




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.
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În prefața la Universul într-o coajă de nucă, Stephen Hawking mărturisește că a rezistat tentației (și 
presiunii din partea cititorilor) de a scrie o continuare la Scurtă istorie a timpului, fiind prins în 
cercetările sale științifice. Câțiva ani mai târziu a revenit însă asupra hotărârii, publicând O mai scurtă 
istorie a timpului. Două au fost motivele care l-au determinat să reia tema: dorința de a scrie o carte încă 
și mai accesibilă publicului dar și nevoia de a include progresele înregistrate în cosmologie și în fizica 
fundamentală în cei aproape douăzeci de ani scurși de la prima ediție a Scurtei istorii a timpului  - 
progrese care în mare parte i se datorează lui Hawking însuși.

Din cele patru evenimente majore care au avut loc în cursul evoluției umane: originea familiei umane însăși în 
urmă cu aproximativ șapte milioane de ani, „radiația adaptivă” a speciei de maimuțe bipede survenită ulterior, 
apariția unui creier mai dezvoltat (efectiv începutul genului Homo), acum 2,5 milioane de ani, cel de-al patrulea 
eveniment, apariția omului modern, asemănător nouă, reprezintă astăzi cea mai fierbinte problemă a antropologiei. 
Într-o succesiune fascinantă, ni se dezvăluie treptat cum s-au înfiripat și desăvârșit organizarea socială, limbajul, 
arta și conștiința umană.

Sir Martin Rees, profesor la Universitatea Cmbridge, unul dintre cei mai străluciți cosmologi ai zilelor 
noastre, întemeindu-se pe descoperiri de ultimă oră, propune o perspectivă originală în înțelegerea 
evoluției universului. Doar șase numere, ținând deopotrivă de micro și macrocosmos, înscrise în codul 
genetic al universului, sunt răspunzătoare de stabilitatea lumii noastre. O ușoară modificare a valorii 
acestor numere ar fi împiedicat nașterea stelelor sau apariția vieții.

Pentru Richard Dawkins evoluția seamănă cu „râul pornit din Eden” despre care vorbește Biblia, un râu 
al informației purtate de ADN, în curgerea căruia genele se unesc, concurează și uneori se separă, 
formând specii noi. Pornind de la analogia între mecanismele genetice și calculator, ideea centrală a 
cărții este că omul funcționează ca „o mașină de supraviețuire”, programată astfel încât genele să se 
perpetueze.

În secolul XX, două teorii fundamentale au răsturnat perspectiva clasică asupra lumii: teoria relativității 
generale a lui Einstein, care descrie fenomene la scară astronomică, și mecanica cuantică, explicând 
fenomenele de la scară microscopică. Vreme îndelungată, fundamentele înseși ale celor două teorii 
păreau ireconciliabile, iar încercările fizicienilor de a ajunge la o teorie care să unifice gravitația și 
mecanica cuantică, o teorie a „tot ce există”, nu au dus nicăieri. Lee Smolin, unul dintre pionierii 
domeniului, prezintă cu eleganță, simplitate și claritate concepția actuală despre spațiu și timp.



De o vreme încoace urmăresc cu viu interes 
viața secretă a ciorilor, care nu mai contenesc 
a mă surprinde. Deunăzi schimbam vorbe cu 
unul  dintre  puținii  oameni  în  care  mai  am 
încredere,  asta  referindu-mă strict  la arealul 
în care desfășor acțiuni profesionale. Și cum 
stăteam noi așa, soarele gingaș, negreșteni și 
negreștence sprințare într-un du-te vino (de 
obicei  fără  mari  pretenții  metafizice),  nori 
zburlindu-se a ploaie, sclipici de autovehicule 
surâzându-ne din colț de vopsea, fantome din 
trecuturi mai mult sau mai puțin îndepărtate 
poleind  strada  (îmi  amintesc  că  era  ziua 
dinaintea Paștelui, și în preajma sărbătorilor 
religioase instantaneu se animă micul nostru 
orășel  ca-ntr-un  simpozion  al  confreriilor  și 
clanurilor), și dintr-odată – hop! Îmi alunecă 
privirea pe trotuar, unde două tinere stăncuțe 
chinuiau  câteva  firmituri  de  mămăligă.  Una 
dintre ele, deși aparent nu era cu nimic mai 
voinică,  hotărăște  tam-nesam,  cu  de  la  sine 
putere,  să  îi  interzică  celeilalte  înfruptarea 
din  „pomul”  mult  râvnit,  lăfăit,  în  varianta 
micro, pe pavelele negreștene. Nu mică mi-a 
fost surpriza să observ (între noi fie vorba - a 
fost  șoc  de-a  dreptul!)  că  micul  tiran  non-
altruist nu a utilizat nici ciocul, nici pieptul, 
nici  măcar  aripa  dreaptă  –  pur  și  simplu  a 
lovit-o  pe  cealaltă  cu...  piciorul.  Sau 
piciorușul, sau mica gheară – în cel mai curat 
stil canguresc.

Gestul  bizar  al  ciorii  e  similar  gestului  pe 
care-l facem cu toți cei care ies pe locul 2 în 
toate  competițiile  noastre,  omenești  prea 
omenești.  Cioara  care  a  dat  cu  gheara  n-o 
vom uita  vreodată.  Ciocul  ei  era  acvilin,  la 
piciorul drept avea două pene mici situate cu 
jumate de centimetru mai jos, una dintre aripi 
purta  semnele  tuturor  victoriilor  anterioare, 
pieptul  era  bombat ușor  spre  stânga,  ochiul 
stâng avea o ușoară albeață cataractică, de-o 
eleganță  sublimă  dar  în  același  timp 
înfiorătoare,  iar  capul  era  mândru  înclinat 
într-o  postură  surâzătoare  și  ușor  savantă, 
către apus. Cred că i-ar fi stat bine cu pipă și 
cu o pălărie à la Smiley. Ce mai, dom’le, sânge 
albastru-marin,  cu  semne  încrustate  de  la 
escapadele piraterești și de la vânturi boreale! 
Ce postură! Ce caracter! Cioara învinsă? Nu 
mi-o aduc aminte.

Niciodată cine câștigă n-ar putea-o face dacă n-ar fi un oponent pe 
măsură care să iasă în poziție secundă și să se întoarcă acasă cu un 
iremediabil gust de cireșe amare pe limbă. Și-ar mai fi un lucru de 
subliniat.  Unora  le  place  jazz-ul,  mie  îmi  place  Borges,  care  avea 
mania de a dezgropa autori secundari, și dacă ați citi ce scrie despre 
ei,  v-ar  fi  brusc  rușine  că  n-ați  auzit  decât  de  Shakespeare,  și  că 
manelele...  mă  scuzați,  am  vrut  să  spun,  desigur,  manualele, 
preaslăvesc la infinit aceleași trei nume, clasice desigur. Indubitabil.  
Irefutabil. Inexpugnabil. Inextricabil. In... etc.

Ce vreau să spun aici? Că uneori locul întâi e șui acordat, provine 
dintr-o eroare mai mult sau mai puțin intenționată de... calcul. Cifre 
blestemate!  Niciodată nu mi-a plăcut matematica,  deși  unii  zic  că 
cifrele stau la baza tuturor lucrurilor (sunteți conștienți, nu-i așa că 
avem o șansă  să  ne  închinăm la  un  moment  dat  la  ele,  dacă  nu 
cumva o facem deja... fetișism pur-sânge). Oare elevii de zece pe linie 
sunt cu adevărat așa, sau sunt umflați de încăpățânarea noastră de a 
atinge cumva perfecțiunea? Și nota Nadiei chiar trebuia să fie 10.00? 
Cum rămâne cu  poemele  lui  Nichita,  acelea despre  cub și  despre 
cerc? El le numește „lecții”. Cum rămâne cu școala lui Noica? Hm... 
Suntem sau nu pseudo-pedagogi? Cum rămâne cu vorba fără sens că 
perfecțiunea este a zeilor? Unde ne este smerenia? Cum rămâne cu 
vorba aceea că adevărata frumusețe este frumusețea ușor atinsă de 
nefrumusețe? Vă dați seama că aș putea continua atâta timp cât nu 
aveți?

Moartea este una dintre marile nedreptăți pe care le experimentăm. 
Alta:  faptul  că uităm prea ușor locul secund. Ceea ce contează cu 
adevărat  este  tensiunea  întrecerii,  ea  este  cea  care  creează  cu 
adevărat  lumi.  Important  este  drumul,  nu  capătul  lui,  așa  cum 
spunea Noica. Dacă am fi avut zece ca el, acum am fi fost entități 
dematerializate, spirite. Imperfecte și în acel caz, dar minunate. 

Concluzie: nu mai tot schimba definițiile mediocrității astfel încât să-
ți  convină.  Răspunsul  la  toate  întrebările  precum  și  la  virulența 
acestui editorial este unul singur: ia și citește odată Als Ob! În plus, 
dacă te bântuie pofta scrisului, pune mâna și trimite-ne un articol, 
iar  dacă  ți-l  publicăm,  probabil  sigur  ești  pe  drumul  cel  bun. 
Definitely maybe.

  

a lsografia

Florin Onică
meșter alsobist



Scurt istoric

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

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

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

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

Din  septembrie  2012  școala  primește  numele  actual,  Liceul 
Tehnologic „Nicolae Iorga”.
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Începând din anul 1948, Negreștii intră în cursul istoric 
impus de schimbarea radicală a regimului politic. La 6 
septembrie  1950,  Marea  Adunare  Națională  votează 
legea pentru noua împărțire teritorial-administrativă a 
țării  în regiuni și raioane. Ca urmare, târgul Negrești, 
fostă reședință de plasă, rămâne reședință de raion și în 
același timp centrul comunei Negrești, cu satele Valea 
Mare, Poiana, Cioatele, Căzănești, Parpanița și Glodeni 
în  componență.  Până  în  1968,  târgul  Negrești  nu  se 
remarcă printre  atâtea alte  centre  raionale din  cadrul 
regiunii Iași, dar în retrospectiva timpului se constată o 
oarecare  schimbare  a  structurii  sociale,  prin  apariția 
unui număr mare de lucrători în sectorul servicii  și  o 
creștere  a  activității  atelierelor  meșteșugărești  și  a 
comerțului.  Populația  nu  se  mai  ocupă  exclusiv  cu 
agricultura  și  comerțul  ci  își  diversifică  ocupațiile  și 
preocupările.  Se  construiește  o  policlinică  pentru 
întreaga zonă din jurul localității, o Stațiune de Mașini 
Agricole  și  alte  mici  obiective  economice,  precum un 
Centru  de  vinificație  (1952-l953),  Cooperativa 
meșteșugărească și Șantierul de construcții (1958), care 
au recrutat  forța  de muncă din  Negrești  și  din satele 
apropiate, astfel încât până în 1960 procentul populației 
ocupate în agricultură scade de la 90% la aproximativ 
70%, restul fiind ocupată în noile sectoare de activitate.

Un  moment  important  în  viața  târgului  Negrești  l-a 
constituit înființarea în 1958 a primei clase (a VIII-a) de 
liceu, instituție care va marca decisiv atât viața socială, 
cât și  cea culturală a localității.  În anii următori,  apar 
cadrele  superior  calificate  ale  școlii,  profesorii  pentru 
toate disciplinele de învățământ, fără mari fluctuații de 
încadrare  și  fără  vacantări  semnificative.  Doar 
navetismul unor profesori ieșeni a creat, ca pretutindeni 
de altfel,  anumite  dificultăți  în  valorificarea deplină a 
resurselor pregătirii lor.

La  31  mai  1968,  în  urma  noii  împărțiri  teritorial-
administrative a țării, localitatea este declarată oraș, al 
patrulea  din  județul  Vaslui,  iar  satele  fostei  comune 
Negrești  intră  în  componența  orașului.  Noul  statut 
urban  a  impus  includerea  Negreștilor  în  planurile 
centralizate  de  dezvoltare  a  județului  Vaslui.  În  anii 
următori,  s-au  construit  Filatura  de  Bumbac  (cu  un 
număr  de  580  angajați  în  1980),  Fabrica  de  Utilaje 
pentru  Construcții  (F.U.C.),  cu  producție  cerută  și  la 
export,  Fabrica de  Mobilă,  ca  anexă  a  I.P.L Vaslui,  ce 
producea mobilă de calitate pentru export.

Toate  aceste  transformări  pe  plan  economic  și 
administrativ au avut urmări și asupra structurii sociale 
a  populației,  care  a  accentuat  și  mai  mult  fenomenul 
urbanizării,  astfel  încât  populația  ocupată  direct  în 
agricultură a scăzut la aproximativ 55% din total. După 
1990,  unitățile  economice  pricipale  au fost  privatizate 
parțial sau au fost dezafectate, în tendința generală de 
dezindustrializare, fapt ce a generat o sărăcire rapidă și 
accentuată  a  populației  și  exodul  în  străinătate 
(îndeosebi în Spania și Italia) a celor rămași fără locuri 
de muncă.

Legătura  dintre  oraș  și  instituțiile  sale  de  învățământ 
(școlile  primare,  școala  generală,  liceul  teoretic  și  cel 
agricol) s-a realizat constant și s-a întărit în timp, prin 
toți cei care au slujit la catedră, au sfințit locul în care 
au lucrat, dar și prin miile de absolvenți care se întorc 
adesea  în  locul  în  care  s-au  format  ca  oameni,  ca  o 
recunoaștere a importanței pe care o are acest locaș de 
cultură în zona în care trăim. Ce-au devenit de-a lungul 
timpului  acei  absolvenți?  Oameni  care  au  muncit,  au 
respectat locul în care au trăit și se întorc să se revadă 
după 10, 20, 40 sau, iată, deja, 50 de ani și să aducă un 
cuvânt  de  mulțumire  foștilor  profesori,  care  încă  mai 
slujesc școala, sau un omagiu celor dispăruți.

La  cea  de-a  50-a  aniversare  liceul  a  primit  numele 
ilustrului savant Nicolae Iorga, ca un semn de prețuire 
pentru cel  ce a nemurit umilul  târg de odinioară prin 
măiestre cuvinte evocatoare, dar și ca obligație asumată 
pentru  efort  intelectual,  constanță  în  credințe  și 
onestitate  civică.  Orașul  nostru  păstrează  marca  unei 
existențe  îndelungate,  precum  și  semnele  aspirației 
constante ale înaintașilor spre statornicie și frumusețe. 
Chiar dacă noi, locuitorii  de azi,  prinși  în ritmul unei 
vieți tot mai solicitante, greu mai găsim timp să gândim 
la  ceea  ce  s-a  înfăptuit  în  trecut  și  să  contemplăm 
frumusețile din preajmă, cu toții știm că sunt suficiente 
motive de a privi cu mulțumire în jur și de a ne aminti 
cu  recunoștință  de  cei  ce  au  lăsat  valori  perene 
urmașilor.  Mesajul  înaintașilor  poate  fi  regăsit  în  tot 
ceea ce generațiile actuale creează.
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În practicarea oricărei profesiuni vine o vreme când viața te obligă să scrutezi drumul parcurs, să 
privești adânc în conștiința ta, să cântărești ce ai realizat și ce nu, să-ți faci reproșuri sau, dimpotrivă,  
să-ți închei activitatea profesională cu sentimentul datoriei împlinite, putând spune: „Da, mi-am făcut 
pe deplin datoria”. Este o concluzie, un final posibil și tot mai frecvent în anii noștri, când mii de  
dascăli de pe cuprinsul patriei ajung senini și mândri de ceea ce a rodit munca lor pe ogorul făuririi  
caracterelor, al formării oamenilor ce vor duce mai departe efortul contemporanilor noștri spre mai 
bine.  Fiecare  dintre  noi  dorim  să  ajungem  la  acest  final  profesional  cu  sentimentul  stenic  al 
miraculoasei tinereți fără bătrânețe, care să ne ajute să trecem mai ușor pragul următor și inevitabil  
în  eterna curgere  a timpului.  Nu știu  în  ce  măsură  în  ranița  fiecărui  soldat  se  află  bastonul  de  
mareșal, dar știu că în destul de puține ghiozdane se află condeiul de pedagog. Vocația didactică este  
ca o floare de colț: se ajunge  anevoie la ea.

În  alte  domenii  se  manifestă  mai  întâi  talentul,  se  testează  aptitudinile  și  apoi  se  purcede  la  
pregătirea  profesională.  Pentru  învățământ  este  tocmai  invers:  abia  după  un  timp  ajungi  la 
înțelegerea justeței profesionale. Într-o activitate care se apropie cu câțiva ani ca timp de jubileul 
liceului, am cunoscut mulți oameni dintre noi care n-au lăcrimat când colegii lor de muncă le-au 
omagiat  o  carieră  încheiată,  evocând  retrospectiv  momente  rămase  vii  pe  ecranul  memoriei,  
momente din viața petrecută laolaltă, când își uniseră eforturile pentru o activitate care cere, mai  
mult ca oricare alta, energie sufletească inepuizabilă, generozitate și abnegație, dar, mai ales, puterea  
de a aștepta cu răbdare și încredere roadele târzii ale investițiilor morale pe care le implică actul lor 
de creație.

Autoritatea omului de la catedră este asigurată de el însuși, iar dacă nu, de legislația școlară, care deși  
comodă, categorică și avantajoasă, rămâne limitată, palidă, efemeră, iar sub aspect educativ, eficiența 
ei este infimă. Prin ea se poate ajunge chiar la un fel de concepție: profesorul nu poate greși, iar 
elevul  nu  poate  avea  dreptate.  Numai  autoritatea  pornită  din  personalitatea  educatorului  este  
trainică,  stenică,  eficientă.  Această  autoritate  o  poate  asigura,  în  adevăratele-i  valori,  pregătirea 
profesională împletită cu acel tact pedagogic greu de definit. El este atât de complicat în esență și în 
manifestări, încât nu știu dacă s-ar putea da îndrumări pentru formarea lui. Și nici nu știu dacă acest  
tact pedagogic se „formează”, dacă nu cumva unii indivizi sunt înzestrați cu el așa cum alții sunt 
înzestrați cu talent pentru muzică, actorie, pictură, poezie sau pentru anumite sporturi.

Oricum,  într-o  anumită  măsură,  suficientă,  desigur,  talentul  pedagogic  se  poate  obține  prin 
atașament față de cauza școlii și dragostea pentru elevi. Autoritatea izvorâtă de aici nu are nevoie de  
cârja regulamentului, ea se menține ferm prin comunicarea spirituală a cuplului profesor-elev. Mă 
întâlnesc adeseori în drumul meu prin orășelul negreștenilor sau prin împrejurimi cu foști elevi care  
au valorificat cum se cuvine ceea ce dascălii  lor au investit în ei.  Astăzi sunt ingineri în diverse 
unități  productive,  învățători  sau  profesori,  medici  în  spitale  sau  policlinici,  juriști,  cadre  
universitare, cercetători sau lucrând în domenii administrative. Pe unii îi întâlnesc cu copiii lor de 
mână, pe stradă sau în magazine, pe alții îi văd stând de vorbă cu învățători sau profesorii-diriginți, 
interesându-se de mersul la învățătură al fiilor sau fiicelor lor. Ce bogate sunt aceste întâlniri și ce  
mult înseamnă ele pentru noi, când cei cărora le-am dăruit cu dragoste ce e mai bun în ființa noastră  
ne povestesc despre viața lor, despre ce au realizat și ar mai dori să realizeze, despre necazuri și  
bucurii care le umplu viața.

Nu cred că sunt pe lume bucurii mai mari decât acestea pe care le trăim noi atunci când încercăm 
profundul sentiment că am făurit conștiințe prin care lăsăm viitorului, printr-o firească și generoasă 
continuitate o fărâmă din ceea ce a constituit substanța vie a muncii noastre: dragostea de viață și de 
oameni, imitarea firească și spontană a modelului rămân izvor inepuizabil a tot ce s-a făurit luminos  
și pozitiv în societatea omenească de-a lungul istoriei ei.  În inima elevilor rămân nu articole din 
regulament  ci  amintirea despre foștii  învățători  și  profesori  și  aceasta în măsura în  care ei  s-au  
priceput să le ghicească neastâmpărul vârstei, să le strecoare nu numai tainele științei, ci și pe cele  
ale vieții, mai ales în aspectele care nu sunt cuprinse în tratate și studii, dar care alcătuiesc marele 
compartiment al vieții de toate zilele. „Mi-a fost profesor” - calificativ cu care rămânem în memoria 
elevilor - să facem să fie rostit cu căldură, cu dragoste, cu gratitudine chiar și atunci când foștilor  
noștri elevi încep să le lumineze argintiu tâmplele.
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Extras din Grupul Școlar Industrial „Nicolae Iorga” Negrești-Vaslui. Semicentenar 1958-2008, pp. 48-49
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Am observat de o vreme că „preceptele” noas-
tre au început să devină ușor-ușor negative (în 
sensul definiției negative pe care o dă Popper 
democrației, ca sistem politic care are rolul să 
împiedice  tirania).  Încercăm  să  atenționăm 
asupra unor metehne, mai mult decât să pro-
punem acțiuni pozitive. La un moment dat o 
să încetăm, probabil  când se va trezi  șarpele 
de foc al cenzurii INERT (Institutului Național 
al Echilibrului Rațiunii [ex]Terminate).

Ce  ne  stimulează  în  acest  demers  ușor 
negativ? Asaltul  forțelor  întunericului,  cons-
tant dar nu implacabil,  am îndrăzni. Deși  ne 
surprind câteodată, dacă nu prin subtilitate și 
rafinament,  cel  puțin  prin  încăpățânare  și 
atotsuficiență.  Sindromul  P-B  își  revendică 
numele de la Justin Popěk și Karl Budweisser, 
două personagii oarecare, dintr-un timp și loc 
care chiar nu contează,  ad  literam. Cu toate 
acestea, boala generată de aceștia se vădește a 
fi  demnă de  luat  în  seamă.  Mai  precis,  este 
vorba despre tendința de a considera bun doar 
ceea ce îți place ție.

Provocați  într-o  discuție  directă,  cum  ar 
răspunde ei? Păi sistemele d-lor de percepție 
sunt în mod clar irefutabile, bazate pe o înde-
lungă experiență și practica miilor și miilor de 
cărți citite, miliardismelor de locuri vizitate și 
numărului considerabil de oameni pe care i-au 
întâlnit  și  iluminat.  Iluminare  mai  mult  sau 
mai puțin nocturnă, eu prefer s-o numesc ilu-
minata besmeticum. Nu negăm faptul  că lu-
crurile agreate de aceștia sunt bune.

Dar ne deranjează situația următoare - cu o considerabilă lipsă de deli-
catețe, desconsideră aspecte pe care le prețuim noi. Întrebarea pe care o 
ridicăm este următoarea – de ce n-ar fi și alte lucruri cel puțin la fel de 
benigne? De ce să nu ne pierdem vremea și cu ele? Ei ar răspunde: „Dato-
rită experienței noastre supra și super, am căpătat în timp ochi pentru 
lucrurile care se merită maxim. Am devenit eficienți și pragmatici.”

Eu însă aș descrie pragmatismul într-o cheie diferită. Sindromul P-B vine 
la  pachet  cu  o  anumită  comoditate,  care  atrage  superficialitatea  și 
manierismul.  Ai  trecut  prin  viață,  ai  trăit  câte  ceva,  ai  ochiul  format 
pentru anumite lucruri și o predilecție evidentă pentru un stil sau altul,  
ori pentru un anumit corpus de idei, limitat tottuși (chiar dacă conține 
câteva zeci!). Ceea ce avem în lumea culturii este cu mult mai mult (și aici 
vizăm aspectul strict cantitativ – numărul de idei și teorii diferite). Ce ne 
trebuie ca să descoperim acel „mai mult”? Un „pic” de muncă, de perse-
verență, de evitare a clișeelor de receptare care, până la urmă, ne stăpâ-
nesc pe fiecare dintre noi. Ce prezintă pericol? Stagnarea de orice tip,  
chiar și într-un sistem de idei suficient de complex încât să ne satisfacă 
ego-ul intelectual sau pseudo-intelectual. E convenabil  să nu muncești,  
nu? Să dai vina pe context, pe viață, pe responsabilitățile pe care le ai  
deja. A-ți refuza, cu orice scuză sau motiv plauzibil, șansa de a descoperi 
mai mult, nu e ok. Până la urmă, n-ați auzit de convertire? Trebuie doar 
să-ți dai șansa să se întâmple. Prin urmare, mai pragmatică ni se pare va-
rianta în care te lași să descoperi mereu mai multe lucruri noi.

Vă propun ca exercițiu să încercați să descoperiți farmecul unor idei sau 
teorii sau autori care nu vă atrag deloc (gusturile se discută!), deși alții îi 
consideră buni . Nu sunteți curioși de ce? Nu vă lăsați dezarmați de faptul 
că  trebuie  să  treceți  prin  niște  zdravene  furci  caudine  –  concepte  și 
instrumente  noi!  Ca  să  nu  mai  spun  despre  aspectele  calitative  ale 
abordărilor intelectuale – până la urmă e bine că avem un număr impre-
sionant de idei și teorii la îndemână, dar sunteți conștienți, nu-i așa, că 
pentru a intra în profunzimea unora e nevoie de un „pic” de rafinament și  
ceva mai mult antrenament?

P.S. Nu ne considerăm nici „rafinați”, nici perfecți, nici măsură a adevă-
rului. Doar ne permitem să punem pe masa de joc ideea de rafinament. 
Vă rog să nu cădeți în sofismul atacului la persoană, mai ales că va fi  
dificil,  datorită  unor  evidente  bariere  temporale,  să  ne  cunoașteți 
suficient.
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Să  ne  imaginăm  pentru  o  clipă  că  suntem  zei.  Că  avem  puterea  să  
schimbăm cursul naturii, să ne jucăm cu timpul și cu destinele celorlalți 
oameni, transfigurându-i după bunul plac. Că avem puterea să facem să 
zboare  în  jurul  nostru  obiectele,  de  exemplu aeroplanele,  că  am putea 
vedea dincolo de raza noastră vizuală, cu dispozitive pe care le numim 
binoclu, telescop, microscop (ce nume ciudate, fantasy). Să ne închipuim 
că  ne  putem auzi  unii  pe  alții  chiar  dacă  suntem la  mii  de  kilometri 
distanță, că ne punem în urechi prelungiri vrăjitorești  ale auzului și  că 
păstrăm aproape  vocile  celor  dragi  (de  exemplu  led  zeppellin).  Mintea 
umană ne-o înfățișăm ca un spațiu virtual în care toate lucrurile din toate 
vremurile s-au întâmplat deja, și tot ce era de spus s-a spus, încă de acum 
2000 și ceva de ani (nu așa a lăsat scris Gide, și cu mult mai înaintea lui un 
împărat sau scriitor din Roma antică?). Dacă vrei să dispari aici și să apari 
lângă prietenul tău de-o viață, emigrat în America, o poți face. Peste ceva 
ani  se  va numi  homoportare.  Încerci  să  transformi  un grăunte  într-un 
știulete? Nici o problemă, floare la ureche, îl pui în pământ, într-un areal  
bătut de soare (și  de soartă), îl  uzi  cu răbdări  și  un pic de apă,  aștepți  
câteva luni și gata. Îl ai. Și tot așa. La infinit.

Dar  nu  suntem  zei.  Și  de  altfel  oamenii  au  trăit  într-un  pleistocen 
perpetuu, în care visau cai verzi pe pereți și nu făceau nimic, lucru atât de 
evident în istorie. În acest sens, două personaje ne-au atras atenția în mod 
deosebit, Sax Anost și Petr Mariflor. Ei stăpâneau acum 3600 de ani arta 
sublimă  a amânării,  ducându-i  în  ispită  pe  contemporani  cu  nesfârșite 
lecții de morală antiseptică, și aburindu-i mai ales cu promisiunea de a le 
transforma secundele vieților agitate în eoane milenare. La două cicluri 
după  dispariția  babilonienilor,  practica  acestei  arte  a  atins  cote  imagi-
nabile, iar în preajma anului 2037 d.Hr., în teritoriul așa-zis balcanic, feno-
menul a atins paroxismul. Practic fiecare trăia amânând nu numai orice 
tentativă a oricui de a face ceva, dar și orice tendință personală către orice 
tip  de  activitate.  Plantele  creșteau  ca  roiurile  de  muște,  îmbălsămând 
atmosfera cu vise indecente, iar în teritoriul de la nord de Danubius apă-
ruseră chiar câteva specii umanoide necunoscute și mai ales de nerecu-
noscut.  „Misterul”  uman  absolut,  țesut  de  atâția  poeți  și  filosofi  de-a 
lungul veacurilor pline de speranță, prinsese rădăcini adânci.

Către perioada actuală, conducători implacabili  au împletit cu măiestrie 
neasemuită tradiția amânării cu frica, legând pentru totdeauna umanoizii  
în înlănțuiri filogenetice imposibil de rupt, la fel ca șirul adn (lanțuri care 
purtau numele de „regilii”). Nicio paradigmă umană nu a avut succes mai 
mare, nicio încercare de a o schimba nu a fost sortită succesului. Nimeni 
nu poate spune cu certitudine ce ne-a adus totuși, din nou, în situația de a  
acționa  și  gândi  cu  sens,  creativ  și  finalizând,  ca în  prezent.  Cronicile 
alsobiste spun totuși că noi  am fi avut un rol  în proces,  dar e greu de 
dovedit asta. Încă ne mai bântuie vorba unui latin oarecare, pe numele mic 
Cicero:  nihil agere delectat - „e o încântare să nu faci nimic”. În combi-
nație cu amânarea dusă la stadiul de mare artă, a rezultat, după secole și 
milenii de „rafinament”, ceea ce am numit sindromul MR (de la Marco și 
Romy, practicanți și maeștri de seamă).
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PRECÉPT, precepte, s. n. 
Formulă, principiu, 

învățătură care stă la baza 
unei doctrine (mai ales 

morale); normă, regulă de 
conduită. ♦ Recomandare, 

sfat, povață. – Din fr. 
précepte, lat. praeceptum.  

Sursa: DEX ʼ98 (1998)  
Există o etică profesională, 

etici ale războiului, etica 
științei, mai multe ale 

iubirii. E de dorit să ne 
ocupăm serios de cel puțin 
una a culturii și a creației, 

pentru că acestea 
generează de fapt cele mai 

multe probleme.
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Rețetă pentru alsobit

În principiu, nu e mare lucru de făcut.
Dimineața încerci un meniu simplu 
alcătuit din 30 de grăunțe de 
guantanameca, 11 aripi de pterorezil 
(varianata sud-americană), două 
castroane de lut ars la bunica cu pasat 
de refilosmer, o țepușă cu alsacan, 
eferodem și implacsur (dată ușor la 
grătar), omletă din 3 ouă de kiwi altoit 
cu esență de guanto, 2-3 sode de 
asprahij și o stacană de suc natural mixt 
(preferabil din berol, atrei și muguri de 
retropel). După acest mic-dejun semi-
auster, ca un alsobist care se respectă, 
vizionezi încă o dată ultimul episod din 
Game of Thrones (nu contează dacă l-ai 
mai văzut de miliarde de ori!). La prânz 
este permis să decorezi trei felii de 
pâine agarta cu câteva răbdări uleioase 
iar seara (atenție!) doar două felii cu 
răbdări presate la rece.
 
Notă: detalii despre speciile de plante, 
fructe, insecte, pești și mamifere 
utilizate le veți găsi în Ghidul Culinar 
Alsobist care va fi publicat într-un 
număr viitor (probabil 17). Până atunci, 
dacă nu sunteți deciși, încercați Google 
Cook. Specificăm că nici una dintre 
categoriile de mai sus nu au avut de 
suferit înainte, în timpul sau după 
preparare. Ele nu au pierit, doar au 
suferit mici transformări.

Zabracalsob
rețeta  fericirii  ireversibile

Se ia un pețiol de suflet veșnic tânăr, o 
nervură de Houyhnhnms, un strop din 
laptele măgăriței îndrăgostite din Zivot 
je cudo (a lui Kusturica), plus oricare 
trei rânduri dintr-o scrisoare imaginară 
a lui Paler, ad libitum. Se amestecă după 
ce se pisează, se gustă după ce se 
întunecă de zi, se răsfoiește cu penița lui 
Apollodor după ce latră câinii de 8 ori. 
Se lasă la macerat 8 zile sau 8 ceva. Se 
soarbe cu zgomot o înghițitură, iar a 
doua se trage pe nas. După care se 
rostește formula magică - „Zabracalsob, 
Zabracalsob, Zabracalsob...” de 13 ori. 
După care se trage de urechi o poezie 
din pălărie, se scoate afară și se înghite 
fără a cădea prea mult pe gânduri. După 
aceea poți să cazi pe gânduri pe 
îndelete, și pe imaginație dacă vrei, 
pentru că deja ești acolo unde trebuie să 
fim toți.
(... sunete indisticte...) Cum ați spus?
(... alte sunete indisticte...) OK. De acord, 
cu excepția maneliștilor. Da, da... și a 
leprelor cultivate.
Sunt unii care au încercat cu o formulă 
mai nouă, abracadabra, dar în loc să 
obțină locuri la peluză s-au trezit cu o 
găleată de apă călduță în cap. Pentru 
alții funcționează și această formulă, 
chiar dacă n-are ancient prerogatives – 
știm (cu modestie).
Suntem alsobiști, sau ce?

Alsobia
ghid  turistic

Vă întreb – vreți să ajungeți undeva? 
Vreți sau nu? Uaț rong uiz iu? Nu vă 
mai codiți atâta! Fiți atenți!
 Prima dată trebuie să luați piciorul la 
spinare și spinarea la ochi ca să ajungeți 
undeva „după dealuri”. De acolo nu mai 
aveți mult și o să ajungeți la Palilula, 
dar ca să aveți acces trebuie să petreceți 
un an în orice fel de mănăstire – v-o 
recomand pe cea zen de la Glodenii 
Gândului de Jos. După ce ați ieșit din 
Palilula, luați autostrada 13, mergeți 
până vă stă în gât și atunci ați ajuns la 
Macondo. De acolo chiar că nu mai e 
mult.  Luați alsobilul pentru doar trei 
stații (în distanțele voastre pământești 
asta înseamnă vreo 15 galaxii) și când 
cântă cucul o singură dată, în colț de 
iarnă polară galbenă, ați ajuns în 
Alsobia.
 
Vă vor întâmpina alsobeze diafane, 
mișcând lasciv din gene și 
îmbrobodindu-vă grumazul cu 
ghirlande de fluturi carnivori. Să nu le 
priviți nici în ochi, nici în gânduri, 
pentru că au soți geloși. Lăsați copiii 
alsobezi să vi se urce pe umeri și să vă 
bată cu nuiele de ienupăr în cap.  Răul 
provocat va fi cel puțin ireversibil, dar – 
uat ză hel? – se merită. Mâncați tot ce vi 
se oferă, beți tot, nu refuzați nimic. 
Sunteți alsobiști, sau ce?
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Cred cu tărie că 4-2-2-2 este formația mea preferată. 
Cum ce formație?  Voi  chiar  nu  ați  jucat  jocuri  cu 
fotbal? Măcar un amărât de manager acolo... Oricum, 
în acest moment sunt extaziat. Universul a fost atât 
de darnic cu mine. Parcă aș fi  devenit peste an un 
antagonist în Patagonia. Își bate joc de upgrade-uri 
cu  o  mârlănie  înfiorătoare.  Nici  un  intrus  de  la 
bunga-bunga  nu se  poate  apropia  de  el  fără  să  se 
curenteze. 

Oricum pragurile ușii dwarfiene i se par amuzante. 
Nu  ezită  niciodată  să  le  folosească  în  scopuri 
caritabile.  Poate  că  dacă  nu  și-ar  cere  partea 
nefirească  nu  ar  mai  părea  atât  de  egoist...  însă 
nimeni nu-i perfect. Nici măcar un asteroid în formă 
de Sfinx. O fi făcut geometria cu Aristotel... cine mai 
știe. Măcar de ar fi fost el puțin mai înțelept și ar fi 
schimbat  sensul  cuvântului  singular.  De  ce  să  nu 
însemne  singular  simplu?  Cer  atât  de  mult?  Se 
schimbă polii dacă îmi doresc așa ceva? Absolut! În 
lumea celor mari, cuvintele au o semnificație sacră, 
de nealterat.

În momentul ăsta îmi doresc ca fetele muncitoare să 
fie  considerate  ființe  demne  de  sinucis  prin 
electrocutare cu fierul de călcat. Mint. Nu îmi doresc 
așa ceva. Dar aș vrea să îmi doresc. Oricum, soarele 
nu  a  răsărit,  deci  nimic  nu  e  pierdut.  Nimic  nu  a 
dispărut, nimic nu s-a transformat, totul e poziționat 
perfect. Pentagrama paralelipipedică încă suflă, chiar 
și fără plămâni... oxigen combinat cu încă ceva.

Nici măcar vremea nu ține cu mine. A trebuit ea să 
plece azi în căutarea perfecțiunii. Și surprinzător, a 
reușit  să  o  găsească  pentru  prima  dată  în  istoria 
cașcavalului fără brânză combinat cu amoniac ieftin 
din beciul vecinului din partea de Est a orașului de pe 
cealaltă parte a Zidului Chinezesc. În caz că nu știați, 
cu ochelari speciali, Zidul Chinezesc poate fi observat 
și de pe planeta Pluto. Vai, am uitat că Pluto nu mai 
este considerată o planetă.  Ce păcat!  NU contează! 
Pentru  mine  va  rămâne  întotdeauna  o  planetă.  O 
planetă frumoasă, cu fast-food-uri, cofetării, pinguini, 
delicatese, șobolani,  sateliți artificiali,  copii, cățeluși 
dingo,  cristale  nu-chiar-așa-de-prețioase,  ființe  fără 
păr natural, monitoare cu tub din care iese fum în șir 
indian și ghețari. Și poate puțin gold.

Cât de geniale mai erau  Cronicile de pe Pluto. Ce-i 
drept, nu aveau ele semne de punctuație (înțelepții de 
pe  Pluto  considerau  că  acestea  distrag  atenția 
atentatorului  cu  bombă  fără  hidrogen),  însă  erau 
absolut demne de admirația oricărui cimpanzeu uluit 
de  evrika.  Păcat  că  au  fost  distruse  în  marele 

incendiu  provocat  de  unul  dintre  cei  mai  mari 
cultivatori  de  plante  filosofice.  Cultivatorul  de 
filosofie  este  un  om  foarte  mârșav.  Se  aşează  cu 
delicatețe  pe  lângă  persoanele  mai-iubitoare-de-
strabism doar pentru a-i speria urlând: „Salut!”. Ați 
putea crede că el este doar un simplu iubitor de viață, 
însă vă înșelați amarnic. El mai are un prost obicei ‒ 
provine dintr-o familie fără urechi (pe Pluto nobilii 
nu au urechi...  ar fi  prea nedemn),  în  care tehnica 
suflatului  în  foaie  și  cea  a  trasului  de  șnurul 
întunecat al filosofiei sunt ridicate la rangul de artă 
supremă.

Ați putea crede că exagerez. Cum ar putea exista o 
astfel  de  persoană,  mai  malefică  decât  vremea, 
generalul distanță și  cuțu dingo fără un ochi la un 
loc?  Păi  este  foarte  simplu...Deși  foarte  ascuns,  el 
există.  Și,  din  păcate,  nu  este  deloc  pe  cale  de 
dispariție.  Probabil  că nici  nu va intra  vreodată pe 
lista animalelor ce vor dispărea iminent... Uraaaa! O 
să mai trăiesc cel puțin o zi în care o să văd soarele...  
sau norii.  Dacă mai  plouă și  mâine,  jur că plec  în 
căutarea unei nave spațiale pentru a zbura pe Pluto, 
sau măcar un avion pentru a ajunge la  Polul  Sud. 
Totuși, nu o să mă duc chiar acasă la Apolodor. Ar fi 
prea nepoliticos din partea mea, plus că nu aș avea ce 
să îi dăruiesc. Un hoțoman cam șchiop m-a convins 
să  îi  donez,  cu  toată  tăria,  toată  averea  pe  care  o 
dețineam. Un pix mestecat, două biluțe de sticlă, 5 foi 
A4 din care doar 3 erau mâzgălite, un ceas de perete, 
jumătate de kilogram de văr, șapte dinari și un inel 
de platină. În schimb o să-l vizitez pe vechiul  meu 
amic, vânătorul legendar de morse, Fred. Sper să mă 
primească, fără supă.

Și, ca să nu uit, care erau șansele să apară acel lucru 
perfect când eu m-am chinuit să aduc imperfecțiunea 
cât  mai  aproape  de  perfecțiune,  dar  să  nu  devin 
nesimțit? Nu putea vremea să-și vadă de treaba ei în 
singura zi importantă din acest mileniu? Dacă te-ai 
săturat să cauți răspunsuri la întrebări ce nu necesită 
prea multă atenție, jefuiește o bancă, fă un nou cont 
bancar,  transferă  banii  acolo,  învață  să  printezi 
corect,  prinde-te  de  jacheta  oamenilor  importanți, 
rupe  puțin  din  părul  lor,  dar  nu  în  ultimul  rând, 
citește și scrie pentru Als Ob!
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Fiecare dintre noi știe, mai mult sau mai puțin, să 
ridice ceva la a doua. Nu e greu deloc, mai ales în 
cazul  unui  element  neutru.  Un  element  neutru 
ridicat la a doua rămâne la fel, sau cel puțin așa 
credeam.  Dacă  nu  în  matematică,  atunci  în 
Univers,  există  o lege specială care funcționează 
după o  formulă  aproape imperfectă.  Un element 
neutru  ridicat  de  4  ori  la  a  doua  își  schimbă 
orientarea. Face un mic pas în față, chiar dacă pare 
că stă pe loc. Deși nu se poate măsura nici măcar 
cu  rigla  de  platină,  pasul  făcut  nu  este  0.  Este 
minuscul,  dar  nu  inexistent,  sau  poate  sunt  eu 
puțin orb. Plecând de la ipoteza că nu am nevoie 
de  un  transplant  de  cornee,  vom  încerca  să 
demonstrăm că el există, respiră, fură atomi, face 
comerț cu hașcaricii și strânge bani pentru un mic 
android (nu, nu telefoane, cel puțin de data asta). 
Puțin  cam greu,  având  în  vedere  cele  5  puncte: 
a,b,c,d și e.

Începem rapid și fără regrete (ce parteneriat ar fi 
ăla  cu  regrete?).  Pasul  respiră  slab,  dar  respiră. 
Ups... am uitat că trebuie să demonstrez. Păi afară 
e senin, glodul a dispărut, iar eu nu mai trebuie să-
mi spăl mocasinii primiți de la indianul Talpă-Iute. 
Cui i se datorează asta? Simplu, pasului. Dacă el 
nu ar fi respirat, atunci nu ar fi luat viață vântul. 
Binecuvântați  să  fie  zeii  vântului  cu doctorat  în 
sculptarea  gold-ului.  Acestea  fiind  demonstrate, 
rog drăguții corectori să-mi dea punctajul maxim. 

O să fie puțin mai greu să demonstrez că pasul 
fură atomi, dar voi încerca. Nu voi încerca...  voi 
reuși! În fiecare joi, când fata cu părul mov de la 
magazin schimbă sertarele cu atomi, pasul vine și 
bagă în geanta microscopică borcănelul cu atomi, 
predominant albaștri. Deși nu am nicio dovadă în 
acest sens, va trebui să mă credeți pe cuvânt. Dacă 
nu mă credeți, vă voi blestema. Dacă îmi veți tăia 
limba,  vă  voi  înțepa  cu  analogul  de  la  joystick. 
Dacă  îmi  veți  mânca  mâinile,  o  să  vă  căutați 
urechile stângi pe la berărie. Dacă voi pieri în mod 
subit, se vor întâmpla următoarele (fix în această 
ordine):  lordul  celor  tineri  și  neliniștiți  o  să  mă 
transforme într-o fantomă. Dar nu doar o simplă 

fantomă, ci una care deține un cuțit. Și nu orice fel 
de cuțit... mâner din piele de șarpe veninos, lamă 
din obsidian, inscripționat cu ceva (încă nu m-am 
hotărât).  Apoi, fata cea nebună a lordului mă va 
alunga în lumea voastră (se pare că mă urăște de 
data trecută ‒ o fi vina mea?!), și atunci totul se va 
termina pentru voi. Nu tu cofetării, nu tu Palas, nu 
tu străzi pavate cu granit. Astfel, sunt sigur că îmi 
veți da dreptate.

Despre comerțul cu hașcaricii sunt multe de spus. 
Chiar și mocasinii pe care îi port cu mândrie sunt 
de la ei. Ar fi urât din partea mea să spun cum am 
făcut  rost  de  aceștia.  Pasul  face  comerț  cu 
hașcaricii în fiecare noapte fără lună plină. Relația 
dintre  pas  și  aceștia  este  foarte  bună.  Totul  a 
început când Geronimo a învățat să meargă fără 
să  lase  nicio  urmă.  Astfel,  pasul  s-a  simțit  bine 
pentru prima dată. Cât de relaxant este să meargă 
cineva pe tine fără să lase vreo urmă. Ați  putea 
crede că Talpă-Iute este un antagonist perfid, însă 
nu  cunoașteți  tot  adevărul.  Între  el  și  pas  s-a 
semnat  un  armistițiu  de  necălcare.  Nu  voi 
continua  să  dezvălui  secretele  hașcaricilor...  nici 
acum nu am mai vopsit ușa (tomahawk tâmpit).

Cât despre ultimul punct – aici e destul de simplu. 
Pasul  are  nevoie  de  un android,  robot  sau  cum 
vreți să-i spuneți, ca de aer. Oricine își dorește un 
corp, și, cu atât mai mult, unul veșnic. Bine, mai 
rămâne problema oxidării... Sunt sigur că în 50 de 
ani va fi inventat metalul care nu ruginește. Sau o 
fi fost descoperit deja? (mi-e prea lene să caut pe 
google  – pardon,  nu-mi  merge  netul,  trăsnește 
afară și etc. etc.)

Așadar, cu ajutorul ipotezei am demonstrat ce era 
necesar pentru planul meu măreț. Nu doar că am 
reușit  să  arăt  că  pasul  există,  funcționează  și 
visează – el chiar are o șansă. O șansă să ce? Încă 
nu se  ştie  nici  măcar  imprecis.  Îl  putem acuza? 
Absolut. Este de datoria noastră să-l acuzăm, dacă 
nu am face-o și-ar lua-o în cap și asta ar fi destul 
de grav. Oricum, pentru că negativismul nu este 
bun, vă propun să vă descrețiți frunțile, ce-i prea 
mult  strică.  Nu  chiar  întotdeauna,  doar  uneori. 
Pasului nu-i plac conversațiile prea lungi așa că, 
forțat, vom încheia aici (discuția – nu planul măreț 
de  escaladare  a  muntelui  gigantic  din  emisfera 
sudică a lunii). Arigato.
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Întotdeauna  mi-a  plăcut  acest  nume, 
Adolf.  Nu,  nu  am  o  pasiune  secretă 
pentru  Germania,  nazism,  istorie, 
prima  literă  a  alfabetului,  vikingi, 
contracte nefavorabile sau viclenie. În 
5 litere el exprimă rigoare, frumusețe, 
costum închis  la  culoare,  perete  gros 
fără de șerpișori,  matematică,  mașină 
cu  5  locuri,  distanță,  amfiteatru,  avi-
oane pe fereastră. Pentru a putea asi-
gura  buna  funcționare  a  simetriei, 
vom extrage fără vreo remușcare ter-
menul  „matematică”  din  fraza  ante-
rioară. Ce este de fapt matematica? O 
anchetă  pe această temă s-ar finaliza 
cu  un  inevitabil  eșec...  oriunde,  ori-
cum, oricând. Cum de a apărut mate-
matica? Păi  probabil  din nevoia de a 
număra firele de nisip, stelele, pietrele 
de pe casă, trifoi cu șapte foi, furnicile 
din Madagascar, geamurile sparte din 
Luvru, tunurile achiziționate de azteci 
în penultima perioadă de pace etc.

Haimovici  în  schimb se aseamănă pe 
cât posibil cu cinci cerculețe (da, toate 
se rotesc în sensul normal, cu aceeași 
viteză,  culoare,  formă,  gust  și 
entuziasm). Olimpiadă sau nu (concurs 
mai precis) măcar artificiile nu au fost 
contrafăcute.  Ca orice  alt  ce-caut-eu-
aici am furat locul, numele, înfățișarea 
și  genul  unui  alt  combatant  și  m-am 
făcut  comod.  Mici  glume  aparent 
ironice, doi asasini bătrâni antrenați în 
arta utilizării creionului, o prezentare 
de  cinci  minute  (skip  skip  skip),  un 
amfiteatru  arhiplin,  videoproiectorul 
stins,  numele  scris  puțin  greșit  (da 
„magement”,  despre  tine  vorbesc)  și 
apa  fără  nitrați,  au risipit  orice  vagă 
urmă  de  stress,  dezechilibru,  obscur. 
Totuși,  trebuie  să  recunosc  că  a  fost 
cea  mai  eficientă  prezentare  de  cinci 
minute pe care am văzut-o până acum.

Trebuie să-i fiu recunoscător lui Adolf Haimovici. Dacă 
nu ar fi fost el, eu nu aș fi deprins arta vicleniei ascunsă 
la  vedere.  Ce  faci  când  n-ai  pix?  Improvizezi.  Prima 
țintă: colega grijulie care se gândește și la tine... sau la 
nepăsarea ta involuntară. A doua țintă: fata de la tehnic 
dintr-a XI-a,  de pe undeva din Nord-Vest-ul țării  care 
are  fața  furată  dintr-un  anime  inocent,  cu  personaje 
inocente, acțiune inocentă, vreme inocentă și alte chestii 
inocente.  Nu a fost  necesar să mă folosesc de a doua 
variantă... primul pix a fost mai mult decât suficient. 

Toate rele  și  oarecum frumoase...  începe și  examenul. 
Subiectele  (după  cum  spunea  primul  asasin)  nu  erau 
grele, cântăreau mai puțin de două grame. De data asta 
nu a mai fost necesar să cer altă foaie, deși, când m-am 
apucat de scris, am uitat să respect o anumită parte a 
procedurii (indigo, chestii, trestii). Noroc de radiera fetei 
cu fața inocentă. Se pare că am fost puțin viclean până la 
urmă.  Nimic  nu  se  pierde,  încă  ceva  -  totul  se 
transformă. Nu prea înțelegeam eu de ce „cămașa” este 
folosită drept ciornă, dar am încercat să nu plâng. Cum 
aș  fi  putut  să  plâng,  fiind  sub atenta  supraveghere  a 
studentelor de la facultatea respectivă?! Ochii, detalii pe 
care  doar  eu  le  observ,  semnale  cu  fum,  etc.  Sincer, 
nimeni  nu părea  cu  adevărat  panicat.  Totul  decurgea 
destul  de  bine,  reușisem  să  parcurg  lejer  primele 
subiecte (alea două, care, conform asasinilor, ar trebui să 
ne garanteze un minim onorabil de puncte). Am reușit 
să nu fiu păcălit de un perfid 2 la puterea 2012 (pentru 
mai  multe  detalii  este  necesară  o  atentă  consultare  a 
baremului).

În  fine,  o  să  evit  detaliile  nesemnificative  din  timpul 
testului, precizând doar că uneori matematica se îmbină 
cu filosofia,  mai ales  atunci când un subiect  nu făcea 
parte  din  programă.  Dar  o  să  vă  dau un sfat  prețios 
(furat bineînțeles):  nicio foaie fără partea ei,  mai mult 
sau  mai  puțin  penibilă.  De  ce  să  lași  o  foaie  goală, 
singură,  tristă  când  poți  tranșa  ceva  fără  prea  multă 
logică pe ea?!

Bine, acum vorbesc și eu ca șopârla din butoi. Totuși, 
care  erau  șansele  ca  exercițiul  ăla  scris  în  cuvinte 
(matematica în cuvinte e mai tranșantă)  să  îmi  aducă 
punctul necesar pentru bucățica de fericire nici necesară 
nici suficientă? Nici contestațiile nu au mai făcut o prea 
mare diferență... până la urmă albastrul e albastru, chiar 
dacă e puțin mai închis. Deși mă simt ca un pensionar o 
să încerc să mă dau jos din pat și... vem vet?
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Dacă vrei o călătorie plină de peripeții nu te duci într-o junglă amazoniană, nu cobori în 
Infern cu Dante sau în centrul pământului cu Phileas Fogg, și nici nu călătorești în timp cu 

Autobuzul Magic. Nu! În primul rând, rămâi în România. Te înarmezi cu multă ață roșie, 
câțiva căței de usturoi, mămăligă, un ghid de conversație pentru persoanele cu dizabilități 

verbalo-SMS-uriene (ca de exemplu „Sindromul K, Boala Pwpyk, Deficiență acută de cratimă” 
– vezi Georgiana R.), un ghid sau îndrumător de buzunar împotriva hoților de buzunare, un 

föhn, încălțăminte pentru patinaj artistic, un curs de Yoga, o rolă de sârmă ghimpată și niște 
mâncare pentru câinii-magneți. Apoi te înscrii la Olimpiada Națională, care se va desfășura în 

colțul opus al țării, în raport cu zona ta de proveniență, iar totul va merge ca pe șine. De ce 
Timișoara? Pentru că în aer plutește un etnomagnetism ce se concretizează în tendința 
tuturor tinerilor de a locui în cartiere cu specific etnic, unde lumea își poartă la vedere 

efuziunile emoționale: „Mamă, n-ai cum să înțelegi de acolo de unde ești. Aici, unde sunt eu, 
oamenii se îmbrățișează.” (vezi Douglas Coupland, Generația X)

Mic ghid turistic. Cum te urci 
într-un mijloc de transport cu 

ora de plecare stabilită? Se 
așteaptă ultimele secunde ale 

staționării, iar după ce trenul s-a 
pus în mișcare îl vom imita pe 

bunul nostru prieten, Speedy 
Gonzales. Ne luăm inima-n dinți 

(cu tot cu artere) și GG-ul 
(geamantanul gigant) tot în 

dinți. După ce-am trecut proba 
„30 metri scaune-peron” ne 

folosim de-o prăjină imaginară 
și plonjăm pe ultima treaptă a 

vagonului. Nu vom fi campioni 
la categoria „80 kg cu de toate” 

dacă în timpul probei nu am 
avut parte de o ploaie torențială.

De reținut. Nașul, sau 
„controlorul”, cum îi mai spun 
unii, beneficiază de puteri HP 
(harrypotești și paranormale). 
Cum și de ce, nici noi nu știm. 

Însă de fiecare dată când un 
călător se îndreaptă tiptil spre 

toaletă cu meschina intenție de 
a fuma (sau nu), fără să-i invite 

și pe ceilalți pasageri, Nașul 

depășește cu mult viteza 
trenului, fiind chiar în spatele 

tău; nu oricând, doar după ce ai 
fumat cam 10% din țigară. 

Vigilența face diferența! Într-un 
schimb de replici tăios nu ne 

vom lăsa mai prejos: „Dacă 
mișcă cineva dau amendă!” 

„Dacă dă cineva amendă mișc!” 
În timpul călătoriei, toate 

obiectivele turistice se observă 
abia după ce nu mai pot fi 

fotografiate. Unii specialiști dau 
vina pe geamuri, acuzând 

conducerea CFR că acestea 
exercită o iluzie optică asupra 

exteriorului.

Despre cazare. Ireproșabilă! 
Însă... Trenul va trage la cea mai 

îndepărtată linie de peron, 
căminul va fi în partea cealaltă a 

orașului, va trebui să ocolești 
pentru că în zona prin care 

treceau scurtăturile se lucrează 
la infrastructură. Mai aveți 

vreun dubiu? Mă ocup imediat! 
Camera va fi la etajul 4, ultimul 
de altfel. Biroul pedagogului, de 

unde se va ridica buclucașa 
cheiță se află la capătul holului. 
În cinci cuvinte, etajul 4, ultima 

pe stânga. Să nu uităm că băieții 
de la bagaje sunt, astăzi, în 

ultima lor zi de concediu. Dar, 
slăvit fie Murphy, camera are 
numărul 418 și nu 13 sau 413. 

Mă gândesc că numerele ei pot 
fi și adunate... După toate astea, 

unii se vor gândi să dea în 
judecată firma care se ocupă de 

comercializarea amuletelor 
norocoase. Nici o grijă, probabil 

atunci tribunalul va fi închis 
pentru renovare, până la 

calmarea nervilor dvs. După 
cum ne spune și teleshoppingul, 
asta nu e tot; va trebui să uzăm 

de metoda ketchup-ului 
emoțional, adică îmbutelierea 

sub presiune a părerilor și a 
emoțiilor personale în așa fel 

încât să răbufnească exploziv, 
toate deodată, șocându-i și 

zăpăcindu-i pe însoțitori și pe 
prieteni – dintre care cei mai 

mulți credeau că totul e în 
regulă. (v. D. Coupland,Generația X)
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Recomandare. Depresie, într-
o manieră docilă și blajină, 
după primul contact vizual 
asupra dormitorului. 
Depresie, într-o manieră 
psihotică și apocaliptică, 
după primul contact vizual 
asupra dușurilor. De 
asemenea, persoane dubioase 
de la recepție care spionează. 
Cât despre mâncare... supă 
elastică de măruntaie cu un 
grad scăzut de 
radioactivitate. Probabil că 
ați auzit de legendele 
misterelor dintr-o criptă. Sau 

de cele ale pedagogei 
nevrotice și conștiincioase. 
Datorită egalităților dintre 
femei și bărbați, ce reiese 
tocmai din programul la duș 
(40 de minute pentru fete, 20 
de minute pentru băieți), vei 
fi obligat, ca băiat, să-ți faci 
unul abia după ora 03:00. Te 
apropii în vârful picioarelor 
și deschizi ușa teribil de 
încet, pentru că, nu-i așa?, 
scârțâie. Și iată! Ce avem noi 
aici? Totuși, ce avem noi 
aici? O femeie cu simțul 
răspunderii care freacă 

robinetul la trei noaptea și 
nimic altceva. De ce? Pentru 
că cineva și-a mărturisit-o 
exact pe chiuvetă: „a ta 
pentru totdeauna, Rodica”. 
P.S.: după ora 00:00 ușile 
dintre etaje se închid 
automat până dimineață. 
P.S.2: nu există scară de 
incendiu. P.S.3: pedagoga 
deține toate dublurile cheilor 
de la camere. P.S.4: parcă și 
semnalul telefonului suferă 
de mizantropie. P.S.5: somn 
ușor (și viață lungă bateriei 
de lanternă).
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Festivitatea de deschidere. 
Vorbitor 1: „bun găsit 
doamnelor și domnilor; 
făcând apel la memoria 
dumneavoastră, îl voi cita pe 
Coubertin: «nu să câștigi 
este important, ci să participi 
ca să poți câștiga»; vă 
mulțumesc!”. Vorbitor 2: „bun 
găsit doamnelor și domnilor; 
făcând apel la memoria 
dumneavoastră, îl voi cita pe 
Coubertin: «nu să câștigi este 
important, ci să participi ca să 
poți câștiga»; vă mulțumesc!”. 
Vorbitor 3: „bun găsit 
doamnelor și domnilor; făcând 
apel la memoria 
dumneavoastră, îl voi cita pe 
Coubertin: «nu să câștigi este 
important, ci să participi ca să 
poți câștiga»; vă mulțumesc!”

Festivitatea de premiere. 
Vorbitor 1: „bine ne-am 
regăsit doamnelor și 
domnilor; făcând apel la 
memoria dumneavoastră, îl 
voi cita pe Coubertin: «nu să 
câștigi este important, ci să 
participi ca să poți câștiga»; 
vă mulțumesc!”. Vorbitor 2: 
„cutărescu cutare, mențiunea 
a III-a la disciplina....”. 
Ibidem: „cutărescu cutare, 
mențiunea a II-a la 
disciplina....”. Ibidem: 
(ș.a.m.d.)

Cina festivă.
desfășurat – sală – imensă – 
300 – carne – săltăreață – 
horă – fete – zar – 6-5 – 
frunte – noroc – dușmani – 
morți – gata – misiune – 
fleică – dat – asasinat – 
Ceapăcrudă Țopescu Mirel – 
margarină.
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Alte observații, sfaturi și 
recomandări. Acest habitat propice 
dezvoltării diferitelor viețuitoare 
găzduiește specii precum Moluștele de 
modă, Amiba fan avon, Salamandra cu 
de toate, Lipitoarea siliconizată sau 
Țiparul din portofelu’ lu’ tati. Toți și 
toate aceste creaturi trăiesc într-un 
univers paralel unde dimensiunile 
unei încăperi/ suprafețe par a nu mai 
avea limite, timpul nu stagnează, din 
contra, o ia înapoi, iar aici banii rămân 
aceiași până când nu mai sunt deloc. 
Acestei încăperi i se mai spune și 
epicentru mental: locul în care te 
închipui pe tine în momentul lansării 
unei bombe atomice. De asemenea, 
toate și toți acești hibrizi se află într-o 
relație de semidependență față de 
sclipitor, gălăgios, colorat, parfumat, 
aglomerat, catifelat și delicios. 
Staționarea într-un MM (Mall 
Mlăștinos) a mai puțin de 4 ore 
afectează grav terminațiile nervoase 
ale neuronilor din vârful degetelor. 
Pentru o protecție garantată se 
recomandă aplicarea a cel puțin două 
straturi de ojă Pay & Touch. Și toate 
astea din cauza Dorian Gray-ismului 
de care suferă aceste corcituri: refuzul 
de a-i permite propriului tău corp să 
arate, cu grație, semne de îmbătrânire. 
Drept urmare, o sesiune completă de 
machiaj la orele dimineții (anterioară 
spălării pe față) nu va fi la fel fără o 
doză injectabilă de Monden C3. Se 
recomandă citirea prospectului. (vezi 
Douglas Coupland, Generația X)
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La întoarcere. Până și hoții de buzunare au ajuns 
să aibă o viață plină de clișee. Un act demn de pus 
în ramă (cum ar fi sustragerea unui telefon cu o 
valoare  estimată  la  peste  1000 lei  din buzunarul 
unei  Amibe  fan  avon)  este  săvârșit  doar  în 
momentul  plecării,  exact  atunci  când  ar  fi  prea 
târziu  să  te  întorci  după  el,  deoarece  ai  pierde 
ultimul tren. Și uite-așa, cu lecția învățată (sau nu), 
ne  întoarcem  cu  niște  lacrimi  de  mamut  drept 
suveniruri.  Ne  mai  rămâne  să  jucăm  „ala-bala... 
câte felii are portocala?”, fantezie în care un copil 
calculează în minte averea netă a părinților lui.

Chintesența murphyană sau „Cum să faci jogging 
pe linia ferată din Buhăiești”. Iată-te sosit în gară, 
exact  cu  5  minute  după  plecarea  ultimului 
microbuz spre Negrești. Acum trebuie să constați, 
stupefiat sau nu, că dacă nu ai fi băut o cafea la 
magazinul din colț ai fi prins microbuzul, care de 
fapt  a  ajuns  cu  10  minute  mai  târziu  față  de 
sosirea trenului în gară. Atenție însă: constatarea 
se  face  după  ce,  cu  o  ultimă  speranță,  ajuns  în 
stație,  te  gândești,  rugându-te  simultan  ca 
microbuzul să aibă o mică întârziere. Nici țârâitul 
ploii  nu  lipsește.  Cum   procedăm:  se  ia 
geamantanul (de două ori mai greu decât tine) și 
se țopăie 200  de metri  pe linia ferată.  Echilibrul 
face  toți  banii.  După  cum  era  de  așteptat,  Fata 
Morgana  nu  întârzie  să  apară.  În  disperarea 
cumplită, toate mașinile tip dubă devin autobuze. 
Ajuns în stradă, întrebi un trecător de programul 
după care se circulă. Nu există trecători și probabil 
nici program. Memoria trezită la viață îți răspunde 
impunător,  ca  un  ecou  al  unui  gong  chinezesc 
bătut  în  munții  Xinjiang:  azi  e  sâmbătă,  nu  se 
circulă (sau cel puțin, așa crezi inițial)! Nu-ți mai 
rămâne altceva decât să faci autostopul. După ce-ți 
aprinzi prima țigară oprește și prima ocazie. Păi, ai 
cam  aruncat-o  degeaba.  Mergea  doar  până-n 
localitatea cea mai apropiată. Concluzie (1): pentru 
fiecare mașină oprită, anterior trebuie să-ți aprinzi 
o țigară pe care o vei arunca după primele fumuri 
ca să afli că ea (mașina) nu ajunge până unde ai 
vrea.  Concluzie  (2):  când  faci  autostopul  toate 
mașinile  sunt  pe  pilot  automat.  Acum,  bariera 
liniei ferate cade precum securea unui călău peste 

gâtul  unui  eretic  al  Evului  Mediu.  S-au  adunat 
peste 50 de mașini, „trebuie să mă vadă careva”. 
Dacă legea lui Murphy nu ți se aplică, o va face 
cea a șofatului. Autovehiculele sunt în coloană iar 
staționarea  este  interzisă.  Ghici  ce?  Vecinul  tău 
este  chiar  în  mijlocul  cirezii.  Dezamăgit  de-a 
binelea,  îți  suni  colegul  cu  mașină.  Surpriză! 
Autobuzul  se  vede  în  zare.  Resuni  și-i  anulezi 
drumul  colegului.  Surpriză2!  Microbuzul  nu  se 
deosebește de o cutie cu sardele, iar astfel nu mai 
oprește. Suni a doua oară colegul și-l rogi totuși să 
vină.  Surpriză3!  De  această  dată  oprește  o 
cunoștință,  prin  absurd,  la  50  de  metri,  timp în 
care  îl  anulezi  din  nou  pe  colegul  tău.  Cel  ce 
tocmai oprise a făcut-o din bun simț pentru a-ți 
spune că te-ar lua dar nu are loc suficient (între 
timp, cei patru îngerași îți fac cu mâna, hlizindu-se 
mamonic). Să-ți mai suni iar colegul?

Bilanț. În România trebuie să aloci jumătate din 
timpul  pe  care  îl  ai  la  dispoziție  evenimentului 
propriu-zis  și  cealaltă  jumătate  călătoriei.  De 
exemplu,  dacă  participi  la  un  campionat  ce 
durează o săptămână, vei mai avea nevoie de încă 
una pentru dus-întors.

Epilog. Precum se năruie liniștea de la fața unui greier, 
așa  se  va  nărui  industria  de  consum  în  fața 
autenticității. Precum se topește o înghețată de la fața 
unui  gurmand,  așa  vor  dispărea  muzica  și  filmele 
comerciale  de  la  fața  celor  artistice.  Precum  se 
neliniștește gura nevestei în așteptarea soțului după ora 
23:00,  așa se vor neliniști  cei  fără de Mozart în MP3-
urile lor.  Și iarăși vă spun vouă, precum se dizolvă o 
capsulă  efervescentă  de  la  fața  lichidului,  așa  se  vor 
împrăștia  oamenii  ipocriți  de  la  fața  filosofiei.  Când 
spui  că  filosofia  nu  reprezintă  altceva  decât  o 
fantasmagorie  deviantă  este  ca  și  cum  ai  spune  că 
expresia „critica kantiană” nu reprezintă altceva decât o 
simplă  cacofonie.  Concluzionez,  fără  a  capitula,  că 
filosofia se trage dintr-o gaură neagră, unde nici măcar 
lumina  nu-și  dă  seama  dacă-i  lumină  ori  altceva.  Și 
până  la  urmă,  who  the  fuck  is  Popovici?  Este  al 
6835102738-lea om de pe Terra, care la vârsta de 4 ani 
desena totul cu susul în jos, perfect, iar apoi întorcea 
foaia  și  spunea:  gata!  În  loc de sfârșit:  liniștiți  cei  ce 
dețin un exemplar ALS OB căci aceia se vor lumina! (a 
se feri de umezeală, a se lăsa la îndemâna copiilor)
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Plecare:
Iași, Moldova

Destinație:
Timișoara, Banat

(orașul tuturor posibilităților )
 
„Tu ce faci astăzi pentru visul tău?”. Ei 
bine, atunci când visul tău este să ajungi un 
judecător de succes, te gândești în primul 
rând la Admitere. Cum una dintre materiile 
la care se dă examen pentru facultate este 
Economia, te apuci de învățat și între timp 
te înscrii și la Olimpiadă. Nu e de mirare că 
reușești să te califici și la faza națională... 
pentru că oricum concurență nu prea ai și, 
în fond, cine se pricepe la calcule mai bine? 
Universul pare că ține cu tine până când afli 
că trebuie să traversezi întreaga țară. Până 
la urmă... tot răul spre bine. Te încurajezi 
singur și iți spui că un drum de 14 ore cu 
trenul nu trebuie să fie un impediment, ba 
mai mult, ai auzit că Timișoara e un oraș 
aparte și bănățenii sunt și ei primitori. Așa 
că, motivat fiind de indiferența tuturor față 
de rezultatul tău, te apuci de învățat intens 
pentru că poți și vrei să le demonstrezi 
tuturor încă o dată ce poți.
 
„Cine se trezește de dimineață, departe 
ajunge!”  Bineînțeles că te trezești de 
dimineață, îți faci bagajul și aștepți cu 
nerăbdare ora X, când iei trenul din Iași, să 
ajungi departe, la Timișoara. Cadrul se 
schimbă deodată. Înainte de toate ajungi în 
gară, alături de alți 7 oameni la fel de 
preocupați de viitor ca și tine și la fel de 
entuziasmați (nu pentru mult timp). 
Oamenii aleargă debusolați, nu înțelegi de 
ce e atâta agitație în gară până realizezi că 
dacă mai stăteai 5 minute pe gânduri, 
rămâneai acasă. Așa că te urci grăbit în 
tren, plin de speranța că noaptea va trece 
repede, mai ales că ai locuri la vestita 
„cușetă”, în care se presupune că vei putea 
dormi bine-mersi până a doua zi. Zis și 
făcut (mai mult zis decât făcut) și iată că ai 
ajuns într-un final la destinație.
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„Timișoara, orașul florilor”.  Ei bine, de data aceasta 
sintagma își  merită  pe deplin ghilimelele.  Pe lângă 
faptul că în afară de partea centrală, care într-adevăr 
se  bucură  de  privilegiul  de  a  beneficia  de  câteva 
spații  verzi,  nu  vezi  nici  urmă  de  floare...  și  nici 
orașul  în  sine  nu  este  ceea  ce  se  promite  a  fi.  Pe 
scurt,  Timișoara  nu  impresionează  cu  nimic...  dar 
poate este doar o părere subiectivă căpătată în urma 
experiențelor neplăcute de acolo. Revenind, te afli în 
gara pe jumătate în construcție, unde ești așteptat de 
doi însoțitori care ar trebui să fie nu doar prietenoși, 
ci  și  primitori.  Ar trebui.  În fine,  odată  ce ieși  din 
gară, observi că de fapt tot orașul este în reparație 
generală, dar te resemnezi și aștepți tăcut tramvaiul. 
Ajungi la cazare, la un cămin, unde realizezi că ești 
înconjurat  doar  de  moldoveni,  fapt  care  inițial  te 
bucură, însă aflând ulterior că orice alt echipaj care 
vine  din  alte  regiuni  este  cazat  la  hotel,  iți  pierzi 
brusc entuziasmul. Și visul tău este spulberat ușor-
ușor, atunci când faci o analogie și îți dai seama că 
Însoțitorii de care am vorbit anterior nu sunt de fapt 
nepoliticoși, ci doar deranjați că ești moldovean. Dar, 
până la urmă,  moldoveanul are umor,  te bucuri  că 
ești înconjurat de 7 oameni mereu veseli și mergi cu 
gânduri pozitive la festivitatea de deschidere.
 
„Ai  câștigat...  continuă!  Ai  pierdut...  continuă!  - 
Concursul nu este despre cine câștiga, ci despre cine 
participă”.  Intri în amfiteatru mândru că ești printre 
puținii  care  au  ajuns  acolo,  urmărești  plin  de 
speranță  oamenii  îmbrăcați  sobru,  care  își  strâng 
mâna  și  se  comportă  formal.  Ei  sunt  oficialitățile 
concursului,  cei  pe  care  i-ai  fi  considerat  modele 
până la momentul cu pricina. Modele... până încep să 
țină  discursuri  lungi  și  lipsite  de  logică,  prin  care 
încearcă  să-ți  explice  că  participarea  ta  la  această 
olimpiadă este  realizarea majoră a vieții  tale,  că ai 
ajuns  la  apogeul  inteligenței,  că  ai  atins  absolutul 
cunoașterii.  Încearcă,  fără  succes,  să  spună  cu 
zâmbetul pe buze că cel care va lua locul întâi nu este 
cu nimic mai  presus  decât  ceilalți  și  că e la fel  de 
onorant să te afli  și  în ipostaza pierzătorului. Asta, 
bineînțeles,  până  la  festivitatea  de  premiere,  când 
deja discursurile se schimbă. Atunci cel de pe locul 
întâi merită toate laudele și el devine brusc cel mai 
iubit dintre pământeni. În fine, este normal să fie așa, 
doar că ai fi apreciat prea mult onestitatea oficialilor.
 
„Socoteala  de  acasă  nu  se  potrivește  cu  cea  din 
târg”. După toate aceste formalități, ajungi evident în 
sala  de examen.  Deși ceilalți  par emoționați,  tu  nu 
ești foarte afectat de ce se întâmplă pentru că oricum 
ți-ai pierdut interesul pe care îl aveai când ai plecat 
din Iași.  În definitiv,  nu e nici  primul,  nici  ultimul 
examen pe care îl dai. Îți dorești să câștigi, dar știi că 

rezultatul nu va schimba nimic în viața ta. Așa că dai 
(sau nu) tot ce ai mai bun și faci o lucrare de care să 
fii cât de cât mândru. Ce se întâmplă de acum în colo 
cu lucrarea respectivă și cu rezultatul...  nici nu mai 
contează.  Timpul trece și  tu vrei  să ajungi cât mai 
repede acasă. Faci poze (că doar trebuie să arăți cât 
cum a fost la Timișoara) și te distrezi, dar asta doar 
datorită oamenilor de care ești înconjurat.
 
„Nicăieri  nu-i  mai  bine  ca  acasă”. Speranța  și 
entuziasmul  au  dispărut  încetul  cu  încetul,  așa  că 
momentul revederii gării din Timișoara a fost unul 
absolut  emoționant  pentru că știai  că  este  iminent 
întoarcerii în Iași. Te urci în tren de parcă iubești să 
călătorești cu CFR-ul și alegi să te gândești la ce vei 
face de acum înainte. Ajungi în Iași, îți iei la revedere 
de  la  tovarășii  de  călătorie  și  revii  la  normal.  Te 
încurajezi din nou, spunându-ți că nimic nu te poate 
împiedica să ajungi unde vrei, că această dezamăgire 
ți-a fost dată tocmai pentru a conștientiza cât de mult 
îți dorești să deții puterea de a schimba ceva. Într-o 
astfel de lume, în care nu capeți puterea nici dacă o 
meriți, realizezi că trebuie să lupți din greu pentru că 
tu poți face ca, măcar în domeniul tău, lucrurile să se 
desfășoare corect. Tu ești cel care împreună cu alții 
ca tine, poți transforma țara în ceea ce trebuie să fie.
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Cu Frederic în bucătărie
Noapte neagră, aproape mov din cauza vântului și 
norilor care acoperă din când în când luna. Frederic 
se grăbește. Și mie mi-e foame, dar satul e 
necunoscut și pe ulițe nici un om. Încerc să 
deslușesc ceva. Trecem aproape de garduri și ne 
latră câinii. Întâi unul, apoi altul, în scurt timp un 
urlet lung, întrerupt de respirații. Câinii sunt în 
curți, nu ne este frică de ei. Nici un om nu iese la 
poartă să vadă cine i-a stârnit. Mă binedispune 
lătratul. Mult timp nu am auzit câini. Ajungem. 
Frederic scoate o cheie dintr-un cârlig de lângă 
stâlpul porții și deschide. Casa este mică, departe, în 
capătul curții și are ferestrele luminate. Batem. Iese 
o femeie înaltă, cu părul prins în coc și cu un șorț 
cu volane negre. Își dezleagă șorțul când îl vede pe 
Frederic.
- Stăm la masă, spune Frederic. Și grăbește-te.
Femeia mă prinde de umeri, e mai înaltă decât mine, 
cred că vrea să mă îmbrățișeze, dar îmi aranjează 
doar gulerul bluzei și mă conduce într-o parte a 
bucătăriei. Îmi ia haina. În bucătărie e cald și vesel, 
pe masă e o vază cu flori de toamnă. Femeia începe 
să mestece cu lingura într-o oală încet. Ridică 
lingura și lasă să se scurgă din ea lichidul colorat 
înapoi. Nu îmi mai este foame. Nu mai am chef să 
mănânc. Frederic o privește indiferent. Ne ridicăm 
și plecăm. Ieșim din curte, închide poarta și pune 
cheia înapoi lângă stâlp. Pe uliță e liniște. Luna, 
aurie ca o plăcintă rumenită ne luminează drumul 
până la primul han.
[sâmbătă, 22 septembrie 2012]
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Lui Frederic, despre câteva întrebuințări ale sculelor
1.Ciocanul. Vecinul meu are o mamă care nu iese din 

casă decât în luna august, în preajma zilei de 23. 
Precum părintele de la biserică care îmi spune 

Nadejda, mă laudă pentru că mă asemăn urmașilor 
mei. Pisica mea, pe care o cheamă Thomas, când cu h 
când fără, vine ziua epuizată după meciurile măi frate 

la fel de aprige ca și fazele lunii. În cartier este o 
singură pisica și vreo 5 motani. Își dorește cărnuri, 

dar nu o putem mulțumi decât câteva zile după 
salariu, apoi mănâncă grăunțe, ca majoritatea 

animalelor domestice din zilele noastre. Însă ne 
iubește pe toți. Astfel devine și ea buddhistă. Uneori 

ziua este atât de multă liniște aici încât mă simt la 
țară, alteori se dezlănțuie fiara primăriei care toarnă 

asfalt sau găurește strada. Când pornește și se 
oprește rămân perplexă, precum amicul lui Rodin 

înainte să se așeze pe meditație sau pe retorică, cum 
ar zice un blogger celebru. Stau din ce în ce mai prost 
cu memoria, trebuie să îmi fac liste zilnic. Să nu uit să 

păstrez aceste liste poate le voi folosi și anii viitori.
În sufragerie un rock triumfal se bucură de lipsa 
obligațiilor. Oare mai este sărbătoarea recoltei la 

țară? La mine în bloc se fac zilnic șnițele. Zgomotul 
ciocanului de șnițele acum se asociază cu felurite alte 

melodii, sirenele mașinilor, o muzicuță, vocile 
copiilor, visele lui Tomas, o vrabie…

[miercuri, 25 august 2010]

Cu Frederic la shopping
Îl știți pe Frederic, îl încântă fel de fel de lucruri și asta nu pentru că ar fi un spirit ușuratic, dimpotrivă. Frederic este 
de obicei grav, așa de grav încât în preajma lui lumea capătă armonii de violoncel. Într-o dimineață, Frederic a venit 

la mine și mi-a spus că unul dintre lucrurile preferate este shoppingul.
În mall răsuna „Îl giorno onomastico” a lui Salieri. Etajul trei era pustiu, nici un vizitator, nici un cumpărător. 
Vânzătoarele plictisite priveau absente culoarul pe care trecea Frederic cu gândul în altă parte. Frederic dirijă 

orchestra nevăzută a Filarmonicii din Berlin și admonestă cu bagheta vânzătoarea de la raionul de cosmetice pentru 
o notă ștearsă. Femeia se ridică repede de pe scaun speriată, lăsă celularul din mână și îl salută pe Frederic cu un gest 

mecanic. Frederic trecu pe lângă ea nemulțumit. În spatele lui, năvăliră pe culoar puzderie de clienți vorbăreți care, 
de agitați ce erau se mai și ciocneau unii de alții. Afară se înserase. Pe cerul albastru ultramarin pluteau norii albi ca 

niște îmbrățișări cu efect. Deasupra mea un nor cu chipul lui Copernic își țuguie buzele, își privi apoi barba și se 
transformă în Kepler.

[luni, 3 iunie 2013]

A.M.
Diminețile când trebuie să călătorești cu trenul au un aer special. Mirosul canapelelor din compartimente, praful din 

gară, așteptarea ca un aer stătut, încins și uscat și, bineînțeles, o anumită febrilitate a călătorilor, foarte puțin atenți 
la cei din jur. Peronul atinge limita dintre posibil și actual odată cu intrarea trenului în gară. Timpul se taie în felii, 

ca un tort redesfăcut din straturi, de la frișcă spre blat. Mă trezesc devreme și plec la gară să îl aștept pe Frederic. 
Încă nu sunt oameni pe străzi, răzleț trece câte o mașină. Un oraș uriaș doar pentru mine. Blocurile și casele, ziduri 

calde, prietenoase ca niște verișoare. Pe gazonul de lângă gară, doi câini se joacă. Un corb croncănește nervos în 
concurență cu crainica. Pe peron, o orchestră de pensionari. Vorbesc șoptit. Își țin cu afecțiune și atenție 

instrumentele. Așteaptă o solistă de operă. Lângă mine, o femeie strănută. Pensionarii îi spun în cor „Sănătate!”
[luni, 29 iulie 2013]
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Cu Frederic pe pod
Frederic mergea ca de obicei optimist printre tarabele 

vânzătorilor de legume târzii. Gogoșari, morcovi, conopidă... în 
sfârșit, piața era plină de vânzători. La o tarabă stătea plin de 

sine Statu-Palmă-Barbă-Cot și-l ocăra pe Prâslea cel Voinic ba 
că nu e suficient de iute, ba că nu e destul de voinic și altele de 
genul ăsta pe care doar cineva cu numele Statu le poate scorni 

din gelozie. Prâslea vindea merele ieftin, iar Statu-Palmă-Barba-
Cot - scump. Normal că îl prefera toată lumea pe Prâslea. În 

plus, Prâslea vorbea politicos, așa cum vorbea Kant despre 
modă: „este de preferat să fii întotdeauna un smintit în modă 

decât un smintit în afara modei”. Eu veneam din direcția opusă 
la volanul camionului meu cu legume și m-am trezit pe același 

pod cu Frederic. El conducea o mașinărie de epocă. Am ajuns 
amândoi la mijlocul podului. Era imposibil să mai dăm înapoi. 

Frederic a întors capul și podul s-a scurtat în spatele său până a 
ajuns la picior. Frederic a făcut un viraj scurt la dreapta și mi-a 

dat voie să trec. În fața lui, podul a redevenit lung, iar eu 
optimistă. De atunci locul unde noi ne-am întâlnit se numește 

Podul de Piatră din piață.
[sâmbătă, 10 noiembrie 2012]

Binoclul lui Frederic
Ia să vedem noi ce-i pe aici, zise Frederic 

oprindu-se în dreptul unui afiș. Concert cu 
Mylene Farmer. Ia spune, de când n-ai mai 

fost la un concert? Eu nu mai țineam 
minte, ani buni, – ultimul pe care mi-l 

aminteam fusese cu Maroon 5 și atunci îl 
rătăcisem pe Frederic prin sală. 

„Diabolique mon ange”, ce spui? Frederic 
avea locuri la lojă și binocluri pentru 

amândoi. Mylene Farmer întârzia. Prin sală 
alerga camerista vedetei cu lista 

rezultatelor de la simulare precum 
Libertatea în Comuna din Paris. Notele 

erau numărul locurilor din sală. 2.10 
însemna locul 21, 8.55 locul 85 și tot așa. 

Era o învălmășeală de nedescris pentru că 
pe unele locuri erau mai mulți deodată, pe 

altele nici unul. „Vezi, de asta e importantă 
simularea la bac”, îmi zise Frederic cu 

zâmbetul lui înțelept. Cu binoclul lui se 
vedea până departe. Vedeai până în Egipt, 
Sfinxul era ca la doi pași, oamenii mici ca 

niște șiruri de furnici, stelele din alfa 
centaurul erau violete și Frederic...

[luni, 17 martie 2014]
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                                                               Cu Frederic recente și în avans știri
Știri din străinătate. Cântăreții din cor au avut Crăciunul acesta eșarfe verzi. Printre cei cinci cântăreți din ultimul rând, 
unul semăna așa de tare cu mine, încât mi-am permis să-i zâmbesc tot concertul, bineînțeles, fără să aibă habar. Abia 
după ce a coborât prin fața altarului am văzut că nu era femeie. Erich îl confundase și el.
Știri interne. Îmi place cuvântul „căscăun” pentru cineva mut de uimire. În rest, ori de câte ori lipsesc partiturile, viața 
mea e mai tristă. Sper anul viitor să fiu mai puțin uitucă. 
În încheiere, dragii mei, „Povestea de Anul Nou a lui Frederic”, scrisă pentru frați și surori (și pentru logicienii care au 
avut, cel puțin odată în viață, o obsesie despre ploaie). „Un mare foc de artificii a fost anunțat, dar n-a mai avut loc din 
cauza ploii. Ciudat lucru, nu, ori de câte ori se anunță focuri de artificii se face timp urât. Un oarecare domn avea un frac 
frumos și de câte ori îl îmbrăca începea să plouă cu găleata și se întorcea acasă ud până la piele. Plictisit, s-a dus la 
croitor și l-a întrebat care este cauza acestui fenomen. Croitorul, surprins, a clătinat capul și l-a rugat pe acel domn să-i 
încredințeze fracul pentru câteva zile, căci altfel nu ar putea să-și dea seama dacă acestă fatalitate nu ar fi legată de 
pălărie, sau de pantofi mai degrabă decât de haina clientului său. Fără multă vorbă, croitorul și-a pus fracul și a ieșit; 
imediat a început să cadă o ploaie torențială. Nenorocitul a trebuit să ia o trăsură și să se întoarcă acasă, căci își uitase 
umbrelă, sau (după cum spuneau unii) soția croitorului luase umbrela ca să se ducă să ia cafea de la o verișoară sau o 
prietenă. Oricum ar fi fost, croitorul a fost udat și fracul înmuiat. A trebuit să aștepte să se usuce singur. În așteptare, 
croitorului i-a venit o idee: să descoasă fracul pentru a vedea dacă, din întâmplare, nu ascunde ceva farmece capabile să 
aducă norii și să facă să plouă. Strașnică idee! A descusut mânecile și n-a găsit nimic. A descusut și fața și ce credeți că a 
descoperit? A descoperit în dublură o bucată de afiș care anunța un foc de artificii! A înțeles cum stă treaba, a scos afișul 
și de atunci n-a mai plouat niciodată când a îmbrăcat fracul!” La mulți ani! 
[duminică, 26 decembrie 2010]
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Vizita lui Frederic în satul de lângă Dorohoi
Frederic și-a făcut un prieten într-un sat de lângă 
Dorohoi și s-a hotărât, acum de Crăciun, să-l 
viziteze. Este un sat mic, cu doar câteva case, dar 
are două dealuri și implicit două văi, o moară de 
vânt folosită pentru energia alternativă și o 
livadă, acum acoperită de nea, care ar putea fi de 
măsline sau portocali. Dar în sat nu sunt 
scorpioni, deci este de măsline. Casa prietenului 
lui Frederic este colorată în albastru, are cerdac și 
ferestre mici. Din această pricină, Frederic a 
început să deseneze miniaturi. Seara, când se 
pregătește de culcare își imaginează cum își vede 
prietenul său satul pe fereastră, brazii altoiți din 
curte și, viceversa, cum se vede din afară 
dormitorul și bucătăria, cu mobilierul minuscul. 
Tote lucrurile mari cu proporțiile lor cu tot au 
dispărut complet, în schimb, cele mici și-au 
intensificat importanța. Frederic nu are nici o 
problemă să deseneze în miniaturile sale cele 
două dealuri și moara de vânt, dar îi este foarte 
dificil să-i deseneze un zâmbet prietenului său, 
ochii jucăuși atunci când este vesel și înclinarea 
umărului când e nedumerit. În schimb, când îl 
surprinde de după una din ferestrele mici ale 
casei sale, totul devine foarte ușor. Acum de 
pildă…. 
[sâmbătă, 24 decembrie 2011]

Din însemnările
lui Frederic, scrise pe susanul covrigilor
♥ Covrigii sunt un exemplu pentru maya. 
Vederea și gustul pot fi înșelate, dar consistența?

 Unele filme, cum este ♡ Chungking Express, 
seamănă cu două bucăți de catifea bleumarin. 
Copiii foarte mici ar putea învăța cu ajutorul lor 
ce înseamnă dragostea.

 Doi oameni pot fi foarte asemănători, la mers, ♤
statură, îngândurare. Unul se poate să nu te 
cunoască și altul să te cunoască. Și nici unul 
dintre ei să nu te vadă. Acesta este un exemplu de 
perspectivă liniară cu două puncte de fugă. 
♠ Literatura s-a născut într-o zi când un băiat a 
strigat: lupul, lupul și nu era nici un lup în spatele 
său. El însuși avea o șapcă cu o mască de lup. Îl 
trimisese maică-sa dis-de-dimineață să ducă 
gunoiul. 
♣ În funcție de vârstă, călătorii dintr-o stație de 
autobuz privesc în direcții diferite ale șoselei. Un 
copil va privi după colțul refugiului.
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Primăvara cu Frederic 
Stăteam pe un scaun ergonomic, nu știu cum de ajunsese la mine, toți 

îl râvneau. Spațiul din jurul lui era îngust și puteai doar să te legeni un 
pic din stânga în dreapta. La televizor era o emisiune despre 

decadența învățământului, elevi și profesori de-a valma încălcau reguli 
și norme morale... în sfârșit, toată lumea își afirma opinia. Știu că erau 

nervoși și inestetici când o spuneau. Atunci l-am văzut pe Frederic, 
era în stânga mea. Îmi căzuse haina de pe spătarul scaunului și mi-o 

ridicase de jos, o ținea în brațe. Afară ningea cu fulgi mari și bătea 
vântul. Am plecat cu el, nu știu cum... mergeam pe un drum la 

marginea orașului unde zăpada căzuse din belșug. Era deja seară, 
oamenii se pregăteau de culcare, în tufișurile de jnepeni străluceau 

luminițe albastre și roșii... La capătul drumului era o hrubă. În interior 
era colegul meu de catedră, agitat. Hruba, ca o peșteră suspendată, se 

umpluse de copii. În fața peșterii era lumină, iar jos, pe pământ 
strălucea iarba verde și oamenii își întinseseră păturicile de picnic. 

Dar era greu de coborât, o potecă alunecoasă și apoi un gol de câțiva 
metri... doi copii, un băiat și o fetiță au început să danseze salsa sau 
rumba, nu știu, nu mă pricep prea bine... cu fiecare piruetă, peștera 

cobora tot mai mult până când am făcut toți trei un simplu pas și am 
ajuns afară, pe iarba verde și în aerul cald și luminos. „Și acum?” m-a 

întrebat colegul meu de catedră? „Nu știu, faci ce vrei”, i-am spus, 
„poate vrei să fii doctor, n-ai decât”. Un neamț înalt a venit lângă noi 

și mi-a dăruit o cutie de ciocolată plină cu flori de hârtie, apoi mi-a 
întins o mână rigidă cu degetele strânse. Frederic râdea de mine și 

chestia asta m-a făcut să mă simt bine.
[duminică, 8 aprilie 2012]

Frederic și Vulpea de iarnă
Într-o dimineață de iarnă, prefăcută când în toamnă, când în 

primăvară, cu cer când înnorat când înstelat, orionat chiar, Frederic se 
întâlni cu Benedetto Croce. El îi expuse o chestie artistică: - Un pictor 
pictează o vulpe, pur și simplu pentru a picta un fragment din natura 

animală. Nicidecum (cu sensul de): acesta e un „simbol”, fiindcă 
pictorul folosește linii și culori ca să exprime altceva decât linii și 

culori. - Dumneata crezi că eu sunt o vulpe (zice animalul pictat), dar 
fii atent, căci greșești: eu nu sunt de fapt decât un cuier: în mine 

pictorul a vrut să etaleze tot felul de gradații de gri, alb, galben și roșu. 
( Benedetto Croce - Estetica – „Istorie”)

[miercuri, 25 decembrie 2013]

Găina lui Frederic
Într-o zi, Frederic mi-a explicat cum e să fii găină. A mers cu mine în 
spatele casei, unde era un teren liber și mi-a zis. Încearcă să urci. Eu 

mă uitam mirată în jur, nici urmă de scară, deal sau vreun scăunel. Am 
ridicat din umeri. Frederic a insistat. Hai, primul pas. Eram complet 

nedumerită. Atunci am văzut un ciob de oglindă. În el mi se vedea 
părul ciufulit. Închipuiește-ți că ești o găină, zise Frederic. Cum urcă o 
găină? Ar trebui să am aripi, m-am gândit. Degeaba, o găină nu poate 
zbura, o găină doar cotcodăcește și aleargă prin toată curtea crezând 

că o să zboare. Ar trebui să cotcodăcesc, să alerg prin curte, să dau din 
coate? Frederic a privit în sus, începuse să bată vântul. Și-a strâns 
haina lângă trup. Prin manșetele și gulerul rotund fluturau ușoare 

penele.
[miercuri, 26 martie 2014]
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Locuri și lecturi (octombrie 2012). În orașul ăsta am citit în cele mai neașteptate locuri pentru un lector.  
După ce am epuizat sala de lectură, m-am orientat către spațiile pe care le-aș putea asimila cu cititul. A 
fost o modalitate de a îmi impregna substanța în spiritul acestui oraș.  ⌂ Am citit în parcuri, biserici, 
instituții, pe câmp, în mașină, în ședințe, la diferite persoane acasă, în taxi, la spital, în picioare, culcat... ⌂ 
În Parcul Primăriei  cad de sus gâze,  crenguțe și  simți cum te pișcă tot felul de chestii;  nu e bine să  
zăbovești mai mult de o oră. În noiembrie anul trecut am început Phaidon și frigul m-a alungat în sala de 
lectură.  ⌂ Vara, când citești aplecat riști să te tulbure gleznele subțiri ale femeilor - nu ridica ceafa din 
carte să nu cumva să fii  dezamăgit, ci continuă! Scuipă în sân și  citește cu îndârjire înainte. Căci la  
explozia vegetală, pe căldură, o avem și pe cea animală a despuierii femeilor...

Anagogica (iunie 2012). Oamenii iubesc fiarele și disprețuiesc pe cele blânde. Oamenii ucid erbivorele și 
ocrotesc animalele de pradă. Oamenii ucid ființe gingașe și bune, și se minunează de virtuțile ființelor  
brutale și crude. Oamenii mănâncă mieii, vițeii, căprioarele, iepurii, puii și adăpostesc în rezervații tigrii,  
leii, hienele, șacalii. Oamenii iubesc războiul și detestă pacea. Tot ei l-au ucis pe Iacob, fratele lui Isus, 
despre  care  se  spunea  că  avea  genunchii  că  ai  unei  cămile  de  atâta  închinat  și  rugă  către  Tatăl. 
Înțelepciunea oamenilor e nebunie înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se aseamănă cu pisicile: aceste ființe 
cu chip de miel și cu suflet de tigru...

Mecanica zâmbetului (martie 2010). Într-un zâmbet autentic, colțurile gurii sunt trase în sus de mușchii 
zygomatic major. Unui zâmbet neautentic îi lipsește contracția mușchilor orbicularis oculi care înconjoară 
ochiul și ridurile care îl însoțesc. Suntem înclinați să considerăm râsul o expresie a amuzamentului. La fel 
a făcut-o Anatole France însă eu cred că zâmbetul e o dovadă a fericirii iar râsul o risipă a ei...

Epistola 2 (septembrie 2012)
(către Richard Wagner)

Scumpe Maestre al sufletului meu, nu trece o zi fără să 
mă  cufund  în  muzică  ta  neasemuită  care  mă  face  să 
trăiesc o altă viață cu mult mai bună, în care sunt fericit, 
împăcat cu mine însumi și mai ales eroic. Reascultând 
uvertura la Rienzi  mi-am notat câteva gânduri pe care 
ți le trimit în forma asta epistolară acolo, oriunde vei fi 
tu fiind printre cei mai aleși oameni, titanii culturii și ai 
literelor din toate timpurile. Iată câteva dintre imaginile 
inspirate de erotica ta Operă: Sunetul prelung de înce-
put  semnifică  apariția  unui  Ales  al  Învățământului 
Urban, Eliberatorul și  Izbăvitorul cadrelor didactice de 
pretutindeni. Parcă plutind ca ceața într-o dimineață de 
toamnă se insinuează melodia superbă, nobilă, plină de 
speranță.  Eliberatorul  își  începe  misiunea  printr-o 
epistolă...  muzica  devine  din  ce  în  ce  mai  încordată 
semn că nervii  și  conștiința Mântuitorului Învățămân-
tului Românesc este clară și lipsită de îndoială. Deja se 
pot vedea cum convoacă un Mare Consiliu Profesional 
și  distribuie  cu  măreție  Dreptatea  Proporțională  așa 
cum a învățat din Etica lui Aristotel. După asta, vestea 
se duce în tot județul, cadrele didactice adunându-se în 
Pavilionul  Japonez  proclamându-l  pe  Eliberator  drept 
Prim  Consul  al  Învățământului.  Uralele  nu  încetează: 
„Vivat  Draude!  Vivat  Draude!”  Oamenii  plâng  și  se 
strâng în brațe de fericire. Entuziasmul popular atinge 

apogeul când este comunicat la Radio România Liberă 
că  ministrul  satanic  al  Actualului  Sistem  Corupt  a 
demisionat numindu-l pe Draude Eliberator Suprem al 
Învățământului de Stat Degeaba. Deși a primit vestea cu 
lacrimi  în  ochi  Alesul  a  avut  de  înfruntat  puternica 
opoziție  a  facțiunii  Metodiștilor  Formali  și  Lipsiți  de 
Talent  Pedagogic.  Însă  cu  ei  a  terminat  rapid!  Le-a 
demonstrat fără putință de tăgadă că ei urmăreau doar 
beneficiile funcției iar nu Interesul Absolut al Copiilor. 
Urmările  Revoluției  din Urbea Rusticană nu puteau fi 
ignorate de celelalte județe, așa că mulțimile furioase au 
asaltat  Inspectoratele  Școlare,  le-au  declarat  instituții 
parazitare inutile și au castrat lichelele acestor instituții. 
Spre  seară,  când  apusul  se  transformase  într-un  abur 
gros și roșiatic, și vântul revoluționar făcea să crească 
sămânța  Adevăratei  Reforme  în  toată  țara,  Cel  Ales, 
mulțumit de Lucrarea să se retrăsese pe neștiute dintre 
ai săi în liniștea răcoroasă a Sălii de Lectură. „De aici am 
pornit  totul...” își  repetă el  cu degetul  fixat pe tâmpla 
dreaptă, „... și aici va sfârși totul.”

Iată drag Maestru al sufletului meu cele ce am vrut să-ți 
trimit  - desigur schițate,  căci  grandoarea viziunii  m-a 
copleșit,  îmbătându-mă  asemeni  intoxicației  cu  alcool 
etilicomelancholic.  Iartă-mi lipsa de delicatețe  dacă te 
întreb: de acolo de unde ești tu lucrurile par la fel de  
monstruoase?  Semnez:  un  wagnerian  inoportun  în 
mijlocul folcloriștilor.
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Enigma  serviciului (martie  2010).  Cum e  la  serviciu?  Oribil...  Dorința  de 
intimitate e o dovadă irefutabilă în sprijinul acestui sens. O ștergem zilnic 
rapid de la locul de muncă încadrându-ne în binomul intim-străin/ personal-
impersonal/  rece-cald/  viu-mort.  ⌂  Serviciul  e  spațiul  eminamente  im-
personal, mai străin chiar decât strada - cel puțin în cazul în care meseria nu 
reclamă clienți la stradă. Știi că locul de la serviciu nu-ți aparține în nici o 
măsură. Dacă lucrezi la stat e o problemă de-a dreptul ontologică: cui aparține 
serviciul?  Oamenilor,  desigur.  Dar și  munca aparține oamenilor  și  tot  „se 
înstrăinează” zicea Marx.

⌂ Se poate personaliza locul rece al serviciului însă puțini o fac. Unii pentru că nu îndrăznesc la mai  
mult, alții pentru că sunt sfioși, alții pentru că se tem să nu iasă în evidență șefului sau pur și simplu 
pentru că sunt imbecili. La serviciu nu poți hotărî de capul tău, ci trebuie să ceri voie șefului (cel puțin așa 
mi se spune mie). Însă avem mijloace să contracarăm mascarada grotească a atmosferei de la serviciu; 
recomand patru lucruri:  1.  Să  asculți  muzică la  mp4-player;  2.  Să molfăi  fructe (citrice);  3.  Să  citești  
sporadic dintr-o carte cu aforisme (Murphy, La Rochefoucault, Nietzsche, Allen); 4. Să admiri frumusețea 
femeilor din preajma ta, însă în surdină, căci la serviciu nu se fac declarații de amor care ar suna ca o  
rugăminte disperată în gura celui care o face.

Enigma serviciului nu este epuizată doar cu atât. Oare ce mai poți face la serviciu? În cele din urmă te vei 
scinda în două: o parte din tine va însemna serviciul, o alta, nostalgia după libertatea pe care o obții ca pe  
un surogat acasă sau într-o plimbare/ evadare la munte, la cârciumă ori la mare. Treptat, durerea de a-ți  
petrece viața într-un loc lipsit de viață, se va accentua acrindu-te, depersonalizându-te, asexuându-te și în 
final acaparându-te cu totul. Unii devin dependenți de binecuvântările șefului ori de privirile colegilor:  
„Ce câine cuminte este tovarășul X. Nu întârzie niciodată dobitocul! Bravo X! Suntem mândri că te avem 
aici!” Deci esteticul este foarte important. ⌂ Nu știu de ce nu ni s-a dat o pedeapsă mai ușoară. Cred că 
nici  Necuratul  nu putea scorni  ceva mai  nesuferit  decât  serviciul,  în  special  cel  de  stat  (degeaba)  și  
instituția șefiei. Anchiloza și scleroza-tuberoza sunt cele două prietene fără carte de muncă și fără de care  
nu se poate să ne lipsim la locul de supliciu. ⌂ Dar... dacă îți place meseria pe care o practici? Serviciul 
devine o „a doua casă” (îmi venea să spun „a doua șansă”) o utopie neînțeleasă, deci în această ordine de 
idei,  pururea  amânată.  Doar  astfel  se  poate  trăi  în  mediul  care  te  estropiază  spiritual  -  continuând, 
persistând, încăpățânându-te într-o naivitate trivială și deloc inocentă...

PS. Am uitat: adaug încă un număr la cele patru - 5. Să vii la serviciu cu bicicleta
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„Build me an Army” (aprilie 2010). Obișnuiesc să mă trezesc 
în  toiul  nopții  pentru  a-mi  goli  vezica  în  conformitate  cu 
preceptele medicinii asiatice tradiționale de care sunt foarte 
atașat încă din adolescență. Pentru asta trebuie să bei un litru 
de apă înainte de  culcare  pentru a-ți  menține în funcțiune 
rinichii și aparatul excretor. Așa că în fiecare seară beau apă 
și adorm atât de profund și de bine încât la trezire nu mai știu 
dacă  am dormit  câteva  minute  sau  câteva  ore.  Uneori  am 
crezut că au trecut zile întregi din momentul culcării.  Și-mi 
place confuzia asta temporală care îmi arată deplina depen-
dență a minții umane de categoriile spațiului și timpului; zică 
alții ce-or vrea, însă în cazul meu situația e de necombătut. ⌂ 
La fel a fost și în noaptea trecută.

Când m-am ridicat din pat buimac să merg la toaletă am auzit 
niște șoapte ceva mai accentuate venind din bucătărie. Nu am 
dat  importanță  și  am  săvârșit  fapta  pe  care  o  aveam  în 
intenție. Eram așa de adormit încât îmi sprijineam capul de 
gresia băii continuând să visez. Aproape de cameră am auzit 
foarte clar glasuri  care veneau din bucătărie și,  uitându-mă 
mai atent, am deslușit și o lumină care se părea că vine din 
cămară. Știam că am închis lumina la culcare, ce naiba poate 
să fie? E... n-am chef să o sting acum... apoi, au urmat multe 
râsete pe înfundate.!!! Stai puțin! Cum așa?? Mă frec la ochi și 
mă apropii cât pot de încet de cămară. Reușesc să furișez o 
privire și... încremenesc pe loc.

Achtung! Știu că nimeni nu o să mă creadă când am să vă 
istorisesc cele ce urmează însă trebuie să o fac, căci dacă nu 
mărturisesc  am impresia  că-mi  voi  pierde  mințile.  Oameni 
buni,  am văzut cum pisicuța mea Avatar,  așezată pe labele 
dinapoi, le vorbea gândacilor de bucătărie care o înconjurau 
cu cel mai mare interes. Gesticula și le spunea ceva la care 
gândăcimea izbucnea din când în când în râs iar cei mai mici 
se tăvăleau pe spate de era nevoie ca cei mari să-i întoarcă. 
Erau  cu  sutele  și-și  mișcau  neobosiți  antenele.  „Doamne 
apără-mă”  am  icnit  eu,  crezând  că  am  intrat  de  viu  în 
coșmarul vieții mele. Paralizat de uimire am mai ascultat în 
continuare discursul pisicii mele încercând să înțeleg ce le tot 
spunea. Doamne, și cum mai dădea din lăbuțele din față! Și 
toate astea în cămara mea în plină noapte... cred că-și vorbesc 
de  mai  mult  timp din  moment  ce  nu mai  pleacă tribul  de 
gândaci din casa mea în ciuda tuturor dezinsecțiilor făcute. Se 
poate să-i fi avertizat? „Am început să o iau razna, așa ceva 
nu  e  cu  putință...”  Un  nou  val  de  râsete  m-a  trezit  de-a 
binelea. Parcă începeam să pricep ce spunea... era într-un fel 
de engleză... „music”... „queen”... „bicycle”... cuvinte devenite 
pentru mine destul de inteligibile.

A  urmat  o  scurtă  întrerupere  a  unui 
gândac masiv - pe ăștia când îi vedeam 
ziua traversând bucătăria mea, îi arun-
cam pe ochiurile încinse ale aragazului 
- timp în care infectele insecte au făcut 
un cerc pe mai multe rânduri în jurul 
lui  Avatar.  Vocea  răspicată  și  totuși 
cristalină  a  pisicuței  mele  se  auzi  cu 
claritate până la urechile mele:  „Build 
me an Army and...” Nu-mi mai amin-
tesc ce s-a întâmplat mai încolo pentru 
că soția m-a găsit dimineața în chiloți, 
plin de praf, zăcând acoperit de cartofii 
care inexplicabil nu mai erau în sac.
- Ai adormit în cămară? Mă întrebă ea. 
Ai băut mult aseară?
- Unde...  unde e pisica? Și  în cap au-
zeam cu durere  progresia  armonică  a 
lui Do – Fa – Re minor – Sol7.
- Păi tot îmi promiți că-mi cumperi de 
Paște o pisicuță și nici anul ăsta nu te-
ai  ținut  de  cuvânt.  Cine  să  te  mai 
creadă?

a lsografia
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Zilele trecute am asistat la o discuție interesantă. „Interesantă”, da. Prefer să 
o numesc așa și nu altfel, ca să evit categorisirea peiorativă. Un prieten îmi 
vorbea despre cum a-ți  înșela partenerul  nu înseamnă a întreține relații 
sexuale în afara cuplului, cu „externi”. A înșela, zicea el, înseamnă a face și  
cu alte persoane lucrurile  care  s-au cristalizat  numai  și  numai  acolo,  în 
interiorul aliajului partenerial (al cuplului). Adică, înșeli când îi zâmbești 
unui străin folosind aceeași expresie facială (pentru că alta nu ai) pe care o  
folosești dimineața când te trezește iubita. Înșeli când porți, din inerție sau 
din obișnuință,  o discuție cu o colegă de serviciu,  pe o temă pe care ai 
dezvoltat teorii  în repetate rânduri,  doar în cadrul restrâns al relației de 
cuplu. Înșeli când îți exersezi privirea de cuceritor în oglindă. Cea pe care ai 
aplicat-o doar în cazul partenerei cândva. Înșeli tot timpul. Mai puțin când 
instinctul de perpetuare a speciei te năpădește. Interesant, like I said.

a lsografia
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Nu știu de ce anume am ales să vă zic povești de noapte (nebună). Nici măcar de ce 
am asociat povestirea cu ceea ce vreau de fapt să vă aduc la cunoștință. Ei bine, poate  
că „a înșela” este coada în jurul căreia aveam de gând să mă învârt. Pentru că da, 
vorbim despre  Facebook  la  rubrica  asta.  Iar  înșelăciunea  ne  este  mai  mult  decât  
familiară aici. Este vorba desigur, despre minunatele articole care ne invadează news-
feed-urile. Dar cu ele ne-am obișnuit într-atât de mult, încât nu știu dacă cineva mai 
poate lua în serios un articol care vorbește despre nu știu ce catastrofă care e pe cale 
să  lovească  planeta.  Sau  buzz-feed-urile.  Recunoașteți  că  în  pofida  conștientizării  
neadevărului  rezultatelor de la sfârșitul  testelor,  tot  ați  continuat să răspundeți  la 
întrebări ca „dacă ar fi să locuiești undeva anume, ai alege: a. marea, b. muntele, c.  
casa din copac”? Pariez că v-ați bucurat ca un cățel la primirea unei bucăți consistente  
de mămăligă, atunci când, la final, ați aflat că menirea voastră pe pământ e gândirea. 
Gând pașnic ca o rugăciune pentru un somn lin: „Congratulations! You’re a thinker”. 
Saaau nu neapărat. Vorbeam de înșelăciune! 

Cea mai mare – personal, aș trece-o direct la categoria „tâmpenii ale secolului nostru” 
– constă  în  crearea  identităților  false.  Până  acum  falsul  provenea  implicit  din 
asocierea  facebook-ului  cu  spațiul  virtual.  Dar  se  trece  deja  la  o  altă  etapă.  Una 
îngrijorătoare. Ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc, poftim, acum ceva timp m-
am împrietenit pe facebook cu Octavian Paler și mai recent, cu Cortazar. Din simpatie 
pentru scriitorii  sud-americani,  l-am căutat  chiar eu pe Marquez.  Mi-a și  acceptat 
chiar, propunerea de a mă avea la „friends”. O să mi se urce trei sferturi din internet  
în cap și-o să fiu așteptată la colțul blocului și-apoi arsă pe rug. „Cum adică identitate 
falsă? Dar ce, nu avem voie să promovăm valorile în care credem cu atâta ardoare?” 
Aproape că și eu m-aș certa pentru critica pe care îndrăznesc să o aduc. Că e absolut 
normal să fii obsedat de o personalitate care a gândit/ creat. Și mai mult decât firesc 
să vrei să-i aduci omagii, mai ales că nu mai trăiește și că vrei ca spiritualitatea sa  
marcantă să dăinuie. Dar pe facebook? Furându-i numele și vorbind în citate? Not! Și 
să zicem că asta ar fi în regulă, dar cum rămâne cu personalitățile care încă trăiesc și  
care au o viață proprie? E chiar atât de normal să apară de nicăieri oameni care „se 
numesc” Tudor Gheorghe și care să accepte să dea interviuri în locul artistului? 
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Vai, ce ciudă am. Mi-e ciudă atât de tare că nu mă 
tentează  să  îmi  pozez  ouăle  prăjite  și  buzele 
proaspăt rujate, asta ca să am și eu ceva activitate 
pe Facebook. Mi-e așa de ciudă pe cei care trăiesc 
doar  să-și  facă  poze  și  care-și  întrunesc  visul 
american într-o loterie virtuală. Am un garou în 
jurul gâtului și nu reușesc să mă detașez de el. Și 
ciuda e ceva.

Văd niște fenofaze din astea de buruieni ce mi-au 
dat coenzimele peste cap. Lumea asta virtuală în 
care fugim, nu știu, ne distruge, ușor, iar atunci 
când vreau să fug din ea, remarc cu tristețe că 
dau numai peste fenomene ca Margareta (provin-
cială, DA). Genul de Margaretă cu care ai vrea să 
discuți,  dar te îngână,  cu palmele fremătânde-n 
poala rochiei fluorescente. O Margaretă plină de 
figuri și  fițuici.  Este și  ea o victimă, prea puțin 
antrenată probabil pentru a face fața pericolului 
eminent, pentru că atunci când deja se mizează 
fără doar și poate pe un lexic de tipul Magazin 
Mixt:  „Lol”,  „Wow”,  „Whatever”,„What  the 
fuck!”, însoțit de „Fuck!” la moartea unei unghii, 
este destul de clar că ceva e putred, sper să nu 
apară nimeni din Hamlet să  mă acuze  de  furt 
calificat, deși  sigur  există cineva p-acolo pregătit 
să îmi acorde un like pentru tupeu.

Tot  ce  se  întâmplă  pe Facebook mă intrigă, 
sincer.  Dar nimic nu mă provoacă mai mult 
decât  statusurile  suculente  din  Mark  Twain 
sau...  sau Jules Verne sau vreo feministă din 
secole  străvechi,  statusuri  frumos  scrise  în 
făgașul limitat al faunei feminine. Femei fatale 
pentru care  nu există  drept de autor și,  din 
nou, femei fatale care nu ar putea vorbi liber 
nici  măcar  două  minute  din  trei  impuse, 
despre  tema pe  care  o  tratează,  aparent,  cu 
atâta vervă. Și care la comentariile adiacente 
statusului, apar în prim plan „aa, păi nui așaa? 
Vezi căă am avut dreptat-e?” Doamne.

În  fine.  Mi-e  jenă  de  lipsa  mea  de  obiec-
tivitate, presupun. Pe scurt, ceea ce cred eu că 
se întâmplă pe chat - pe acel minunat canal de 
comunicare,  când  nu  știu  dacă  de  cealaltă 
parte a monitorului se poate afla o pisică sau 
chiar Bin Laden mâncând cereale - se numește 
apocalipsă.
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Nu știu câtă Karma pozitivă o să câștig pentru că pun anomalia 
asta de ghid în univers, dar se presupune că trebuie să scriu despre 
lucrurile la care mă pricep, așa că îmi împart cunoștințele cu voi în 
speranța că binele se răsplătește cu bine, iar răul cu cafea. Doncafé 
e preferata mea, mulțumesc.

1.Sună pe cineva de 3 de ori și trimite-i 5 mesaje cu textul „Răspunde, e 
urgent”. Apoi ia trenul până la Constanța, și aruncă-ți telefonul în Marea 

Neagră. Să NU care cumva să răspunzi, pentru că ai putea evita multă 
panică, și nu vrem asta, pentru că atunci când respectivul o să afle că, de 

fapt, nu e nimic urgent, o să fie foarte, foarte nervos. Și știm cu toții că te 
poți hrăni cu nervii ăia, de asta faci ce faci.

2.Sună pe cineva la 3 dimineața și spune-i că nu poți dormi. E o oarecare 
șansă să nu fie foarte fericit cu situația.

3.Sună pe cineva la 3 dimineață, și spune-i să se uite în buzunarul blugilor 
lui preferați. Când îți spune că nu e nimica colo, râzi ca un maniac și 

închide. Când te întreabă de ce ai făcut asta, a doua zi, prefă-te că nu știi 
despre ce vorbește.

4.Trimite un mesaj cu „A zis X să îl suni” tuturor celor din agendă. Evident, 
X-ul trebuie să fie același. Dacă te sună cineva înapoi, poți să zici că ai 

greșit numărul.
5.Când te sună cineva, răspunde, spune „alo”, și închide. Repetă.

6.De fiecare dată când îți trimite cineva mesaj, trimite-i răspunsul de două 
ori.

7.Sună pe cineva și cântă-i un cântec, apoi închide, fără nicio explicație.
8.Când îți trimite cineva mesaj, așteaptă 20 de minute să îi răspunzi, și scrie 

doar „k”
9.Scrie „lol” după orice mesaj. Exemplu: „Cum, ți-a murit bunica? Lol”

10.Folosește toate emoticoanele posibile. Textul unui mesaj ar trebui 
întotdeauna să fie format din 25% litere și 100% semne de punctuație.

11.Ceva e în neregulă cu propoziția de mai sus, dar nu îmi dau
seama ce.

12.Inventează cuvinte. 
13.Lostervincaltere al virenas.

14.Răspunde luuung la cea mai simplă întrebare. „Ce faci?” „Ei bine... cum 
să îți spun? Sunt profund mișcat de întrebarea ta. De-a lungul timpului, 

această întrebare a arătat respect și interes, deci faptul că mă întrebi acest 
lucru mă bucură nespus. Nu știu, însă, cum aș putea să îți răspund. Deși 

răspunsul uzual la această întrebare este «bine», ce înseamnă, de fapt, 
binele? Suntem cu adevărat bine, sau doar așa ni s-a spus. Suntem 

programați să credem că suntem bine? De fapt, e binele real?” Așa arată 
conversațiile mele cu Sevi. Bună, Sevi!

15.Dramatizează totul. „Nu pot să cred! M-am săturat! Urăsc pe toată 
lumea, cum e posibil așa ceva? Eram cu tata în oraș, și l-am IMPLORAT să 

îmi cumpere o înghețată, și știi ce a făcut? Știi ce a putut să facă? Nici 
măcar nu îți imaginezi. E oribil! Nici nu pot să spun... Mi-a luat... mi-a luat 

înghețată de vanilie. ȘTIE că nu îmi place vanilia. E cel mai rău tată din 
istoria taților. Nu îi pasă deloc de mine, îl urăsc.” Pe scurt, fiți adolescenți.

16.Sună oameni și țipă complimente. EȘTI FRUMOASĂ!
17.Răspunde mereu la telefon cu „Aici X. Cu ce vă pot servi?”

18.Închide-le în nas tuturor prietenilor care nu au luat carnetul, pe motiv că 
nu au voie să conducă și să vorbească la telefon în același timp.

1.Adu-ți mâncarea de acasă și întreabă 
chelnerul dacă pot să ți-o încălzească.
2.Cheamă chelnerul mereu și cere-i mai multă 
pâine, apoi bag-o în buzunare.
3.Uită-te la furculiță pe toate părțile, scap-o din 
mână, și cere să ți se aducă alta.
4.Întreabă dacă pot să îți aducă mâncare de la 
fast-food-ul de peste drum.
5.Îmbracă-te la fel ca un chelner și cere să ți se 
aducă mâncare gratis pentru că lucrezi acolo.
6.Cere 4 cuburi de gheață în băutură, și când ți 
se aduce, refuz-o pe motiv că ai spus „3 cuburi 
de gheață”.
7.Mănâncă oameni.
8.Țipă la băutură până îți răspunde.
9.Aruncă mâncare la oamenii din jurul tău.
10.Mergi pe la fiecare masă și încearcă să 
cumperi farfuriile celorlalți oameni.
11.Plimbă-te încet printre mese, și fură-le 
pâinea când nu se uită.
12.Lasă-i chelnerului un bacșiș mare, apoi 
întoarce-te și spune-i că ai glumit.
13.Du-te la bucătărie și întreabă dacă mai 
durează mult. Înainte să comanzi.
14.Încearcă să plătești cu nasturi.
15.Mergi la necunoscuți și întreabă-i dacă au 
zis rugăciunea înainte să mănânce.
16.Tușește violent.
17.Comandă ceva  foarte complicat și când e 
gata, spune că te-ai răzgândit.
18.Cere chelnerului să mestece mâncarea 
pentru tine.

Înainte să încercați oricare din cele de 
mai sus, ar trebui să vă avertizez că e 

o șansă foarte mare ca unul dintre 
chelneri să vă scuipe

în mâncare.
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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 Lavinia Ciureanu

REDAKCIJAS PADOME (Sevastian Popovici, Emma Paula Stanciu, 
Ionuț Lucian Rusu, Alexandru Ionuț Pavel, Elena Mădălina Obreja)

Dragoș
Frangulea
CN
„Spiru Haret”
Tecuci



Despre răscoala orășenilor din Laon în 1122, „Guibert de Nogent despre viața sa”
În ziua de joi după-amiază, tocmai când episcopul chibzuia cu arhidiaconul Gautier asupra strângerii  
sumelor de bani, iată că a izbucnit răscoala din oraș, sub strigătul „Comunal”. Înarmată cu săbii, securi  
cu  două  tăișuri,  arcuri,  topoare,  ciomege  și  lănci,  o  mare  mulțime  de  orășeni  a  pătruns  în  curtea  
episcopală. Nobilii veniți în ajutorul episcopului au fost măcelăriți. El, după ce a rezistat câtva timp cu 
arma în mână, îmbrăcând haina uneia dintre slugile sale, s-a refugiat în pivnița bisericii și credea că se  
poate ascunde, pitulându-se într-un mic butoi, a cărui deschizătură a fost apoi acoperită de un servitor 
credincios.  Dar  fu  urmărit  și  descoperit  de  răsculați.  Pe  când  îi  implora  cu  nespuse  stăruințe,  
asigurându-i cu jurăminte că de acum înainte nu vrea să le mai fie episcop niciodată, că le va da bani 
neînchipuit de mulți, că va pleca din țară, și în timp ce ei, îndârjiți împotriva lui, îl insultau, unul cu 
numele de Bernard, supranumit „de Bruyeres”, ridicându-și securea cu dublu tăiș, îi despică cu cruzime 
creștetul sfințit. - Deși era un păcătos – făcând să-i sară creierii. [S.P.]
Sursă: Ministerul Educației și Învățământului, Probleme fundamentale ale istoriei lumii antice și medievale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1984

Mânia inventarierii și a calculelor, secolul XX
Anul 1908 reprezintă începutul unei ere noi în statistica matematică: interpretarea corectă a informațiilor furnizate  
de eșantioanele mici. Drept exemplu, ziarul  Times cita rezultatul unei astfel de anchete: 93% dintre gospodinele 
engleze între 40 și 50 ani preferau să aibă televizor decât să treacă înot Canalul Mânecii. Apogeul probabilității este  
atins, într-o manieră personală, de către alt statistician de origine elvețiană. El constată că a muncit 25 de ani și a  
dormit 21. A fost supărat 6 luni, bine dispus numai 4, și-a petrecut 5 ani așteptând și un an citind ziarele. Și-a suflat 
nașul 15 zile, numai 13 zile a băut bere, iar 11 zile le-a petrecut căutându-și butonii de la cămașă. Și-a certat câinele 
timp de numai 2 zile. Numai cu treburile astea ar avea 63 de ani, o lună și 11 zile. Cu joaca, școala, toaleta zilnică,  
îmbrăcatul, plimbarea, vizitele etc., ar fi binișor trecut de 75 de ani. Dacă însă ar mai fi și mâncat zilnic... era mort la 
data efectuării calculului! [S.P.] Sursă: Neculai Velichi, Anecdotele științei, ed. Albatros, București, 1971
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Unidentified Flying Title. Despre Nikola Tesla am 
auzit prea puțin și nu e de mirare că nu suntem 
conștienți  de  importanță  covârșitoare  a  zestrei 
științifice pe care el a lăsat-o în urmă. Pe scurt, 
Tesla  a  fost  unul  dintre  cei  mai  mari  fizicieni, 
inventatori și ingineri ai sfârșitului de secol XIX și 
începutului de secol XX. Un aspect interesant, ce 
ține  mai  mult  de  culise,  este  pasiunea  „ma-
gicianului”  pentru  porumbei.  Încă  de  mic,  din 
timpul  copilăriei  de  la  Smiljan  (Croația),  Nikola 
Tesla a simțit că între el și aceste păsări există o 
legătură  deosebită.  Astfel,  pe  parcursul  întregii 
sale  vieți,  și  chiar  și  la  bătrânețe,  abandonat  în 
sărăcie de către magnații ce i-au promis fonduri 
pentru proiectele sale, el a menținut apropierea cu 
păsările.  Se  zvonește  că  obișnuia  să  le  adune în 
camera de hotel, fiind în cele din urmă evacuat de 
către conducere. Cărui fapt se datorează atitudinea 
sa?  Este  posibil  ca  pentru Tesla  porumbeii  să  fi 
reprezentat  un  instrument  care  să-l  trimită  la 
„timpul  pierdut”  al  copilăriei  pure,  la  perioada 
lipsită  de  răutatea  afaceriștilor  și  a  colegilor  de 
breaslă. Doar așa să se elibereze de greutatea ce i 
s-a pus pe umeri, chiar și pentru câteva momente. 
[D.F.]

.

Ivan  încăpățânatul. Puțini  sunt  cei  care  știu  că 
Jocurile Olimpice de vară din 1908 s-au desfășurat 
la Londra, dar și mai puțini sunt cei care știu că pe 
parcursul competiției s-au întâmplat unele lucruri 
mai... ciudate. De remarcat este echipa Imperiului 
Rus  care  a  reușit  performanța  de  a  ajunge  la 
competiție cu o întârziere de...  doar 12 zile. Nu... 
nu glumesc, rușii au reușit din nou să ne surprindă 
(într-o modalitate plăcută de această dată). O să vă 
întrebați cum au putut să facă o astfel de eroare 
(spre  binele  vostru...  ați  face  bine  să  o  faceți). 
Răspunsul e relativ simplu și se află în calendar. 
Cu 326 de ani  înainte,  Papa Grigore  al  XIII-lea, 
sătul fiind de discrepanțele din calendarul iulian, l-
a  actualizat,  luând  astfel  formă  calendarul  gre-
gorian. Schimbarea  nu s-a produs prea ușor, unele

state adoptându-l mai  greu decât altele (chiar la 
diferență de secole). Este și cazul Imperiului Rus, 
care  nefiind  un  stat  catolic  a  avut  nevoie  de 
„puțin” mai mult timp pentru a face schimbarea. 
Astfel,  în  momentul  desfășurării  Jocurilor 
Olimpice,  rușii  încă  foloseau  –  ați  ghicit  –, 
calendarul  lui  Iulius  Cezar,  în  timp ce  britanicii 
trecuseră  la  cel  gregorian.  Dar  un  singur  lucru 
rămâne necunoscut... cum de au întârziat în 1908, 
din moment  ce  8  ani  mai  devreme,  la  J.O de la 
Paris au reușit să ajungă la timp? (Franța folosind, 
de asemenea, calendarul gregorian, încă din 1582). 
Of, rușii ăștia. Abia în anul 1918 Rusia a trecut la 
calendarul gregorian, după ce bolșevicii au preluat 
puterea. [A.I.P]
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Prima persoană născută pe un continent.
„Guvernul  argentinian  a  dorit  să  forțeze  un  pic 
nota înainte de a cere suveranitatea asupra unei 
regiuni din Antarctica. Așa că, în 1978, a trimis în 
Baza Esperanza,  Antarctica,  o femeie însărcinată 
care a și născut acolo un băiat. Deși argumentul 
argentinienilor  era acela  că aveau primul născut 
pe continent,  doleanțele nu le-au fost  ascultate.” 
Nu  văd  care  e  problema  cu  argumentul  argen-
tinienilor.  Lumea  poate  fi  foarte  meschină.  Mai 
demult,  Columb descoperea  Lumea  Nouă,  a  pus 
piciorul  pe  pământ  și  l-a  declarat  proprietate  a 
regatului spaniol. Și așa a rămas timp îndelungat. 
Prin extrapolare, argentinienii s-au născut acolo. E 
nedrept. E vorba de o viață de om până la urmă. 
[E.M.O.] Sursă: www.ziare.com

Protocolul morții. „E greu de crezut că o regină a 
fost condamnată la moarte de o lege cu care chiar 
ea era de acord, însă lucrurile așa s-au petrecut în 
secolul XIX, în Sian. În acea regiune, oamenii de 
rând  nu  aveau  voie  să  o  atingă  pe  regină, 
altminteri fiind condamnați la moarte. Tocmai de 
aceea, atunci când barca în care se afla regina s-a 
răsturnat, nimeni nu a avut curajul să o salveze, 
deși acest lucru nu ar fi fost deloc dificil. Regina, 
în vârstă de 19 ani, a murit împreună cu fiica sa.” 
Întâmplarea e de o absurditate incredibilă,  dar e 
un exemplu bun de „nimeni nu e deasupra legii”. 
[E.M.O.] Sursă: www.ziare.com
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Semizeul Antichității. „Într-un micuț oraș minier 
[Katni, India], partidul Congresul Național Indian 
(INC) era principala forță politică, iar în alegerile 
din anul 2000, candidatul său părea a nu avea vreo 
problemă  în  a  câștiga  alegerile.  Nemulțumiți  de 
lipsa de opțiuni, un grup de comercianți, avocați și 
alte  minți  luminate  ale  orașului  au  decis  că  e 
nevoie de o schimbare, căutând astfel un candidat 
propriu.

Știind că nu au șanse să se lupte cu INC, aceștia au 
decis să susțină un candidat fără șanse, pentru a 
ironiza  faptul  că  cetățenii  nu  au  o  variantă 
dezirabilă, majoritatea politicienilor fiind coruptă. 
S-au hotărât să o susțină pe Kamla Jaan, un hijra 
[hermafrodit]  care  s-a  declarat  femeie  în  docu-
mentele oficiale. „Kamla nu poate avea copii,  nu 
va avea moștenitori, deci nu are nici un motiv să 
fure din banii publici.”, au argumentat ei. De altfel, 
unul dintre sloganurile din campania electorală a 
fost „Kamla nu are casă, Kamla nu are mașină - 
Kamla  aparține  tuturor!”.  [...]  Gluma  a  devenit 
serioasă după alegeri, când la numărătoarea votu-
rilor Kamla a ieșit pe primul loc, cu 1.897 de voturi 

în  fața  următorului  clasat.  Mii  de  susținători  au 
ieșit în stradă pentru a sărbători succesul noului 
primar, în ciuda faptului că acesta nu știa să scrie 
sau să citească.” Mă întreb câte acatiste ar ridica 
bunica dacă ar auzi că primarul e primăriță și că 
de fapt primărița e și primar („Vai de mine, mamă! 
Ce ființă e asta... Lasă că am văzut eu la Pobeștiri 
adevărate...”  -  continuare  irelevantă).  Și  nu,  nu 
pun  la  îndoială  înțelepciunea  bătrânească,  ci 
flexibilitatea ei redusă.

Când vine vorba de a fi „open minded”, societatea 
românească se vrea a fi măcar cu un nivel mai sus 
decât asiaticii  primitivi pentru care conceptul  de 
modernitate se rezumă la a avea ușă la bordei în 
loc  de  țol  și  un  televizor  funcțional  conectat  la 
cablu. Dar nu este. „Ayatollahul Khomeini a scris 
încă din 1963 că schimbarea sexului este un drept 
uman, iar  fatwa emisă de el a fost confirmată de 
actualul  lider  suprem  religios  al  Iranului.  Ca 
urmare a acestei politici,  Iranul este a doua țară 
din nume în ceea ce privește numărul operațiilor 
de schimbare de sex, după Thailanda.” [E.P.S]

Burlesc... foarte burlesc! Din timpuri străvechi (sau de când au apărut armele „de foc”) oamenii încearcă,  
din diverse motive, să vadă cine are cele mai bune reflexe. În general, concursul se soldează cu moartea  
unui participant. Destul de frumos, nu? Pentru a fi în nota generală cu ceea ce va urma în viitorul nu prea 
îndepărtat (13, de tine vorbesc)... știți cine a avut intenția de a participa într-un astfel de duel? Nu, nu  
Washington sau nu mai știu eu ce președinte american, ultramegahyper cunoscut, nu un indian de prin  
nu știu ce colț al planetei, nu un jucător celebru de poker, ci Emir Kusturica. Da, ați auzit bine. Emi 
Kusturica, din prea mult chef de viață, s-a hotărât să-l provoace la un duel pe Vojislav Seselj,  liderul 
mișcării  ultranaționaliste  din  Serbia.  Regulile  erau  simple...  locația:  în  mijlocul  Belgradului;  timpul: 
undeva pe la amiază; armă: orice dorea domnul Seselj. Adevăratul erou al acestei mici povestiri nu este 
Kusturica, ci Vojislav. Datorită puterii sale principale (clarviziunea) a luat înțeleapta decizie de a refuza 
propunerea regizorului.  Probabil  că viziunile sale nu erau atât de puternice pentru a putea vedea tot 
filmul Underground (duelul ar fi avut șanse să se petreacă în anul 1993, iar filmul a apărut în 1995) și de 
asta i-a cruțat viața. „Totul e bine când se termină cu bine”, iar noi putem să așteptăm și mai multe filme  
de la Kusturica. Un final cum nu se putea mai fericit. [I.L.R]
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Cea mai lungă călătorie cu mașina. Da, din când în când mai 
accesăm site-uri (sau nu neapărat) din care putem afla despre 
recorduri dintre cele mai diverse. Undeva prin 1984, cuplul 
Emil și Liliana Schmid (Elveția) pleacă într-o călătorie în jurul 
lumii. În cei doar 18 ani petrecuți în aceeași mașină (nu știu 
dacă voi fi amenințat cu moartea... Toyota), cei doi tineri (la 
sfârșitul călătoriei bătrâni, probabil) au traversat cca. 131 de 
țări parcurgând aproximativ 316.000 de kilometri. Ar fi de 
prisos să mai aducem în discuție chestiile ce țin de rutina 
zilnică. Totuși, or fi fost bogați? Sunt ei din Elveția, dar totuși... 
nu, nu sunt invidios, deloc. Îmi și imaginez ce reacție au avut 
oficialii chinezi când au văzut o mașină Toyota în țara lor. 

Oare au fost și în Antarctica... sau în Madagascar? Oare au 
traversat Oceanul Pacific cu mașina? La câte turnee mondiale 
de fotbal au fost pe stadion pentru a vedea, într-o formă mai 
bună decât HD-ul, naționala Elveției? Au numărat de câte ori 
au traumatizat biata mașină? Au oprit de multe ori în locurile 
unde se repară mașini (emblema aia cu șurubelnița și cheia 
specifică oricărui simulator-joc-video-auto)? Pentru a vă 
răspunde la aceste întrebări ar trebui să contactez membrii 
cuplului. Din păcate, nu știu dacă le-au mai rămas bani pentru 
a răspunde la un apel cu taxă inversă. [I.L.R]
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„Nu călătoresc pentru a ajunge undeva,

ci numai de dragul călătoriei.    
Cea mai mare plăcere a vieții este să călătorești.”

(Robert Louis Stevenson)



Porcul nu se îngrașă în ajun
A  pregăti  ceva  în  ultimul  moment,  o  încercare  ce 
eșuează de cele mai multe ori. De la „a îngrășa porcul în 
ajun de Crăciun”.  Dar  măcar  moare  sătul,  spunea un 
bun profesor de limbă engleză. Și în fond, de ce nu s-ar 
îngrășa?, atâta timp cât niște recenzii pot fi trimise unui 
redactor  cu  cinci  minute  înainte  de  termenul  dat  în 
urmă cu o  săptămână.  Știm cu toții  ce  este  jugul.  În 
interiorul  marilor  companii  comerciale  (mai  ales 
românești), acesta se pune nu doar boilor (portari) ci și 
porcilor  (angajați).  Rezultă  astfel  un McJug:  slujbă cu 
leafă  mică,  reputație  zero,  demnitate  nulă,  beneficii 
minore,  viitor  canci,  în  sectorul  serviciilor.  E  con-
siderată  adeseori  o  carieră  satisfăcătoare  de  către 
oamenii (porcii) care nu au avut niciodată vreo carieră 
(coteț). În compoziția unui McJug intră și boxa porcului 
pus la îngrășat (de cele mai multe ori în ajun, evident): 
punct de lucru mic și înghesuit amplasat într-o hală de 
birouri. E construit din panouri modulare îmbrăcate în 
material  textil  și  populat  cu  angajați  începători 
(purceluși).  Numele  provine  din  domeniul  zootehniei, 
de  la  boxele  strâmte  în  care  stau  scroafele  până  la 
sacrificare. [S.P.]
Sursă: Douglas Coupland, Generația X, ed. Humanitas, București, 2008

A te mișca precum ochiul mortului
Fără viteză, în ritm lent, care acționează cu greutate, cu 
intensitate  scăzută,  fără  grabă,  molcom.  Dar,  contrar 
acestor  explicații,  o  sursă  destul  de  plauzibilă 
argumentează originea sintagmei. Iată ce se spune într-
o știre Associated Press din 5 martie 2004: „O femeie 
(Miriam Mirabel, 60 de ani, New Jersey) a fost acuzată 
că ar fi condus un cult (Palo Mayombe) ce fura cadavre 
din cimitire și le folosea la ceremonii religioase. Mirabel 
le-a  cerut  ucenicilor  ei  să  fure  fure  2  cadavre  de  la 
cimitirul  Mt.  Plesant,  în  2001,  și  un  cadavru  de  la 
cimitirul Sfântul Mormânt, în 2002.” Morții nu trebuiau 
să depășească 7 zile vechime, astfel încât ochii lor să nu 
se  fi  descompus.  Anterior  unui  anumit  ritual  Palo, 
membrii  sectei  scoteau  ochii  morților  furați  (cu 
lingurițe  din  cupru,  aduse  din  Franța),  urmând  a  fi 
folosiți  la  așa-numitul  „golf  de cameră”.  Găurile  erau 
înlocuite de crăpăturile pereților, iar altă lingură (ceva 
mai  mare,  dar  tot  din  Franța  adusă)  înlocuia  crosa. 
După ce rămâneau fără ochi (mingi),  preotul, în cazul 
de mai sus, preoteasa Mirabel, elibera câte un șobolan 
flămând  pentru  fiecare  „minge”  ascunsă  în  pereți.  Se 
presupune că această sectă, pe lângă ritualurile oculte, 
desfășoară  și  activități  necrofile,  cel  mai  înverșunat 
membru,  Yaya,  având  la  activ  peste  200  de  cadavre. 
[S.P.] Sursă: Michael Benson, Dicționarul Societăților Secrete, Editura Litera

A da bir cu fugiții
A dispărea,  a  fugi  (în  mod  laș)  dintr-un  loc.  În  Evul 
Mediu  țăranii  români  treceau  din  Moldova  în  Țara 
Românească  deoarece  domnitorii  îi  scuteau  de  bir 
(impozit)  pe  noii  veniți  pentru  a-i  încuraja  să  se 
stabilească acolo. Acum, în Epoca Contemporană, când 
infrastructura  României  este  aservită  Sistemului,  iar 
impozitul  pe  proprietate  este  indubitabil,  irefutabil  și 
poate  irevocabil,  mi  se  pare  că  folosirea  expresiei 
instigă  preponderent  spre  un  gest  anti-fair-play,  mai 
ales  când  vine  vorba  de  strămoși.  Drept  urmare, 
Academia  Română  de  Acadele  și  Fonetică  (ARAF)  a 
făcut recurs în fața lingvistului Andrei Receapă privind 
modificarea  sintagmei,  urmând  o  fuziune  între  două 
expresii și rezultând, spre utilitatea românilor: a da bir 
din lac în puț. Pentru că nu-i așa? Oriunde te-ai muta, 
brațul lung al legii te prinde de... buzunar. [S.P.]
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A bate apa-n piuă – foarte prezentă în vorbirea directă, 
expresia este imaginea efortului zadarnic, a muncii fără 
rezultat,  a  insistențelor  fără  fond,  portretul  lui  Don 
Quijote sau cum vreți să o numiți. Folosită până și de 
țațele din târg, aceasta a suferit unele modificări, astfel 
încât apa din piuă s-a transformat în „apa-n piu”, fără 
accent pe ultima vocală. Într-un stadiu următor se va 
transforma cel mai probabil, în „apa-n piu-piu”. [C.A.]

Zgârie brânză – deși cu toții știm că expresia asta este 
echivalentul  lui  „a  fi  zgârcit”,  nimeni  n-a  văzut 
niciodată  pe cineva zgâriind brânza. Nu din zgârcenie, 
oricum. O altă expresie, sora geamănă a celei amintite 
anterior,  care  are  ca  obiect  tot  zgârcenia  și  care  mă 
sperie la fel de mult e „a-și mânca de sub fund”. Nu se 
știe  ce  anume și  mai  ales,  nu  se  știe  de  ce.  Cel  mai 
probabil din... zgârcenie. [C.A.]

A se băga ca musca-n lapte
Cu  siguranță  ați  luat  măcar  odată  o  lingură  și  v-ați 
îndreptat spre ulcica cu smântână în dorința de a gusta. 
Dar  când  v-ați  apropiat  mai  tare,  observați  singura 
muscă  din  încăpere  aterizată  fix  acolo,  în  mijloc.  Ce 
rămâne  de  făcut?  Să  arunci  laptele?  Să  omori  toate 
muștele  din  univers?  Eu  o  chem  pe  bunica,  care  cu 
dexteritate extraordinară bagă degetul acolo și o scoate, 
de  zic  că-i  chirurg.  Stai  așa,  că  nu-i  așa.  Nu  doar 
muștele  au aceasta caracteristică,  ba chiar și  oamenii. 
Cum procedează oamenii? Mai rău ca muștele, în orice 
caz.  Instrucțiuni  de  eliminare  a  speciei  în  cauză:  Se 
cumpără  o  muscă  de  la  cel  mai  apropiat  dealer,  se 
verifică sub aripa stângă dacă scrie “Made în China” sau 
nu și i se dau doi bobârnaci și jumătate peste ventuza 
din față. Dacă reacționează violent, o băgam cu piciorul 
stâng  în  ananas,  după  care  se  va  calma.  Dacă  nu, 
înseamnă că este pregătită  să  înceapă antrenamentul. 
Două luni  cantonament  în  debara,  fără  mâncare,  apă 
sau alte prostii de genul. Este recomandat să fie lăsată 
undeva unde poate bâzâi,  să simtă toți  cât de frumos 
știe  să  te  trezească din somn,  sau cum ziceam,  se  se 
bage în iaurtul tău. Dacă supraviețuiește acestor 2 luni 
pline de armonie, înseamnă că este vrednică să vă fie 
animal de companie. Dacă nu, vă cumpărați un gândac 
de Colorado. După 2 luni, începeți să-i dați firimituri de 
cozonac, periodic, odată la 2 săptămâni. O să observați 
că n-o să mai bâzâie și abia dacă o să se mai miște. Fără 
milă, sunteți pe drumul cel bun! Dacă vă este milă, încă 
odată, cumpărați-vă un gândac de Colorado. Vreți să o 
faceți  să  citească,  socotească și  deseneze?  Nu delirați 
degeaba.  Dacă  supraviețuiește,  este  mai  mult  ca 
pregătită să se înroleze în Legiunea Străină. Dar, cine-i 
nebun  să  înroleze  o  muscă  în  armată?  Dacă  după 
antrenamentul  intens al   muștei  aceasta încă  respiră, 
înseamnă că  nu  sunteți  un  dresor  bun  și  nu  știți  să 
urmăriți nici măcar o instrucțiune. P.S: Să nu vă băgați 
niciodată în smântâna altcuiva, fraților, că nu-i plăcut 
deloc, chiar dacă vă crapă măseaua-n gură. [D.M.]
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PAȘTENAGĂ.  Sensul  denotativ  al 
termenului este cel de sărbătoare/ ce-
lebrare  religioasă,  de  obicei  semna-
lându-se prin lăcomie și  beție  adesea 
în cinstea vreunui personaj sfânt, care 
s-a distins prin abstinență. Sensul co-
notativ  vine  din  literatura  populară. 
Termenul  de  „paștenagă”  definește  o 
poveste foarte, foarte, foarte tristă care 
reușea să înnebunească publicul seco-
lului al XIX-lea. De obicei, tatăl era un 
alcoolic  înveterat  și  fără  servici,  iar 
mama era oarbă și avea un picior de 
lemn. Amândoi locuiesc la etajul 8 al 
unui  imobil  fără lift  împreună cu cei 
cinci  copii  pe care i-au conceput îm-
preună. Mama își petrece zilele ducând 
în cârcă sacii  exploatatorilor.  De obi-
cei, ea se opintea în piciorul de lemn, 
deși  lemnul  începuse  să  fie  ros  de 
lacome  termite.  Dintre  copii,  doi  au 
cancer,  unul  are  rujeolă,  iar  fiica  lor 
cea  mai  mare  a  fost  strivită  de  un 
tramvai  exact  în  momentul  când  se 
întorcea de la un miting al  Frontului 
Popular. [S.P]

ȚÂF.  Conform  webdex.ro,  țâful  este 
un fân amestecat cu mult rogoz, ori o 
plantă  abia  răsărită  din  pământ.  În 
cazul plantei, țâful reprezintă noțiunea 
de vârf;  ca și  la fotbal:  „dă-i  cu țâfu’ 
uăi Ioane!” țâf traducându-se prin șpiț. 
De obicei Ion este este vârf-împins și i 
se  mai  spune  și  Țâfan.  De  cele  mai 
multe ori el poartă numărul 11, repre-
zentându-i  cele  două  țâfuri,  ambele 
stângi. În cazul fânului cu amestec de 
rogoz, denumirea de țâf a fost preluată 
din miturile astrale:  Pământul era un 
scriitor,  iar   plantațiile  de   grâu   sau 

orice altă plantă cu vârf de pe scoarța 
acestuia îi reprezenta barba: „În tine-
rețe – când încă mai purta un țâf de 
barbă – își făcuse o fotografie în sepia, 
cu  semnătură  autografă în  negativ, 
care-l  înfățișa  purtând  în  mână  un 
stilou  deschis.  Dincolo  de  dulcile  lui 
ifose, omul a fost un scriitor adevărat 
și a ținut în mână un condei fertil, în 
care a crezut cu fanatism și căruia i-a 
sacrificat  totul.  El  nu  a  trăit  decât 
pentru arta lui.” [S.P] 

SMARDOI, smardoi s. m. (deț.) pușcă-
riaș, bătăuș, temut de ceilalți deținuți. 
Cuvânt împrumutat din dialectul mai-
muțelor ce au ca scop dezvoltarea con-
ceptului de „ng ng ng”. Semințele sunt 
un accesoriu opțional, însă nu se poate 
spune același lucru și despre cuțitul cu 
lama de 15 centimetri, ascuns în șoseta 
stângă. Din îmbrăcămintea uzuală, de 
sus în jos (nu, nu am inversat), putem 
aminti  șlapii,  șosetele,  pantalonii  și 
tricoul pe care scrie, neapărat, „Italia”, 
eventual și un număr sau o cifră. Dacă 
ar fi să vorbim despre rolul lui în soci-
etate, avem mai multe situații: masco-
tă,  sperietoare  la  grauri,  îndrumător 
spre pârnaie, colaborator al spitalului 
din vecinătate, taximetrist pe ruta aici-
discotecă, diversiune pentru jandarme-
rie  (urlete,  știți  despre  ce  vorbesc), 
constructor  de  case  în  partea  inferi-
oară a solului și/ sau „onoma-tupeist” 
(ștergeți  ultimul  „sau”  și  admirați 
muzicalitatea). [I.L.R.]

OGHEAL,  oghealuri,s.  n.(reg.)  cuver-
tură;  plapumă.  Da,  am  putea  să  ne 
limităm la explicația DEX-ului care nu 
este  tocmai  incorectă.  Am  putea  să 
facem  multe  lucruri,  de  exemplu  să 
încetăm a mai tasta ceva doar pentru a 
ne imagina senzația  plutitului  pentru 
o perioadă de timp ce nu se poate con-
toriza din vina patului mult prea înalt. 
Apoi, cu ajutorul „oghealului”, se face 
tranziția către o lume plină de chestii 
ce pot fi strânse ca și cum ar fi niște 
păpuși gonflabile. A nu se trage peste 
cap  este  o  condiție  necesară  pentru 
evitarea senzației de sufocare leneșă... 
până  la  urmă  lenea  este  un  “must 
have”  în  această  situație.  De  mâine, 
fiecare  magazin  care  se  respectă  va 
avea câte un poster cu „oghealuri la 15 
lei, luați-le cât sunt calde! Vise plăcute 
sau coșmaruri controlate!” [I.L.R.]

MÂNECA, a (vb.), a pleca de cu bună 
dimineață spre o țintă anume, (fig.) a 
se grăbi spre, (fig.) a alerga spre o țintă 
anume;  exemplu:  „Să  mânecăm  cu 
mânecare adâncă”.  Recunosc,  nu o să 
mă mai  gândesc  niciodată  la  mâneca 
dreaptă de la orice cămașă pe care n-o 
voi  purta  de acum încolo  așa cum o 
făceam până acum. Cât de diabolic  a 
fost cel care a inventat acest cuvânt... 
sau sensul acestui cuvânt. Ai o cămașă 
și  fără  cel  mai  mic  sentiment  de  re-
mușcare îi înmoi mâneca dreaptă în li-
gheanul cel de toate zilele. O confuzie 
nevinovată, desigur. [I.L.R.]
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În perioada
26 noiembrie – 6 decembrie 
2013, Grupul folcloric „Răzeșii 
din Pogonești”, în baza unui 
acord de parteneriat cu 
Asociația Româno-suedeză 
din Malmö, s-a deplasat în 
Scandinavia în cadrul 
proiectului „Colindând prin 
Scandinavia”, realizat 
împreună cu Consiliului Local 
Vaslui și Primăria din 
Pogonești, având drept scop 
schimbul tradiționalo-
cultural. 



Als Ob: Ce anume le-a atras cel mai mult atenția străinilor?
Dan Horgan: Străinii de pe teritoriul celor două țări vizitate și 
în care am avut cinstea de a etala frumusețile creațiilor de pe 
teritoriul  României  au fost plăcut surprinși  de originalitatea 
noastră  și  a  ceea  ce  am  prezentat.  Măștile  ornamentale, 
icoanele pe sticlă și icoanele de vatră au plăcut. Despre ouăle 
încondeiate și cele potcovite pot spune că au avut un impact 
puternic  asupra  tuturor  celor  ce  le-au  văzut.  Nu  puteau  să 
înțeleagă cum am reușit să trasez atâtea linii paralele și atât de 
subțiri pe suprafața unui ou. Și cel mai interesant a fost cum 
am putut să bat cuie într-un ou fără să-l sparg? Și să-i  mai  
adaug și o potcoavă metalică.

Vă rugăm să ne relatați câteva lucruri despre cei implicați în  
periplul nordic (despre „echipajul” românesc).
Echipajul  românesc  deplasat  în  ținutul  Scandinaviei  a  fost 
format din Grupul folcloric „Răzeșii din Pogonești”, condus de 
domnul  învățător  Andrei  Dumitru.  Grupul  a  ajuns  în 
Scandinavia în urma proiectului realizat împreună cu Consiliul 
Local Vaslui, Primăria Comunei Pogonești în baza unui acord 
de  parteneriat  cu  Grupul  „Răzeșii”  și  Asociația  Româno-
Suedeză  din  Malmö  intitulat,  Colindând  prin  Scandinavia, 
concretizat  printr-o deplasare  prilejuită  de Ziua Națională  a 
României. Aici am fost întâmpinați de președintele asociației, 
domnul  Ionel  Moise  și  de  prietenul  dumnealui,  domnul 
profesor Ion Miu. Aici grupul a avut o serie de manifestări de  
tradiții  populare  românești  și  bineînțeles,  specifice  țării 
noastre:  capra,  ursul,  plugușorul,  colindele,  semănatul.  Din 
ansamblul  Răzeșilor  fac  parte:  Andrei  Dumitru,  Andrei 
Mariana,  Andrei  Emanoil,  Apostu  Maria,  Constantin 
Gheorghe, Constantin Nicoleta, Constantin Larisa, Constantin 
Laurențiu,  Damian  Constanda,  Guță  Dănuț,  Guță  Simona, 
Iordache  Ionel,  Iordache  Vasilică,  Moise  Gheorghe,  Stanciu 
Ioan,  Stanciu  Casandra,  Stanciu  Mădălina,  Stoian  Daniel, 
Șerban Ana-Maria, Știrbu Gheorghiță și Tănasă Eugen. Pe tot 
timpul călătoriei am fost ținuți în priză de cei doi lăutari ai 
grupului  și  anume  Tănasă  Eugen  la  tobă  și  de  Constantin 
Laurențiu  acordeon  și  solist  vocal.  În  Danemarca,  la  prima 
reprezentație  am  fost  plăcut  surprinși  când,  după  răzeși,  a 
intrat  pe scenă un alt  grup în costume populare românești,  
dansând  dansuri  populare  românești  și  vorbind  puțin 
românește, grup intitulat „Crihalma” din Copenhaga. Aici ne-a 
onorat vizita ambasadorului României în Danemarca, acreditat 
și  în  Republica  Islanda,  dl.  Matei-Viorel  Ardeleanu  care  a 
asistat la dansuri și  a fost bucuros să vadă obiectele de artă 
populară  românească  expuse  în  Danemarca.  Am  purtat  cu 
domnia sa și o vastă discuție despre tradițiile zonei noastre. La 
Malmö, în Suedia, la expoziție a fost prezent consulul onorific 
dl. Vasile Gamalan care a fost vizibil emoționat să poată vedea 
pe pământuri Scandinave tradițiile noastre românești.  O altă 
întâlnire plăcută în Suedia a fost cea cu  soții Romeo și Gina 
Gherman Bica, el din Sighetul Marmației și ea din Iași. Aici în 
Suedia au devenit  patronii  pizzeriei  „Malmö Grill”.  Un local 
tare  cochet  și  de  o  intimitate  care  te  îmbie  să-i  mai  calci 
pragul. Ca ajutoare sunt tot doi români: domnișoara Cătălina 
Petrescu  și  domnul  Petruț  Prună,  amândoi  din  Băicoi. 
Preparatele sunt gătite pe loc și în cea mai adecvată servire.  
Chiar atunci când am servit masa în restaurantul lor tocmai își 
serbau  cinci  ani  de  căsnicie.  La auzul  colindelor  cântate  de 
răzeși li s-au umplut ochii de lacrimi tuturor. Acolo am mâncat 

o  „Gyros  pizza”,  „Gulaș  soppa”  și  „Gyros  tallrik”  (carne  cu 
cartofi  prăjiți  și  salată,  foarte  bună  de  altfel).  La  inevitabila 
întrebare:  vă  mai  întoarceți  în  România?  A  urmat  o  mică 
pauză, un gest de regret și apoi: „Nu știm încă. Suntem români 
dar trebuie să mai și trăim, nu? Ne plac tradițiile românești, cu 
ele am crescut și ni se umple inima de dragoste de țară și de 
prietenii  lăsați  acasă.  Din  fericire  există  internetul  care 
scurtează distanțele.” — pizzeriei „Malmö Grill”. O altă prezen-
ță plăcută a fost domnul Vasile Moroșan, de 27 ani, un băiat 
din Suceava, Gura Humorului, plecat prin acele străinătăți de 
la 18 ani și plimbat prin lume, după cum el însuși relatează. A 
fost  prin  Anglia,  Grecia  (8  ani),  Spania,  Germania  și  apoi 
Suedia unde s-a și stabilit și și-a deschis un restaurant cu profil 
grecesc unde am mâncat „Laxanou soupa” (o supă-ciorbă de 
ciuperci și multe legume) și „Makarone me kima” (macaroane 
cu o mixtură de carne tocată). La aceeași întrebare, referitoare 
la întoarcerea în România, a răspuns cu sufletul plin de dor că 
s-ar întoarce în țară oricând pentru că oriunde ar fi în lume 
inimă tot de român îi este. 

Vi s-a întâmplat să nu-i puteți răspunde vreunui străin la o 
întrebare pe care v-a adresat-o?
Toate întrebările străinilor au primit răspuns mulțumitor atât 
prin exprimare directă în limba romană, românilor din Suedia 
și  prin  intermediul  limbii  engleze  sau în  limba suedeză sau 
daneză prin intermediul  organizatorului  festivalului,  domnul 
Ion Moise și prietenului dumnealui,  profesorul Ion Miu care 
ne-au fost ghizi. Dumnealor au plecat din România din anii ʼ80, 
cu tot riscul reprezentat de Securitate.
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Tradițiile
românești,
indiferent de tipologia lor, sunt parte
componentă din istoria și 
sufletul poporului nostru.
La jocul caprei, la urătura
dar și la sorcova răzeșilor,
nordicii au rămas muți
de uimire și de
admirație.



Au fost reacții mai rezervate din partea publicului din cauza 
faptului să lucrările erau românești?
O lucrare hand-made fie că e românească, irlandeză, suedeză, 
asiatică sau de altă naționalitate, dacă este executată cu simț 
de răspundere și se respectă anumite „canoane” și nu copiază 
vizibil  pe  alți  meșteri,  este  plăcută  ochiului.  Mai  ales  când 
meșterului îi sunt adresate întrebări legate de operele create, 
iar el poate răspunde fără ezitare și fără a lăsa impresia că este 
încurcat  de  răspunsul  datorat.  Pentru  că  oricine  dorește  să 
lucreze în sfera asta, a tradițiilor populare, trebuie mai întâi să 
cunoască  acele  tradiții  și  să  creeze  lucrările  în  spiritul  lor. 
Rezerve în privința faptului că icoanele pe sticlă și  de vatră 
sunt  de  rit  ortodox,  majoritatea  nordicilor  fiind  de  rit 
protestant.  Dar  în  ciuda  acestor  inconveniențe,  lucrările  au 
avut un real succes asupra publicului vizitator. Chiar dacă și ei 
au produse hand-made, lucrările prezentate în expoziție sunt 
ceea ce  ne reprezintă pe noi  ca popor,  iar  tradițiile  noastre 
sunt moștenite de la străbunii noștri. Acest lucru, spun eu, ne 
obligă ca și noi, la rândul nostru, să ducem aceste tradiții mai 
departe.

Cum a fost primită într-o cultură protestantă arta  populară 
românească, care are un profund fond ortodox? Ce ați simțit 
din partea publicului?
Publicul  a fost încântat  să privească lucruri făcute de mână, 
mai ales că ele au și un puternic stil arhaic. Chiar dacă sunt 
protestanți nu înseamnă că nu pun preț pe munca manuală. Le 
place deopotrivă pictură și sculptură.  Și  chiar din icoane au 
cumpărat pentru a le oferi ca daruri sau a le etala pe pereți ca 
simple  tablouri.  Au  avut  grijă  să  mă  întrebe  înainte  de 
achiziționare  dacă  sunt  sfințite  în  ritul  meu.  La  răspunsul 
„NU!” au răsuflat ușurați. Pentru ouăle încondeiate și potcovite 
cum am mai spus au fost de-a dreptul fascinați de multitudinea 
formelor geometrice și a coloritului.

Care  credeți  că  ar  fi  modalitatea  de  a  transmite  dintr-o 
cultură  în  alta  valorile  tradiționale,  mai  ales  atunci  când 
apare filtrul religios?
Modalitatea  de  a  transmite  valorile  dintr-o  cultură  în  alta... 
prin intermediul unor schimburi de obiecte, expoziții, excursii 
și multe altele. Că doar fiecare om, indiferent de ritul din care 
face  parte,  iubește  frumosul  oriunde  l-ar  întâlni!  Sau  cum 
spunea  atât  de  frumos  Vasile  Alecsandri:  „Poți  să  cutreieri 
lumea toată și  să  te  minunezi  de  rezultatele  civilizației,  dar 
nimic nu-i mai fermecător decât călcâiul de pământ pe care te-
ai născut.”

Care  a  fost  cel  mai  important  lucru  pe  care  ați  vrut  să-l 
spuneți străinilor? Adică... ce anume era esențial ca ei să știe  
despre tradiția românească?
Tradițiile  românești,  indiferent  de  tipologia  lor,  sunt  parte 
componentă din istoria și sufletul poporului nostru. La jocul 
caprei, la urătura dar și la sorcova răzeșilor, nordicii au rămas 
muți  de  uimire  și  de  admirație.  Drept  este  că  și  grupul,  cu 
experiența vastă pe care a dobândit-o, a interpretat rolurile cu 
mult profesionalism, stârnind sunete de admirație și ropote de 
aplauze
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Cum  sunt  văzuți  românii  în  Danemarca  și  Suedia?  Există 
prejudecăți legate de noi?
Românii  în  Danemarca  și  Suedia  sunt  primiți  bine  și  unii 
dintre  ei  chiar  s-au  acomodat  excelent,  primind  locuri  de 
muncă la fel ca și populația autohtonă. Aici e ceva mai mult de 
discutat și chiar mă bucur că îmi dați prilejul acesta. În Suedia, 
la  Malmö  există  o  biserică  de  rit  ortodox  -  „Pogorârea 
Sfântului  Duh”,  avându-l  ca  preot  pe  domnul  Mihai  Radu. 
Comunitatea de români de aici a cumpărat locașul de cult cu 
tot cu pământul aferent în care inițial funcționase o biserică 
protestantă. Chiar atunci când am vizitat-o am asistat la slujba 
de vecernie, după care ansamblul folcloric „Răzeșii”  a cântat 
câteva colinde pentru Crăciun. Spun pentru Crăciun pentru că 
sunt și colinde pentru Florii și Paște.

Dumneavoastră aveți vreo „prejudecată” legată de danezi și 
suedezi, de fiecare în parte, desigur. Sunt mai reci, mai puțin 
primitori?  Sunt  înclinați  către  universul  material  mai  mult 
decât  către  cel  spiritual?  Sunt  mai  organizați  decât  noi,  ca  
germanii? Ce credeți despre ei?
Mai reci, dacă e să spunem că lumea e construită pe reguli și 
regulile trebuie respectate chiar și regula bunului simț, atunci 
da, sunt reci. Asta nu elimină distracția din regulile ce trebuie 
respectate. Își văd însă de treburile lor conștiincioși, ordonați 
și dependenți de reguli. Un exemplu ce m-a fascinat: la noi să 
mergi pe bicicletă și să mai porți și vesta pe care orice biciclist 
trebuie să o poarte e o rușine. La un supermarket în Copen-
haga erau parcate până în 10 autoturisme și aproximativ 1200 
de  biciclete.  Interesant  era  faptul  că  multe  dintre  ele  nea-
sigurate cu sistem antifurt. În Danemarca și Suedia nu numai 
că  merg  foarte  mulți  pe  bicicletă,  dar  pe  lângă  vesta 
reflectorizantă  mai  poartă  și  cască.  Până  și  copiii  de  ciclu 
primar  sunt  duși  pe  stradă  până  la  școală  cu  vesta 
reflectorizantă. Sau curățenia și ordinea din parcuri și de pe 
străzi. De primire nu putem spune că nu sunt primitori. Sunt 
ospitalieri și atenți să nu încalce din reguli. Și germanii sunt 
tot  atât  de calculați  și  de primitori.  Dacă sunt mai  înclinați  
spre  universul  material  decât  spre  cel  spiritual...  e  greu  de 
spus. Poate că e bine ca balanța să fie egală între cele două 
universuri, material și spiritual și astfel ar fi rețeta perfectă. E 
doar o părere.

Dacă i-ați descris astfel, cum credeți că am putea comunica cu 
ei, să ne transferăm unii altora valorile culturale?
Noi ca popor am fost și  suntem ospitalieri  și  împărtășim cu 
dragă inimă din comorile noastre tradiționale tuturor celor ce 
vor  să  asculte  și  să  învețe.  Mai  mult  chiar,  la  plecarea  din 
Danemarca  unul  dintre  organizatori,  domnul  Ovidiu  Roma-
nescu  mi-a  promis  că  va  face  toate  demersurile  necesare 
pentru a-mi asigura o expoziție în Copenhaga de 30 de zile în 
anul 2014 sau cel mai târziu în 2015. Și atunci doresc să arăt 
mai multe dintre tradițiile noastre populare și să facem schimb 
de tradiții. Domnul Ovidiu Romanescu este în Danemarca de 
18  ani.  A  venit  împreună  cu  mama  domniei  sale,  care  s-a 
căsătorit cu un danez. A mers la școală de limba daneză timp 
de  2  ani  și  a  absolvit  în  domeniul  electronicii.  În  România 
terminase școala de mobilă. Primele 6 luni au fost grele pentru 
Ovidiu fiindcă adolescent fiind, având prietenii în România, a 
fost  greu  să  înceapă  o  viață  nouă  printre  străini.  Dar  s-a 
adaptat bine abia după trei ani. Ovidiu Romanescu e căsătorit 
de 5 ani. Soția sa este din Uganda și au împreună 2 copii: o fată 
de 3 ani și un băiat de 4 ani și jumate. 
La întrebarea „vă mai întoarceți  în România sau Danemarca 
este țara în care veți trăi în continuare?” a răspuns cu oarecare 
șovăială: „Tot timpul când am ocazia să călătoresc în țară, mă 
simt acasă și mi-a greu să mă despart din nou. În Iași (orașul 
natal și unde am crescut) nu am fost de 16 ani, dar am planuri  
să vizitez Iașiul anul viitor.”

Dacă nu ați fi avut posibilitatea să luați toate exponatele cu 
dumneavoastră, la ce ați fi renunțat?
Păi sigur este o întrebare bună. Aș fi renunțat la câte ceva din 
toate. Chiar dacă Danemarca sau Suedia nu au tradiții atât de 
diversificate ca la noi, trebuiau prezentate măcar atâtea cât am 
putut. Raportat la tradițiile românilor, noi am prezentat doar o 
mică parte din ele, dar mă gândesc cu bucurie că doar cele ce 
încântă urechile și ochiul au fost de ajuns. Pentru moment!

Ați  avut  timp să  observați  tradiții  ale  lor?  Ce  vi  s-a  părut 
semnificativ?
Timp pentru tradițiile lor nu a fost suficient pentru că totul s-a 
desfășurat  într-un  ritm  halucinant.  Viteza  deplasărilor  și 
oboseala  acumulată  nu  au  mai  lăsat  timp  liber.  Oricum 
tradițiile lor, mă refer la Suedia și Danemarca, sunt puține, dar 
chiar  dacă  sunt  puține,  oamenii  de-acolo  doresc  cu  mic  cu 
mare să le respecte.  Din păcate,  noi  avem multe tradiții  dar 
multe dintre ele ori s-au deformat ori și mai rău, s-au pierdut 
(mai  ales  în  mediul  urban).  Dar treptat,  cu  părere  de rău o 
spun, ne ajung din urmă și cei de la sate.

S-a întâmplat ca străinii să observe vreo asemănare între arta 
populară  românească  și  ceva  din  tradiția  lor?  Dar  dvs.  ați 
observat similitudini?
Diferențele  dintre  artă  populară  românească  și  cea  nordică 
sunt vizibile, dar ne semănăm totuși din punctul de vedere al 
stilului  arhitectural  (la  noi  pe  unde  a  mai  rămas)  și  ne 
asemănăm  și  la  arta  lemnului.  Pentru  că  și  ei  lucrează  cu 
dragoste lemnul.
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Diferențele dintre
arta populară românească

și cea nordică sunt vizibile, dar ne 

asemănăm totuși din punctul de vedere al 
stilului arhitectural (la noi pe unde a mai rămas)
și ne asemănăm și la arta lemnului.

Pentru că și ei lucrează
cu dragoste lemnul.



Dacă  ar  fi  să  asociați  fiecare  dintre  cele  două țări  (Suedia, 
respectiv Danemarca), cu câte un stil arhitectural și de ce?
Să fiu mai elocvent în răspuns mai bine ar fi să vorbesc despre 
3 țări incluzând și Germania.  La ei într-adevăr domină con-
strucțiile de stil gotic. Au și construcții în stil modern dar își 
respectă arhitectură și construcțiile vechi. Pentru că ei doresc 
să păstreze din tradițiile lor. La fel și germanii: Dresda a fost 
distrusă prin bombardament în 1945, mai mult centrul  civic. 
Interesant este faptul că după război au fost construite după 
fotografii și vederi din nou cei 34 km de arhitectură barocă. Nu 
pot spune că Suedia și Danemarca nu au construcții noi, dar au 
un adevărat cult al respectării moștenirilor. Moșteniri pe care 
le oferă la rândul lor, viitoarei generații. Printre construcțiile 
noi se numără și „Turnul răsucit” (Tytning Torso). O clădire 
rezidențială  modernă,  cea  mai  înaltă  din  Scandinavia  -  190 
metri și 54 etaje. E un privilegiu să poți privi de aproape aceste 
creații. Una dintre creațiile vechi, pe care sunt tare fericit că  
am putut-o admira, este „Mica sirenă”.

Există diferențe între felul în care se raportează ei la tradiții  
față de noi? Este mai firavă la ei relația cu tradiția?
Firavă relația lor cu tradiția...  Din contră, cum am mai spus 
ceva mai devreme,  își  doresc să  respecte  tradițiile  cu multă 
responsabilitate.  Și  sunt  foarte  respectuoși  nu  numai  cu 
tradițiile, ci și cu tot ceea ce fac. Și fac ceea ce fac nu dintr-o 
obligație sau o frică de amenzi, ci doar din simplu spirit civic. 
Care se învață din fragedă pruncie.

Cum v-ați simțit după evenimente, când ați ajuns acasă?
Cum se poate simți un om care a putut să expună între atâția 
oameni care erau curioși și nu mai pridideau să întrebe și să-și 
bucure ochii și urechile cu ceva frumos? Motivat și fericit. De 
fapt obosit, motivat și fericit. Oboseala cauzată de călătorie, de 
vâltoarea expozițiilor, de timpul scurt avut la dispoziție pentru 
a  vizita  și  mai  puțin  pentru  somn,  dar  motivat  pentru  a 
definitiva  piesele  lipsă  și  completarea  celor  vândute  în 
Danemarca și Suedia pentru expozițiile personale de la Bârlad 
de Ziua Culturii Naționale 15 ianuarie, Iași 22 martie (timp de 
20 zile) și apoi cea din vară din Polonia de la Varșovia.

Dacă ar fi să alegeți următoarea țară în care să expuneți arta 
dvs., care ar fi aceea și de ce?
Polonia și Germania. Sunt catolici, deschiși la tradițiile noastre 
și  încântați  de  artă  hand-made.  Și  bineînțeles  mai  am  și 
prieteni care să mă ajute în organizarea unei expoziții. Și după 
ce termin  cu  aceste  două țări  doresc  expoziție  în  Republica 
Moldova. Sau poate mai repede. Moldovenii sunt ortodocși și 
văd altfel arta icoanelor, să nu mai vorbim de tradiții, care la 
moldoveni sunt mult mai puternice decât la noi românii. Nu 
doresc  să  supăr  pe  nimeni  cu  afirmația  acesta.  Este  doar 
părerea mea.
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Ne spune psalmistul în Psalmul 50, 1: 
deus deorum, Dominus, locutus est et 

vocavit terram a solis ortu usque ad 
occasum („Dumnezeu, da, Dumnezeu, 

Domnul, vorbește și cheamă pământul 
de la răsăritul soarelui până la asfințitul 

lui”). Și continuă mai apoi (75, 6-7): Quia 
neque ab oriente neque ab occidente 
neque a desertis exaltaţio. Quoniam 

Deus index: hunc humiliat et hunc 
exaltat („Căci nici de la răsărit, nici de la 

apus, nici din pustie nu vine înălțarea. 
Ci Dumnezeu este cel ce judecă: el 

smerește pe unul și înalță pe altul”). 
Malehai, ultimul profet al Vechiului 
Testament, punctează și el: Ab ortu 

enim solis usque ad ocassum est nomen 
meum în gentibus („Căci de la răsăritul 

soarelui până la asfințit, Numele Meu 
este mare între neamuri”). În Matei 2, 1, 

Magii vin de la răsărit (ecce Magi ab 
oriente venerunt), tot Matei 24, 27 ne 

spune: sicut enim fulgur exit ab oriente 
et paret usque în occidentem, ita erit 

adventus Filii hominis („Căci cum iese 
fulgerul de la răsărit și se vede până la 

apus, așa va fi și venirea Fiului 
Omului”). Ce se poate deja observa? 

Frecvența unui termen, constanța lui, 
anume termenul „răsărit”. Termenul 

indică o poziție de direcție, încât 
„răsăritul luminătorilor dădea 

popoarelor din antichitate stindardul de 
direcție” [1].

© Foto articol: Dorina Cioată



 Spre edificare, cuvântul gedem 
(„înainte”) sau un derivat al rădăcinii 
gdm era utilizat pentru a desemna estul 
(răsăritul), cuvântul cu pricina, repet, 
este un termen vechi, de pus în legătură 
cu Povestea lui Sinuhe și cu Akenaton, 
primul faraon monoteist. Sinuhe, 
medicul faraonului, după detronarea și 
moartea acestuia, pleacă în exil unde își 
spune povestea. Călătorește prin Siria, 
Babilon, Teba, Ierusalim, Creta, prin 
urmare îi era absolut necesară și 
conștiința și știința răsăritului.

Termenul ca atare suportă un dublu 
sens: unul propriu, altul metaforic. 
Sensul propriu indică chiar răsăritul 
soarelui, soare pe care Dumnezeu îl face 
să răsară peste toți (Matei 5, 45: „Căci El 
face să răsară soarele Său peste cei răi și 
peste cei buni” – quia solem suum oriri 
facit super malos et bonos). Mai 
înseamnă și punct cardinal (Matei 24, 
27; Apocalipsa 7, 2; 16, 12; 21, 13) sau 
părțile dinspre răsărit, acolo de unde vin 
Magii. Sensul metaforic îl are în vedere 
pe Isus, „Soarele Dreptății”, „Răsăritul”, 
„Luceafărul”, „Soarele care răsare din 
înălțimi” (Luca 1, 78; 2 Petru 1, 19).
Să revin la începuturi, de fapt să plec de 
acolo: Et plantavit Dominus Deus 
paradisum în Eden ad orientem 
(„Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în 
Eden, spre răsărit” - Facerea 2, 8). 
Aceasta este prima ocurență a 
„răsăritului” în Scriptură. În Septuaginta, 
„ad orientem” indică un punct cardinal în 
vreme ce Textul Masoretic pune accentul 
pe dimensiunea temporală („la început”). 

Pentru Philon, spre exemplu, răsăritul 
simbolizează înțelepciunea 
(Quaestiones în Genesim, I, 7), Sfinții

 Părinți văd în „răsărit” pe Isus (cf. 
Zaharia 6, 12 și Luca 1, 78), iar Grigore 
de Nyssa explică prin acest verset 
inclusiv obiceiul de a se ruga creștinii 
cu fața spre răsărit [2]. 

A treia ocurență semnificativă spune: 
Eiecitque hominem et collocavit ad 
orientem paradişi Eden cherubim 
(„Astfel a izgonit El pe Adam, și la 
răsăritul grădinii Edenului a pus niște 
heruvimi” – Facerea 3, 24) ca să păzească 
intrarea. Simplu spus, Adam este izgonit 
înspre apus și heruvimii păzesc poarta 
dinspre apus cum privești din Eden și 
dinspre răsărit cum privești dinspre locul 
prin care a fost izgonit Adam. Totul ține 
de poziția pe care o ocupi în spațiu, ține 
de locul din care privești, așa cum 
Cristos, pe cruce, privea spre apus iar 
ucenicii priveau spre răsărit când se 
uitau la acela care agoniza. La fel, 
episodul turnului Babel începe cu o 
deplasare spre răsărit (Cumque 
proficiscerentur de oriente; „Porniră ei 
înspre răsărit” – Facerea 11, 2) ca într-un 
fel de nostalgie terminată prost.

Din Instituțiile divine ale lui Lactanțiu 
(II, 9, 1-14) aflăm că pământul însuși 
este stăpânit de dualitatea răsărit-apus. 
„Răsăritul este asociat lui Dumnezeu 
pentru că este izvorul luminii, 
luminătorul lucrurilor și cel ce face ca 
noi înșine să răsărim spre viața veșnică. 
Apusul e deschis spiritului turbulent și 
rău, fiindcă el ascunde lumina, aduce 
întunericul. Răsăritul e lumină și 
rațiune, în timp ce apusul e întuneric și 
moarte [...]. Ziua, adusă întâi de răsărit, 
trebuie să fie a lui Dumnezeu, pe când 
noaptea, pe care o aduce extremul apus, 
e a vrăjmașului lui Dumnezeu. Ziua și 

noaptea simbolizează pe plan religios 
Cu Ioan Damaschin închei intervenția 
de față și bine se potrivește intervenția 
adevărata religie și superstițiile” [3].
aceluia considerat ultimul părinte 
bisericesc în ordine cronologică. Iată 
intervenția lui Ioan Damaschin: „Nu ne 
închinăm către răsărit fără motiv și nici 
la întâmplare [...]. Scriptura spune: 
«Dumnezeu a răsădit raiul spre răsărit 
în Eden» (Facerea 2, 8); acolo a pus pe 
omul plăsmuit de El, pe care, când a 
călcat porunca, l-a dat afară (Facerea 3, 
23-24) și l-a pus să locuiască în fața 
paradisului desfătării, adică la apus. Ne 
închinăm lui Dumnezeu căutând patria 
de altă dată și uitându-ne către ea. De 
asemenea cortul lui Moise avea 
catapeteasma către răsărit. Seminția lui 
Iuda, pentru că era mai cinstită, și-a 
fixat locuința spre răsărit (ad orientem). 
În templul lui Solomon, poarta Domnului 
se află spre răsărit. Dar și Domnul, când 
a fost răstignit, privea spre apus și așa ne 
închinăm, uitându-ne la El (adică spre 
răsărit – n.m.). Iar când S-a înălțat, a 
pornit spre răsărit [...]. Așteptându-l deci 
pe El, ne închinăm spre răsărit. Această 
predanie a apostolilor este nescrisă. Și în 
adevăr multe ni s-au predat fără să fie 
însemnate în scris” [4]. 

Note și bibliografie:
[1] *** Dicționar Biblic (Oradea: Editura 
Cartea Creștină, 1995), p.1108.
[2] Marguerite Harl &Cristian Bădiliță, 
„Nota” 2, 8 la Geneza, în Septuaginta 
(vol. 1, Iași: Editura Polirom, 2004), p.57.
[3] Ioan. G. Coman, Patrologie (vol. II, 
București: EIBMBOR, 1985), pp.219-220.
[4] Ioan Damaschin, Dogmatica 
(București: Editura Scripta, 1993), p.162.
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Sunt câteva aspecte ale vieții cotidiene care se evidențiază atunci când comparăm epoca actuală cu cele anterioare  
ale modernității; nu sunt sigur dacă ele se nasc în ideologii diferite, reunite în eclectismul personal al indivizilor  
(care astăzi seamănă mai mult decât oricând, în plină epocă individualistă), sau dacă ele sunt rezultatul idiosincratic 
al gândirii postmoderne, în care absolut orice cuvânt, simbol sau idee poate avea un sens foarte puternic (fapt ce 
generează reacții defensive foarte puternice ale celor care le acordă aceste sensuri în momentul confruntării cu o 
critică sau o întrebare). 

În orice caz, copiii par să crească mult mai repede, și în multe feluri chiar se întâmplă asta - iar dacă nu știi o copilă  
coșurată care să blogărească în neștire despre cum știe ea pe de rost iubirea și s-a săturat și știe exact ce să se aștepte  
de la bărbați – cel mai probabil nu ai acces la Internet acolo unde ești în momentul de față; ai răbdare până ajungi  
acasă – locul unde wi-fi-ul se conectează automat.

Fie separat de acest fenomen, fie la pachet (cel mai adesea), există o altă religie care se pliază perfect pe iluzia  
individualității  și  unicității  acestor specimene umane:  încrederea în  sine.  Această idee  sau ideologie întreagă –  
depinde cât de adânc privești fenomenul – complementează autosuficienţa persoanei ultimelor 2 decenii; și ea e  
lesne de observat, din sfaturile părintești sau prietenești întru creșterea moralului (chiar și cu prețul moralității), din  
marketing, din cărțile care burdușesc rafturile cu ghiduri de sute de pagini de self-help, și până la atitudinea pe care  
această hoardă de zeloți o are față de cei „slabi” – proștii ăia care nu „pot” să se drogheze ca ei – marele „celălalt” al  
acestei subculturi ieșite suprafață în mainstream.

În cam toate cazurile, încrederea în sine a fost târâită prin noroiul pragmatismului: ea nu mai este un bun în sine, un  
deziderat, un obiectiv, ci este o trambulină a ceea ce acești cretinoizi numesc „gândire pozitivă”. Ea nu este pozitivă  
deloc, din simplul fapt că nu este gândire – deci nu poate fi nici bună, nici rea, nici măsurabilă (celălalt sens al  
cuvântului  „pozitiv”).  O nu,  ea este o religie,  iar  toți  cei  ce nu participă la corul de drone fals-fericite  este un  
negativist, un nihilist, un gică-contra, un etc. Sau un hater – pentru că dacă nu ești cu noi ești împotriva noastră  
sigur.
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Multe lucruri reies dintr-o observație simplă; unii 
se uită la consumul de săpun și pastă de dinți per 
membru  al  unei  populații  de-a  lungul  unui  an 
pentru  a  măsura  nivelul  de  „civilizație”  sau  de 
„dezvoltare” al respectivei populații. Eu mă uit la 
droguri.  Generațiile  anterioare  aveau  droguri 
serioase, de la religii, la extremisme de tot felul, la 
totalitarisme  și  fanteziile  lor  umede,  până  la 
droguri  propriu-zise,  de  la  acidul  hipioţilor,  la 
canabisul  blues-ului  negrilor,  la  cocaina  cor-
poratiștilor fetișiști  britanici.  Și  atât.  După 2000, 
drogul epocii este gândirea pozitivă – o glumă față 
de  tot  ce  se  regăsește  în  enumerația  anterioară: 
deși  cu  efect  aproape  neîncetat  și  cu  beneficii 
aproape imediate, el  este totodată foarte ieftin – 
gratuit pentru majoritatea indivizilor - și la  înde-
mâna absolut oricui vrea să-l accepte în existența 
lui. Nu banii învârt lumea, o nu - placebo-ul învâr-
te lumea.

Se  părea  că  lumea  noastră  va  trăi  prin  bani  și 
materialism în foarte mare măsură (arta rămâne în 
continuare  destul  de  elitistă,  deși  tot  mai  mulți 
epig0ni  încearcă  să  parvină  folosindu-i  numele). 
Dar  nu,  banii  nu  mai  sunt  suficienți  pentru  a 
dinamiza acțiunea umană, competiția generată de 
ei  nefiind  atât  de  puternică  încât  să  șteargă 
minusurile  capitalismului:  înstrăinare,  demora-
lizare, depresie. Aici a intrat perfect în joc super-
rezerva numită  „gândire  pozitivă”;  dacă gândești 
pozitiv  poți  să  trăiești  cu  faptul  că  nu  ai  nicio 
satisfacție reală cotidiană pentru că tu alergi ca un 
hamster în labirint pentru obiectivul final. Cel mai 
elocvent  exemplu  e  un film „clasic”  pentru  gen: 
The Secret. The Secret a aruncat pe geam utilitatea 
unei percepții de sine sănătoase, care să cuprindă 
și bunele și relele care ne caracterizează pe fiecare 
în parte, și a introdus lumii, sau a introdus lumea 
în sine, în logica “fake it untill you make it”. Acest 
difton presupune însă un adevăr, îl  cuprinde, ba 
chiar originează în el: nu ai sau nu ești nimic din 
ceea ce îți dorești – după caz – de unde și acest 
“fake it” care se traduce în îndemnul de a falsa, de 
a mima, de a prelua de fapt forma obiectivului tău 
și de a o forța în tine după care să stai și să îți 

dorești foarte tare lucrul acela. Copiază, și apoi ai 
răbdare.  Rezultatul  e același  ca la lucrarea de la 
Chimie dintr-a 10-a când am copiat totul în primul 
sfert de oră și apoi a trebuit să mă prefac că lucrez 
pentru restul orei până se va fi sunat de ieșire: o 
minciună. În cel mai bun caz, poți ajunge o copie 
foarte fidelă a unui model „de succes” și sigur nu 
vei  mai  fi  „tu”;  în  cele  mai  multe  cazuri  însă, 
ajungi  să  fii  un fulg de  nea:  deși  ai  o  structură 
unică din născaie, alegi să fii exact la fel  ca toți 
ceilalți la cel mai mic zoom-out.

Totul trebuie să fie pozitiv, „să mai privim și cu 
optimism  spre  viitor”.  Să  nu  fim  hateri,  să 
susținem (să astea) lucruri, cauze, oameni. Să nu 
criticăm. Iadul meu personal,  aici  și  acum, peste 
tot, ca un cancer al spiritului și al sincerității. Și 
spun asta din responsabilitatea pe care o am față 
de ceea ce consider a fi singurele «raisons d’être» 
ale omului: dragostea și adevărul. Nu sunt absurd, 
nu cred în forme unice sau uni-versale ale lor, dar 
cred că toți le experimentăm. Ei bine, legătura se 
face prin intermediul intuiției. Intuiția este cea mai 
importantă  resursă/  armă/  trăsătură  pe  care  o 
avem.  Ea  e  ceea  ce  ne  permite  să  aflăm  cine 
suntem.

  

Mixed Emotions
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Suntem memoria noastră, suntem   
acel muzeu himeric de forme        

inconstante, acea grămadă de 
oglinzi sparte.                



Ori  dacă  noi  alegem  să  ne  drogăm  cu  gândire 
pozitivă și încredere în sine, repetând la infinit, în 
mod mecanic, aceste minciuni, ajungem să nu mai 
putem  discerne  între  instinctul  nostru  cel  mai 
visceral  și  bullshit.  Minciuna  devine  realitate, 
prostul  devine  deștept,  prosteala  copchilelor 
devine  dragoste,  urâtul  –  frumos  și  așa  mai 
departe. De aia toate urâtele sunt frumoase, și de 
aia  nu  mai  există  copii  proști,  doar  diferiți. 
Tocându-ne percepția  de sine încât ea  să  nu ne 
mai taie, ci doar să ne mângâie, nu vom mai putea 
să  ne  vedem  clar  sau  corect.  Cu  alte  cuvinte, 
sfârșitul.

Revin la natura fenomenului: idee sau ideologie... 
cu  ocazia  asta  voi  exemplifica  și  ce  înseamnă 
intuiție; cred că este vorba despre o idee, care nu 
doar  aparține  sau  a  fost  absorbită  de  arsenalul 
ideologiei capitaliste, ci este tocmai arma nucleară 
a acesteia: ce este mai minunat pentru perpetuarea 
foametei,  furtului,  minciunii,  cinismului  și  a 
dramei decât o ninsoare de fulgi care se cred unici 
în globurile lor  de plastic, ușor de confundat cu 
cristalul,  o  gloată  de  drone  care  nu critică,  care 
speră, care așteaptă?! Ordinea politică, socială de 
astăzi are viitorul asigurat: are clientelă pentru cel 
puțin încă 60 de ani (2 generații umane) – mereu 
vor fi proști care vor spera că următoarele alegeri 
vor  duce  la  schimbări  pentru  că  speră  optimist, 

pentru  că  vor  susține  cauza  unei  generații  de 
politicieni tineri și curați. Cu un minim de spirit 
critic, măcar unii din gloată ar fi găsit în vraful de 
minciuni al cv-urilor celor ce vor veni să îi mintă 
că  de  fapt  nu  sunt  altfel,  ci  sunt  doar  nepoții 
politrucilor de azi. Dar critică e cel mai mare păcat 
în  religia  asta.  Așa  că  ei  vor  gândi  pozitiv. 
Perpetuarea e garantată de un preludiu reușit.

Asta e de fapt cea mai gravă parte a fenomenului. 
Thomas,  un sociolog,  a emis la început de secol 
XX o „teoremă”:  dacă omul definește  situația ca 
fiind reală, ea este reală prin consecințele sale. Cu 
alte cuvinte interpretarea personală este esențială, 
iar o falsă percepție - ca cea pe care o generează 
gândirea pregnantă astăzi – va genera consecințe 
cât se poate de reale. Și  vor fi tragice. Dar doar 
pentru ceilalți. Da, doar pentru ceilalți. Pentru că 
ei,  gânditorii  pe plus,  nu vor percepe situația ca 
fiind dramatică. Ei vor fi high. 

Gândirea pozitivă e cea mai de succes campanie 
promoțională  de  tigăi  moca  la  deschidere  de 
supermarket: toți vor, toți au nevoie, și toți se vor 
călca în picioare pentru asta – build it  and they 
will come. Cât despre “believe în yourself”, nu uita 
că nu poți scrie  “believe” fără  “lie”. Dacă ai citit 
fițuica asta, tu ești „Rezistența”.
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Despre locul de origine și când au intrat 
țiganii în istorie s-a discutat și se va mai 
discuta  încă,  deoarece,  cu  toată  partici-
parea la dezbateri și a lingviștilor, totuși nu 
s-a ajuns la  o părere  asupra compoziției 
acestui  popor.  Semnalați  în  Ungaria  în 
armata lui Bela  al  IV-lea (1235-1270) sub 
numele de Cingari și ca participând în anul 
1260  la  bătălia  împotriva  cehilor  ei  sunt 
găsiți de către Giovan Andreea Gromo, la 
19 decembrie 1564, în Transilvania, denu-
miți tot ca Cingari, parte lucrând pământul, 
iar parte folosiți  ca auxiliari în cele două 
corpuri de armată, fără a li se da originea. 
Andreas,  presbiterul  Ratisbonei,  care,  la 
1433, le zice Cingani, îi consideră că veniți 
din Egipt. La fel credeau I. Thomasius și B. 
Herbelot.  Pe  la  anul  1700,  Wagenseil  a 
lansat părerea că ei ar fi iudei, după felul lor 
rătăcitor.

Dimitrie Cantemir este și el dezorientat, la 
1723, asupra originii acestui popor. Tot fără 
a le da originea exactă îi caracterizează și 
Aventin ca pe o hoardă de bandiți veniți în 
Europa  apuseană  din  Turcia  și  Ungaria. 
Dar,  în  anul  1763,  Ștefan Valvy,  student 
maghiar  la  facultatea  de  teologie  protes-
tantă  a  universității  din  Leyden,  cunos-
când trei studenți indieni din Malabara, a 
constatat că limba acestora se aseamănă cu 
a țiganilor din Ungaria, districtul Kimorn 
(Comorn). După această descoperire, sem-
nalată în ziarul vienez „Wiener Zeigen”, și 
publicarea  unui  vocabular  de  1000  de 
cuvinte, s-a stabilit că limba țiganilor fiind 
de  origine  indiană și  înrudită  cu vechea 
sanscrită, nu  urmează  decât  că  și  ei  sunt
originari din India. [1]

Pe teritoriul de azi al României, prima ates-
tare documentară datează de la 1385 când 
domnul Țării Românești, Dan I, între altele 
dăruiește  mănăstirii  Tismana  posesiunile 
care aparținuseră anterior mănăstirii Vodi-
ța.  Între aceste bunuri  mobile  și  imobile, 
donația lui Vladislav I către mănăstirea Vo-
dița, ctitoria sa cândva între anii 1370-1371, 
se aflau și 40 de sălașe de țigani („ațigani”, 
în document). În donația lui Vladislav I se 
menționează posesiunile donației ulterioare 
a lui Dan I, mai puțin cele „40 de sălașe de 
țigani”,  acestea   fiind donate  mănăstirii 
printr-un act ulterior sau nefiind trecuți în 
prima donație. În deceniile următoare, ates-
tările documentare devin mai numeroase.

Sclavii  țigani  ai  mănăstirii  Tismana sunt 
amintiți în toate confirmările ulterioare ale 
posesiunilor acesteia, din anii 1387, 1391-
1392 și 1439. În anul 1388 dom-nul Mircea 
cel Bătrân donează ctitoriei sale, mănăstirea 
Cozia „300 de sălașe de țigani”, iar situația 
nu  este  singulară,  în  secolele  următoare, 
sclavia  existând  la  curtea  domnească,  la 
curțile boierești și ale marilor mănăstiri. [2]
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Holocaust (din greacă  (holókauston): holos, „complet” și kaustos, „ars”; în ὁλόκαυστον
ebraică: Hașoa השואה, în idiș: Hurben חורבן), este un termen utilizat în general pentru a 

descrie uciderea a aproximativ șase milioane de evrei, de toate vârstele, marea lor 
majoritate din Europa, în timpul celui de-al doilea război mondial, ca parte din „soluția 

finală a problemei evreiești”, programul de exterminare a evreilor, plănuit și executat de 
regimul național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler. 
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Efervescența dezbaterilor pe tema abo-
lirii sclaviei rromilor se propagă treptat 
în  instituțiile  statului.  În  anii  Regula-
mentelor Organice legislația și acțiunile 
instituțiilor  oscilează  între  rezolvarea 
„problemei țigănești” (sedentarizare for-
țată și asimilare) și măsuri aboliționiste 
de  pionierat.  În  acest  sens,  apar  atât 
„Reglement pentru statornicirea țigani-
lor”  cât  și  „Legea  pentru  îndreptarea 
orânduielii țiganilor statului”.

Prima lege care a desființat sclavia unei 
categorii de romi a fost adoptată în Țara 
Românească în 16 martie 1843 – ”Legea 
pentru  desființarea  dajnicilor  de  sub 
administrația  Vorniciei  temnițelor  și 
trecerea  lor  sub administrația  ocârmu-
irilor de județe”. La 11 februarie 1847, la 
propunerea  domnitorului  Gheorghe 
Bibescu,  Adunarea votează o lege prin 
care sunt eliberați din sclavie toți rromii 
Bisericii  Ortodoxe  și  ai  oricărui  alt 
așezământ  public.  În  Moldova,  la  31 
ianuarie  1844,  a  fost  adoptată  „Legea 
„pentru  regularisirea  țiganilor  Mitro-
poliei, a episcopilor și a mănăstirilor în 
deobște”.  La  14  februarie  1844,  a  fost 
votată  legea  prin  care  sclavii  statului, 
sedentari  sau  nomazi,  deveneau  liberi. 
În  1851  Barbu  Știrbei  ia  hotărârea  ca 
statul  să răscumpere și să elibereze pe 
toți  sclavii  particularilor  care  sufereau 
maltratări.

La  22  decembrie  1855,  în  Moldova,  e 
votată  „legiuirea  pentru  desființarea 
sclaviei,  regularea  despăgubirei  și  tre-
cerea emancipaților la dare”. „Legiuirea 
pentru  emanciparea  tuturor  țiganilor 
din Principatul  Țării  Românești” a fost 
promulgată la 20 februarie 1856. [3]

În perioada interbelică, în viața politică 
din România nu a existat  o „problemă 
țigănească”, așa cum a existat o „proble-
mă  evreiască”.  Semnificative  în  acest 
sens sunt relațiile de colaborare care au 
existat  între  unele  partide  politice  și 
politicieni  români  și  liderii  romi.  Unii 
lideri  rromi  s-au înscris  în  aceste  par-
tide.  În  ajunul  alegerilor  parlamentare 
din 1937, ziarul  Țara Noastră, oficiosul 
Partidul  Național  Creștin,  condus  de 
Octavian Goga,  a apărut în ediție  spe-
cială săptămânală pentru rromi.

Situația  rromilor  în  deceniile  de  dina-
intea celui de-al Doilea Război Mondial 
o  cunoaștem  relativ  bine,  îndeosebi 
datorită  cercetărilor  etnografice  și  so-
ciologice întreprinse atunci. La recensă-
mântul  populației  din  1930,  s-au  de-
clarat țigani 262.501 persoane, adică 1,5 
la sută din populația României.  Dintre 
acestea,  221.726 (84,5 la sută din total) 
trăiau în sate, iar 40.775 (15,5 la sută) în 
orașe. Ei erau, în genere, marginalii sa-
telor și orașelor.

În cursul transformărilor economice din 
epocă, mai ales prin reforma agrară din 
1920,  mulți  dintre  ei  au  dobândit  un 
statut social apropiat de cel al țăranilor 
români.  Aceasta  a  favorizat  integrarea 
lor în comunitatea sătească - un proces 
care, de fapt, începuse de mult, o dată cu 
sedentarizarea.

Mai mult, dezvoltarea socială și econo-
mică a dus la apariția  unei elite rrome 
de  tip  nou,  reprezentată  de  artiști  co-
mercianți,  intelectuali,  care s-au impli-
cat în problemele comunității și care au 
creat  organizații  ale  rromilor.  Cea mai 
importantă  a  fost  Uniunea  Generală  a 
Romilor din România, fondată în 1933, 
care a continuat să funcționeze, formal, 
și în timpul războiului. [4]

Măsura deportării rromilor în Transnis-
tria a fost luată personal de Ion Anto-
nescu,  așa  cum a  și  declarat  acesta  la 
procesul din 1946. Amintim că nici unul 
dintre ordinele lui Antonescu privitoare 
la rromi nu poartă semnătura lui și nici 
nu au fost publicate în  Monitorul Ofi-
cial sau în  altă  parte.  Ele  au fost  date 
verbal miniștrilor și transmise spre exe-
cutare  Inspectoratului  General  al  Jan-
darmeriei. Faptul că Antonescu a urmă-
rit îndeaproape modul în care erau exe-
cutate aceste ordine sugerează că politi-
ca față de rromi aplicată în România în 
anii războiului a fost creația lui.

Ideea deportării rromilor în Transnistria 
nu a existat de la începutul guvernării 
lui Antonescu. Atunci când a fost pusă 
pentru prima dată problema luării unor 
măsuri împotriva rromilor, în februarie 
1941, nu putea fi vorba de Transnistria.
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În ședința Consiliului de Miniștri din 7 
februarie  1941,  când  a  cerut  scoaterea 
romilor din București, Ion Antonescu a 
vorbit  despre așezarea acestora în sate 
compacte din Bărăgan; el avea în vedere 
construirea  în  acest  scop  a  trei-patru 
sate,  cu câte 5-6.000 de familii  fiecare. 
Ideea nu a fost pusă în aplicare, dar este 
ilustrativă  pentru  modul  în  care  era 
gândită  în  acel  moment  soluționarea 
„problemei” rromilor. Abia după ce Ro-
mânia a dobândit Transnistria, a apărut 
posibilitatea deportării rromilor în acest 
ținut din afara granițelor țării. În 1942, 
când s-a trecut la măsuri efective împo-
triva  rromilor,  exista  deja  precedentul 
deportării evreilor, care începuse în toa-
mna anului  1941.  Decizia  de  a-i  „eva-
cua” pe rromi dincolo de Nistru a fost 
luată  personal  de  Antonescu,  în  mai 
1942.  Când  s-a  efectuat  recensământul 
rromilor-„problemă” (25 mai 1942), soar-
ta  acestor oameni  fusese deja hotărâtă 
de  Conducătorul  Statului.  La  22  mai 
1942 Președinția Consiliului de Miniștri 
a transmis Ministerului Afacerilor Inter-
ne  dispozițiile  mareșalului  Antonescu 
referitoare la deportarea în Transnistria 
a unor categorii de romi. [5]

Ion  Antonescu  declarase:  „Toți  țiganii 
din București trebuie scoși. Dar înainte 
de a-i scoate, trebuie să ne gândim unde 
îi ducem și ce facem cu ei. Soluția ar fi 
fost să așteptăm până se asanează Băl-
țile Dunării,  ca să facem sate țigănești 
acolo  și  să-i  ocupăm cu  pescuitul  etc. 
(...). O altă soluție este să intrăm în tra-
tative cu proprietarii  mari.  În Bărăgan,

totdeauna a fost lipsă de brațe de mun-
că. Să construim aceste sate, nu defini-
tiv, dar să facem niște case și barăci, or-
ganizație  sanitară, comerț, cârciumi etc. 
Să facem o statistică a lor și să-i ridicăm 
odată, în masă, și-i aducem în acele sate. 
Facem  trei-patru  sate,  de  câte  5-6.000 
familii,  și  instalăm acolo  gardienii  îm-
prejurul lor, să nu poată să iasă. Ei își 
trăiesc viața  acolo și  găsesc  de  muncă 
acolo”. [6]

Recensământul rromilor-„problemă” din  
mai  1942. Recensământul  efectuat  de 
Jandarmerie și Poliție în întreaga țară, la 
25 mai 1942  — după ce, inițial, operați-
unea fusese planificată pentru 31 mai — 
a fost ordonat de mareșalul  Antonescu 
și a urmărit stabilirea persoanelor care 
intrau  în  categoria  rromilor-„proble-
mă”.  Au fost  înregistrați,  împreună cu 
familiile  lor:  rromii  nomazi  și,  dintre 
romii stabili (sedentari), aceia care sufe-
riseră condamnări, recidiviștii și cei fără 
mijloace de existență sau fără ocupație 
precisă din  care să  poată trăi.  Au fost 
trecute pe liste, în total, 40.909 persoa-
ne:  9.471 de  romi  nomazi  și  31.438 de 
romi stabili. Conform ordinului Ministe-
rului Afacerilor Interne din 17 mai 1942, 
până la noi ordine rromii specificați în 
liste  nu mai puteau să se deplaseze în 
afara județului în care au fost recenzați 
și urmau să fie ținuți în strictă evidență 
de organele de ordine. Listele cu rromii 
din cele două categorii, întocmite pe co-
mune, orașe și județe, au fost înaintate 
Inspectoratului General al Jandarmeriei. 
Deportările  s-au  făcut   din  rândurile 

cetățenilor  înregistrați  la  acest  recen-
sământ.  Cu  puține  excepții,  cei  cca. 
25.000 de rromi  din  România,  „evacu-
ați”  în  Transnistria,  figuraseră inițial 
pe  listele  întocmite  de  Jandarmerie  și 
Poliție la sfârșitul lunii mai. [7]

Deportările  de  rromi  în  Transnistria. 
Deportarea nomazilor (iulie-august ʼ42). 
Deportările au început la 1 iunie 1942, 
cu rromii nomazi. Începând cu acea zi, 
ei  au fost  strânși  de către  organele de 
jandarmi  în  capitalele  de  județ  și  apoi 
duși în Transnistria. Ordinul de evacu-
are „a tuturor șatrelor de țigani nomazi 
din întreaga țară” a fost dat personal de 
mareșalul   Antonescu.  Rromii   nomazi 
s-au deplasat pe jos sau cu căruțele, din 
post în post, astfel că transportul până 
la destinație  a durat  câteva săptămâni. 
Operațiunea  s-a  încheiat  oficial  la  15 
august 1942. Cei care în momentul eva-
cuării se aflau pe front sau mobilizați în 
țară au fost scoși din evidențele milita-
re, printr-un ordin al Marelui Stat Ma-
jor, trimiși acasă și îndrumați pe urma 
familiilor  în  Transnistria.  Până  la  2 
octombrie  au  fost  evacuați  în  Trans-
nistria în total 11.441 de nomazi (2.352 
de  bărbați,  2.375  de  femei  și  6.714  de 
copii).

Deportarea  rromilor  sedentari  consi-
derați  „indezirabili”  (septembrie  1942). 
În ceea ce privește rromii stabili recen-
zați  în  mai  1942,  într-o  primă  etapă 
autoritățile au procedat la o triere a lor. 
Pentru evacuarea cu primul lot au fost 
aleși  rromii  „periculoși  și  indezirabili”, 
împreună cu familiile lor, în total 12.497 
de persoane. Ceilalți 18.941 urmau să fie 
evacuați ulterior. Familiile rromilor mo-
bilizați  și  rromii  mobilizabili,  cu  fami-
liile  lor,  rămâneau  pe  loc,  chiar  dacă 
figurau  în  categoria  celor  considerați 
periculoși   În momentul în care a înce-
put  deportarea  nomazilor,  autoritățile 
nu  aveau  un  plan  clar  de  acțiune  în 
privința rromilor stabili. Ei urmau să fie 
evacuați în Transnistria sau internați în 
lagărele din țară. Până la urmă s-a optat 
pentru  prima  variantă.  Planul  inițial 
prevedea transportarea rromilor cu aju-
torul vaselor, pe Dunăre și apoi pe Ma-
rea Neagră, până în Transnistria, în luna 
iulie a anului 1942. Operația a fost pre-
gătită în cele  mai  mici amănunte, dar 
s-a  renunțat  la  transportul  pe  apă  și 
rromii  au  fost  transportați  pe  calea 
ferată.
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Începutul  „evacuării”  pe  calea  ferată  a 
fost fixat, inițial, de Ion Antonescu la 1 
august  1942.  Operațiunea  a  fost,  însă, 
amânată,  astfel  că  deportarea  rromilor 
sedentari  a  fost  făcută  între  12  și  20 
septembrie  1942,  cu  nouă  trenuri  spe-
ciale, formate în diferite orașe din țară. 
Modificarea planului de deportare expli-
că de ce „evacuarea” a fost făcută abia în 
septembrie 1942.

În  Transnistria  au  fost  deportați,  în 
septembrie 1942, 13.176 de rromi seden-
tari. Numărul persoanelor deportate era 
mai  mare  decât  fusese  hotărât  și,  în 
plus, listele celor evacuați nu coincideau 
cu listele celor propuși pentru evacuare. 
Ancheta  făcută  în  legătură  cu  această 
situație a stabilit că unele dintre persoa-
nele trecute pentru evacuare erau dispă-
rute  și  au fost  înlocuite  cu  altele  care 
voiau să plece în Transnistria.  [8]  Prin-
tr-o decizie  a  Guvernământului  Trans-
nistriei din 18 decembrie 1942, regimul 
rromilor evacuați în Transnistria a fost 
reglementat în sensul următoarelor pre-
vederi: așezarea țiganilor în sate, în gru-
puri  de  150-350,  după  necesități  și 
posibilități  de  utilizare  la  muncă,  sub 
conducerea unuia dintre ei, cu obligația 
de a presta muncă ce li se impune, fiind 
retribuiți  ca  și  muncitorii  localnici; 
muncitorii  calificați vor fi întrebuințați 
potrivit  meseriei  lor  în  atelierele  exis-
tente și în cele care se vor mai înființa; 
ceilalți țigani vor fi constituiți în echipe 
de lucru, sub supravegherea unuia din-
tre ei. Acestea vor fi utilizate la muncile 
agricole,  tăiatul  lemnelor  în  păduri, 
confecționarea  de  obiecte  de  lemn, 
strângerea pieilor, mațelor și părului de 
animale,  colectarea  metalelor,  macula-
turii, zdrențelor ș.a.; toți țiganii în vârs-
tă de 12-60 de ani, fără deosebire de sex, 
sunt  obligați  să  muncească  în  ateliere 
sau în echipele de lucru constituite; ți-
ganilor care vor da un randament supe-
rior celui normal li se vor acorda premii 
egale cu 30 la sută din valoarea surplu-
sului  de  muncă  prestată;  conducătorii 
grupelor din sate  răspund de  prezența 
în  localitate  a  țiganilor,  iar  suprave-
ghetorii echipelor de lucru, de prezența 
la  muncă;  țiganii  care  vor  părăsi  fără 
autorizație localitatea în care li s-a fixat 
domiciliul sau vor lipsi nemotivat de la 
lucru  vor  fi  internați  în  lagărul  de 
represalii  care va fi  înființat în fiecare 
județ.

Condițiile  de  existență  în  locurile  de  
deportare. [9] „[...] Pe timpul cât au stat 
în cazărmile de la Alexandru dar, țiganii 
au trăit într-o mizerie de nedescris. Erau 
alimentați insuficient. Li se dădeau 400 
gr pâine pentru cei capabili a munci și 
câte 200 gr pentru bătrâni și copii. Li se 
mai  dădea  puțini  cartofi  și  foarte  rar 
pește sărat și acestea în cantități extrem 
de mici.  Din cauza proastei  alimentări, 
unii țigani – aceasta o formează majori-
tatea  –  au  slăbit  într-atât  că  au  ajuns 
numai  schelete.  Zilnic  mureau  –  mai 
ales în ultimul timp – câte 10-15 țigani. 
Erau  plini  de  paraziți.  Vizită  medicală 
nu li se făcea deloc, iar medicamente nu 
aveau.  Sunt  goi,  fără  haine  pe  ei,  iar 
rufăria  și  îmbrăcămintea  le  lipsește  de 
asemenea completamente. Sunt femei al 
căror corp (partea inferioară) este gol în 
adevăratul sens al cuvântului. Săpun nu 
li  s-a  dat  de  când  au  venit,  din  care 
cauză nu s-au spălat nici ei și nici n-au 
putut să-și spele singura cămașă ce o au. 
În general situația țiganilor este groaz-
nică  și  aproape  de  neînchipuit.  Din 
cauza mizeriei mulți  dintre ei au ajuns 
niște umbre și aproape sălbateci. Aceas-
tă stare a lor se datorește din cauza relei 
cazări și alimentări, precum și a frigului. 
Din cauza foametei la care sunt supuși, 
i-au  speriat  pe  ucraineni  cu  furturile. 
Dacă  în  țară  unii  țigani  se  țineau  de 
furturi, o făceau din obișnuință, pe când 
acolo  și țiganul care în țară era cinstit 
s-a pus pe furat, căci foamea l-a dus la 
acest gest rușinos. Din cauza răului tra-

tament,  până  în  ziua  de  25  noiembrie 
a.c. au murit 309 de țigani. Au fost gă-
site cadavre de țigani pe șoseaua Ocea-
cov-Alexandrudar. Aceștia au murit de 
foame și frig. Dar că țiganii de la cazăr-
mile  Alexandrudar  au  fost  cazați  mai 
omenește  prin  comunele  arătate  mai 
sus, încă nu s-a rezolvat problema țigă-
nească din județul Oceacov. Li s-a ame-
liorat întrucâtva doar situația, fiind ex-
puși  mai  puțin  frigului  și  că  au  fost 
deparazitați. Dar dacă nu li se va da și 
lemne sau alt combustibil, țiganii vor fi 
în stare să facă din case ceea ce au făcut 
din cazărmi,  niște  locuințe  nelocuibile. 
Și frigul o să-i ducă și la aceasta, fără să 
se gândească că răul și-l agravează, și că 
pericolul de a muri de frig este mai ma-
re. De asemenea, dacă nu li se va da o 
alimentație  omenească,  asistență medi-
cală și  medicamente,  precum și îmbră-
căminte  la  unii,  mortalitatea  țiganilor 
nu  o  să  scadă,  dar  va  crește  pe  zi  ce 
gerul  va crește  și  el.  De  asemenea,  se 
vor intensifica furturile de la ruși (ucra-
ineni). De altfel, populația băștinașă este 
foarte  revoltată  și  starea  de  spirit  a 
acesteia  este foarte scăzută prin  faptul 
că au fost evacuați din casele lor în timp 
de iarnă pentru ca aceste case să fie date 
pe seama țiganilor, pe care nu pot să-i 
sufere”.

„De patru luni noi nu am primit nimic 
de la fermă sau stat, ci trăim numai de 
pe urma muncii noastre și din veniturile 
ce  realizăm  prin  vânzarea  pieptenilor. 
Din veniturile  ce  le  avem de pe  urma 
vânzării  pieptenilor  noi  am  putut  în 
iarna aceasta să  ne îmbrăcăm și  să ne 
hrănim  într-un  chip  omenos”.  Situația 
nu  a  fost,  însă,  aceeași  peste  tot.  În 
unele  locuri  rromii  s-au  confruntat  cu 
foametea și cu frigul și în 1943. Situația 
a fost deosebit de gravă în județul Golta. 
Raportul  Legiunii  de  Jandarmi  Golta 
către  Inspectoratul  General  al  Jandar-
meriei din 10 mai 1943 descrie, de fapt, 
un  regim de  exterminare  aplicat  evre-
ilor și  rromilor:  „Am onoare a raporta 
că,  din  informațiunile  pe  care  le-am 
verificat  în  tot  județul,  reiese  urmă-
toarele:  La  evrei  nu li  se  dă hrană  de 
luni de zile. La fel țiganilor și Lagărului 
Golta, unde sunt un număr de 40 indi-
vizi.  Toți aceștia muncesc și se cere să 
muncească  căzând  de  pe  picioare  din 
cauza foamei. Rugându-vă să binevoiți”. 
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Adevărul
este că pentru a intui

 anvergura ororii

nu trebuie să-l înțelegem 
sau să-l transcendem,

ci mai degrabă
să îi spunem nu,

să îi rezistăm.

(Emil Fackhenheim)
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Într-un  alt  raport,  din  22  noiembrie 
1943,  de  data  aceasta  către  Prefectura 
Județului  Golta,  Legiunea  de  Jandarmi 
arată  că  rromii  internați  în  lagărul  de 
muncă  Golta  (o  parte  dintre  cei  care 
încercaseră  fără  succes  să  fugă  din 
Transnistria) erau în situația de a muri 
de foame. Tot în acest județ, Ion Stancu, 
„primarul  țiganilor”  din  comună  Ca-
mina Balca, reclamă, în luna septembrie 
a aceluiași an, faptul că oamenii săi nu 
primeau hrană suficientă: „Ziua lucrăm 
la colhoz, dar noaptea facem patrula la 
post, ne dă mâncarea foarte puțină, 300 
de grame de făină, cartofi 500 de grame 
și sare 10 grame pe fiecare persoană, fă-
ră alte mijloace de alimente, untdelemn 
nu căpătăm de 8 luni de zile”.

În același timp, autoritățile  acuzau des 
faptul că rromii căutau să se sustragă și 
atunci când existau posibilități de mun-
că. Documentele spun că ei preferau să 
cutreiere  satele  și  să  cerșească.  Pentru 
a-și  procura  hrana,  unii  rromi  s-au 
dedat la furturi; au existat bande de tâl-
hari  formate  din  rromi.  Prin  infracți-
unile comise, acești deportați au terori-
zat populația ucraineană și au creat gre-
utăți  autorităților  române.  A existat  la 
rromi, totodată, o tendință generală de 
fugă din „coloniile” de la Bug. Prin orice 
mijloace, individual sau în grupuri, ei au 
încercat să se întoarcă în țară. De cele 
mai  multe  ori,  fugarii  erau  prinși  și 
aduși  înapoi.  Autoritățile  din  Trans-
nistria s-au aflat în imposibilitatea de a 
stopa acest fenomen. [10]

Numărul rromilor morți în Transnistria 
nu  este  cunoscut  cu  exactitate.  La  15 
martie 1944, când se pregătea evacuarea 
în  țară  a  cetățenilor  români  fără  deo-
sebire de origine, Subinspectoratul Ge-
neral de Jandarmi Odessa a raportat că 
avea în cuprinderea sa 12.083 de romi. 
Această  cifră  îi  desemnează  pe  romii 
care au supraviețuit deportării. Lor tre-
buie să li se adauge romii care au scăpat 
din  Transnistria  înainte  de  data  men-
ționată.  Este  vorba  de  persoanele  care 
au fost repatriate, în diferite momente, 
precum și de cei care au părăsit ilegal 
Transnistria, fără a mai fi trimiși înapoi 
în  locurile  de  deportare.  În  cele  două 
categorii au intrat aproximativ 2.000 de 
persoane, ceea ce ridică numărul supra-
viețuitorilor la aproximativ 14.000.

Aceasta  înseamnă  că  din  cei  peste 
25.000 de romi deportați, circa 11.000 au 
murit  în  locurile  de  deportare  și  doar 
aproximativ  14.000  au  supraviețuit 
Transnistriei.  Cifra de 6.439 de romi pe 
care  o  consemnează  Jandarmeria  în  a 
doua  jumătate  a  lunii  iulie,  când  a 
procedat la înregistrarea celor întorși în 
țară, cuprinde doar o parte dintre supra-
viețuitori. Nu erau incluși rromii de pe 
teritoriul urban, de care se ocupa Poli-
ția. Un număr deloc neglijabil de rromi 
a putut scăpa recenzării datorită condi-
țiilor de război. Părți din teritoriul țării 
erau  deja  ocupate  de  armata  sovietică 
sau  se  aflau în  zona  frontului.  În  acel 
moment,  unii  rromi  erau  pe  drumul 
spre  casă,  iar  alții  au  rămas  pe  loc  la 
retragerea  autorităților  române.  Dintre 
aceștia  din  urmă,  unii  aveau  să  fie 
repatriați după încheierea războiului, în 
timp de alții se vor răspândi, ulterior, în 
cuprinsul U.R.S.S.

Revenirea  în  țară  a  supraviețuitorilor  
(1944). Rromii  care au supraviețuit  de-
portării s-au întors în țară în primăvara 
anului 1944, o dată cu retragerea arma-
tei și autorităților române în fața ofen-
sivei sovietice. Încă din toamnă lui 1943, 
părăsirea fără autorizație a locurilor de 
deportare  a  căpătat  proporții  de masă, 
cei prinși fiind, însă, retrimiși în Trans-
nistria. Dar, în martie-aprilie 1944, fără 
a aștepta din partea autorităților vreun 
ordin de repatriere, rromii, în grup sau 
individual, s-au retras dincoace de Nis-
tru și apoi în interiorul țării.

În unele cazuri, aceasta s-a făcut cu con-
cursul direct al unităților militare româ-
ne și germane în retragere și al lucră-
torilor de la căile ferate.

La 19 apr. 1944, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei a dat ordin ca romii fugiți 
din  Transnistria  să  fie  opriți  pe  loc  și 
puși la muncă. Ordinul a fost repetat la 
17  mai.  Acestor  rromi  li  s-a  fixat  un 
domiciliu provizoriu și li s-a interzis să 
circule.  Ei  urmau  să  fie  repartizați  pe 
moșii pentru muncă. Dar, datorită vieții 
pe care au dus-o în Transnistria, majori-
tatea erau inapți pentru muncă. Ceilalți 
au fost plasați la diferiți proprietari pen-
tru munci  agricole.  Au fost,  însă, frec-
vente situațiile în care rromii refuzau să 
lucreze, pe motiv că nu se pricep, ceea 
ce a exasperat autoritățile locale. Ei ră-
mâneau astfel pe mai departe în situația 
de muritori de foame. În aceste condiții, 
pentru unele grupuri s-a aprobat întoar-
cerea în satele de baștină.

Abandonarea politicii anti-rromi. Odată 
cu momentul 23 august 1944, când Ion 
Antonescu a fost înlăturat, iar legislația 
fascistă  abrogată,  s-a  pus  capăt  și  po-
liticii  anterioare  față  de  rromi.  La  13 
septembrie  1944,  Subsecretariatul  de 
Stat  pentru  Poliție  a  dat  ordin  ca  toți 
rromii  întorși  din  Transnistria  să  fie 
„lăsați  la  ocupațiile  lor,  luându-se  mă-
suri  ca  să  fie  îndrumați  la  diferite 
munci”. [11]
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În romanul lui Zaharia Stancu, „Șatra”, 
în plin război autoritățile dau oamenilor 
șatrei  un  ordin  de  strămutare  în  de-
părtate  ținuturi  neumblate  de  aceștia. 
Războiul nu e al lor; pentru ei trenurile 
care trec înțesate cu soldați, camioanele, 
tancurile pe care le văd n-au o realitate, 
nu sunt vii. Admirabilă observația auto-
rului pentru corturarii care privesc spre 
trenurile  ce aleargă spre front,  acestea 
sunt parcă „toate încărcate cu morți  și 
cu întuneric...” Him bașa știe prea bine 
și  o  afirmă  neîncetat  în  fața  autori-
tăților, că șatra lui nu are nimic cu răz-
boiul. Descoperă însă, într-o zi, că „răz-
boiul  avea  ceva  cu  șatra  lui”,  și,  înțe-
lept,  identificând Șatra  cu lumea celor 
vii, înțelege că războiul amenință toate 
viețuitoarele. [12]

Note și bibliografie:
[1] Alexandru I. Gonța, Studii de istorie 
medievală, Editura DOSOFTEI Iași, 1998
[2] Petre Petcuț, Petre Florin Manole, 
Istoria romilor din România.
[3] Ibidem, pag. 3
[4] Regimul Antonescu și apariția „pro-
blemei țiganilor”.
[5] Ibidem
[6] Stenogramele ședințelor Consiliului 
de Miniștri. Guvernarea Ion Antonescu, 
vol. II, ed. Marcel-Dumitru Ciucă, 
Aurelian Teodorescu, Bogdan Florin 
Popovici, București, Arhivele Naționale 
ale României, 1998, p. 181
[7] Regimul Antonescu și apariția „pro-
blemei țiganilor”.
[8] Internațional Commission on The 
Holocaust în Romania, Final Report, 
Editura Polirom.
[9] Ibidem
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12] Zaharia Stancu, Șatra, Editura 
Litera, București, 2010.
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Până nu  demult,  comunismul  însemna 
pentru mine o simplă perioadă negativă 
ca și altele prin care a trecut România. 
În  mintea  mea noțiunea  de  comunism 
era alăturată spuselor părinților mei cu 
privire la cozile interminabile la maga-
zine,  la  restricțiile  de  tot  felul  și  la 
utilizarea minimă a noilor tehnologii în 
acele  vremuri.  Prin  aceste  câteva 
cuvinte  puteam  descrie  cândva  comu-
nismul.  Nu știam atunci  prea multe  și 
nici  nu  puteam înțelege  tot  ceea  ce  a 
însemnat acest  regim.  În  prezent  totul 
este diferit în mintea și concepția mea 
cu  privire  la  semnificația  acestei  ide-
ologii și perioade. Ce s-a schimbat între 
timp? Aș putea spune că școlaritatea și 
studiul mai aprofundat al istoriei seco-
lului al XX-lea a avut un rol important 
în această privință. Întotdeauna am fost 
de părere că o persoană curioasă este o 
persoană  activă,  care  învață  și  desco-
peră  în  fiecare  zi  câte  ceva.  Nu m-am 
gândit,  în  schimb,  dacă  satisfacerea 
anumitor  curiozități  este  întotdeauna 
benefică.  De  pildă mi-am dorit  să  aflu 
îndeaproape  în  ce  a  constat  comunis-
mul,  nazismul sau alte  regimuri  totali-
tare,  după  ce  am  constatat  că  simpla 
pronunțare a acestor cuvinte reprezintă 
și acum un motiv de îngrijorare, încrun-
tare sau disconfort pentru unii oameni. 
De aceea am citit, am învățat, am com-
parat  iar  ceea  ce  am  aflat,  în  special 
despre trecutul României comuniste, nu 
mi-a creat o stare prea plăcută. Dar ceea 
ce  m-a  surprins  cu  adevărat  a  fost  să 
constat că urmările comunismului nu s-
au datorat unor monștrii  veniți dintr-o 
altă lume, care în mod misterios au fost 
îndepărtați în 1989, ci totul a fost opera 
unor alți oameni.

Totul a început cu Marx și Engels, dar 
toți cei care au fost după el au perfectat 
visul și l-au pus în practică, provocând 
una  din  marile  tragedii  universale. 
Multă  vreme  mi-au  răsunat  în  minte 
întrebări  cărora,  nici  în  momentul  ac-
tual, nu le-am găsit un răspuns: Cum de
a fost posibil ca unii oameni să facă așa

ceva altor oameni, semenilor lor? Cum 
de au fost capabili de asemenea nedrep-
tăți fără nicio remușcare? A fost comu-
nismul  îndepărtat?  Dacă acest  regim a 
avut consecințe grave în întreaga lume, 
înseamnă că a fost puternic susținut de 
adepții  acestei  ideologii  care au crezut 
necondiționat în ea. Comunismul a fost 
în  cea  mai  mare  parte  îndepărtat,  din 
punct  de  vedere  politic.  Mentalitatea 
este  cel  mai  mare  adversar  al  nostru, 
deoarece  uneori  suntem chiar noi  sur-
prinși de cum și ce gândim. Prin urmare 
nu  vom  putea  ști  ce  gândesc  ceilalți, 
dacă  detestă  sau încă  apreciază  comu-
nismul. În plus tot ceea ce se întâmplă 
în viața noastră ne influențează într-un 
fel sau altul. De aceea această ideologie 
a rămas imprimată în mintea și memo-
ria oamenilor care au trăit în perioada 
comunistă.

În  timpul  comunismului  drepturile  și 
libertățile  cetățenilor  erau  grav  în-
călcate  și  era  promovată  violența  (po-
litică),  însă  aceste  aspecte  continuă  să 
existe și astăzi, într-o oarecare măsură. 
Acest lucru este cel mai bine evidențiat 
în  familiile  în  care  părinții  au  fost 
profund influențați de tot ce a însemnat 
acest  regim. Se  regăsesc  și în  prezent 

numeroase cazuri  în  care  copiii  nu au 
dreptul  să  vorbească în  fața  părinților, 
nici pe departe să-și exprime punctul de 
vedere,  doar  pentru  că  părinții  consi-
deră că așa este normal, pentru că „așa 
era  pe  vremea  lor”,  iar  ei  așa  au  fost 
obișnuiți. Prin urmare, din păcate comu-
nismul continuă să existe și astăzi prin 
cei care nu s-au putut adapta vremurilor 
noi  și  schimbărilor  apărute  și  a  căror 
mentalitate nu a putut fi schimbată de-a 
lungul tinerii noastre democrații.

Nedreptățile pe care le-au suferit oame-
nii  din cauza comunismului  și  care au 
rămas  nepedepsite  ne  îndeamnă  să  le 
facem dreptate, să îi răzbunăm. Dar cum 
va  putea  fi  posibil  acest  lucru  când 
mulți  dintre noi nici nu știu despre ce 
este  vorba,  când  cei  care  pot  schimba 
ceva nu sunt dornici să facă acest lucru? 

Câți dintre noi știu în ce a constat Expe-
rimentul  Pitești?  Câți  dintre  noi  au 
auzit despre acesta, sau câți știu cu cât 
sacrificiu uman a fost construit Canalul 
Dunăre-Marea Neagră?

Pentru  aceasta,  în  memoria  celor  care 
nu au avut de ales, pentru cei  care au 
luptat până în ultima clipă, deși știau că 
erau condamnați  și  fără scăpare, noi  – 
cei care avem de ales, cei care datorită 
lor avem drepturi, cei care putem spune 
da sau nu, vreau sau nu vreau, îmi place 
sau  nu  îmi  place,  noi  trebuie  să  fim 
recunoscători și să continuăm lupta, în 
numele lor, pentru ca orice manifestare 
cu rădăcini comuniste să fie sancționată 
și eradicată.
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Primul pas este informarea. Cu cât vom 
ști  mai  multe,  cu  atât  vom  avea  mai 
multe șanse. Mulți oameni nu știu în ce 
a  constat  comunismul  în  realitate,  de 
aceea  nu  pot  ști  că  acesta  ne  influ-
ențează și acum viețile. Mulți se mulțu-
mesc  să  creadă  doar  că  oamenii  sunt 
diferiți  unii  față  de  alții,  fără  a  con-
știentiza că acei  oameni violenți,  auto-
ritari, care trec peste orice doar ca să își 
atingă  obiectivele  sunt  victime ale  co-
munismului. Dacă ar trebui să stabilim 
un principal responsabil, oare care ar fi 
acela? Ceaușescu? În niciun caz. Acesta 
nu a făcut altceva decât să continue cu 
trădarea,  minciuna  și  traiul  mizer  din 
România acelor vremuri. În plus, cultul 
lui Ceaușescu a avut un singur adresant 
dar mai mulți beneficiari. Am putea da 
vina pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, deoa-
rece a fost primul conducător al regimu-
lui comunist din țara noastră! Însă nici 
acesta nu a acționat după propria voință 
ci respectând cu sfințenie condițiile im-
puse de U.R.S.S. Responsabil ar putea fi 
comunismul sovietic, însă cum a ajuns 
U.R.S.S să ne influențeze? Ar trebui să 
mergem mai departe, până la Al Doilea 
Război Mondial care s-a finalizat cu ur-
mări dezastroase pentru România. Acor-
dul de procentaje, împărțirea sferelor de 
influență au avut rolul lor în ceea ce a 
urmat, anii de doliu impuși forțat Româ-
niei. Este imposibil să stabilim un vino-
vat, de aceea, rezonabil ar fi să dăm vina 
pe destin și să credem că așa ne-a fost 
dat. Dar este posibil ca într-o lume do-
minată de rațiune să credem în destin și 
să ne resemnăm cu acest gând? În orice 
caz,  destinul  ni-l  putem  face  singuri. 
Suntem cu toții  vinovați  că am tolerat 
asemenea ne-dreptate  din cauza căreia 
au  murit  atâția  oameni  nevinovați  în 
condiții greu de imaginat.

Suntem ceea ce creăm și girăm prin vot, 
astfel  prin  tolerarea  și  ignorarea  re-
minescențelor  comuniste  sau  chiar  a 
elementelor  de  continuitate  ale  comu-
nismului vom ajunge să fim dominați de 
acestea; doar pentru că nu am fost sufi-
cient  de  curajoși  să  spunem lucrurilor 
pe  nume,  doar  pentru  că  nu  putem fi 
corecți.

Până  nu  demult  mi  se  păreau  niște 
povești  grozave spusele bunicului  meu 
despre ceea ce a însemnat comunismul 
și  consideram că,  așa cum eu în igno-
ranța mea infantilă inventam fel de fel 
de povești cu monștrii în care eu eram 
eroul, la fel face și bunicul meu doar ca 
să  mă sperie.  Nu m-am speriat  atunci 
deoarece  eram  sigură  că  sunt  simple 
invenții  care  mi  se  păreau  amuzante, 
însă m-am speriat  mai  târziu când am 
constatat că totul era adevărat. Îmi era 
imposibil  să  cred  că  doar  dacă  cineva 
glumea pe seama conducătorului sau pe 
seama unui om important al statului era 
arestat,  bătut  sau  chiar  ucis.  Nu  îmi 
venea să cred  că existau niște  oameni 
care  îi  verificau  pe  ceilalți  și  la  orice 
abatere politică puteau fi arestați. Mi se 
părea  ridicol  ca  toți  oamenii  să  mun-
cească la un loc, în niște ferme colective 
numite  C.A.P.-uri,  iar  în  final  să  fie 
răsplătiți  într-un  mod  demn  de  milă 
pentru  munca  depusă.  Desigur  că  nu 
știam pe atunci  ce înseamnă colectivi-
zarea.  Eram  convinsă  că  bunicul  îmi 
spunea toate aceste povești doar ca să se 
victimizeze  și  ca  să  mă  determine  pe 
mine să îl  vizitez mai des, pentru că îl 
cam neglijam. 

Mă plictisea îngrozitor când îmi spunea 
că acum totul este diferit, că trebuie să 
prețuiesc fiecare minut, că am alte șanse 
și oportunități și că prin nepoții lui el va 
trăi viața pe care și-ar fi dorit-o dar care 
i-a fost răpită tocmai când începea să se 
bucure  de  ea.  Mai  târziu,  când  mi-am 
dat seama că bunicul  avea dreptate  în 
tot ce mi-a spus m-am considerat noro-
coasă doar pentru că trăiesc în această 
perioadă, însă nu pot descrie în cuvinte 
ura,  deznădejdea  și  neputința  pe  care 
am simțit-o când am aflat ce înseamnă 
comunismul.  Ce înseamnă comunismul 
pentru mine?  Nu cred că există  vreun 
cuvânt pentru a descrie asta sau vreun 
grad de comparație pentru a ilustra sen-
timentele și trăirile pe care le am doar 
când  mă  gândesc  la  acest  regim.  Co-
munismul înseamnă cele mai groaznice 
sentimente cumulate la un loc, formând 
un sentiment pentru care nu există încă 
o  denumire,  deoarece  acest  sentiment 
există doar în sufletul meu.

Comunismul  reprezintă  viața  bunicilor 
și a părinților mei. Comunismul înseam-
nă generația irosită a tinerilor cu con-
vingeri democratice care și-au petrecut 
cei mai fertili ani din viață pătimind în 
sistemul  penitenciar  comunist.  Pentru 
mine  comunismul  înseamnă  frustrările, 
neîmplinirile, dezamăgirile unor oameni 
care nu au acceptat șablonizarea socială 
și  politică,  care  se  sufocau în  România 
anilor  ’80.  Nu  în  ultimul  rând,  comu-
nismul observ că înseamnă cea mai bună 
etapă din viață, pentru cei care acceptă 
cu ușurință încolonarea și care au vocația 
slugărniciei.
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CĂLĂTORII – FERNWEH
Fernweh este unul din cuvintele-metaforă ale limbii germane. Nu există 

traducere totală pentru sensurile sale, așa cum nici „dor” nu poate fi 
integral trecut în semantica altei limbi. Reprezintă nevoia de a părăsi 

spațiile familiare pentru a descoperi locuri noi, este tânjirea după 
distanță, dorința de a experimenta ceva departe de casă, de a evada din 

rutina zilnică prin călătorie.

ISLANDA 
țara desprinsă din sălbăticia celor patru  

elemente 

(1-9 februarie 2014)

Cercul Polar. Marea Groenlandei. Atlanticul de Nord. În acest triunghi se 
află  o  insulă  apărută  din  joaca  focului  și  a  apei,  a  vulcanilor  și  a 
gheizerelor. Oamenii trăiesc și astăzi în bună vecinătate cu elfii, cu zânele 
și cu îngerii, dar ce urmează să vă arătăm nu este o poveste, ci se petrece 
într-o țară europeană marcată în orice atlas geografic: Islanda, un puzzle 
gigantic  format  din  fiorduri,  vulcani  activi,  ghețari,  gheizere,  câmpuri 
aride de lavă, canioane întinse pe o suprafață de 103.000 km pătrați, cu o 
populație de 319.500 de locuitori,  din care peste 200.000 se află doar în 
capitala Reykjavik și în zona sa metropolitană.

Țara  stă  pe  un  strat  bazaltic  de  600  m,  format  în  urma  unei  erupții 
vulcanice înregistrate acum circa 20 milioane de ani, este traversată de 
Dorsala Medio-Atlantică, o falie apărută prin depărtarea plăcii tectonice 
euro-asiatice  de  cea  nord-americană  în  procesul  de  derivă  al 
continentelor.  În  jurul  acestei  falii  se  înregistrează  o  intensă  activitate 
vulcanică (Hekla, cel mai activ vulcan de pe teritoriul țării, a erupt de 5 ori  
în ultimii 70 de ani). Subsolul fierbinte al Islandei nu este doar un blestem, 
ci și o binecuvântare pentru că generează ape termale și gheizere a căror 
energie  este  folosită  pentru  încălzirea  locuințelor,  serelor  și  piscinelor. 
Climatul este temperat-oceanic, cu ierni blânde și veri răcoroase: Curentul 
Golfului îi încălzește coasta sudică și îi asigură o vreme mai prietenoasă 
decât  ar  fi  de  așteptat.  Limba  vorbită  este  aproape  identică  cu  cea  a 
strămoșilor  Islandei,  vikingii,  iar  dragostea  pentru  literatură  este  de 
necontestat:  unul din 10 islandezi a scris cel  puțin o carte în viața lui. 
Acestea ar fi câteva detalii despre o țară fascinantă care te impresionează 
puternic,  are  o  forță  de  atracție  uimitoare,  încât  te  minunezi  în 
permanență,  la  orice  pas,  atâta  timp  cât  îi  bați  drumurile  și  locurile 
modelate de cele patru elemente esențiale.
 
Cum  am  ajuns  în  Islanda?  Prin  conjugarea  a  două  liste  de  vise  de 
călătorie! Am constat că atât eu, cât și Silviu, avem în primele poziții la  
capitolul  “Ce  îmi  doresc  să  văd  în  această  viață”  un  fenomen  natural 
aparte - aurora boreală - și am început să împletim detaliile legate de o  
coborâre în plan real al acestui vis comun. Călătoria în Islanda nu a fost 
simplu de organizat: detaliile de logistică și de costuri destul de serioase  
ne-au antrenat răbdarea în cele 5 luni, pe care le-am avut la dispoziție, și 
Silviu s-a întrecut pe sine în punerea la punct a tuturor aspectelor.
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AURORA  BOREALĂ  –  apropierea  de  Cercul  Polar  face  ca  Islanda  să  aibă  în 
mijlocul iernii doar câteva ore de lumină (la 1 ianuarie, 3 ore), iar de la sfârșitul  
lui  septembrie  până  la  începutul  lunii  mai,  în  nopțile  senine,  în  apropierea 
zonelor polare apare un fenomen optic spectaculos: aurora boreală. În Evul Mediu 
era interpretat ca avertisment pentru producerea unor catastrofe: război, foamete, 
molime,  iar  în  mitologia  norvegiană  era  considerat  reflectarea  scuturilor 
Walkiriilor lui  Odin.  Am urmărit  prognoza referitoare la șansele de apariție  a 
aurorei boreale, dar nu prea am avut noroc din cauza vremii capricioase, așa că, în 
ultima noapte în Islanda, am ajuns să ne confruntăm cu ultima șansă de a o vedea.  
Nu se anunța o probabilitate mare că va apărea, dar noi ne-am încăpățânat să o 
așteptăm lângă Cascada Seljalandsfoss și, spre uimirea noastră totală, și-a făcut 
apariția  timid  și  apoi  în  toată  splendoarea  ei:  visul  nostru  s-a  desfășurat 
spectaculos în fața ochilor timp de 3 ore și jumătate, perdelele de particule solară 
dansând sub vântul polar ca într-un balet ceresc.
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THINGVELLIR este locul de întâlnire a două falii care 
au  dat  naștere  Dorsalei  Medio-Atlantice  și  are  o 
semnificație deosebită pentru islandezi întrucât în 930 
s-a  întrunit  aici  pentru  prima  dată  Parlamentul, 
instituție  legislativă  și  juridică  supremă  a  statului 
până în 1262, când țara a intrat sub autoritatea regelui 
Norvegiei.  Reuniunile  parlamentare  aveau  loc  la 
Logberg (Stânca Legii), o platformă stâncoasă în fața 
căreia  se  deschide  o  perspectivă  largă  asupra  Văii 
Oxara, pe malul nordic al Thingvallavatn. 

GULLFOSS (Cascada de Aur) este 
cea  mai  spectaculoasă  cascadă  a 
Islandei.  Este  adăpostită  în 
canionul  format  de  râul  Hvita  și 
cuprinde  două  căderi  de  apă: 
prima are 11 m, a doua 21 m, apa 
vărsându-se  într-un  canion  lung 
de  2,5  km și  adânc de  70  m.  La 
începutul  secolului  al  XX-lea 
Gullfoss  făcea  parte  din  ferma 
Brattholt  a  lui  Tomas Tomasson, 
dar în anii 1920 o echipă de inves-
titori  străini  a  vrut  să  îndigu- 
iască  Hvita  ca  să  construiască  o 
hidrocentrală.  Deoarece  proprie-
tarul  fermei  a  refuzat  să  vândă 
terenul, aceștia au încercat să ob- 
țină  aprobarea  guvernului.  Sigri- 
dur, fiica lui Tomasson, a mers la 
Reykjavik ca să protesteze și chiar 
a  amenințat  că  se  va  arunca  în 
cascadă  dacă  guvernul  aprobă 
construirea.  Ea  a  obținut  susți- 
nerea  islandezilor  și  proiectul  a 
eșuat, iar la 20 de ani de la moar- 
tea ei, Gullfoss-ul a devenit rezer- 
vație naturală.
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OXARAFOSS este  o  cascadă  mica  în  Parcul  Național 
Thingvellir,  pe  Valea  Oxara.  Cuvântul  foss înseamnă  în 
islandeză  „cascadă”  și  toate  denumirile  căderilor  de  apă 
conțin această particulă lingvistică.

STROKKUR 
Valea  Haukadalur  pare  așezată  pe  un  cazan  clocotitor: 
aerul  miroase  a  sulfuri,  iar  din  solul  sărac  își  fac  loc 
gheizere, izvoare termale, fumarole și vulcani noroioși. Cel 
mai mare gheizer al insulei a fost Geysir, care aruncă apa 
la 80 m înălțime și care acum este inactiv, făcându-i loc lui 
Strokkur, un frate mai mic, activ, care erupe la 6-8 minute, 
jetul ajungând la 15-30 m.

sociomania

  

sociomania



REYKJAVIK este  capitala  cea  mai  nordică 
din  lume.  Potrivit  Landnamabok  (Cartea 
Întemeierii  Islandei)  colonistul  norvegian 
Ingolfur  Arnarson  a  fost  impresionat  de 
natura din aceste locuri și a întemeiat în 871 
e.n.  o  fermă,  botezând  locul  „Golful  care 
fumegă”. Nu am găsit grandoarea capitalelor 
europene, dar am fost cuceriți de cochetăria 
centrului  istoric,  de  casele  din  lemn  îm- 
brăcate în tablă colorată, de Lacul Tjornin, 
de  țărmul  Atlanticului  și  de  o  intensă  ac- 
tivitate urbană.  Suficient de mică pentru a 
asigura  intimitate,  dar  îndeajuns  de  so- 
fisticată  încât  să  nu  devină  monotonă, 
capitala Islandei are un farmec aparte și e- 
mană  o  energie  neobișnuită,  alimentată 
poate de forțele naturii care modelează pă- 
mântul  islandez  și  de  firea  fermă  a  locu- 
itorilor  săi,  urmași  ai  coloniștilor  vikingi 
care s-au înstăpânit aici, acum aproape 1.150 
de  ani.  Hallgrimskirkja  este  cea  mai  mare 
biserică  din  Islanda,  ridicată  între  1945  și 
1986,  după  proiectul  arhitectului  Gudjon 
Samuelsson,  care  a  vrut  să  surprindă  prin 
aspectul  ei o salvă de lavă sau un gheizer, 
simboluri ale peisajului islandez.
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LAGUNA ALBASTRĂ se  află  pe  câmpurile  întunecate  de 
lavă  ale  peninsulei  Reykjanes  și  este  cel  mai  cunoscut 
complex termal din Islanda. Laguna a fost creată accidental, 
în 1976, când centrala electrică din Svartseng a deversat ape 
sărate  peste  câmpurile  de  lavă  din  vecinătate.  Conținutul 
ridicat de silicați a făcut ca rocile să se sudeze, apa să nu se  
mai poată scurge în pământ și să se acumuleze în craterele  
vulcanice.  Compoziția  sa  chimică  și  bacteriologică  este 
unică în lume: pe lângă calciu, natriu, magneziu, clor, flor, 
dioxid  de  carbon,  dioxid  de  siliciu,  sulfați,  conține  alge 
albastre și verzi  care îi  conferă o culoare ireală.  Apa este 
sănătoasă și lipsită de reziduuri, cu o temperatură de 36-37 
grade Celsius,  și  este  schimbată  la  40 de  ore.  Noi  ne-am 
bălăcit  mai  bine  de  5 ore  sub un cer  morocănos,  pus  pe 
ploaie, la început de februarie, iar imaginile sunt mai mult 
decât grăitoare!

Parcul Național VATNAJOKULSTHJODGARDUR
Se  întinde  pe  12.000  km pătrați,  ceea  ce  reprezintă  12%  din 
suprafața Islandei, și cuprinde o serie de extreme: cel mai înalt 
vârf  muntos,  Hvannadalshnjukur,  la  2.110  m,  cele  mai  mari 
erupții  vulcanice,  cele  mai  scăzute  temperaturi,  cel  mai înalt 
nivel  de precipitații  și  cele mai violente vânturi.  Aici  se  află  
3.300  kilometri  cubi  de  gheață,  fiind  adăpostit  cel  mai  mare 
ghețar din Europa și al treilea ca mărime din lume. Limbile de  
gheață  care  pleacă  din  Vatnajokull  au  devenit  ghețari  de 
dimensiuni  considerabile,  dar  extrem  de  expuși:  crevasele 
adânci pot fi mascate de zăpadă proaspătă, iar viscolele pornesc 
pe neașteptate și aventura pe un asemenea teren nu se face fără 
ghid.

SELJALANDSFOSS este o cascadă ce poate fi traver- 
sată prin spatele perdelei de apă.
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SOLHEIMAJOKULLSOLHEIMAJOKULL  este un ghețar din Parcul  Naționaleste un ghețar din Parcul  Național  
Skaftafell, pe care am mers cu ghid și doi englezi, pentruSkaftafell, pe care am mers cu ghid și doi englezi, pentru  
a face escaladă pe gheață, cu colțari și tot echipamentula face escaladă pe gheață, cu colțari și tot echipamentul   
necesar. Ghidul ne-a povestit despre erupțiile vulcanice:necesar. Ghidul ne-a povestit despre erupțiile vulcanice:   
în 1783, la două zile după erupția vulcanului Laki (nivelulîn 1783, la două zile după erupția vulcanului Laki (nivelul   
6  în  Indexul  Explozivității  Vulcanice),  pâcla  de  gaze6  în  Indexul  Explozivității  Vulcanice),  pâcla  de  gaze   
toxice a ajuns până în Insulele Feroe, Norvegia și Scoția,toxice a ajuns până în Insulele Feroe, Norvegia și Scoția,   
în  iunie  s-a  așezat  în  Finlanda,  iar  în  iulie  era  deja  înîn iunie  s-a  așezat  în  Finlanda,  iar  în  iulie  era  deja  în  
Rusia, Siberia și China. În momentul de vârf a acoperitRusia, Siberia și China. În momentul de vârf a acoperit   
25% din suprafața Pământului. Vulcanul a produs 12 km25% din suprafața Pământului. Vulcanul a produs 12 km  
cubi de lavă și peste 120 milioane tone de dioxid de sulf,cubi de lavă și peste 120 milioane tone de dioxid de sulf,   
ducând la dispariția a peste 20% din populația țării. ducând la dispariția a peste 20% din populația țării. 
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LAGUNA GLACIARĂ JOKULSARLON s-a născut de pe urma 
retragerii unui ghețar, a avut 8 km pătrați în 1975 și a ajuns la 15 
km pătrați în 1998. Bucăți uriașe s-au 
desprins din Breidamerkurjokull și 
plutesc pe suprafața apei, dându-ți o 
puternică senzație de ireal,
de trăire în direct
a Glaciațiunii. 

VIK este singura localitate fără port situată pe 
coasta Islandei. Plaja aflată la sud este 
faimoasă pentru nisipul său negru și pentru 
Reynisdrangur, niște „degete” bizare de stâncă, 
sculptate de valurile oceanului. Localnicii 
le-au numit Skessudrangar, Landdrangar și 
Langhamnar și le consideră trei troli surprinși 
de lumina zilei.

Islanda este o poveste pe care nu o poți epuiza. Este un roman fluviu care întrece până și 
Război și Pace. Este o țară în care trebuie să ai idee cam ce vrei să faci și să vezi pentru că 
nu îți permite să descoperi la fața locului decât foarte puține. Este un loc pentru 
maratoniști în ale călătoriei, dispuși să se adapteze la condiții, la vânt, la orele puține de 
lumină, la schimbări bruște de vreme, la decizii de întors din drum, chiar dacă nu mai aveai 
mult și ajungeai la destinație. Este și un rai natural și divers, făcut din încleștări, din 
presiuni, din frumusețe dură, care te învață regulile de început ale configurației 
Pământului. 

În aeroportul din Reykjavik erau citate din scriitori islandezi și unul mi s-a părut grăitor 
pentru a încheia darea de seamă despre călătoria noastră: ‟It’s a pity we don't whistle at one 
another like birds. Words are misleading.” (Halldor Laxness, Under the Glacier)

Fotografii de Silviu Nică
Sursa pentru informații geografice: Islanda – Colecția „Călător pe Mapamond”, 

Editura Ad Libri, 2010
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Zburăm la 11 600 m 
altitudine. Avionul e uriaș și 

spre norocul nostru e plin 
doar pe jumătate. Așa că 

pot să mă întind pe trei 
scaune și să încerc să dorm. 
Sunt obosit, drumul e lung 

și mă prinde din urmă fusul 
orar.

Zburăm cu Air New 
Zealand, una dintre cele 
mai bune linii din lume. 

Lumea e amabilă și 
zâmbitoare. E deja vineri, 
ora 14:30 local time (adică 
sâmbătă dimineața la noi). 
Am aterizat, luăm bagajele 
și o luăm la goană spre alt 

terminal să prindem zborul 
de Wellington, capitala 

țării. Zborul e scurt și 
avionul e mic. Zburăm 

destul de jos, cam pe la 3000 
m. Mă dor urechile, dar mă 
las furat de peisajul superb. 
Totul parcă e desenat, este 

ireal de frumos. Îmi aduc 
aminte că filmul Lord of  

The Rings a fost filmat aici.
Oh, my precious...

Aterizăm la Wellington și 
ne îndreptăm spre hotel. 

Orașul are cam 400 000 de 
locuitori și e capitala 

administrativă a țării. 
 

  

LNI
Liviu Mircea Popa
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Câteva clădiri înalte, în
rest multe case englezești 

(stilul victorian).
Se conduce ca în Anglia și 

sunt un pic derutat. 
Ajungem la hotel, facem 

repede duș și ieșim în oraș. 
Eu cu tata la capătu’ lumii, 

super tare, nu?!
Mergem pe jos, se 

înserează și aerul e plăcut. 
Ajungem pe strada 

pietonală a orașului. Tot 
felul de lume, tineri 

(majoritatea), mulți asiatici, 
bătrâni, maori, turiști. 

Magazine, restaurante și 
baruri. Vedem o librărie și 

intrăm. Multe cărți 
frumoase și scumpe.
Ne e foame. Ieșim și 

căutăm un restaurant. Tata 
vrea să mâncăm turcește, 

eu refuz, argumentul 
suprem e că „Mâncăm ca 

acasă?!” Ne certăm un pic 
și intrăm într-un restaurant 

thailandez. Luăm niște 
tăiței cu carne de pui și 

câte o bere. Berea e bună, 
mâncarea e iute. Stăm de 

vorbă și râdem mult. Plătim 
și ne îndreptăm spre hotel. 

E noapte deja și de abia 
aștept să mă culc. Sun 

acasă, e târziu și se aude un 
ecou (mai târziu am să aflu 

că e și scump!).
În țară e deja sâmbătă spre 

prânz. Somn fără vise. 
Radu ne trezește la șapte și 

începe o nouă zi.
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Concursul Național „Tinerii Dezbat” 
este structurat, asemenea unei 

olimpiade, în 3 etape: județeană, 
regională și națională, la care se adaugă 

seminarii de formare pentru a pregăti 
profesorii calificați din etapa județeană. 

Temele pe care elevii dezbat, atât în 
perioada de pregătire, cât și la 

competițiile regionale și competiția 
națională sunt alese de comun acord de 

către parteneri și sunt de regulă din 
sfera drepturilor minorităților, a 

libertăților civile, a valorilor 
democratice.

La cea de-a V-a ediție a Concursului 
Național „Tinerii Dezbat” (a.c.) în urma 

înscrierilor au fost acceptate 242 de licee 
în etapa județeană (un nou record 

pentru competiție). După seminariile de 
formare pentru profesori („Introducere 

în tehnicile de argumentare și 
dezbatere”) susținute de trainerii 

ARDOR și desfășurate în 11 localități 
din România, a urmat pregătirea 

echipelor în cluburile de debate din 
fiecare liceu.  Între 16 și 18 mai  la etapa 

regională s-au întâlnit peste 200 de 
echipe a câte 3 membri, în cadrul unor 

campionate de dezbateri organizate 
concomitent în 11 localități din 

România. După etapa regională ce a 
reunit peste 600 de elevi și 200 de 

profesori, 34 de echipe s-au calificat la 
etapa națională.



„Tinerii Dezbat” este cel mai amplu program de dezbateri 
pentru elevi de liceu din România. Inițiat de Ministerul 
Educației Naționale în 2010, competiția face parte din 
calendarul de concursuri aprobat de MEN și invită la 
dezbatere toate liceele din România indiferent de profil. Cu 
fiecare ediție numărul liceelor înscrise crește, ne bucurăm 
că am reușit să punem, împreună cu Ministerul Educației 
Naționale și partenerii noștri, un pilon foarte important în 
mișcarea de dezbateri din România. Pentru ARDOR, 
„Tinerii Dezbat” este o competiție de referință, pe care atât 
noi cât și elevii o percepem ca pe o olimpiadă a înțelegerii 
și promovării valorilor democratice prin dezbateri 
argumentate, un exercițiu al unei atitudini deschise către 
diferențe sociale, etnice și de gen. [Emanuel Beteringhe, 
președintele Asociației Române de Dezbateri, Oratorie și 
Retorică]

Liceul nostru a participat de două ori în ultima vreme la Concursul 
Național de Dezbateri „Tinerii Dezbat”, etape regională. În 2011, la 
Valea Budului - Bacău (elevii Georgiana Roșu, Alice Cojocaru, Daiana 
Moraru și coordonator profesorul Radu Poiană; în plus, profesor 
accesoriu – subsemnatul) și în 2014 la Piatra Neamț (elevii Gabriel 
Grigore Mariciuc, Corneliu Bichineț, Vlad Nazare, coordonator 
subsemnatul). La prima participare elevele menționate au obținut o 
clasare bună, câștigând un meci și pierzând două, ceea ce nu le-a 
asigurat totuși calificarea în etapa eliminatorie. În acest an elevii 
noștri au reușit să câștige primele trei meciuri, au ajuns în sferturi 
dar au pierdut la limită în fața echipei din Huși, care, câștigând finala 
mică, s-a calificat la faza națională. Locul 2 a fost ocupat de echipajul 
din Roman (favoriții mei), iar locul I de către echipa Colegiului 
Național „Calistrat Hogaș” din orașul-gazdă.

Etapa regională 2014 – teme de dezbatere:
1. Uniunea Europeana ar trebui sa rezerve locuri în Parlamentul 
European pentru candidați de etnie romă.
2. Introducerea obligativității votului în România este justificată.

Etapa regională 2012 – teme de dezbatere:
1. Ar trebui aplicate măsuri de toleranță zero pentru acte de 
discriminare în școli.
2. Naționalismul este o ideologie depășită.

  

sociomania

http://iqool.ro/peste-600-de-elevi-au-dezbatut-in-etapa-regionala-a-concursului-national-tinerii-dezbat/
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Amélie 
 
E atât de fain:
Aștept în ploaie cu umbrela
adânc afundată pe cap
și simt pic, pic, picajul,  
reverberația stropilor,
care, totuși, nu mă udă. 
Așa îmi place să simulez viața!
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Cuba-hambre
 
Când acea blondă îmi zâmbește 
ștrengar, cu steagul în mână,
parcă-n răspărul mulțimii delirante
care-l întâmpină pe Castro
în fotografia cincuagenară, 
atunci eu, sătulul, parcă îi cred 
Revoluției hămesite 
după propriile odrasle.  
 

De(z)gustare
 
Augustul n-are gust.
August îi este doar plictisul,
somnind urban 
peste-un Palat pustiu.
Tânjesc într-una după mustul 
– fistichiu –  
al umbrei de fată-n Florar 
înfiorată. 

Pleindelunide 
 
La trei sferturi de lună,
prin bordură vibrează jazz-ul. 
Astfel se imprimă saltimbanc
pulsul primăverii, 
cu pietricele, miresme crude, 
cu fire de praf proaspăt, cu tot, 
în șervețelul pe care șed.

Ars inflammatoria 
 
Mă lupt cu mine și tot te pierd.
Să ard în prozodia Cancerului
mi-a mai rămas. 
 
Mă tem, însă, ca astă jertfă
să nu răspândească dulce miasmă 
prin nări Domnești. 
 
Dar, vai... deja rugul a prins
și doar indigestul contează! 
 
Incandescent îți tânjesc iertarea
prin menestrelul afacerilor eterne. 
 
 
Tigresiune
 
Prin ochi îți colindă sălbăticia, 
se fugărește cu lumina 
din verde în veșted...
Așa că parcă degeaba scriu;
cuvintele nu se lipesc de tine,
abia de te ling tandru și gem
a dulceață, precum flăcările
o mângâie neputincios pe
maica balaurilor.
Numai cugetul îți ajunge în zbor
pe după inimă, acolo
unde zbârnâi în dor încordat
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Lipsă
 

E ca și cum ne-am fi avântat
îmbrățișările în contra-timp,

întâlnind doar golul tăios
al lipsei celuilalt.

 
Ni se-ncalecă vorbele

și dinții ni se ciocnesc,
ne rănim din tandrețe

și parcă, totuși,
nu ne suntem îndeajuns.

 
Poate că numai lipsindu-ne

de noi înșine
ne-am putea umple.

Notă din subsol la Psalmul 50
 

Cât să speri
că un copywriter

va concepe vreodată
reclame pentru înălbitor

de suflete?

Restrângere de mână
 

Din când în când,
m-ar foarte bucura să dau noroc

cu mâna invizibilă
care dirijează oikonomia divină.

 

 

punctuL de Vedere
 

Cu ultima suflare a zilei,
într-un spulber de lumină,

totul prinde tăios contur.
Se-adeverește lumea atunci

și-i tare.
Stihii devenim, ca-n icoană,

căci Dumnezeu se uită la noi
cu monoclul.

 

Miezonoptică
 

Ceea ce mi-e și mă poartă,
scrâșnind, prin fiecare cerbicisnică

noapte halbă-ca-zăpada,
ceea ce grozav m-a ars

și cu care-am degerat strașnic,
e ultima gură de rai,

amorțind la fundul
cănii de cafea.
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Un leac de singurătate
 
Absorb toamna cafenie 
cu ne-zaț, prin fiecare 
vers veșted care 
îi tremură în vânt. 
Pe dealuri i se rostogoleau
fuioare de greață, iar 
acum mie în stomac,
căci mă trezește fără 
lumină afară și
fără sclipire. 
 
Dar nu-i nimic – astfel
toamna îmi amintește 
de viitor; fac duș cu apă
recentă – din obișnuință
estivală – și mă 
întreb cum devii un 
„epifenomen al scurgerii.” 
(R: doar devii, „în natură totul devine,”
exemplu școlăresc de gramatică autumnală)  
 
Absorb toamna și îmi înec
„setea de impermanență.”
Cade în mine surd, mă
trage în jos șuvoiul de toamnă, de-
cade pe loc, din vis în 
coș mare cu fructe de
sezon, din paradisme
în parc – deși dezgolit, mi
se închide pe deasupra 
cu crengile, corbitor. 
 
Dar nu-i nimic, mă închid 
și eu cu toată toamna 
în mine; vreau să 
adorm sub sălcii, 
profetic ca o cârtiță,
netulburat de scurgeri 
până la iarnă, 
când mă-nvie Ra,
Soarele meu boreal. 

Nopți tandrice
 
 
Nopți tandrice
ca pisicile se-ntind – 
– pentru  noi, precum patul, 
nevermore proustian.
 
 Astfel, abia, urmez
deplin îndemnul delfic,
căci doar în tine
fidel mă re-cunosc.
 
 

Potopopee
 
Vară de vară, 
pe când Sfântul dezleagă cerurile,
mă lăfăi în luxul melalcooliei. 
 
Des hidratat,
sufletul îmi mustește Deluviu,
încât plouă și din mine
cu umori acide. 
 
Să te-amuz, atunci! 
Căci în zâmbetul tău, Ra,
Se-arcuiește curcubeul.
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Niciodată

Copacii zgribuliți cântă iar serenade!
Îi aud trecând alene pe străzile pustii,

Când focurile ard în casa luminată
De doruri neînțelese și târzii.

Se-apleacă creangă sub poveri de nea,
Nu-i pasă inimii, poate întâia oară

Că-i singură în basmul florilor de gheață
Cu personaje atât de stranii parcă sunt statui de ceară.

Și cântă o vioară într-un decor astral,
Visele fredonează, zâmbind razelor de lună

Se pare că durerea s-a-necat
În lacrimile care-au curs

Din geana inimii
Cu zile-n urmă!
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Trecere

S-a încins asfaltul ca sufletul rănit,
Dogoarea cade grea pe umeri despuiați.

Plutește-n aer o disperată acalmie,
Nu se grăbește nimeni și nimeni nu ar sta.

Minutele care trec atârnă greu balanța
Poate mai mult decât un veac.

La tâmple câte-un fir albește
Dementă trecere, chiar dacă toate par a sta.

În clipa următoare deja un alt minut
Lovește cu putere pe-oricine-i stă în cale,

Asfaltu-ncins învăluie-n neștire
O amintire palidă a unui vechi coșmar
Și drumul care-a fost acum o altă cale

Noi vise și speranțe în zadar!

S-a-ncins asfaltul ca sufletul rănit
O vrajă parcă și-a aruncat năframa,
Minutele aruncă din mână otrăvită

O groază de iluzii în sufletul buimac
Și-un pas urmează altul mânat parcă din spate

Lăsând adâncă urmă în asfalt.

E iarnă

E iarnă iar, și-n gândurile din care ciuturi scot,
Dorințe-nămolite de-atâta așteptare,

Se-aud cum cad obloane cu zăngănit discret,
Pe doruri și speranțe ascunse-n chilioare.

A mai trecut o zi și gândurile zboară
Ca fluturii pe flori bătute de furtună,

Se mulțumește așteptarea cu gura de speranță
Pe care-o soarbe dintr-o-nghițitură.

E iarnă iar și orele zdrobite
Aruncă cioburi peste doruri mute

În nopțile prelungi a căror triste- acorduri
N-oricine știe să le-asculte.

Din gânduri ciuturile scot dorințe nămolite
A mai trecut o zi cu dor cu tot, și orele zdrobite

Aruncă cioburi peste noaptea grea
A ochilor, ce plâng fără să știe

C-acele triste-acorduri ancestrale
Vin din străfunduri, să adie.

***
Mă bucur și mi-e teamă

Că toate care sunt
Vor dispărea cu timpul ce nemilos aleargă

Și vor rămâne-n urmă doar amintirile, 
fantome

Ca pâlcurile primăvara de zăpadă.
(fragment din poemul „În luptă cu destinul”)



  

© Adnana Marica
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Poate ca misiunea traducătorului este   

     mai subtilă, mai civilizată                
         decât cea a scriitorului:
          e evident că traducătorul 
                 vine după scriitor.         

                Traducerea
                este o etapă
                        mai avansată.

                                           (Jorge Luis Borges)

Cristina Alexandrescu

Alexandra Nimirceag

Cristina Bidirliu



La boucle retrouvée

Il retrouve dans sa mémoire 
La boucle de cheveux châtains 
T’en souvient-il à n’y point croire 
De nos deux étranges destins 

Du boulevard de la Chapelle 
Du joli Montmartre et d’Auteuil 
Je me souviens murmure-t-elle 
Du jour ou j’ai franchi ton seuil 

Il y tomba comme un automne
La boucle de mon souvenir 
Et notre destin qui t’étonne 
Se joint au jour qui va finir. 

Bucla regăsită

El zări în propria-i memorie adâncă 
Răzleț cum răsări șuvița castanie-a trecutului
Regăsind asemenea nota nostalgic fremătândă
A-nstrăinării noastre în crunta față a destinului.

Pe-ntinsul bulevard Chapelle
Ori pe mirificul Montmartre sau Auteuil 
Cum îmi amintesc candide murmurele ei
Din ziua-n care pasul meu biruita-i pragul.

Căzu atunci ca un avânt tomnatic
Bucla arămie-a ființei sale cu parfum de amintire
Aprinzând chiar o-mpletire a două vieți străine
Și-a zilei ultime, condamnată la pieire.
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Il était une feuille 

Il était une feuille avec ses lignes 
Ligne de vie 
Ligne de chance 
Ligne de cœur 
Il était une branche au bout de la feuille 
Ligne fourchue signe de vie 
Signe de chance 
Signe de cœur 
Il était un arbre au bout de la branche 
Un arbre digne de vie 
Digne de chance 
Digne de cœur 
cœur gravé, percé, transpercé 
Un arbre que nul jamais ne vit 
Il était des racines au bout de l’arbre 
Racines vignes de vie 
Vignes de chance 
Vignes de cœur 
Au bout des racines il était la terre 
La terre tout court 
La terre toute ronde 
La terre toute seule au travers du ciel 
La terre. 

A fost ca niciodată o frunză cu liniile ei

Linia vieții
Linia norocului
Linia inimii.
A fost ca niciodată un ram la capătul frunzei,
Linie bifurcată, semn al vieții
Semn al norocului
Semn al inimii.
A fost ca niciodată la capătul ramului un copac.
Un copac vrednic de viață
Vrednic de noroc
Vrednic de inimă.
Inimă gravată, înțepată, străpunsă.
Un arbore pe care nimeni nu l-a văzut vreodată.
Au fost ca niciodată rădăcini la capătul arborelui.
Rădăcina, semn al vieții
Viu semn al norocului
Viu al inimii.
La capătul acestor rădăcini se afla Pământul.
Pământul, pe scurt.
Pământul cât se poate de rotund.
Pământul singur pe întreaga întindere a cerului.
Pământul.

Quand j'ai chaussé les bottes

Quand j’ai chaussé les bottes
Qui devaient m’amener à la ville
J’ai mis dans ma poche
Une vieille maison
Où j’avais fait entrer
Une jeune fille
Il y avait déjà ma mère dans la cuisine
En train de servir le saumon
Quatre pieds carrés de soleil
Sur le plancher lavé
Mon père était à travailler
Ma soeur à cueillir des framboises
Et le voisin d’en face et celui d’en arrière
Qui parlaient de beau temps
Sur la clôture à quatre lisses
Et de l’air propre autour de tout cela.
Aussitôt arrivé en ville
J’ai sorti ma maison de ma poche
Et c’était un harmonica.

Când m-am încălțat cu cizmele

Când m-am încălțat cu cizmele
Care trebuiau să mă poarte spre oraș
Mi-am strecurat în buzunar
O casă veche
Unde am poftit
O tânără
Mama era deja-n bucătărie
Pe cale să servească somonul
Pe patru metri pătrați de soare
Care usca podeaua abia spălată
Tatăl meu era la muncă
Ca de obicei sora mea strângea zmeură
Mai erau vecinul din față și cel din spate
Care vorbeau despre vremea frumoasă
Ori despre întinderea aceea îngrădită
Și despre aerul proaspăt de acolo.
Așa ca imediat ce-am ajuns în oraș
Am scos casa din buzunar
Și armonia a apărut.
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Marți, 20 mai 2014
16.00-18.10 –  Marilena
18.10-19.00 – Q&A  Marilena
19.30-21.10 –  Patul conjugal
21.10-22.00 – Q&A  Patul conjugal
Invitați: Mircea Daneliuc, Cecilia Bârbora
  
Miercuri, 21 mai 2014
16.00-17.30 –  Cele ce plutesc
17.30-18.30 – Q&A  Cele ce plutesc
19.00-20.50 –  Senatorul melcilor
20.50-21.50 – Q&A  Senatorul melcilor
Invitați: Mircea Daneliuc, Olimpia Melinte, 
Valentin Popescu, Cecilia Bârbora
  
Joi, 22 mai 2014
15.00-16.40 –  Liceenii
16.40-17.00 – Prezentare echipă
17.00-18.40 –  Extemporal la dirigenție
18.40-19.30 – Q&A  Extemporal la dirigenție
19.30-21.10 –  Liceenii Rock ’N’ Roll
21.10-22.00 – Q&A  Liceenii Rock ’N’ Roll
Invitați: Oana Sîrbu, Ștefan Bănică Jr., Mihai Constantin

  

Vineri, 23 mai 2014
13.00-14.20 –  Dumbrava minunată
14.20-15.00 – Q&A  Dumbrava minunată
15.00-16.30 –  Cucoana Chirița
16.30-17.10 – Q&A  Cucoana Chirița
17.10-18.20 –  Chirița în Iași
18.20-19.00 –Q&A  Chirița în Iași
19.00-20.30 –  Nea Mărin Miliardar
20.30-21.20 – Q&A finale
Invitat: Draga Olteanu-Matei, Dionisie Vitcu
  
Sâmbătă, 24 mai 2014
13.00-15.20 –  Moromeții
15.20-16.00 – Q&AMoromeții
16.00-17.40 –  Sunt o babă comunistă
17.40-18.20 – Q&ASunt o babă comunistă
18.30-21.00 –  Moartea Domnului Lăzărescu
21.00-22.00 – Q&A finale
Invitați: Luminița Gheorghiu, Stere Gulea, Dan Lungu

Cristina 
Alexandrescu



Recunosc, mie îmi trebuie mult timp să mă pregătesc 
pentru un interviu. Poate pentru că nu sunt atât de 
spontană pe cât mă cred și atunci, îmi „regizez” (cam 
mult spus) mișcările cu atenție. Dar asta, se întâmplă 
doar de obicei. Nu era musai să se respecte stilul, nu? 
Foarte bine, pentru că nici nu s-a întâmplat de data 
asta. Am aflat destul de târziu de festivalul care urma 
să se întâmple la Iași  (cel al  Filmului Românesc); în 
prima zi, am ajuns mai mult întâmplător acolo (ca să 
iau pulsul lucrurilor, cică), iar a doua zi am avut de 
înfruntat  mai  toate  problemele  cotidianului,  care 
întâmplător  sau  nu,  s-au  ivit  chiar  atunci.  Fără  ex-
cepție, toate. Nu mai vorbesc despre cât de la limită 
am întocmit  ghidul  de  interviu,  despre  coada  de  la 
Pim. Dar despre cum m-a prins ploaia?  I guess not! 
Ideea e că până a urmă, am ieșit învingătoare din toa-
tă afacerea asta. Puțin bâlbâită și inuman de stângace 
în adresarea întrebărilor, ce-i drept (până și dicția mea 
perfectă se pare că suferise mult), dar s-a meritat. A-l 
avea ca interlocutor pe maestrul regizor Mircea Da-
neliuc, e o onoare pe care puțini o pot experimenta. 
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Cristina Alexandrescu: Cu ceva vreme în urmă, profesorul nostru 
coordonator,  care  v-a  cunoscut  la  lansarea  Adenium  de  la 
Gaudeamus din 2013, a venit la noi și ne-a spus: „În tinerețe i-am 
avut  ca modele  pe  Noica,  Țuțea,  Cioran și  imediat  pe Pleșu  și 
Liiceanu. Păstrez de la fiecare ceva, dar am nevoie de unul nou.  
Vi-l  prezint  pe  Mircea  Daneliuc.  Poate  e  un pic  cam dur,  dar 
onestitatea și verticalitatea d-lui sunt indiscutabile. De așa ceva 
aveți și voi nevoie.” V-ar deranja dacă v-am considera un model?
Mircea Daneliuc: Nu, puteți să mă considerați ce vreți voi. Orice, 
orice. (râde)

Am să mă opresc  un pic  la  Glissando,  pe  care  criticul  Mircea 
Dumitrescu  îl  considera  din  familia  celor  mai  strălucite  filme 
despre sistemul totalitar,  alături  de  Oul de șarpe al lui  Ingmar 
Bergman,  Căderea zeilor al  lui  Visconti  și  altele.  (Aș adăuga și 
1984 al  lui  Michael  Radford).  Filmul  a  prins  grozav  la 
intelectualitate.  Credeți  că  totalitarismul  ne  mai  pândește? 
Demagogia  și  minciuna  sunt  semne  că  da.  Consumerismul  nu 
este o formă de totalitarism? Sau lumea aceasta a internetului?
Da.  Iar  consumerismul  e  o  formă  deghizată  de  totalitarism  al 
corporațiilor. (Cristina: Sau lumea asta, a internetului, este și ea tot 
o formă a totalitarismului?) Deocamdată, nu. Dar va fi..

Tot legat de Glissando. Un fragment dintr-o cronică publicată în 
revista  Carlino de  Vittorio  Spiga  spune  așa:  „O  adevărată 
capodoperă a ambiguității care poate avea numeroase planuri de 
lectură”.  Pare  o  aluzie  la  conceptul  de  „operă  deschisă”  a  lui  
Umberto Eco.  Ce spuneți,  nu e o caracteristică care s-ar putea 
aplica la întreaga dvs. operă cinematografică? Eu simt că fiecare 
film  spune  mai  mult  decât  contextul  socio-politic  care  este 
evident.
Spiga  vorbește  aici  despre  Glissando.  Opera  mea  ar  cam  două 
direcții:  una  e  reprezentată  de  filmele-parabolă,  în  genul  lui 
Glissando, Vânătoarea de vulpi, A unsprezecea poruncă etc. Și alta 
a  filmelor  extrase  de  aici,  din  realitatea  imediată.  Ca  să  fie  o 
capodoperă de ambiguitate, pentru un film care este 100% plonjat 
într-o  realitate  care  este  contiguă,  e  foarte  greu  să  se 
autodefinească în felul acesta. Pentru că de obicei, are nevoie de o 
tratare mai...  ca să poată intra în sfera asta,  despre care vorbea 
criticul italian. Are nevoie de o tratare mai transcendentă față de 
lucrurile imediate. Și, pentru că chiar dacă ar exista într-un film 
care se ocupă de realitatea noastră cea mai comună, chiar dacă ar 
exista această ambiguitate sau mă rog, o dimensiune nouă, ea este 
foarte puțin observabilă. Nu prea poți să o observi pentru că te 
fură story-ul, te fură și factura decorului, jocurile în care se mișcă 
personajele, hainele pe care acestea le îmbracă etc. Pe când într-un 
film de epocă, lucrurile plonjează mai ușor în simbol, în metaforă, 
în parabolă.
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Dacă ar fi să vizionăm în premieră filmele dvs., care ar fi recomandarea pe care ne-ați face-o, care ar fi  
acel fir roșu pe care să-l urmăm? 
Nu trebuie să vă fac eu recomandarea asta. O veți face în mod spontan. Pentru că filmele pe care le-am  
făcut înainte de 89 vorbesc despre câtă libertate aveam atunci, în epoca lui Ceaușescu, iar lucrul ăsta se 
observă în toate filmele de la Proba de microfon la Croaziera... Deci e simplu să le decelați. După aceea, 
după 90, sunt filme care încep să trateze grotescul tranziției și e iarăși, ușor de decelat. (Cristina: Ca în cel  
proiectat  ieri,  Patul  conjugal)  Da,  chiar  și  ăsta  care  urmează  acum,  Senatorul  melcilor  e  în  aceeași 
tematică. Nu trebuie să vă indice autorul care e firul roșu pe care puteți călca, pentru a putea lega toate  
lucrurile astea. Dacă le vedeți de la cap la coadă, așa cum au fost ele gândite, o să călătoriți singuri pe  
drumul pe care trebui.

În îmbulzeala de după vizionarea filmului Cele ce 
plutesc, în regia lui Mircea Daneliuc, cam greu să 
te desprinzi din mulțime și să faci pe jurnalistul. 
Foarte greu. Mai ales că oamenii păreau rupți din 
scene de vânătoare. Le era doar sete, Cristina. Nu-i 
mai  judeca!  Am  reușit  totuși  să-mi  înghit  in-
stinctul de a mă alătura celorlalți în goana după 
apă  și  am  intrat  puțin  în  vorbă  cu  unul  dintre 
protagoniștii filmului cu pricina. Actorul Valentin 
Popescu, a înfruntat și el setea. Pe balconul CCS-
ului. Cu mine.

Cristina Alexandrescu: Personajul dumneavoastră 
presupune  o  încărcare  de  porniri  (sentimentale, 
psiho-sociale,  sexuale etc.).  În ce măsură credeți 
că ați reușit să le „acoperiți” pe toate cele trei?
Valentin Popescu:  Părerea mea este că, scenariul 
scris  de  Mircea  Daneliuc,  care  are  multă  expe-
riență  în  scenaristică  și  beletristică  deopotrivă, 
este  îndeajuns  de  complex  și  explicit  pentru  a 
defini  suficient  de  bine,  tipologia  personajului 
meu. Dacă am reușit să acopăr toate aceste fațete 
ale personajului, asta decide ochiul care privește.

La ce eforturi psihice și fizice ați fost fost „supus” 
în timpul filmărilor și cum le-ați resimțit dvs.?
A fost  un rol complex,  cu situații  limită,  iar din 
punct de vedere fizic cel puțin, am fost foarte so-
licitat. Mai ales în condițiile în care s-au desfășurat 
filmările.

Enumerați-mi  trei  producții  cinematografice 
autohtone,  actuale,  pe  care  le  apreciați  în  mod 
deosebit.
După dealuri, Poziția copilului, Ryna (în regia Ru-
xandrei Zenide).
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Care sunt temele care v-au bântuit cel mai mult,  
cum ați ajuns la ele?
N-am  teme  preferențiale.  Cu  excepția,  poate,  a 
ciuntirii  libertății.  Asta  ar  fi  o  temă  care  m-a 
preocupat  mai  mult  decât  altele,  dar  în  general, 
tema  se  extrăgea  din  contextul  story-ului  res-
pectiv. De aceea nici nu cred că... am mai zis eu că 
stilul  unui  creator  este  recognoscibil  și  poate  fi 
identificat în toată opera lui. Poate fi identificat în 
perioade scurte din acea operă. Dar opera impune 
stil, exact invers. Dacă se iau lucruri, ca în pictură, 
la ani diferență, distanță, din viața unui pictor se-
rios, veți observa că stilul lui a evoluat către alt-
ceva.

Spuneați în dialogurile cu Alexandru Petria că ați 
descoperit  migrena odată  cu  cinematograful.  Ce 
ați descoperit odată cu scrisul? A avut un rol tera-
peutic în viața dumneavoastră sau a fost o formă 
de activism autentic cultural și de rezistență?
Aici sunt trei întrebări. Chestia cu „migrena” este 
un titlu dat de Petria apropo de un episod din viața 
mea, de când eram copil, asupra căruia m-a ches-
tionat. O chestiune care privea modul în care am 
vizionat eu primul film, în copilărie. Deci nu am 
cum să comentez lucrul ăsta. Ăsta e titlul lui, folo-
sit  pentru  un  subcapitol.  Iar  cu  scrisul  am des-
coperit o altă lume. O lume a oamenilor de litere, 
care mi s părea înainte de a pune piciorul acolo, 
mai  coerentă  decât  cea  a  cinematografiei.  Tot-
deauna mi s-a părut mai coerentă. Nu era. Sunt și 
aici  tot  felul  de  oameni  și  tot  felul  de  influențe, 
lucruri  care  sunt  exterioare  creației  propriu-zise 
dar care contează enorm de mult.

Știm că vă place Islanda. Nouă ne plac pinguinii. 
Ceva ne-atrage, nu-i așa, către ținuturile boreale... 
Credem că asta are legătură cu verticalitatea. De 
altfel,  frigul  ucide  mulți  microbi,  ar  putea  să-i 
ucidă și pe cei ai corupției și prostiei. 
Eu  am  vorbit  de  Islanda  în  contextul  în  care, 
Islanda  și-a  exilat  niște  bancheri  veroși,  care  au 
încercat să o ducă la ruinare, ceea ce în România 
nu s-a întâmplat. Din păcate, statul i-a ajutat să și 
le crească în continuare. De aceea am spus că îmi 
place Islanda. Pentru că am o stimă specială pentru 
poporul  islandez,  că a fost  în stare să facă acest 
lucru. Nu că mi-ar place frigul și nici că frigul ar 
putea ucide nu știu ce corupție. Astea sunt meta-
fore.

Cum ar fi  un film pe care l-ați  filma undeva în 
Nord? S-ar schimba ceva în concepția dvs.  cine-
matografică?

Cred că ar fi un film cu zăpadă. Am trecut pe lângă 
o  asemenea  perspectivă  când  m-am  învârtit  în 
jurul lui  Fram – ursul polar, după care a făcut o 
colegă regizoare... N-am insistat foarte mult. Frigul 
nu e bun pentru niciun fel  de creație,  pentru că 
odată ce circulația sângelui încetinește, încetinesc 
și alte funcții de care e nevoie pentru a face ceva 
creativ. Aș fi vrut să-mi ecranizez un roman despre 
lagărele din Siberia,  Strigoi fără țară dar, lucrarea 
s-a dovedit a fi mai mult decât imposibilă deoarece 
costa foarte mult. Ar fi fost așa, un fel de Doctor 
Jivago românesc. Costa foarte mulți bani, trebuia 
filmat la ruși,  iar aceștia nu erau la vremea res-
pectivă,  foarte  încântați  să  vorbească  despre  la-
gărele sovietice etc., deci a căzut și proiectul ăsta.

Observând reacțiile  tinerilor din sală,  referitoare 
la  filmul  proiectat  ieri  (Patul  conjugal),  m-am 
gândit că acea critică negativă și  nejustificată ar 
putea fi o urmare a faptului că suntem obișnuiți 
cu filmele comerciale. Dumneavoastră ce credeți, 
este aceasta o posibilă explicație?
Este și asta. În ce spui, ai dreptate pe jumătate. Au 
fost  două  persoane  care  mi  s-au  părut  spălate 
complet  pe  creier.  Cu ele  deja  se  terminase dis-
cuția... Cine și-a propus să facă un tineret nou, cu 
ăia a reușit. Dar au fost foarte mulți care au înțeles 
și cu care am avut o conversație plăcută. Totdea-
una se găsesc persoane care pot fi de altă părere. 
Dar faptul că sunt tineri nu e o garanție a calității, 
pentru nimeni. Toți am fost tineri. Sau altfel spus, 
orice idiot bătrân a fost cândva un idiot tânăr. E o 
fatalitate din care nu o să ieșiți.  Sunt oameni cu 
creier spălat, oameni cu creier bun și alții cu creier 
pe care patinează musca.

Acestea  au  fost  întrebările  mele,  vă  mulțumesc 
mult pentru timpul acordat! Cu mare plăcere!
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Revederea cu liceenii
Văzusem  seria  Liceenii de  cel  puțin  cinci  ori.  1.  pentru  că  părinții  mei 
dezvoltaseră în secret câte o pasiune pentru Dana și Mihai, 2. pentru că se 
difuza des pe posturile tv, 3. pentru că deplângeam vremurile alea, deși nu le 
trăisem. Nu sunt comunistă. Idealistă. Și idealiștii cred în inocență. Când am 
aflat că după douăzeci și ceva de ani, Liceenii au acceptat să se reunească 
pentru a sta de vorbă cu publicul ieșean, n-am putut decât să mă bucur. Nu, 
nu le-am luat  interviuri.  Dar  i-am ascultat.  Le-am ascultat  poveștile.  Prea 
timidă totuși ca să mă implic în dialogul pe care cei trei  (Oana Sîrbu, Ștefan 
Bănică  Jr.,  Mihai  Constantin)  l-au  avut  cu  publicul,  m-am  mulțumit  cu 
adnotările. 

Oarecum schimbați de ceea ce melancolicii ar numi „trecerea irevocabilă a 
timpului”, cei trei artiști s-au declarat uimiți de faptul că după atâta timp de la 
apariția seriei de filme, oamenii încă se mai afișează la câte-o proiecție de film 
și încă mai cad în capcana asta, a nostalgiei când vine vorba de liceeni. 

Impresia generală cu care am plecat de-acolo a fost dominată de un entuziasm 
dozat  în  cantități  decente  și  de-o  ușoară  senzație  de  lacrimozitate.  Partea 
cârcotașă din mine s-a lăsat puțin la voia indignării. Doar în momentele în 
care moderatorul evenimentului, își făcea apariția după fiecare film proiectat, 
să spună că „invitații au ajuns, sunt în regulă, dar îi veți vedea abia la finalul 
serii!”. Nonono, în program lucrurile stăteau altfel. Dar noi, firi înțelegătoare, 
nu vom acuza pe nimeni de ceva care-ar putea semăna cu sadismul. 

Întrebări mondene din public, răspunsuri elegante din partea invitaților... e 
bine când universul stabilește-n toate echilibru. Happy-happy-joy-joy!
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Adaptare după un text de Larry Tremblay, spectacolul   Cel mai 
frumos roman din lume în regia Alexandrei Penciuc este din  

punctul de vedere al amatorului de mine, o schizofrenie delirantă  
cu pete colorate de luciditate la răstimpuri, cu o coloană  

vertebrală poetică frumos curbată și cu metafore care mi-au  
despicat căpățâna în două. Nu o să mint. Am mers la macabrul  
show mai mult ca să o văd performând pe tânăra și talentata  

actriță Nicoleta Lefter despre care auzisem mai multe înainte. Și al  
cărei joc incredibil m-a captivat.

Chiar dacă prezența mea la performance a fost pe muchie de șiș 
(subsolul claustrofobic de la Teatru Fix din Iași fiind plin până la  

refuz) am reușit să-mi fac loc printre spectatorii dubioși și să  
urmăresc în tihnă piesa.

Deși pentru unii ideea asta ar putea suna super-
ficial, Cel mai frumos roman din lume mi-a invo-
cat flashback-uri din pelicule precum Irreversible 
(2002),  Sucker Punch (2011)  și  chiar  déjà-vu-uri 
de  undeva  din  absurdul  lui  Sorescu  sau  al  lui 
Beckett. Din filmul cu Monica Belucci am putut 
regăsi ideea de prezentare a acțiunii de la coadă la 
capăt,  în  secvențe  distincte  și  nu  pur și  simplu 
prin derulare continuă. La prima vedere, povestea 
este despre Gabi (Nicoleta Lefter), o tânără de 16 
ani cu probleme psihice, care încercă în decursul 
mai  multor  sesiuni  cu  terapeutul  Limestone 
(Ionuț Grama) să afle cauza care stă la baza bloca-
jului ei scriitoricesc. Revenirile repetitive în trecut 
ale  tinerei  scriitoare,  alternanța  dintre  trecutul 
straniu și prezentul și mai ciudat au reușit să-mi 
inducă o stare de permanentă confuzie.

Nu ar fi deloc deplasat dacă aș spune că probabil 
toată acțiunea e o povestire „în ramă” (povestire 
în interiorul altei povestiri) pe care și-l repetă în 
minte la nesfârșit tânăra, și în care aceasta a ajuns 
efectiv  să  trăiască.  O  lume  proprie  în  care  s-a 
închis  și  în  care  trăiește  la  infinit  aceleași 
întâmplări, cu aceiași oameni, dar cu alte forme. 
O  eventuală  lobotomie,  poate,  pe  care  i-a  pro-
cesat-o dr. Limestone (și de aici paralela pe care 
am făcut-o eu cu Sucker Punch). În orice caz, cert 
e că romanul se suprapune cu viața tinerei care 
spune la  un moment  dat,  ca  o  revelație:  „Viața 
mea e cel mai frumos roman din lume!”. Totuși, o 
altă  interpretare  pe care mi-a aruncat-o în ochi 
finalul piesei, este aceea că nici măcar doctorul nu 
e real. E doar un prieten imaginar (mai mult sau 
mai puțin „prietenos”) care ia forma oricui vrea 
Gabi. E personajul creat de ea în roman, care a 
prins viață și care joacă după cum spune ea, indi-
ferent de cât  de revoltat  e Limestone.  Sau Bob. 
Sau fratele pierdut. Sau oricine o fi ăla!
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Mi-au plăcut enorm de mult simbolismul și mis-
ticismul  oriental  din  care  spectacolul  și-a  tras 
seva.  Acea  poveste  cu  Burta-Muștii,  vrăjitoarea 
din satul îndepărtat din Asia care a șters de pe fa-
ța pământului întreg ținutul în semn de răzbunare 
față  de  Necunoscutul  cititor  de  caiete  care  i-a 
refuzat avansurile și a lăsat-o „neterminată”. Nu-
mărul 12 este și el un laitmotiv. Cele 12 cutii în 
care a găsit tânăra stiloul (din nou, aluzie la po-
vestire în ramă!) și cele 12 caiete care formau ro-
manul. Cel mai frumos roman din lume e perfect. 
Nu mai e nicio noutate faptul că însuși numărul 
12 este considerat numărul perfecțiunii.

De asemenea, mi-a plăcut modul în care s-au îm-
binat  în  piesă  nebunia,  crima odioasă  și  crudul 
erotism.  Actorii  au reușit  să  stimuleze  cele mai 
întunecate  colțuri  ale  minții  umane,  sentimente 
macabre  pe  care  le-au  indus  spectatorilor.  Ero-
tismul este franc, fără pudoare. Gabi e dezbrăcată 
de haine, pentru a se lăsa pradă pierzaniei. 
„Dr. Limestone: Ești mult prea sănătoasă ca să știi 
ce ți se întâmplă! Trebuie să treci printr-o dete-
riorare profundă. [...] Cum te simți?
Gabi: Murdară, josnică!…
Dr. Limestone: Minunat. Dezbracă-ți pardesiul!”

În cele din urmă, nu am putut să nu mă gândesc 
la mersul ca de păianjen din  Exorcistul când am 
văzut-o  pe actriță  rotindu-se  pe scenă  cu capul 
ieșit prin spatele scaunului, cum nu am putut să 
nu îmi  aduc aminte  de  Mengele  Îngerul-Morții, 
când l-am văzut pe actor cu șorțul din piele nea-
gră și cu ochelarii cu lupă pe creștet. Iar oscilația 
dintre monologul șoptit și urletele violente mi-au 
făcut pielea găină.
Pe scurt, dacă vreți un  horror psihologic  live, vă 
recomand acest spectacol.

  

sociomania

Daniel 
Alexandrescu
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„Nicoleta Lefter o interpretează pe Gabi cu aceeași 
patimă,  tulburare sau forță cu care-și  trăiește a-
proape fiecare rol.  Dar aici e chiar ceva în plus. 
Greu mi-aș putea imagina o altă actriță din teatrul 
românesc  al  momentului  care  să  se  arunce  cu 
atâta  poftă  într-o  poveste  și  într-un  personaj  și 
care să fie mai potrivită pentru un astfel de rol. 
Trecerile  inteligente  și  pătimașe  între  planurile 
ficționale,  sclipirile  din  ochi  atunci  când  scrie, 
când vorbește despre călimara cu cerneală de cu-
loarea mării, despre stiloul cu peniță de aur, la ca-
re a visat, asumarea profundă și la limita cu pato-
logicul a plăcerii de a crea povești și personaje ca-
re se mișcă și  acționează la comanda ei,  toate îi 
creează o identitate stranie – un fel de scriitoare-
vrăjitoare  rătăcită  în  propria  poveste…[...]  Iar 
Ionuț Grama contrabalansează energia pătimașă a 
Nicoletei  Lefter  printr-o  subtilă  asumare  a  unei 
perversități inteligente și maladive." (Monica An-
dronescu, revista Yorick)

Alexandra  Penciuc  este  unul  din  tinerii  regizori 
care  s-au  făcut  remarcați  în  ultimii  ani  prin 
calitatea spectacolelor lucrate pe scene importante 

din  țară:  Teatrul  „Odeon”  București,  Teatrul 
„ACT”  București,  Teatrul  „Maria  Filotti”  Brăila, 
Teatrul  „Toma Caragiu”  Ploiești,  creativitatea  sa 
fiind recunoscută prin numeroasele participări la 
festivaluri din țară și străinătate.

Nicoleta  Lefter,  actriță  a  Teatrului  „Odeon”  Bu-
curești,  a  absolvit  Facultatea  de  Teatru  din  Iași. 
Este una din cele mai apreciate și mai distribuite 
actrițe  din București,  activitatea  sa  artistică  des-
fășurându-se atât în teatre de stat, cât și în spații 
independente.  A  avut  onoarea  de  a  colabora  cu 
Francis  Ford  Coppola  la  filmul  Tinerețe  fără  
tinerețe, filmat pe platourile românești în 2007.

Actorul  Ionuț  Grama  a  fost  nominalizat  la  Pre-
miile UNITER în 2009, la secțiunea „Cel mai bun 
debut”, pentru rolul din spectacolul  Cui i-e frică 
de  Virginia  Woolf?,  co-regizat  de  Alexandra 
Penciuc,  autoarea  spectacolului  Cel  mai  frumos 
roman din lume. Ionuț Grama a jucat rolul perso-
najului principal masculin în producția de Holly-
wood filmată în România,  The Devil Inside, 2012, 
cu un important succes de Box-Office.
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Am trecut de multe ori pe lângă ideea de a merge la teatru. Cu toate 
astea, să nu vă mire dacă o să vă spun că prima dată când m-am expus 
unui  astfel  de  tratament  a  fost  în  urmă cu  câteva  zile,  exact  când 
împlineam 20 de ani, 5 luni și 21 de zile. Trecând peste intenția mea 
grosolană de a vă face să vă aduceți aminte de ziua mea de naștere, am 
să trec direct la subiect. În același univers claustrat al cafenelei de la 
Fix, de la 17:00, am asistat la  one-women-show-ul susținut de Fatma 
Mohamed.

Era plăcut să o privești pe femeia aceea. Îmi inducea liniște și tensiune 
în  același  timp.  Pentru  că  întârziasem  câteva  minute,  mi-am  făcut 
intrarea tiptil dar, încă nu îmi dau seama cum, tipul care mi-a cedat 
locul lui, s-a ridicat fără să scoată un zgomot. Scaunele alea scârțâie 
teribil.  Starea  lucrurilor  mi  s-a  transmis  repede:  oamenii 
(îmbucurătoare veste, în majoritate, tineri) nu păreau să audă sau să 
vadă în jurul lor. Fuseseră și ei seduși de femeia aceea. Cu gândul ăsta, 
mi-am luat locul și  m-am lăsat și eu păcălită.

Parfum de viață pe-un tractor (de Cristiana Keresztes) nu are cum să 
nu lase urme de semne de întrebare asupra ta, ca spectator. Eu m-am 
identificat în multe direcții cu femeia din fața noastră. Mai puțin cu 
faptul că ea „merge des la teatru”.  Și  pe ea o vedea lumea ca pe o 
nebună, și pe ea o striga lumea oricum numai pe numele ei real nu, și 
ea îmbrățișează oamenii pentru miros.

Deși  sedusă de  jocul  actriței,  de  felul  în care  era  prezentă  în toate 
colțurile camerei, de capacitatea ei de a ne ține pe toți sub observație, 
nu am putut să las să treacă replicile pe lângă mine. Și îmi asum pe de-
a-ntregul  răspunderea,  atunci când sunt tentată să spun că replicile 
erau mai mult poezie decât teatru: „Eu nu am miros. Nici după 8 ore de 
muncă nu miros. Nici când lucrez schimbul trei. Eu nu sunt obligată să 
fac nimic.”, „Sper ca lumea să fie cândva fericită. La fel de fericită ca și 
mine.” etc. În mod bizar, am avut aceeași senzație și când am citit Iona 
de Sorescu.

În ceea ce privește dialogul cu publicul, îmbrățișările oferite pe gratis, 
chicotelile complice și amicale, mi se păreau atât de reale, încât la un 
moment dat, mă temeam de posibilitatea în care Floricica (așa cum o 
strigau oamenii) s-ar fi așezat la masă cu mine, să mă îmbrățișeze. Mi-
era teamă că ar fi  găsit  în mirosul  meu, ceva de care să nu fi  fost  
mândră. Totuși, publicul cam apatic. Iar asta a presupus și mai multă 
improvizație  din  partea  actriței,  și  mai  multă  stabilitate.  Tocmai  de 
asta,  mă  înclin  și  mai  profund  și  salut  cu  și  mai  mult  respect 
interpretarea.

Mă îndoiesc că impresia  mea mai  mult  decât pozitivă este datorată 
lipsei mele de experiență. Dacă am plecat de la cafenea cu zâmbetul 
satisfacției după mine, cu siguranță e pentru că monodrama aceasta 
mi-a depășit cu mult așteptările.
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În perioada 10-15 martie 2014, s-a desfășurat 
Tabăra de Folk din Parâng, organizată de Stelian Zanet 
(amfitrionul locației Cabană „LA MARIO”), Florin 
Thomits și Cătălin Stepa, cu sprijinul nemijlocit al 
profesorului-antrenor Cristian Pustai. Poetul Andrei 
Maftei, secondat îndeaproape de Dan-Andrei Maftei a 
fost un veritabil comandant de oști, mânuitor dibaci și 
chibzuit al slovelor, om de bază în toată întâmplarea 
asta minunată. Doamnele Carmen Toma și Mariana 
Goga au fost „corespondente de presă”, postând non 
stop fotografii și vești despre desfășurarea taberei pe 
site-urile de profil. Adi Beznă - folkistul cu sufletul 
mare cât țara, ne-a fost alături nu numai cu chitara și 
vocea ci și ca inginer de sunet, lucru deloc ușor în 
condițiile în care au fost și câte patru voci și 6-7 
instrumente deodată pe scenă...
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Florin Paul Camen
Lupeni



Au fost 6 zile (și nopți, mai ales) de muzică și 
poezie, într-o atmosferă de basm, cum numai 
în creștetul munților poți găsi. Eu m-am aflat 
„în peisaj” doar 3 zile, respectiv marți, miercuri 
și sâmbătă, așa că am să mă refer strict la ce 
am văzut, simțit și auzit personal.

De la mine de acasă până la poalele Parângului, 
respectiv la stația de urcare a telescaunului, 
sunt vreo 25 de km așa că am încărcat sculele 
în bătrânul Logan, proprietate extrem de 
personală și am purces la drum.

Am ajuns relativ repede, avântul patriotic 
fiindu-mi tăiat când am aflat că telescaunul 
funcționează doar când se formează o coadă de 
cel puțin 10 persoane la casa de bilete... Am 
profitat imediat de pauza neașteptată și am 
început un dialog cu Flaviu Tuliciu, folkist de 
prin nordul patriei, unde pălinca e la ea acasă. 
Din păcate, nu avea în posesie licoarea 
binefăcătoare pentru voce... amestecată cu 
miere, desigur. Am discutat preț de 30 de 
minute, după care „am sunat niște prieteni”, 
astfel că, în scurt timp am devenit atât noi cât 
și chitările noastre pasagerii fericiți ai unor 
mașini puternice, apte să ia muntele în piept și 
să ne transporte în siguranță la cabană.

Nu știu de ce, am fost copleșit de emoții la 
gândul că mă voi reîntâlni cu foști colegi de 
Cenaclu, cu folkiști cu care m-am duelat 
(muzical, desigur) în festivaluri, cu folkiști pe 
care i-am jurizat la un moment dat și, nu în 
ultimul rând, cu folkiști de care nu auzisem sau 
pe care nu îi auzisem niciodată cântând, 
anumite nume părându-mi-se, totuși, 
cunoscute.

Acomodarea a durat puțin. Dorința mea de 
dialog a fost de nestăvilit. Eram între oameni 
cu care aveam ce discuta. Oameni care 
gândeau și simțeau la fel ca mine... M-am 
întors oarecum în timp, având în fața ochilor 
frânturi, secvențe, senzații din vremea când 
eram omniprezent în festivalurile-concurs. Am 
cunoscut oameni frumoși, oameni deschiși, 
oameni talentați, dornici să cânte, să transmită, 
să ofere o parte din sufletul lor...
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Programul taberei a fost bine gândit, astfel încât 
să putem cânta fiecare dintre noi, atât piese 
proprii cât și cover-uri. Am avut teme, am 
concurat în grupuri de câte trei chiar dacă abia 
ne cunoscusem și nu cântasem niciodată 
împreună, iar la programul de voie, s-a renunțat 
la amplificare și s-a cântat „la rece” într-o 
atmosferă caldă și plăcută. 

Am fost de-a dreptul încântat fiindcă, trebuie să 
recunosc, mă așteptam să fie puțin altfel... mai 
monoton, mai repetitiv, să trăiesc un déjà-vu. Ei 
bine, mă bucur că m-am înșelat! Eram într-o 
tabără de creație, nu într-una de risipit timpul 
care odată cu trecerea anilor, devine tot mai 
prețios...

Au fost o lansare de carte (Părintele Alexie, 
omul lui Dumnezeu de Ileana Toma, prezentată 
de preotul Costin Butnar) și o prezentare de cd a 
subsemnatului ( Altă toamnă absolută). Am 
primit cu toții ecusoane și tricouri imprimate cu 
sigla taberei pe piept iar pe spate cu inscripția: 
„Iubesc Muzica Folk”. În ultima seară s-au 
acordat diplome de excelență și plachete create 
de artistul-salvamontist cu chip de dac, Liviu 
Florin Țabrea, care marcau momentul primei 
ediții a Taberei de Folk din Parâng. S-au făcut 
înregistrări live, care vor deveni material pentru 
un dvd și un cd pentru a putea împărtăși 
iubitorilor de gen bucuria de a cânta, de a 
transmite dragostea de frumos, de adevăr, 
dreptate, armonie și, citându-l pe Adrian Jacotă: 
„dragostea de-a iubi”.

Organizarea a fost impecabilă. Masa și cazarea 
de asemenea. Ospătarii și bucătarii au fost 
exploatați la maxim (nu exagerez) dar au dat 
dovadă de mult bun-simț, răbdare și înțelegere 
și, peste toate astea, plăcerea de a ne asculta 
cântând sau recitând până dimineața.

Pentru o săptămână, la început de primăvară, 
folkul românesc s-a aflat în Parâng. Prima ediție 
a Taberei Folk Parâng 2014 a fost o reușită 
deplină. Așteptăm tabăra de la vară pentru copiii 
iubitori de folk și, desigur, a doua ediție! O șansă 
pentru muzica folk, o șansă pentru Parâng!
Într-adevăr... „nu iese har fără folk!”

artitudin i
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Alina Manole este considerată una dintre cele mai frumoase 
voci feminine din muzica tânără. Stilul elevat și atmosfera 

elegantă, piesele ale căror teme pot părea „incomode” celor 
care trăiesc în convenții sociale, vocea singulară cu un 

timbru special, toate acestea se reîntâlnesc în fiecare 
apariție scenică și în fiecare material discografic al Alinei 

Manole. Alina Manole nu cântă cover-uri.

Discografie
● Materiale discografice ale Fundației „Om Bun” - 

Promisiuni vol.1(1999) , Promisiuni vol.2 (2000) 
● Luna pătrată (2009) [Premiile „Cel mai bun album Folk 

2009” și „Cel mai bun artist folk 2009” acordat de 
Foreverfolk; Premiul Fundației Nicu Alifantis 2010]

● Cu drag (2009 maxi-single de iarnă)
● Dragoste în 3 (2009) [Premiile Radio România Actualități 

pentru „Cel mai bun album 2011” si „Cel mai bun artist al 
anului” la categoria muzică folk;  Premiile „Cel mai bun 

album al anului 2011” și „Cel mai bun artist 2011” acordate 
de Foreverfolk; Premiul pentru „Originalitate 
interpretativă” acordat de Margareta Pâslaru]

● Fericirea de luni (2014)

1998 – Premiul „Anda Călugăreanu”, Festivalul Național de 
Muzică Folk „Om Bun”
1999 – Trofeul „Om bun”, Festivalul Național de Muzica 
Folk „Om Bun”
2003 – Premiul I la Festivalul „Toamna castanilor” Ploiești
Membru Gashkademia de Folk
Membru al trupei Contrapunct (2000-2001)
Textier și backing vocal: trupa Circa 7 
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Născută la 7 ianuarie 1982, la Bacău. 
Învață chitară elementară în clasa a V-a, 
cu un preot și cântă pentru prima oară 
în fața colegilor ei de școală la serbarea 
de sfârșit de an din clasa a VII-a. Apoi, 
fără un motiv special, renunță la studiul 
pe instrument... dar se apucă de scris 
texte de satiră politică, sub blânda 
supraveghere a tatălui ei. În gimnaziu 
cântă la serbările școlare și în corul 
Bisericii. La 18 ani experimentează 
alături de o trupă rock băcăuană și cântă 
pe scene mari, alături de trupe ca Vama 
Veche sau Taxi.

 În anul I de facultate se alătură Cenaclului „Moldavia” din 
Iași, unde cântă o vreme, alături de Walter Ghicolescu. În 
acesta formulă câștigă Premiul I – secția Individual 
Interpretare la Festivalul de Folk „Moldavia” Iași 2001. Un 
an mai târziu colaborează cu Jul Baldovin și munca lor este 
răsplătită cu Marele Premiu la Festivalul de Folk „Moldavia” 
Iași 2002. Participă alături de Jul la Tabăra de Folk din 
Calafat 2002 și are colaborări în zona folkustică cu Nu 
Acum și Pur și Simplu din Iași. În 2003 se alătură unei 
formule restrânse de blues (alături de Pește și Codrin – 
membri în Excentric Blues Band). Are multe apariții în zona 
blues, în această formulă, pe scenele din Iași și alături de 
Codrin înregistrează trei piese folk la radio Iași (compilația 
AS-ul din mânecă).

La un concert de blues întâlnește pe Sorin Petrilă (chitarist 
în trupa lui A.G. Weinberger); acesta o îndrumă către 
profesorul clasei de jazz de la Conservatorul din Iași, 
domnul Romeo Cozma. Sub îndrumarea acestuia studiază 
jazz și este invitată să cânte în Gala Studențească a 
Festivalului Internațional de Jazz „Richard Oschanitzky”, 
Iași 2004. În perioada martie – mai 2006 susține seri de jazz 
în KuCaff, Magdeburg - Germania, alături de muzicieni 
locali. Apoi revine în țară și participă din nou la Gală 
Studențească a Festivalului Internațional de Jazz- Richard 
Oschanitzky, de data aceasta în duet cu Sorin Petrilă la 
chitară. În august 2006 participă la Tabăra de Jazz de la 
Jupânești, județul Timiș. În august 2008, după o perioadă de 
căutări, participă la „Folk You”, în Vama Veche, alături de 
Emeric Imre. În noiembrie 2008, prezintă în primă audiție o 
compoziție proprie, la Festivalul de Folk „Chira Chiralina” 
de la Brăila și onorează o invitație în Crossroads 
(București), alături de Iulia Gușatu și Maria Magdalena 
Dănăilă.

De-a lungul timpului colaborează cu muzicieni ca Tudor 
Amarandei, Dan Saghin (ex Slang, ex T-Jazz), Eldad Tarmu, 
Sebastian Spanache, Iulian Pavelescu (ex Victor Lavric 
Project), Sorin Petrilă, Jimmy (Slang), Mur (T-Jazz), Harvis, 
Andreas Aron, Luis Palomino...
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Atunci  când  un  sistem  funcționează  prost,  prima  vină  este, 
firește, a celor care, prin acțiunile lor, au determinat – direct sau 
indirect  –  proasta  funcționare.  Dar  niciodată  un  sistem – cel 
puțin unul  social-politic-economic – nu poate funcționa prost 
(pe  termen  mediu  și  lung)  numai  ca  urmare  a  unor  acțiuni 
negative. A doua vină aparține celor care, prin lipsă de acțiune 
ori prin acțiuni insuficient de coerente, au permis perpetuarea și 
dezvoltarea  proastei  funcționări.  (Einstein  era  chiar  mai 
categoric, susținând că răul se perpetuează în lume nu atât din 
cauza celor care fac rău, cât din vina celor care-i lasă să-l facă, 
asistând pasiv; sigur, o persoană severă ar putea identifica aici și 
o nuanță autocritică...).

Și pentru unii, și pentru ceilalți, vinovăția este proporțională cu 
resursele. Cu cât ai mai multe resurse, cu atât ești mai vinovat că 
faci rău, iar răul este cu atât mai mare; în același timp, cu cât ai 
mai multe resurse, cu atât ești mai vinovat că nu împiedici răul, 
că  nu  faci  bine  sau  faci  prea  puțin.  Nu  poți  adresa  aceleași 
reproșuri unui tânăr ministru puternic și bogat, respectiv unui 
bătrân cerșetor bolnav! Prin resurse trebuie înțeles totul: poziție 
socială,  stare  materială,  stare  de sănătate,  vârstă,  oportunități, 
conjuncturi,  dar  și  inteligență,  cultură,  competență  și  toate 
celelalte calități umane. Nu poți avea aceleași pretenții de la un 
geniu și de la un idiot.

În 20 de ani post-decembriști, nici elita românească (indiferent ce acceptăm să înțelegem prin termenul 
„elită”), nici intelectualitatea în ansamblul ei nu au generat niciun proiect de amploare, niciun program 
național,  nicio  inițiativă  notabilă,  nicio  construcție.  Tot  ceea  ce  am  putut  vedea  au  fost  unele 
performanțe individuale sau instituționale: artiști, scriitori, regizori, teatre, edituri care au avut și  au  
succese punctuale, serii de succese și – rareori – succese integrate într-un proiect, o strategie, un plan. În  
categoria excepțiilor fericite merită menționat, de pildă, tot ceea ce face, de ani de zile, ca părți ale unui 
plan, Tudor Gheorghe. Sunt în totală admirație a domniei-sale, lucru valabil și pentru Gheorghe Leșe.

  

ad lib itum

Tudor Călin 
Zarojanu
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Dar  nimeni  din  rândul  elitelor,  nimeni  dintre 
intelectuali,  adică dintre cei  care au atuurile cul-
turii și ale inteligenței, nu a elaborat vreun proiect 
de  importanță  generală  (sau  nu  l-a  prezentat 
public), necum să fie început, necum să ajungă la 
bun  sfârșit.  N-au  făcut-o  nici  alții,  desigur,  dar 
așteptările nu pot fi aceleași. Mai mult, acest lucru 
nu s-a întâmplat nici atunci când reprezentanți ai 
elitei  au  ajuns  în  poziții  de  decizie,  în  fotolii 
ministeriale, parlamentare, rectori de universități, 
directori de mari instituții culturale ori științifice 
etc. După 25 de ani, absența proiectelor cu caracter 
național  este  dramatică  în  toate  domeniile,  de  la 
cultură  la  economie,  de  la  mentalități  la  limba 
română. O elită activă ar fi putut, de exemplu, să 
lupte  cu  degradarea  limbii  române:  facem azi  un 
sondaj care dovedește că – să zicem – 83% dintre 
români  spun  „cartea  care  am  citit-o”  în  loc  de 
„cartea pe care am citit-o”; ne propunem ca, în cinci 
ani, procentul să scadă sub 60%; imaginăm un larg 
set de acțiuni în acest sens și le punem în operă; 
după cinci ani repetăm sondajul. O elită activă ar fi 
trebuit să elaboreze strategii de dezvoltare și să se 
lupte să le impună scenei politice.

De la „planul Cojocaru”, pe la mijlocul anilor 90, nu 
s-a mai auzit de nimic în acest sens. O elită activă ar 
fi trebuit să constituie guverne din umbră apolitice 
și „ministrul” din partea ei să reacționeze public, cu 
întreaga  autoritate  a  elitei  care-l  cauționează,  la 
fiecare  măsură  a  realului  ministru,  în  fiecare 
domeniu. O elită activă ar fi trebuit – poate înainte 
de  toate  –  să  construiască  o  strategie  pe  termen 
lung de  dezvoltare  a  culturii,  științei  și  educației, 
strategie  care  să  prevadă  inclusiv  sursele  de 
finanțare.  Nimic  din  toate  astea.  Nicio  mișcare 
intelectuală care să contracareze comportamentele 
aberante  sau  abuzive  și  tendințele  derapante  ale 
clasei politice. Cu puține excepții, un ziarist de la o 
publicație  de  provincie  a  făcut,  pentru  mersul 
înainte al României, mai mult decât reprezentanții 
elitei.  Pentru  că  aceștia  din  urmă  sunt  cei  mai 
inteligenți și mai cultivați dintre noi, vina lor este 
cea  mai  mare  în  rândurile  celor  care  n-au  făcut 
rău,  dar  nici  bine.  Nu  s-au  retras  în  turnuri  de 
fildeș,  dar  nici  n-au  făcut  altceva  decât  să 
comenteze. Uneori înflăcărat, e drept, dar de cele 
mai multe ori cu detașarea cu care ar fi comentat și 
situația social-politică din Vanuatu.

Tot ceea ce s-a întâmplat greșit, prost, rău, chiar criminal, în România postdecembristă se află în sarcina  
elitelor și a intelectualității cu mult mai mult decât în răspunderea minerilor, fotbaliștilor, strungarilor,  
vatmanilor sau a țăranilor. Și cred că România nu va intra cu adevărat pe un drum bun și solid decât după  
ce va vedea realizat cel puțin un proiect național generat de elite. Știu foarte bine că elitele intelectuale 
sunt divizate (termenul de „bisericuțe” e depășit, pentru că – mă tem – nu există atâtea biserici câte găști  
ale elitei) și nu sper într-o unificare a lor. Dar nici nu e o condiție necesară! Ce bine-ar fi dacă fiecare grup 
– sau măcar unele dintre ele – ar elabora și pune în practică un program de importanță națională! Suntem, 
bunăoară, în anul în care se-mplinește un secol de la nașterea lui Corneliu Coposu, începutul Marelui  
Război și moartea lui Carol I. Aveți știință de vreun proiect național – nu urmare a eforturilor făcute de  
câțiva oameni – legat de aceste evenimente?

  

© Dorina Cioată

ad l ibitum

© Vasilică Rareș



Jostein Gaarder s-a născut la Oslo în 1952 
și  este,  în  prezent,  unul  dintre  cei  mai 
cunoscuți scriitori din țara sa. A studiat 
teologie și litere la universitatea din capi-
tala norvegiană, iar din 1981 a început să 
predea  filosofie,  contribuind,  în  același 
timp,  la  mai  multe  manuale  școlare.  A 
publicat  prima  carte  de  ficțiune,  The 
Diagnosis and Other Stories, în 1986, iar 
în  1990,  pentru  The  Solitaire  Mystery, 
Gaarder a primit Premiul Criticilor  Lite-
rari din  Norvegia.  Succesul  său  inter-
național se  datorează  volumului  Lumea 
Sofiei (1991),  care  a  devenit  imediat  un 
best-seller.  Tipărită în peste 30  de  mili-
oane de exemplare, tradusă în mai mult 
de 50 de limbi străine,  Lumea Sofiei este 
declarată  în  1995 cea mai  bine vândută 
carte  de  ficțiune  din  lume.  Din  acel 
moment, Gaarder a renunțat la postul de 
profesor și s-a dedicat cu totul scrisului.

Cărțile  lui  Gaarder,  The  Diagnosis,  The 
Solitaire  Mystery,  Sophie's  World,  The 
Christmas  Mystery,  Through  a  Glass, 
Darkly, Vita  Brevis,  Hello?  Îs  Anybody 
There?, Maya, The Ringmaster's Daughter 
și  The  Orange  Girl,  au  fost  vândute  în 
peste 40 de milioane de exemplare în toată 
lumea. Majoritatea cărților sale se adresea-
ză copiilor sau adolescenților și sunt scrise 

din perspectiva unor personaje de vârste similare cu a Sofiei (14 
ani). În românește, au mai apărut, la Editura Univers:  Fata cu 
portocale (2003), Misterul de Crăciun (2003), Ca într-o oglindă,  
în chip întunecat (2005).

Lumea Sofiei este cea mai populară carte de filozofie.  Ce o 
face  populară  și  apreciată  este  încercarea  autorului  de  a 
explica  filozofia  unei  fete  de  15  ani,  pe  numele  ei  Sofia. 
Personajele  principale  sunt  profesorul  de  filozofie  Alberto 
Knox și o fetiță de 15 ani, Sofie Amundsen. Alberto Knox este 
misteriosul maestru care îi spune Sofiei întreaga poveste, de la 
mirarea presocraticilor în fața lumii, până la complicatele ițe 
ale problemelor pe care și le pun filosofii de astăzi.

Sofie Amundsen, o elevă de 15 ani, întorcându-se de la școală 
vede în  cutia  poștală  un plic,  acesta  nu era  un plic  pentru 
mama  ei,  ci  pentru  ea  însăși.  A  rămas  uimită.  Deschizând 
plicul erau scrise trei cuvinte: cine ești tu? S-a gândit foarte 
mult. După un timp primea aproape zilnic scrisori. Era un curs 
de filosofie.  „Capacitatea de a ne mira este singurul lucru de  
care am avea nevoie pentru a deveni buni  filosofi”

Filosofia a luat naștere în Grecia aproximativ acum 2600 de 
ani în urmă. Religiozitatea s-a transmis la început prin mituri, 
iar  prin  mituri  s-a  ajuns  la  o  întreagă  floră  sălbatică  de 
povestiri  mitologice.  În  anul  700  î.Hr,  Homer  și  Hesiod  au 
transmis în versurile lor mari părți din comoară de mituri a 
grecilor. Ambițiosul marș, pe parcursul a peste două mii cinci 
sute de ani de gândire europeană, este organizat, stilistic, ca 
un roman de aventuri, ceea ce îl face accesibil și captivant și, 
cu siguranță, i-a și facilitat extraordinarul succes de vânzări.

  

ad lib itum

Jostein Gaarder, Lumea Sofiei. Editura Univers, 2013

Titlu original: Sofies verden
Autor: Jostein Gaarder
Limbă originală: Norvegiană
Țara de primă lansare: Norvegia
Ediție princeps: 1991

Gică Scarlat



Primii filosofi se ocupau cu materia, deci erau numiți filosofi 
ai materiei. Aceștia gândeau că nu tot ce ne înconjoară e creat 
din neant, că în spatele acestora există ,,o materie originară”.  
În cartea sa, Gaarder face o expunere clară și bine închegată a 
punctelor esențiale care caracterizează și diferențiază diversele 
doctrine și școli filozofice. Lumea Sofiei este un roman despre 
istoria  filosofiei,  pentru  copii,  adolescent  și  adulți.  În  parte 
roman de aventură (în  lumea cunoașterii)  și  în parte  tratat 
(accesibil) de istoria filosofiei, parcurgem prin ochii unei fetițe 
istoria gândirii, de la Platon și Socrate până la Freud, Darwin, 
Heidegger  sau  Sartre,  iar  aventura  Sofiei  devine  aventura 
cititorului însuși. Lumea Sofiei este o carte care nu trebuie să 
lipsească din biblioteca unui elev și  nici  din biblioteca unui 
adult. Cartea poate fi citită la orice vârstă, nu este destinată 
pentru o anumită categorie de oameni sau de vârste. 

Problemele existențiale dezvoltate mai pe 
larg în text sunt de fapt niște întrebări pe 
care probabil că oricine le-a pus măcar o 
dată-n viață, de exemplu: Există  Dumne-
zeu? De unde au venit oamenii? Ce a fost 
mai întâi: oul sau găina? Cum a progresat 
omenirea? Etc.  Pe lângă toate acestea, în 
carte  mai  descoperim tot  soiul  de  „defi-
niții” date la lucruri simple, de la ADN la 
senzații și percepții într-un limbaj comun, 
pe  înțelesul  oricui.  Personal mi-a  plăcut 
mult  cartea și  mi s-a  părut  total  altceva 
decât ceea ce am lecturat până acum.

ad l ibitum

  

Suntem oare, ca și Sofie, personaje într-o carte sub ochii unui cititor care este
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și el personaj într-o carte? Suntem oare, prinși în jocul textualist al
unei repetiții infinite?



Ce-ar fi putut scrie un german nobelizat 
pentru  literatură,  poet  pasionat  de  filo-
sofie, acuzat de către personajele sale că 
ia viața mult  prea în serios,  fascinat de 
călătorii  și  atras  de  budism,  ne  spune 
chiar  Harry Haller,  un savant inadaptat 
societății și epocii sale, personaj principal 
al Lupului de stepă. Cineva spunea că „un 
nebun blând se zbate să rămână nedomes-
ticit de  convenționalismul  lumii  noastre, 
chiar în pragul bătrâneții timpurii; nu se 
regăsește  în  mijlocul  unei  lumi  super-
ficiale, înclinată spre distracție și  distru-
gere, o lume în care un intelectual nu se 
poate îndrepta decât spre pahar pentru a 
trece de serile de însingurare, bântuite de 

un singur gând fatal.” Timothy Leary spunea despre Hesse: 
„puțini  scriitori  au  recenzat  cu  luciditate  imperturbabilă  și 
onestitate neînfricată progresul sufletului prin stadiile vieții.” 
Hermann Hesse  obișnuia  să  spună că  niciuna dintre  cărțile 
sale nu a fost mai greșit interpretată de critica de specialitate 
ca aceasta. Citându-l pe același alt Cineva vedem cum această 
„cartea  poate  să  aibă  un  singur  efect  asupra  ta:  paralizia 
corpului și combustia spontană a minții rămase de veghe într-
o duminică.” A doua, a treia, a cincea, a opta oară! Poți citi de 
18 ori și tot de 18 ori să te simți de parcă această carte te-ar 
hrăni.  De  ce?  Pentru  că  în  ciuda  (de  fapt,  în  favoarea) 
existenței de până acum a atât de multor gânditori, savanți și 
filosofi ce au tratat din perspective diferite omul, această carte 
are  în  ea  indicele  comun de  care  are  atâta  nevoie  sufletul 
nostru,  într-o anumită măsură și sub o anumită formă. Iată 
trei numitori comuni ai acelui indice, trebuincios sufletului și 
prezenți în roman: plăcerea pentru muzica lui Mozart, pentru 
scrierile  lui  Goethe și  pentru meditație (probabil  învelită de 
melancolie). Nu putem încadra această carte într-o categorie 
anume, cum ar fi cea polițistă, psihologică sau romantică. Ea 
se  situează  dincolo  de  falsitatea  gălăgioasă  a  unui  stil 
scriitoricesc impus, autorul depășind maimuțăreala relatărilor 
de  convingeri  personale,  a  povestioarelor  istorice  sau  a 
exercițiilor psihologice. Ar fi greșit să las o impresie a non-
acțiunii, în favoarea reflexiei din această carte. Manuscrisele 
lupului de stepă sunt pecetluite cu inscripția „numai pentru 
nebuni”, firul acțiunilor fiind tenebros, situându-se la periferia 
zilelor pline de abstinență și a celor în care aburul alcoolului 
echivalează  cu  smogul  londonez.  Iar  aceste  manuscrise 
însemnate aici închipuie o viață la care puțini oameni dedicați 
Culturii  au  acces,  sau  măcar  o  întrezăresc  prin  atmosfera 
densă  și  cețoasă  a  cunoașterii.  Acum,  că  v-am  băgat  de-a 
dreptul în ceață, fără să mă asigur dacă am sau nu la mine 
„faza lungă”, declar, pe propria răspundere, că, mai mult decât 
o operă experimentală, această îndrăzneață scriere a lui Hesse 
poate fi  trăită de orice adolescent prin ochii  unui bătrân și 
invers; fără a face apel la efecte de lumini hipnotizante, alcool 
sau narcotice.

  

ad lib itum

Sevastian
Popovici

Hermann Hesse, Lupul de stepă. Editura RAO, 2011

Titlu original: Der Steppenwolf
Autor: Hermann Hesse
Limbă originală: Germană
Țara de primă lansare: Elveția
Ediție princeps: 1927



Te-ai gândit vreodată să te identifici cu acel om care ziua 
este  un binefăcător  și  servitor  al  culturii?  Asta  numai  în 
condițiile în care noaptea, fără să fii conștient (exact ca în 
Animalul lui Greenfield), omori între 20 și 30 de oameni, din 
județe  diferite  ale  țării.  Păcat  că  nu ai  realizat  asta  până 
acum.  Și  așa  cum  viața  nu  poate  fi  abordată  doar  sub 
aspectul  antonimelor  bine-rău,  așa  și  traiul  defectuos  al 
personajului  principal  nu  poate  fi  exemplificat  (fără  a-l 
minimaliza)  într-o  recenzie.  La  fel  cum  e  imposibil  să 
introduci o corabie într-o sticlă de 2.5l (la preț de 2l); poate 
doar un mesaj de salvare mototolit. Am vrea să trăim ca și 
cum am avea nouă vieți. Din păcate (sau din fericire) nu ne-
am născut în Orient, acolo unde generosul Buddha ne-ar fi 
garantat  poate  chiar  mai  mult  decât  cele  nouă  vieți  ale 
pisicii noastre – sau câte au mai rămas din ele. Am vrea să 
încercăm lucruri și experiențe noi, fără să ținem seama de 
urmări. Ca și cum ai ieși dintr-o sală de jocuri aducătoare de 
noroc cu aceeași sumă de bani cu care ai intrat.  Lupul de 
stepă oferă această perspectivă - pe lângă plăcerea de a citi 
în fața unui șemineu călduros, alături de un pahar ticsit cu 
vin de Burgundia (parte importantă a decorului și  atât)  – 
despre  cum  e  să  fi  ajuns  la  bătrânețe  fără  a  fi  bătrân. 
Presărat cu experiențe ezoterice, cum ar spune chiar editorul 
cărții: „oglindeau o viață sufletească interesantă, extrem de 
furtunoasă, plină de o uimitoare delicatețe și sensibilitate”.

Probabil aceste cuvinte duc cu gândul la un 
erou care a reușit să întoarcă pe dos lumea, 
prin intențiile sale lăudabile și prin modul 
lui de a exista. Greșit, având în vedere ima-
ginea pe care o lasă un străin misterios și 
contradictoriu, proaspăt cazat într-o casă cu 
specific  burghez.  Unul  dintre  conflictele 
lupului de stepă? Dubla personalitate care 
se  manifestă  prin  luarea  în  derâdere  a 
celuilalt.  Cei  doi,  lupul  și  omul  (bunul  și 
răul) se dușmănesc reciproc, mai mult decât 
se preface Ponta că-l urăște Băsescu. Fieca-
re stă la pândă: când Omul din Haller face o 
faptă bună, Lupul îl ironizează. Când Lupul 
din Haller bea prea mult,  Omul îl  mustră 
aprig. Rămâne de văzut dacă Haller, prins 
între  ghilotina  conștiinței  și  eșafodul  in-
stinctului, va reuși să se sustragă  autodis-
trugerii. Pedagogia școlară și cea dogmatică 
ne învață cum să atingem statornicia mate-
rială și  intelectuală.  În  Lupul  de  stepă 
modalitățile rigide și inexpresive (pentru un 
adolescent) ale dogmei și ale manierismului 
nu  sunt  combătute,  ci  doar  prezentate  în 
altă lumină, una a dezordinii pitorești, atât 
în felul de a dormi și a munci, cât și în cel 
de a mânca și  a bea a lui  Haller.  Dacă o 
recenzie literară înseamnă a convinge  pu-
blicul să  citească  o  anumită  carte,  perso-
najul nostru nu adoptă deloc această  teh-
nică manipulatoare a publicității. El deține 
acea  precizie  și  siguranță  a  gândirii,  spe-
cifică oamenilor  pătrunși  de  spiritul  cu-
noașterii,  lipsită  de  orice  ambiție  strălu-
citoare în a convinge pe cineva în privința 
unui  anumit  lucru.  Aruncând  un  ochi  pe 
internet  putem afla  că  toți  cei  care  și-au 
luat în serios rolul de a-și da cu părerea sau 
de  a  recenza  Lupul  de  stepă nu  au  avut 
parte de o așa mare plăcere a lecturii. Doi 
din trei cititori sunt contrariați și întâmpină 
dificultăți la înțelegerea textului. Chiar așa 
să fie? Poate că tu...

ad l ibitum

  

„Cu litere mici, șovăielnice, fuseseră mîzgălite, greu descifrabil, următoarele:

  ÎN NOAPTEA ACEASTA DE LA ORA PATRUÎN NOAPTEA ACEASTA DE LA ORA PATRU
TEATRU MAGIC TEATRU MAGIC 

- NUMAI PENTRU NEBUNI - - NUMAI PENTRU NEBUNI - 
INTRAREA SE PLĂTEȘTE CU MINȚILE.INTRAREA SE PLĂTEȘTE CU MINȚILE.

NU E PERMISĂ ORICUI. HERMINA ESTE ÎN IAD.”NU E PERMISĂ ORICUI. HERMINA ESTE ÎN IAD.”
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În  ultimul  timp  am  tot  auzit  de  H. 
Murakami și de cărțile lui și eram foarte 
nerăbdătoare  și  curioasă  pentru  că  nu 
mai citisem nimic de un scriitor asiatic. 
Murakami,  un scriitor  japonez contem-
poran,  se  remarcă  încă  de  la  primul 
roman, Ascultă cum cântă vântul (1979), 
pentru  care  a  primit  Premiul  Gunzo 
pentru debut.

La capătul lumii și în țara aspră a minu-
nilor,  apărut  în  1985,  i-a  adus  japone-
zului  Premiul  Tanizaki.  Interesul  auto-
rului  pentru  literatura  americană  se 
reflectă  și  în  acest  roman,  care  îmbină 
elemente  occidentale  cu  stilul  oriental. 
Romanul prezintă două spații temporale 
diferite, două lumi diferite din prisma a 
două personaje aparent diferite.

Acțiunea din „țara aspră a minunilor” se 
petrece în Tokyo, iar personajul-narator 
este un Computator, adică un angajat al 
„Sistemului”,  programat  să  facă  calcule 
mintale incredibile. Deși acest lucru poate 
părea  de  domeniul  SF-ului,  personajul 
duce în rest o viață absolut normală. Este 
un bărbat  între  două  vârste,  divorțat  și 
trăiește  liniștit  până  când  un  profesor 
savant,  care  face  experimente  într-un 

laborator subteran, îi cere să-i facă niște calcule. După aceasta, 
se vede prins într-un război al informației, între Computatori 
și  rivalii  lor,  Simbolatorii.  Totul  devine  o  cursă  contra 
cronometru  atunci  când  profesorul  îi  spune  că  lumea  din 
conștiința sa se va sfârși  și  va trebui să trăiască într-o altă 
conștiință, „la capătul lumii”. Deși uimit și supărat la început, 
își acceptă soarta și profită resemnat de timpul care i-a mai 
rămas:  „Acum  aveam  dreptul  să  reclam  tot  ce  pierdusem. 
Lucrurile  pe  care  le-am pierdut  nu  erau  irecuperabile.  Am 
închis ochii și m-am lăsat pradă somnului.”

  

ad lib itum

Nicoleta Iacob
UAIC Iași

Haruki Murakami, La capătul lumii și în țara aspră a minunilor, Editura Polirom, 2012 

Singurătatea nu e un 
sentiment atât de rău. E ca 
liniștea în care  se cufundă un 
copac după ce păsările și-au 
luat zborul de pe ramurile lui.

Titlu original: Sekai no owari to 
Hādo-Boirudo Wandārando
Autor: Haruki Murakami
Limbă originală: Japoneză
Țara de primă lansare: Japonia
Ediție princeps: 1985



În cel de-al doilea plan, „la capătul lumii”, naratorul trăiește 
într-un oraș înconjurat de „ziduri” și nu își amintește nimic 
din viața sa anterioară. La intrarea în oraș este nevoit să se 
despartă de „umbră” și își află rolul în această lume: cititor de 
vise.  Astfel,  timpul  și-l  petrece  la  bibliotecă  citind  vise, 
urmărind turmele de unicorni sau rătăcind prin oraș printre 
oameni lipsiți de sentimente și trăiri. Ce îl mai leagă de lumea 
de dinainte este „umbra” pe care o mai vizitează și  cu care 
plănuiește să evadeze. Însă își dă seama că „orașul” este locul 
în  care  trebuie  să  rămână:  „Am  rămas  complet  singur  la 
periferia  existenței  mele.  Nu  mai  am unde  merge,  dar  nici 
unde mă întoarce. Aici e capătul lumii. Lumea se oprește aici. 
Și încremenești.” 

Așadar, orașul reprezintă conștiința de bază a protagonistului 
din „țara aspră a minunilor”. Elementul de legătură între cele 
două lumi este „unicornul”, creatura mitologică care în Asia 
este numită „animalul de zăpadă” și reprezintă înțelepciunea. 
Deși expuse în mod paralel, cele două lumi fac legătura una cu 
cealaltă pe tot parcursul cărții, iar la final se unesc, oferindu-i 
astfel personajului posibilitatea să trăiască într-o lume tot ce a 
pierdut  în  cealaltă.  Murakami  ilustrează  în  această  carte 
condiția omului și modul în care o percepe printr-o conștiință 
rece,  fără  suflet.  Va  fi  capabil  să  trăiască  într-o  lume  fără 
emoții? Va recupera tot ce a pierdut?

Romanul  este  scris  într-un  stil  modern  și  se  evidențiază 
genialitatea  autorului  de  a  descrie  cu  măiestrie  atât  fapte 
complicate din viața personajelor, cât și întâmplări simple și 
diverse.  Acțiunea  reușește  să  te  atragă  și  să-ți  trezească 
curiozitatea cu fiecare pagină, ceea ce o face o lectură potrivită 
pentru oricine. 

ad l ibitum

  

Avem nevoie și de o cantitate de lucruri inutile 
în viața  noastră imperfectă. Dacă n-am avea 

parte de lucruri inutile, 
viața noastră și-ar pierde până și 

imperfecțiunea.
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Spre binele tău. Mici crime în numele iubirii (Gianna Schelotto)
Cartea prezintă destinele a trei personaje Alfredo, Andrea și Fabio. ,,Am făcut-o pentru binele tău!”, ,,Am 
făcut-o pentru binele lui!”, formule care se regăsesc în titlul cărții, sunt folosite des în viața reală, însă 
ascund de multe ori atitudini și fapte reprobabile – minciună, aroganță, egoism sau amăgire. Acestea sunt 

,,micile crime” săvârșite în numele iubirii, pe care le redă Gianna Schelotto.
Alfredo, protagonistul primei povești, află că a fost adoptat când avea trei ani, după 
ce el și fratele lui fuseseră abandonați de mama lor. Andrea, personajul central din 
cea de-a doua poveste, este pus de tatăl său în fața unei realități neplăcute. În 
ultima poveste, Fabio, un avocat influent, de aproape șaizeci de ani, se confruntă cu 
perspectiva inevitabilei sale decăderi după ce află că ar putea suferi de Alzheimer.
Unii greșesc prin faptul că dezvăluie, alții greșesc prin faptul că ascund: s-ar zice că 
situația e fără ieșire. Dar nu faptele individuale sunt cele care produc daune ; ceea 
ce riscă să creeze fracturi profunde este ideea că, de fapt, copiii sunt un fel de 
prelungire a noastră, o proprietate exclusivă de care putem dispune oricum.
Orice faptă, declarată sau ascunsă, prin care încercăm să determinăm persoanele 
să-și schimbe idei, aspirații și sentimente este o manipulare, chiar dacă se naște din 
dorința sinceră de a aduce beneficii sănătății celuilalt sau de a-i susține bunăstarea.
În relațiile „sănătoase“, schimbările și dezvoltarea au loc nu fiindcă cel puternic a 

reușit să-l convingă pe cel slab, ci numai pentru că ne-am transformat luând de la celălalt și dând de la 
sine, în mod spontan, experiențe, emoții, vise.

Corespondența completă. Volumul I: 1607-1638 (Rene Descartes) 
Traducere din franceză, latină și neerlandeză de Vlad Alexandrescu, Robert Arnăutu, Robert Lazu, Călin 
Cristian Pop, Mihai-Dragoș Vadana, Grigore Vida

„Un lucru este sigur: filosofia lui Descartes nu are nimic din gândirea unui om 
solitar, în ciuda vieții retrase pe care autorul ei a ales s-o ducă în Tarile de Jos. El s-
a aflat într-un contact viu cu principalii filosofi ai timpului sau, atât direct, prin 
scrisori, cât și prin agenții lor, de care este înconjurat. În general, și este viziunea 
care m-a ghidat în alcătuirea volumelor de fata, corespondența lui Descartes 
seamăna cu un câmp de bătălie, în care Descartes nu numai că verifică receptarea 
ideilor sale în Europa literelor, ci și contracarează obiecțiile stârnite de scrierile sale 
în diverse cercuri, pe care le cunoaște prin purtătorii lor de cuvânt. 
Astfel, dincolo de rolul de laborator intelectual care le-a fost recunoscut, cred că 
intervențiile epistolare ale lui Descartes trebuie văzute uneori ca testarea unor 
poziții filosofice originale într-un peisaj saturat de vederi convenționale, alteori de-
a dreptul ca o luptă în care cititorul modern este chemat sa recunoască și să 
identifice părțile beligerante.” (Vlad Alexandrescu) 

  

ad lib itum

Ionuț Lucian
Rusu

„Ești același azi ca și peste cinci ani, cu 
excepția oamenilor pe care îi vei întâlni și a 
cărților pe care le vei citi.”  

(Charlie Jones)

Categorie: Filosofie
Format carte: 145x22.5
Număr pagini: 864
Anul publicației: 2014

Categorie: Psihologie/ sociologie
Format carte: 13x20
Număr pagini: 160



Putin. Biografia interzisă (Stanislav Belkovski)
Informațiile dezvăluite sunt de natură să arunce în aer miturile și prejudecățile despre unul dintre cei mai 

puternici oameni ai planetei. Celebrul analist politic, Stanislav Belkovski, îi conturează liderului rus un 
portret deloc măgulitor, scandalos pe alocuri, dar, mai presus de orice, veridic. Distrugând toate clișeele, 
el îl prezintă pe țarul actual ca pe un om frământat de mari probleme, care a avansat în 
carieră fiindcă a știut întotdeauna să le fie loial stăpânilor săi. Pentru Belkovski, Putin e 
un om lipsit de orice interes față de ideologii și chiar față de politică și e mânat doar de 

dorința de a face bani pentru el și apropiații săi, pe care politologul nu se sfiește să îi 
numească niște cleptocrați.

„Cartea dezvăluie nu neapărat tot adevărul despre Putin, cât, mai degrabă, despre 
sistemul creat de acesta, în care informațiile și dezinformările se contopesc pe nesimțite, 
până când granițele dintre adevăr și minciună se șterg cu totul. Belkovski e un demn re-
prezentant al poporului său profund suspicios, în mijlocul căruia abundă teoriile conspi-
rației și pentru care orice e posibil, oricât de nebunesc ar părea. Cartea lui se construieș-

te ca un demers detectivistic, în care povestea eroului principal se țese treptat, din
îmbinarea celor mai diverse piese de puzzle, de la zvonurile cele mai incredibile (sau de 

la absența lor), la decodarea faptelor puternicilor zilei și de la analizele freudiene la
cântărirea unor coincidențe atât de bizare, încât nu pot fi decât etapele unor planuri

machiavelice.” – The Huffington Post

Viitorul amintirii și Holocaustul (Geoffrey Hartman, Aleida Assmann)
Punctul de plecare al prezentului volum îl constituie o comunicare susținută de Geoffrey Hartman în iulie 

2009 la Universitatea din Konstanz, intitulată „Cultural Memory, the Story Event, and Contemporary 
Passion Narratives”. Această expunere a inaugurat noua serie de comunicări științifice 

dedicată lui Wolfgang Iser [...]. În urma unei colaborări fructuoase cu autorul, din 
această primă serie a comunicărilor științifice dedicate lui Iser a rezultat o colecție de 

cinci eseuri. Hartman explorează în aceste texte problematica memoriei culturale – 
cultural memory –, cristalizată în ultimul deceniu drept o preocupare centrală a 

scrierilor și teoriilor sale. [...] Cu o mare atenție, dar și cu scepticism și prudență, 
Hartman problematizează locul și rolul pe care „memoria culturală” le ocupă în epoca 
noastră postmodernă și posttraumatică, discutând aceste chestiuni în contextul unor 
domenii diferite, precum cel al științei, al artei, al studiilor media sau cel al spațiului 

public politic. (Aleida Assmann)

ad l ibitum
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Începem cu replica „O observație de bun simț: evenimentele remarcabile au adesea începuturi 
obișnuite.”, spusă de personajul-narator interpretat de Jeremy Northam și intrăm în culisele  
unui film-ecranizare a romanului omonim scris în 1936 de Lord Dunsany. Atmosfera este tipic 
britanică în vechea și excentrica Anglie, într-o zi obișnuită de joi, în care un fiu își vizitează în  
mod regulat  tatăl.  Rutina  inițială  și  stilul  protocolar  nu  promit  prea  multe,  dar,  la  primul 
schimb de replici, așteptările se schimbă: ironie subtilă, exact cum am mai avut plăcerea să văd  
în  Sleuth (1972),  Kind hearts and coronets (1949),  Lion in Winter (1968) sau am citit în  Trei  
într-o barcă de Jerome K. Jerome.

  

Daniela Abageru
coordonator

Clubul Cinefililor Iași

„Oamenii - când sunt singuri, vor să fie cu ceilalți și, când sunt cu ceilalți, vor să fie singuri. 
Până la urmă, toți suntem așa.”  (Gertrude Stein) Umorul are maniera lui specifică de a ne 
apropia de ceilalți și de noi înșine, așa că... avem nevoie de resurse inepuizabile!

ad lib itum



Tatăl  (fenomenalul  Peter  OʼToole)  îi  spune  fiului:  „Foarte  la 
îndemână joia. Ține miercurea și vinerea să nu se ciocnească.” și 
ai confirmarea că te așteaptă ca cinefil o pură delectare de ironie. 
Lecția umană se va desprinde într-un mod neașteptat dintr-un 
colț ce părea puțin productiv ca intrigă la început: o prelegere 
despre  transmigrația  sufletelor,  despre  existența  paralelă  a 
energiilor spirituale aduce cele două personaje în fața unui preot, 
a lui Dean Stanley, cu care se mai întâlnesc odată la club, bând 
Tokai, o băutură austriacă făcută pentru curtea regală și deschisă 
doar prin decret regal. „O primă întâlnire e o întâmplare, a doua e 
o coincidență, a treia are deja o semnificație” -  îl face pe fiu să își 
dorească  a-l  cunoaște  pe  preot  și  să  descopere  prin  el  că 
transmigrația  sufletelor  este  posibilă.  Deja  pare  prostesc  de-a 
dreptul, dar nu este absolut deloc!

Sam Neill  îl  joacă  pe  Dean Spanley,  fiind  practic  în  centrul 
filmului, chiar dacă nostalgicii lui Peter OʼToole cred altceva (și 
mare parte din film m-am regăsit printre ei, recunosc!). Preotul 
este  destul  de  enigmatic,  retras,  greu  de  îmblânzit  social, 
reticent, dar cu o mare și asumată slăbiciune pentru Tokai și 
pentru aforisme personale de genul  “Only the closed mind is 
certain”.  Această  dovadă  de  înțelepciune  altoită  pe  ironie  îl 
sensibilizează și provoacă pe fiu, care, făcând rost de Tokai prin 
mijloace ocolitoare, îl convinge pe preot să vină săptămânal la 
el la cină. Tokai-ul va dezlega limba și va declanșa anamneza 
sufletul  preotului,  nu  pentru  confesiune  proprie,  ci  pentru 
mărturisirea  unei  existențe  anterioare  formei  umane.  Transa 
extinsă acaparează atenția la punctul culminant: monologul lui 
Dean este o dovadă de culme actoricească pentru Sam Neill, 
reușind prin maniera hipnotică, acaparatoare, ușor eliptică să te 
țină ochi și urechi țintuit de ecran. Efectul este un râs dublu: de 
personaje și de tine ca privitor, pentru că povestea, oricât de 
neverosimilă ar putea părea, este absolut savuroasă!

  Fotografii preluate de pe cinemagia.ro

ad l ibitum



  

Ideea sufletului canin pare absurdă, dar țesută în 
poveste și prin modul în care este transmisă se 
ajunge la o atmosferă magică. Aceasta va sparge 
monotonia relației tată-fiu, cei doi se vor vedea în 
sfârșit în lumina legăturii adevărate dintre ei, 
suferințele emoționale ale tatălui își vor găsi leacul și 
viața își va urma pașii până la următorul ciclu. Nu 
este un film care să problematizeze credința, nici 
reîncarnarea, pentru că nu se vrea atât de serios și 
incisiv. Este un film bazat pe dialog inteligent care 
arată că oamenii se pot vindeca prin cele mai absurde 
căi, uneori total neașteptate și combinate cu o doză 
de umor. Cum spuneam și la început: ținut ca resursă 
inepuizabilă!

ad lib itum
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Stanley Kubrick, Dr. Strangelove
Dr.  Strangelove  or:  How I  Learned to  Stop Worrying and Love the Bomb, 

cunoscut în mod obișnuit ca Dr. Strangelove, este un film realizat în alb-negru în 
anul 1964 în regia reputatului Stanley Kubrick, având în rolurile principale pe 
Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn și Slim Pickens. 
Filmul satirizează Războiul Rece, fiind o comedie neagră despre efectele înarmării 
la nivel global și posibilitatea distrugerii vieții pe pământ în urma unui cataclism 
nuclear. 

„Generalul  Forțelor  Aeriene ale  SUA,  Jack D.  Ripper (al  cărui  nume este o 
aluzie la Jack The Ripper – Jack Spintecătorul), își pierde complet mințile și își 
trimite  bombardierele  să  distrugă  URSS-ul.  El  îi  suspectează  pe  comuniști  că 
poluează  «prețioasele  fluide  corporale»  ale  americanilor.  Președintele  SUA se 
întâlnește cu consilierii lui, iar ambasadorul rus îi spune că, dacă URSS-ul este 
lovit  de  vreo armă nucleară,  Uniunea  va porni  un război  apocaliptic,  care  va 
distruge tot ce este viu pe Terra. Are să fie oprit bombardamentul la timp sau 
generalul nebun va reuși să distrugă lumea?” (cinemagia.ro) 

Este de remarcat Peter Sellers, care îi interpretează cu succes pe cei trei oameni 
ce ar putea opri o astfel de catastrofă: Merkin Muffley (președintele american, pus 
în situația de a explica URSS că atacul nu reprezintă poziția Statelor Unite ale 
Americii), Lionel Mandrake (un ofițer britanic, aflat într-un stagiu de schimb de 
experiență în baza americană condusă de generalul Ripper) și Dr. Strangelove - 
expertul german în scaun cu rotile, fost nazist, care are probleme să își controleze 
mâna dreaptă.

Nominalizat  la  principalele  categorii  ale  premiilor  Academiei  Americane de 
Film, Dr. Strangelove avea să piardă distincțiile pentru Cel mai bun Film, Cel mai 
bun Regizor și Cel mai bun Actor într-un Rol Principal în fața mai digerabilului 
My Fair Lady (care avea să câștige cam toate premiile posibile în acel an), regizat 
de George Cukor și cu Rex Harrison în rolul principal. A patra nominalizare, cea 
pentru Cel mai bun Scenariu Adaptat  o va pierde în fața lui  Becket,  unul din 
puținele premii ratate la gala din 1965 de  My Fair Lady care avea la bază piesa 
Pygmalion de George Bernard Shaw. 

Făcut cu un buget de 10 ori  mai mic decât principalul contracandidat de la 
Oscar, Dr. Strangelove a fost produs sub umbrela Columbia Pictures chiar de către 
regizor.  Deși  până  la  acest  film  realizase  lungmetraje  cu  titluri  cunoscute,  ca 
Lolita sau Spartacus, Stanley Kubrick nu-și dăduse încă măsura valorii de regizor-
cult, ceea ce va deveni însă odată cu acest film. 

În  1989,  Biblioteca  Congresului  Statelor  Unite a  catalogat  filmul  ca  fiind 
important  din  punct  de  vedere  cultural și  l-a  selectat  pentru  a  fi  protejat  în 
Registrul Național de Film, alături de filme precum Cetățeanul Kane, Casablanca 
sau Pe aripile vântului. 

  

Alexandru Pavel

“Confront a man in his office with a nuclear alarm, and you have a 
documentary. If the news reaches him in his living room, you have 
a drama. If it catches him in the lavatory, the result is a comedy.”
(Stanley Kubrick)

Durata: 95 minute
Genul: Comedie, Război

Anul apariției: 1964
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Werner Herzog, Fitzcarraldo
„Un film despre obsesie, pasiune și nebunie. Acțiunea filmului are loc în Peru, 

unde,  în  acele  sălbaticii  facem cunoștință  cu Brian Sweeney Fitzgerald,  cunoscut 
băștinașilor ca Fitzcarraldo, un om pentru care cel mai important lucru din lume este 
opera. El încearcă cu disperare să construiască o operă și să deschidă ochii oamenilor 
asupra frumuseții acestei arte și prin acest lucru să mai aducă un pic de lumină și 
civilizație în acele locuri întunecate și sălbatice. Pentru a face acest lucru el pune la 
cale un plan ingenios (acela de a transporta un uriaș vapor cu aburi peste o culme 
muntoasă, de pe un râu pe altul, cu ajutorul a sute de indieni, scopul fiind acela de a 
pune mâna pe o regiune plină de arbori de cauciuc încă neexploatată), plan care va 
testa limitele echipajului său, cât și răbdarea și curiozitatea băștinașilor care par să 
fie prinși în grandiozitatea planului. Un film exotic, o expediție fascinantă presărată 
cu mister și scene memorabile.” (cinemagia.ro). 

„Nominalizat  la  „Palme  d’Or” în  1982  și  premiat  pentru  Cea  mai  bună  Regie, 
distincție acordată lui Werner Herzog, filmul a mai ajuns pe scenele unor festivaluri 
importante în epocă, ca San Sebastian sau gale precum Globurile de Aur sau BAFTA, 
unde a fost nominalizat la categoria Cel mai bun Film Străin din partea Germaniei de 
Vest.

A rămas în istorie, la fel ca și celelalte filme de ficțiune ale nebunului de Herzog, 
pentru că regizorul chiar a traversat vaporul peste un deal, fără nici un efect special. 
Producția  a  inclus  actori  răniți  la  filmări,  îmbolnăviri  grave  de  dizenterie, 
abandonarea proiectului de către Mick Jagger care trebuia să aibă un rol secundar (la 
care în final Herzog a renunțat și l-a scos complet din scenariu), dar și tensiuni între 
actorul principal, Klaus Kinski, și membrii echipei de producție. La un moment dat, 
tensiunile  erau  atât  de  puternice,  încât  unul  dintre  băștinașii  pe  care  Herzog  îi  
cooptase să joace roluri de figuranți s-a oferit la modul cel mai serios să-l omoare pe 
Kinski, gest care descrie, destul de bine, atmosfera în care se desfășurau filmările 
neamțului.” (altiasi.ro)

Hirokazu Koreeda, Dare mo shiranai
Dare mo shiranai (Nimeni nu știe) este un film de drama japonez, produs sub 

regia lui Hirokazu Koreeda. Are la bază un eveniment din anul 1988, cunoscut drept 
Cazul celor patru copii abandonați din Sugamo. Filmul a fost prezentat pentru prima 
dată la Festivalul de Film de la Cannes, pe 12 mai 2004, câștigând numeroase premii.

„În  ciuda  faptului  că  filmul  fost  proiectat  devreme  în  programul  festivalului, 
interpretarea lui Yagira mi-a rămas vie în minte.” - Quentin Tarantino (Președinte al 
Festivalului de Film de la Cannes)

Sinopsis:  Patru frați duc o viață fericită împreună cu mama lor într-un aparta-
ment din Tokyo, deși existența lor este ascunsă proprietarului. Fiecare dintre ei are 
un alt tată și niciunul dintre ei nu a mers vreodată la școală. Într-o bună zi mama lor  
îi părăsește, încredințându-i în grija fratelui cel mai mare. Copiii fac tot ce le stă în 
puteri pentru a supraviețui, creându-și propriile reguli și valori. Când sunt nevoiți să 
interacționeze cu lumea din afara universului lor închis, echilibrul lor fragil se rupe. 
Povestea celor patru frați impresionează prin fascinația prudentă pe care o arată față 
de lume, anxietatea față de situația disperată în care se află, bunătatea pe care o 
dovedesc și prin determinarea lor de a supraviețui hrănindu-se din istețime și curaj.

  

Durata: 158 minute
Genul: Aventură, Dramă
Anul apariției: 1982
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Durata: 141 minute
Genul: Dramă
Anul apariției: 2004



Hirokazu Koreeda, Kiseki
Un alt film regizat de Koreeda, ceva mai nou, este și Kiseki (Îmi doresc...). Spre 

deosebire de alte filme ale regizorului,  acesta nu a avut un parcurs  festivalier 
foarte sonor, dar a fost premiat la festivalurile din San Sebastian și Hong Kong.

Dincolo  de  subiect  și  de  experiență  narativă,  filmele  sale  se  concentrează 
asupra  a  ceea  ce  simt  personajele  în  acele  momente  de  cumpănă,  care  țin 
spectatorul de cinema cu sufletul la gură. Acest aspect îl remarca și renumitul 
critic  Roger  Ebert  într-o  cronică  la  filmul  Kiseki,  unde  totodată  aprecia  jocul 
extrem de reușit al celor doi frați – frați și în realitate –, Kôki și Ohshirô Maeda.

Tony Rayns în  Sight and Sound vede filmul ca pe o fabulă modernă, în care 
revizitarea  copilăriei,  a  universului  infantil  plin  de  speranțe  și  de  modificări 
continue ale  perspectivelor  prin care  viața ți  se  revelează,  fac din  Kiseki unul 
dintre lungme-trajele în care Koreeda își rafinează stilul încercat în  Maborosi și 
Nimeni nu știe.

Sinopsis: „Koichi, un băiat în vârstă de 12 ani, care a fost separat de fratele său, 
Ryunosuke, din cauza divorțului părinților săi, începe să creadă că noul serviciu 
de trenuri de mare viteza va crea un miracol când primele trenuri vor trece unul  
pe lângă celălalt.” (sursa: cinemagia) 

Stanley Kubrick
Stanley Kubrick a fost un influent regizor, scenarist și producător de filme americane, 

care  a  excelat  în  promovarea  filmelor  scurte  și  documentare,  respectiv  documentar-
artistice, iar mai târziu a filmelor de lung metraj, care au fost scrise, regizate și produse de 
el însuși.

Regizorul new-yorkez avea să primească nu mai puțin de 13 nominalizări la Oscar în  
decursul carierei (terminată în 1999, odată cu moartea sa), câștigând Statueta o singură 
dată, în 1968, pentru Efectele Speciale din 2001: Odiseea Spațială. Europa l-a premiat însă 
de mai multe ori decât a reușit s-o facă țara natală, chiar de la debutul din 1955, cu Killer’s  
Kiss,  când  a obținut  Premiul  pentru  Cel  mai  bun  Regizor  la  Locarno.  Au urmat  apoi 
nominalizări și premii la Veneția, festivalul italian oferindu-i în 1997 și un Premiu pentru 
Întreaga Carieră.  

Werner Herzog
Werner Herzog Stipetic  este un regizor,  producător,  scenarist,  scriitor și  regizor de 

operă. Este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai Noului Val German alături de 
Reiner Werner Fassbinder, Wim Wenders și Volker Schlondorf. Este una dintre cele mai 
excentrice figuri ale cinematografiei și este de asemenea unul dintre puținii regizori care  
au fost capabili să lucreze cu personalitatea exploziva a actorului Klaus Kinski.

Herzog  este  cunoscut  nu  doar  pentru  excentricitatea  sa,  dar  și  pentru  substratul 
intelectual și mistic al filmelor sale și pentru „dependența” de pericol în realizarea lor. De  
aceea, în istoricul filmărilor sale, îl vom întâlni pe regizor în situații pe muchie de cuțit,  
condiții de filmare anevoioase sau conflicte grave în cadrul echipei, mai ales când ea îl  
include pe Kinski. Herzog este încă în activitate.

Hirokazu Koreeda
Triplu nominalizat pentru Palme d’Or, ultima dată anul trecut cu Soshite chichi ni naru 

(Așa tată, așa fiu, distribuit și în România acum câteva luni), totodată și cel mai recent film 
al său și cel care i-a adus și singurele două premii la Cannes, cel al Juriului din Competiția 
Oficială  și  cel  al  Juriului  Ecumenic,  Hirokazu  Koreeda  a  debutat  în  1991.  Primul  film 
narativ  cu  care  a  ajuns  la  festivaluri  este  Maboroshi  no  hikari,  din  1995,  selectat  în 
Competiția Oficială de la Veneția. 

Alături de Kiyoshi Kurosawa, Koreeda a preluat ștafeta „japoneză” de la Takeshi Kitano 
și Takashi Miike, doi autori remarcabili ai „Țării Soarelui Rasare”, care încă fac filme, dar 
care nu mai sunt pe gustul juriilor și al festivalurilor europene, care acum îi invită și îi  
premiază pe primii doi. Spre deosebire de predecesorii săi care impresionaseră audiențele 
prin duritate și violență, Koreeda pare mult mai interesat de universul uman emoțional. 
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Durata: 128 minute
Genul: Dramă

Anul apariției: 2011
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Toată  suflarea  secolului  XXI  a  încre-
menit în fața unui emoticon happy. De 
ce?  D-aia!  Sau  cum  spun  englezii, 
because I am happy. În microbuzul ele-
vilor, după ce s-a difuzat la radio o pie-
să ceva mai tristă, în sala de clasă cu 
videoproiector  după  un  scurt-metraj 
apăsător și oriunde a persistat mai mult 
de două minute mirosul absurdului ge-
nerator de întrebări, acolo toată lumea 
strigă în cor: „neh, prea trist, hai să ne 
înveselim  puțin”.  Uite  de-asta  are 
Bendeac admiratori.

În general, oamenii caută să evite res-
ponsabilitățile,  munca  (mai  ales  cea 
intelectuală),  mersul  la  biserică  și  (pe 
lângă toate  astea)  tristețea,  stările  de-
presive (depresiv = dăunător?),  dar în 
special angoasa (farmaceutică, de cafea 
sau existențială). Dacă primele trei atri-
buții-sconcs pe care oamenii le evită ar 
fi  benefice,  de ce nu ar fi  și  cea de-a 
patra? Poate pentru că există excepții? 
Nu,  în  nici  un  caz;  o  excepție  este 
atunci când, după ce ți-ai ales cabina de 
WC și ai început, constați că suportul 
hârtiei  igienice a fost  furat  (cu tot  cu 
hârtie).

1994  sau  2014?  Cum a  fost  atunci  și 
cum  e  acum?  Poveștile  bunicilor  sau 
scenariul  lui  Daneliuc?  Ne-a  salvat 
Occidentul?  Este  clar  că  acest  regizor 
are  potență  cinematografică,  în  defa-
voarea  personajului  principal  (inter-
pretat de Horațiu Mălăele) care, pe par-
cursul  filmului,  dezvoltă  și  o  psihoză 
îndreptată împotriva metodelor contra-
ceptive. În cele din urmă, ajută la „pro-
crearea României Mari”, ea fiind, după 
cum ni  s-a  demonstrat  și  după ʼ89,  o 
reîncarnare  a  aceluiași  suflet  în  alt 
corp. Cu alte cuvinte, aceiași politicieni, 
alte acte de semnat.

Și  finalul  filmului  rămâne  deschis, 
interpretabil  de  public,  în  ciuda  celor 
spuse de Andrei Rus, potrivit căruia „[...] 
le și limitează filosofic”, ori această limi-
tă filosofică ar însemna un posibil acci-
dent în finalul filmului când Dacia (pusă 
în mișcare pe carosabil de către anumite 
fluctuații) în care se aflau Tatăl și Mama 
României ar fi fost accidentată, ceea ce 
nu s-a întâmplat, lăsând spectatorului fi-
nalul deschis și libera interpretare filo-
sofică;  de aici  și  sugestia  lui  Daneliuc, 
cum că am avea o șansă la salvare, la 
regenerare – iubirea. 

ad lib itum

    

Nume: Această lehamite
Limbă originală: Română
Țara: România
Premiera: 1994
Durata: 93 minute
Distribuție: Horațiu Mălăele, Cecilia Bârboră, 
Gheorghe Dinică, Valentin Teodosiu, Ion Besoiu

Sevastian
Popovici
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Însă, până la final nu trebuie să pierdeți 
nicio secvență. Potrivit Institutului Cri-
ticii Naționale de Film Românesc, „pen-
tru o bună digestie a peliculei, secven-
țele nu trebuie separate”. 

În  afară  de  critica  vehementă  adusă 
sistemului  românesc  prin  ironii  la 
adresa  binefacerii  europene  și  prin 
dezechilibrul cauzat de viciile ce acțio-
nează în defavoarea voinței, se ajunge 
inevitabil pe teritoriul lehamitei. Și asta 
fără  ca securitatea să-și  de-a bătăi  de 
cap: „- Alo, miliția, mă jefuiesc bandiții! 
- Poftim? Cinʼ te-a pus să investești?” 
Într-adevăr,  îți  trebuie  o  lehamite  de 
fier  ca  să  poți  recenza  filmul  (prin 
natura sa patrio-trist). Când vine vorba 
de spiritul românesc (cel puțin în acea 
perioadă) apar și expresiile înflorite (e 
vorba doar de carisma actorilor), prin-
tre multe alte tabuuri specifice: cozi la 
pâine,  chioșcuri,  rromi  întorși  din 
America,  mașini  ce  merg  la  deal  cu 
motorul oprit, aparatură de spitalizare 
legată  cu  sârmă  („hârburi  din  secolul 
paișpe”), cubanezi refugiați în România 
de frica lui Fidel Castro, fantome care 
și-au pierdut proprietatea de a se reîn-
carna și morți care nasc prunci. Să nu 
mai punem la socoteală faptul că ger-
manii ne parașutează deșeuri. Tentația 
filmului?  „Aoleu,  îmi  vine  să-mi  bag 
degetele-ntr-o priză,  nu mai  pot” sau, 
după cum spunea și  Eugenia  Vodă în 
România literară, „ea se conectează cu 
febrilitate la rețea”.

  

Motive pentru care ai viziona filmul:
- nu trebuie să mai urmărești/ citești subtitrarea;
- în film nu apare nici un tip colosal care să omoare 7255 de oameni cu 
al lui pistol;
- în ultima săptămână norii au avut forme ciudate, iar în caz de vreun 
alt sfârșit al lumii, Doamne Doamne te va mustra că nu ai fost suficient 
de naționalist;
- filmul nu trebuie catalogat în funcție de calitatea recenziei;
- și tot filmul te mai învață că dezgustul, greața și sila pot fi valorificate.

Dacă niciunul dintre aceste motive nu ți se pare plauzibil, încă nu l-ai 
auzit pe acesta: filmul îți dă superputeri! Sau, în cel mai rău caz, 
puterea de a nu mai da prin gropi (și nici șpagă la medici).
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Mă surprind mereu vociferând în gând 
fel  de  fel  de  discursuri  motivaționale, 
discursuri definitive, confesiuni drama-
tice ale existenței mele, apoi tot eu mă 
văd  dând  din  colț  în  colț  când  vine 
timpul  să  verbalizez.  Adevărul  e  că 
partea asta cu oratoria se situează și ea 
pe  undeva  în  sfera  talentelor,  trebuie 
și-un pic de zestre genetică, iar mie nu-
mi iese bine și pace. Și atunci, nici nu-
mi permit să mă mai mir că pe vremea 
bâlbâitului  de  vorbea  mult,  omul  de 
rând, care tot ce putea să facă bine era 
să râdă ca Vodă, odată cu Vodă, se fâs-
tâcea și îi creștea tensiunea de începea 
să vadă cruciș  numai când auzea sfâ-
râitul  peliculei  din  aparatul  de  filmat, 
îngăima două-trei  clișee  parcă  împuș-
cate și târâte de alții pentru el, doar ca 
să le expună, și el, pe micile ecrane. În 
lumea în care și numărul de la papuci 
putea să te încredințeze cu multă grijă 
pe mâna Securității, să ai imbecilitatea 
de  a te urca  într-un tren fără  bilet  și 
apoi să apari la televizor ca să vorbești 
despre asta, putea fi un act echivalent 
unei execuții sociale.

Probă  de  microfon,  primul  „film  de 
autor” al lui Mircea Daneliuc, scanează 
destul d cinic neputința individului de a 
se  exprima  natural  în  fața  camerei. 
Spun „neputința”, fiindcă prin asta în-
țelegem  și  mișcarea  de  închistare  în 
sistem a regimului,  dar și  că duhurile 
sărace se situează singure în propriile 
țarcuri  și  șabloane,  fără  ca  măcar  să 
conștientizeze fenomenul subjugător.

Pentru  prima  oară  în  viață,  „n-am 
schimbat canalul” când am auzit bolbo-
rosind  la  un  interviu  o  persoană  cu 
origini  moldovenești  (nu  mă  dați  în 
judecată,  n-am  înclinații  antisemite; 
sunt și eu vasluiancă, non-alcoolistă – 
incredibil – adică material steril pentru 
cei de la TNR). E adevărat, m-am abți-
nut să mut cursorul de pe play pe stop,  
nu  dintr-o plăcere  sinucigașă  de  a-mi 
auzi  compatrioți  făcându-se  de  râs 
relatând platitudini știrești și banalități, 
ci de amorul artei și din respect pentru 
regizor. 

ad lib itum

  

Emma Paula 
Stanciu

Nume: Proba de microfon
Limbă originală: Română
Țara: România
Premiera: 1980
Durata: 106 minute
Distribuție: Gina Patrichi, Tora Vasilescu, 
Mircea Daneliuc
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De  altfel,  e  uimitor  modul  în  care  simpla 
atestare a talentului cu premii și critici  pozi-
tive  din  partea  „experților”  mi-a  brutalizat 
pentru o secundă (fix cât a fost nevoie) puterea 
de a alege să mă uit sau nu la acea secvență din 
film.  Lecția  smereniei  față  de  actul  cultural 
când, unde și cum trebuie aplicată?

Revenind la  film,  o  amintesc pe  tanti  Luiza 
(Gina  Patrichi),  doamna  reporter,  întru-
chiparea  integrității  și  a  profesionalismului 
fățarnic, a persoanei care se închină orbește la 
ceea ce se consideră că e „de referință”, per-
sonalitate ce se vrea a fi puternică... în sfârșit, 
o ratată spiritual  și-un produs al  sistemului, 
care  m-a  secat  complet.  Ascunzându-se  în 
spatele  unei  retorici  sfidătoare,  doamna 
afișează modelul tipic de despotism de fier al 
femeii  de  carieră,  însă  fundamental  vulne-
rabilă emoțional. Această prezență ușor femi-
nină, a avut rolul de piatră în pantoful came-
ramanului Nelu Stroe (Mircea Daneliuc), de-a 
lungul  legăturii  sale  amoroase  cu  drăgălașa 
Ani (Tora Vasilescu).

Pelicula  descrie  du-te-vino-ul  continuu  în 
care se zbat cei doi tineri, o goană epuizantă 
după bani  și  statut  social,  ca la un moment 
dat, să ți se taie firul și să fii aruncat într-un 
univers extern și autonom, armata. 

Așadar, nu mă voi avânta într-o descriere 
de siropele romantice, fiindcă nu se găse-
ște nimic dulce și zaharos, în afara câtor-
va momente de-un erotism cam îndrăz-
neț pentru anii 80.

Astăzi,  e  destul  de  dificil  să  identifici 
spirite  turmentate  de  ținuta  cinemato-
grafiei autohtone. Totuși, se întâmplă să 
se  mai  încumete  câte  cineva,  în  mod 
nefiresc nouă, românilor, să-și focalizeze 
atenția pe sunet, pe cadre, pe mediu, nu 
pe literele în alb care știrbesc de obicei 
integritatea  imaginilor  hollywoodiene. 
Dar artificialitatea din tonul  vocii  acto-
rilor  și  strictețea  sunetului  plin,  rostit 
parcă scârțâind ca celofanul resping orice 
efort al omului de a-și lua inima în dinți 
ca  să  o  ronțăie  în  tihnă,  cu  spirit  de 
sacrificiu,  în  fața  unui  film  românesc. 
Probă  de  microfon e  unul  din  puținele 
filme de la noi (de înainte de revoluție) 
pe care  le-am văzut fără să mă ciupesc 
feroce de încheieturi  ca să am impresia 
de limbaj verosimil, să uit de teatralitate. 
Mi-a  dat  ocazia  să  aud  un  „Dă-o,  mă, 
dracu’!”  rostit  la  fel  de  nonșalant  ca 
faimosul „Ești prost.” al lui Cocoșilă. 

  

Într-un moment de intimitate, după 
ce îi mărturisește sentimentele sale 
lui Nelu, Ani îi cere bani, ca de 
obicei. Replica lui: „Îmi pare rău, 
tata nu mai are dinți.” (amanetarea 
protezei de aur a bătrânului fiind 
ultima sursă de venit la care ape-
laseră cei doi), face trecerea de la 
ceea ce se voia a fi un punct cul-
minant al poveștii lor de dragoste, 
la o ceartă grotească cauzată de 
lipsa banilor și de incertitudini. 

În amintirea teatrului radiofonic, 
am lăsat filmul să ruleze în fundal, 
în loc de muzică; personajele devin 
din ce în ce mai complexe și mai 
reale, la fiecare reascultare. Proba-
bil, ăsta-i și motivul pentru care 
joaca mea alsobistă nu mai e la fel 
de colorată ca în alte dăți, trans-
formându-se într-un exercițiu de 
seriozitate. Mircea Daneliuc are ști-
ința de a te coborî din zburatul fan-
tasmagoric pentru a te înfinge bine 
în realismul românesc.
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Păcat că nu am permis pentru a vâna 
vulpi. Probabil că ar fi un hobby extra-
ordinar...  nu  am cum să  fiu  sigur  de 
acest lucru. Zilele când nu era necesară 
o asemenea „hârtie” nenorocită (sau ce-
o mai  fi)  sunt de mult  apuse.  Puștile, 
vulpile, războiul și vânătorii reprezintă 
4 elemente cu o legătură nu prea firavă. 
Printre  aceste  elemente  se  află,  mai 
mult  sau  mai  puțin,  și  Năiță  Lucean 
(Mitică Popescu),  ajutat  de acolitul de 
încredere Pătru (Mircea Diaconu).

Dacă ar fi să vorbim strict despre co-
munism cred că ar exista șanse mari să 
fiu  linșat  din diverse  motive  (plecând 
de la date total eronate și terminând cu 
plasarea lui în Marea Nordului). Totuși, 
când  vine  vorba  despre  regimul  tota-
litar menționat mai sus  introdus într-
un film... poate am mai multe șanse să 
scap la trei ace și un sfert. Din ce mai 
țin  eu  minte,  o  parte  importantă  a 
comunismului  a  reprezentat-o  colecti-
vizarea. Păi dacă vreți să vedeți o repre-
zentare fidelă a acestui procedeu stali-
nist,  bolșevic,  gri...  look  no  further! 
Cam  tot  filmul  se  învârte  în  sensul 
acelor de ceas-întors... sau poate că din 
cele  trei  ace  unul  se  învârte  în  sens 
invers.  Toată  lumea știe  politică.  Nici 
Năiță nu se abate de la această regulă 
fărʼ  de  excepție,  el  fiind  un  dușman 

înverșunat, cu pușca ascunsă unde tre-
buie, al colectivizării.  Poate că o fi  de 
vină știința războiului. Dacă în trecut o 
fi  fost  antrenat  de  o  fostă  căpetenie 
mongolă  atunci  totul  este  transparent 
(înafară de păr, probabil).

Mai  tânărul  Pătru i-a urmat  exemplul 
fără  să  pună  prea  multe  întrebări. 
Oricum,  nu vă așteptați  acum la  asa-
sinate  politice,  folosirea  dinamitei  în 
scopuri volatile sau tăierea viței de vie 
folosind ciocanul lui Thor (vorbesc de 
vecinul meu cu o tastă-n frunte). Dacă 
faceți  asta  atunci  o  să  fiți  profund 
dezamăgiți.  Lucean  este  un  om  ceva 
mai  inteligent.  În  loc  să  facă  greva 
foamei (voluntar cel puțin) el se hotă-
răște să mai construiască câte o funda-
ție  ici-colo  (nu  din  ăia  gen  „Salvați 
căpșunile  dintr-un eventual  potop ne-
maivăzut”). Aici poate că ar fi necesară 
o  mai  adâncă  scormonire  a  istoriei 
colectivizării  românești...  dar  nu  sunt 
foarte sigur de asta.

În mod ciudat, în acest film, mieii nevi-
novați  sunt  obligați  să  guste  puțin 
rachiu  înainte  de  a  fi  decapitați.  O fi 
ciudat? Nu știu.  Recunosc că  am fost 
puțin șocat (poate și din vina mesajelor 
amenințătoare  de pe facebook-ul  nos-
tru cel de toate pixurile fără gel). 

ad lib itum
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Ionuț Lucian
Rusu

Nume:Vânătoarea de vulpi
Limbă originală: Română
Țara: România
Premiera: 1980
Durata: 114 minute
Distribuție: Mircea Diaconu, Mitică 
Popescu Gheorghe Cozorici, Valeria Seciu
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O comparație cu mult mai bine cunos-
cutul  Tăcerea mieilor  ar fi de neiertat 
(Paris și „Micul Paris”... ceva de genul). 
Sângele din săracul animal țopăia într-
un  mod  atât  de  natural.  Nu  m-aș  fi 
așteptat  niciodată  la  asemenea  efecte 
din partea unui film românesc.

Totuși, măcar eleganța a fost la locul ei. 
Trebuie să admit că nu mă așteptam la 
așa ceva. Se pare că în trecutul nostru 
cu garduri bio oamenii purtau mai des 
câte  un  costum  sau  câte  o  chestie 
obscură numită rochie neagră (nu știu 
ce purtau hermafrodiții... sau dacă exis-
tau).  Bine,  nu în fiecare  zi,  ci  doar la 
înmormântări sau alte evenimente spe-
cifice.  Eventual  mai  făceau  câte  un 
sprint  spre  nicăieri...  sau  o  fi  fost  un 
ritual pe care nu l-am înțeles eu. Dacă e 
așa, merit să fiu ucis de cel mai necu-
noscut criminal în serie ce și-a făcut loc 
în agenda verde a telefonului meu, de 
mult zgâriat, tocit și înverzit fără vreo 
intenție.

Din  categoria  personajelor  ciudate,  l-
am extras din joben pe cel mai complet. 
Cum  să  fii  semi-orb  și  semi-chior  în 
același  timp!? E de-a dreptul  hilar.  În 
primele cinci secunde, m-am pierdut în 
albul  ochiului  păcătos  după  care  am 

decis  să-i  dau  încredere.  Nici  el  nu 
scapă  de  mâna  marelui  urs.  Este  un 
funcționar  pe  la  primărie  (un  fel  de 
secretară  portabilă  neinteresată  de 
chestii  neconvenționale).  Mai  împinge 
mașini, mai iubește glodul în anumite 
momente, extrem de bine alese... face o 
vizită  la  doctor.  Chestii  uzuale  bine-
înțeles.

Dacă  ar  fi  să  plasez  Vânătoarea  de 
vulpi,  cu  precizia  unui  chirurg,  pe 
bucățica de  Desu Noto de care dispun, 
nu aș ști cum să o fac. De ce? Pentru că 
nu am mai văzut ceva asemănător până 
acum. Vor mai trece câteva secole, mi-
lenii, milioane de stele care se vor for-
ma,  evolua  și  stinge  (în  cana  bunicii 
care descântă mortul pentru penultima 
oară) până voi reuși ceva similar. Poate 
că  nici  nu  este  necesară  o  asemenea 
împărțire. În orice caz (cel puțin de care 
dispun), totul e bine când se sfârșește 
ciudat.  Și  nu  se  putea  termina  mai 
ciudat de atât. Albastrul predomină în 
ultimele  clipe  de  fericire  dăruite  de 
acest film magnific. Într-adevăr, vulpile 
sunt roșii... și cu toate astea ele nu au 
jefuit Pământul. Să mai zică cineva că 
hoții  nu  merită  să  fie  răsplătiți  în 
fiecare zi pentru munca lor deosebit de 
dificilă. Imitadora...
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Cineva,  cândva,  undeva,  dintr-un motiv 
doar de el știut, a spus că termenele limi-
tă sunt făcute pentru a nu fi respectate. Și 
mare dreptate a avut... De această dată ne 
îmbarcăm într-o croazieră pe Dunăre sub 
comanda  Căpitanului  Mircea  Daneliuc 
(alias regizorul), pentru aceasta însă tre-
buie să ne întoarcem cu 33 de ani în urmă, 
în perioada regimului de tristă amintire a 
lui tovarășuʼ.

Este anul 1981. Un grup de tineri premi-
anți  în diverse domenii sunt recompen-
sați pentru rezultatele lor cu o expediție 
pe Dunăre, ce constă într-o croazieră în 
bărci de la Calafat la Cernavodă. Da, ați 
citit bine, o croazieră în bărci, și nicide-
cum  o  croazieră  la  bordul  unui  vas  de 
lux.  De ce?  Pentru  că  tinerii  trebuie  să 
avanseze cu  propriile  lor  forțe,  să  ia  în 
piept aerul rece al dimineții și să-și întă-
rească brațele.  De ce să se relaxeze când 
pot  depune  un  asemenea  efort  plăcut  - 
dând la vâsle - întorcându-se acasă „mai 
odihniți și cu mai multă putere de muncă”.

Bineînțeles, nu vă așteptați ca Înaltul Co-
mandament  al  expediției  să  se  afle  tot 
într-o bărcuță. Statul Major veghează de 
la înălțimea punții navei de comandă - un 
remorcher amărât. Pardon, am vrut să zic 
vas de croazieră de ultimă generație. După 
cum este  de așteptat,  întreaga croazieră 
se desfășoară pe baza unui program bine 
pus  la  punct  și  foarte  clar  (gândit  pro-
babil  cu  zile,  săptămâni  sau  chiar  luni 
înainte, precum era specific vremii), per-
turbat fiind doar de abaterile tinerilor și 
de activitățile de voluntariat (involuntar) 
- la care sunt obligați să ia parte.

Am pomenit  mai  sus  de Comandament. 
Da... Comandamentul.  Format inițial din 
doi  (aparent)  prieteni  -  tovarășul  Proca 
(Nicolae Albani) și doctorul Velicu (Paul 
Lavric),  alături  de  soțiile  lor  și  doi  in-
structori, se va extinde, fiind cooptate trei 
fete  (frumoase,  ce-i  drept)  incapabile  să 
țină pasul cu convoiul de bărci, lăsându-i 
pe ceilalți colegi - în mare parte, băieți - 
să  depună efort  fizic  în  concursurile  de 
vâslit derizorii, efectuate zilnic.

  

ad lib itum

Alexandru
Pavel

Nume: Croaziera
Limbă originală: Română
Țara: România
Premiera: 1981
Durata: 122 minute
Distribuție: Nicolae Albani, Paul Lavric, Tora 
Vasilescu, Adriana Șchiopu, Mircea Daneliuc
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De asemenea, Croaziera, pe lângă relațiile 
amoroase prezente și în celelalte filme ale 
lui Daneliuc, vine cu ceva nou, și anume 
primele  atitudini  cinice  ale  unor  per-
sonaje.  Și  mă  refer  aici  la  două  dintre 
protagonistele  transferate  în  comanda-
ment,  Lili  (Tora  Vasilescu)  și  Crenguța 
(Adriana Șchiopu). Acestea sunt constru-
ite ca exemple tipice ale tinerii generații 
din care fac parte. Lili face exces de zel, 
propunând, în numele tuturor, să preste-
ze muncă voluntară ca semn al  recuno-
știnței  lor pentru modul în care au fost 
primiți la o crescătorie de pui (deși vizita 
le fusese impusă, precum majoritatea acti-
vităților  efectuate  pe  parcursul  croazie-
rei). Pe de altă parte, Crenguța intră într-
un joc al privirilor cu subînțeles cu tova-
rășul Proca.

În film sunt prezente doar două momente 
de rebeliune publică  asumată,  și  anume 
refuzul fostei iubite a unuia dintre tinerii 
participanți  la  croazieră  de  a  vorbi  cu 
Proca, aflat în stare de ebrietate și pără-
sirea  croazierei  de  către  soția  lui  Proca 
(femeie simplă, aparținând clasei munci-
toare precum și soțul ei, frustrată de rela-
ția cu acesta) în urma unei cerți intense. 

Pentru  evadarea  din  programul  presta-
bilit, întâlnim diverse abateri de la morala 
socialistă. De la furtul de struguri din re-
coltele statului, până la flirturile din tim-
pul seratelor dansante, dar mai cu precă-
dere un foarte interesant „joc cu lingura”, 
care dezvoltă simțul de orientare și ima-
ginație, constând în legarea la ochi a unei 
persoane, care trebuie să ghicească, doar 

cu ajutorul  unei  linguri,  cine  se  află  în 
fața sa. Cred că o să propun să facem asta 
și în interiorul redacției, dacă tot dezvoltă 
imaginația.  Atenție  însă,  dacă  încercați 
asta acasă, o faceți pe propria răspundere. 
Sunt șanse mari să confundați o persoană 
cu  un  televizor,  și  nu  vă  recomand  să 
faceți acest lucru.  De ce? Ei, păi doar nu 
credeați că o să divulg un asemenea secret 
de stat... uitați-vă și voi la film.

Filmul  are  și  un  mic  rol  educativ,  în 
special pentru elevii (dar nu doar pentru 
ei,  ci  pentru  oricine  dorește  câteva  zile 
libere)  cu  acces  la  apa  Dunării  (dar  nu 
doar a Dunării, ci a oricărui fluviu, râu, 
pârâu sau pârâiaș puțin poluat). Ce e de 
făcut? Păi e simplu. Trebuie doar să beți o 
cană de apă (sau o găleată, acum depinde 
și de capacitatea fiecăruia). Apoi, vă garan-
tez că începând cu a doua zi nu o sa mai 
aveți  acea  poftă  nebună  de  a  merge  la 
școală/ serviciu, și n-o să doriți să vă mai 
dați  jos  din  pat  (eventual  doar  până  la 
medic, dar zilele libere rareori vin fără un 
preț).

În orice caz, filmul lui Daneliuc prezintă 
o realitate credibilă a societății românești 
din  anii  ʼ80,  în  care  activistul  stabilește 
un  program,  iar  tinerii  se  prefac  că  îl 
respectă.  Vi-l  recomand cu căldură.  Era 
să uit. Câte încercări credeți că sunt nece-
sare pentru „a pescui” un scaun de plajă 
pliant din apă? Una? Două? A treia e cu 
noroc, nu? Se zice că încă se mai chinuie 
să pescuiască acel scaun.
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Brain  damaged!  Mai  întâi  fu  o  lumină 
însoțită  de  un  țiuit  puternic.  Și-a  fost 
cutremur și dezmăț și durere a fost. Multă. 
Apoi am văzut steluțe și-mi pocnea urechea 
stângă. Și-aș fi aprins o țigară s-o fumez cu 
urechea să iasă tot  răul de-acolo.  Dar n-a 
ieșit.  Pentru  că  eu  nu  fumez.  Nu,  nu  se-
ntâmplase o apocalipsă. Tocmai se termina 
proiecția de film și pe mine mă durea prea 
tare  deshidratarea  ca  să  pot  să  mai  spun 
încă o dată în acea zi „ce minunat e la Iași,  
oh, ce filme minunate fac românii”. Stăteam 
în balconul Casei de Cultură a Studenților 
din Iași și-mi doream să fi fumat ca să mă 
pot  integra  mai  ușor  în  grupurile  de 
oameni importanți care pufăiau boem țigări 
și-și vorbeau la „pertu” și păreau culți. 

Când m-am mai limpezit,  tot ce am putut 
consemna  în  caietul  meu  de  jurnalist,  în 
afară  de  mâzgălituri,  au  fost  rândurile  pe 
care  tocmai  le-ați  citit.  Dar  pentru  că  nu 
pot  face  o  recenzie  dintr-un  conglomerat 
de senzații am să încep să vorbesc româna.

Cele ce plutesc, așadar. Considerat a fi cel 
mai bun film marca Mircea Daneliuc, acesta 
spune povestea lui Avram și a familiei sale. 
O poveste care dă cu usturimi.  Întors  din 
Italia,  Avram pornește  o  afacere  cu  câini 
pentru export. În plan secund, se culcă cu 
soția fiului său fătălău. Îi promite fetei că 
vor strânge bani să plece teleleu prin lume 
(„te-nțolesc  din  cap  până-n  picioare  și-ți 
dau și jumaʼ din bani!”). Fair enough! Toate 
se-ntâmplă într-o ordine firească. Și nimic 
nu ar fi atentat la bunăstarea familiei.  Era 
soare.  Femeile  făceau  zarzavat.  Câinii 
lătrau. În timp ce țiganii își făceau culcuș în 
coasta lor. Așa încât au început să-i dispară 
pepenii  din  grădină  lui  Avram.  Iar  el  s-a 

supărat.  Și  a  făcut  plângere  la  poliție.  Și 
polițistul era corupt. Deci nu avea cum să 
se facă dreptate. Într-o zi, Magda (nora lui 
Avram) este violată de doi țigani. Avram se 
supără  și  mai  tare  și  depune  plângere  la 
poliție. Apoi o retrage. Apoi o rescrie. Apoi 
o retrage. Și tot așa. Vedeți voi, viața la țară 
e mai... palpitantă. Și toate se-ntâmplă sub 
ochii  neputincioși  ai  lui  Romeo.  Fiul  lui 
Avram ar vrea să rezolve chiar el conflictul. 
Dar mai bine dă un pumn în perete decât 
să-l  bată pe  țigan.  Peretele  nu ripostează. 
Și-ar fi sprijinit chiar el nevasta să depună 
și să nu mai retragă plângerea,  dar îi  era 
rușine.  Prefera  să  adune  lucrurile  care 
veneau  de  pe  ape  spre  mal.  Era  o  fire 
sensibilă. În fine, într-o zi, găsește plutind 
pe  apă,  aproape  de  mal,  un  cadavru.  Pe 
Florea  îl  găsește.  Unul  dintre  violatorii 
soției sale. Și râde. Și râd și eu. Pentru că 
atunci  îmi  dau  seama  că  citatul  lui  Tao, 
folosit pe post de motto, e justificat: „Dacă 
privești îndelung o apă, vei vedea într-o zi, 
dus la vale, cadavrul dușmanului tău.” 

Ce  mi-a  atras  atenția,  e  tergiversarea  de 
care se folosește regizorul, pentru a ilustra 
contradicțiile  interioare  ale  personajelor 
sale.  Ea  apare  ca  „procedeu”  și-n  Patul  
conjugal,  unde  protagonistul  (interpretat 
de  Gheorghe  Dinică)  nu  se  putea  hotărî 
dacă să moară sau nu. 

Când am stat de vorbă cu stimabilul Mircea 
Daneliuc  nu  m-am  gândit  să-i  lansez  o 
întrebare  pe  tema  asta.  Dar  pot  să-mi 
închipui cum ar fi sunat totul și mă amuz: 
„-  Domnule  Daneliuc,  este  tergiversarea 
perpetuă  în  plan  situațional,  o  tehnică 
recurentă în opera dvs? - Ăăă, nu.”

ad lib itum

  

Cristina
Alexandrescu
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Limbă originală: Română
Țara: România
Premiera: 2009
Durata: 90 minute
Distribuție: Valentin Popescu, Liviu Pintileasa, 
Nicodim Ungureanu, Olimpia Melinte
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Poate nu e cel  mai frumos lucru de spus, 
dar nu mă așteptam ca un film românesc să 
fie  atât  de  bun.  Poate  am  și  trăit  cu 
impresia  ca  filmele  românești  sunt  doar 
filme  de  război,  dar  când  am  dat  play 
acestui film am rămas cu gura căscată. La 
propriu.  Așa  că  o  să  fac  tot  posibilul  să 
citesc  romanul  după  care  a  fost  realizat, 
scris de însuși  regizorul, Mircea Daneliuc. 
Cumva, filmul reușește să întruchipeze nu 
numai  tiparul  vieții  la  țară  al  bătrânelor 
românce  (uai  Costache!  UAI  COSTACHE! 
du-ti  dă  mâncari  la  câni  câ  înșepe  tele-
novela), dar și  caracterul  ușor influențabil 
al maselor de oameni (cum reușește asta?). 
Când nu-tocmai-tânăra Nica își transformă 
casa în pensiune, pentru a câștiga un ban în 
plus,  intră in  contact cu diferite  tipuri  de 
oameni.  Ceea  ce  e  bine,  pentru  că,  după 
părerea mea, e singurul mod în care ar fi 
trecut  peste  obsesia  sa  cu  Paul,  prezen-
tatorul  de  știri,  întruchipat  de  (aplauze) 
Mircea  Radu.  Cunoscând  oameni.  Dar  ce 
face bătrâna Nica în loc de asta? Da.. asta ar 
trebui să aflați voi. Pe de o parte pentru că 
după  ce  citiți  asta  se  presupune  că  o  să 
vreți să îl vedeți, pe de alta pentru că nici 
nu vreau să scriu asta. Sunt destul de sigură 
că e o idée diferită (ce idee?), și că nu o să 
mai  vedem  prea  curând  un  film  atât  de 

îndrăzneț  (cum e  îndrăzneț?)  în  România. 
Pe mine m-a captivat încă de când am citit 
o primă recenzie la el, și când a trebuit să 
ne alegem filmele pe care să le recenzăm, 
Sistemul nervos a fost prima mea alegere și 
încă nu o regret (cu ce e așa special?). Sunt 
și acum în stare să mă bat cu oricine ca să 
fiu eu cea care îl  recenzează (ok, dar ce e 
special la el?).

Cele  mai  bune  scene,  în  opinia  mea  de 
critic foarte prost plătit (adică neplătit), au 
fost  cele  în  care  câinele  își  lua papuci  în 
cap. De ce? Pentru că a fost nostim, și nu 
îmi  pasă  că  nu  despre  asta  e  filmul  în 
general, și că din punct de vedere artistic, 
filmul are o valoare mult mai mare. Când 
câinele o pățea,  eu eram fericită.  Mă face 
asta meschină? Poate, dar faptul că nu mi-a 
plăcut  de  câine,  și  mi-au  plăcut  celelalte 
personaje,  care  simbolizează  slăbiciunea 
umanității  (care  dintre  ele?),  stereotipuri 
jignitoare,  diferențe  între  oamenii  diver-
selor  medii  sociale,  mă  face  o  persoană 
destul de bună. Nu?

Ce cred eu? Cred că dacă în timp ce ai citit  
asta ți-ai pus măcar una din întrebările din 
paranteză, ar trebui să descarci filmul. Ce 
mai aștepți?

  

Georgiana Roșu

ad l ibitum

Nume: Sistemul nervos
Limbă originală: Română

Țara: România
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Durata: 108 minute
Distribuție: Rodica Tapalagă, Cecilia Bârboră, 

Valentin Teodosiu, Mircea Radu

© cinemagia.ro



Șoseta  ruptă  e  genială,  de  fapt,  ea  este 
cheia, ea-i centrul filmului (aș zice al uni-
versului,  dar  să  nu  exagerăm).  Și,  totuși, 
este importantă, dar nu esențială (esențial 
însemnând ceva mai mult decât important). 
Știți cum e, nu-i frumos să pierzi cheia, dar 
se poate intra și pe geam.

În  2003,  Mircea  Daneliuc  lucrează  la  un 
film în centrul căruia își etalează abilitățile 
un actor amator, Rafael  Malonga. În 2004, 
„Ambasadori, căutam patrie” avea o proiec-
ție la Festivalul Internațional de la Veneția 
(1-11 septembrie). Pelicula românească ru-
la, împreună cu alte 19 filme, la secțiunea 
Venezia Orizzonti, dedicată noilor tendințe 
în cinematografia contemporană.

Povestea se reduce frumos la finalul fericit: 
lucrurile se rezolvă, problemele se termină 
și  toată lumea se simte bine,  sau aproape 
toată lumea. Finalul este o parte extrem de 
sensibilă,  la  un  film,  la  un  roman  sau  la 
orice  altceva  trebuie  citit,  ascultat  sau 
văzut.  Un  final  prea  bun  poate  estompa 
conținutul,  un  final  mai  puțin  bun  strică 
imaginea  prestației  de  până  atunci,  așa 
încât, unul echilibrat, bine ales, nu neapărat 
surprinzător  și  revoluționar  rămâne  cea 
mai bună alegere. Oamenii se iau în brațe, 
se  bucură,  dansează  și  ne  întoarcem  de 
unde am plecat, la aceeași melodie, liniară, 
periodică,  cu  izbucniri  scurte  și  accente 
teodoresciene,  dan-teodoresciene.  Dar  nu 
am precizat  motivul  senzației  generale de 
gust  dulce  pe  vârful  limbii:  s-a  recreat, 
reinventat și reprodus revoluția de la 1989. 
Spre deosebire de șosetă, proprietarul ei este 
un personaj esențial, cu el începe și se termi-
nă filmul.  Dacă  Patrick  nu e,  nimic  nu  e! 
Ambasador al Republicii Endola în România, 
Patrick Kamara (Rafael Malonga) este aban-
donat de guvernul său, nemaifiind capabil 

să-și  plătească  utilitățile  sau  personalul. 
Singura  care  îi  rămâne  alături,  secretara 
Nona (Cecilia Bârbora) – un personaj cu o 
evoluție extrem de interesantă, îl însoțește 
la o cantină a săracilor unde îl vor cunoaște 
pe Nelu (Marius Stănescu), omul care-i va 
schimba viața Nonei foarte mult, dar nu va 
aduce  influențe  prea  mari  imperturbabi-
lului ambasador african.  La pachet cu Nelu, 
vine  Titi  (Horațiu  Mălăele),  un  alt  revo-
luționar, care, spre deosebire de amicul său, 
se  bucură  de  ceva  mai  puține  găuri.  O 
persoană destul de abilă de altfel.

Prietenii Nelu și Titi găsesc de cuviință că 
această nouă relație  cu  distinsul  diplomat 
poate fi  avantajoasă. Aici,  diferența dintre 
naivitate și oportunism, exercitate de Patrick, 
ia proporții microscopice, însă fără să adu-
că vreo modificare imaginii sau conștiinței 
personajului al cărui singur scop este să fie 
expulzat.

În  paralel  cu  preocupări  post-revolu-
ționiste, cu arabi înnebuniți, din cine știe ce 
motiv,  după  o  proprietate  la  Snagov,  cu 
chinezi  revoltați  și  un  hobby  ciudat,  se 
dezvoltă o poveste ceva mai tandră, o rela-
ție mai apropiată între veșnicul informator 
al atentatelor cu bombă, Nelu, și secretara 
loială Nona. Povestea lor e una fericită. Se 
bucură  de  toate  etapele  necesare  conso-
lidării relației lor și creării unui fundament 
pe care să-și construiască continuitatea. Au 
parte de entuziasmul începutului, de câteva 
discuții  pe  baza  avansurilor  „arabițoiului” 
Mansur,  de  un  moment  mai  dificil,  dar 
necesar conform credinței cum că un trecut 
dureros  comun  unește  oamenii,  și,  nu  în 
ultimul rând, de un final fericit.

ad lib itum

Elena Mădălina 
Obreja

  

Nume: Ambasadori, căutăm Patrie
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Un film, o carte, sau orice altceva ține de 
arta  creatoare  este  construit  pe o idee  de 
care  se  agață  viețile  câtorva  oameni,  cu 
problemele lor. De data asta, un asemenea 
rol,  mult  mai  vizibil,  joacă  viața  perso-
najului Patrick Kamara.  Aparent o entitate 
nesemnificativă, care își pierde importanța 
pe măsură ce povestea evoluează, este  un 
element esențial. Pe viața și problemele lui, 
pe „drama” declanșată de regimul de auste-
ritate  endolez  se  așază  drama  revoluțio-
narilor români care încă nu își găsesc locul 
în  univers,  deși  Nelu  pare  că  știe  unde 
trebuie să parcheze mașina ambasadorului 
african  la  recepția  care  nu  are  alt  scop 
decât acela de a-i delecta papilele gustative: 
„O  bag  lângă  Mercedes  sau  mergem  mai 
încolo, la lumea a treia?... Ia hai să mergem la 
locul nostru!” Scena în care Patrick fură alu-
nele de la recepție este absolut memorabilă.

Se pot pierde multe din vedere în film: se poa-
te uita rolul carismaticului domn Kamara, se 
poate uita urna decorată cu imagini dintr-
un  dans  popular,  se  poate  uita  imaginea 
soldatului, care constrâns de situație, recur-
ge la metode mai puțin ortodoxe de a gusta 
un tort, se poate uita că Nelu dă cu piciorul 
în  fiecare  cutie  pe  care  o  vede,  semn  al 
experienței  neplăcute  din  trecut,  dar  sub 
nicio formă nu se poate uita cine regizează 
filmul.  Mircea Daneliuc are grijă să apară, 
din nou, în persoana pictorului, chiar atunci 
când îți iese din minte scena în care încerca 
să-i vândă ambasadorului un tablou al pre-
ședintelui Kumunga. Din acest punct de ve-
dere, e o strategie interesantă. Tot genial, 
poate la fel de genial ca șoseta, este efectul 
folosit în film, tot așa de imposibil de uitat. 
Inițial,  ai  impresia  că  nelipsita  bombă ex-
plodează în  cel  mai  nepotrivit  moment cu 
putință,  apoi  te  gândești  că  acele  cadre 
izolate  de  o  lumină  puternică  ar  putea  fi 

amintiri din viitor, ca, în cele din urmă, să-
ți dai seama că toate teoriile de până atunci 
au fost greșite și că efectul luminescent nu 
face decât să sublinieze obsesia lui Nelu de 
a folosi orice telefon public pentru a pune 
poliția să caute bombe fantomă. În plus, e o 
modalitate  frumoasă  de  a  exclude  orice 
cadru fără o însemnătate anume, pentru că 
Mircea Daneliuc este atent cu fiecare cen-
timetru  de  film.  Nu  există  secvențe  puse 
gratuit.

În  toată  ciocnirea  asta  de  interese,  într-o 
lume suprasaturată de oftica unui  revolu-
ționar  care  nu  găsește  un  vinovat  pentru 
soarta  lui,  într-o  lume  în  care  imaginea 
diafană a feminității  este  convertită brusc 
de  un  soț  materialist,  preocupat  de  satis-
facerea mofturilor amantei,  și  de un amic 
oportunist,  singura  urmă  de  sensibil  și 
frumos stă în prietenia care se leagă între 
Patrick,  Nona și  Nelu.  Nu se  insistă  prea 
mult  asupra  acestui  lucru,  dar  singurele 
sentimente nobile, în tot filmul, iau naștere 
în această asociere bizară.
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Nu o să evit niciodată întrebările. Sunt 
mult prea importante pentru magnetul 
din  casca  mea  cea  stângă,  care  și-a 
făcut un obicei prost din a-mi distrage 
atenția. De ce atâtea seriale care-și au 
traiul în destul de veselul Miami? Pot 
ele  să  ne  mai  surprindă  spre  amuza-
mentul general?  Cu siguranță.  Dexter 
este varianta moartă... mai precis, tran-
șată. Nu,  nu  mă  refer  la  ăla  de  1,20 
metri,  cu  părul  desenat  în  portocaliu 
(sau cum mai era).

Dexter Morgan este o persoană cu un 
hobby puțin ieșit din comun. O să reali-
zați asta încă din primul episod. Cui nu 
i-ar plăcea să tranșeze câte o persoană 
așa...  din când în când (măcar una pe 
lună,  acolo).  Da,  v-ați  holbat  în  mod 
just.  Vorbim  despre  un  criminal  în 
serie.  Totuși,  de  unde  atât  entuziasm 
când vine vorba de acest serial. Păi, mai 
toată acțiunea se scurge prin ochii de 
shinigami ai  criminalului  în  serie.  Nu 
știu cât de originală este această abor-
dare, dar mie mi-a plăcut. Să nu aveți 
mustrări de conștiință când veți începe 
să vă gândiți la Dexter ca la un mentor 
în străvechea artă a depozitatului cada-
vrelor pe fundul apei ce nu se evaporă 
complet niciodată. Totuși, din ce-și câș-

tigă acest „mentor” pâinea ronțăită cea 
de  toate  zilele!?  Păi  îmbină  utilul  cu 
plăcutul. Lucrează pentru Departamen-
tul  de  Poliție  din  Miami,  fiind  un nu 
chiar foarte simplu analist al petelor de 
sânge.  Da,  se pare că există așa ceva. 
Nici dacă aș fi fost fulgerat de 13 ori, 
reușind să nu fiu sinucis, nu aș fi cre-
zut.  De ce? Din cauza cutiei  craniene 
mult prea înguste, care face imposibilă 
existența unui creier cât de cât decent, 
deschis la noi idei și posibilități infinite.

Destul despre pasiunea mondială pentru 
criminalii  în  serie,  să  trecem la  capi-
tolul familie. După cum bine știți,  fie-
care criminal în serie are o soră  atră-
gătoare, care folosește expresii  demne 
de toată lauda. Cum să nu te apuci de 
tranșat populația din mlaștină, dacă ea 
te bate la cap încă de când ai început să 
găsești logica primelor propoziții. Astfel, 
putem noi să o considerăm parțial vino-
vată pe Debra Morgan de chestii intere-
sante? Nu. De ce? Pentru că Dexter a 
fost înfiat (după ce fusese găsit într-o 
baie de sânge, la propriu). Nu, nu pen-
tru că ar arăta superb... deloc (și ochii 
ăia!). 

  

ad lib itum

Ionuț Lucian
Rusu

Nume: Dexter
Limbă originală: Engleză
Țara: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 2006
Durata: 55 minute
Distribuție: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, 
David Zayas, James Remar, C.S. Lee 



 

Din  categoria  personajelor  ce  merită 
amintite măcar 5 secunde, o selectăm, în 
primă fază,  pe  Rita Bennett.  O femeie 
inocentă  care  a  ajuns  într-un  context 
mai  puțin  inocent. Nu  o  să  intru  în 
detalii  prea  mult,  deși,  recunosc,  pri-
mele 3-4 episoade în care a apărut m-
au șocat. Poate că este primul personaj 
după care mi-am strofocat puțin  cere-
belul, încercând să aflu adresa comple-
tă a celui care a avut ideea minunată a 
serialului  cu  nume  specific  (spoiler 
alert!...  nu m-am putut abține). Un alt 
specimen care trebuie neapărat mențio-
nat este Angel Batista. Așa cum spune 
și sugestivul „Angel”, el are o față ase-
mănătoare cu a unui buldog în  depre-
sie.  Nu,  nu  vă  speriați!  Deși  poate  fi 
numit candidatul preferat  pentru  ocu-
parea următorului  tron  papal,  el  nu 
este chiar supermegahyperultra  onest. 
Mai are câte o mică problemă cu soția, 
ici-colo. Trofeul special pentru ciudatul 
care, pentru mine, este perfect normal i 
se  acordă  lui  Vince  Masuka.  Nu  știu 
dacă era chinez... dar pentru asta a fost 
inventat  sfântul  google  (să  țină  el 
minte pentru mine). 

Opt  sezoane  probabil  că  au  fost  sufi-
ciente. Nu știu dacă voi reviziona acest 
serial, însă, cu siguranță, mi-a plăcut ce 
am văzut. Oarecum, până și criminalii în 
serie  au  anumite  sentimente.  Niciodată 
nu  m-am gândit  dacă  e  nevoie  să  fii 
psihopat pentru a fi un criminal în  se-
rie. Probabil că nu... e de ajuns să ucizi 
trei  victime,  mai  mult  sau  mai  puțin 
inocente.  Oare există criminali în serie 
printre noi? Nu știu, dar nu strică nicio-

dată să  fii  precaut.  Dacă  persoana  de 
lângă  tine  dispare  în  toiul  nopții  cu 
vreo  câțiva  săculeți  negri...  atunci  e 
timpul să cercetezi îndeaproape. 

Dacă ar fi să țin minte  Dexter pentru 
ceva... tot timpul îmi aducea aminte de 
dulceață.  Sângele  ăla  părea  aproape 
comestibil. Probabil că astfel au  încer-
cat producătorii să-și bată joc de mine 
(un biet  gurmand...).  Dar ce facem cu 
ceilalți gurmanzi? Îi ucidem fără milă! 

  

© cinemagia.ro



Ciudat nume... Who. Doctor Who. Ups! 
Iar am modificat replica lui James Bond. 
Măcar  cele  două creații  nu  sunt  total 
opuse,  au  ca  țară  de  origine  Marea 
Britanie.

Ce legătură  are  o  cabină telefonică  și 
călătoria în timp? Iei una bucată cabină 
telefonică englezească din anii ʼ60 plus 
un extraterestru genial cu aspect uman 
și  rezultă  călătoria  în  timp.  Cabina 
telefonică a fost transformată într-o na-
vetă  spațială  care  fuge  prin  istorie  și 
viitor. Avem deja Doctorul, mai adău-
găm  un  partener  de  călătorie  și  gata 
rețeta. Aventura SF a început! Cam din 
2005 mai precis, asta dacă nu luăm în 
calcul  și  seria  veche  din  secolul  XX. 
Dar  rămânem  la  varianta  modernă, 
unde în cele 7 sezoane apărute este un 
singur  Doctor  dar  interpretat  de  mai 
mulți actori datorită puterii de regene-
rare și schimbare a înfățișării a acestuia 
în cazuri extreme.  Doctorul, un lord al 
timpului, călătorește cu naveta sa numi-
tă TARDIS și împreună cu asistenții săi 
salvează lumea de alți extratereștri pre-
cum  Daleks,  Cybermen  sau  Weeping 
Angels.

La prima vizionare,  Doctor Who dă o 
primă impresie de serial ieftin cu efecte 
speciale  slabe  și  actori  ciudați.  Dacă 
puteți  trece  de  acest  obstacol  veți 
descoperi  un  serial  care  nu  e  doar 
science-fiction, ci unul mai complex în 
care aventura este combinată cu dramă, 
comedie și acțiune. Cred că un singur 
cuvânt  poate  descrie  serialul  foarte 
bine  și  acesta  este  diversitate.  Dacă 
într-un episod veți  vedea că Doctorul 
călătorește în anul 5 miliarde pentru a 
observa  distrugerea  Pământului  de 
către expansiunea Soarelui,  în alt epi-
sod lordul timpului călătorește în anul 
1890  pentru  a-l  întâlni  pe  faimosul 
pictor Vincent van Gogh.

Teoretic,  în serial nu există limite ale 
posibilității de călătorie în timp și spa-
țiu, iar singurul obstacol este probabil 
imaginația scenariștilor. Chiar dacă aven-
turile Doctorului  și  a  partenerilor  săi 
sunt  separate,  totul  este  legat  de  o 
poveste  personală  a  fiecărui  personaj 
care  este  mai  interesantă  decât  o 
simplă aventură.

ad lib itum

  

Răzvan Haciu

Nume: Doctor Who
Limbă originală: Engleză
Țara: Marea Britanie
Data lansării: 2005
Durata: 45 minute
Distribuție: Matt Smith, David Tennant, Jenna 
Coleman, Billie Piper, Karen Gillan, Paul Kasey



Doctorul,  personajul  principal,  este  o 
ființă  destul  de  ciudată  și  amuzantă, 
având două inimi, o inteligență cu mult 
peste limita umană și un spirit de aven-
tură exagerat. Chiar dacă este un extra-
terestru,  Doctorul  iubește  oamenii  și 
chiar  îi  imită  pe  britanici  la  stilul  de 
îmbrăcăminte, un lucru logic având în 
vedere că serialul este 100% britanic și 
face  parte  din  cultura  lor.  La  noi  în 
țară,  Doctor Who nu a prins la public 
la fel de bine precum alte seriale ameri-
cane spre exemplu dar ăsta cred că este 
un lucru bun, deoarece face serialul să 
nu fie prea „mainstream”.

Revenind la Doctor, acesta este un paci-
fist adevărat  și  întotdeauna  căuta  să 
rezolve conflictele fără a folosi violența 
fizică sau verbală. Una dintre „armele” 
care  îl  ajută  pe  lordul  timpului  în 
fiecare episod este șurubelnița  sonică, 
un instrument care deschide orice ușă 
sau  mecanism.  Este  foarte  folositoare 
șurubelnița,  mai  ales  în  cazul  în  care 
trebuie să evadeze sau să fugă de cineva!

În timpul vieții sale de peste 900 de ani 
și  cele  12  regenerări,  Doctorul  a  trăit 
mai mult decât oricare dintre membrii 
rasei  sale  și  a  văzut  momente impor-
tante, de la formarea universului până 
la sfârșitul acestuia. Doar urmărind câ-
teva episoade îți dai seama cât de insig-
nifiantă este rasa umană și câte lucruri 
avem de  învățat  și  văzut  într-o  viață 
care este mult prea scurtă pentru ceea 
ce oferă universul. Deși probabil nu vom 
ajunge  să  călătorim în  timp  prea  cu-
rând, serialul face o treabă excelentă în 
a  prezenta  acest  fenomen,  chiar  dacă 
nu este foarte tehnic și precis.

Acum  aș  dori  să  închei  totul  într-un 
mod mai dramatic cu unul dintre cita-
tele mele favorite din serial spus de că-
tre  Doctor  într-un moment  important 
al  vieții  sale:  “Iʼll  be  a  story  in  your 
head. That's okay. We're all stories in 
the end. Just make it a good one, eh?”

  

© iceflowstudios.com

©
 h

dw
al

lp
ap

er
sm

ar
t.c

om



Alcool, gloanțe, țigări, accidente, droguri 
– sunt atâtea modalități să îți distrugi 
creierul,  să  iei  fiecare lob și  să îl  bați 
până îți dispar complexele, dar nimic în 
lume  nu  se  compară  cu  Mentalistul. 
Serialul  ăsta  mi-a  pus  neuronii  ca  la 
coadă la pâine, i-a înnodat între ei, i-a 
pus  unii  peste  alții  și  apoi  a  jucat 
șotron pe ei. Dacă mi se trage de unde-
va pasiunea pentru psihologie, e de la 
serialul ăsta și dacă voi deveni vreodată 
cel mai prost psiholog din lume, e din 
cauza lui  Patrick Jane,  care  ar  face și 
meseria de om de serviciu o aventură.

Nu mă înțelegeți greșit.  Urăsc serialul 
ăsta.  Îl  urăsc  cum  îl  urăsc  pe  John 
Green că a scris  Looking for Alaska și 
cum îl urăsc pe David Karp că a înfiin-
țat Tumblr.  Mentalistul m-a consumat, 
m-a făcut să mă gândesc de nenumă-
rate ori la umanitate și la deciziile mele, 
la ce pot face pentru a deveni o persoa-
nă mai bună, și la ce pot da înapoi Uni-
versului pentru că m-a creat. Și poate e 
doar firea mea care face din orice lucru 
de calitate cheia schimbării umanității, 
dar dacă vreți să vă forțați limitele ar 
trebui  să  îl  vedeți.  De  ce  nu  trebuie 
niciodată  să  fac  recenzii  la  lucrurile 
care nu îmi plac? Ar fi mult mai ușor să 
zic  „nu vă uitați  la  Game of  Thrones 
pentru  că  are  o  rație  de  2  morți  pe 
secundă” sau „nu citiți  An Abundance 
of Katherines pentru că nu o să găsiți 
nicio  Katherine  în  România  și  veți  fi 
dezamăgiți”

Ok,  Mentalistul,  despre  asta  vorbeam. 
Într-o recenzie se expune, de obicei, în 
linii mari, tema, deci eu nici nu o să o 
menționez.  (+10  XP!  Ai  evoluat  la 
nivelul Gică Contra!).  Ba da, o să zic. 
Mentalistul e un șir de răzbunări inuti-
le. Din orgoliu, sau din dragoste, răzbu-
narea e răzbunare, și dacă m-ar întreba 
cineva vreodată ce cred despre asta, aș 
spune că e o prostie. Dar Jane nu crede 
asta.  Și  nici  Red  John,  criminalul  pe 
care vrea să îl prindă, care a considerat 
că e amuzant să se joace de-a Dumnezeu 
cu soția și fiica lui Patrick. Haha, adică 
le-a  omorât.  Nu-i  frumos,  Red  John. 
Nu-i frumos.

  

ad lib itum

Nume: The Mentalist
Limbă originală: Engleză
Țara: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 2008
Durata: 43 minute
Distribuție: Simon Baker, Robin Tunney, Tim 
Kang, Owain Yeoman, Amanda Righetti

Georgiana Roșu



Alte  câteva  lucruri  pe  care  vreau  să  le 
lămuresc: dacă te uiți la Mentalistul nu o să 
înveți să citești mințile oamenilor („dar eu 
am  auzit...”  Nu...  „dar  mi-a  spus...”  Nu. 
„trebuie să...” Chiar nu. „ba sigur că o să...” 
Nu, crede-mă. „Așa ar tre...” Taci).  Nu o să 
învățați  când  oamenii mint  și  când  spun 
adevărul, nu o să învățați să le citiți gându-
rile  după  expresia  feței  sau  după  tonul 
vocii, și dacă o să vreți să vă angajați la FBI, 
faptul că v-ați uitat la  Mentalistul nu o să 
vă ajute. Țineți minte că e doar un serial, și 
singurul lui scop e să vă distreze și să vă 
facă să vă pierdeți nopțile.

De asemenea, fetelor, dacă nu puteți suporta 
un serial fără un personaj principal descen-
dent al  lui  Apolo,  încercați  mai  bine  The 
Vampire Diaries pentru că Patrick ăsta e... 
cum să-i  zic.  Cuvântul  frumos  nu îl  prea 
caracterizează. În plus, dacă aspectul perso-
najului  principal  e  un criteriu în alegerea 
unui serial,  Mentalistul nu ar fi oricum pe 
placul  vostru.  Decât  dacă  sunteți  eu,  un 
paradox pe două picioare.

Una peste alta, cred că asta e cea mai proas-
tă  recenzie  din  istoria  recenziilor,  dar  nu 
prea contează, pentru că serialul recenzat e 
uimitor și fără laudele mele de adolescentă. 
Doar uitați-vă la el. Uitați-vă la Mentalistul, 
și la  Game of Thrones și citiți  The Witcher 
și învățați ce e onoarea și sacrificiul și drago-
stea și loialitatea, și scrieți în Als Ob și citiți 
cărți bune și nu alegeți serialele după cum 
arată actorii.

  

© rte.ie
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Elena Mădălina
Obreja

„Banda Foto a apărut din dorința de a promova 
creativitatea în artele vizuale” – nimic de 
comentat până aici, un scop foarte nobil de 
altfel – „în special în fotografie prin intermediul 
benzilor desenate,” - simplu și frumos - „fiind 
prima  inițiativă de  acest fel din România” - 
oameni cu inițiativă, trebuie să recunoaștem. Și 
cu mulți, mulți prieteni.



ad l ibitum

  

Un motiv bun să vizitați site-ul? O să aflați, mai bine spus să vi se 
confirme, adică reconfirme că românii-s oameni deștepți: ROMÂNII AU 
CREAT TASTATURA SPECIALĂ PENTRU EDITAREA FOTO-VIDEO. 
Dacă erați deja convinși, nu aveți nevoie de confirmare, poate tentează 
fotografiile  printate pe marshmallows, de pe Instagram. Nu? Nici așa? Să 
continuăm atunci.

„Banda Foto își propune să creeze o viziune nouă asupra fotografiei,” - oare cum? Am încredere că vom 
afla în cele ce urmează. - „prin experimentare, prin crearea unui mediu prietenos și interactiv în care 
persoanele pasionate de fotografie pot găsi noi idei și perspective.” Foarte util pentru indivizii  lipsiți de 
inspirație (și știu ce zic). „Banda Foto contribuie și dezvoltă o comunitate fotografică deschisă către nou” - 
convenabil până aici. Să vedem ce urmează. - „și este permisivă în ceea ce privește libertatea de 
exprimare,” - bun - „încălcarea regulilor” - interesant - „și aprofundarea cunoștințelor în rândul 
fotografilor aflați la început de drum.” Puteți uita ce-am spus până acum, am păstrat argumentul suprem 
pentru final. Știu CARE ESTE CEA    MAI FURATĂ CAMERĂ FOTO ÎN 2013. Cum așa? Pentru că 
bandafoto.ro.
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Ionuț
Lucian 
Rusu

Probabil că mulți dintre voi veți asocia site-ul Zon@ IT cu emisiunea 
destul de bine cunoscută de pe bătrânul TVR. Dacă răspunsul este 
afirmativ, atunci promit că nu vă voi asasina de această dată. Da, cea 
mai longevivă emisiune de IT din România are și un site, destul de 
frumos organizat de altfel. De la review-uri pentru cele mai noi jocuri 
apărute până la plăci video puțin cam prea sfarmă-borcănele-cu-
mărunțiș, ventilatoare închise la culoare și nu știu ce aparat cu bliț 
K453-32-76, este respectată dorința fiecărui împătimit de IT.

Ce faci după o zi fără cerneală? Deschizi bătrânul PC, intri pe facebook (da, introducând manual e-mail-
ul și parola formată din cifre, litere, hieroglife mari, colorate și din partea a doua a listei) și cauți ultimele 
postări. Oups, ale cui? Bineînțeles, ale Zonei IT. Nu vreau să par un fanboy... dar exact asta sunt! O zi 
fără doza necesară se transformă într-o poveste fără happy-ending. 

Ce faci după o zi fără acces la internet? Te revanșezi cu vârf și îndesat. Verifici, ca un păgân venit din 
scorbura unui nuc, dacă a mai apărut vreun nou concurs. Dacă răspunsul este afirmativ, îți ceri scuze 
(într-o robă violet... fără eșarfa magică), redactezi o scrisoare în care dai vina pe curentul electric care 
pleacă mai ceva ca păsările călătoare, o fărâmițezi, o pui într-o clepsidră și atât. Ea se va teleporta în 
buzunarul celui care se ocupă de site. Profesionalismul constă în recreerea bucăților de hârtie. 
Argumentul perfect pentru a dormi liniștit.
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Elena Mădălina
Obreja

Se ocupă de timpul tău liber!
Te ajută să evadezi din cotidian!
Te informează!

N-ai ce să le reproșezi până acum. „Televiziunea online Sensotv.ro este o colecție amplă de materiale video care 
acoperă în amănunt cele trei aspecte principale ale vieții: artă, sănătate, lifestyle.” Aici se poate discuta. 
„Sensotv.ro/arte dezvăluie o lume presărată cu sentimente maiestuoase, emoții puternice, talente remarcabile și 
suflete calde. Canalul oglindește ultimele expoziții, spectacole, lansări de carte, documentare, interviuri cu 
artiști renumiți și premiere cinematografice.” Foarte poetic. Și adevărat, „Arta abstractă” nu se postează 
singură. Ce să mai zic de „Festivalul Filmului European”?!

„Sensotv.ro/sănătate întâmpină vizitatorii cu informații de ultimă oră din lumea medicală. Reportajele vizează 
factorii de risc ai anumitor afecțiuni și cele mai eficiente metode de prevenție și tratament, campanii și 
evenimente importante, interviuri cu personalități din lumea medicală și, nu în ultimul rând, concursuri de 
slăbit pentru cei interesați să adopte un stil de viață sănătos.” Imposibil să uităm de sănătate. O invenție 
medicală românească a fost premiată la Geneva în luna aprilie – sigur nu știați. Dacă sunteți fan Catena, am 
observat că acest site are o afinitate specială pentru farmacia mai sus pomenită.

Să nu uităm de lifestyle. „Sensotv.ro/lifestyle te seduce printr-o colecție de reportaje legate de frumusețe, modă, 
sport, alimentație, hobby-uri și destinații turistice. Sensotv.ro/lifestyle reprezintă sursa ta de insiprație pentru o 
viață plină de satisfacții, prezentând coordonatele în limita cărora fiecare își poate contura un stil de viață care 
să i se potrivească.”

„Arte, Sănătate și Lifestyle sunt domeniile pe care 
Sensotv.ro vi le propune ca o pledoarie pentru susținerea 
industriei creative, un nou concept media în care cultura și 
artele au căpătat rolul de motor al dezvoltării regionale și 
naționale.” Ce putem face decât să-i credem pe cuvânt? De 
fapt, nu, nu-i credeți pe cuvânt, verificați-i mai întâi.



„FILM MENU este o revistă de cinema inițiată și sprijinită de Universitatea Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică Ion Luca Caragiale din București și realizată de studenți ai Facultății de Film din cadrul 
universității. Revista își dorește să sprijine formarea viitorilor specialiști în cinema din țara noastră. De  
asemenea, se implică în susținerea unor evenimente cinematografice, printre care se numără organizarea 
unui  Cineclub săptămânal  și  a  unor  serii  de  proiecții  lunare  cu filme românești  recente,  urmate  de 
discuții cu echipele de realizatori (Să Film!) în sala de cinema a UNATC. Revista apare o dată la două  
luni, cu pauză în timpul vacanței de vară, începând cu luna iunie a anului 2009. Este distribuită gratuit în  
diferite locații sau la evenimente organizate de redacția FILM MENU.” [filmmenu.wordpress.com]
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Florin Onică



Există  câteva  rubrici  permanente  care  ne  permit  să  scriem 
despre absolut oricine și orice. Aproximativ un sfert din spațiu 
îl alocăm recenzării unor filme recente care au fost distribuite 
sau nu în cinematografele noastre, o treime o dedicăm unui 
dosar de sine stătător, restul spațiului fiind împărțit de mate-
riale grupate în rubrici precum: cinema de animație,  cinema 
non-ficțional,  cinema underground,  cărți  de  cinema,  festiva-
luri, teorie de film.

Încă de când am intrat în Facultatea de Film în urmă cu 6 ani, 
am constatat cu tristețe că nu exista nici măcar o revistă de 
cinema în România.  Asta în condițiile  în care filmele româ-
nești aveau din ce în ce mai mult succes în afara țării și existau 
câteva personalități cel puțin interesante în acest domeniu în 
apropierea noastră.

Pentru realizarea primului număr ne-a trebuit aproximativ un 
an. A durat destul de mult până am convins câțiva colegi să se 
implice, apoi a fost dificil până am adunat suficient de multe 
articole pentru  a  umple  80 de  pagini  de  revistă.  Ne-au mai 
trebuit  câteva  luni  până  am găsit  un  concept  grafic  al  ei... 
Primul număr, apărut în iunie 2009, nu e foarte bun. [...] Cm 
60% din materiale sunt copilăroase și neargumentate suficient. 
În opinia mea însă,  Film Menu a crescut calitativ  o dată cu 
fiecare număr. [...] Revista e scrisă în proporție mare (aș spune 
80 sau 90 la sută) de studenți și masteranzi ai Facultății de Film 
din UNATC. Acum, redacția e formată din aproximativ 30 de 
oameni, în timp ce la primul număr au contribuit cam 15-20. 
[...] Vreun model anume sau altă revistă ca sursă de inspirație 
nu a existat, deși trebuie să recunosc că sunt un admirator al 
conciziei  Cahiers  du  cinéma a  anilor  ’50-’60.  Nu  există  un 
criteriu anume de selecție al filmelor sau al autorilor recenzați 
în  Film Menu. Fiecare  redactor  sau colaborator  propune un 
subiect sau un film despre care și-ar dori să scrie, mai propun 
eu câteva subiecte pe care le consider necesare spre a realiza 
un număr echilibrat din punct de vedere al sumarului. Și cam 
asta e tot.

ad l ibitum

  

„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.”

No.1 (mai 2009) - „Cineaști români”
No.2 (octombrie 2009) - „Muzică și film”
No.3 (decembrie 2009) - „Cărți de cinema”
No.4 (februarie 2010) - „Actorii în filme”
No.5 (aprilie 2010) - „Cinema Underground”
No.6 (iunie 2010) - „Filmul documentar”
No.7 (octombrie 2010) - „Femei regizor”
No.8 (decembrie 2010) - „Supraevaluați?”
No.9 (februarie 2011) - „Autor de cinema”
No.10 (aprilie 2011) - „Sex în cinema”
No.11 (iunie 2011) - „Melodrama”
No.12 (octombrie 2011) - „Cinema în Africa”
No.13 (decembrie 2011) - „Cinema minimalist”
No.14 (martie 2012) - „Unchiul Boonmee”
No.15 (iunie 2012) - „Cinema angajat”
No.16 (noiembrie 2012) - „Cinema mut”
No.17 (ianuarie 2013) - „Jacques Rivette”
No.18 (aprilie 2013) - „Serie B”
No.19 (iunie 2013) - „Cinema portughez contemporan”
No.20 (noiembrie 2013) - „Cinema românesc clasic”
No.21 (februarie 2014) - „Queen Cinema”
No.22 (aprilie 20014) - „Cinema și feminism”
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