, a reușit să-mi transmită farmecul cifrelor și poate că mi-a 
structurat ceva mai „ordonat” gândirea. Eram îndrăgostită de el, mi-era jenă să nu fiu excepțională, am 
„suferit” pe ecuații, dar dragostea învinge orice obstacol.

La facultate ați fost colegă de grupă cu Ioan Petru Culianu. Cum vi s-a părut atunci?
Am fost timp de 5 ani colegă cu Ioan Petru Culianu, în aceeași grupă cu Nicolae Mecu, Marius Tupan, 
Mircea Anghelescu, Dumitru Radu Popa etc. Era cel mai cultivat, avea câțiva ani avans în fața noastră, 
era deja de la început un interlocutor de la egal la egal al profesorilor și asistenților, eram cu gura 
căscată. În afară de aceste momente consacrate studiului era de o finețe, de o frumusețe și eleganță 
interioară, cu educație, plin de spirit, de umor. Se juca în recreație ca un puști, era Pierrotul nostru, drag 
tuturor, cu note excepționale la examene, un model de urmat. A plecat în Italia, pasionat de romanitate 
și nu a făcut politică. Ajunsă la Montpellier, aflu după atâția ani, că a fost profesor universitar la 
Facultatea de Litere „Paul Valéry”, că a colaborat la un Dicționar al mitologiilor cu Mircea Eliade, care 
(nu m-am mirat) l-a desemnat ca demn urmaș al catedrei sale în Statele Unite. Știrea morții lui m-a 
îngrozit, nu se știe cine a îndrăznit un asemenea gest de neghiobie, reflex al dobitocilor sclavi ai lui 
Ceaușescu, care au ucis un intelectual, o comoară românească de cea mai subtilă esență, s-au răzbunat 
pe un liber-gânditor, gest gratuit, vulgar, bicisnic, de zbiri cu plată la solda unui regim muribund.
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Dintre  cenaclurile  literare  pe  care  le-ați  frec-
ventat  sau  la  care  ați  lucrat  efectiv,  care  v-a 
fost mai  apropiat? Aveți amintiri pe care să ni 
le  împărtășiți,  legate  de  cenaclurile  literare  și 
de personalitățile care s-au manifestat acolo?
Am fost în general reputată ca izolată. La 
Facultatea de Litere din București, am asistat la 
primii pași ai lui Adrian Păunescu (era 
suprarealist la acea epocă, rebel netemperat), 
Nichita Stănescu, Constanța Buzea, Dorin 
Tudoran etc. Am fost foarte apropiată de poetul 
Daniel Turcea, care era în plină recunoaștere la 
acea vreme (1970). [...] Apoi Cenaclul de luni, prea 
puțin, căci eram deja la Brașov cu obligații 
familiale precoce (la 20 de ani, și-apoi la 23 eram 
deja mămică). Dar eram la curent cu viața literară 
din capitală, căci Alexandru Mușina mergea des 
acolo, unde întâlnea tineri ambițioși, siguri de ei, 
care se credeau buricul pământului... protejați de 
profesorul nostru, criticul Nicolae Manolescu. [...] 
La un moment dat, autorii brașoveni mai tineri s-
au reunit spontan, găzduiți cu inteligență de 
Adrian Munteanu, care era animator cultural la 
Casa de cultură din Brașov, deci Alexandru 
Mușina, eu, Gheorghe Crăciun, Ioan Pop 
Barassovia, Alexandru Tion, Vasile Gogea, Petru 
M. Haș, Ovidiu Moceanu, Mircea Nedelciu (care 
venea să ne vadă de la București) și mai tinerii 
Simona Popescu, Căiuș Dobrescu, Andrei Bodiu, 
Marius Oprea etc., subjugați mai ales de 
Alexandru Mușina, care era mai copilăros decât ei, 
un „éternel adolescent” și am creat Cenaclul 19 
(probabil numărul celor prezenți la prima ședință). 
Scopul era de a scrie adevărata poezie, în opoziție 
cu poezia slugarnică „minoritară și burebistară”, 
sforăitoare, plină de elogii conducătorului „și 
nevestei sale fără cerebel”, se citea multă poezie 
suprarealistă, americană, engleză, latino-
americană, se scuipa pe poeții de la „curte”. Îmi 
amintesc de o seară literară memorabilă, în jurul 
unui invitat de geniu, Nichita Stănescu, cu Dora 
pe genunchi și înconjurat de trupa de amici cu 
care se deplasa ca un marchiz al cuvintelor, și vă 
asigur că era de o erudiție și o spiritualitate cum 
nu am mai întâlnit. El ar fi meritat Premiul Nobel, 
este un imens Poet. A înaripat seara (pentru mine 
în vecii vecilor), care s-a prelungit în jurul unei 
mese de boemi. Am avut aceeași impresie de câte 
ori am fost în prezența lui Marin Sorescu. [...] Am 
plecat în 1987 în Franța. Cenaclurile sunt cu nimic 
mai bune în comparație cu cele de pe la noi. Cam 
elitiste, cam scrobite, dar îmi sunt dragi, oricum ar 
fi, poeții sunt ortacii mei. Am creat în orășelul 
meu un cenaclu „Musc’art”, care reunește 

sculptori, pictori, scriitori, muzicieni, într-un 
snack-bar simpatic la o sută de metri de 
Mediterană. Desigur că printre ei sunt și prieteni 
români, artiști serioși ca Cindrel Lupu Viorel, 
Antoinette Danescu, Elena Vlaicu, Ligia Balcan, 
Bogdan Georgescu etc. Deci am creat o ambianță 
franco-română, spontană, dezinteresată, căci nu 
facem politică, suntem cu toții în Partidul 
Definitiv și Infinit al Artei.

Cum vă imaginați cenaclul literar ideal?
Un cenaclu ideal ar trebui sponsorizat generos de 
către Ministerul de Cultură, de primării, pentru a 
putea publica o revistă ilustrată măcar o dată pe 
lună, pentru a invita scriitori de valoare, pentru a 
putea participa la manifestări naționale și 
internaționale, pentru a organiza concursuri de 
literatură și nu numai, pentru a avea un local 
încăpător, o sală de festivități pentru recitaluri... 
visez, este clar. Literatura, mai ales poezia, este 
cenușăreasa unei culturi, nefiind un concept (ca 
McDonalds) de marketing, care să aducă bani 
imediat. Adevăratele valori nu sunt bunuri de 
consumație imediată, sfârșind într-un coș cu hârtii 
unsuroase; poeții oricărei localități ar merita o 
„Casă a Poeziei”. Ar putea fi cedate (și golite) 
închisorile.

Cum sunt privite curentele literare „proprii” de 
către critici? Ce „condiții” ar trebui mai exact 
să fie îndeplinite pentru ca o astfel de 
„orientare”/ direcție literară să poată fi numită 
curent literar? Orice astfel de orientare care se 
remarcă prin originalitate poate fi privită ca un 
nou curent?
Criticii sunt cei care în imensa masă de creatori 
(azi mai ales, cu atâtea suporturi electronice) 
încearcă să surprindă cu instrumente chirurgicale 
(uneori taie în carne vie!) tendințele actuale... 
Generațiile se fac, se desfac, ele reprezintă un fel 
de fortăreață pentru a ține piept „înaintașilor”, 
pariul (desigur orgolios) este cel de a îi depăși, a fi 
mai buni, chiar „cei mai buni” acum și-n vecii 
vecilor... Cu timpul, nevoia de a fi un bloc unit se 
risipește, autorii încep să fie publicați, recunoscuți 
și realizează că o „etichetă” generațională nu este 
cu adevărat un compliment ori un „atu”, încet-
încet se retrag, se izolează, recâștigă și chiar 
revendică o anumită „independență”, aproape 
mofturoasă... Fiecare generație include câteva 
vârfuri, care vor rămâne în timp, dar deocamdată 
nu avem distanța „necesară” de a ști cu exactitate 
cine vor fi „iluștrii aleși”. Scrisul este acest pariu 
nobil, sisific, cu eternitatea.
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Vorbiți-mi puțin despre „femelism”. Care ar fi coordonatele principale ale curentului pe care l-ați 
propus dumneavoastră?
Femelism, de la feminin, femina, femme, femelă... știu că sună ciudat, mi s-a reproșat aceasta doar în 
România... aici, nimeni nu a fost șocat de acest termen. [...] Feministele revendică o aneantizare a 
„masculinilor”, „femelistele” mele nu se jenează să rămână femei, senzuale, maternale, visează și chiar 
aspiră spre o „egalitate” (normalitate) absolută între femeie și bărbat, nu-și ocupă timpul să le arunce 
pietre la figură (sunt mai puțin isterice), iubesc această viață de cuplu armonioasă, se vor egale cu 
bărbații în severele obligații ale cotidianului, au o datorie de a acționa, de a-i trezi la valorile cele mai 
înalte ale emancipării umane în general, fără diferențieri sexiste. „Femelism” este o autodepășire de 
sine perpetuă, pasionantă, în paralel cu același gen de eforturi de la ginta masculină. „Ei” nu sunt toți 
bețivi, imorali, îngâmfați, violenți, fără instinct paternal. Deci mă adresez acestei lumi în binom, într-o 
aspirație total pozitivă și constructivă, spre binele speciei umane care trebuie să evolueze.

Ați integra în sfera acestuia și alți poeți? Adică ați fi dispusă să îl împărțiți cu altcineva?
Eu sunt pentru a accepta poeții care promit, căci scânteia unui talent se poate stinge foarte repede... Ca 
o floare fără apă, un mare și tânăr talent poate dispare din senin (și pentru totdeauna) din descurajare. 
Ca atare, în același timp, chiar dacă mi-am făcut o regulă sfântă din a respecta și încuraja adevărații 
poeți, indiferent de vârstă și de generații, eu sunt (încerc în orice caz) justă, critică la nevoie, spun ceea 
ce gândesc, căci nu-mi pot bate joc de cineva care în fond nu face rău nimănui, așternându-și 
gândurile pe o foaie de hârtie ori pe facebook și alte rețele. [...] Mi s-a întâmplat să văd 
metamorfozându-se sub ochii mei tineri poeți, care au citit cu atenție remarcile mele la textele lor și au 
ales un drum care nu mai este deloc demodat ori desuet. [...] Mi s-a întâmplat să dau și de cei de „rea 
credință”, veleitari ori autori de „second hand” aproape maneliști, care cred (în incultura lor) că 
Dumnezeu le dictează textele, că un poem este sirop gros de adjective rozalii, că tipa, chiar și obeză, va 
fi într-o bună zi într-un alcov de catifea. Toate aceste talente amorțite sunt „frumoase din pădurea 
adormită”, vehiculează o incultură dementă, mă îngrijorează cu nivelul sub-școlăresc al producțiilor lor 
„sudoripare”. Acestora le sare muștarul, cheamă „like-iști” în ajutor, injuriile cad în rafale... și 
îngrijorarea mea crește căci boala lor nu are niciun remediu cunoscut.

Pentru că vorbim despre un curent-manifest, care este poemul care a îndeplinit rolul de ars 
poetica, poemul programatic?
Ar fi mai multe, nu le pot cita, am impresia că de la antichitate încoace am avut câte un autor 
emblematic care a marcat secolul său, a dat tonul. Toți aceștia m-au marcat. E drept că poemele lui Ion 
Caraion, Gellu Naum, Emily Dickinson, Edith Södergran, Rilke, René Char, Neruda, Senghor, García 
Lorca, Pessoa, Breton, simboliștii, Eluard, Aragon, Nichita... Ginsberg, Sylvia Plath, Tvetaeva, Prévert... 
romancieri ca García Marquez, Cortazar, Hesse, Proust, Céline... nu mă pot rezuma la unul singur și 
lista exhaustivă ar fi prea lungă.
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De ce ați ales limba latină pentru titlurile de volum (Miraculum, Femina, Dolor, Celebratio)? Țineți 
în mod deosebit la unul dintre acestea?
Am studiat limba latină, am avut un profesor de „școală veche”, am un anumit respect sacru pentru 
aceste origini îndepărtate care au parfumul timpului, melodia lui... Un altul se numește mai recent 
Memoria și am și un e-book Exilium. În curând însă, la editura Vinea, poetul editor Nicolae Tzone mi-a 
sugerat de data aceasta titluri românești, din păcate, căci vroiam să fiu fidelă acestui „mister latin” al 
titlurilor mele. Aș fi vrut ca această (primă) antologie a mea să se fi numit Post festum, ori Phrenesis!

De multe ori mi se recomandă să citesc poezie aparținând poetelor din „categoria” suflu feminin 
puternic/ cerebral (pentru dezvoltarea abilităților scriitoricești). Prin ce s-ar caracteriza acesta?
Cred că este vorba de o modă, de un anumit „elitism” care ține să controleze foarte strict emoția, un 
anumit ermetism, o exprimare sugestivă, subtilă, evitând un lirism direct, lacrimogen, considerat de 
prost gust, căci e drept că asistăm la o uzură a „temelor”, multe cuvinte au devenit clișee insuportabile 
pentru un „cunoscător”. În același timp, unii poeți‚ (care nu prea au ce spune) creează într-un stil 
„abscons” în ideea că dacă nimeni nu înțelege nimic (nici chiar ei) după ei, e vina lectorului, prea novice 
pentru a ajunge la înălțimea de gândire a autorului, care consideră că poezia este o „operă deschisă”, 
fiecare citește după grila sa de cunoștințe, după nivelul său intelectual etc. E la modă o (aproape) 
brutalizare a publicului. Dar a risca în poezie, mi se pare mult mai interesant decât cei care bat pasul pe 
loc, lâncezi și comozi, banali.
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Credeți într-o formulă în urma aplicării căreia 
să rezulte „poezia perfectă”?
Poezia perfectă există oare?! Când am ajunge la 
acest nivel, îi vom descifra misterul, această 
căutare a „perfecțiunii” ar dispare cu poezie cu tot. 
Cred că poezia este partea din noi „evanescentă”, 
aura spiritului, formă superioară de luptă cu 
forțele cosmosului. Platon vorbea de „esență 
divină a ființei înaripate a poetului” și cred că 
avea dreptate, ce ar mai fi de adăugat, mai imens 
de frumos?! Natura scrie zilnic sub ochii noștri 
„poezia perfectă”, dar nu ne dă cheia secretului ei 
de o frumusețe absolută. Nu degeaba poemele 
haiku sunt icoanele acestei recunoștințe a 
talentului suprem al Templului Naturii.

Dacă o poezie are doi sau mai mulți autori mai 
poate fi numită poezie? Se mai poate vorbi de 
instanța eului liric unic?
Personal nu cred că se mai poate vorbi de 
„instanța eului liric”, poate doar de momente de 
complicitate, de afinități momentane, amicale... un 
joc ingenios, o plăcere solidară în oceanul 
cuvintelor. În asemenea texte, se vor amalgama 
„eurile” în joc, în general, ușor de diferențiat. Nu 
există „clone” în literatură, doar impostori, 
plagiatori. Dar scrierile în comun, pot fi un 
divertisment inteligent pentru a cristaliza idei care 
pot fi uneori dezinhibitoare... Un fel de corală de 
poeți, de ce nu? În muzică se cânta pe mai multe 
voci. În general, aceștia sunt catalogați ca 
„performeri”.

Știm că vă mândriți cu faptul că sunteți un 
scriitor român. Totuși, datorită activității 
dumneavoastră de peste hotare, considerați că 
mentalitatea autorului român plecat din țară 
este schimbată față de cea a autorului 
autohton?
Eugen Ionescu a plecat din București plictisit de 
succesul facil obținut ca autor. Franța, țară a 
luminilor, a culturii prin excelență, era teritoriul 
unde și-a zis că valoarea lui va fi confirmată, 
numai dacă va fi un autor de „succes” în țara lui 
Voltaire. Ce clarviziune și exigență față de sine! 
Cioran a renunțat la limba română, a devenit un 
eminent cunoscător al limbii franceze, a împins 
limitele depășirii de sine. Totul, dintotdeauna, se 
petrece la Paris. Eu locuiesc la 800 de km, sunt 
obligată să trăiesc aici în sud și, din motive 
personale, nu mă prea deplasez, dar o anumită 
apreciere și aici în Marele Sud, nu e puțin lucru, 
căci se spune că Montpellier este „Parisul 
Sudului”. Dar, în același timp, ca dintotdeauna, 

„izolarea” a fost mereu una din „etichetele” mele 
favorite. Ronsard a fost descoperit după 200 de ani 
de către romantici, Emily Dickinson era claustrată 
în casă, urca un coș cu mâncare trăgând de o 
sfoară până la fereastra camerei sale, Van Gogh 
nu a vândut nimic în timpul vieții... Alții au fost în 
vogă și azi nimeni nu mai vorbește de ei (Eugène 
Sue, era mai bogat și mai aplaudat ca Balzac). Deci 
timpul cronologic nu are nimic cu cel al 
adevăratei glorii literare, deci nu sunt nici grăbită, 
nici sigură de mine, m-am obișnuit să relativizez. 
Pe la 40 de ani, gândindu-mă prea mult la locul 
meu în literatură, m-am lăsat de scris vreo 10 ani... 
Victor Hugo s-a oprit 16 ani, Paul Valéry cam la 
fel... Adevărații poeți nu sunt roboți, unii se îneacă 
în marea îndoielilor. Pe mine mă sperie cei care 
sunt foarte siguri de ei, regii certitudinilor.

Ați întâlnit scriitori români care s-au stabilit 
permanent în străinătate? Ce anume i-a făcut 
să ia această decizie?
Am întâlnit desigur autori români, dar destul de 
pudici, pentru a-și dezvălui resorturile profunde 
ale acestor decizii radicale. [...] Lui Dinu Flămând 
cred că i s-a oferit un job la Radio France 
Internațional Culture, Dan Culcer, un imens critic, 
cred că a rămas din motive de persecuții politice, 
iar eu, în urma unui divorț, mi-am refăcut viața cu 
un profesor francez (prozator), îndrăgostit de 
România, un destin absolut întâmplător, 
nepremeditat, pe care nu mi l-aș fi imaginat 
posibil niciodată (elevii mei corespondau cu școli 
franceze, găsind împreună adrese în reviste de 
benzi desenate, unicele existente în acel timp (Pif  
și Vaillant), deci soțul meu era profesor într-una 
din aceste școli, a venit de multe ori să ne viziteze 
(cam de prin 1981) și povestea noastră a devenit 
un „proiect de viață” solid. De altfel, am plecat 
doar în 1987 și am impresia că sunt încă în acest 
tren, cu doi copii și două valize (ăsta era „dreptul” 
de a părăsi țara în acel timp). Am luat totul de la 
zero. Dar «voyager c’est exister», sunt doar la 
două ore de avion și dacă închid ochii (destul de 
des) sunt încă la Brașov, mângâi turlele Bisericii 
Negre, călătoresc pe Strada Sforii în centrul vechi 
al cetății.

Cu siguranță că nu este ușor să pleci în 
străinătate. Ați simțit vreodată că presiunea 
este prea mare pentru a vă continua activitatea 
literară?
În librării sunt foarte puține titluri de autori 
români: Dan Lungu, Mircea Eliade, Cioran, N. D. 
Cocea, Panait Istrati, Fondane, Celan, Eugen 
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Barbu (recent!) etc. [...] Deci desigur că presiunea 
este și rămâne teribilă, poezia nu este plebiscitară 
nici aici, editurile preferă prozatorii, autorii de 
thriller, ori polițiste, cărți de bucate, de sfaturi 
culinare, medicale, conjugale, sexuale. Invitată la 
festivaluri de poezie („La Sète”, ori „Lodève”) am 
văzut cam aceleași nume, aceiași autori, sunt și 
aici căprarii care țin cu dinții să fie ei mereu și 
peste tot invitați, e unicul loc unde sunt aplaudați, 
fac ședințe de dedicații. Mulți autori, chiar și 
recunoscuți, se auto-editează, apoi recuperează cu 
greu banii din întâlniri cu publicul, saloane ale 
cărții etc. Banul este rege, el deschide la urma 
urmei toate porțile. Cine mai are timp de scris, 
dacă trebuie să alerge să-și vândă cărțile? Ar fi 
multe de povestit, am avut noroc că am avut un 
salariu de profesor, căci din poezie nu se poate 
trăi, este clar, e un rău al secolului, de a 
desconsidera artiștii.

Care considerați că a fost cel mai mare 
compromis pe care l-ați făcut, din punct de 
vedere literar, cât ați fost plecată din țară?
Consider că nu am făcut nici un compromis, căci, 
deși am fost destabilizată o vreme, în mintea mea 
am decis să mă consider „definitiv” un autor 
român. E o chestiune de conștiință, de suferință 
intimă profundă. Pentru mine devenea vital (chiar 
o mândrie) să clamez „haut et fort” că „sunt și 
rămân un autor român” (deși pe aici sunt 
considerată franco-română). Limba franceză, pe 
care am predat-o este foarte evoluată, complexă, 
un autor inovează, am preferat să continui „firul” 
luptei cu cuvintele „dulcei mele limbi românești” 
și în același timp mă bucur de șansa de a aparține 
celor două culturi.

Este greu pentru un scriitor plecat în 
străinătate să se reintegreze la întoarcere? Vine 
el cu un plus?
Ca experiență umană, este o îmbogățire spirituală 
copleșitoare. Franța are în fiecare regiune un 
trecut cultural în sensul cel mai larg al cuvântului, 

de o varietate amețitoare, ar trebui mai multe vieți 
pentru a „absorbi” totul, în fond istoria întregii 
umanități. În același timp, România este ținutul 
natal, se instalează aceeași foame devoratoare de a 
ști totul despre minunatele sale ținuturi, 
ruralitatea ei est un imens atu – aici SATUL este 
pe cale de dispariție. De aici, din Franța, vedem 
mai clar cine sunt „românii”, „România”, și vă 
asigur că nu avem de ce să nu fim mândri. Ar 
trebui să se știe cât sunt de minunați, 
dintotdeauna. De aceea vă sfătuiesc să plecați cât 
mai repede cu burse (căci nu sunt câinii cu colaci 
în coadă și e prea riscant), să aveți o altă 
dimensiune și o altă carte de vizită, veți vedea mai 
clar mersul vremurilor, ce puteți face din această 
scurtă viață ce ne este dată și care ne alunecă 
printre degete.

Vă considerați un „rebel al literaturii”? Este 
legat acest lucru de aversiunea pe care ați avut-
o față de regimul comunist?
Chestiunea cea mai complexă... Am să răspund cu 
un poem (din 1980, publicat în Miraculum, editura 
Dacia), de pe vremea când am simțit că regimul ne 
vroia „îngropați de vii” și mi-am propus să înving 
frica de cenzură (de altfel, am fost agresată în fața 
blocului meu, un tip mi-a sărit prin spate, să mă 
sugrume, nu numai pentru că scriam ceea ce 
gândeam de câtva timp, liberă de spirit, dar peste 
câtva timp plecam din țară, deci eram bună de 
intimidat. Poetul Paul Grigore, coleg de cenaclu, a 
fost asasinat de-a binelea într-un parc). „Strada 
cosmos”:  „toate drumurile sunt pe hartă-n/ 
echilibru convențional/ sâmbăta, duminica ori la 
salar/ cartierul miroase a bere ori vodcă/ în 
aromele florilor aspre/ sădite de-un activ cetățean 
voluntar/ pensionar/ ce contraste/ un adevăr 
relativ, dar trist ca acesta/ poate fi rama-n care/ și 
suflet și sânge pentru semeni tresar/ o femeie cu 
plase, cu umerii tari/ mărșăluind cu atâta demnă 
răbdare/ este nobil pretextul/  unui posibil poem/ 
viguros, energetic, chiar extraordinar/ doar să-l 
culegi de pe pleoapele-i albe/ de pe chipul de 
zahăr și sare/ din zâmbetu-i rar...”
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Câteva sfaturi pentru tinerii scriitori?
Am să chem în ajutor marile spirite consacrate, din negura timpului, care au 
rezistat exigențelor „marii literaturi”. Sfatul meu personal este să „citească, 
citească, citească, să scrie, să scrie, să scrie”. Poezia este cunoaștere de sine 
până la a deveni rug, flacără vie, poezia este zbor amețitor, pace și război 
interior, poezia este templul curajului de orice natură, răspunde la întrebările 
cele mai dureroase, ne ajută să acceptăm fragilitatea și forța noastră, 
slăbiciunile dar și calitățile noastre, ne ajută să devenim niște „sfinți” ai 
Catedralei „Notre Dame”, poezia este pentru unii Înviere, pentru alții Moarte 
ori Sinucidere Lentă, Extaz, Furie, Nebunie, Elan de a FI.

Adaug niște adevăruri minunate ale unor celebrități, care m-au fascinat și care 
mi se par a fi niște sfaturi demne de urmat:

«La poésie est une espèce de musique: il faut l’entendre pour en 
juger.» - Voltaire 

«La poésie est une salve contre l’habitude.» - Henri Pichette

«Publier un livre de poésie, c'est comme jeter un pétale de rose 
au fond du Grand Canyon et attendre l’écho.» - Don Marquis

«La poésie en vers libres, c’est comme jouer au tennis sans filet.» 
- Robert Frost

«Faire de la poésie, c’est se confesser.» - Friedrich Klopstock

«Un grain de poésie suffit à parfumer tout un siècle.» - José Marti 

«Créer ce que jamais nous ne verrons, c’est cela la poésie.» - 
Gerardo Diego apostrof corect 

«La poésie est aujourd’hui l'algèbre supérieure des métaphores.» 
- José Ortega y Gasset

«La poésie, c’est tout ce qu’il y a d'intime dans tout.» -  Victor 
Hugo
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eroul principal al neliniştii 
sunt numai răni fiindcă te mai caut
nu mai sunt chiar o pasăre
dar mai sunt o aripă roşie o floare purtată
un contur amestecat
ca şi cum tragedia nu s-a-ntâmplat
sunt eroul principal al neliniştii
buzele scot acel sunet ciudat alergat
limba ruginit-a tristeţii
micşorează briza curajul să-mi suport
înfăţişarea de-acum
să-mi acopăr trăsăturile uzate de trista uimire
cu pudră rimel farduri mov
aş vrea să m-ajut
nu-mi vorbesc decât eu
sufletul nu mi-l mai văd
câtă noapte-n orice intenţie
umezeala frigul nu pot fi ţărmuri
de locuit
nici iertarea nici adevărul dureros
nici uitarea tâmpă
unde se află cel mai tandru cel mai simplu
gest de-nţelegere
mărul obrazului seamănă cu o vânătă piatră
viaţa posibilă-a visătoarei ce sunt
creşte-n tulpini netede aurii
curăţă gunoiul compromisul trădării
vă dezvălui sentimente emoţii
raţiunea demnă terestră de-a fi
nesfârşit de vie
să nu-mi mai sfâşie gândul 
vina feroce
de-a mă umili-răstigni 

azi noapte m-am culcat cu
toţi bărbaţii (sic!) 

(o parodie la textul lui Leonard Ancuţa intitulat : „Azi 
noapte m-am culcat cu toate femeile din lume")

azi noapte m-am culcat cu toţi bărbaţii din lume (sic!)
cu cei care credeau ori nu în dragoste

ori în dumnezeu,
care mă adorau cu degetele, cu dinţi ascuţiţi

cu braţe,cu coapse păroase,
rebele,

cu cei ce pîndeau dinspre ochiurile
ferestrelor,

melancolici prizonieri
în mînăstirea patului alb

primenit,
soldaţi jigăriţi ai simţurilor animale-

(furnicile, greierii, ciocîrliile sfîrşind arşi
printre trandafirii alcovului)

am împărţit camera cu aceşti numeroşi
inorogi,

inimile noastre în formă de pîini
zvîcneau ca mareele oceanice,

sîngele tăvălit purta clopotele vocii
unei femei la asaltul falezelor nopţii,

la orizont
albaştri şi grei şi îngenunchiaţi
bărbaţii lumii încet se topeau...

univers
cultivând grâul difuz al iluziei

cine nu poartă rezerve de suflet în palmă
deşi ignoră lumina din ochii iubirii

braţele ei de zăpadă
timpul schimbă o inimă de rubin

pe o inimă de aramă
trupul univers învins

de singurătate de lucid
şi de teamă

întins ostenit pe pământul 
răbdării

nu se mai ia în seamă
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laptele crud al poemului 
ţipătul aburii frunţii ruperi în trup

bolborosită tiradă sânge şi suflet icnind 
nu ne-ntrerupe

ecouri zig-zaguri neliniştite
curge laptele crud al poemului

ce altceva să mănânc
rănile frunzei mă vor fărâmiţa

mai încolo spre toamnă
sufletul tot atunci

ca o rădăcină cioplită de vânt
va lupta să trăiască ori va muri

prelungiri din instinct
genunchiul din fire uimit 
cum asudă pori răzvrătiţi

mintea mea tânără
murmurând vrând -nevrând

geografia ştiut-a tristeţii
cerul intrus câtor stele mai ştiu

şi mai pot să disting 
nervii mei răsuciţi într-un câmp

fără rang şi orfan
unde e insula ta iarbă caldă

catifelată putere 
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Biografie şi activitate literară:  S-a născut în Gherla, jud. Cluj. Din 1993 este 
redactor, apoi secretar general de redacție al revistei de cultură Tomis  din 
Constanța. Din 2002 este secretar general al revistei de literatură și arte 
Amphion și, din 2004, lucrează ca redactor-șef la magazinul internațional de arte 
plastice, arheologie și istorie Preda’s. În 2006 revine în Bacău, unde este redactor 
al revistei Ateneu  și secretar general de redacție al suplimentului cultural al 
Ziarului de Bacău, Meridian 27, ziar la care face și publicistică de opinie și 
culturală. Editează, în perioada 1998-2001 e-revista Inorog. Participă (2005) la 
proiectul „România văzută de sus”. Este redactor (2004-2006) al portalului 
cartea.info. Membru corespondent al revistei Euphorin  din Sibiu. A debutat 
editorial în 1997 cu romanul Vestitorul, la Editura Albatros din București. 
Colaborează cu proză, eseuri critice, cronica evenimentelor de actualitate și toate 
speciile genului publicistic la majoritatea revistelor culturale din țară. 

Volume publicate: Vestitorul  (Albatros, 1997) – roman, Șah orb… (Albatros, 
1999) – roman, Război ascuns (Albatros, 2005) – roman, Cu ou și cu oțet 
(Cartea Românească) – roman, Cărțile vieții (Cartea Românească, 2009),  Arca 
(TipoMoldova, Iași, 2012) – roman,  Viața continuă  (EuroPress Group, 
București, 2013) – roman,  Epopeea celestă (Vlad&Vlad, Craiova, 1999) – 
versuri. Este prezent în antologia Concert la patru mâini  (Ex Ponto, 
Constanța, 2005).
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Eu scriu când pot, adică noaptea. Sunt 
noctambul de felul meu (nu insomniac), așa că 

îmi place.

Cristina
Alexandrescu

Întrebări formulate în cadrul 
redacției: C. Alexandrescu, 
L.Rusu, S. Popovici, F.Onică
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Cristina Alexandrescu:  Cum a fost debutul dvs.? Ce 
amintiri vă leagă de acel moment? A existat în 
preajmă o personalitate care v-a ghidat, care v-a 
susținut? Care au fost dificultățile legate de debut, 
dacă au fost?
Dan Perşa:  Eu am apărut în literatura română de 
nicăieri. Spun asta pentru că, mai târziu, am constatat că 
prietenii mei de generație, despre care crezusem că au 
apărut și ei de nicăieri, frecventaseră cenaclurile: pe la 
Manolescu, pe la Crohmălniceanu, pe la Mircea Martin 
și aveau o puternică susținere, aveau în spate o forță de 
propulsie. Eu n-am avut așa ceva. Că am apărut de 
nicăieri a sugerat Tudorel Urian în prima cronică a 
primei mele cărți (Vestitorul): „Dan Perșa pătrunde în 
marea literatură asemeni eroilor romanelor de mistere 
din secolul trecut, cu fața ascunsă în pelerină și purtând 
pe cap o pălărie cu boruri largi”. Cine m-a susținut? 
Vedeți, eu am prins treizeci de ani de comunism (atât 
aveam în 1989, 30 de ani) și nu am avut încredere în 
sistemul editorial românesc nici după 1989. Am scris 
Vestitorul în 1993, dar nu l-am dus la editură. În 1996 un 
prieten, poetul Grig Șoitu m-a luat de mână și m-a dus 
cu manuscrisul la București, ca să i-l dau lui Dumitru 
Țepeneag, venit în țară pentru câteva zile. Am primit 
câteva zile mai târziu o scrisoare de la Dumitru 
Țepeneag. Mi-a elogiat romanul și m-a anunțat că l-a 
propus spre publicare editurii Albatros și mi-a transmis 
un număr de telefon al editurii. N-am folosit acel număr 
de telefon luni de zile, deoarece mi-am spus: cine va sta 
oare să citească manuscrisul meu? Dar când am sunat în 
sfârșit, s-a nimerit să-mi răspundă însăși doamna 
Georgeta Diminsianu și mi-a spus: „Dle Perșa, dumneata 
chiar exiști? Am crezut că e o farsă de-a lui Țepeneag. 
Am pierdut un scriitor talentat (se referea la Radu 
Aldulescu, ce plecase de la Editura Albatros la Nemira) 
și mi-a trimis Dumnezeu unul și mai talentat”. (Sper că 
dna Dimisianu își amintește aceste cuvinte, eu n-am cum 
să le uit). Lăudat de doamna Dimisianu, romanul a luat 
apoi o mulțime de premii.

Care ar fi etapele devenirii dvs. ca scriitor?
Cred că scriitorul e înnăscut, nu făcut. Trebuie să ai o 
sumă de calități înnăscute, le poți avea și la nivel 
mediocru unele dintre ele, dar dacă una singură lipsește, 
n-ai să scrii niciodată o carte, sau ai să scrii una, două, 
din ambiție, dar cu mari eforturi și-ai să te lași până la 
urmă păgubaș. Eu sunt îndrăgostit de poezie și aș fi vrut 
să fiu poet, dar n-am reușit să scriu vreodată o poezie 
mai de doamne-ajută. Îmi lipsește „metabolismul” 
poetului. Când scriu proză însă, îmi iese totul mult peste 
așteptări... și-mi văd cartea în întregul ei de la bun 
început.
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Ați putea trăi fără scris? Ce anume vă 
determină să o faceți?
La vârsta asta da, aș putea trăi fără scris. Pentru 
că de fapt scrisul este o cercetare a vieții pentru 
a o înțelege. Scrisul mă ajuta să fac această 
cercetare, o cataliza, mă ducea pe niște căi, mi le 
deschidea. Acum pot cerceta viața autonom, dar 
scriu în continuare dintr-o plăcere secretă.

Care este opera dvs. primită cel mai bine de 
publicul larg?
Romanele așa-zis istorice: Vestitorul, Război 
ascuns, Cărțile vieții,  Arca. În ele am prins 
oamenii în situații ce nu sunt legate decât 
parabolic de timpul nostru și de aceea par 
experiențele unor oameni „universali”. Roma-
nele cu teme contemporane sunt mult mai 
dificile, pentru că exprim în ele timpul nostru 
periculos și existența noastră agitată.

La care dintre cărțile dvs. țineți cel mai mult 
și de ce?
Bunicul meu, când era întrebat pe care dintre 
copiii săi îl iubește mai mult, își arăta degetele și 
spunea: taie-l pe ăsta că mă doare, taie-l pe ăsta 
că mă doare... Fiecare roman scris e o expe-
riență formidabilă, uneori poate că o carte 
neizbutită îți dă cele mai mari satisfacții când o 
scrii, poate pentru că are în ea provocări ce le-ai 
depășit.

Ce opinie aveți vis-à-vis de felul în care ați 
fost receptat critic? Există o critică care v-a 
mulțumit în mod deosebit? Dar opusul?
Sunt mulțumit de receptarea critică a romanelor 
mele. Altfel, nu pot fi decât subiectiv privitor la 
critica literară și criticii literari, când vine vorba 
despre cărțile mele. Dacă e ceva ce nu-mi place 
la critica literară autohtonă? Da, nu-mi plac 
criticii „nesimțiți”, care cred că au ei o misiune, 
aceea de a fi olimpieni și privesc cu silă cărțile, 
scriu despre ele doar ca să-și dea importanță.

Cum îi vedeți pe cititorii dvs.? Încercați un 
mic portret-robot?
Îmi văd cititorul ca pe-un șoricel în labirint... 
Dotați cu inteligență, simțuri remarcabile și 
instincte puternice, șoriceii aceștia sunt puși la 
intrarea unui labirint și trebuie să caute calea 
corectă pentru a ajunge în partea cealaltă, un-
de-i așteaptă cașcavalul.
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Vargas Llosa dezvăluie secretul prolificității sale: 
scrisul continuu. Al dvs. care este?
Sintagma aceasta: „Scrisul continuu” îmi aparține și 
are o anumită semnificație. O s-o găsiți în ultimul 
meu roman, Viața continuă,  unde am un capitol 
„Scrisul continuu al lui Liviu Levant”. Cum am scris 
acest roman cam prin 1994 (nu mai știu cu siguranță 
însă, poate fi și ʼ95 sau ʼ96), am publicat în reviste și 
acest fragment cu Liviu Levant. Însă întrebarea cu 
siguranță se referă la continuitatea zilnică a scrisului 
unui scriitor. Radu Petrescu vorbea în jurnal de 
necesarul exercițiu zilnic al scrisului, care să-ți 
asigure „elasticitatea frazei”. Sadoveanu scria o 
pagină pe zi (dezideratul său) și la sfârșit de an avea 
365 pagini, adică un roman. Uneori scria trei pagini 
pe zi și avea la sfârșit de an trei romane. Cine mai 
poate face în timpul nostru ca el? Poți să nu intri pe 
FB, pe căsuța e-mail, să nu vorbești la telefon, să nu 
alergi cu treburi, să nu vezi un film, să nu asculți 
muzică, să nu iubești etc.? Eu scriu când pot, adică 
noaptea. Sunt noctambul de felul meu (nu 
insomniac), așa că îmi place.

Se spune că aveți „imaginația luxuriantă a lui 
Garcia Márquez, personaje memorabile și o 
bogăție lingvistică de invidiat” (Horia Gârbea). Vă 
atrage reconstruirea trecutului, căruia îi dați o 
notă personală, iar inter-textualitatea și elemen-
tele metaliterare, îi determină pe majoritatea 
criticilor să vă integreze în sfera literară a post-
modernismului. Cum vă raportați la această des-
criere? Ce anume ați infirma, ce ați mai adăuga?
Chiar și când nu sunt de acord cu ce spune un critic 
despre o carte de-a mea, nu-l contrazic. Pe de-o parte, 
poate că are dreptate și eu sufăr de orbire fiind vorba 
cărțile mele. Pe de alta, orice ar spune un critic, îmi 
îmbogățește cartea. De aceea le sunt recunoscător 
criticilor ce au scris despre cărțile mele. În ce privește 
citatul din Horia Gârbea, unul dintre talentele literare 
cele mai viguroase ale generației mele, un scriitor 
ingenios și plin de vervă, nu pot decât să mă simt 
măgulit de aceste cuvinte.
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Având în vedere faptul că ceva semnificativ din om se modifică de la o generație la alta, care ar 
trebui să fie atuurile din prezent pentru a putea scrie un roman pe înțelesul celor ce îi vor urma? 
Din această perspectivă, dvs. considerați că v-ați atins obiectivul?
Lucrez la un roman cu tentă SF și cineva din viitor meditează acolo asupra acestei idei: ce se schimbă 
este civilizația noastră, dar oamenii rămân exact la fel. Iubim la fel, mâncăm la fel, avem pasiuni și 
nevoi la fel ca oamenii de acum cinci mii de ani. Și până când va fi să ne transformăm în altă specie, 
vom rămâne la fel. Avem, e drept, alte cunoștințe, altă viziune asupra timpului, universului, vieții. Dar 
în adâncul nostru suntem la fel, de aceea înțelegem perfect povestea lui Ghilgameș sau a lui Odiseu, 
scrise cu mii de ani în urmă. Deci ca să fii pe înțelesul celor ce vor urma nu trebuie să faci mare lucru. 
Doar să scrii despre oameni, despre viața lor, despre iubiri, triumfuri, pasiuni, înfrângeri, dorințe, 
sentimente lezate. În ce privește împlinirea unui obiectiv, al meu a fost cel de a reprezenta viața omului 
sub toate aspectele ei, În sinea mea sunt oarecum mulțumit că am gândit la toate acestea. N-am realizat 
decât o câtime din amploarea necesară unei opere literare ca să cuprindă „totul”, dar nici nu se poate 
altfel. Romanele mele sunt mici fragmente dintr-un plan mare. Nu știu dacă un cititor e (va fi) 
mulțumit de ele, el va trebui s-o spună dacă-i plac sau nu. Dacă îi plac aceste fragmente de umanitate.
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Dacă ar fi să definiți viața dvs. de până acum, ce sintagmă ați folosi? Dar pentru cea care v-ar 
reprezenta de acum înainte? Și... care ar fi semnificația lor?
Cred că e imposibil să-ți definești viața. Viața mea a fost legată de familie și pasiunea pentru scris și 
cred că la fel o să rămână. Iar semnificații? Căutăm semnificații în viața marilor reformatori 
religioși. În ce ne privește pe noi, oamenii „normali”, nu avem o viață cu semnificații, tot ce contează 
e să avem sentimentul că suntem împliniți.

Scriitorii trebuie la un moment dat să se decidă asupra sectorului literar. Mă refer aici la cei 
care nu pot activa simultan și ca poeți și ca prozatori sau și ca publiciști și ca eseiști. Dvs. cum 
ați ales proza? A fost o opțiune sau ați știut că asta vi se potrivește cel mai bine? Ați încercat 
și poezia?
Poet mi-aș fi dorit să fiu. Dar poezia îmi sună în minte și nu vrea să iasă pe hârtie. Când scriu proză, 
totul curge și-mi iese mai bine decât aveam planificarea. Probabil că ăsta e talentul pentru ceva, să 
poți face cu ușurință mai mult chiar decât îți poate mintea.

Personajul negativ trebuie urât de către cel care-l creează? Cum vă raportați dvs. la perso-
najele negative?
Nu, în nici un caz nu mi-am urât vreun personaj. De altfel personajele sunt ca oamenii, au părți 
bune și rele. Pe omul ce ne aduce prejudicii putem ajunge să-l urâm, dar acest om „rău” unuia îi 
aduce prejudicii și poate altuia, în același timp, îi face un bine. Un om e un amalgam de bine și de 
rău. De obicei ne cenzurăm să facem rău, respectăm legile, îi respectăm pe ceilalți. Și n-am cum să-
mi urăsc vreun personaj, pentru că încerc să-mi înțeleg personajele ca oameni, ele sunt de fapt o 
extensie a omenirii, creată și în scopul de a-mi înțelege mai bine semenii.
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De-a lungul romanelor dvs., abordați un stil fantezist și 
postmodernist, dacă putem spune așa. În ce măsură limbajul 
universal și mobilitatea stilistică pot coexista într-una dintre 
cărțile scrise?
Coexistă pentru că într-o carte sunt cel puțin două nivele. Unul e cel 
al mijloacelor de expresie, celălalt al conținutului. Eu sunt inventiv 
și „talentat” în ce privește mijloacele de expresie. Însă ce exprim 
prin ele? Viața, așa cum o înțeleg eu. Conținutul romanelor mele 
vine din „lume”, vine din existența noastră așa cum o observ și o 
înțeleg eu. Aici nu mai poți vorbi despre invenție, ci de spirit de 
observație, de capacitate de pătrundere, de puterea de a raționa, de a 
pricepe, de a fi aproape de „lume”. Scriind, exprimi ceva universal, 
într-un mod în care n-a mai fost exprimat până la tine. Și dacă forța 
observației și a reflecției e destul de puternică, atunci aduci ceva 
nou și referitor la lumea în care trăim. Nu știu dacă am calități 
deosebite, dar și scriitorii fără calități deosebite își au justificarea, ei 
reflectă un segment din timpul lumii, timpul nostru.

Ironia, umorul, imaginarul fantastic. Ce reprezintă fiecare 
pentru dvs., de ce ați ales aceste modalități și nu altele?
Ironia, umorul și imaginația nu sunt modalități de creație, sunt 
înnăscute, fac parte din ființa lăuntrică a unui om (dacă s-a născut 
cu ele). Vă amintiți de actorul Dem Rădulescu? Vroia cu tot 
dinadinsul să joace roluri tragice, dar el era născut comic și când 
juca drame efectul era hilar. Nu te poți debarasa de tine însuți. Nu-
mi pot înfrâna ironia, umorul, fantezia. N-aș mai fi eu. Dar aș 
adăuga la ele ceea ce le naște, sau le reunește: spiritul ludic. Îmi 
place la nebunie să mă joc. Criticii gomoși, olimpieni, n-au cum să 
înțeleagă așa ceva. La ei (urcați fiind pe-o estradă, ca să privească de 
sus lumea mică) totul se reduce la „seriozitate” și „marile teme ale 
literaturii”. Că despre temele „serioase” au învățat la şcoală și asta 
știu. Dar nu pot percepe spiritul unei cărți, spiritul unui autor.

Cărțile vieții  ilustrează latura profund spirituală a contextului 
social-istoric din secolul XVIII. În legătură cu acest roman, care 
este elementul ce predomină: modelul biblic, reflecția persona-
jelor despre moarte sau caracterul parodic și ironizarea 
acestora?
Părerea mea este că toate ar trebui să meargă împreună într-un tot 
unitar. Da, m-am gândit la cărțile Bibliei când am scris Cărțile vieții, 
proiectul era ambițios, dar m-au stopat să-l realizez evenimente ale 
vieții mele. Sunt mulțumit însă cu cât am realizat din proiect. 
Cititorul îi poate înțelege amploarea. Nici nu era de altfel altceva de 
făcut, decât să sugerezi amploarea acestui proiect. Altfel, cum să 
scrii o carte laică de dimensiunile Bibliei, când la Biblie au scris zeci 
de autori, autori inspirați, întreaga lor viață? Dar din dimensiunile 
proiectului, se înțeleg dimensiunile viziunii mele asupra vieții. [ ] 
Ironia mea e de cele mai multe ori amară, deoarece apare când un 
personaj are un triumf. Dar condiția noastră e atât de precară, încât 
nu pot să nu ironizez triumful (de-o clipă). [ ] Dar în romanele mele 
sunt și întâmplări grave și situații comice, seriozitate și ironie, tragic 
și grotesc, bufonadă și absurd, de unde am spus într-o vreme că 
aceasta e „ondularea mioritică a textului”.

Nu știu dacă am calități deosebite, dar 
și scriitorii fără calități deosebite
își au justificarea, ei reflectă un 
segment din timpul lumii,
timpul nostru.
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Poate fi scris un roman fără să fi fost proiectat/ schematizat în prealabil?
Bănuiesc că da, chiar e de visat scrierea unui roman fără plan, că romanul cu vise al lui Kerouac. 
Dar nu va fi un roman epic. Un roman epic nu cred că-l poți scrie dacă nu ai, în prealabil, o 
viziune a lui. Iar dacă ai viziunea lui, ai un plan al întregului.

Reprezintă premiile obținute un imbold pentru a continua activitatea literară? Pot deveni ele 
o sabie cu două tăișuri?
Nu, premiile nu îți dau un imbold ca să scrii, dar sunt o bucurie, deoarece îți dau iluzia că ți-a fost 
recunoscută valoarea. Pericolul? Să ajungi să te sumețești. Ori, dacă în fața paginii goale nu ești 
profund umil, o s-o umpli doar cu vorbe goale.

Cum vă raportați la mediul concursurilor literare din România?
Sunt foarte bune concursurile, sunt premiați tineri scriitori, le sunt publicate cărțile, sunt făcuți 
cunoscuți confraților și publicului.

Sunteți și publicist, în conexiune cu actualitatea literară. Ce părere aveți despre literatura 
noastră, ce autori de astăzi vă plac?
Cred că s-au scris romane foarte bune din 1989 până acum. Unele remarcabile, scrise de Radu 
Aldulescu, Octavian Soviany, Doina Ruști, Petru Cimpoeșu, Dumitru Țepeneag, Horia Ursu, 
Florina Iliș, Filip Florian și mulți alții.

Ce ne puteți spune despre universul revistelor culturale din România prezentului? Ce ne-ați 
recomanda?
În primul rând aș recomanda România literară și Observator cultural, reviste săptămânale foarte 
serioase și cu vederi diferite. Și dintre lunare îmi plac Hyperion, Orizont, Vatra și, desigur, revista 
Ateneu.

Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a ajunge redactor-șef? Este posibil acest lucru 
pentru o persoană mai tânără?
Meseria este de redactor cultural. E o muncă dificilă, care se învață în timp. Un redactor devine 
redactor-șef atunci când e nevoie de el într-o astfel de funcție. El va coordona oamenii, va 
organiza conținutul revistei (deci îi trebuie ceva experiență și în lucrul cu oamenii și ca redactor).

În societatea complexă a revistelor, este compromisul un rău necesar?
Nu aș spune că e vorba de compromisuri. Fiecare revistă își are colaboratorii săi, pe care-i 
protejează și îi favorizează în spațiul revistei. Nu cred că se poate face altfel.
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Îmbinarea dintre viața de redactor și viața de autor este posibilă? Se mai poate păstra același 
nivel ridicat? Activitatea dvs. literară arată că răspunsul este afirmativ. Care este cheia?
Munca de redactor și de scriitor nu se împiedică prea mult una pe alta. Mulți scriitori, pentru că trebuie 
să aibă venituri din care să trăiască, au fost redactori (sau directori) la reviste ori edituri. Dar aici 
fiecare scriitor reacționează diferit. Unul s-ar dori pensionar și să se ocupe doar de scris, în vreme ce 
un altul iese la pensie și nu-i convine, merge și candidează pentru vreun post de președinte la o filială a 
USR, ca să muncească mai departe.

Ce ar trebui să urmărească un tânăr scriitor?
Doar să scrie cu plăcere. Trăim într-o societate în care se citește destul de puțin, deci să nu se 
iluzioneze că ar câștiga bani și faimă din scris. Să-și păstreze modestia și să creeze lumile ce-i bântuie 
gândul.
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Dragă Sheryll, zilele trecute când făceam fetelor propuneri 
amoroase prin yak-ul de discuţii (nu am parolă, dar am făcut 
nişte şmecherii ca să intru) şi mă identificasem drept un tip de 
douăzeci şi opt de ani, tu mi-ai spus că aş avea o minte de 
doisprezece ani. Chestia asta mi s-a părut teribil de hazoasă, 
pentru că în general nimeni nu acceptă vârsta adevărată pe care 
o am. Ţine-te bine! Nu am doisprezece ani, cum ai spus tu şi nici 
douăzeci şi opt, cum te-am făcut să crezi, ci paisprezece ani. Dar 
am constatat că dacă îmi spun vârsta reală, copilele mă 
persiflează, de parcă ar fi ceva de capul lor, iar cei maturi mă 
trimit la culcare: cum de nu dormi la ora asta, piciule? Treabă, 
îţi dai seama, menită să-ţi taie cheful de discuţii. De obicei fac 
conversaţii anodine, cu totul indiferente, dar alaltăieri, când te-
am găsit şi pe tine, aveam o stare aparte şi mult chef de vorbă. 
Uneori se întâmplă să ai chef de vorbă şi constaţi că nu ai cu 
cine vorbi. De aceea am şi intrat pe yak, dar nu am găsit, afară 
de tine, pe nimeni care să depăşească faza oripilantă a unor 
conversaţii minore. De aceea ţi-am şi spus că ne-am împăca 
probabil de minune amândoi. Cum însă nu ai vrut să te 
identifici, măcar formal, mi-am zis că porecla ta trebuie să fie a 
unei fete. Aş fi dezamăgit să aflu că eşti bărbat. Bineînţeles, cred 
că te întrebi cum am găsit adresa ta, pentru a-ţi trimite mesajul 
acesta. E doar pentru că am şi eu micile mele trucuri, însă nu le-
am folosit niciodată într-un mod reprobabil. Dar, ce să-i faci, îmi 
place să-mi bag nasul ici-colo în micile secrete ale atlanţilor. 
Mai descoperi o conspiraţie, mai descoperi infidelităţi conjugale, 
mai citeşti un mesaj de iubire, adică îţi pui oarecum în mişcare 
sentimentele, în cetatea noastră altfel atât de… cum să-i spun, 
ca un oraş părăsit de fiinţele vii, în care trăiesc doar amintirile. 
M-a distrat că te-ai apucat să-mi cauţi adevărata identitate şi 
chiar mi-ai găsit o adresă, desigur, falsă. Cunosc destul de bine 
jocul poreclelor – însă nu vreau să-ţi stric sentimentul de triumf 
pe care bănuiesc că l-ai avut atunci când mi-ai transmis că mă 
cheamă cutare cutărescu şi că am adresa cutare. Pur şi simplu 
vreau să-ţi fac o mărturisire în felul acesta, anume că, din 
motive cât se poate de obiective, toate identităţile mele sunt 
false. E posibil, dacă te pricepi să cauţi bine, să mă afli în reţea şi 
sub alte nume. Dar nici unul nu e cel adevărat. Nu vreau să-ţi 
trezesc orgoliul de a-l afla, pentru că asta nu e posibil. Repet: toate 
identităţile mele sunt false. 
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Ţi-am spus că am paisprezece ani, însă, deşi sunt un puştan obişnuit ca oricare altul 
(asta e tautologia pe care o folosesc ca să întăresc ideea şi să mă amuz), am unele 
calităţi ce îmi provoacă numeroase necazuri. S-au făcut asupra mea mii de teste, unele 
mai de neînchipuit ca altele. Încât, dragă Sheryll (sper că eşti fată), tocmai acesta e 
motivul pentru care m-am gândit să-ţi scriu. Am băgat de seamă că ai destulă 
imaginaţie şi inteligenţă şi vroiam să-ţi propun să discutăm despre unele lucruri care 
mă interesează şi pe care nu am cu cine le discuta. Asta, bineînţeles, dacă o să-ţi 
convină.
Iată. Mai zilele trecute, psihologii m-au atacat cu alt test, la care lucrează de mai bine 
de un an pe „subiecţi etalon”, dar de multe ori, când vorbesc între ei, folosesc sintagma 
„subiecţi normali”, de parcă eu aş fi anormal. O întreagă gaşcă de puştani de vârsta 
mea sunt chinuiţi cu teste, pentru ca rezultatele lor să fie mai apoi comparate cu ale 
mele. Ce le-a dat psihologilor prin cap, a fost să arunce pete de tuş pe coli de hârtie şi 
noi să le interpretăm. Am refuzat să rezolv testul, dar asta s-a întâmplat destul de des 
şi sunt obişnuiţi. Ştiu că până la urmă tata mă va convinge să colaborez cu ei, spre 
binele meu, după cum afirmă toată lumea. Dar iată motivul pentru care am refuzat, 
fără să fac uz, cumva, aşa cum s-ar putea crede, de un capriciu. Eu am întotdeauna 
motive obiective. Am refuzat pur şi simplu deoarece am considerat că pot interpreta o 
imagine în cincizeci de moduri diferite, iar treaba asta nu mi-ar fi de nici un folos, 
pentru că psihologii nu acceptă decât o singură interpretare şi atunci deducţiile lor nu 
pot fi decât false în ce mă priveşte. Altfel mi-ar fi plăcut să mă joc cu posibilii şi 
ambiguitatea, de ar fi fost să aflu cu adevărat ceva despre cel care sunt. Oricum, îţi pot 
spune că mie îmi este foarte limpede că testele astea nu-mi fac nici bine, nici rău. Nu 
sunt în folosul meu în nici un fel, ci doar psihologii învaţă din ele, dar învaţă ceva fals. 
Nu ştiu de altfel ce ar putea învăţa, deoarece mie lucrurile îmi sunt clare. Dar să-ţi 
spun toată povestea. Am refuzat, dar apoi, noaptea, mi-a venit în gând să mă strecor 
în încăperile amenajate pentru testări şi am furat colile cu pete de tuş. Nu din alt 
motiv, dar aveam stomacul deranjat şi m-am gândit că stând pe tron, să-mi fac o 
ocupaţie oarecum intelectuală, sau mai degrabă să mă cufund în visul pe care 
imaginile mi l-ar fi sugerat. Gândeam să dau planşelor douăzeci de interpretări diferite, 
deoarece aceasta e calitatea mea, să văd întregul şi cum se unesc părţile între ele. 
Aceasta e întâia operaţie, care fixează universul ireductibil al imaginii. Dar apoi – am 
constatat asta de mult -, în spatele imaginilor stau ambiguităţile, aşa încât imaginea 
totală lasă un mare număr de posibilităţi de a o vedea. Să-ţi spun ce-am constatat, 
întrucât aceasta a fost o reală surpriză pentru mine. Am luat planşa unu şi am privit-o. 
În câteva secunde am avut un adevărat şoc. Ochii au parcurs toate formele, căutând să 
adune întregul, dar acest întreg era totalmente vid. Pe planşa aceea, deşi imaginea 
părea să reprezinte ceva la prima vedere, nu era decât o anodină pată. O pată, dacă 
înţelegi ce vreau să spun. În loc să pot avea douăzeci de interpretări, aşa cum 
crezusem, nu aveam decât o imagine goală. Dacă ar fi fost să rezolv testul când se 
aflau de faţă psihologii, aş fi jucat probabil teatru şi le-aş fi spus că văd acolo o raţă 
care zboară. 
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Îi mint de multe ori în felul acesta şi le dau răspunsurile unui copil obişnuit. Am văzut, 
privind imaginea aceea vidă, că aruncarea unei picături de tuş pe o coală, ce apoi a fost 
îndoită la mijloc şi cele două părţi ale colii au fost lipite una de alta pentru a da o 
figură perfect simetrică, duce la naşterea unei imagini ce nu are nici un conţinut. Mi-
am dat îndată seama, pe de altă parte – şi asta a fost descoperirea mea – că orice 
imagine creată de un om, se bazează pe un simţ al proporţiilor, nu pe simetrii brute, 
un simţ al proporţiilor ce duc la naşterea unui întreg. Între diferitele părţi ale imaginii 
există proporţii bine stabilite, pentru a exprima ceva, ceva despre care de obicei însuşi 
artistul, dacă e să mă gândesc la un artist, nu ştie ce exprimă. Deoarece proporţiile 
instituie un sens şi din orice activitate creatoare umană rezidă un sens. E un sens, nu o 
teză şi de aceea poate avea zeci de interpretări (iar teza e o interpretare forţată, 
univocă). Pe când picătura de tuş preschimbată în imagine, nu reprezenta absolut 
nimic, nu era produsă de imaginaţia, inteligenţa, intuiţia sau raţiunea omului. Aş putea 
să-ţi vorbesc foarte mult acum despre aceste lucruri, deoarece ştiu de unde vin în 
mintea omului formele şi proporţiile pe care el le utilizează pentru a crea: din natură. 
Arborii gigantici ce cresc în Xanadu, din câte se spune de la începutul lumii, ne intră 
în minte cu proporţiile lor, munţii, portul, corăbiile, mişcarea apelor, cerul – toate sunt 
prezente în creierul nostru. Însă nu asta are importanţă. (Totuşi e important să-ţi spun 
că toate cele existenţe sunt create de un zeu). Când am văzut vidul imaginii, m-am 
ridicat de pe tron (cred că ştii ce e acela, tronul din locul unde şi regii merg singuri) şi 
m-am dus să caut răspunsurile subiecţilor etalon, ale copiilor obişnuiţi. Am avut din 
nou un şoc. Ei văzuseră în imaginile acelea diferite forme familiare. Un arbore, o găină, 
o corabie, o cascadă, un pod, un turn, un înţelept care citeşte o carte, intrarea într-o 
peşteră, albia unui râu secat, o frunză de mirt, un boboc de trandafir, o cetate 
crenelată, un templu şi multe altele. Încât m-am întrebat, cum de este posibil ca un om 
să poată vedea într-o imagine vidă ceva ce ar putea să existe? Cum de nu percepe că 
imaginea aceea nu e un întreg şi îi pare că ea ar reprezenta ceva? E un mister şi vreau 
să rămână aşa, deoarece, dacă am discuta asupra lui şi i-am căuta înţelesuri, 
consecinţele sunt atât de grave, încât mă deprimă. Pornind de la acest fapt, am putea 
nega însăşi existenţa zeilor, ori fie şi numai inutilitatea creaţiei lor. Sau, ca să nu fim 
aşa prăpăstioşi, am nega putinţa oamenilor de a accede la zei. Căci ei văd în Nimic 
acelaşi lucru pe care îl văd şi în creaţia zeilor.



Poema militară

îmi plac
uniformele de general în rezervă, 

caii de luptă,
și tutunul cu care

armata trage în ea însăși

uneori văd stindardul fluturând
și aud Ura cu care militarii

pășesc curajos spre front

războiul este o artă sublimă:
infanteriștii cântă la mitralieră,

ofițerii citesc hărți în tranșee,
iar generalii își mângâie caii de luptă

până când devin eroi
și schimbă soarta războiului

după aceasta, pacea,
face ca totul să intre 

în rezervă.

Infern și Paradis

eu cred că amanții
ar trebui să se întâlnească

o dată pe lună
și o dată pe soare

când se vor întâlni pe fața ascunsă a lunii
vor face dragoste pătimaș

și cât se poate de încet o noapte întreagă

când se întâlnesc pe soare
îți vor dărui poeme, discursuri, fructe

și pui de animale

o dată pe an, la solstițiu,
vor citi din Platon

iarna - doar se vor îmbrățișa
vara – se vor oglindi unul în goliciunea 

celuilalt
toamna – își vor împrumuta reciproc 

corpurile

credo qui amantes
necessario concursum

una per luna
et una per sole

credo qui absurdum
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Ditiramb de primăvară

așa grăit-a Zarathustra:
       O, tu, biciclistule
        nu-ți fă idol din bicicleta ta,
        nici tu bărbate din femeia ta,
        nici tu ucenicule din știința ta
        căci bicicleta se poate strica,
               femeia te poate lăsa
               iar știința te poate dezamăgi crunt

mai bine biciclistule fă-te zeu
căci nu ești cumva tu
luptătorul din câmpia numerelor?
nu ești tu cel care numără rotirile roților,
viteza vântului, spițele, unghiurile șeii,
presiunea și forțele frecării? nu cumva
în fața ochilor tăi răsăritul 
își deschide vesel floarea
și apusul tânguios o adoarme?

îți spun biciclistule: cel mai bine
pentru tine este să nu fi nici bărbat,
nici ucenic, ci Zeu vagabond
fără panteon
fără adoratori

așa grăit-am eu.

Plânsul
(se dedică operei lui Aureliu Augustin)

ah, plânsul este ceva cam așa
ca o mașină care frânează brusc în fața pietonului
de pe trecere
ca scrâșnetul dinților în somnul copiilor
ca suspinul isj-iștilor după funcția lor
inutilă
ca foșnetul a o mie de rochii care se desprind
de pe trupul amantelor
ca plăgile deschise frecate intens
cu mentă și sare de mare;
dar unii
nu cred ca să înțeleagă cum plânsul
există tocmai ca oamenii să
plângă mult și bine,
zgomotos ori în ascuns,
amarnic ori dulce,
căci el, plânsul, e ca Paștele sufletului, e semnul
că ai sosit undeva
pe neașteptate
singur
absolut singur...
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Audioamintiri

Aș priza zăpada coapselor tale...
Nu eu fac dragoste cu tine ci neliniștea mea își caută un sălaș...
În trupul tău cândva cântau mierlele și cucii, acum
noaptea te zăresc printre stele...
Lângă tine timpul se sparge în fluturi multicolori...
Mai lent decât fumul țigării, mai voluptuos decât fructul de mango,
altfel decât mine și tine...



Creuzetul Absurd

Iubita
Iubita mea-i ca un cuțit
ce mi se-nfige-adânc în

inimă.

Moartea cuțitului
Un cuțit gândea pe masă:

Ce-ar fi dacă mi-aș lua viața?
Și zicând în sine asta

Se înfipse în podea.

Femeia răcită
Ea mă privea

cu ochi goi
ca de statuie antică

deși avea un
trup de amforă
golită de sânge

era
și cu nasul roșu.

Stampă
Ioana scria pe laptop

ca și cum
un stol de vrăbii

ar păși
pe rămurele uscate...

Caligrafie moale

dacă arunci 
de pe clădire

un miel alb
el va plana

în cădere
precum 

frunza
toamna

Caligrafia timidității

în preajma ta
mă simt
ca un echilibrist
pe vârful unui 
ac de gămălie

de mă privești 
direct în față
voi cădea 

Caligrafia insomniei

insomniacii
nu percep niciodată
aceleași bătăi 
ale ceasului
ci
nesfârșite ritmuri

Caligrafie cu cifru

Lebăda – mașina de scris
                     a secolului clasic
                                       francez

Catren acvatic
(pentru liniștea lui C.)

Dacă pălmuiești un poet
acesta va izbucni în plâns
iar dacă pălmuiești un plâns
acesta va izbucni în lacrimi
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Caligrafia singurătății

în scrumieră
o mulțime 

de mucuri de țigară
nedumerite

parcă ar fi
o turmă fără stăpân

Caligrafia gândacilor mei de bucătărie

Semințe de pepene verde
mișcându-se speriate

prin bucătărie.

Caligrafia rafinamentului

prințul
s-a hotărât
să prizeze

la fiecare masă
doar 

pulbere de diamant
și să nu mai bea

decât
șampanie

....................................
după două săptămâni

muri
însă ochii îi străluceau

ca două
stele căzătoare

Caligrafie

ploaia. câtă
migală
a
apei

Două caligrafii sonore

1. Iunie
zilnic
trec pe lângă
un
cireș -
azi
i-a dat
sângele pe-afară

Caligrafia erotismului

văzându-ți nudul
instinctiv
îmi vine să
dirijez...

Caligrafia unei plăceri mai mari decât 
cea a băutului unei cafele
să adormi
gol pușcă
lângă
o pisică
neagră
cu părul
lung
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2.Culturală
veacul al
XVIII-lea
a fost
sentimental:
a inventat
ciocolata
și
iluminismul

Caligrafia politeței

să atingi
din nebăgare de seamă
piciorul unui scaun
și să-ți ceri scuze
imediat după aceea



***
decembrie fără zăpadă

și 
noi

la fel.

frigul din pumnii mei dispărea doar în buzunarele tale
în stația lu’ 41

***
tot cred că patul își pictează oamenii

ca să nu se simtă singur între atâția pereți

cel mai bine îi ies trupurile

înfrigurat uneori abuzează de roșu dar e un artist capabil în rest

***
carnea aia tocată e-a mea

femeia cu șapcă roșie trage de manivelă cuțitele se opresc
la un cartilagiu care mă doare de când eram copil

îi zic să mai pună vreo 3 sute de grame s-o fac fericită 
pe mama

  © portret în creion de Andrei Ștefan Boitan
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1 
nu e nimic

[nici fețele care ies din magazinul din colț fericite că și-au 
făcut plinul
lehamitea în vestiarul de la serviciu și niște oxigen trecut prin filtrul de cafea.
apa 
cerul de duzină
ar încăpea-n remorca bunicului

o chestiune ca-ntre relativiști și rugina]

dincolo de pereții afumați de la țară 

2
știu
[autobuzul cu navetiști n-o mișca bezna de sub 
ochii mei nu.
mânca-te-ar dracu nerușinato c-am ajuns să blestem în săptămâna mare te zic luʼ
mă-ta]
noaptea intra în ogradă odată cu mine
bunică-mea se bucura să mă vadă eram
ok

3
îmi dădu părul după ureche 
[aceeași mână săpase șanțuri în abdomene laminate
în purtătoare de tocuri prin colțuri stradale
plătise procedurile nenașterii]

și eu credeam c-asist la o avanpremieră

4
absolut firesc
[lovesc luna cu o crosă doar ca să spun că am o viață activă
mă cert cu ratp-istul Charon 
chiar dacă am bilet tot timpu’
mă dă jos la prima exact cum faci
când ți-e dor de fostele]

o iau de la capăt
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5
pentru că toți știm 
[limbajul corpurilor de pe biroul meu folosește mai multe expresii decât 
piciorul tău călcându-mă pe sub masă
decât
toate lacrimile nevestelor împăturite-n scrisori cu miros de ceapă
decât orice paralizie emoticonică]
am inventat analfabetarul

6
„nu e nimeni de vină
[în urma combinării atomilor din molecula tu
cu mâinile mele electrizate (electronii nu se duc nici dacă dai cu săpun)
nu a rezultat aer]

iubim diferit atâta tot”

7
de fiecare dată
[când port dantelă la gât creez o diversiune
mi se descuie sternul se ivesc apendici cu colți
dar nu-i vede nimeni
nicio femeie nu-mi mai numără 
pistruii]

m-agăț de lianele pragului se sus

8
bine să n-ai
[legăminte de hârtie luxuriante detalii tropicale
din viața de cuplu ori motive folclorice pentru întors capul
eventual vreo doi trei copii

nicio ușă închisă de prea multe ori nu-i bună].

înghit ce-a mai rămas în 
flaconul cu fluturi digestivi 
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9
ritm sacadat de cuțite nimerite de-a latul

[în numere proaste de iluzionism se 
vede cum sângele-i înlocuit cu sos de roșii
că retardul meu fructifer e inapt să 
nască idile
așa că perpetuează prin semințe sparte
la scară de bloc
saliva

sărutul pentru camerele de filmat]

urc. șaua realității e tare iar dacă mă uit în jur
conștiința pierde din semnal și foșnește

10
minutul ăsta a durat mai mult de șaiș’de secunde

[ca-ntr-un circuit de F1
se-ntâmplă brusc o frână traversa din hol o ia razna
îmi rămâne-n gură miros de pe scară 
trânte pe care le iei coborând de la 4
cum te-njură femeia de serviciu fiin’că-și amintește c-a lăsat-o bărbatul]

e o alchimie la mijloc

***
citesc pe-un prospect c-ai murit 

la rubrica efecte adverse
înghit și-ascult cum susură riscul

***
resemnarea

cu care oamenii își acceptă ridurile
e nașpa

cea cu care îmi iau pastilele
și le adăpostesc sub limbă

e de viitor
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timp

secundele trec însărcinate cu apatia gândurilor tale
pădure copaci frunze

timpul se scurge
freamătă-n tine dorința de copil

ce vrea să descoase totul fir cu fir
până la schimbarea culorii vieții

griuri colorate-n scoarță aspră
decolorează ultimii ani cu nerușinare

ascunzi după postere pete
iei bidineaua și stropești cu vorbe fără stăpân

cazanul e ruginit, totul e oxidat
pădurea-i fără copaci

frunzele-s pe pământ, uscate
râme drenează solul

jur-împrejur, dai ochii peste cap
și cauți timp

repaus

cumpăna se leagănă mai mult pe partea ta
zăvorul e tras

pietrele ard în chinuri
aud chibriturile cum trosnesc deasupra lumânării

ședința e pe sfârșite
regula a fost încheiată prin reducerea tăcerii

ai cumpărat haos la bucată
dintr-un buncăr pierdut

acum reneagă-l și ascunde-l
e pe cale să-ți ardă cumpăna

să rupă șirul
să azvârle noroiul
să aprindă lumina
să aducă bricheta

să înnoade nodul pre-existent
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***
peretele tău culoarea oului de rață

era pătat cu țipete
încărcat cu amintirea nașterii micilor poeți

ai luat barosul și ai distrus amintirea
ai ridicat praful peste chipuri

acum necunoscute

ai fost un barbar, un viking al timpurilor 
apuse

ce nu strânge-n brațe ci
leagă-n lanțuri, urlă și sperie

aduce și induce teroare



lovitură

sfori legate
noduri pescărești

și miros greu de mucegai
cortina e lăsată și praf pe scaune

nu mai cumpăra bilet
show-ul e terminat

partea ta preferată de entertainment
nu mai e

apel

rupe lanțurile superficialității și apucă pixul
umple-l cu sudoarea cuvintelor ce chinuie minți

ești în poligon în plin foc deschis și te oprești
e o pânză

o viață ce se stinge ca mucul de țigară lăsat pe verandă
el a plecat din cameră urlând

paharul a rămas vărsat
pata de vin roșu e și acum pe cămașă

cumpără un kilogram de cuvinte
alege-le pe cele bune

adună-le și rămâi să-ți prezinți
lucrarea

femeie

cubul de înghețată se topește
în echilibru termic pe umărul ei

apa cu aroma pielii ei curge
ca un pârâu izvorât de nicăieri

pe sânii mari

răpus

amintiri fotografice
reproduceri masive de evenimente

doar pentru tine
catapeteasma unei vieți călcate în picioare

cu pasul uriaș și greoi al cuvintelor
sapi după adevăr iar el vine la tine

te-a pus la pământ pe cioburile unei sticle de bere sparte la nervi
rămâi acolo cu mâinile-n păr auzind șoapte
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***
scurgi viața din toate

ca sucul băut de un copil
cu paiul

agonie și extaz

culori de strânge-mă-n brațe și lasă-mă 
singur

pe un perete mâzgălit cu ură
gălbenuș de ou vărsat pe gresie
din graba micului dejun devenit

o pierdere de timp
pastel de cuvinte pe o foaie albă

lipită pe ușa frigiderului
cu magnetul primit cadou la aniversare
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Gabriela
Nadabaică

        Apparition

La lune s’attristait. Des séraphins en pleurs
Rêvant, l’archet aux doigts, dans le calme des fleurs
Vaporeuses, tiraient de mourantes violes
De blancs sanglots glissant sur l’azur des corolles.
C’était le jour béni de ton premier baiser.
Ma songerie aimant à me martyriser
S’énivrait savamment du parfum de tristesse
Que même sans regret et sans déboire laisse
La cueillaison d’un rêve au coeur qui l’a cueilli.
J’errais donc, l’oeil rivé sur le pavé vieilli
Quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue
Et dans le soir, tu m’es en riant apparue
Et j’ai cru voir la fée au chapeau de clarté
Qui jadis sur mes beaux sommeils d’enfant gâté
Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées
Neiger de blancs bouquets d’étoiles parfumées.

Apariție

Se-ntristase luna. Și serafimi în lacrimi.
Visând, cu-arcusuʼ-n mână, în calmul lor de flori

Vaporoase, trag palide viole
Suspine albe alunecă pe-azurul de corole

Era ziua sfântă a primului sărut.
Visării plăcându-i să mă domine

Se-mbată elegant cu parfumul tristeții
Pe care-o părăsesc fără regrete sau decepții,

Un vis adunat de inima ce l-a urzit
Deci rătăceam și nu scăpăm din ochi pavajul învechit.

Și când cu soare-n plete, pe stradă
Mi-ai apărut zâmbind spre seară

Am strigat văzând zâna din lumină
Care, odată, când eram copil, făcea somnul să vină.

Trecea lăsându-și mereu brațele nearanjate,
Ningea cu buchete albe de stele parfumate.

Lacrimile

Când izgonit din cuibul veșniciei
întâiul om
trecea uimit și-ngândurat pe codri ori pe câmpuri,
îl chinuiau mustrându-l
lumina, zarea, norii - și din orice floare
îl săgeta c-o amintire paradisul -
Și omul cel dintâi, pribeagul, nu știa să plângă.
Odată istovit de-albastrul prea senin
al primăverii,
cu suflet de copil întâiul om
căzu cu fața-n pulberea pământului:
„Stăpâne, ia-mi vederea,
ori dacă-ți stă-n putință împăienjenește-mi ochii
c-un giulgiu,
să nu mai văd
nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei și nici nori,
căci vezi - lumina lor mă doare”.
Și-atuncea Milostivul într-o clipă de-ndurare
îi dete-lacrimile.

Les larmes

Quand il a été chassé du nid de lʼéternité
le premier homme 

passait étonné et pensif par les grandes fôrets ou par les 
champs, 

le tourmentaient en le grondant
la lumière, lʼhorizon, les nuages- et de toutes les fleures

le tirait à lʼarc avec un souvenir, le paradis-
Et le premier homme, lʼerrant, ne savait pas pleurer.

Du moment quʼil était épuisé du bleu trop clair 
du printemps,

à lʼâme dʼenfant, le premier homme
tomba le visage dans la poussière:
«Mon maître, prends-moi la vue, 

ou si tu peux, couvre mes yeux 
d’un voile,

pour que je ne voie 
ni fleurs, ni ciel, ni les sourires dʼEve et ni les nuages, 

parce que tu vois que- leur lumière me fait mal.»
Et alors, Le Miséricordieux dans un instant pour 

compassion 
lui avait donné les larmes.
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Născut la 18 noiembrie 1981, Craiova.
Cântă la chitară din clasa a X-a.

Absolvent al „Facultății de Științe Economice”, 
Secția Finanțe-Banci, din cadrul Universității din 

Craiova. Este o prezență constantă la 
evenimentele folk din Craiova, are apariții la 

posturi de radio și televiziune locale: Radio 
Oltenia, Tvr-Craiova, TVS, 3Tv și difuzări la 

Radio România Actualități. A participat la „Galele 
Studențești” (Costinești) și la „Folk You” (Vama 

Veche).

Premii:
Festivalul „Chitara Dunării”, Călărași, 2008 – 
Premiul I
„Festivalul Castanilor”, Ploiești 2008 – Premiul 
pentru interpretare
Festivalul „Gil Ioniță”, Onești 2008 – Premiul II
Festivalul Târgoviște 2008 – Premiul I
Festivalul „Om Bun”, București 2007 – Premiul II
Festivalul „Corona Folk”, Brașov 2007 – Premiul I
Festivalul „Poarta Sărutului”, Tg Jiu 2007 – 
Premiul I Florian Pittis
Festivalul „Moldavia”, Iași 2006 – Marele Premiu
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Născut la Lupeni – Hunedoara în data de 05 aprilie 
1969. Piesa „Andrii Popa” îl determină să învețe 

singur să cânte la chitară, la vârsta de 11 ani. La 16 
ani tatăl său îi confecționează un suport pentru 

muzicuță. Îndrăgește muzica folk ascultând în special 
radio - Cenaclul „Flacăra”.

În 1989 se angajează la Exploatarea Minieră Lupeni 
ca electrician. Debutează în 1990 la Petroșani pe 

stadionul Jiul în cadrul unui spectacol al Cenaclului 
„Flacăra” Totuși Iubirea al cărui membru devine în 
1994 (activează în peste 60 de spectacole). Din 1995 

participă la festivaluri-concurs.

Este autorul imnului „Poarta sărutului” – Festival 
Național de Muzică Folk și Baladă, Tg Jiu. În 2008 

termină Facultatea de Muzică, secția Pedagogie 
muzicală.

Premii:
Festivalul „Cristal de Armindeni”, Petrila 1995 - Locul I
Festivalul „Floare de ger”, Calafat 1995 - Locul III
Festivalul „Floare de ger”, Calafat 1996 - Mențiune
Festivalul „Clepsidra iernii”, Zalău 1997 - Locul III
Festivalul  „Chitara  de  argint”,  Reghin  1997  -  Premiul 
Special
Festivalul „Om Bun”, București 1997 - Locul II
Festivalul „Poarta sărutului”, Tg Jiu 1999 - Premiul pentru 
originalitate și expresivitate
Festivalul „Nunta de flori”, Galați 2000 - Locul I
Festivalul „Vis pro folk”, Târgoviște 2000 - Premiul Special
Festivalul „Floare de ger”, Calafat 2000 - Locul II
Festivalul  „Om Bun”,  București  2000 -  Premiul  Redacției 
Muzicale Radio
Festivalul „Poarta sărutului”, Tg Jiu 2000 - Marele Premiu
Festivalul „Baladele Dunării”, Galați 2001 - Premiul Special
Festivalul „Lampa de aur”, Vulcan 2001 - Marele Premiu
Festivalul „Floare de colț”, Giurgiu, 2002 - Mențiune
Festivalul „Festivalul castanilor”, Ploiești 2002 - Locul II
Festivalul „Floare de ger”, Calafat 2003 - Locul II
Festivalul „Voci tinere”, Caracal 2004 - Locul I
„Festivalul  castanilor”,  Ploiești  2004  -  Premiul  pentru 
interpretare
Festivalul „Om Bun”, București 2005 - Locul III

Apariții la TV: TVR1, TVR2, Antena 1, Pro TV, 
Tele7ABC – în cadrul emisiunilor „Vânare de vânt”, 
„Sub semnul întrebării”, „Te vezi la știrile ProTV” – 
precum și la posturile locale.

Discografie:

Lumina din adânc (1998)
Mărturisire (2008)

Colindul nașterii (2008
Altă toamnă absolută (2012)
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Născută în 30 august 1991 în orașul Șimleul Silvaniei 
într-o familie de artiști, studiază pianul și chitară de 
la vârsta de 10 ani. Vădește un talent ieșit din comun, 
drept pentru care părinții o înscriu la Școala de Artă 
„Ioan Sima” din Zalău, secția chitară clasică. La 15 ani 
participă pentru prima dată la un festival național 
folk, – „Toamna Baldelor”. - Obținând locul întâi. În 
anul 2005 Radio Transilvania difuzează piesele ei. 
Participă cu Alexandru Cosma la festivaluri locale 
din județul Sălaj. Acesta înființează trupa „Axis” și 
obțin împreună trofeul festivalului de muzică ușoară 
„Castelani” în anul 2006. În același an se înscrie la 
Liceul de Artă din Zalău și începe să ia ore de canto 
cu maestrul Ioan Pribac – Scoala Populară de Artă.

Premii:
Premiul I „Toamna baladelor” București 2005 
Premiul II „Voci tinere”, Caracal 2006 
Trofeul festivalului „Castelanii”, Cărei 2006 
Premiul III, „Poarta sărutului”, Târgu Jiu, 2006 
Premiul de popularitate, „Festivalul Castanilor”, Ploiești, 2006 
Diploma de merit decernată de Ministerul Apărării, Buc. 2006 
Premiul II, Festivalul „Promethevs”, Sfântu Gheorghe, 2007 
Premiul II (cu Petru Gliguta) „Voci tinere”, Caracal 2007 
Premiul Special al Juriului, „Ziua de Mâine”, Alba Iulia, 2007 
Premiul Special al Juriului, „Voci tinere”, Caracal 2008 
Premiul II și Premiul Special „Toamna baladelor” București 2008

Colaborări:
Cristian și Gabriel Stegerean (instrumentiști), 

Alexandru Cosma (pianist), Sergiu Chirilă 
(cantautor), Petru Gliguta (cantautor), Mărieș Ancuța 

(scriitoare, scenaristă, manager de spectacole), 
Roxana Dobocan (coregraf), Ninu Cristian (solist 

vocal), Florin Butnaru (solist vocal), Casa Armatei 
Zalău și Simleul Silvaniei, Radio Transilvania (Zalău).

Proiecte
Zânele – reenactment, muzică esoterică
One step – muzică ușoară (în colaborare cu Sergiu 
Chirilă, Pestean Răzvan, Andrei Precup, Ionuț 
Balanean, Sergiu Petrache)
„Amazoanele” (Trupă de reenactment), a debutat la 
festivalul Zilele Române 2009

art itudin i

  

© foto Teona Goreci



Kurosawa și Ozu. Doi regizori titani ai cinematografiei japoneze. Sunt tare diferiți: Ozu este senin și 
împăciuitor, descriptiv, aplică o estetică a luminosului, a observației încete, atente, aproape în timpi reali,  
pe  când  Kurosawa  este  narativ,  pasionat  de  conflict  și  de  condiția  umană  surprinsă  sub  scânteia 
ciocnirilor, caractere puternice se conturează în încleștări, iar sfâșierile se amestecă necontenit cu liniști.  
Ambele filozofii cinematografice sunt articulate stilistic impecabil, cu note distincte: Ozu este aproape 
fotografic, îți transmite senzația de tihnă, interiorizează, este contemplativ, chiar static, dar Kurosawa este 
fascinant prin câte registre a trecut și cum și-a pus creativitatea sub presiune mergând spre ecranizări, 
spre Japonia tradițională, spre cea de după-război, spre lumea samurailor, dar și a oamenilor obișnuiți,  
exteriorizând, fiind participativ.  Ozu se lasă descoperit  cu plăcere:  este puternic vizual,  a explorat  în 
profunzime zona specificului japonez de după război și delectarea cinematografică nu te dezamăgește 
(Tokyo Monogatari  este argumentul imbatabil). Kurosawa este însă mai apropiat de orizontul meu de 
așteptare ca cinefilă, este mai incisiv, nu ezită să atace probleme deranjante, să filozofeze și să expună  
vulnerabilități umane, să purifice prin film unii demoni dinăuntrul său. Așa cum face Bergman.

  

Daniela Abageru
coordonator

Clubul Cinefililor Iași

„Ființele umane sunt incapabile să fie sincere cu ele însele. Nu pot vorbi despre
sine fără să înflorească. Egoismul este păcatul pe care omul îl poartă cu sine

de la naștere - este cel mai dificil de pus sub stăpânire.”
(Akira Kurosawa, Something like an Autobiography)
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Un film de început. Al șaselea. Kurosawa încă 
nu avea cristalizată concepția ce avea să-l consa-
cre.  Există  însă  din plin forța  expunerii  atât  de 
specifică lui și, deși inserțiile de documentar din 
incipit par a ne pune în fața unui exercițiu stilistic 
de  fixare  obiectivă  a  epocii,  a  doua  jumătate 
capătă alte valențe, iar confruntarea cu 
sine  și  cu  lumea  devine  esențială.  În 
contextul cinemaului japonez preocupat 
tematic de familie, idile, tradiție, Kuro-
sawa vine cu o viziune extinsă și sparge 
spațiul  strâmt de desfășurare  a creati-
vității  sale.  În  acest  fim  abordează 
teme-clișeu,  dar  le  tratează  complet 
altfel: deși preocupat de imaginile mas-
culine,  ca  simboluri  pentru  loialitate, 
coloană  vertebrală,  onoare,  răzbunare, 
trădare, aroganță, putere fizică și mora-
lă,  alege  să  pună  în  centru  o  femeie, 
care  nu  este  jucată  de  orice  actriță 
japoneză, ci de Setsuko Hara, preferata 
lui  Yasujiro  Ozu,  cea  care  apare  în 
Tokyo  Monogatari,  în  rolul  seninei 
Noriko. Kurosawa nu este Ozu.

În filmul lui Setsuko Hara nu va avea 
un rol senin. Dimpotrivă. Viața perso-
najului  interpretat  de  ea,  Yukie,  fiica 
unui profesor universitar din Kyoto, va 
fi  pusă  sub  semnul  presiunii  alegerii 
între  doi  bărbați  ce  evoluează  diferit 
(unul devine par-te din sistemul căruia i 
se opusese la începutul studenției, celă-
lalt rămâne un răzvrătit și nu își aban-
donează  ideile  revoluționare)  și,  mai 
târziu,  între  o  viață  resemnată  și  una 
activă.

art itudin i
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Kurosawa scoate femeia din poziția ei tradițională, o așează în 
cruciada căutării sensului vieții, ca orice om: restituie o demnitate 
ignorată în filme și arată că se ascund caractere puternice în 
femei. Yukie se descoperă, învață despre sine, își ascultă 
instinctele care o debusolează, se agită, se răzvrătește, părăsește 
căminul, nerefugiindu-se într-o căsnicie, ci în libertate. 



Tatăl ei îi spune că aceasta vine cu un preț: povara 
responsabilității și sacrificiile, dar Yukie vrea să încerce, 
căci  simte  cum  nu  trăiește,  nu  este  vie.  Filmul  se 
construiește  cu  fermitate  ca  un  bildungsroman  -  se 
evită melodrama, romantismele prețioase, slăbiciunile 
gratuite  și  se  exprimă  cu  tărie  căutarea,  necesitatea 
găsirii  și  fixării  sensului,  prin  care  comoditatea 
acceptării  unei  vieți  prestabilite  prin  tradiție  este 
explodată  de  nevoia  acerbă  de  exprimare  a  propriei 
ființe, distincte de celelalte.

Simetria scenei de la râu (panta rei ) - arată practic 
evoluția  lui  Yukie  de  la  faza  inițială,  de  tânără 
întrebându-se  în  privința  vieții  de  pe  marginea  ei, 
până la femeia matură care știe de ce drumul ei s-a 
configurat  într-un  anumit  mod  și  ce  efecte  a  avut 
asupra  ei.  Ultima  alegere  este  între  sine  și  lume: 
preocuparea pentru propria  ființă  devine secundară, 
căci,  odată  rotunjită,  simte  altă  nevoie,  aceea  de  a 
dărui, de a construi în afară cu materialul din interior. 
Scenele muncii la orezărie sunt oglindiri ale încăpă-
țânării  unui  om  care  se  află  pe  direcția  propriului 
drum și nu ezită, nu se plânge, nu regretă, chiar dacă 
suferă. A înțeles adevărurile pe care s-a dus în lume 
să le înțeleagă. Mama ei îi spune:  Te-ai născut ca să  
suferi, copila mea!, dar Yukie îi răspunde: De ce? Nu 
m-am perceput niciodată astfel! Noge mereu spunea -  
Nu  regret  nimic  din  viața  mea!  Aici  se  află  sursa  
fericirii mele.
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Rădăcinile personajului Noriko din filmul lui Ozu se găsesc în acest film al lui 
Kurosawa. Yuki o prevestește pe Noriko și, ca fapt divers, într-o societate încă 
tradițională, care considera căsătoria obligatorie, actrița Setsuko Hara a ales să fie 
singură și fără copii, iar după moartea lui Ozu s-a retras definitiv de pe scenă, refuzând 
orice alt rol i s-a mai oferit după aceea. Are în prezent 90 de ani.



Alain Resnais, Hiroshima, Mon Amour
Realizat  de  celebrul  Alain  Resnais,  după  scenariul  scriitoarei  franceze 

Marguerite Duras, filmul este un omagiu adus victimelor dezastrelor de la 
Hiroshima și Nagasaki, lansat în anul 1959, avându-i ca protagoniști pe Elle 
(Emmanuelle Riva) și Lui (Eiji Okada).

„O înlănțuire de trupuri, un bărbat și o femeie cuprinși de taina dragostei, 
o iubire autentică, dar poate totuși trecătoare, sunt elementele printre care 
zărim  începutul  filmului.  Unul  de  care  spectatorii  mai  slabi  de  înger  au  
nevoie  de  multa  tărie  pentru  a  putea  trece:  sunt  înfățișate,  fără  cenzură, 
atrocitățile  de  la  Hiroshima,  oamenii  care  au  rămas  în  urmă,  durerile  și 
anomaliile fizice la care au fost supuși. Un prim sfert de oră dur.

Ea este extrem de sinceră. După reliefarea războiului și a urmărilor sale, 
este momentul deslușirii relației de pe ecran: pentru ea, la început, nu pare 
decât o noapte de dragoste, fără implicare; pentru el, momentul de iubire este 
încă un mister: „Îmi stârnești o dorință extraordinară de a iubi”, spune el. 
Fiecare  din  ei  are  un secret  pe  care  îl  poartă  asupra  sufletului  lor:  ea ne  
mărturisește că are câțiva copii, apoi că este căsătorită, el este de asemenea 
căsătorit, soția lui este frumoasă, iar căsnicia fericită. Lucruri care nu sunt  
neobișnuite,  o aventură peste mări  și  țări  nu ar influența cu nimic esența 
căsătoriei, atâta timp cât rămâne doar o aventură și nu ajungem în fața unei 
iubiri autentice.

Apoi  lucrurile  se  complică:  ea  intră  într-un  con  al  amintirilor  forțate,  
memoria ei se deschide pentru prima dată în fața unei persoane, fie aceasta și 
un  străin,  dovadă că  pasiunea de  moment  se  poate  duce  spre  o  dragoste 
autentică.  Mărturisirea plăcerii  primei iubirii,  din  adolescența petrecută la 
Nevers,  în  Franța,  o  ține  într-un  fel  departe  de  el,  pentru  că  pasiunea 
prezentului se estompează atunci când povestești aceleiași persoane modul în  
care ai iubit o altă persoană în trecut.

Spre final,  când totul se dorește a fi lămurit  (dar regizorul lasă în mod 
special un final ambiguu și cu multiple înțelesuri), mărturisirile și cuvintele 
lor sunt aproape de sublim: „Acest oraș a fost făcut pentru dragoste”, „Vom 
deplânge ziua moartă cu conștiința și bune intenții. Nu vom mai avea ce face, 
decât să plângem după ziua moartă. Timpul va trece. Numai timpul. Și va 
veni un timp, va veni un timp în care nu vom mai ști cum să denumim ceea 
ce  ne leagă.  Numele  va  dispărea  puțin  câte  puțin  din  mintea  noastră.  Va 
dispărea complet.”, „Pentru el, uitarea va începe din ochii tăi.” Pentru aceste  
momente și pentru o limbă franceză clară și veritabilă, este un film ce trebuie  
văzut și revăzut.” (filme-carti.ro). 

Alexandru Pavel

Filmarea ideală: un autor filmează milioane de metri de peliculă în care 
viața unui om este înregistrată de la naștere până la moarte, sistematic, 
secundă cu secundă, zi de zi, an de an și din toate acestea rezultă 2500 
de metri de peliculă, sau o oră și jumătate de film.
(Andrei Tarkovski)

Durata: 90 minute
Genul: Dramă, Romantic

Anul apariției: 1959
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Bille August, Goodbye Bafana
Filmul  regizat  de  Bille  August  este  bazat  pe  volumul  autobiografic  al  lui  

Gregory  James  (Goodbye Bafana: Nelson  Mandela,  My Prisoner,  My Friend) 
publicat în 1995. James i-a fost gardian lui Nelson Mandela cât acesta din urma 
a fost închis, cei doi reușind să dezvolte o frumoasă prietenie.

În 1968, în Republica Sud-Africană, „25 de milioane de negri sunt conduși de 
o minoritate de 4 milioane de albi sub regimul apartheid brutal al Guvernului  
condus de Partidul Naționalist. Negrii nu au drept de vot, nu au dreptul la liberă  
circulație, la a avea o afacere, un adăpost sau educație. Dorind să-și păstreze  
puterea, albii interzic toate organizațiile de negri care li se opuneau, exilându-le 
liderii sau închizându-i pe viață pe Insula Robben.

James Gregory (Joseph Fiennes), un african alb tipic, îi privește pe negri ca 
fiind oameni inferiori. Fiind crescut la o fermă în Transkei, a învățat să vorbească 
Xhosa încă din copilărie. Acest lucru îl face să fie opțiunea ideală pentru postul de 
temnicer al lui Nelson Mandela (Dennis Haysbert) și a camarazilor săi aflați pe 
Insula Robben. Influențat fiind de Mandela, supunerea lui Gregory trece treptat 
de la guvernul rasist la lupta pentru o Africă de Sud liberă.

Goodbye Bafana urmărește relația greu de crezut, dar profundă, dintre acești 
doi oameni. Prin prietenia lor unică, suntem martori atât la conștientizarea lui 
Gregory  a  inumanității  cu  care  oamenii  tratează  oamenii,  cât  și  la  evoluția 
Africii de Sud de la apartheid la o democrație vibrantă.

Povestea,  care informează asupra  modului  în  care  Mandela  a devenit  una 
dintre  cele  mai  influente  personalități  politice  ale  lumii  moderne,  pune 
întrebarea:  Cine  este  prizonierul,  de  fapt?  Și  cine  pe  cine  eliberează?” 
(cinemagia.ro)

Alain Resnais
Alain  Resnais  (n.  3  iunie  1922)  este  un regizor  francez care  face  parte  dintre 

cineaștii  originali  și  autentici,  admirat  de unii,  respins de alții.  Deși a debutat  în 
lungmetrajul de ficțiune pe vremea „Noului Val”,  el  nu poate fi  asimilat niciunui 
curent,  niciunei  mișcări  sau  școli.  Deși  a  fost  definit  regizorul  memoriei  și  al 
timpului-singurul reper tematic ce îi unifică filmele, el este cineastul cel mai greu de 
prins într-o formulă, iar opera sa nu se supune canoanelor narațiunii tradiționale 
pentru că, după propria mărturisire a regizorului, ea este „o încercare de a explora 
lumea  inconștientului”.  Filmele  cu  care  a  uimit  critica  și  publicul:  Hiroshima,  
dragostea mea, Anul trecut la Marienbad, Războiul s-a sfârșit, Stavisky, Providența, 
Unchiul meu din America, Iubire dincolo de moarte, A fuma - A nu fuma. 

Bille August
Bille August  (n.  9  noiembrie 1948)  este un regizor danez.  A urmat  cursuri  de 

arhitectură și operatorie, a preferat un cinematograf profund melancolic, străbătut 
de  compasiunea  pentru  oamenii  mărunți  și  de  disperarea  față  de  inevitabila 
destrămare a dragostei, tema predilectă fiind pierderea iluziilor. Considerat adesea 
un epigon al lui Ingmar Bergman. 

„A debutat în 1978 cu filmul  Honning måne care a fost nominalizat la Marele 
Premiu al Festivalului de Film de la Moscova. A urmat apoi  Zappa (1983), din nou 
nominalizat la Moscova, iar cu  Busters verden (1984) „s-a pus pe hartă” câștigând 
două premii la Berlinală. Câștigă cu două filme consecutiv Palme d’Or, în 1988 cu 
Pelle erobreren și în 1992 cu Den goda viljan. Revine la Berlin în 1997 cu Smilla's  
Sense of Snow și în 2007 cu Goodbye Bafana. E foarte cunoscut pentru, probabil, cel 
mai  reușit  lungmetraj  după  Mizerabilii lui  Hugo,  ecranizarea  din  1998.  Cel  mai 
recent film a fost lansat la Berlinală în 2013, în afara Competiției,  Night Train to  
Lisbon, și îl are în rolul principal pe Jeremy Irons.” (altiasi.ro) 

Durata: 118 minute
Genul: Biografic, Istoric, Dramă
Anul apariției: 2007
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Una dintre axiomele cu care creștem – și nici măcar nu 
băgăm de seamă că e o axiomă, adică nu beneficiază de 
nicio  demonstrație  –  este  legată  de  înțelepciunea 
profundă a zicalelor, proverbelor și în general a gândirii 
populare. „Populare” e aici cuvântul-cheie, care asigură 
statutul de  tabu. Pu-țini se supără dacă pui sub semnul 
întrebării  o  maximă  rostită  de  Churchill,  Paler  sau 
Cohelo. Familia și fanii, în principiu. Dar să te „iei” de 
înțe-lepciunea  populară!?  Păi,  toți  suntem  din  familia 
asta, nu?, deci automat și fani.

Însă aici suntem la „Cartea de recitire” și nu prea avem 
tabuuri. Îndrăznim. Am ales primele trei zicale care mi-
au venit în minte, dar vă invit să încercați să analizați 
logic  oricare  alta.  „Nu tot  ce  zboară  se  mănâncă”.  De 
pildă  avioanele,  rachetele,  elicopterele,  gândurile, 
vânturile, pietrele de la o manifestație care a degenerat. 
Putem ușor propune o zicală de același  nivel,  de pildă 
„Nu tot ce mușcă e câine”. Cu tâlc, este?  Dacă tot am 
pomenit  despre  câine,  iată  o  altă  mostră  relevantă  de 
înțelepciune milenară: „Câinele care latră nu mușcă”. Nu 
simultan. N-are cum. Mușcă după ce latră. Orice locuitor 
al Bucureștiului știe asta, unii chiar pe propria piele. La 
propriu.  Și în sens figurativ zicala e tot o inepție, căci 
lumea e plină de indivizi violenți atât în limbaj,  cât și 
fizic.  Ia  bazați-vă  pe  faptul  că  unul  care  vă-njură  pe 
stradă  n-o  să  vă  și  pocnească!  Să  avansăm  și  aici  o 
sugestie  de  îmbogățire  a  fondului  principal  de  zicale: 
„Vaca care muge nu paște”. 
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Tudor Călin 
Zarojanu

© fotografii de Marius Bărbulescu

„Spune-mi cu cine te împrietenești 
ca să-ți spun cine ești”. Super tare 
dacă ne gândim la Maica Tereza și 
la toți sfinții care au predicat și 
chiar au trăit între păcătoși, 
criminali, leproși etc. Zicală 
alternativă: „Spune-mi ce flori ai 
ca să-ți spun ce flori n-ai”. Sincer, 
nu e mai slabă, nu.



Bun, acum că am stabilit că zicalele, proverbele și 
pildele  de  înțelepciune  sunt  discutabile  (e  un 
eufemism), să vedem și de ce. Se-ntâmplă asta din 
cel puțin trei motive elementare:
- practică o supărătoare generalizare;
- încearcă să acrediteze instrumente și  unități de 
măsură universal valabile;
- sunt datate și condiționate.
Nimic nu e valabil pentru toată lumea. Mult mai 
prudentă, știința – cel puțin de la Einstein încoace 
– operează cu o sănătoasă relaționare la context. 
Ea  nu  mai  susține  că  propovăduiește  adevăruri 
absolute,  ci  doar  teorii  valabile  într-un  anumit 
sistem de referință. Și ce sistem de referință mai 
instabil,  mai  particular,  mai  interpretabil,  mai 
nesigur  se  poate  imagina decât  ființa  umană,  cu 
toate judecățile, percepțiile și sentimentele ei! Dacă 
asculți o „dezbatere” pe orice temă, nu e greu să 
descoperi că vorbitorii nici măcar nu și-au definit 
identic ori  asemănător termenii aflați în discuție. 
Care e șansa, care e probabilitatea ca doi oameni să 
înțeleagă  același  lucru  prin  „zboară”  și/  sau  „se 
mănâncă”? Și atunci, cum ar putea fi o frază sau 

chiar  o  propoziție  simplă  să  fie  valabilă  pentru 
amândoi?  Înainte  de a  fi  sau nu de acord cu ce 
spune fraza, ar trebui să se lămurească dacă măcar 
ascultă aceeași frază! Pe de altă parte, e greu de 
acceptat  ideea  că  ar  exista  oameni  (fie  și  ultra-
înțelepți)  care  pot  emite  idei  universal  valabile, 
chiar dacă restul oamenilor nu percep în ele același 
înțeles!

Nimeni  și  nimic  –  în  afară  de  Dumnezeu  –  nu 
dispune  de  instrumente  și  unități  de  măsură 
absolute. Domeniul care subminează cel mai clar o 
atare posibilitate este cel al iubirii.  Fiecare dintre 
noi cunoaște exemple de situații în care judecarea 
unei  iubiri  cu  instrumentele  moralei  „unanim 
acceptate”  este  la  fel  de  oportună  precum 
măsurarea temperaturii cu metrul. Fiecare om este 
un  caz  particular  și  fiecare  întâmplare  e  unică. 
Regulile (inclusiv și în special cele de conviețuire 
socială,  inclusiv legile)  trebuie  să  existe,  evident, 
dar  sunt  doar  convenții,  lucruri  pe  care  le 
acceptăm  pentru  că  altfel  ar  fi  haos.  Asta  nu 
înseamnă însă că exprimă adevăruri incontestabile.

V-ați întrebat vreodată de ce în Decalogul biblic – și în Biblie, în general – nu este incriminat consumul  
de heroină? Sau fumatul? Sau terorismul? Sau încălcarea drepturilor de autor? Pentru că orice text care s-
a rostit și/ sau s-a scris vreodată, fie el și sfânt, este datat. Dacă vorbim despre autori umani, spiritul  
vizionar poate acoperi câteva decenii, hai câteva secole înainte, dar nu poate fi nici complet și nici concret  
peste  oricât  timp.  Iar  dacă  vorbim despre  un  dicteu  divin,  Dumnezeu putea  anticipa  deturnările  de 
avioane, dar ce sens ar fi avut să le le menționeze în Decalog!?

Mai mult, un text nu poate fi valabil oricând, dar nici oriunde. Ce au în comun – și de câtă înțelepciune  
„universală” ar putea beneficia împreună – un taliban afgan și un pilot britanic de Formula 1? 
Apropo, spuneți-i celui de-al doilea „Grăbește-te încet” și vedeți cum reacționează.

  

© Mădălina Roxana Onuță
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Necesitatea optimismului metodologic mă umple de-un dezgust convulsiv, feroce 
(mai ceva ca suicidul).  Mă aruncă apoi,  înscriind cu ceea ce se desprinde din 
trupul  meu,  câteva puncte  pe  panou.  Ordon Divinității  să  nu mă lase  să  mă 
trezesc infinitezimal în același coș de basket. Mi se-ascultă vocea strigătoare a 
incantațiilor liturgice, și mă trezesc doar în eternul Recycle Bin. Virtual, ce pot să 
zic?  Preferabil  ar  fi  să  vă  fac  atenți  asupra  cărții  care  mie  mi-a  sistat  pe  o  
perioadă  nedeterminată  dreptul  la  replică.  Prolific,  ingenios,  sau  poate  doar 
atipic,  Baudrillard  ne înaintează „parolele”,  „cuvintele  de  acces”  către  o  lume 
căreia îi aparținem imanent. Ea nu ne mai recunoaște și nici noi pe ea (ori pe noi  
înșine). Rămâne de văzut dacă aceste „Mots de passe” ne asigură pătrunderea 
într-un oarecare univers al gnos-gnosis-ului sau dacă nu cumva ele se consideră 
a fi substituibile tocmai unei laturi confuze.

Obiectul, Valoarea, Schimbul simbolic, Seducția, Obscenul, Transparența Răului 
sunt doar câteva dintre cifrurile distincte care deschid lamentabil orizontul către 
ceea  ce  se  numește  „ideologie  capitalistă”.  Către  sistemicul  contemporan,  în 
genere. Către virtual.

În mini-capitolul destinat obscenului, Baudrillard leagă obscenitatea de scenă, de 
priviri, de public, de punerea lor „la vedere”: „evident, termenii scenă și obscen 
nu au aceeași etimologie, dar apropierea lor este tentantă”. Seducția e conectată 
la  sexualitate,  sexualitatea  la  obscen.  Și-atunci  e  limpede,  obscenul  se 
autoproclamă ca fiind un „ultim avatar” al dulcelui seductiv.

Retorica ce încheie preludiul („Obscenul”, pp. 35-38) mă lasă cu un gust bizar al 
neputinței răspunsului. În timp ce serul „oricât de paradoxal ar putea părea, oare 
nu tocmai  prin intermediul  drepturilor  omului  se  operează astăzi  la  un nivel 
planetar, cea mai nefastă dintre discriminări?” îmi este inserat în venă, mă las 
călcată în picioare de perplexitate (n-am s-o numesc șoc al ignoranței). Costisitor. 
În veșnica forțare pentru scopul suprem de a face bine (ce perversitate a faptului 
întâmplător...), ne prindem urechile în cele mai sumbre cotloane ale răului. Care 
nu e capabil de reversibilitate, într-adevăr.
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Cristina 
Alexandrescu

Jean Baudrillard, Cuvinte de acces. Editura ART, 2008 



Fascinantă  la  Baudrillard  este  tocmai  credința  nu  în  dualitate,  ci  într-o  „pluralitate”  (a  
perspectivelor), în șansa lucrurilor de a nu fi așa cum le obligăm (?) să fie. Dreptul obiectelor de  
a-și  depăși  condiția  de idee  care  exprimă obiectul  în  sine.  Să  fie  această  reacție  rezultanta  
neîncrederii manifestate vis-à-vis de actual? Aproape posibil. Oricum ar fi, cartea merită citită, 
iar dacă ar fi necesar să-mi rezum percepțiile în câteva gânduri, aș considera că a inventaria  
interiorul lucrurilor (în materie de social),  tastând parola, înseamnă a descoase neajunsurile  
societății contemporane și implicit, pe cele ale caracterului pur consumerist al acesteia. Căci e o 
nevoie acută (trecută tacit pe sub mână) de a-i știrbi integritatea. Vrem, nu-i așa, să punem stop  
„intimității în comun”.

ad lib itum

  © foto background:  Mădălina Roxana Onuță



Mereu am considerat comunitatea Tumblr sensibilă și cultă. M-am înșelat 
amarnic. Totuși, rețeaua de socializare mi-a adus la urechi numele romanului 
care avea să ajungă printre preferatele mele. Pentru o săptămână, două, cel puțin.
Nu se poate citi, momentan, decât în engleză  (pentru că traducătorii noștri joacă 
poker. Când vine vorba de tradus cărți noi „hmm... ia să mai traducem Rațiune și 
simțire de câteva ori”), însă e o engleză ușurică, accesibilă, actuală. În orice caz, 
nu e nevoie să stai cu dicționarul lângă tine, și asta vine de la cineva care a avut 
nevoie de dicționar când a citit The Wind în The Willows.

În mare, cartea are o poveste destul de banală, zic eu. Ceea ce mi-a plăcut, în 
schimb, a fost nivelul bizar de filosofie de viață și sfaturi pentru tinerii în situații 
dificile, sau care se confruntă că tulburări psihice, că depresia clinică. The Fault 
în Our Stars  e narată de Hazel Lancaster, perspectivă narativă de tip subiectiv, 
împreună cu... Oh Doamne, chiar mă stresează BAC-ul. Hazel are 16 ani și suferă 
de cancer în fază terminală de când se știe, și trăiește datorită unui medicament 
experimental, care oprește dezvoltarea bolii. 

Pentru restul adolescentelor sănătoase care vor citi cartea, este și o poveste de 
dragoste (duuh), dar nu are vampiri. Fără vampiri. Doar bolnavi de cancer, tipi 
orbi, chimioterapie, grupuri de ajutor reciproc, vieți ratate, o mașină minunată și 
Amsterdam. Da, Amsterdam. Dar mai târziu. Augustus Waters, echivalentul 
vampirului, apare în poveste, deținător al tuturor secretelor universului, mai mult 
sau mai puțin, și o teamă uriașă că nu va lasă nimic în urmă. Între noi fie vorba, a 
lăsat ceva în urmă, adică un picior. Haha. Ce glume proaste. Bineînțeles, după 
tiparul obișnuit, Augustus e prototipul adolescentului perfect, la care visează 
orice fată, de pe la vârsta de 14 ani, până... ei bine, până își dă seama că 
perfecțiunea nu există.

Augustus îi va arăta lui Hazel că ea înseamnă mai mult decât cancerul, că boala 
sa nu o definește, și că poate trăi o viață întreagă într-un număr limitat de zile. 
După numărul uriaș de citate care a apărut pe net după lansarea cărții, cred că a 
cam prins. Nu e chiar fizică nucleară. Unul dintre citate, totuși, conține esența 
cărții, și anume „The Fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves”. 
Acesta îi aparține lui Peter van Houten (unul dintre cele mai interesante 
personaje, că veni vorba), și dă romanului o temă discutată și discutată din nou, 
apoi discutată încă un pic: destinul.
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Georgiana Roșu

John Green, The Fault in Our Stars. Editura Penguin Books Ltd, 2013



Totuși, în contradicție cu alte opere pe aceeași temă, The Fault în Our Stars  nu 
se bazează pe conceptul hybris, și asta o face interesantă. S-ar răsuci Slavici în 
mormânt. Pe când autorii canonici care au încercat în nenumărate rânduri să 
arate că încercarea de a schimba destinul se termină cu consecințe dezastruoase, 
John Green, vine cu exact opusul, și spune ”The fault is not in our stars, but în 
ourselves” – noi suntem singurii care putem face ceva cu noi. Singurii care ne 
putem clădi fericirea. Fain, nu? Și pe deasupra, e scrisă într-o manieră modernă 
(Hazel are și un pic de umor negru, cred că sunt îndrăgostită de ea) care te face 
să vrei să termini mai repede o pagină, ca să o poți începe pe următoarea.  Cartea 
e, după părerea mea, proaspătă și insuportabil de frumoasă.

Nu sfătuiesc pe nimeni să o citească, pentru că e posibil să realizați că problemele 
voastre nu sunt chiar așa grave, și e posibil să vreți să vă bucurați mai mult de 
viață. De asemenea, o să vedeți că diferit nu înseamnă neapărat mai rău, și că 
sunteți capabili de compasiune. Sunteți pregătiți?

ad l ibitum

  © foto background: Roxana Mădălina Onuță



Câteva  ore  după  școală,  vreme  ploioasă,  patul  moale  și  confortabil,  laptopul 
pornit  și  nelipsit  de  niște  metal  simfonic  care  îmi  stimulează  imaginația. 
Momentul perfect pentru a scrie ceva! Dar ce să scriu? Hmm... ar merge încă o  
recenzie la o carte science-fiction, deși în adâncul inimii mele știu că genul ăsta 
nu este tocmai agreat de majoritatea persoanelor pe care le cunosc. Lasă, lasă, 
acum am găsit contextul perfect pentru a răzbuna momentele când lumea îmi 
spunea că SF-ul e o prostie pentru copii. Bine că există revista Als Ob, cel puțin  
aici  sunt  acceptate  micile  mele  pasiuni.  Așa  am și  eu  speranța  că  vreo  fată 
drăguță va aprecia ceea ce scriu și va dori să vorbească cu mine despre „science-
fiction” (hehehe). Dacă asta nu e posibil atunci îmi pare rău pentru ele, deoarece 
voi migra spre altă planetă unde lumea va aprecia mult mai mult recenzia mea și  
această revistă care peste vreo 500 de ani va fi o capodoperă a scrierilor antice și 
va fi expusă în cele mai renumite muzee din galaxia noastră. 

Vorbind de viitor, tot prin acea perioadă, probabil  și un banal pilot de navete 
intergalactice va avea în propria bibliotecă o carte antică, publicată tocmai în 
1965, scrisă de Frank Herbert și numită Dune. Când va citi cartea, pilotul nostru 
își va aminti de recenzia scrisă în acea revistă expusă la Muzeul Galactic de Artă  
și Literatură. Dar acum dăm timpul înapoi cu 500 de ani și revenim în prezent  
unde  Dune este renumită în întreaga lume ca fiind cea mai bine vândută carte 
science-fiction și bineînțeles una dintre preferatele mele. Autorul, Frank Herbert 
a  ales  ca  acțiunea  să  se  desfășoare  într-un viitor  îndepărtat,  într-un imperiu 
galactic feudal structurat în case nobiliare care controlează planetele galaxiei.

Într-una dintre aceste case nobiliare se află și protagonistul romanului, numit 
Paul Atreides, fiu al regelui Leto Atreides și membru al casei cu același nume.  
Lumea imaginată de autor iese în evidență încă de la începutul cărții datorită 
modului în care oamenii au ales să nu folosească calculatoarele și  inteligența 
artificială pentru a le ușura viața, ci să-și folosească propriile creiere pentru a 
rezolva orice problemă complexă. Astfel au apărut diferite organizații specializate 
în probleme avansate de gândire precum ordinul Bene Gesserit, cel al Ghildei 
Spațiale și cel al mentaților. Astfel, prin limitarea folosirii științei și a tehnologiei 
în roman,  autorul  a introdus și  alte teme în poveste  precum politica,  religia, 
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Răzvan Haciu

Frank Herbert, Dune. Editura Nemira, 2005 



logica,  ecologia  și  psihologia.  Din  acest  amestec  al  genurilor  rezultă  o  salată 
literară foarte gustoasă pe care eu am savurat-o extrem de mult.

Revenind la poveste,  Paul Atreides împreună cu toată familia se stabilește pe 
planeta Arrakis pentru a exploata cea mai profitabilă resursă a planetei, numită 
mirodenie.  Totuși situația nu este atât  de simplă  deoarece fiind noi veniți  pe 
Arrakis, familia Atreides se lovește de numeroase probleme precum casă nobilă 
rivală numită Harkonnen, care dorește de asemenea să controleze exploatarea 
mirodeniei și automat să preia controlul planetei.

Cel care va avea de dus întreaga povară a familiei Atreides este Paul, care din  
fericire  reușește  să  treacă  toate  obstacolele  întâlnite.  Trebuie  menționat  că 
planeta Arrakis, numită și Dune, joacă un rol important în dezvoltarea poveștii și 
a personajelor. Fiind o planetă deșertică, supraviețuirea în acel loc se dovedește o 
adevărată provocare pentru toți locuitorii, inclusiv fremenii, cea dintâi civilizație 
și  cea mai  bine adaptată  condițiilor  de  acolo.  Probabil  că planeta  era  atât  de 
neprimitoare încât până și Bear Grylls ar avea mari probleme în încercarea de a 
supraviețui deșertului. Am uitat să menționez,  Dune este și casa unor creaturi 
înfricoșătoare, marii viermi de nisip care pot ajunge la lungimea de câteva sute 
de metri. Din fericire acești viermi sunt dresați de către fremeni care dispun de 
diferite tehnici secrete de îmblânzire a creaturilor. Fremenii sunt caracterizați în 
roman ca fiind un popor religios și războinic, având o înfățișare unică și ciudată. 
Aceștia aveau pielea uscată din cauza temperaturii planetei și ochii total albaștri 
din cauza mirodeniei care se află până și în aerul respirat.

Un moment foarte important în poveste este reprezentat de întâlnirea dintre Paul 
Atreides și fremeni. Atunci are loc o alianță între cele două râse iar treptat Paul 
le câștigă încrederea acestora, dovedindu-și abilitățile de conducător și ajunge să 
fie  cunoscut  sub  numele  de  Muad’Dib.  Fiind  un  popor  religios,  fremenii  îl 
consideră  pe  Muad’Dib  salvatorul  planetei  și  cel  care  va  aduce  prosperitate 
civilizației lor. Într-o caracterizare extrem de succintă putem spune că planeta 
Arrakis  împreună  cu  fremenii  reprezintă  contextul  în  care  Paul  Atreides 
evoluează din fiul ducelui Leto în conducătorul religios și militar al fremenilor. 
Evoluția personajului principal este extraordinară, iar Paul profită de calitățile 
aproape supra-umane ale minții sale iar în final ajunge un om matur, un adevărat 
lider al planetei și un geniu în tot ceea ce face. Probabil ați observat că am pus 
accentul în principal pe Paul Atreides. Acesta nu este singurul personaj al cărții,  
dar cu siguranță este cel mai important și cel mai interesant. Din păcate mi-ar 
trebui încă vreo 10 pagini doar pentru a caracteriza și personajele secundare ale 
romanului și nu pot face asta deoarece scriu o recenzie aici, nu un comentariu 
detaliat al cărții.

Totuși, eu sper că ideile mele au fost înțelese și vă ofer un mic sfat pe lângă cel al 
citirii romanului Dune. Dacă ați vrut întotdeauna să aveți ochi albaștri, acum știți 
ce trebuie să faceți. Plecați spre planeta Arrakis și visul vi se va îndeplini. Dar fiți  
atenți la viermii uriași ai nisipului. Pot fi foarte periculoși!
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Alexandru cel Mare  (Hans-Joachim Gehrke)
Cartea lui Hans-Joachim Gehrke, un specialist recunoscut în studierea antichității  grecești, se ocupă de 
una dintre cele mai cunoscute personalități ale istoriei antice  și nu numai: Alexandru cel Mare. Cu greu o 

figură istorică a fascinat oameni din toate epocile la fel de mult ca Alexandru cel 
Mare. Biografia de față îl înfățișează în diverse ipostaze: ca elev al lui Aristotel, ca 
implicat în asasinarea tatălui său, regele Filip al II-lea al Macedoniei, ca întemeietor 
al unui imperiu mondial și ca tânăr erou care, curând după autozeificare, a murit la 
vârsta de treizeci și trei de ani.
Lucrarea istoricului german prezintă cronologic, în cele cinci capitole, traiectoria     
fulgurantă a vieții lui Alexandru, personaj care a influențat din plin lumea antică,   
atât în timpul vieții, cât și după moartea sa. Construcția cărții gravitează în jurul     
capitolului dedicat campaniilor militare ale personajului central, Alexandru 
„Cuceritorul”, în cursul cărora soldații macedoneni au înfrânt Imperiul Persan al lui 
Darius al III și au ajuns până în Egipt și India. Autorul oferă un discurs echilibrat și 
aduce în discuție elementele de realism politic care i-au ghidat acțiunile și               
atitudinile lui Alexandru. Astfel, departe de a fi o descriere admirativă a epopeii 
militare a lui Alexandru, Gehrke urmărește și disecă limbajul politic și simbolic 
utilizat în decursul campaniilor militare, dar și strategiile și tacticile care i-au adus 

un succes de necontestat liderului macedonean. Debutul expediției împotriva Imperiului Persan este 
raportat de Alexandru, prin acțiunile sale, la două evenimente importante din istoria Greciei antice, și 
anume războiul cu Troia și expediția lui Xerxes care viza orașele-state grecești (480 î.Hr.). Campania lui 
Alexandru apărea drept o confruntare între eleni și barbari. Pe plan militar, tocmai pentru a semăna 
teamă în rândul adversarilor, liderul macedonean nu-i cruța pe cei care îi opuneau rezistență, însă dădea 
dovadă de clemență când inamicii se predau.

Abandonații (Tim Tzouliadis) 
O cronică despre viețile unor oameni uitați până acum chiar și de istorie.
În 1934, a fost făcută o fotografie a unei echipe de baseball. Până aici, nimic neobișnuit. Numai că tinerii 

americani care zâmbeau obiectivului purtau tricouri pe care  numele echipei lor era 
scris cu caractere... chirilice. Asta pentru că toți își părăsiseră țara și familiile, dar și 
greutățile cu care acestea se confruntau în timpul Marii Crize Economice în căutare
a unei vieți mai bune în Rusia stalinistă. Din nefericire, fiecare dintre ei avea să 
descopere toate ororile sistemului concentraționar stalinist din perioada Marii 
Terori: într-un interval de numai patru ani, cei mai mulți dintre acești entuziaști 
jucători de baseball aveau să fie arestați. Unii dintre ei aveau să fie uciși, alții, 
trimiși în lagăre de muncă forțată. Până acum nu a fost niciodată spusă povestea 
vieților distruse ale acestor oameni abandonați nu doar de țara de adopție, ci și de 
cea natală, care nici măcar n-a vrut să recunoască tragedia lor.
„O carte importantă, plină de forță... Tzouliadis împletește cu măiestrie informațiile 
despre deciziile politice luate la nivel înalt cu chinurile pe care acestea le provoacă 
uneori celor nevinovați, adăugând detalii cutremurătoare unei pagini de istorie 
aproape uitate.” - George Walden, Observer
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Etimologii XI-XII (Isidor de Sevilla) Ediție bilingvă
Ediție îngrijită, traducere din limba latină, studiu introductiv,

cronologie și note de Anca Crivat
Ultimul savant al culturii antice, Isidor de Sevilla este și unul dintre fondatorii culturii 

medievale. Etimologiile sale sunt o vastă sinteză a erudiției antice profane și religioase, 
păgâne și creștine, constituind în același timp prima enciclopedie medievală. Cărțile a XI

-a (Despre om și monștri) și a XII-a (Despre animale) reprezintă o parte importantă a 
cărților despre natură. Cartea a XI-a este un rezumat al cunoștințelor pe care le-a avut la 
dispoziție gândirea medievală despre om, atât în privința anatomiei și fiziologiei, cât și a 

psihologiei, un text remarcabil prin meditația pe care o oferă asupra monstruozității ca 
limită a umanului. Cartea a XII-a este un însemnat izvor pentru literatura didactică și 

cea de ficțiune din Evul Mediu, reliefând statutul extrem de interesant al animalelor în 
cultura medievală: în cadrul acesteia, ele nu vor fi doar obiecte ale demersului științific 

de tip zoologic, ci și repere ale discursului moralizator și elemente ale discursului 
alegoric și anagogic.

Pe culmile democrației. De la statul-națiune la sfera globală (Diana Mărgărit) 
Studiul de față pornește de la asumpția că, în fața provocărilor noului mileniu, conceptul  de democrație

nu mai poate rămâne în limitele stricte ale statului-națiune, iar valorile, principiile și
chiar practicile sale dobândesc deseori dimensiuni globale. În acest proces de translație,
democrația determină simultan metamorfoza altor concepte de care este strâns legată:

suveranitatea, cetățenia, sfera publică. Dacă democrația nu mai constituie apanajul strict 
al statului-națiune, dar încă nu este cosmopolită, cum poate fi surprins, din punct de vede

re conceptual, acest moment de trecere? Răspunsul rezidă în democrația liminară,
născută din fuziunea „democrației” și „liminarității” (V. Turner),  un concept dinamic și
un instrument de analiză a mobilității, paradoxurilor și dialecticii transformărilor de la
național la supranațional, o soluție împotriva eternului și sterilului deficit democratic.

Diana Mărgărit (n. 1983, Brașov) este asistent universitar în cadrul Departamentului de 
Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, Facultatea de Filosofie și Științe 

Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
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Că tot se apropie 1 aprilie e vremea pentru filmele păcălicioase, de sezon, alea 
care-ți dau cu finalul peste ochi , lăsându-te perplex, atât în sensul bun cât și în  
cel rău. Și urmărindu-l pe Rémi Gaillard, nu putem spune că francezii duc lipsă 
de  umor.  În  cazul  lui  Jean-Pierre  Jeunet  (regizor-scenarist  născut  în  zodia 
fecioarei după ora 19:00 în orașul Roanne), umorul se înnegrește atât de mult, de 
parcă  ar  fi  șters  un  fund  de  ceaun.  Probabil  că,  în  ordinea  cronologică  a 
evenimentelor din lumea hollywoodiană, după „2012” a lui Emmerich, nu ți-ai fi 
imaginat că mai poate urma ceva. Ba mai mult, ceva care să fi apărut anterior, 
undeva  prin  1991,  chiar  în  zodia  berbecului.  Iată  că  Jean-Pierre  Jeunet  pune 
punctul pe i-ul din definiția piperului francez. Și surprizele francofonilor nu se 
opresc aici.

În general, un film își respectă firul acțiunii astfel încât publicul intuiește ce se va 
întâmpla după atracția fatală a celor 1100 de gloanțe, din a căror confruntare 
nimeni nu are de suferit. În filmele care se consumă, urmează probabil să vedem 
ceva mai mult decât o pereche de ciorapi Lycra, ce atârnă chiar la intrarea unui 
apartament  poleit  de  pe  Wall  Street.  Dar  nu!  În  „Delicatessen”  vom simți  că 
vizionăm același  film de mai multe ori  și  în manieră  diferită.  Prin urmare,  o 
pauză de popcorn va fi fatală pentru deslușirea ambiguităților macabre din film. 

Dacă  ai  juca  în  rolul  personajului  principal,  probabil  te  întrebi  cum 
supraviețuiești într-un oraș în care blocul de apartamente al măcelarului Clapet 
este una dintre puținele clădiri rămase în picioare, pe lângă o poștă, o companie 
de salubrizare și o uzină electrică. 

Situată într-un viitor necunoscut, acțiunea filmului se desfășoară într-o Franță 
post-apocaliptică. Să facem diferența necesară dintre „Motelul groazei” și această 
capodoperă tragică, presărată cu umor de modă veche. Avem un șomer buimac 
(fost circar), o criză mai mare decât toate crizele provocate de America din 1900 
până în prezent și o fată drăguță (ce poartă chiar și ochelari). A, era să uit: mai 
avem  și  o  societate  secretă  și  subterană  de  vegetarieni.  Cu  ce  se  ocupau 
Troglodiții? Vă spun doar salutul lor secret: „primejdie, nu știm! Temerari, asta 
suntem! Curajoși dă-mi trei generoși: tu, tu și eu!” Uitându-te la film poți afla 
cum să vopsești tavanul fără scară, cum să compui o simfonie de operă cu vecinii  
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tăi (fără să-i fi anunțat anterior), cum să servești ceaiul alături de un orb, cum să  
trăiești cu 1000 de melci și cam tot atâtea vietăți cu sânge rece (într-o cameră de 
7 m2), sau vei mai afla cum să faci diferența dintre o fantomă și un fierăstrău. Nu, 
nu e vorba de fantoma peștelui fierăstrău,  deși  mirosul prenadezului (în film) 
aduce a pește. Poate te întrebi cum o sinucigașă perseverentă și devotată ar putea 
să dea greș chiar și a treia oară? Este posibil, dar numai dacă auzi voci în țevile  
de  la  calorifere!  Până  la  urmă,  ce  este  o  recenzie  cinefilă?  Cred  că  o  putem 
compara cu un trailer a căror secvențe, concentrate în mai puțin de 4 minute, 
prezintă scenele cele mai favorabile și mai palpitante a filmului. În două cuvinte, 
doar punctele tari ce ne conving să vizionăm filmul, indiferent de calitatea lui. În 
cazul  Delicatesei,  un  litero-trailer  s-ar  autorecomanda  prin  însuși  caracterul 
filmului care se dezvăluie, neavând șansa de a păcăli un cinefil înverșunat, ori 
(după caz) un cititor de alsobisme. Exact ca un Bacchus în fața unui alcooltest. 

Oricum,  ai  înțeles  că  „Delicatesa”  este  un  film  de  bun  simț,  presărat  cu 
ingredientele unei comedii romantice, satirice, o comedie neagră, suprarealistă și 
apocaliptică, înfășurat într-un context abracadabrant, așa cum multe posturi de 
televiziune  nu  mai  transmit  după  ora  20:00.  Iar  acum,  după  ce  ai  citit  cele 
enumerate mai sus, vei fi împăcat cu tine însuși, știind că diseară când vei ajunge 
acasă o să alegi un film bun. Acest festin vizual va fi, cu atât mai digestiv cu cât,  
nu îl vei servi singur, dar nici alături de persoane care păcătuiesc prin seriozitate. 
Această comedie morbidă se recomandă a nu se viziona în zilele de miercuri și de 
vineri ale săptămânii.
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Jeunet e cu siguranță unul dintre regizorii pe care chiar se merită să-i urmărești  
cu atenție. Am mai zis-o? Nevermind. Pot da un refresh din când în când.
Panoramic vorbind,  filmele regizorului francez sunt niște cuburi lego,  pe care 
dacă le îmbini conectându-le la imaginația de care dispui, pot lua forme dintre 
cele mai surprinzătoare. Nu am de unde ști dacă asta a fost într-adevăr intenția: 
scopul  regizorului  de  a  cădea  la  înțelegere  cu  publicul  asupra  semnificațiilor 
scenelor. Nici măcar nu știu dacă miticul fir al Ariadnei, care șerpuiește printre 
filmele lui Jeunet, formând noduri strânse pe distanța de la un film la altul, nu 
este  altceva  decât  o  apetență  a  regizorului  pentru  folosirea  repetată  a  unor 
tehnici distinctive (dar atenție, fără a ajunge la perpetuarea propriului stil!). 

Tehnica detaliului pe care o propovăduiește Jeunet cu atâta înverșunare și pe 
care  o  introduce ca procedeu al  descrierii  în filmele  sale,  este  derutantă.  (ex: 
„Primul dintre ei, cândva aventuros și vesel, purta la gât plăcuța nr. 2124, de la 
biroul de recrutări din Seine. Cizmele din picioarele sale, erau pradă de război. 
Înainte de a fi 2124, i se spunea Bastoche și era obsedat de o roșcată drăguță, care  
se numea Véronique Passavant. Fusese tâmplar la «La Bastille».  Uneori,  între 
două comode, mergeau să bea o halbă la micul Louis, pe strada «Mâna de Aur». 
Își luase cizmele de la un inamic care nu mai avea nevoie de ele. Umplute bine cu 
paie și cu hârtie de ziar, au înlocuit vechea sa pereche de ghete țărănești”).

Un alt element care interconectează, cel puțin în imaginația mea, „cuburile lego” 
ale lui Jeunet, constă în folosirea acelorași actori în filme diferite, pentru roluri 
diferite.  E  ca  și  cum  toate  filmele  ar  aparține  unei  serii.  Poveștile  diferă, 
personajele de asemenea, iar actorii se transfigurează. Aceeași metodă s-a folosit 
pentru serialul  recent apărut  American horror story,  care,  pe parcursul a trei 
sezoane schimbă poveștile dar nu și actorii.

O  să  fac  un  pic  pe  detectivul,  și  de  la  panorama  generalizării  o  să  trec  pe 
particular mood. Pun lupa la ochi și cu ochiul astfel deformat, reușesc să desci-
frez titlul: Un long dimanche de fiançailles (2004).
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„Narațiunea”  se  realizează  confesiv,  predominant  la  persoana  I,  prin  vocea 
Mathildei. Acțiunea – simplă, dacă înlăturăm ramificațiile. Manech, logodnicul 
tinerei Mathilde trebuie să se confrunte ca mulți alții, cu teroarea războiului (I  
Mondial),  îl  doit  mourir  au  champ  d’honneur.  Bineînțeles  că  detectivistica 
feminină nu dă rateuri,  așa că în ciuda tuturor confirmărilor privind moartea 
logodnicului  ei,  Mathilde  își  urmează  instinctul:  „dacă  Manech  ar  fi  murit, 
Mathilde ar fi știut”. Drama căutării, a incertitudinii face din Mathilde o wonder 
women, ieșită definitiv din papucii copilăriei. La răstimpuri, strigătul după ajutor 
ce-i  străbate pieptul se face auzit  prin glas  de tubă,  dar  Mathilde  e o femeie  
matură în rest. E frapant felul în care, ca și în  Amélie,  personajul principal ia 
parte  la  nefericirile  altora,  fiind  nevoit  să  pună  cap la  cap  dramele  celorlalți 
pentru a o putea trăi pe a sa. 

Circularitatea acțiunii, și mă refer aici la ciclul incipit – final, amplifică efectul 
nefericirii. Într-adevăr, Manech nu murise. E adevărat și că Mathilde l-a regăsit. 
Dar reacția finală a lui Manech la observarea defectului locomotor al Mathildei:  
„Te doare când mergi?” înseamnă un nou început și  noi personaje.  Înseamnă 
lipsa trecutului și lipsa poveștii. Niciodată „Manech aiMe  Mathilde” nu va mai 
suna ca odinioară.
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Într-o eră îndepărtată, o uram pe Amélie Poulain. Da, mă declar vinovat și voi 
suporta orice consecință. De vină nu era fața ei, părul ei, praful verde de pe stradă, 
acvariul ce încolțea peștișorul nu prea auriu, ci incapacitatea mea de a fi sinistrat 
voluntar de ocazie pentru a participa la cercul de cinematografie. Da, sunt un 
ranchiunos fără conștiință. De fapt eram. După ce am savurat de câteva ori Amélie 
mă pot considera vindecat (cel puțin momentan).

Trebuie să recunosc că Le fabuleux destin d'Amélie Poulain mi-a captivat atenția 
inexistentă până în fix prima secundă de după momentele promo și a fost egoist 
până la final. Un final... o să fiu egoist și nu o să menționez nimic despre el. Nu de 
alta, dar nimeni nu este dornic să-și zgârie globul ocular cu așa ceva (karma ar trebui 
să mă premieze). Două lucruri m-au atras în mod special, asta dacă omitem 
personajele. Praful viu ce poate fi înghițit de pe partea greșită a ecranului, un soi de 
Eră Medievală transpusă în Parisul cu pietriș în mijlocul drumului, și soarele 
permanent prezent. Deși vremea ploioasă mi-a adus mereu noroc (o falsă impresie, 
probabil), nimic nu este mai comestibil decât praful colorat în portocaliu de soare. 

Că tot torturam eu backspace-ul acum fix patru rânduri, nu ar fi rău să disecăm 
puțin personajele. Amélie Poulain, în versiunea copilului nu-prea-inocent, mi-a lăsat 
o impresie de antagonist în cea mai pură formă. Cum să te joci tic-tac-toe (ăla din 
generală când n-aveai ce face la desen) cu pulsul unui microbist notoriu? Bine, ați 
putea să mă discreditați spunând că Amélie era doar o mică ființă pe atunci căreia 
nu-i plăceau oamenii cu frizura evreiască sau cablurile negre (coaxial cred), dar ați 
pierde fără drept de apel, chiar dacă l-ați angaja pe Harvey Specter (Suits). Nici când 
devine mai înaltă, Amélie nu renunță la antagonism. Din simpatia pentru nătângi, ea 
este hotărâtă să se răzbune pe alcool, electricitate, clanța de la baie, mocasini. 
Oricum, nu va fi vândută rechinilor datorită zâmbetului (care deși puțin cam de fată-
clovn, arată superb de sinistru) și a feței semi-presărată cu făină proaspătă fără E-uri. 
O să încerc să o ignor pe Amélie măcar pentru cinci minute... nu de alta, dar îi place 
creta puțin cam mult, iar cancerul provocat de aceasta este contagios la un contact 
prelungit cu norocoasa victimă.

Raphaël Poulain, un văduv nu prea fericit, este tatăl fetei cu făină în trusa de 
machiaj. Are el un fetiș legat de răsturnatul cutiei cu unelte pe care eu nu-l înțeleg. 
Bine, am mințit puțin. Există șansa ca acest fetiș să fi apărut în timp datorită 
minunatei sale soții care avea o problemă asemănătoare cu poșeta plină de chestii 
extrem de utile. Oricum,sunt aproape sigur că după moartea nevestei acel obicei a      
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fost înlocuit de atenția pentru piticul de grădină puțin prăfuit și, în mod ciudat, întreg. Se 
pare că locuise în garaj mai multe decenii, silit fiind să se hrănească cu vreo câteva arahnide. 
Sper că procesul digestiv a fost dus la bun sfârșit, fără incidente notabile. Așa cum piticul a 
călătorit de la Moscova până la junglele din Mozambic, așa îl voi lăsa eu în pace pe cel care 
nu a părăsit niciodată orașul natal.

Omul de sticlă (Raymond Dufayel) este un bătrânel cu ceva timp liber. Câte un tablou pe an... 
strictețe cât cuprinde. Apartamentul, în mare parte acoperit cu chestii moi, nu este extrem de 
vesel. Dar, oamenii se mai schimbă atunci când primesc câte un impuls. De această dată, 
impulsul a fost Amélie... iarăși am băgat-o în seamă. Răul e deja făcut și trebuie încurajat. 
Aceasta îl convinge să mai trăiască câte puțin din plăcerile vieții. Lucien (persoană cu un mic 
retard, vitezist incorigibil, sărac cu înjurăturile) nu prea reușise să facă acest lucru, deși se 
întâlnea zilnic cu bătrânul alergic la strângerile de mână.

Sper că voi dezvolta cât mai curând o alergie severă la backspace... devine puțin enervant. 
Oricum, nu se poate spune același lucru despre jocul de-a câinele și brânza dintre Amélie și 
Nino Quincampoix. Ups... uitasem să menționez că în căutarea păcii mondiale, fata cu destul 
de multă cretă colorată s-a izbit de dragoste. Probabil, căutatul bucăților de fotografii lipite de 
podea este o nouă tehnică de ademenit fetele naive. Oricum, Amélie este pusă în fața unei 
decizii destul de importante. Pentru a obține dragostea, nu știu dacă prea mult visată, ea 
trebuie să renunțe la lumea fanteziei în care trăia încă din copilărie. Dacă a meritat... nu mă 
întrebați pe mine (nu vreau să aflați părerea mea puțin cam răutăcioasă). Întrebați-o pe ea, 
eventual ținând un cuțit în mâna stângă, cu lama de obsidian, cât mai strâns, ascuns la spate. 
Oare una o exclude pe cealaltă? Diferă acest lucru de la o persoană la alta? Este necesar un 
compromis? Compromisul este probabil cel mai rău lucru posibil în această situație. Cât 
despre celelalte două... nu știu.

Oricum toate jocurile legate de fotografii, afișe, stocuri inepuizabile de cretă colorată, scrisul 
în oglindă, telechinezie (se mai schimbă uneori forma scrisului, după starea emoțională a 
autorului) sunt de un entuziasm ireproșabil. Bine, sărim peste faptul că Amélie lucrează 
pentru cine știe ce agenție secretă de spioni venită de pe Marte pentru a explora Parisul. 
Altfel nu îmi explic cum a plantat atât de atent și detaliat toate indiciile pentru descoperirea 
vinovatului. 

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain nu este doar întruchiparea unui semi-arian. 
Filmului îi plac multe lucruri dintre care vom aminti fix 14: picturile, cutiile cu jucării păzite 
de șobolani, cabinele telefonice, metroul, soarele, culoarea verde, obiectele vii, afișele, 
săgețile, zâmbetele, bicicletele, televizoarele alb-negru, electricitatea și piticii de grădină 
călători. Filmului nu-i plac... nu prea vreau să vorbim despre acest aspect. Negativismul nu ar 
trebui să își facă loc în acest moment. Nu de alta, dar nu trebuie să devină arogant. 
Imaginați-vă cum ar fi să capete autonomie sau, mai rău, independență. Oricum, ne-a 
demonstrat destul de precis că este mai degrabă o pastilă, nu un antibiotic. Vem vet?

ad lib itum
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Sarcina? Să recenzez un film. Prima reacție a fost să cred că este o neînțelegere.  
Da' de unde? A trebuit să accept realitatea cruntă a vieții și să mă conformez 
(după o vreme, desigur). Așadar, mi-am luat inima în dinți, am renunțat la câteva 
ore  de  activități  cu  scop  educativ,  de  dezvoltare  a  gândirii  și  a  puterii  de 
concentrare (jocuri video),  și  am început să scriu.  Glumesc.  Întâi am vizionat 
filmul (Are sens, nu?). De parcă aș fi putut vorbi despre ceva ce nu văzusem. Ce 
om normal ar face una ca asta (în afară de Chuck Norris)? 

Dar să ne întoarcem la film.  Micmacs à tire-larigot, o comedie satirică marca 
Jean-Pierre  Jeunet,  poate  nu la  fel  de  fantezistă  ca  Amélie, creația de  bază a 
regizorului,  dar  cel  puțin la  fel  de  inventivă.  Aflăm povestea  lui  Bazil  (Dany 
Boon), un om al cărui tată este ucis în timp ce încerca să dezamorseze o mină  
antipersonal. Soarta lui Bazil este decisă 30 de ani mai târziu, prin aruncarea unei 
monede – la propriu – după ce este împușcat în cap de un glonț rătăcit în timpul  
unui schimb de focuri. Deși supraviețuiește, glonțul rămâne în creierul său, ceea 
ce îi creează un disconfort în situații stresante și îi poate curma viața în orice  
moment. Adoptat fiind de un grup de inadaptați, de oameni ai străzii, Bazil se  
răzbună cu ajutorul acestora pe cele două companii producătoare de armament 
responsabile pentru situația în care se afla, declanșând tensiuni între proprietari 
și organizându-le o frumoasă ieșire din afaceri.

Personajele  sunt  excepționale,  de-a  dreptul  ieșite  din  comun,  fiecare  cu 
caracteristicile sale ciudate. De remarcat sunt interpretările actorilor. Dany Boon 
reușește  să-și  facă  fără  ajutorul  dialogului  caracterul  amuzant,  trist  și 
emoționant,  și  să  comunice  în  același  timp  doar  prin  intermediul  limbajul 
corpului (asta nu înseamnă ca nu vorbește deloc pe parcursul filmului, vorbește, 
dar  la  un  nivel  minim).  Interpretarea  sa  îmi  amintește  de  Charlie  Chaplin. 
Dominique  Pinon  joacă  rolul  unui  aiurit,  Fracasse,  ce  a  intrat  în  cartea 
recordurilor  ca  omul-ghiulea.  Julie  Ferrier  este  La  Môme  Caoutchouc,  o 
contorsionistă ce are nevoie de atenție și de dragoste, care, pe parcursul filmului 
se îndragostește de Bazil,  lucru prezentat destul de subtil.  Placard (Jean-Pierre 
Marielle)  este  un fost  condamnat  și  supraviețuitor  al  ghilotinării,  Tambouille 
(Yolande Moreau) este bucătăreasa și liderul grupului, un fel de mamă adoptivă, 
Petit Pierre (Michel Crémadès) este un mic inventator, „un artist”, ce proiectează 
diverse mașinării din lucruri aruncate, Calculette (Marie-Julie Baup), după cum 
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sugerează  și  numele,  este  o  femeie  tânără  ce  calculează  și  măsoară  lucrurile 
dintr-o  singură  privire,  iar  Remington  (Omar  Sy)  este  un  fost  etnograf  care 
vorbește în clișee de modă veche. Interesanți sunt și cei doi magnați ai armelor,  
Nicolas Thibault de Fenouillet (André Dussollier) și François Marconi (Nicolas 
Marié), amândoi având niște obiceiuri mai... bizare. De exemplu, de Fenouillet are 
o interesantă colecție formată din vertebra lui Tino Rossi, unghiile lui Winston 
Churchill, molarul lui Marilyn Monroe, degetul lui Henri Matisse și multe altele,  
iar Marconi are o pasiune pentru mașinile sale.

Dacă atunci când sunteți sub presiune aveți nevoie de puțin ajutor pentru a vă 
calma, ce-ar fi să faceți un exercițiu de relaxare în stil bazilian, gândindu-vă  la 
întrebări precum „Zebrele sunt albe cu dungi negre sau negre cu dungi albe?” 
„Există pitici printre pigmei?” „Cine inventează bancurile?” „De câte feluri sunt 
banii?” La Bazil se pare că funcționează, de ce n-ar funcționa și la noi? Sau poate 
doriți să știți cum se fură un camion cu obuze...  nu de alta, dar poate veți fi  
nevoiți să faceți ceva asemănător, cândva... sau nu. Poate doriți să aflați cum să 
mergeți în concediu în Magreb, dar fără să părăsiți Parisul, cu un bilet de avion 
nu chiar clasa I,  dar acceptabil, senzația este aceeași.  Eventual puteți afla care 
este  puterea  distructivă  a  unei  mici  biluțe  de  metal  sau  din  câte  grame  de 
policarbonat este alcătuită o mina. V-aș putea răspunde chiar eu, dar mai bine vă 
las să descoperiți singuri. Sau poate o să vă zic că pentru a fura un camion aveți 
nevoie  de  o  ghiulea  umană,  de  un  calculator  uman,  de  un  costum  special 
prevăzut cu mască de sudură anti-albine, de o macara „de la recuperări”, la care 
se adaugă un tun „de la recuperări”, precum și de o bombă cu albine.  Cum se 
face o să vedeți în film.

Este  un  film  ușor  de  vizionat,  plăcut  ochiului,  care  vă  va  capta  atenția, 
amuzându-vă și  uimindu-vă prin șiretlicurile și  inventivitatea regizorului.  Vi-l 
recomand cu căldură. Celor dispuși să vadă un film de mai multe ori, le propun 
ca la vizionările ulterioare să acorde mai multă atenție detaliilor. Un exercițiu de 
atenție: găsiți posterele filmului, care apar de mai multe ori pe parcurs.
 

P.S.: Un mic sfat: feriți-vă de lucrurile „de la recuperări”.

ad lib itum
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Laborator, chimie, droguri. La asta mă gândeam după episodul pilot. Păi am avut 
dreptate, însă doar parțial. Breaking Bad este mult mai mult. Familie, albastru, 
amfetamină (sau metadonă, nu fac diferența), distruși, seringă, parbriz spart, 
muscă enervantă, antagoniști afro-americani, cancer, pizza, neo-naziști etc. Nu 
cred că am mai văzut un alt serial cu o asemenea diversitate. Poate că secretul 
său este de fapt ascuns la lumina soarelui. Soare permanent prezent, acompaniat 
de un mult-prea-vesel deșert, și umbra încăperilor destul de rar folosită 
reprezintă formulă magică. Hmm... poate că am aderat eu la cultul soarelui-
apune, dar nu ar fi rău că următoarele seriale să respecte aceiași formulă demnă 
de premiul Sociopathus, pentru întreaga însemnătate.

Bine, recunosc că am exagerat puțin cu importanța primelor elemente. Am omis 
din substanță personajele. Și încă ce personaje (nu știu de unde au apărut, însă au 
fost magnifice). Walter White (Bryan Cranston) nu este tocmai alb. Chimist, 
profesor, semi-geniu aproape obsedat de ordine, familist, el are o revelație (mai 
mult sau mai puțin întâmplătoare). De ce să nu adauge la impresionantul său CV 
și producător de droguri. O fi familia adevăratul motiv al acestei revelații? Mai 
bine nu intrăm în detalii non-necesare. Oricum, evoluția sa este ceva de negustat. 
De la bolnav de cancer și omul care fabrică amfetamină ajunge la un cu totul alt 
nivel. Misticul procedeu al minciunii este dus la rang de artă atât de Walter cât și 
de Skyler White, prea minunată soție. 

Am uitat (sau nu) să menționez că profesorul se apucă de fabricat droguri 
împreuna cu fostul său elev mediocru, Jesse Pinkman (Aaron Paul). Încă mi-a 
rămas imprimată pe retină prima scenă în care  a apărut. Mă bucur că nu avea 
rău de înălțime. El este, dacă pot spune așa, un inocent într-o lume urâtă, plină 
de drogați, chimiști, părinți neiertători și nu numai. Doar o eroare de moment 
mai mult ca sigur. Totul se schimbă radical în doar doi ani (vreo 30-40 de 
episoade, cam așa). Parteneriatul dintre Jesse și Walt ajunge la un nivel sacru. 
Nu, nu exagerez deloc. Oamenii călătoresc în Belize mai ceva ca magnații pufoși. 
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Că tot veni vorba de Belize, trebuie să recunosc că personajul meu preferat din acest serial este Saul 
Goodman (Bob Odenkirk). Are destul de multe apariții mai mult decât hilare. Este bun cunoscător al 
tehnicii lingușitului care se îmbină absolut superb cu lăcomia.  O să mă loviți cu tunete spunând că este 
pur și simplu un avocat. Este un avocat cu normă specială. Nu știu unde o fi făcut facultatea de om bun la 
toate, însă poate că nici nu contează prea mult. Cert e că se integrează în acțiunea acestui serial mai ceva 
ca miezul de nucă în aluat, fiind o schimbare binevenită. 

Mențiuni speciale pentru bunăstarea generală li se acordă lui Hank Schrader (Dean Norris) și Marie 
Schrader (Betsy Brandt). Cumva, aceste două personaje reușesc să conviețuiască împreună. El lucrând 
pentru DEA, ea o mică cleptomană. Totuși, trebuie să recunosc că am fost impresionat de simțul de 
observație a lui Hank, depășit, poate, doar de Walt. 

Micile scene din începutul fiecărui episod, detaliile care fac diferența, inexistența momentelor moarte, 
diversitatea, personajele și melodiile superb introduse de cele mai multe ori m-au determinat să fac 
compromisuri. De ce să-ți mai faci temele când există Breaking Bad? Ce mai contează că l-ai mai văzut? 
Timpul trebuie utilizat cu precizie. Totuși, încercați să nu omorâți muștele nevinovate...

ad l ibitum
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Valar morghulis! Ce să faci în ora de matematică când ți se pare că timpul trece 
atât de greu și parcă ești prins într-o eternă tortură psihologică? Te holbezi puțin 
pe geam și evadezi încet în lumea fantastică din Game of Thrones. Probabil unii 
dintre voi vă întrebați ce este Game of Thrones? Ei bine, dacă nu știți, pe lângă 
faptul că probabil locuiți într-o peșteră ar trebui să căutați pe Sfântul Google 
serialul de mai sus sus și să îl vizionați.

Avem așa: un tărâm fantastic numit Westeros alcătuit din șapte regate mai mici 
și condus de un rege, mai multe case nobile care au un rol important în poveste 
și diferite personaje mai mult sau mai puțin interesante.
Dacă la început veți vedea că o casă nobilă domină acțiunea, sezonul următor 
totul se poate schimba și veți înțelege că nu există un personaj principal deoarece 
sunt mai multe planuri de desfășurare a poveștii. Tocmai asta este una dintre 
părțile cele mai bune a serialului deoarece două lucruri sunt sigure în Game of 
Thrones: moartea și trădarea. Ați fost avertizați, nu vă ofer nici un spoiler dar vă 
sfătuiesc să nu vă faceți vreun personaj preferat pentru că veți regreta mai târziu.
Totuși, de ce să fiu ipocrit și să vă sfătuiesc așa ceva când și eu am personaje 
favorite precum Tyrion Lannister, Arya Stark sau Daenerys Targaryan.

Universul din Westeros a cucerit în întreaga lume milioane de fani care așteaptă 
în fiecare săptămână câte un nou episod al serialului, alimentând astfel focul 
curiozității și al plăcerii. Doar fanii știu sentimentul când, după un an de 
așteptare a unui nou sezon, apare primul episod în primăvară iar atunci toată 
lumea împreună cu internetul explodează, fiind infectați de virusul GoT. Eu am 
căpătat virusul acum doi ani când am urmărit primele două sezoane ale serialului 
iar acum acesta a ajuns la sezonul patru. Dar cred că ajunge cu idolatrizarea 
serialului și să trecem la treburi serioase, sau nu.

Dacă ar fi să fac un mic rezumat al ideilor poveștii aș spune că fiecare casă nobilă 
din serial dorește să obțină ceva. Unele doresc teritorii, altele resurse, câteva pace 
său război iar cele mai ambițioase doresc chiar tronul celor șapte regate. 

ad lib itum
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De aici pleacă și multe dintre conflictele importante dar asta trebuie voi să vedeți. De asemenea în spatele 
acestor lupte politice sau militare dintre casele nobile se ascunde cu adevărat cireașa de pe tort a 
serialului, și anume personajele.  Nu veți vedea în GoT  un personaj perfect, fiecare are defectele și 
calitățile sale iar astfel s-a reușit reprezentarea unui univers medieval real. Totuși există și elemente 
fantastice precum creaturi imaginare sau puțină magie dar aceste lucruri sunt marginale, cel puțin pentru 
moment. Trebuie să menționez că universul din Game of Thrones nu a luat naștere odată cu serialul, ci 
mult mai devreme, când autorul George R.R. Martin a scris seria Cântec de gheață și foc alcătuită 
momentan din 5 romane. Pentru cei care doresc o descriere mult mai amplă și complexă a universului, 
cărțile sunt o alegere bună.

Revenind puțin la poveste și personaje, pe lângă firul narativ în care casele nobile luptă pentru tron, mai 
există două planuri narative principale, mai exact unul în care întreg regatul este amenințat de o invazie a 
unor creaturi misterioase din nordul extrem al lumii, după marele zid de gheață care protejează lumea 
civilizată de sălbatici și alt plan narativ în care Daenerys Targaryen, ultima membră în viață a casei 
Targaryen, dorește cu o ambiție uimitoare recucerirea tronului pierdut în trecut de către familia sa iar în 
acest scop își construiește o armată. Nu mă pot abține și voi face un mic spoiler în legătură cu Daenerys. 
Dacă nu vreți să aflați acest detaliu vă rog să nu citiți rândul următor. Ea este cunoscută în prezent ca 
fiind „Mamă a Dragonilor”. Da, ați auzit bine, dragoni! Tânăra Daenerys deține 3 dragoni care devin tot 
mai fioroși în fiecare episod. Vă imaginați un război între cavaleri și dragoni? Probabil va fi superb dacă 
va avea loc! Hei, până la urmă, cine nu iubește dragonii? Da, știu, am scris de prea multe ori cuvântul 
dra… gata nu mai repet! Îmi cer scuze pentru supraentuziasmul meu enervant. 

Am ajuns la final și tocmai mi-am amintit ceva! Trebuie să vă dau un mic sfat în legătură cu acest serial. 
Să nu cumva să vă uitați la Game of Thrones împreună cu familia! Îmi veți mulțumi mai târziu, iar fanii 
știu despre ce vorbesc. Voi spune doar atât: ați auzit probabil care este cea mai veche meserie din lume. În 
Westeros cred că este și cea mai practicată! Ha ha! Valar dohaeris!
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„www.4arte.ro este un proiect care combină  informații și comentarii despre muzică, film, teatru și carte, 
în principal, dar și despre alte domenii artistice, în secundar. La noi găsiți știri, interviuri, cronici și 
analize personale despre industria muzicală și de film, activitatea teatrală și lumea literară. Nu avem 
pretenții de critici literari, muzicali etc., prin urmare ne exprimăm opiniile în calitate de consumatori de 
cultură.” Iat-o pe a mea: carte, film, muzica și teatru pentru că televiziunea simpatică. Deoarece mi-am 
făcut o tradiție din a mă „lega” de site-uri ale căror nume conțin sau fac atingere la cuvântul „artă” și 
derivatele lui (în termeni matematici, tangenta dreptei intersectează graficul funcției în punctul C), să 
continuăm.

„www.4arte.ro nu se bazează pe senzațional, ci pe bun-simț. Susținem evenimente culturale mai mari sau 
mai mici, atâta vreme cât corespund conceptului nostru de valoare culturală și chiar educativă.” Cu un 
elan vitalist care străpunge învelișurile pământului, atât deasupra axei Ox, cât și dedesubtul ei, voi alege 
teatrul. „<<Sunt un orb>> și votez cu buna dispoziție!” Nu e o mărturisire, este doar titlul spectacolului 
care va avea loc pe 24 mai la cinematograful „Patria” din capitală, însă treaba mea nu este să promovez 
„buna dispoziție”, ci să anunț în continuare câteva titluri de cărți care-și vor găsi recenzia pe site, urmând 
să aflu ce trupe își mai anunță prezența la Maximum Rock Festival și ce cântăreți străini mai ajung în 
România.

Prin urmare, mă țin de cuvânt și vă spun că „Jumătatea rea” a apărut în librării, „Spioni împotriva 
Armaghedonului – Războaiele secrete ale Israelului” decurg bine și mi-ar plăcea să fie „Htiler, vecinul 
meu”, să citesc cartea vreau să zic. 
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Când faci prezentarea unui site nu este obligatoriu să folosești cuvinte pline de poezie (oricât ai îndrăgi-o) 
pentru a înălța cititorul cât mai departe de scoarța terestră. Pentru asta s-a inventat RedBull-ul. Când vrei 
să convingi pe cineva că ar trebui să mai „piardă” timpul și pe alte site-uri afară de miniclip.com vrei să-l 
convingi defapt că are mult mai mult de câștigat, mai ales în cazul unui site cultural. Dar asta ne-o spune 
mai bine chiar site-ul despre care vorbesc: 
„Da! Ne propunem să aducem cultura mai aproape de sufletele românilor și să creăm o comunitate a 
iubitorilor de frumos. Vă invităm să serviți cultură!”

Și ca să nu ne ducem la apă ca și cum nu am avea ulcior, tot de pe această platformă aflăm că:
„Newsletterul nostru este personalizat. Poți alege categoriile din care vei primi informațiile și noi vom 
face selecția pentru tine. Vei câștiga astfel timp pe care îl poți petrece într-un mod plăcut și eficient. Ziua 
ta va fi mai lungă cu o ceașcă de cultură!”
Alte arome care te-ar interesa? Interviuri aromate, ceaiuri englezești și ceva care contează... fară 
publicitate agasantă. Iar dacă o ceașcă de cultură cu puțină cafea o bei doar dimineața, seara se 
recomandă un pahar de cultură. Dar nu de vie ci de megabyte. A fost pe gustul tău?

  

Sevastian
Popovici 

Extras din site:
5 motive pentru care tinerii ar trebui să se intereseze mai 
mult de cultură:

-am intrat într-o eră a concurenţei globale, iar educaţia 
şi cultura vor face diferenţa;

-aşa ne vom forma spiritul civic şi evaluativ;
-nu riscăm să ne facem de râs în lume;
-cultura atenuează din trăsăturile şi pornirile noastre 

negative;
-deosebit de toate celelalte fiinţe, care sunt naturale, 

omul este o fiinţă culturală.

© Florin Ungurianu
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Georgiana 
Roșu

Mi s-a spus să scriu o prezentare de site, și că nu există nicio regulă, 
decât că trebuie să îmi placă. A fost vreun minut în care nu am știut 
despre ce să scriu? Poate. Dar în adâncul meu am știut mereu 
răspunsul. Doamnelor și domnilor...*zgomot de tobe*... TUMBLR. Da, 
Tumblr. Obsesia mea cea mai dăunătoare, site-ul care mi-a aruncat 
zile întregi în uitare și locul (puneți-vă hainele de sentimentalisme) 
unde mă simt cel mai bine. De oriunde. Nu, nu în brațele mamei, și nu, 
nu în Paris. Pe Tumblr.

Scurtă prezentare cum-se-face. Tumblr e o platformă de blogging, 
micro-blogging mai exact. Ca o combinație de Wordpress și Twitter. 
Tot ce trebuie să faci e să urmărești blogurile care te interesează, și să 
dai contentul lor mai departe (și să postezi și lucruri originale, evident. 
Oare?) În orice caz, dashboard-ul tău poate fi plin doar de pisicuțe sau 
de peisaje, după dorința inimii tale, sau după obsesiile tale cele mai 
ascunse.

© Mădălina Roxana Onuță - Comprendre le rythme
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Dacă aș începe să scriu o listă cu motivele pentru care îmi place Tumblr și îl las să-mi distrugă viața, 
revista ar avea cam tot atâtea pagini ca Ulise, însă cel mai importanți sunt toți oamenii INCREDIBILI (e 
un clișeu, știu, dar dacă în realitate aș cunoaște doar oameni ca cei pe care îi urmăresc pe Tumblr, aș 
locui pe un curcubeu și aș împărți găleți de fericire) pe care i-am cunoscut, și pe care aș vrea să îi 
cunosc. 

Descrierea speciei de Tumblr-ist. Tumblr-iștii sunt persoane ciudate, mereu cu ceva de spus. La orice ai 
putea spune, un Tumblr-ist face un joc de cuvinte la care te gândești toată ziua. Ești gay și vrei să te 
căsătorești, dar toți te marginalizează? Oamenii nu te acceptă? Vino pe Tumblr și ți se va ridica 
piedestal. Ești depresiv, ai tulburări de personalitate, ai stimă de sine scăzută, ești bulimică, anorexică, 
suferi de timiditate? Pe Tumblr o să te vindeci. Ai cancer? Vino pe Tumblr și o să rămâi cu cancer. Dar 
măcar o să te bucuri pentru cuplul de homosexuali care au hotărât să se căsătorească, încurajați de 
Tumblr.

Sunt atât de subiectivă, dar, sincer, nu contează. Comunitatea Tumblr m-a ajutat mult, și e incredibil că 
există un loc pe internet, plin de ciudați care nu au aflat de legea „Fii rău cu oricine. Cu cât mai rău cu 
atât mai bine”, și oferă sprijin oricui. Iar în timpul liber fac glume cu pisici. Nu am crezut niciodată în 
așa ceva, dar intrând în contact cu oamenii ăștia am devenit o persoană mai bună. Și știu mai multe 
glume cu pisici.

Așa că nu vă faceți conturi. Tumblr e al meu. Am scris asta doar ca să mă laud cu locul meu special.

© Mădălina Roxana Onuță



O densitate impresionantă de materiale. Prima senzație, deschizând unul dintre ultimele numere este, bineînțeles, 
cea de vertij. Ochii aleargă ca un cal de curse și aproape că nu se pot opri nicăieri. Realizez dintr-o dată că trebuie 
să-mi eliberez week-end-ul. Nu știu de unde le vine oamenilor ideea că revistele nu se citesc, ci doar se răsfoiesc.
Zona literară  nu poate fi doar răsfoită. Îmi amintesc de titlul interviului cu Robert Șerban - „Pentru mine poezia este 
un jurnal extrem”. În fond, orice revistă este un jurnal avangardist, în care marele păpușar (editorul-șef) încearcă să 
armonizeze fragmente disparate – pe undeva el are ceva din substanța unui joc gratuit sau imposibil de configurat, 
cum ar fi cel al hazardului în cazul „poeziilor din pălărie” (proiectul negreștean în manieră avangardistă). Păi e 
simplu. Ne lăsăm în grija hazardului și el reușește să armonizeze lucrurile într-un fel pe care, dacă l-am fi încercat 
pe considerente raționale, estetice, teoretice, nu avem garanția că am fi reușit mai mult. Poate doar mai multă 
artificialitate. Teoria mea este că hazardul e mai natural, așa cum și haosul e. Prin urmare, dacă ne întoarcem în 
zona literară, e drept că editorul are un plan și probabil îl duce cu asiduitate la capăt, propunând scheme, structuri, 
conexiuni, sensuri. Ce pierde el din vedere? Că în ciuda eforturilor sale, nouă s-ar putea să ne scape mesajul, planul. 
Ei bine, revista discutată aici ne oferă o perspectivă de o eleganță rară, tocmai datorită complexității și densității ei. 
Apar structuri și sensuri care scapă editorului. De ce? Pentru că o astfel de revistă, ca orice operă umană, de la un 
moment dat încolo începe să respire singură. Nu mai are nevoie de „aparatele” care să susțină viața. E pe picioarele 
ei, zveltă, frumoasă, boreală. Și mai ales citibilă.
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„Fiecare ființă inteligentă

înzestrată cu imaginație
are dreptul (dar mai ales obligația)

de a-și face abonament la cel puțin o revistă,
pe parcursul unei vieți, conform

legilor alsobiste în vigoare.”
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