




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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Cartea este o lectură prețioasă pentru cei preocupați de domeniul antropologiei sociale. 
Discursul construit de autor înfățișează evoluția gândirii unui antropolog de excepție și, în 
același timp, marchează cele mai importante schimbări în orientarea antropologiei sociale.

Monumentală nu doar prin volumul de informație, ci prin autenticitate și valoare de conținut, lucrarea 
Elenei Niculiță-Voronca este una dintre acele carti-tezaur ale unei culturi. Legendele, miturile, baladele, 
poveștile etc, grupate tematic, localizate, alcătuiesc sinteza modului românesc de a fi în istorie, poate 
singura în care ne putem încrede, indiferentă la succesiunea de ideologii, doctrine ori ambiții trecătoare.

Arnold van Gennep este una dintre personalitățile proeminențe ale etnologiei europene din prima jumătate a 
secolului XX. Cartea sa consacrată riturilor de trecere a avut un deosebit impact științific (comparabil, poate, doar 
cu Creanga de aur  de Frazer) asupra gândirii contemporane, termenul fiind integrat etnologiei și devenind unul 
dintre conceptele ei fundamentale. Nașterea, pubertatea, căsătoria, moartea au o dimensiune culturală, fiind 
evenimente marcate ca atare, prin rituri sau ceremonii cu o funcție comună și universală. Nenumăratele observații 
și fapte pe care autorul le oferă în cartea sa, l-au impus definitiv, concepțiile sale fiind extinse de o serie de etnologi 
și istorici ai religiei, de la Mircea Eliade la Victor Turner.

Unul dintre textele clasice consacrate fenomenului magiei este cel datorat colaborării dintre un mare 
istoric și arheolog (H. Hubert) cu reputatul sociolog francez Marcel Mauss (discipol și colaborator 
apropiat al lui Durkheim, autorul celebrului Eseu despre dar). Studiind diversele sisteme și credințe 
practicate în vechime, dar și pe cele ale unor civilizații așa-zis primitive (Australia, Melanezia, America 
de Nord), autorii ne propun o amplă monografie incluzând principiile și legile magiei, reprezentările și 
actele magice, riturile și personajele ce iau parte la el.

Levi-Strauss subliniază încă o dată legăturile indisociabile dintre gândirea mitică și cea științifică, 
reamintind că între societățile numite complexe și cele calificate drept primitive sau arhaice nu există o 
distanță chiar atât de mare. O tradiție, oricât de ciudată, de șocantă sau de revoltătoare ar părea, se poate 
explica doar în propriul context, deoarece, după cum spunea Montaigne, „fiecare numește barbarie ceea 
ce nu face parte din obiceiurile lui”



E adevărat  că ne pândesc multe pericole.  Asteroizi,  comete,  găuri  negre,  un  
univers infinit și imprevizibil. Mare noroc avem că la scala cosmică lucrurile sunt  
atât de extinse iar timpul se măsoară altfel, viețile noastre nu durează decât o  
clipire de geană și  o mică mișcare din mustață, în vreme ce noi avem senti-
mentul că lucrurile pe care le facem chiar contează, că modificările pe care le  
producem mediului  în care trăim îl  vor schimba cu adevărat. Înregistrăm deja  
semne ale acestei alterări, și nimic nu ne-ar putea convinge că nu este adevărat.  
Ca să ieșim din peșteră, am așteptat cu răbdare mii de ani, și acum scotocim  
prin dulapurile infinitului și-i  zgâriem retina. Ne este frică mai mult decât recu-
noaștem,  dar  asta  numai  atunci  când  ne  oprim  o  clipă  și  reflectăm  asupra  
noastră și asupra lucrurilor pe care le observăm și credem că le înțelegem. De  
altfel, din sintagma „credem că le înțelegem”, cuvântul cheie nu este „a înțelege”,  
ci „a crede” - în acest fel de fapt configurăm întregul traseu al existenței noastre,  
fundamental religios, chiar și atunci când ne numim „atei”. Avem mare nevoie să  
„credem” că toate lucrurile au sens, și că noi suntem cei care le pot conștientiza.  
Animalele cu treaba lor, plantele și mineralele la fel, noi – cu a noastră.

Având în vedere că trăim efemeridic, dar simțim și credem că lucrurile stau altfel, undeva pe traseu am  
pierdut drumul drept, ne-am cam pierdut în detalii. Era firesc, suntem niște forme de existență amfibie,  
trăim legați de material în aceeași măsură în care avem nonșalanța de a descoperi lumea spiritului. Al  
nostru, desigur. Apocalipsa, de fapt, nu va fi și nu este una cu surle și trâmbițe, cu foc și pară, pentru că  
universul nu știe că existăm, și ne păsuiește cu generozitate. Ne vom stinge ușor, într-un scâncet, iar  
lucrurile s-au pornit deja, în teribilul veac XX. Ne mișcăm cu viteza super sunetului, populăm planeta cu  
operele noastre mărețe dar și  cu gunoiul nostru, forfotim pe o scoarță fragilă, ca în mușuroaiele de  
furnici  eminesciene, comunicăm, vrăjitorește și  mincinos, adevărurile spiritului  nostru, cel cu care ne  
mândrim atâta, și acestea încep de fapt să se estompeze puțin câte puțin. Ne mișcăm în spațiu și în  
materie, dar la un moment dat n-o vom mai face și-n timp, pentru că mișcarea noastră prin timp era de  
fapt spiritul nostru. Vom fi într-o zi senin de proști. Vom fi aroganți și orgolioși în felul în care vom cuceri  
spațiul cosmic, dar în realitate nu vom duce nimic acolo, pentru că vom fi pierit de mult.

Mai are rost să încercăm să împiedicăm această realitate implacabilă în care tehnica și confortul ei ne  
prinde ca o caracatiță? Simulacre ale comunicării, nicidecum comunicare. Confortul trupului și apatia  
spiritului – să nu uităm că spiritul TREBUIE să fi neliniștit, iar atunci când atinge liniștea și înțelepciunea,  
e bine ca această victorie să vină după o mare luptă, și să fie urmată de încă una, și încă una, și mai  
ales încă una. Unde s-a pierdut abilitatea de a înțelege ce se întâmplă de fapt? În care secol? Printre  
care „lumini”? Printre ale Facebook-ului și ale lui Nea Google, printre X-perii, pavele și susurul parșiv al  
gazului metan (care se va sfârși, că e material, dar va fi clonat, nu-i așa?). Lumea formelor fără fond,  
lumea pe care o îmbrățișăm cu o inconștiență crasă, acest fel bizar în care slujim materia crezând că de  
fapt ea e sclavul și prietenul nostru.

Sunt voci care după ce vor citi aceste rânduri se vor repezi asupră-mi ca o haită de lupi, cel puțin așa  
„cred” eu, așa nădăjduiesc. În realitate s-ar putea ca nimeni să nu observe, nimeni să nu intre în dispută,  
ci doar să clasifice fără drept de apel acest efort disperat – „Eee, iaca încă unul care habar n-are despre  
ce vorbește. Un nostalgic și-un idealist.” Da, a fi idealist în direcția spiritului a devenit un anacronism în  
aceste vremuri liniștite ale apocalipsei de catifea, cartoane, E-uri și digitalisme. Îmi imaginez o societate  
a  viitorului  în  care  pompierii  să  ardă  telefoanele,  tabletele  și  computerele,  așa  cum în  filmul  451° 
Fahrenheit ardeau cărțile.  Pentru că într-o zi  lucrurile  vor scăpa de fapt  de sub control,  și  o minte  
digitală ne va impune ce să facem, ce să gândim și ce să simțim, iar noi nu vom mai conștientiza acest  
lucru pentru că nu vom mai pricepe nimic. E bun computerul și telefonul mobil, că putem edita revista Als  
Ob și putem să ne auzim cu prietenii pe care nu i-am văzut de zece ani, sau cu iubita plecată la studii în  
Australia. Numai că lucrurile nu rămân doar la atât.
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Florin Onică
meșter alsobist
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Ersin Akhmat

spirit enciclopedist,
unul dintre
întemeietorii
alsobismului

© foto articol: Miruna Mironescu



Exponenți de seamă au fost de la Marco și Romy, doi cetățeni romani oarecare din perioada de apus a  
Imperiului. Ei au lăsat un singur pergament în care descriau tipul comportamental pe care-l adoptau și ei – 
supunerea din frică. Informația îngrijorătoare, care ne-a permis să facem legătura între acest sindrom și 
sindromul A-M (al amânării), a fost de fapt ipoteza lor că, înainte de a se ajunge la controlul prin frică, cel 
care exercită dominația folosește cu funcția de cal troian amânarea, ca parte integrantă dintr-o strategie 
irefutabilă. Cerceările întreprinse de noi de-a lungul anilor au arătat că ipoteza lor se confirmă. Amânarea 
suspendă acțiunea, iar dacă ea dispare automat va lăsa loc pentru orice altceva, mai ales pentru frică. 
Anticamera fricii este așteptarea.

Cum ar fi dacă n-ar exista frica? Pe undeva nutresc convingerea profundă că autorul de basme fanteziste 
numit  Darwin  ar  fi  putut  în  investigațiile  legate de argumentarea ficțiunilor  sale  (tocmai  pentru  că  era 
interesat  de  verosimilitate)  să  fi  descoperit  argumentul  fricii  care  se  însoțea  perfect  cu  argumentul 
plenipotenței celui mai puternic, adică a supraviețuitorului. Imaginați-vă că în decurs de milenii viața nu este 
decât o perpetuă transformare, ce-i drept într-un ritm nu foarte alert, o perpetuă transformare a unei ființe 
într-alta, condiționată de ipotetice modificări de mediu, dar și de supraviețuirea celui puternic. Supraviețuire 
care vine la pachețel cu frica celui slab, nu? Prin urmare, nimic mai prezent decât frica, alături de voința de 
dominare, în toată istoria ființelor vii. În momentul în care frica este pregătită de amânare (și așteptarea 
inerentă ei),  instalarea fricii,  pentru totdeauna, devine imposibil  de contracarat.  Din acest  motiv, primul 
precept alsobist este de fapt cel al acțiunii. Pentru că dacă stai, te vor dovedi cohortele răului.

Impresionante au fost și sunt efectele devastatoare ale 
fricii: ochii gălbejiți și plecați, fața palidă, personalitatea 
restrânsă  la  funcțiile  strict  vegetative,  hainele  capătă 
parcă fără voia lor culoarea prafului și a mâlului șters, 
gura  se  țuguiește  într-un  penibil  bot  bovin,  auzul  se 
estompează etalând efectele similare  utilizării excesive 
a dispozitivelor audio folosite de Instituțiile de Spălare a 
Creierului (cu non-muzica sau non-discursurile potrivite 
misiunii  lor),  și  nu  mai  permite,  într  stadiul  avansat, 
decât  perceperea  strigătelor  animalice  de  control  și 
dominare. Mă opresc aici, pentru că deja simt că mi se 
face frică de această imagine.
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Una dintre metodele de a contracara sindromul amânării  (A-M) sau pe cel al fricii  (M-R) este 
practica îndelungată și neostenită a metodei „diferenței specifice”.

Diferența  specifică  se  poate  manifesta  în  două  situații  precise.  În  primul  caz,  îți  exerciți 
capacitatea de a sesiza deosebiri în legătură cu lucruri și detalii care NU sunt semnificative din 
punct  de vedere cultural  sau spiritual.  Bine-bine,  veți  spune,  dar  personalitatea noastră  este 
alcătuită din suma evenimentelor pe care le-am trăit, experimentat, gustat, din totalul lucrurilor 
mărunte care-și lasă amprenta în noi. Câteodată facem sinteză, tragem linii și concluzii, ne dăm 
seama că ceva a mers bine sau nu, realizăm ce trebuie să schimbăm, faptul că ne schimbăm din  
mers obiectivele etc. Dar reușim să ne schimbăm traseul cu adevărat? Trăim noi viața, controlăm 
desfășurarea  evenimentelor,  sau  ne  trăiește  ea?  Exact  pe acest  lucru  se  bazează  dușmanii  
omului. Care de obicei sunt, paradoxal, tot oamenii, nicidecum misterioase entități extraterestre 
sau dintr-o lume paralelă. Ne pierdem în lumea detaliilor nesemnificative, pierdem treptat chiar și 
instrumentele de evaluare. Ce e, până la urmă semnificativ și ce nu? Viața noastră culturală și  
spirituală, aceea profundă, este până la urmă viața pe care o trăim sau cea pe care ar trebui s-o 
trăim? Ne găsim dintr-odată în chiar miezul moralei. În acces prim caz descris, este absolut clar 
că, în lipsa unui sistem coerent de valori, metoda „diferenței specifice” este absolut inutilă. Chiar 
dacă sesizăm diferențe, nu rămânem decât ca un simplu exercițiu arid.

În cazul în care, însă, avem repere și autonomie dezvoltată, sesizarea „diferențelor specifice” de-
vine una dintre căile prin care te poți păstra sănătos, un accesoriu indispensabil oricărei ființe 
umane. El  trimite la complexitate și  ne îmbogățește pas cu pas.  A avea o cultură și  a avea 
spiritualitate începe să aibă sens din momentul în care ieși din zona clișeelor și a aparențelor și  
mai ales din zona prejudecăților și a îngustimii de perspectivă. Care nu se poate șlefui decât prin  
exerciții de diferență.
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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 98 (1998)  ʼ
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.



#8 întors
Întrebări:  Cum se  face  că  atunci  când  închidem calculatorul  apăsăm pe  butonul  „Start”?  Când  fluturii  se  
îndrăgostesc au oameni în stomac? Dacă un om e surd cum sună vocea sa interioară? Există animale care sunt  
alergice la oameni? Cum poate fi timpul cel care vindecă totul dacă el e în final cel care ne omoară? Care sunt  
celelalte 403 erori? Cum arată de fapt o oglindă? Cu câte grade urcă termometrul pe scara nervozității când vezi  
că notificările de la facebook sunt de la jocuri? Dacă pisicile negre sunt aducătoare de ghinion, cele albe mă pot 
ajuta să câștig la Lotto? Dacă tot ce gândești tu în acest moment ar fi difuzat la radio/ TV câți oameni crezi că te-
ar urmări? Cum ar fi dacă tot ce e bun ar fi rău și tot ce e rău ar fi bun?  Răspuns: 5... 4... 3... 2... 1... scrie și 
citește pentru revista Als Ob ! [E.O.M.]

Văzut la 13:00
Întrebări: De unde ne putem cumpăra inteligență „de firmă”? Câte cărți ar putea fi scrise cu cerneala tuturor 
pixurilor folosite de-a lungul a 12 ani de școală? Câte horoscoape e necesar să citim pentru a fi siguri că pe data  
de 26 iunie 2124, ora 13:32 mă va vizita Murphy când voi încerca să scriu ultimul cuvânt din această...? Câte  
tone de machiaj ai folosit până acum să-ți ascunzi superficialitatea? Câtă cafea e necesar să consumi pentru a fi  
capabil să asculți un minut ticăitul unui ceas fără a adormi de plictiseală? Câți/ Câte Jouli/ Kelvin/ Atmosfere și  
pastile pentru răbdare sunt necesari/ e pentru a umple un pahar perfect cu apă? Câte vieți are un câine? Câte  
sinapse ți se rup în momentul în care observi că 80% din notificările de pe facebook sunt de la jocuri? Răspuns: 
gândește-te cum vorbește un mut, cum vede un orb și cum ascultă un surd o melodie în timp ce citește revista  
Als Ob. [E.O.M.]

Al 7-lea simț
Întrebări:  Cum putem măsura dozajul din nectarul zilelor de iarnă? Mișcările haotice ale literelor schițate pe 
zâmbetul meu aburesc? Duhul din lampa de tinichea își ia concediu vara și se bucură spasmodic de apogeul 
decesului oxigenului? Îi poți da linie ocupată zilei de mâine? Dacă ne-am înveli cu nopțile dereglate pe alte  
frecvențe ale verii, cât de lungă ar fi plapuma? Semafoarele ascultă gândurile călătorilor rătăciți? Băncile ar tânji 
după atenție dacă nu ne-ar mai susține oboseala? Semnele de punctuație pot lua supradoză? Dacă am inhala 
fum cu gust de depresie, el s-ar plimba pe contrasens în plămâni? Spuma cafelei  ieftine se expediază prin 
emisiunile radio? Îți poți lipi creierul luxat cu super-glue? Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: lasă-
ți picioarele să meargă cu capul în nori, iar apoi citește și scrie în revista  Als Ob. [I.A.M.]
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D’ale terțului exclus
Întrebări: Dacă șireturile se împiedică de pantofii mei, eu ce voi 
păți? Dacă îmi pictez un ochi albastru, iar pe celălalt îl vopsesc 
tot albastru, ce evidențiator trebuie să folosesc ca toți să știe că 
un ochi a fost pictat și unul vopsit? Pielea are dată de expirare și 
limită de purtare? Dacă, peste noapte, albastrul se transformă în 
verde  și  galbenul  în  alb,  românii  se  vor  transforma  și  ei  în 
italieni? Dacă punem răul și binele în apă, are loc o explozie sau 
o reacție chimică?  Răspunsul la aceste întrebări și la multe 
altele:  caută într-un sertar  vechi  amintirile  păstrate în măduva 
spinării,  în  dulapul  bunicii  memoriile  așezate  în  Trompa  lui 
Eustachio, dar mai bine, renunță în a mai căuta trecutul și începe 
a-ți șlefui mintea, scriind și citind în Als Ob. [I.A.M.]

Boss-ul number one
Întrebări: Cartea pe masă și cafeaua lângă, un pix aruncat pe 
acolo pe undeva și nu știi ce să faci în continuare? Citește mai 
departe.  Prea obosit  să faci  ceva util,  cum ar fi  să încerci  să 
omori musca aia care te tot bâzâie? Citește în continuare, boss! 
Nu știi ce să mai asculți, ale cui poze să le mai spionezi? Insistă, 
insistă. Nu poți să te gândești la absolut nimic în afară de cum să 
te îmbraci și să ai mai mulți bani? Sunt destui ca tine, dar conti-
nuă să citești. N-ai mai citit o carte de aproximativ 3+ decenii? 
Hai că mai ai puțin. Nu-ți mai place să faci nimic în legătură cu 
intelectul tău, refuzi să devii mai deștept? Răspunsul: Als Ob e 
soluția!  Lasă tot  ce  făceai  până în momentul  de  față,  aruncă 
laptop,  tabletă  pe  geam,  doua  comprese  umede  pe  frunte  și 
apucă-te de citit. Sau de scris, dacă ai curaj. [D.M.]

101 de formule la fizică și o bomboană
Întrebări: Cum poți să mori de foame într-un supermarket? De ce instrumente ai nevoie ca să desenezi un cerc  
pătrat? Care este culoarea preferată a unui orb? Cum poți să măsori 48 de metri de ciocolată? Nu-i așa că într-o  
lume alb-negru,  mimii  vor prelua conducerea? De unde poți  să cumperi  un hamburger vegetarian?  De ce  
câinele cască, dar casca nu câine? Care este raza orbitală a sticlei de Fanta? Dacă „Da” este „Nu” și „Nu” este  
„Da”, iar într-un univers paralel „Nu” este „Nu” și „Da” este „Da” atunci într-o gaură neagră transversală pe linia  
discontinuă a universului „Nu” ar fi „Da” și „Da” ar fi „Nu”? Dacă o ceașcă de ceai reduce stresul cu 10% atunci  
cartea de matematică ne face să adormim? Mai e mult până departe? E posibil ca cei care au inventat pauzele  
să le fi inventat pentru a copia temele? Când ți-e foame iei o apă, iar când ți-e sete iei un  Snickers? De ce 
merele sunt mai roșii decât roșiile? Răspunsul la acestea și la multe altele: încerci să arzi un bec când e pană 
de curent în tot orașul sau poți să citești revista Als Ob. [D.E.Ș.]
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Patru astâmpărat
Totuși, cum se numea străbunica lui Iisus? Câte degete avea ea? Cu câți decibeli de ură 
trebuie să se electrocuteze un funcționar public pentru a lucra într-un birou, timp de 8 ore,  
cu gura închisă? De ce Martina mănâncă o banană în fiecare marți dimineața? Sunt mai  
grele  diminețile  după  30  de  ani?  Unde  se  ascund  gărgăunii  care  îi  aduc  Martinei  
bananele? De ce closetul  are nouă găurele? Ecologiștii  resimt un regret  înainte de a 
trage apa? Ce vor să ne spună acele pete galbene și jucăușe care uneori, orice am privi, 
ne dansează prin fața ochilor? Din câte fâșii  este alcătuit  fumul țigării  ce iese printre 
buzele unei cântărețe de jazz, într-o vineri seara? Pentru a putea râvni la niște răspunsuri 
onest de sincere și pentru a fi sigur că încercările tale disperate de a le găsi nu rămân  
fără ecou, numără flash-urile unui semafor portocaliu aflat la intersecția străzilor 6 & 9,  
observă  și  notează  intervalul  la  care  acesta  greșește,  probabil,  cu  câteva  miimi  de 
secundă, dar mai întâi de toate astea, citește cum se scrie în revista Als Ob! [S.P.]
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5 aripi
Întrebări: De ce fluturii nu zboară cu avionul, nu le-ar fi mai ușor? Ciocolata cu sare este mai sărată decât cea cu 
biscuiți sărați? Dacă hârtia se face din copaci, iar copaci stau în pădure, înseamnă că pădurea este din hârtie? Dacă  
am părul roșu înseamnă că mi-a luat foc părul când eram mică? De ce Napoleon a trebui să realizeze atât de multe 
lucruri ca să am eu atât de mult de citit și memorat? Dacă îmi fac un ceai din rapiță oare îmi vor crește aripi și voi  
putea zbura precum un avion? Cine pictează aripile fluturilor? Am primit un trandafir - cel ce mi l-a dăruit vroia să mă 
înțep sau era un gest frumos? Răspuns: fă bine și așează-te și pune mâna pe revista Als Ob până nu ți-o ia altcineva 
din mână. [G.G.]

2 hoți de ciocolată
Întrebări: De ce toamna fură frunzele verzi? De ce nu plouă 
cu fulgi de zăpadă? De ce nu ninge cu stropi de ploaie? De 
ce stomatologul  nu are geamul de la baie mai mare? De 
câtă  ciocolată  are  nevoie  o  femeie  pentru  a  cunoaște 
fericirea? Cum se face că am o mulțime de haine, dar nu am 
cu ce mă îmbrăca? De ce oamenii te sună doar de două ori 
și spun că te-au sunat de a luat foc telefonul, iar tu nu ai 
răspuns? Cum de unii pot fi inteligenți precum colțurile unei 
mese rotunde? Răspuns: mai bine fură o revistă Als Ob și 
bucură-te că nu te-a prins nimeni. [G.G.]

Totul are sens (infinit mascat)
Întrebări: Poate o pisică să guste adevăratul chef de viață? 
De ce  un  simplu  magnet  aflat  într-un  difuzor  poate  reda 
sunetele  superbe  ale  rock-ului?  Diferența  dintre  noi  și 
animale este faptul că avem rațiune și știm ce e corect și ce 
nu, asta înseamnă că persoanele care nu judecă corect sunt 
animale? Consideri aceste întrebări fără sens și te întrebi fix 
în  acest  moment  dacă are  vreun sens  ceea ce tu  citești 
chiar acum dar deja e prea târziu să te oprești și chiar dacă 
ți-ai dat seama că nu e o întrebare oarecare, tot citești până 
la sfârșit ca să te convingi că nu ți-ai irosit timpul prețios? 
Răspuns: Ei bine, pentru a afla răspunsul acestor întrebări 
ia o revistă Als Ob, fă-te una cu ea și savureaz-o! [I.I.Z]

Nouă întors
Întrebări:  Ce oră ar trebui să indice ceasul unui astronaut 
când  este  pe  lună?  De ce  cuvântul  matematică  nu  este 
format din cifre? De ce atunci când suntem în mașină și nu 
găsim ceva oprim radioul? Dacă brânza s-ar transforma în 
șoareci și șoarecii în brânza, pisicile ce ar mai mânca? Cu ce 
viteză  se  deplasează  întunericul?  Răspunsul  la  aceste 
întrebări și multe altele: leagă ignoranța, închide plictiseala 
sau, cel mai bine, citește și scrie în revista Als Ob! [D.A.C.]
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Un ghiveci pe-un laptop pătrat
Întrebări:  Am putea crede că alegerile sunt bune în orice context, însă, pentru cei mai ignoranți, cât costă un certificat 
recunoscut la nivel mondial pe care să scrie „apolitic-agnostic-indiferent”? O focă se poate îneca cu-n pește balon? Dacă 
urșii din desene care merg cu bicicleta sunt amuzanți, de ce nu a fost pus niciun om să hiberneze în zăpadă măcar vreo două 
luni? Care e raportul dintre fețele prefăcute ale fotografiaților și cele ale fotografilor? Dacă matematica și contabilitatea sunt 
surori gemene separate la naștere, cum se face că fizicienii  au sentimente materne? Răspuns înjumătățit: Ei bine, a spune 
că nu știu este ca și cum ți-aș supune țeasta unui test Mengelian. Hilar sau nu, pune mâna pe-o revistă Als Ob și dă-i drumul 
atunci când statisticile își vor pierde din valoare. [I.L.R.]



În 5 ianuarie 1970, la un an și patru luni după ce, opunându-se fățiș 
intrării Armatei Roșii în Cehoslovacia, Nicolae Ceaușescu își punea 
la butonieră întreg Occidentul, care avea să-l curteze mai bine de un 
deceniu, umplându-l de decorații și plimbându-l în calești regale, al 
doilea  efect  fiind  fascinația  exercitată  asupra  unei  bune  părți  a 
intelectualității române care, bătând din palme „Vai! Ce conducător 
curajos avem!”  s-a bulucit  să intre în partid,  o bombă exploda la 
București.

Construită,  armată și  lansată nu de către  trupele  Tratatului  de la 
Varșovia,  ci  de  către  un mic  grup  de  artiști  anarhiști,  condus de 
regizorul Lucian Pintilie, oameni care, din câte se pare, nu leșinaseră 
de emoție în urma celebrului miting anti-Moscova.

Bomba  se  numea  Reconstituirea.  Filmul,  programat  la  cinemato-
graful „Luceafărul”, a rulat doar câteva zile, dar în acele câteva zile 
S-A AFLAT! Lucrurile astea nu trec neobservate! A fost ca un vifor 
prin București, știrea circula rapid prin telefonul fără fir, eu am aflat 
de la Dragoș, care nu mai știu de la cine aflase, oricum   se-ntorsese 
siderat de la film, drept care am fugit să-l vedem și noi. După Dacii, 
Columna și filmele șantieriste, era ca și când ne-am fi teleportat în 
altă lume. 

Am revăzut Reconstituirea abia în 1977, la Cinematecă, și apoi după 
decembrie  1989,  dar  încă  după  prima  vizionare  puteam  s-o 
povestesc și s-o comentez cadru cu cadru. La un moment dat, prin 
1980, m-am întâlnit cu un prieten care făcuse Operatoria la IATC și,  
din vorbă-n vorbă, am pomenit despre  Reconstituirea, la care el a 
avut o grimasă care m-a înghețat. „NU-ȚI PLACE Reconstituirea!?”, 
am bâiguit. „Nu-i vorba de asta”, mi-a explicat omul, „dar, știi, sunt 
puțin excedat: în Institut, toți profesorii vorbeau numai despre filmul 
ea: Uitați, uitați, AȘA se face un film!”

  

Tudor Călin 
Zarojanu
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Știți  ce  a  stârnit  ura  cenzurii?  Nu  faptul  că  se 
prezenta un abuz al autorităților, dispuse ca, pentru 
un  filmuleț  „educativ”,  să  calce  pe  cadavre,  la 
figurat și până la urmă și la propriu – ci felul în care 
este prezentat acest abuz. Nu patetic, nu dramatic, 
nu lacrimogen, ci în modul cel mai insuportabil: la 
bășcălie. Asta i-a înnebunit.

Deși  fan  declarat  al  filmului,  nu  reținusem  decât 
foarte  vag  faptul  că  avea  și  un  scenarist.  Și  că, 
dacă meritul lui Pintilie e incontestabil, povestea, cu 
toată substanța ei explozivă, care făcuse autoritățile 
comuniste să interzică rapid pelicula, fusese scrisă 
totuși  de  altcineva.  Asta  până  când,  la  sfârșitul 
anilor  1990,  l-am  cunoscut  în  redacția  revistei 
Flacăra pe omul acela, scriitorul  și  criticul  de film 
Horia Pătrașcu.  Un om de o modestie, simplitate și 
bonomie amețitoare. După primele trei schimburi de 
replici m-a rugat să ne tutuim. Mie nu-mi venea să 
cred, îi  spuneam „tu” unei legende!  La scurt timp 

mi-a dăruit cartea cu textul nuvelei și m-am convins 
că e la înălțimea filmului – sau mai degrabă invers! 
Iar ceva mai târziu am primit  Tancul, cu nimic mai 
prejos decât  Reconstituirea!  Subiectul e pe cât de 
simplu, pe atât de inedit: într-un sat românesc din 
anul 2000 apare un tanc. Gata, ăsta e subiectul! Ce 
iese  din  chestia  asta?  Iese  o  chestie  100% 
românească. Al cui  era tancul și  ce căuta acolo? 
Ei!, asta trebuie să aflați dv... Căutați cartea, n-o să 
vă  pară rău!

În același timp, vă invit să reflectați puțin la soarta 
unui  excelent  scriitor.  Câți  dintre  cei  care  admiră 
filmul  Reconstituirea –  sau  măcar  declară  că-l 
admiră, pentru că dă bine s-o spui, mai sunt și din 
aceștia...  –  știu  cine  este  scenaristul  și  au  citit 
măcar un rând scris de el? În paranteză fie spus, 
cronicile  sale  cinematografice  sunt  delicioase  și 
tranșante!

Mai mult decât atât: nu am reușit să găsesc nicăieri nicio vorbă despre Horia Pătrașcu! Nu e în Wikipedia, 
iar căutarea pe Google trimite la alți oameni cu acest nume. O serie de evenimente în cascadă – plecarea 
mea de la Flacăra,  încetarea colaborării  lui cu revista, dispariția revistei (!)  și faptul că numărul lui de 
telefon nu mai e valabil – au făcut să-i pierd complet urma. Dacă n-aș fi dat mâna cu el și n-am fi glumit  
împreună de atâtea ori – își aducea personal articolele – m-aș putea întreba dacă a existat vreodată cu 
adevărat! Abia scriind rândurile de față, am mai scotocit o dată Internetul și am găsit acest interviu, pe care  
vi-l recomand cu căldură:
http://www.gds.ro/Actualitate/2014-05-07/%E2%80%9EReconstituirea%E2%80%9C...+reconstituirii/
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Tudor Botezatu
SNSPA București
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Voi începe prin a descrie un fenomen; îl știi cu siguranță, te întâlnești frecvent cu sentimentul  
ăla claustrofobic sau de sufocare pe ritmul sacadat al trepidațiilor care ies din urechile puștiului 
cu șapcă sau glugă de lângă tine. Sau poate vreun miros, că tot am înțeles că ar fi simțul cel 
mai bine conectat la memorie. Supraaglomerarea și atmosfera apăsătoare prin care trece o 
discuție purtată la un volum prea înalt în capătul compartimentului sau râsul isteric al vreunei 
maimuțe agățate de barele mijlocului tău de transport. Suntem prea mulți și mulți parcă nu își 
merită dreptul de a face umbră gratuită Pământului. Sărutmâinile, vreau un ștrudel și un corp 
de fier de calorifer, ca să ard caloriile încălcând laissez-faire. Acum ai putea spune că stau eu 
aiurea-n tramvai sau aiurea pe planetă, și că ar trebui să caut un loc unde am loc. Problema ta  
acum ar fi că nu sunt singura voce neplăcută care anunță o globalizare a aglomerației, cel mai 
adesea pentru bani. Bani ne trebuie nouă, nu aer curat, sau mâncare bună. Ne trebuie bani, 
vrem aparențele fentând esențele. Suntem o specie fotbalistă.

În acest punct ne intersectăm cu biologia, geografia, și deci indirect cu ecologia, lovindu-ne de 
problema constantă și tot mai apăsătoare de la o zi la alta, a resurselor. Dar nu e vorba doar 
de lupta noastră, a omenirii în interiorul speciei pentru petrol și ciolan, ci și de faptul că însăși 
activitatea acumulării de capital cauzează pagube amortizabile pentru ziua următoare. Fiecare 
CEO de multinațională industrială ajunge acum (indiferent în ce moment al zilei citești asta) 
acasă de la muncă, și cu cearcăne hepatice, are o transpirație rece în privința greutății și a 
ritmului din ce în ce mai dificile zilnic, dar și din cauza îngustării zonelor sondabile ale Terrei.  
Ironic,  de  dragul  banilor  ca  valoare  în  sine,  să  ajungi  într-un  excel  sheet  la  concluzia 
matematico-morbidă că economia nu mai rentează din propriul  punct  de vedere și  viziune 
filosofică. Mai departe, intrăm în falia filosofico-morală, în plină ecologie. Da, pâlpâie o lumină 
verde pe fostul glob verde-albăstrui. Problema ecologiei este confuzia; foarte mulți dintre ei nu 
știu mecanismul prin care ei ajung la concluzia că e rău și că trebuie să facă ceva în sensul  
remedierii și/sau salvării.

Trecem  așadar  în  revistă  cele  2  filoane  mari  ale  ecologismelor:  antropocentrismul  și 
ecocentrismul. Viziunea antropocentrică pune omul nu doar în centru dar și deasupra celorlalte 
entități animate de pe Pământ, considerând că specia noastră are singurii membri care merită 
un statut  privilegiat  aici.  Cu alte  cuvinte  am construit  o  moralitate  antropocentrică.  Morală 
efectivă. Dar pe lângă această idee, omenirea a mai generat și ideea ecocentrismului, în care 
ideea vieții în general este cea care are statut special; e un artificiu matematic genial – prin 
generalizarea  statutului  privilegiat,  logic  ar  fi  fost  să  te  gândești  că  va  crește  fondul 
exploatatorilor care deja generează problema, deci o agravare abruptă a acesteia. Și totuși nu! 
Pentru că lărgirea fondului privilegiat, va interzice acțiunile omenirii care dăunează celorlalte 
vietăți.  Deci  va  tranșa  clar  și  elegant  problema  antropocentrismului  actual.  Putem  să 
recapitulăm cele 2 mari tabere eco, sau să explorăm câteva diftoane simple: „Omul este în 
pericol  să  dispară.  Extincția”  –  un  punct  antropocentric  asumat.  „Planeta  ar  putea  să  fie 
distrusă” – viziune ecocentrică; o altă posibilă ipocrizie a mentalului uman – de fapt tu s-ar 
putea  nu  îți  faci  griji  pentru  Viață  sau  Pământ,  ci  pentru  tine,  în  mod  indirect  și  probabil 
inconștient,  pentru  că  mainstream-ul  antropocentric  deja  privește  Pământul  drept  servant, 
regat și teren de joacă.
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Dar nu e nevoie să intrăm într-o discuție complicată sau 
una denigratoare, putem face un simplu exercițiu de me-
morie și imaginație, în privința momentului „T-zero”. Din 
brownianismul genetic de pe Pământ ies multiple gene-
rații  de  prădători  dominanți:  dinozaurii  sunt  una  dintre 
aceste  generații!  Omul  este  cel  care  ocupă  postul  în 
„2014”. Omul! Dar discuția despre om este de fapt alta; 
ideea cea mai importantă este că o parte a naturii telurice 
a devoltat anumite capacități în așa fel încât a ajuns să 
genereze Conștiință și realități paralele cu cea inițială! O 
anomalie, prin definiție o problemă a naturii, un nenatural. 
Meta-natura. Și în meta-natură – Moralitatea și Filosofia.

În  acest  context,  să  cugetăm dar  la  faptul  că  luăm în 
serios, și ca fiind natural și obișnuit, Moralitatea. Morali-
tatea, diferă de etică prin aceea că exclude din rădăcina 
sa  divinitatea.  Legitimitatea  codului  moral  vine  din  alte 
surse  decât  Dumnezeu,  precum  valoarea  intrinsecă  a 
vieții (cerc închis la ecocentrism), sau o etică pragmatică 
utilitaristă, un comunitarism în fiecare colț al speciei. Să 
presupunem deci Moralitatea. Este imposibil de transpus 
în cuvinte nuanța de negru care mă încearcă când reme-
morez și completez tabloul atrocităților umane; nici nu pot 
să  ajung cu  gândul  la  micile  imoralități  și  încălcări  ale 
codului – pentru că asta ar presupune dreptatea supre-
mă. În fine.

Să spunem că  iau  în  serios  Moralitatea.  Pun  întrebări 
desprea viziunea asupra vieții.  Pentru  că aici  mă aduc 
întrebările de genul „și cum rămâne cu natura sfântă a 
vieții celor care se nasc mâine?”. Până la urmă, până și 
un  antropocentrist  înțelege  că  omenirea  e  un  simplu 
rezultat al hazardului spațio-temporal. Și dacă nouă ne e 
din ce în ce mai greu, cum crezi că va fi pentru unul din 
cele  10  miliarde  care  vom  fi  peste  câțiva  anișori?  În 
decursul unei vieți normale se presupune că voi fi chiar 
eu  în  această  situație.  Foametea.  Uciderea.  Retardul 
rasist.  Războiul.  Boala.  Mizeria  și  aglomerația.  Mizeria. 
Bomba nucleară. Nici nu apuc să enumăr celelalte fapte 
de glorie ale omenirii.  Asta este zestrea pe care o dăm 
mai departe altora „ca” noi care nu-s ca noi. Sinuciderea, 
fuga în droguri. Pornografia. Nevrozarea totală.

  

a lsografia



Dacă începi lectura cu paragraful de mai sus, pe uscat, ai putea crede că viața nu e un dar dat cu bună-
credință, nu e nici vreo bine-cuvântare sau vreun noroc statistic probabil; nu, viața e așa cum foarte puțini 
oameni de-a lungul istoriei au spus că e – un chin. Raiul e de fapt Iadul. Cu trimitere la discuția de mai 
devreme despre Moralitate – vin și întreb – dacă viața e chin și durere, atunci de ce aducerea de viață nu e o  
gravă  imoralitate?  Deci  iată  că,  așa  cum  și  Economia  a  pățit-o  mai  devreme,  și  Morala  pică  testul  
consistenței cu sine.

Iată cum poți argumenta moral antinatalismul. Poate nu e forma finală, dar această idee poate fi ultima piesă 
din puzzle-ul problemei mari a Vieții, Pământului și Omului. Iată ipocrizia umană în toată splendoarea ei. O 
maimuță atipică își creează limbaj articulat și comunicarea, conștiință și moralitate explicită și concisă (în  
comparație cu exemplele primare din lumea animală, de urși care ajută pești să nu moară pe uscat). O spiță 
malignă a naturii.

Dar eu nu sunt moral. Eu vreau să cred că sunt inteligent. Deci vreau mai mult decât vrea Morala. Vreau să o 
distrug cu propriile arme. Dacă e să mențin o moralitate coerentă, atunci soluțiile morale sunt în număr de 
două; cea soft, în care noi ca specie acceptăm în al treisprezecelea ceas că suntem un tip de supervirus  
pentru organismul Planetei și să dăm mulți pași înapoi și să-i gândim mai bine pe cei viitori, setând limite 
rezonabile pentru ritmul reproductiv, dar și dedicarea speciei noastre pentru accelerarea intelectuală într-o 
stare vulcanică - o magmă încinsă și dinamică al cărei misiuni este punerea inteligenței și a imaginației pe 
primul loc; saaau cea hard, preferata mea – atenție! soluția hard, în care noi acceptăm fără minciună și 
ipocrizie că suntem cancerul Planetei și că trebuie să plătim pentru acțiunile genocidale asupra celorlalte 
specii, mii de ani la rândul, printr-o sinucidere mutuală și tăcută a noastră ca familie. Și dacă într-adevăr omul 
este cea mai evoluată formă a naturii, atunci omul va fi din nou. Timpul e un cerc. Plat. 
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Nu am mai deschis subiectul ăsta până acum. Din trei motive: 1 sunt mult prea multe  
bloguri pe care oamenii se iau unii de alții, care mai de care mai savanți ai lui pește  
prăjit; 2 îmi place să cred despre mine că sunt o fire pacifistă (uneori chiar sunt) și că  
am un grad ridicat  de toleranță la idioți;  3 pentru că pur  și  simplu nu am mai fost  
obligată efectiv să mă țigănesc cu indivizi dubioși pe facebook, până acum. Vorbesc la 
trecut despre asta, pentru că, vedeți voi, toate au un început.

Mă rog, eu știu că exemplele concrete sunt cele care întăresc o credință. Cu toate astea 
însă, nu o să împărtășesc în mod expres experiența mea, nu o să dau citate, ci pur și  
simplu o să vă atrag atenția asupra unui lucru cât se poate de evident. Cum era vorba 
aia, „până la unfriend (block) te mănâncă ciuda”? Exact! E foarte adevărat că minunata 
lume facebook ne pune la dispoziție o serie de opțiuni la care putem apela în cazul unei  
nemulțumiri.  Poți „raporta” postările/ mesajele care îți  sâcâie retina. Da, ai libertatea 
asta, deși nu vei ști niciodată dacă persoanelor care te-au spamat cu cretinisme li se va 
fi imputat vreodată ceva. Plus că până la a opta pentru „report this post”, creierașul tău 
fragil încasează câțiva pumni în bărbie. Și dacă te ia cu amețeli, e de înțeles. 

Sursa supărării mele nu e neapărat conversația pe care am avut-o cu Mr. cioban. Nici 
motivele  pe care le-a invocat  stimabilul  pentru  a iniția  discuția  și  cu  atât  mai  puțin 
frustrările  care  curgeau  en  gros  prin  cuvintele  lui.  Mi  s-a  părut  foarte  deranjant  în 
schimb, că pe căile astea, pe care le deschide mediul virtual de socializare, indivizii își 
permit să pună etichete, să aibă păreri (multe păreri) apriori. Adică instinctul de alpha se 
manifestă  și  aici.  Ne  jucăm de-a reproducerea  părerilor,  doar.  Pentru  că  înțelegem 
greșit  conceptul  de libertate de exprimare și  pentru că vorbitul  de după monitor dă 
naștere unei false siguranțe, care la rândul ei scoate din pântec diavolii șmecheriei și ai 
tupeului nefondat.

Pe scurt,  eu asta am încercat  să-i  explic  și  atacatorului  meu.  I-am argumentat,  din 
perspectivă psihologică tot. Aproape că îi prescriam și o rețetă anti-frustrare, dar chiar 
înainte de a fi apucat să fac ceva în direcția asta, personajul ripostează violent. Și-a 
curs  cu  jigniri.  Inutile.  Bineînțeles  că  am  apelat  la  sugestia  facebook,  de  a  bloca 
omulețul de la a mă mai contacta vreodată, dar problema demnității nu mai intră în 
discuție? Nu că aș fi suferit moral de pe urma incidentului, dar dacă aș fi suferit? Ce mi-
ar fi prescris facebook-ul atunci?

  

© Bogdan Fuior
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Nosferatuʼ



M-am decis să cumpăr un stilou, ba un candelabru sau mai bine ceva pentru  
șoareci că vine iarna. Data viitoare mă voi gândi la frontul din Est sau la câte  
energizante sunt necesare pentru o zi, că vine iarna acuși și nu se știe niciodată  
dacă ai nevoie sau nu de provizii, de oameni și de câteva unelte. Am decis să  
mă duc la școală, ba la facultate, la lucru, biserică sau spitalul de nebuni. Nu  
voi mai vorbi cu tine, cu vecinul tău sau câinele tău pentru că timpul s-a scurs și  
nu am apucat să-ți scriu decât atât.

Nu mă pot gândi la voi, la cactuși, la timpul pierdut alaltăieri când încercam să  
te conving că e imposibil să faci un top al celor mai inutile tipuri de inteligență, la  
efortul depus pentru scopuri inutile, demne de lepădat și aruncate-n purgatoriu  
și nu numai. Nu am cum să mă gândesc la câte lucruri am furat de la tine prin  
tehnica sacră a copiatului minuțios, la frunzele pe care le trosneam pe gard  
folosind spini de salcâm, la mașinile ale căror număr special mi-e imposibil să-l  
rețin, la debitul de informații rulate de cel mai nou program pe care-l folosesc  
pentru că am fost acaparat. Mă declar egoist de nivel secund și am senzația că  
pot să fac acest lucru fără să dau vreo explicație sau să semnez vreun formular,  
fie el și-n dublu exemplar.

E întuneric în cameră și vrei să aprinzi becul cât mai repede din diverse motive.  
Nu ai avut bani să plătești un electrician, tu nu ești un vizionar înțelept, drept  
urmare priza se află fix lângă întrerupător. Simțul tactil nu este nici el tocmai cel  
mai bun prieten și ajungi cu degetele unde nu trebuie. Cu toate astea reușești  
să nu te electrocutezi dintr-un motiv foarte simplu: cineva a inventat plasticul.  
De fapt, poate fi menționat și cel care și-a dat seama că electricitatea și mate-
rialul amintit ulterior nu au o relație tocmai fericită. Mii de mulțumiri celor care nu  
fac lucrurile de mântuială.

Am avut încredere în ghilimele, nereușind să verific cu atenție persoana care  
s-a chinuit să tasteze, încet sau în grabă, cuvintele cuiva cât de cât „important”  
sau  nu  neapărat.  Cu  toate  astea  nu  îi  pot  învinovăți  pe  cei  care  au  avut  
încredere în ghilimelele puse de mine, mai ales după ce am învățat cum stă  
treaba cu atenția sporită pentru detalii, dusă la rangul de bestie sacră pe cale  
de resuscitare. Nu o să-mi tranșez buna dispoziție pentru că nu am de ce – sunt  
norocos chiar și atunci când mai pierd din vedere anumite lucruri specifice. În  
așteptarea reîntoarcerii bolii care te face să-ți atingi fiecare nară, pe rând, cu  
același vârf, al aceluiași deget, de la fiecare mână sau cum să imiți anumite  
tertipuri umane întâlnite nu-chiar-din-întâmplare.
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Lumsileficul (2047-2124) – născut dintr-o dactilografă cu suflet de poet și un arhivar cu înclinații 
detectivistice, înzestrat cu emoțiile unei minți psihopate, acest teoretician al filosofiilor alsobistice își 
începe cariera de spion politic la 22 de ani. Această slujbă nu a fost recunoscută oficial, justificându-
și  existența  în  fața  legii  printr-o  moștenire  inexistentă.  În  timpul  liber  practica  îndosarierea  și  
colecționarea tuturor informațiilor de natură psihologică, artistică și nu numai. Reședința sa: o casă 
destul de modestă într-un loc retras, în zona intracarpatică a României de astăzi. Dintre scrierile sale:  
Arta de a şti, Monolog derizoriu, Lanțurile lumii de ieri, Convorbiri cu Nemurirea, Războiul metafizic, 
Cum a murit  Solipsism, Adevăratele minciuni ale răzvrătitului,  Configurații,  alte studii,  proiecte și 
schițe.

Fragment extras din „Cum a murit Solipsism”, capitolul
„Pe culmile extazului”. Apologia 8-ului

Te naști pe 8 a lunii. Înveți că 8 reprezintă cifra infinitului. Sau a 
optangismului. La 8 ani înveți să faci primul covrig în formă de 8 
pe vatră la bunica. Ți-ar plăcea să cânți la pian și afli că acesta 
are 88 de clape. Tatăl tău lucrează 8 ore pe zi, așa că nu are bani 
pentru  adunătura  aia  de  clape.  Așadar,  înveți  șah.  Lățimea  și 
lungimea jocului are 8 pătrățele. Înveți și să citești. Într-o carte de 
temelie, scriitorul tău își descrie ochii iubitei precum doi de 8. Ai 
fost  de  acord  mereu  cu  nota  8.  Una  dintre  doamnele  tale 
profesoare, din păcate, se pare că nu prea a înțeles acest aspect. 
Îți propui să trăiești 88 de ani. Cauți personalități născute pe 8 a 
lunii și descoperi un rocker și numele celei pe care o admiri. Într-
un mod cu totul neînțeles și necugetat decizi să-i oferi un cadou: 8 
pietricele  pe care se potrivesc,  în parte,  cele  8 litere  ale  celor 
două  cuvinte.  Ca  prin  minune,  ești  atras  de  filosofia  8-ului  și 
descoperi că te-ai născut tocmai pe data când un filosof important 
al poporului tău a murit. Și când romancierul tău preferat (spaniol) 
a împlinit 88 de ani. În pădure descoperi 8-ul pe un fel de bornă 
kilometrică. La ieșire din localitatea ta,  dai de cifra 88 chiar pe 
borna kilometrică. Mai departe, se ivește o curbă cu forma inițialei 
tale ce are o înclinație de 8°.  Deduci  că dacă tu ai  fi  motanul,  
pisica ta ar mai rămâne cu 8 vieți. Ca prin mirare, revista ta de 
suflet  va  scoate  ultimul  număr  al  lunii,  adică  8.  Din  colecție, 
timbrul  tău cel  mai  vechi  are  inscripționat:  „8  lei”.  Desigur,  din 
inițiala (ridicată la pătrat a) numelui tău se poate face un 8. Bila 
cea mai importantă și neagră a jocului de biliard poartă numărul 8. 
Specialiștii recomandă minimum 8 ore de somn pe noapte. 8, cifra 
vibrațională a României,  țara unde te-ai  născut.  8 conține două 
cercuri,  două posibilități  (nu extreme),  bine și  rău. Ca bărbat ai 
șapte orificii  și  te-ai  născut  în  a 8-a  zi,  prin  al  8-lea orificiu  al 
femeii. Ai citit că 8 simbolizează viața după viață și este un număr 
hristic, cam ca 44. Desigur, tot 44 de km sunt din orașul unde îți  
urmezi facultatea până la ultima stație de tren, în drumul tău spre 
casă.  Dar înainte de a pleca acasă treci  pe la un prieten și  le 
povestești  altor  prieteni  cum  poate  fi  demonstrat  faptul  că  cel 
dintâi,  într-un  mod  care  nu  te  implică,  locuiește  la  etajul  8, 
apartamentul 44. Pe un munte, cândva, Iisus rostește 8 fericiri. Și 
cu toate astea, cine ar putea crede că te fascinează simbolistica?
Optumism – ciclu format din 8 poezii (câte una scrisă în fiecare 
an, între 2115 – 2123) ce exprimă 8 dintre stările conștiente (și de 
căpătâi)  ale  Omului:  iubirea,  ura,  smerenia,  mândria,  fericirea, 
tristețea,  frica  și  nebunia.  Tonul  poeziilor  este  optumist,  între 
optimist și pesimist.

în primul an am simțit că iubesc

tu ești cuiul de care atârnă autenticitatea unui tablou
tu ești fiecare filtru al unui pachet de țigări Marlboro

tu ești clanța unui birou dintr-o companie cu 
program non-stop

tu ești trambulina unui ștrand turistic
tu ești o scoică fără perlă

tu ești o vechitură ruginită de care s-a magnetizat  
dorința mea

tu ești becul camerei mele, după ce s-a ars
tu ești rezerva de la stiloul unui preșcolar

tu ești râma dintr-un ac de pescuit, care tremură la  
apropierea oricărui pește

tu ești clepsidra din dreapta jos a click-ului care  
așteaptă

tu ești coaja de cartof cu care aleargă în cioc o  
găină, și toate celelalte după ea

tu ești radiera unui pictor specializat în creion
tu ești bateria unui ceas fără minutar, suptă de 

energie cu fiecare secundă
tu ești răzătoarea de la intrarea unui conac al  

familiei Katzovsky
tu ești un grăunte din piața San Marco, care tremură 
de fiecare dată când unul din sutele de porumbei se  

apropie de tine
tu ești o cutie de margarină goală

tu ești degetul mic de la piciorul stâng care se  
lovește mereu de obiectele joase

tu ești eticheta unui tricou cu Che Guevara, terfelit și  
spălat de fiecare dată la peste 30° C

tu ești o capră în timpul unui turneu de Buzkashi
tu ești dintele unei greble, care între timp s-a rupt

tu ești țeava de eșapament al unui Sabre Turbo 
care, într-o zi călduroasă de mai, 1970, a fost  

înfundată cu o nucă
tu ești nasturele din proverbul „haina îl face pe om”

tu ești guma de mestecat lipită de talpa unui pantof,  
iar la fiecare pas tragi cu dinții de trotuar pentru a te  

dezlipi
iar eu sunt toate astea la un loc și în același timp

  

© Miruna Mironescu
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Fragment extras din „Arta de a ști”, 
capitolul „Palpitațiile culiselor 
ecleziastice”

Context: convorbirea dintre Ablos și Matias a 
fost  înregistrată  de  către  Medeea,  fără 
acordul soțului ei.  S-a dovedit  apoi  nevino-
văția  lui  Matias,  iar  Medeea  a  intrat  în 
programul de protecție al martorilor. Ablos a 
fost con-damnat la 225 de ani de închisoare, 
o stupiditate din punct de vedere teoretico-
legislativ. Există surse neoficiale care susțin 
că Ablos a fost închis la Gray Prison, acolo 
unde, după anumite criterii, deținuții cu stat 
special  sunt  eliberați  în  altă  parte  a 
mapamondului  cu  identități  false.  Convor-
birea  respectivă  era  destinată  difuzării  ei 
doar prin intermediul sateliților mass-mediei. 
Dintr-o  greșeală  a  programatorilor,  ea  a 
putut fi ascultată pe canalele de televiziune 
ale  moss-midiei.  Eroarea  a  fost  mușamali-
zată la scurt timp după incident. Iată știrea 
dimineții de 9 iulie 2079, însoțită de conver-
sația celor doi protovicari. „[…] Bine ați venit, 
Preafericirea Voastră, vă rog, intrați!  Doam-
na  Medeea  vă  așteaptă  în  sufragerie./  Și 
dumneavoastră?/ Întârzii două minute, mer-
geți.  La telefon:  alo,  Mirabel? Cum îți  spu-
neam,  voi  semna  pentru  cea  de-a  treia 
Biserică Demiană, iar nemernicii de la Basi-
lyca  Network  &  Security  n-au  decât  să-mi 
aprindă lumânări,  pentru că altceva nu pot 
face. Plus de asta, alibiul meu e mult prea 
realist.  Acum trebuie  să  închid,  mi-a  ajuns 
preahoropsitul  Matias,  pe  curând!/  Preafe-
ricite Părinte Patriarh, trebuie să fiu concis, 
scurt  și  rapid.  Mi  s-a  telefonat  cum  că  ar 
trebui să ajung la Episcopie./ Voi lua seama 
la cele ce-mi veți  rosti,  Preasfinția Voastră, 
doar am tras clopotele împreună./ Prea bine 
atunci.  Limba mea slobodă tresare precum 
dorința unei  prune la vederea culegătorilor. 
Au apărut tendințe noi printre frații noștri din 
sud.  Cei  mai  mulți  se  eschivează  în  fața 
ultimei teorii, și totul a plecat de la prostia lui 
Sabato,  descoperită  de unul  dintre  ei,  i  se 
spune Paznicul ușii. Mai nou e Protopop.

Știți și dumneavoastră, probleme ca Omul Nou, slujbele 
digitale,  teoria  conform  căreia  nici  un  om  nu  rămâne 
nenăscut, iadul ca un glob de cristal.../ Zi-mi despre cea 
cu iadul, nu-mi sună cunoscută. La ultimul seminar nu a 
avut destule voturi pentru a fi dezbătută./ Treaba stă cam 
așa:  tu,  ca  om,  ca  entitate,  ori  îți  asumi  consecințele 
faptelor tale pe lumea asta, ori intri, după ce mori, în glob 
pe  o  perioadă  nedeterminată  dar  limitată.  De  acolo 
urmează.../  Dragule,  vă aduc  niște  ceai?/  Chiar  te  rog! 
Către  Matias:  iar  sufletele,  atunci  când  sunt  în  starea 
„prenatală”, aleg unde să-și plătească datoriile./ Iar teoria 
asta  când  va  fi  pusă  în  practică  pentru  a  putea  fi 
impozitată?/ De asta-ți spuneam, trebuie să mă ajuți. Ea 
va fi folosită atunci când proiectul celei de-a doua venire a 
lui  Hristos va fi  încheiat.  O parte din el  sună cam așa: 
coarda  elastică  care  va  fi  tăiată  de  re-venirea  Lui. 
Capetele corzii sunt binele și răul. La mijloc se află omul. 
Când coarda se va rupe, sufletul este tras spre unul din 
capete./ Nu crezi că-i un lucru neplăcut? Să vorbim aici?/ 
Nicidecum! Încă ceva: ar mai trebui să mă ajuți cu niște 
semnături  din  parohia  ta,  cam  vreo  3000.  Este  vorba 
despre acceptarea pașapoartelor./ Dar nu am pe nimeni 
la  frontieră./  Nu  de  acte  e  vorba!  Ți-l  amintești  pe 
Protosinghelul Mirabel? Am fost la ultima exorcizare.
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El tocmai elaborează un dicționar neoecleziastic. Sicriul a 
devenit pașaport, viza a devenit slujba de înmormântare, 
iar  incubatoarele sunt sicrie electrice pentru „zguduirea” 
sufletului. Când un șoc electromagnetic este descărcat în 
cadavru... E ca și cum sufletul ar primi un bobârnac după 
ureche. Și atunci știe că trebuie să treacă./ Înțeleg. Dar 
probleme  mai  sunt  și  la  secția  GG  (ginecologie  și 
genetică).

E simplu. Credeai că a rămas biserica fără soluții? Să-ți 
demonstrez:  Dumnezeu  e  un  barbugiu.  Pe  trei  dintre 
fețele zarului are trei de X, iar pe celelalte trei sunt gravați 
trei de Y. Exact ca la cromozoni. XX este băiatul, XY este 
fata, YX este pescarul, iar YY este tâmplarul./  Sărmanii 
doctori,  pe-asta  n-o mai  combat  decât  atunci  când vor 
mai inventa capsula anticoncepțională cu efect de durată, 
pe șase luni, sau ceva de genuʼ! Ehh, oricum, sunt doar 
niște zvonuri.../  Mai bine-n țoale negre decât în halaturi 
albe.  Oare o fi  având și  asta vreo semnificație?/  Nu-mi 
dau seama. Tot ce știu este că am venit cu niște probleme 
la dumneata. Trebuie să vă dați cu părerea despre aceste 
două  logo-uri  ale  manifestațiilor  împotriva  excesului  de 
secte. Ce spui despre acest diavol care trage cu praștia 
în oameni? De fapt, acea praștie din mâna lui este chiar 

Iisus, în poziția Lui de pe cruce, puțin modi-
ficată./  Este  destul  de  sugestiv.  De  ce  nu 
încerci  să  combini  într-un  logo  cele  trei 
elemente din bancul acela, cu lupul (Dumne-
zeu),  capra  (Iisus)  și  varza  (Duhul  Sfânt)? 
Sau  ai  putea  să  le  dai  altă  interpretare: 
elementul  faptelor  bune,  a  celor  rele  și 
elementul declanșator./ Dar asta mă tem că 
va  rămâne  pe  data  viitoare.  După  cum 
spuneați,  cei  de la Episcopie vă așteaptă./ 
Da, va trebui să le colectez fondurile pentru 
bisericile de subsol./  De subsol?/ Cam așa 
ceva.  Sunt  legate  de  problema  gravitației. 
Opinia publică protestează împotriva dureri-
lor  de  genunchi.  Iar  cu cât  bisericile  vor  fi 
mai aproape de centrul pământului,  cu atât 
durerea enoriașilor  le va fi  mai suportabilă. 
[…]/  Medeea, condu-l,  te rog, pe oaspetele 
nostru!

Fragment extras din „Arta preludiului”, 
capitolul „Fuga lui Generic”

Psihologic  vorbind,  au  fost  detectate  trei 
perioade,  a  câte  doi  ani  fiecare,  în  care 
oamenilor li  se permiteau să aibă relații  cu 
specii diferite de a lor. De-a lungul timpului a 
mai  persistat  doar  un  singur  tip  de  relație, 
pentru  că  cel  denumit  „autosatisfacere”  a 
fost  înlăturat  treptat,  mai  întâi  din  spațiul 
social,  iar  din  cel  privat  el  a  fost  înlăturat 
încă  din  prima  jumătate  a  secolului  XXI, 
deoarece nimeni nu mai recunoștea această 
îndeletnicire.  Practicarea  ei  nu  mai  este 
asemănătoare Noului Om pentru că metoda 
a fost înlocuită, prin bunăvoința Estatului, de 
către cabinele electromagnetice.

Cum s-a întâmplat asta, anii în care cabinele 
au fost instalate, prin cine s-a făcut asta și 
sub  ce  proiect,  toate  aceste  aspecte  sunt 
tratate în „Cum a murit Solipsism”, capitolul 
„Despre  un  atotrăuvoitor  numit  Estat”. 
Generic, prieten de contrabandă (ce include, 
de  cele  mai  multe  ori,  lenjerie  intimă  și 
nuduri artistice), îl vedeam o dată pe an.
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Neatins  fiind  de  maladia  intraenergetică  a 
cabinelor,  a  avut  grijă  să  nu  „întâlnească” 
nicio  femeie  în  cei  șase  ani  îngăduiți  de 
Ministerul  Cutiilor  Autonome.  Era  cripto-
tehnofob și deținea două vize afirmative ce 
corespundeau  primelor  două  perioade  în 
care  erau  îngăduite  contactele  între  cele 
două ramuri ale omului:  femeia și bărbatul. 
Prin  ele  atesta că  între  anii  2044 și  2046, 
respectiv 2057 și 2057, a luat contact cu cel 
puțin o femeie. Mort în anul 2068 din cauza 
faptului că nu a mai reușit să-și mai ascundă 
și  de  data  asta  castitatea  în  fața  testului 
DHAP  (dereglare  hormonală  și  apatie 
paternă).

Acele  vize  afirmative,  care  l-au  ajutat  să 
treacă de vârsta a treia, au fost obținute pe 
seama  recrutatelor.  De  aceea  eu  îi  mai 
spuneam  și  părintele  femeilor  sacrificate. 
Mecanismul era oarecum simplu.  Odată ce 
femeile,  eliberate  din  serele  administrației 
eniunii, ieșeau pe străzi, le trezea o parte din 
conștiința amorțită cu un singur miros: cel al 
gălbenelelor.  Aceste plante  „de  colț”  nu se 
mai  găseau  decât  prin  mediile  sterile  și 
pustiite dintre cele trei continente (respectiv 
eniuni).  Ascunzătoarea  lui  nu  era  altceva 
decât peștera subterană Perdora situată în 
Defileul Șarpelui, imună la scanările repetate 
ale  liliecilor  (denumire  atribuită  sateliților), 
datorită calotei și a straturilor de aliaje ce s-
au  format  de-a  lungul  timpului  pe  tavanul 
peșterii.  În  cei  doi  ani  pe  care-i  petrecea 
hoinărind  orașele  din  jur,  își  aranja  viza 
afirmativă și recruta cât de multe funcționare 
putea. Pentru că nu era singurul care făcea 
asta,  majoritatea  estatelor  din  Eniunea 
Utopeană au eliberat pe străzi femei hibride, 
având drept  scop identificarea și  tranșarea 
„binefăcătorilor”  de  teapa  lui  Generic. 
Acesta,  fiind  pasionat  de  cunoașterea 
(platonică)  feminină,  deosebea  copiile  de 
originale. Hibridele nu reacționau omenește 
(noțiunea de omenesc era puțin confuză prin 
anii  2050)  când  primeau  următorul  gest: 
făcutul din ochi. Încă un detaliu important și 
greu  de  sesizat,  așa  zisele  semi-clone  nu 
clipeau. Ele îți lăsau impresia de clipire prin 
simplul fapt că își dădeau automat restart la 
un  interval  de  cca.  30  de  secunde,  astfel 
ochii  lor  înnegrindu-se  pentru  jumătate  de 
secundă. 

Cum s-a întâmplat asta, anii în care au fost 
instalate  aproape  toate  femeile  în  sere 
(funcții  de  conducere  a  celor  trei  eniuni, 
respectiv continente), de ce li s-au făcut asta 
și  de  ce  aveau ele  concedii  vicioase  doar 

șase ani din viața lor (speranța de viață, începând cu anul 
2030, a scăzut la 50 de ani), toate aceste aspecte sunt 
tratate  pe  larg  în  „Cum  a  murit  Solipsism”,  capitolul 
„Despre  un  atotrăuvoitor  numit  Estat”,  subcapitolul 
„Despre cabine și castitate”.

Trecând perioada celor doi ani de libertate, femeile care 
nu și-au modificat  „conținutul”  (și,  odată cu el,  viziunea 
asupra vieții la nivel de subconștient) aveau parte de un 
tratament  puțin  cam  excentric,  chiar  și  pentru  această 
perioadă: erau vânate! Lăsate pe străzi, ele își găseau cu 
greu ascunzători  prin  ghetouri,  canale sau fel  și  fel  de 
ganguri.  Vânătoarea,  denumită  și  Maratonul  celor  1000 
de gloanțe, era organizată sub lozinca identifică, trage și  
savurează agonia. La maraton luau parte doar trăgătorii 
de  elită  (calificați  în  categoria  armelor  cu  lunetă)  care 
aveau  voie  să  lovească  capul  femeilor,  travestite 
câteodată în bărbați, sau nu. Luneta, prin care era ochit 
capul  celei  vizate,  executa automat  un „print-screen”  în 
momentul artificiilor roșii: clipa în care sângele izbucnea 
sub fel  și  fel  de forme. În majoritatea cazurilor,  femeile 
mai apucau să alerge cam 5-10 metri, așa, cu jumătate 
de  cap  sau cu  el  sfârtecat  în  totalitate.  Vânătorul  care 
realiza cel mai expresiv screen-shot primea, în următorul 
sezon, dreptul de a vâna în mai multe orașe.

Revenind  la  cabinele  intraenergetice,  acestea  erau 
accesibile doar bărbaților. Foarte înguste (sub forma unor 
cabine telefonice) și dotate cu imprimeuri de voce, puteau 
fi  folosite  oricând,  mai  puțin  în  perioada celor  2x3 ani, 
ajutându-se  la  o  mai  bună  și  obligatorie  „interacțiune” 
între  femei  și  bărbați  -  în  urma  unei  ședințe  de 
autosatisfacere realizată în interiorul cabinei, care exclude 
orice  formă  de  contact  fizic,  acționând  prin  intermediul 
vocii  și  a  impulsurilor  electrice;  așadar,  în  urma  ei, 
mădularele  îți  deveneau  șubrede.  Mii  de  biluțe  ți  se 
ridicau,  treptat  și  cu  o  aciditate  efervescentă,  din  tălpi 
până la creier. Când aceste biluțe alergătoare și agitate 
ajungeau în dreptul bazinului,  prin intermediul mușchilor 
străbătuți, îți zdruncinau toate oasele, separându-le unele 
de altele. În același timp, altceva, ca un curent de aer (ca 
o  briză  de  vară  care  circula  pe  sub  piele),  îți  provoca 
sfârșitul procesului. Unii îl numesc suflu energetic, alții îi 
spun vlagă.  După  ce  procesul  se  termină,  acele  biluțe 
hiperactive  urcă  spre  creier,  sădindu-ți  dependența  și 
oboseala. Totodată, genunchii erau cei mai afectați. 

Toate acestea  se întâmplau  din  cauza implementării  în 
oameni,  la  nivel  global,  cu  ajutorul  moss-midiei,  prin 
programe de (dez)informare (echivalente cu televiziunea, 
radioul  și  internetul  anilor  2000  d.  Hr.),  a  ideii  de 
„alegere”.  Oamenii  erau  sub-puși,  în-puși  și  puși,  în 
fiecare dintre momentele vieții  lor (scurte), sub ghilotina 
alegerilor. Iar pentru asta existau cutiile care-ți dădeau o 
doză  mai  mult  decât  suficientă  a  discernământului  în 
schimbul  izvorului  tău de energie interioară:  unul  dintre 
cele  șapte  izvoare  de  energie,  care  nu  ar  trebui  să 
părăsească interiorul  corpului,  își  are rădăcinile chiar în 
mecanismul reproducător. 
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«Desigur, pentru robinetele celorlalte șase izvoare de energie, estatul își servea pe tavă, mestecând și înghițind în  
locul tău, câte o cabină-soluție pentru fiecare proprietate energetică din corp ce ar fi trebuit să-ți aparțină. Ca de 
exemplu: cabina oglindă (pentru frică, mândrie și egoism), cabina albă și mută (pentru schizofrenie și deteriorarea 
eticii spirituale) ș.a.m.d.»
În  timpul  procesului,  vocea  caldă  și  îmbietoare  a  cabinei  îți  năvălea  în  timpane,  producând  avalanșe 
subconștientului tău: „ești pierdut într-o lume a alegerilor la secundă, alți aliați afară de Estat nu ai, fenomenul 
babel te va savura, iar lipsa identității te va devora; vrei să alegi? (un DA prelungit pe fundal) Noi suntem soluția!  
Noi te vom ajuta! Noi […] nu înceta să alegi. Noi alegem să avem discernământ, tu? Noi facem alegerea, tu-ți tragi 
foloasele!”
Oameni buni!, alegeți: răuuu?  sau mai rău?...
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Speranța Lemny
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Ce legătură este între o prințesă oarecare și nemurire, o să mă întrebați? Însăși substantivul cu pricina 
trimite la o ființă înzestrată cu niște calități care o anticipează, adică frumusețea și veselia. Pe mine, 
povestitorul, oricum aș scrie, mă interesează chestiunea, mai ales că blogspotul își dorește să devină 
ținutul fără de moarte al tuturor celor pe care viața adevărată nu-i mai poate ține captivi. Prințesa 
noastră căuta ceva care avea legătură cu nemurirea.
Și a găsit un electrician căpșunar.

Acestea au început când prințesa s-a hotărât să fugă din povestea unde era personaj principal. Taică-
su, un individ comun, ca mai toți împărații, hotărâse să o mărite, adică să scape de grijă de a-și mai 
bate capul cu ea. Voia să iasă la pensie, să pescuiască liniștit și să joace câte un pocheraș cu vecinul 
Verde și se cam săturase să o păzească de fel de fel de indivizi dubioși. În plus, când pierdea la joc, 
mai ales dacă era și un pic amețit, toți prietenii, împărați în toată firea, cu copii cât fie-sa, i-o cereau de 
nevastă, gata să divorțeze. Hotărât, a dat sfoară în țară că prințesa lui își caută un soț căruia să îi 
dăruiască frumusețea și blândețea, în toate nopțile și zilele vieții ei. Prinți de peste mări și țări trimiseră 
cv-ul suveranului și veniră la interviul cu prințesa, deși auziseră că mofturoasa avea o privire albastră 
otrăvită, care cobora până în sufletele pețitorilor și-i transformă din regi în oameni umili, șovăielnici și 
plictisitori.
Toți aveau experiențe importante și mai ales un portofoliu de competențe: iarba fiarelor, ouăle 
nenumărate cu tot cu cloșcă, mere și pere aurite, paloș fermecat, lampă magică, arc cu săgeți... și 
multe altele... uimitoare și strălucitoare. Și pe toate acestea le puseră la picioare prințesei ca pe daruri 
de soi.
Cocoțată pe tron în lotus și cu ochii închiși, uneori prefăcându-se că doarme de-a binelea (ținea lângă 
ea un papagal care chiar imita bine sforăielile reginei mame) sau făcând căpșuni-origami din hârtie 
creponată, prințesa îi privea scurt pe fiecare în ochi. Prinții erau frumoși și victorioși, spuneau vorbe 
inteligente. În plus, darurile fermecate îi învăluiau într-o lumină specială, cu altă culoare pentru fiecare.
Erau curajoși și o măsurau cu îndrăzneală, gândind însă ce pedepse să-i coacă ca să-i mai taie din 
elan, dar asta după nuntă, bineînțeles, iar prințesa le vedea sufletul...
Totuși, prinții știau că nu e o prințesă oarecare, deși n-ai fi zis după ce părinți avea..., ci avea un dar 
special. Dacă alegea unul din ei, alesul avea să fie până la sfârșitul zilelor vesel, pus pe șotii, plin de 
energie și mai ales, avea să găsească fiecare secundă a vieții încântătoare. Privirea albastră a 
prințesei îndrăgostite, transparentă, le-ar fi dezvăluit bucurii nemaivăzute, așa că prinților nu le-ar mai fi 
rămas de făcut altceva decât, atunci când i-ar fi cuprins plictiseala, boală sau tristețea, să i se uite în 
ochi.
Până una alta, prințesa nu alesese nici unul, iar prinții descumpăniți își adunau darurile și plecau, brusc  
îmbătrâniți și obosiți.
Cică unii s-ar fi sinucis (deși nu știu dacă în lumea poveștilor asta se poate) neputând să mai trăiască 
fără merele sau armele de aur, alții au acceptat slujbe umilitoare numai să o vadă zilnic. Iar unii, deși au  
fost înainte personaje pozitive, s-au transformat în spâni, zmei, pitici bărboși și gheboși, încăierându-se 
toată ziua unul cu altul și gândindu-se că poate asta îi place mai mult prințesei.
În vreme ce se petreceau toate acestea, undeva într-un orășel-port trăia un electrician.
Era, ca să înțeleagă toată lumea, frumos și iscusit în toate. Toți locuitorii orașului aveau curent electric 
datorită lui, care descoperise electronul și inventase becul cu mult înaintea altora. Din când în când, de 
ziua orașului, organiza un spectacol de lumini cu laser și amplasa un nou felinar-unicat în formă de 
căpșună în fața câte unei case în care locuiau oameni care, aflase el, se iubeau.
Și asta pentru că marea sa pasiune erau căpșunile.
În afara conexiunilor la rețeaua electrică, cultiva căpșuni într-o mică seră unde, independent de 
anotimp, era lumină și căldură blândă de primăvară. Le urmărea cum încep să crească, se colorează 
încet în gălbui, apoi în verzui și roz. Când le culegea, roșii și parfumate, i se umplea sufletul de bucurie.  
Din păcate, în orașul lui, toți locuitorii erau alergici la căpșuni, așa că electricianul le strivea în dulcețuri 
și siropuri pe care le transporta cu o barcă în alte orășele. Când apărea un străin în port, primul lucru 
pe care îl făcea era să îl ducă la seră și să îi ofere căpșuni. Mulți însă întrebau dacă nu are să le dea 
un pahar de rachiu mai degrabă. Atunci electricianul oftă, dar desfăcea o sticlă cu lichior și petrecea cu 
străinul toată noaptea părând că râde de glumele deocheate, dar bucurându-se de fapt că nu erau 
irosite de tot căpșunile.
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Bine, și care-i legătura cu...? (mă întreabă împăratul).
Păi vestea frumuseții și veseliei prințesei ajunse într-o zi și pe marea care uda țărmul orașului său. Tocmai 
schimbase becul la Far, când unul din marinarii veniți atunci începu a-i vorbi brusc despre obârșia lui, 
odată nobilă, și despre nenorocirea care îi stăpânea acum inima. “numai s-a uitat la mine și mi-am văzut 
toate merele de aur viermănoase... Și ea, fără nici o remușcare, a continuat să umple coșul din poală cu 
căpșuni de hârtie”.
Electricianul îi spuse că trebuie să vadă altfel problema pentru că, dacă nebunia ar fi posibilă în țara 
poveștilor, ar putea spune că prințesa e nebună și mai bine că a scăpat de ea, dar acest lucru e cam greu 
de demonstrat aici, că ar face mai bine să nu devină un personaj marginal, care nu mai folosește niciunui 
povestitor de-acu încolo. „Uite, eu de când cu curentul electric am învățat să văd mai ales polul pozitiv”.
Învăluit în câmpul pozitiv câteva zile și nopți, după discuția cu marinarul-prinț, electricianul se hotărî să 
plece în căutarea prințesei. Luă cu el o cutiuță cu cele mai ochioase căpșuni să i le ducă prințesei.
Urcă în autobuzul 23 prăfuit și plin de oameni care mergeau către plajă, turtiți unul în altul, cu colacele de 
salvare și bărcile pneumatice gata umflate, pregătiți să se arunce în apă cum ajung. Ținea cutiuța cu 
căpșuni deasupra capetelor tuturor, stând pe vârfuri, aproape de becul uitat aprins de șofer. Merse așa 
mult, până când autobuzul opri la marginea unei livezi. Oamenii coborâră bucuroși și lăsară toți colacele pe  
iarbă, se descălțară, înșfăcară câte un coș de nuiele și se puseră pe cules mere, pere, prune și ce se mai 
găsea pe acolo până când dispărură de tot.
Electricianul coborî și el, deschise cutia de căpșuni și le verifică dacă nu s-au înmuiat de la căldură, apoi 
porni să rătăcească prin livadă.
Nu merse prea mult, dar când se uită în urmă, autobuzul nu mai era și livada se îndesi plină de roade pe 
crengile grele, care îi strecurau în piele și haine un miros dulce-acrișor. Livada era a unor bătrâni care nu o  
mai culegeau de mult, dar care erau bunicii unei prințese frumoase și vesele. Nu știu de unde îi veni 
gândul acesta, s-ar putea să i-l fi spus eu, ca să mai scurtez. Luă câteva fructe și le băgă în sân, apoi își 
aminti de grijă pentru căpșuni și, când să muște din prima pară, auzi în spatele lui zgomotul unei porți care 
se deschidea chiar din trunchiul copacului sub care stătea. De acolo ieșiră în goană doi cai transparenți 
trăgând după ei o trăsură ca-n interbelică.
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De cum văzu trăsura cu cai, electricianul se gândi că erau sigur de cristal de cuarț și, uite că aici s-a ajuns cu 
tehnologia foarte departe, dacă electricitatea nu mai era necesară nici ca să lumineze măcar un drum. Adună 
licuricii care i se așezaseră pe păr, îi puse pe cutiuța cu căpșuni și porni. Licuricii luminau pădurea așa, ca ziua și 
în curând ajunse la un zid înalt de piatră, la zidul unui turn. Se plimbă pe lingă ziduri căutând o intrare, dar nu găsi 
niciuna. Atunci își aminti un cântec pe care-l visase, despre o căpșună în formă de inimă și chiar de la primul vers 
ajunse în interiorul turnului. În turn era de fapt un ținut de vis. La propriu, nu la figurat, pentru că aici totul avea 
legătură cu visele. Existau școli care învățau copiii de la cele mai fragede vârste să înțeleagă simbolurile din vis, 
facultăți și fabrici care foloseau specialiști pentru crearea viselor de tot felul, dar mai ales a acelora care să ofere 
un sens vieții.
Din loc în loc, agenți de pază și ordine verificau să nu se strecoare nici un vis nefiresc printre cele aprobate și care  
zilnic erau livrate în marile magazine locale sau transportate în tiruri, vapoare și avioane către țările străine. Țara 
era prosperă datorită mai ales comerțului cu vise. Marile companii cereau pentru angajații lor vise care să crească  
profiturile acționarilor, spitalele vise igienizate și chiar panacee, parlamentele statelor lumii și armatele solicitau 
vise din care să nu lipsească ingredientele: «Libertate» și «Dreptate». Uneori și școlile de stat solicitau vise și 
chiar familiile cu putere financiară mai mare. Pentru că visele erau fragile și livrarea lor nece-sită condiții speciale 
de depozitare, erau scumpe. Nerespectarea regulilor cu privire la fabricarea viselor putea duce la adevărate 
catastrofe, mai ales dacă într-un vis al cuiva se strecura o idee fixă a altcuiva sau dacă simbolurile se amestecau 
în mod nepotrivit... Atunci visul se transforma în coșmar, beneficiarii lor deveneau nefericiți într-un mod cronic. Nu 
pot să vă explic cum de știa electricianul toate acestea, dar le știa și încă bine, pentru că am observat o tresărire, 
aș putea spune chiar de teamă atunci când păși în interiorul unui supermarket de vise. Se amestecă printre 
cumpărătorii care priveau cu atenție ultimele produse. Aproape toate conțineau chipul prințesei cu ochii albaștri.
Electricianul se gândi că dacă ar cumpăra un vis, ar putea cere detalii despre prințesă, și asta fără să bănuiască 
cineva ceva. Îl întrebă pe unul din consultanții de la un mic birou: cât costă un vis cu prințesa, cât durează, dacă 
se poate repeta, dacă are garanție și unde poate fi găsită. Până la ultima întrebare, consultantul îi răspunse 
politicos, apoi începu să-l cerceteze cu atenție. Pentru că totuși privirea electricianului nu îi transmitea nimic 
periculos, își spuse că este cu siguranță vreun turist care trebuia trezit la realitate.
- Prințesa nu există, îi spuse el râzând sarcastic, este un produs publicitar. Iar ochii ei albaștri sunt ingredientul cel  
mai profitabil. Să știi că s-a lucrat foarte mult la obținerea acestei nuanțe naturale.
- Nu se poate, eu am întâlnit pe cineva care spunea că a cunoscut-o, care mi-a descris-o aproximativ astfel, spun 
“aproximativ” pentru că ați uitat să adăugați coșul cu căpșuni de hârtie, insistă personajul nostru.
- Aș, căpșunile sunt inexistente și ele. Au rezultat dintr-o greșeală care ne-a adus pagube uriașe. Creau în jurul lor  
numai câmp negativ, iar clienții nu agreau această imagine a prințesei cu căpșuni. Din produsele mai noi le-am 
eliminat, pentru că ni s-au făcut reclamații cum că în urma acestor vise mulți au căpătat alergii.
Electricianul se hotărî să îi arate angajatului că nu este adevărat și îi întinse o căpșună din cutiuță, dar pentru că 
nu reacționă i-o plimbă prin fața ochilor și i-o așeză chiar în palmă, dar el întoarse mâna ca să-și aranjeze basca 
și căpșuna căzu pe podea. Încercă acest lucru și cu alții și dintr-o cutie întreagă mai rămase cu o singură 
căpșună. Concluzia pe care o trase electricianul a fost aceea că locuitorii din țara respectivă pur și simplu nu 
vedeau căpșunile. Se întristă la gândul că nici în țara tuturor posibilităților locuitorii nu le tolerau. Atunci, pe lângă 
el trecu în fugă un copil strigând: Promoție! Vise cu prințesa la jumătate de preț! Vise noi! Ofertă limitată! Oamenii 
se îmbulziră să cumpere visele și formară o coadă lungă, care se despărțea la două ghișee.
Deasupra unuia scria: “Vise alb-negru”, iar a celuilalt- “Vise color”. Fiecare ghișeu avea o imagine mare cu 
prințesa așezată pe tron, cu privirea senină și albastră și, din orice direcție te uitai, ți se părea că se uită numai la 
tine.
Electricianul se hotărî să meargă la ghișeul cu vise alb-negru, pentru că acolo coada era mai mică. Când ajunse 
în față, vânzătorul îi spuse că visele noi tocmai s-au terminat. Văzându-i dezamăgirea, adăugă:
- Dar vă putem da un vis mai vechi, din cele refuzate la export, în care prințesa face origami. Din acestea mai 
avem multe. Dintr-o neglijență, un angajat a strecurat aceste căpșuni în vis și nu le-am mai putut scoate. A folosit 
pentru lipituri particule necunoscute pentru noi și a refuzat să ne spună rețeta. Electricianul se interesă cine era 
angajatul.
- Era un electrician, a fost angajat demult, de altfel sârguincios și onest, dar a încălcat Regulamentul și noi l-am 
concediat. Nu mai există decât o fotografie a lui în arhivele Academiei de Vise. După ce cumpără un tablou de vis 
alb-negru plecă la Bibliotecă. Acolo, când privi fotografia inventatorului căpșunilor, electricianul încremeni. În 
imagine era el. Ieși în stradă tulburat. Cumpărătorii se grăbeau să intre fiecare în noul vis propriu. În scurt timp, 
electricianul rămase singur pe stradă, contemplând chipul prințesei. Căpșuna din mâinile prințesei, ținută cu 
gingășie era mai frumoasă decât tot ce cultivase el vreodată. Atunci simți cum cutiuța din mână devine caldă, se 
luminează și arde. O lipi de căpșuna din tablou și se făcu deodată un arc electric. O lumină albastră îl învălui, 
închise ochii și când îi deschise, era într-o casă bătrânească. La masă, bunicii prințesei zâmbeau. Chiar atunci se 
deschise poarta casei și văzu pe geam o trăsură trasă de doi cai. Ca-n interbelică.                  
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Toată luna iulie lucrurile au lâncezit în împărăție și nimic nu părea să schimbe atitudinea prințesei. 
Conștientizând brusc aceasta, prinții și împărații refuzați hotărâră să înființeze o organizație, să acționeze 
cu scop și obiective operaționale precise, și anume:
1. Prințesa să aleagă musai unul dintre ei, și asta repede,
2. Alesul trebuie să merite mâna prințesei (și să dovedească printr-o faptă pe care altul nu o poată 
înfăptui). În acest caz, ei sunt gata să renunțe la orice pretenție și să se pună în slujba lui. Dacă însă 
prințesa alege un nemerituos (și fiecare se gândea că este merituos), vor cere ca despăgubire împăratului 
câte o oră pe zi în preajma prințesei, după care vor declanșa o revoluție pentru desființarea privilegiilor 
ontologice și estetice ale prințesei față de restul muritoarelor, privilegii care le-au semănat în minți 
fantasme și în inimi nefericire.
Acestea fiind hotărâte, unul din ei și-a pus duhul fermecat să întocmească un proces-verbal pe care au pus  
toți degetul (cu pecetea de pe inel, bineînțeles) și l-au trimis să-i comunice hotărârea lor împăratului.
Asta îi lipsea împăratului! În fiecare seară, înainte de culcare își aranja boneta de somn în oglindă și își 
spunea: sunt un împărat minunat, încă puternic și simpatic, am o mare împărăție cu o mulțime de lacuri 
unde aș putea pescui, cel mai bun prieten al meu este Verde și totuși nu mă pot bucura... Pe fondul acestei  
meditații, când primi scrisoarea prinților, își puse coroana peste bonetă și plecă să se îmbete, fără să-i mai 
pese de nimic.
Dar ca să nu stea în câmp atât amar de solicitanți vestiți organizați cu scop și obiective, spiridușii, gnomii, 
barbăcoții și alți indivizi care se ocupau cu chestii subterane, au ridicat cât ai zice: “pește” o pensiune cu 
numele “La prințul preferat” pentru petrecerea timpului musafirilor până la sosirea răspunsului oficial al 
împăratului. Însuși nașul lor veni și făcu cinste. Acu, fie vorba între noi, nașul nu era un oarecare, ci un 
vrăjitor care se ținea de fel de fel de trucuri ca să își păstreze șefia, și toată ziua se preschimbă, în funcție 
de contextul situației, ba în leu, ba în iepuraș, dar cel mai mult îi plăcea să șocheze transformându-se în 
ornitorinc sau cioară multicoloră (cu care își cam băteau capul biologii și logicienii din țările lumii a treia).
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Această abilitate îi aduse în timp un prejudiciu: nu mai știa exact cine e. Pentru colegii și subalternii săi, dorința de a-și  
lămuri identitatea era semn clar de declin. Toți știau că povestea cu prințesa care te scapă de tristețe este o ficțiune de  
diletant și, ca să-l șicaneze, îi dăruiră un vis. Suspicios, vrăjitorul încercă în somnul din timpul primei ședințe visul și 
observă cum privirea albastră a prințesei îl acceptă așa cum e. Se trezi la sfârșitul ședinței fără nici un sentiment de 
vinovăție și cu înțelegerea faptului că, de fapt, chestiunea identității este un reziduu de tinerețe. Astfel deveni 
dependent de visul cu prințesa și, implicit de ședințe, până când visul începu să îi joace feste. Prințesa, care îl privea 
înainte numai în ochi, se concentra acum pe niște căpșuni de hârtie și efectul părea să se diminueze ședință de 
ședință. Într-o zi începu și el, ca orice prinț de rând, să aibă angoase. De furie, făcu o vrajă și transformă căpșunile 
prințesei, pe măsură ce aceasta le confecționa, în fructe adevărate, dar care se stricau imediat cum apăreau. Prințesa 
le privea mirată, fără să poată face nimic. „N-am încotro, s-a scuzat el, e singura modalitate de a o descuraja să își 
mai facă de lucru cu ele și să aibă răgaz să mă vadă”. Și într-o noapte, obosit să tot transforme căpșuni, pentru că 
prințesa nu renunța, se hotărî să o ceară de soție. Organiză supușii din Underground, ridicară rapid Pensiunea și, 
după inaugurare, decise să scape de toată gașca de pierde vară care își permiteau să viseze același vis că și el.
Ca să-i identifice exact pe rivalii autentici, vrăjitorul făcu cinste prinților cu un elixir fermecat (un fel de Tutti Frutti care 
conținea 400 "de euri" (Radu), câte unul pentru fiecare an al unei vieți de prinț).
Tinerii prinți băură și se veseliră, însă a doua zi de dimineață începură să se comporte ciudat. De fapt, singurul care-și  
dădu seama că s-au schimbat era vrăjitorul. Ciudățenia consta în faptul că, peste noapte, inima lor s-a oprit la o 
anumită vârstă, aceea în care erau fericiți, și această vârstă nu era aceeași cu vârsta trupului. Astfel, războinici înalți și  
arătoși se jucau întinși pe burtă cu mașinuțe din ouă Kinder, prinți blonzi și serafici jucau tabinet cu alții la fel de 
serafici și povesteau cu lux de amănunte isprăvi din luptele pentru căutarea merelor sau pepenilor de aur din tinerețea  
lor demult trecută... Vrăjitorul se uita cu atenție după eventualii rivali, adică după aceia care nu se transformaseră în 
copilași sau bătrâni, ci păstrau o armonie a sufletului și trupului. Și nu zări niciunul, ci doar o mulțime de oameni 
stingheri în trupuri prea mari sau prea mici. 

Îl ameți și pe el haosul pe care îl crease și se hotărî să scape de toți. Atunci prezentă cel mai nou joc al pensiunii, un 
joc de dartboard „al Cunoașterii de Sine” spuse el. Miza jocului este nemurirea... Pe cerul întunecat proiectă visul cu 
prințesa, iar în dreptul inimii ei așeză cercul de dartboard. Fiecare cerc atrăgea săgeata, așa încât nu prințul trăgea la 
țintă, ci inima lui căuta locul potrivit liniștii sale, nemișcării și neschimbării care să-i permită nemurirea.
- Există o singură modalitate de a vi se readuce armonia dintre suflet și trup. Cine își țintește vârsta corectă a 
sufletului, își poate transforma și trupul după aceasta și va putea rămâne nemuritor la acea vârstă, le explică vrăjitorul.
La joc se înființă primul împăratul, care se trezise cu capul greu de mahmureală, dar cu sufletul unui puști de 13 ani și 
cu o dorință arzătoare de a juca ceva pe pedepse. El nimeri din prima vârstă sufletului, aceeași cu a prietenului său 
Verde și se spune că ei și până astăzi petrec zile și nopți în veșnicie jucând „Nu te supăra, frate”. După împărat, unul 
câte unul, prinții plecară pe liniile temporale ale jocului să fie fericiți și nemuritori.
Electricianul le făcu semn bunicilor prințesei că se întoarce repede și ieși în curte să vadă ce-i cu trăsura cu cai. Zări 
dincolo de gard niște oameni aruncând cu săgeți în cer și pe prințesă încercând disperată să salveze căpșunile vrăjite 
de realitatea care le împingea spre moarte. În timp ce electricianul se îndrepta spre prințesă, vrăjitorul îl zări în mulțime  
și înțelese că felul în care privea jocul de dartboard era diferit de al celorlalți. În timp ce toți se concentrau pe cercul 
vârstei nemuritoare, electricianul i se uita prințesei în ochi. Când ajunse lângă ea, vrăjitorul îi întinse săgeata de 
dartboard. Electricianul îl privi, dar nu luă săgeata de joc, ci căpșuna adusă din seră și o dădu prințesei. Aceasta se 
înveseli brusc, pe chip îi reveni zâmbetul, iar inima ei tresări atât de tare încât electricianul se pomeni luat pe sus de 
un câmp magnetic sau electric sau și una și alta, purtat prin tunele, trenuri, lifturi până când ajunse într-o trăsură care 
mergea legănat pe o alee din pădure. Prințesa cu ochi albaștri, aflată lângă el, spuse:
- Mergem să bem un suc „La gradină”?
Acolo, la o masă erau prietenii din blogroll, iar Marcel, chelnerul tocmai se apropia, într-o mâna ținând sticle cu nectar 
de căpșuni, iar în cealaltă țigara din care fuma elegant ca Simone de Beauvoir, și asta în timpul serviciului său.
În acel moment vrăjitorul, de care am uitat un pic, se trezi după o noapte burdușită de vise alambicate, își îmbrăcă o 
bluză veselă, apoi plecă fluierând încetișor spre pensiunea unde surprizele abia începeau și asta fără nici o contribuție  
a sa, lucru care, contrar așteptărilor, îl bucură.

Sfârșit
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În familia regelui din Trapezunt se născu o fiică care încă de la naștere nu 
avea trăsăturile unui copil obișnuit. Nu avea pielea zbârcită, nu arăta ca 
un bătrân așa cum arată copiii nou născuți, nu gesticula necontrolat și nu 
plângea  deloc.  De  fapt  nici  nu  scâncea  deloc.  Medicul  păru  cel  mai 
nefericit om din Trapezunt și când a trebuit să-i prezinte regelui situația 
fugi din palat cât îl ținură picioarele. Regele și regina se hotărâră să o 
boteze cu numele de Atiasut. Creșterea copilei nu fusese deloc dificilă, ba 
chiar se poate spune că a crescut fără nici un incident, lucru imposibil în 
cazul celorlalți copii, fie ei și odrasle de cei mai mari împărați.

Atiasut nu privea pe nimeni în ochi. Niciodată nu privea mai sus de nasul 
propriu, așa încât curtenii spuneau în glumă că ea nu știa cine o are în 
grijă, ce culoare proprie avea sau ce îmbrăcăminte purta. Chiar și în fața 
mamei ei afișa un zâmbet rece care o înfricoșa pe biata regină și o făcea 
să plângă și să ofteze. În schimbul acestor lucruri, ca pentru a se răzbuna 
pe  oameni,  natura  îi  dădu  Atiasutei  cel  mai  frumos  chip  cunoscut 
vreodată pe pământ. De cum o vedeai rămâneai vrăjit cu gândul la ea, 
însă tot  el  te făcea să te cutremuri  de atâta indiferență câtă îți  putea 
arăta. Suspinai și-ți trăiai viața mai departe, însă o făceai cu sentimentul 
că ai pierdut iremediabil ceva ce nu poți spune.

Când se mai înălță, prințesa era deseori văzută prin cele mai înalte odăi ale castelului privind țintă la  
câte un fir de praf ori la vreo plasă de păianjen mișcată de vânt. Nimeni nu-și aducea aminte să fi  
rostit vreodată un cuvânt. Nimeni nu putea spune dacă ea gândea sau se bucura sau era tristă.  
Stătea ore întregi nemișcată și privea aceleași detalii, mâhnind inima părinților ei. Nemaisuportând 
muțenia fiicei ei, regina muri într-o zi de aprilie când crengile înflorite ale mărului din curte se scuturau 
blând peste pervazul geamului, lăsând câteva petale rozalii să fie purtate de vânt și depuse pe piatra 
din curte. În acel moment, prințesa, care nu-și mișcase ochii de câteva ore bune de la fisură unei  
cărămizi din fața picioarelor ei, avu pentru întâia oară în viață o tresărire, însă nu fu nimeni în jur să  
remarce această. Nu v-aș putea spune cu certitudine ce anume a cauzat schimbarea, însă am văzut 
pe obrajii ei albi două lacrimi care sclipiră fulgerător în razele soarelui primăvăratic. În acele clipe 
tânăra înțelesese ceva ce o schimbase pentru totdeauna. Își ridică privirea și slobozi un sunet prelung 
și atât de ascuțit încât sparse veselă din castel și omorî pe loc câțiva servitori ce treceau prin curte.

Când i se aduse la cunoștință, regele veni să vadă cu ochii lui. Când îl văzu de departe, Atiasut, îl  
ucise pe el și pe vreo doi curteni cu cel mai acut sunet pe care îl poate suporta o ființă omenească.  
Toți fugiră astupându-și urechile cu mâinile. Prințesa râdea; râdea părând că și-a pierdut mințile ori că 
tocmai a descoperit râsul. Curând, castelul se goli de lume și tânăra se distra doborând păsările care 
poposeau pe crengile mărului înflorit. Râdea și ucidea, ucidea și râdea, râdea... râdea fără oprire...
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- Înainte! Strigă sergentul. Eu îl urmez orbește căci numai pe el îl iubesc. Dintre ai noștri doar eu și cu el  
ne-am aruncat înainte, fanatizați,  superbi și tineri.  Restul trupei stătea tremurând de groază și parcă îi 
vedeam îmbătrânind, transformându-se de durere, urâțindu-se...
- Înainte! Strigă sergentul, și-n chemarea lui de oțel simțeam toată camaraderia de care aveam nevoie 
pentru a fi iarăși eu însumi.
Înaintăm în  plină  furtună  de  metal  și  înserarea  ni  se  așază  pe  față  ca  o  mască.  Avem chipurile  de  
nerecunoscut. Fierul șuieră în jurul nostru ca muzica destinului... și deodată realizez că nu mai aud vocea 
Lui dragă. Arunc o privire înapoi și-l văd pe El răsuflând greu cu mâna la piept. Lângă trupul lui puritatea  
zăpezii zămislea o dâră de maci roșii. Cu ochii umpluți de lacrimi, îl privesc acum deformat ca și cum aș 
privi din mijlocul apei soarele. Mă aplec și-mi șoptește:
- Nu credeam că doare așa...
Simt arsuri în tot corpul; iată că și eu sunt lovit; deci asta simte soldatul lovit în luptă! (încă din copilărie am 
vrut să știu ce simte soldatul în luptă) Împins ca de o putere nouă mă ridic și continui să înaintez cu o  
îndârjire pe care nu o recunosc... în spate aud strigătul de asalt al celorlalți, eu mă prăbușesc, însă ei devin 
atunci cu toții camarazii mei, eroii mei tineri!!!

„Aprilie este luna cea mai crudă” spunea Eliot și îi dăm cu toții dreptate. E vremea  
când în îndepărtata Japonie, fioroșii samurai, cei mai temuți războinici ai lumii,  
devin foarte blânzi și triști, și sufletul lor suspină cu fiecare adiere de vânt ce  
aduce mirosul florilor din copacii înfloriți la nasul lor poetic.
Se povestește că la curtea ultimului Shogun, șeful unui mare clan aflat la putere,  
Naganoko, și-ar fi dat chiar viața îmboldit fiind de fiorul feciorelnic al lui aprilie.  
Scena s-a petrecut cam așa:
1.  Puternicul  samurai  privind  în  depărtare  cu  un  surâs  melancolic  în  colțul  
buzelor, așezat în poziție de sepuku
2. Asistentul său bine pregătit și atent la orice gest al stăpânului.
3. Naganoko inspirând profund aerul din mijlocul cireșilor înfloriți, secătuit afectiv  
din pricina scuturării delicatelor flori.
4. Naganoko compunând un ultim hai-ku înainte de moarte

Cu o floare nu se face primăvară
Nici o katana nu-ți poate da moartea
Și totuși
Ce moale e blana câinelui meu

5.La sfârșitul ultimei silabe, sabia lui Naganoko intră în trup sfâșiindu-l conform  
ritualului
6. Asistentul nu prelungi agonia și-i reteză dintr-o lovitură foarte iscusită (asta-l va  
face asistent și în alte cazuri celebre) capul de pe umeri
Cascada sângelui coloră dalbele flori ale celui mai apropiat pom în roșu aprins.  
Asistența rămase cu gura căscată: Florile cireșului se transformaseră pe dată în  
cireșe!
Asta a fost de atunci „minunea lui Aprilie”
Frumusețea Primăverii Japoneze
Kamikaze...
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Am ținut ascuns un secret. Păi dacă e secret e 
firesc  să  fie  așa!  Însă  nu  e  tautologie  aici 
deoarece când am spus propoziția de început 
am vrut să spun de fapt că mi-am refuzat mie 
însumi  ceva...  ceva  teribil:  am  gândaci  de 
bucătărie. Dar acum nu mai pot ascunde asta. 
De câteva luni coabitez cu o altă specie; nu, nu 
este  vorba  despre  o  femeie!  Să  nu  mă 
înțelegeți greșit.

La început  au  fost  doar  doi,  apoi  șase,  apoi 
doisprezece iar acum am în casă un trib întreg. 
Timiditatea  lor  îmi  părea  de  bun  gust.  Când 
apăream  în  bucătărie  să  trag  o  țigară  se 
retrăgeau discret.  Am mai lăsat în viață și  în 
alte  împrejurări  alte  ființe  mici,  de  pildă  un 
păianjen în camera de baie. Când stăteam în 
cadă suflam în plasa lui și el își mișca delicat 
picioruțele  amuzându-mă.  Dar  a  venit  mama 
pe la mine într-o zi  și  de atunci  nu l-am mai 
zărit.

Însă cu gândacii e altă poveste. Din punct de 
vedere intelectual nu le înțeleg existența. Care 
este rostul lor în lume în genere și în bucătăria 
mea în particular? E ciudat cum rezistă ei chiar 
și  în  cuptorul  cu  microunde  în  funcțiune.  În 
consecință am hotărât  să întrețin  o curățenie 
exemplară: spăl ca un obsedat vasele, nu las 
firmituri  pe  masă,  nu  las  zahărul  descoperit, 
spăl cu detergent pe jos și omor ori de câte ori 
văd vreunul.

Toate astea până într-o noapte... Se făcea că am văzut întreaga colonie 
cocoțată pe caloriferul bucătăriei și eu încercam să-i desprind cu mâna de 
acolo însă fără succes. Am luat cuțitul și am încercat să-i răzui ca pe solzii  
de pește.  Erau bine ancorați.  Îi  vedeam cum se desprind în pâlcuri  și 
alunecă inerți pe linoleum. M-am trezit dis de dimineață și am alergat în 
bucătărie. Am cercetat elemenții caloriferului însă nu am dat de gândăceii  
mei. Aș fi jurat că era real ce mi se întâmplase în vis! Aveam sentimentul 
că scăpasem de o povară. Mă simțeam straniu de ușurat.

Viața își urma cursul. Între timp făceam progrese la tenis de masă. Îmi 
plăcea să joc, mai ales când veneam de la serviciu și câștigăm câte un 
meci cu un adversar dificil. De regulă mă plimbam prin oraș, frecventam 
barurile și mă întovărășeam cu oameni simpatici care îmi spuneau că sunt 
boem deși de mult nu mă mai simțeam astfel. Despre ființele din bucătărie 
nu am suflat  un cuvânt  nimănui.  Continuăm să mă întreb de ce mi-au 
pătruns în vis. Pentru că eu am o vorbă: când visezi un aspect al vieții  
însemnă că acel lucru ar trebui să-ți dea de gândit. Și cum toată lumea 
astăzi este expertă în vise și astrologie mi s-ar putea replica de pe pozițiile 
unei cunoașteri comune că nu e mare lucru. Ei, parcă nu merită atât efort  
să mă întreb despre simbioza om-nevertebrată. 

(...) astăzi este luni și am uitat să rup o filă din calendarul de perete. Când 
intrasem în bucătărie pentru a-mi duce gândul până la capăt văd o oală 
mare pe masă. Cu un reflex pe care nu mi-l explic ridic cu teamă capacul;  
sub el găsesc alt capac; îl dau la o parte și sub el găsesc o oală mai mică;  
îi ridic nerăbdător capacul; dau de o oală mult mai mică, apoi de alta și  
încă alta... ce naiba! Visez?... Transpir, ah! M-am ridicat în capul oaselor:  
doar  visasem  ceva  legat  de  vietățile  acelea.  Încă  buimac  deschid 
computerul și caut pe Google. Iată ce găsesc: „În urma unui studiu despre 
viața intimă a acestora s-a descoperit că gândacii caută să aibă cât mai 
multe momente intime nu doar de dragul sexului, ci și pentru a se hidrata 
și hrăni. O echipă de cercetători a ținut închiși fără apă și hrană 8 zile, 79 
de femei gândaci. Astfel, au observat că în lipsa apei și a hranei, acestea 
au o dorință crescută de împerechere. Cercetătorii au ajuns la concluzia 
că gândacii  de bucătărie  au evoluat  într-un  mediu  secetos  și  arid,  iar 
comportamentul acestora este influențat de acest aspect. «Inițial am vrut 
să aflăm de ce femelele sunt mușcate și agresate de masculi în timpul 
actului sexual. Am fost șocați să descoperim pe acestă cale, că femelele 
de gândaci încercau nu doar să facă sex, ci se și hidratau cu fluidul sexual 
al  masculilor.  Este  un  fel  de  mită  pentru  sex,  o  modalitate  prin  care 
masculii  se  asigură  că  femelele  le  vor  face  urmași»,  a  declarat 
cercetătoarea  canadiană  Claudia  Ursprung”.  De  data  aceasta  am  fost 
foarte  încântat  de  mica  mea  descoperire.  Așa  îmi  puteam  mai  lesne 
explica un alt vis de acum o lună jumătate care m-a făcut să sar din pat 
înspăimântat și  în care o voce îmi  propunea să le caut  matcă.  „Caută 
Matca - este cu ei - o protejează - caută în locuri în care nu ai mai căutat.”  
Atunci mă împotrivisem. Nu voiam să ajung ca în filmele de duzină unde 
se exploatează repulsia față de gândaci și nici în sectorul lui Kafka. Așa că 
abandonasem posibilitatea de a răscoli gunoiul ori în spatele mașinii de 
spălat. În acel vis, simțeam vocea aceea ca fiind a Rațiunii,  o voce de 
savant care cercetează cauzele și esența fenomenelor. Poate era chiar a 
mea? Totuși, un soi de compasiune mă mai leagă de noii mei locatari. Nu 
pot numi cu siguranță ce. Știu că va trebui cândva să le găsesc cartierul  
general,  locul  de  unde  pornesc  ordinele  de  supraviețuire,  să  le  ucid 
generalissimii, mamele, copiii și părinții. Mai ales că drama se va săvârși 
în bucătăria mea urmând sfatul misterioasei Voci.

Se pare că voi duce o campanie de eradicare în numele instinctului,
al sexului și al... viului vis.
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Cine/ ce e Zzajrume? Nimeni nu știe (cu excepția mea) 
iar  eu  te  întreb  pe  tine  asta,  cititor-spectator-martor 
cheie la evenimentul care l-a marcat pe Zzajrume prin 
simplul fapt că el a aflat de existența noastră. Deși el 
suspectează că oamenii  sunt ființe digitale după ce a 
văzut  de  13  ori  filmul  Matricea  lu’  X,  nu  s-a  forțat 
niciodată  să  contemple  ideea  că  niște  entități  care 
trăiesc în același cub simulat împreună cu el ar putea 
să îl  observe,  și  mai  rău să îl  judece.  Așa a început 
povestea  paranoicii  artificiale,  cunoscută  în  mediul 
cubic sub numele de Sindromul Pară Întoarsă (pentru 
că nu e stabilă pe o masă de lemn antic și prăfuit).

Prima  dată  Zzajrume  a  văzut  filmul  menționat,  s-a 
speriat  puțin,  a  scormonit  prin  Mica  Enciclopedie 
Digitală  iar  apoi  a  decis  să  viziteze  psihomedicul. 
Ședința  a  fost  dezastruoasă  iar  Zzajrume a  ajuns  la 
concluzia  că  oamenii  sunt  mincinoși,  răi  și  egoiști. 
Doctorul i-a spus că și-a făcut iluzii pe baza unor creații  
pur  fantastice  și  ar  trebui  să  renunțe  la  bomboanele 
colorate și filmele fără sonor. Să nu mai zic că individual 
a  cerut  și  o  răsplată  de  8  fire  de  păr.  Revoltător,  a 
crezut Zzajrume. Era clar, pe baza experiențelor ante-
rioare și întâmplarea de azi, a dedus că ființele bipede 
nu sunt reale, credibile sau diferite.

Să  dăm skip  la  următoarele  luni  din  viața  prietenului 
nostru, dar trebuie totuși să amintesc de cele 5 faze ale 
minții prin care a trecut cu greutate: Negarea (oamenii 
nu sunt reali), Furia (cum de nu și-a dat seama până 
acum),  Negocierea  (cu  el  însuși),  Depresia  (izolarea 
față de lume) și  în sfârșit  Acceptarea (parțială). Toate 
astea l-au transformat pe Zzaj într-un mizantroparanoic.

Unde se află acum Zzajrume pe lanțul sferic al 
sanitații  și  relațiilor  sociale/  artificiale?  Hmm, 
spuneam la început că el a fost marcat de exis-
tența noastră (eu și tu, martorul). Cum de știe o 
ființă  care  trăiește  izolat  într-un  cub  plin  de 
oameni ireali  și robotizați  de faptul că noi doi 
existăm? Adică eu știu că tu exiști pe aceeași 
sferă  cu  mine  și  știu  de  asemenea  că  el 
trăiește  în cub (așa e  planeta lor)  dar  invers 
cum  funcționează?  Răspunsul  e  simplu: 
bomboanele  colorate  cumpărate  de  la  nano-
târg erau expirate, Zzajrume nu putea ieși din 
casă  (era  hikikomori  pe  vreme  aceea)  și 
căutând disperat după adresa digitală a târgului 
a dat peste un bilet de la mine. Cred că mi-a 
scăpat  printre  taste,  a  ajuns  în  coșul  de 
reciclare care a fost golit în groapa de gunoi a 
societății digitale 1-0 la infinit iar în procesul de 
reciclare biletul a fost pus din greșeală în cubul 
cu ambalaje de bomboane colora-te. De acolo, 
puterea  căutării  disperate  după  dulciuri  a  lui 
Zzajrume a atras biletul pe masa lui. Simplu.

În momentul actual, Zzajrume caută o metodă 
de transfer în dimensiunea noastră, deoarece 
crede că noi doi suntem mai credibili  decât 7 
milioane  de  cetățeni  ai  Cubului.  La  fel  ca  și 
cele  două  lumi,  Cubul  și  Sfera,  există  două 
concluzii  în  viața  lui  Zzajrume  și  a  mea/ 
noastră.  El  a  descoperit  o  scânteie,  are  o 
speranță  pentru  o  viață  reală.  Eu  sunt  res-
ponsabil  de  situația  în care  a  ajuns  prietenul 
meu distant (al naibii coș de reciclare, dar asta 
primești de la sistemele 1-0) și cred că va trece 
mult timp până o schimbare va apărea în micul 
lui cub. 

Întrebarea finală e: Tu ce crezi cititorule? Are o 
șansă  Zzajrume să  ajungă  în  sfera  noastră? 
Deși  trebuie  să  te  gândești  că  poate  toată 
situația e fix pe dos (ca o pară întoarsă).
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Un scriitor  condiționat  de  putreziciunea  mediului  înconjurător  ce  realizează o  introspecție 
chirurgicală lipsită de anestezia morală de zi cu zi ce se regăsește, din păcate, în corpul 
societății.  Radiografia?  O  regăsim  în  cele  peste  180  de  pagini  îngrijite  de  către 
coordonatorul  proiectului  Orizonturi,  Nicu  Corlăiescu.  Desfășurat  în  Sibiul  anilor  ʼ92, 
primul eveniment ce a fost destinat lansării celor „patru cărți de fildeș”, printre care și  
cea de față, încoronată cu debutul autorului (37 de ani). Și după cum nu a fost cazul, voi 
da glas liber prozatorului: „cartea (nu) se judecă după coperți atât timp cât (nu) ești la o 
expoziție  donʼt touch my book”. Așa că nu ne mai rămâne decât un singur lucru: să 
behăim până ne sar fulgii. Sau, amprentele ochilor noștri s-ar putea șterge la..., adică 
și-ar putea lăsa amintirea pe buclele acestui font.

România  pestriță  este  tratată,  „deschisă”  și  diagnosticată,  pe  cât  se  poate,  de 
instrumentul autorului ce ar putea părea chiar utopic: această țară nu este cea pe 

care o vedem la România, te iubesc!, nu este o legendă plină de domnitori și martiri 
în care „era mai bine pe vremea lui Ceaușescu”, și mai ales, nu este o statistică. 
Avem deja ≈ 20.121.641 de statistici umblătoare, bipede și mono-cognitus care par 
a fi neinventariabile. 

„Sunt tânăr și  sunt la modă: am 20 de ani și sunt ateu”,  va spune autorul  prin 
vocea lui de cerneală ce se revarsă peste timpanul hârtiei ce jură că va păstra 
spiritul patriotismului mâzgălit; până ce șoarecii și moliile din raft îi vor despărți.

Cele 199 de cuvinte ce aparțin vocabularului de bază al omului de rând au fost golite și mulse de 
sens, devenind simple înșiruiri de litere și grohăituri mecanice. Majoritatea „oamenilor de rând” s-
au obișnuit cu înfățișarea societății și a rutinei zilnice, ca și cum ea ar rămâne aceiași, de la o zi 
la alta, la fel de sigură și compusă din aceleași materii în fiecare clipă a vieții lor. Nu mai privesc 
la cele din jur cu mirare și curiozitate (excepție făcând acele momente sublime când sesizezi 
lipsa portmoneului, legat și el fiind cu enșpe mii de lanțuri ce atârnă pe lângă blugi). Lucrurile și 
întâmplările sunt luate ca atare, neexistând o posibilitate ca ele să se fi întâmplat altfel. Ei (în 
niciun caz perfecționistul din noi) au atribuit un set de comportamente și nu așteaptă/ observă la 
un om gesturi care, paralel, ar putea fi considerate, de către un grup de cercetători, drept gesturi 
de factură extraterestră, spre exemplu. Spre alt exemplu, copacii le sunt aceiași dintotdeauna; 
când de fapt ei ar putea respira, o singură dată în viața lor, exact atunci când îi privești, absent, 
trecând pe lângă ei.

Începând cu perioada lui Napoleon, care izbutea să facă șapte lucruri simultan, și ajunși în 
secolul XX, oamenii reușeau să facă doar două lucruri în același timp: să lectureze și să se 
gândească la cu totul altceva. În acest secol XXI, care va urma, nici măcar aceste două acțiuni 
nu vor mai putea fi simultan înfăptuite, concluzionează autorul.
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Ce m-a surprins de la primele rânduri ale cărții a fost intelectualitatea exacerbată a unei  
scriitoare care a publicat un singur volum, cel de față, editat la noi după trei decenii de 
la  apariția  favorizată  de  prestigioasa  editură  costaricană  Mala-Ek.  Dispărută 
prematur de pe scena literară, cu o viață fără excese, care crea premisele unei  
filosofii în maniera anticilor greci, autoarea ne șochează pentru că scrie de fapt 
prolegumene la un sistem care anulează complet nu numai rațiunea, dar și  
posibilitatea existenței ei.

Cu argumente impecabil construite, de o geometrie care amintește design-
ul fugilor lui Bach, Rebecca Aldinares demonstrează că rațiunea și intelectul  
au apărut doar din necesitatea de a se autodevora. Ea anticipează că secolul 
științei, adică secolul care va urma, conține deja semințele unei autofagii care 
nu va duce omenirea în pragul extincției, așa cum ne-am aștepta, ci care o 
pregătește pentru un salt ontologic. Paradigma științifică va fi și ea depășită, 
desigur.

Efortul raționalist al întregii filosofii se dovedește astfel nu un scop în sine, ci un 
mijloc pentru atingerea nivelului superior al științei, la rândul ei aceasta fiind nu un 
scop în sine, ci un alt mijloc. Ce va urma după? Aceasta este întrebarea pe care o 
adresăm toți, dar scriitoarea explică foarte elegant că limbajul care ne servește 
acum la comunicare este construit pe aceleași baze raționaliste, prin urmare va fi și 
el eradicat, iar efortul nostru de a ne imagina sau de a descrie ce ar putea urma 
după paradigma științifică nu numai că este desuet, dar este și complet inutil.

A demonta trecutul nostru, clar de sorginte raționalistă, nu este o noutate în 
peisajul cultural mondial, dar a căuta cu încăpățânare și perseverență detalii legate de felul 

în care toate marile descoperiri s-au produs doar pentru a grăbi ritmul autodescompunerii de 
sine a rațiunii, lansează în mintea oricărui cititor înzestrat cu rațiune o sumedenie de 

întrebări, ca un vertij. Descoperirile șocante din arheologie, mușamalizate, desigur, 
implicațiile ultime ale teoriei relativității, cele ascunse în caietele despre timp, pierdute 

iremediabil în incendiul de la Heidelberg (sau poate doar păstrate de cineva cu interese 
diferite – asta chiar dacă teoriile conspiraționiste nu ne atrag neapărat), sintetizarea recentă 

a creierului uman la Ankara precum și imposibilitatea comunicării cu civilizația acvatică 
humanoidă descoperită în Groapa Marianelor, iată doar câteva aspecte ale 

contemporaneității pentru care scriitoarea trasase deja cadrele conceptuale, anticipând că 
vor apărea și mai multe situații dilematice, în urma cărora ceea ce numim „rațiune” și 

„intelect” se vor scurtcircuita pur și simplu. Mesajul ei a rămas simplu – se va produce un salt 
ontologic. Întrebarea care ne face nopțile mai grele – dacă nu va fi așa?
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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: Bogdan Fuior

 Ionuț Iulian Zota, Elena Olivia Matei, Ionuț Lucian)  هيئة�� الت��حرير
Rusu,  Georgiana Grosu, Albert Ștefan Rotariu)

a lsografia



Black Friday.  „Vinerea Neagră este ziua care urmează Zilei Recunoștinței în Statele Unite, și care deschide 
sezonul de cumpărături de Crăciun. Deoarece Ziua Recunoștinței este ultima zi de joi din noiembrie, Vinerea 
Neagră apare în fiecare an între 23 și 29 noiembrie. Vinerea Neagră este cea mai aglomerată zi de cumpărături  
din Statele Unite. În anul 2009, numărul cumpărătorilor a fost de 134 de milioane de persoane, care au cheltuit 
în total 10,69 miliarde de dolari.” Cea mai importantă zi din istoria omenirii, mai exact de la 2013 încoace. De ce 
nu a numit nimeni această zi Black Cartof? Oricum nu e cine știe ce, ziua minciunilor reflectate în prețurile  
umflate cu câteva luni în urmă și după ce le-au umplut cu aer încep să facă reducere de 10% ca să păcălească 
clientul apoi de 20%, 20,1% și tot așa până la 30% iar în ziua de mulți așteptată reduceri de 50% la orice produs  
plus promoții. Ce ironie pentru cei care doresc să își cumpere ceva și nu se pot hotăra ce să își ia și cumpără  
extrem de multe ca să aibă cu ce se laudă în fața vecinului. Gata cu atâta vorbărie că trebuie să mă pregătesc și  
eu pentru această zi în speranța că voi putea prinde vreo reducere avantajoasă la vreo bucurie a adolescenței  
din care să nu îmi mai pot lua ochi de la ea și să stau mai mult cu capul în jos. [G.G.]

Alegerile din 2-16 noiembrie. Înaintea alegerilor urmează plantarea minciunilor în mințile vârstnicilor și a 
celor ușor de păcălit, ce sunt mituiți cu niște pixuri (gălețile sunt prea scumpe, fac și conducătorii economie 
pentru Black Friday) și după adunarea roadelor din pomii minciunilor. Din nefericire nu am primit nici măcar  
un pix -  atât de zgârciți  au fost  cu banii  mei/  banii  părinților.  Lupta de această dată a avut  mai mulți  
candidați poate decât se așteptau unii. Dar învingători au ieșit doi domni prezentabili, apoi a mai rămas 
doar unul - cel care a înflorit mai puțin. Acesta l-a lăsat pe celălalt cu ochii în lacrimi dar i-a dat ca premiu  
un pix pentru a-și așterne pe foaie toate dorințele și tot ceea ce și-ar fi propus să facă pentru el dacă  
ajungea președinte. [G.G.]
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Prostia nu are limite. Pământul este rotund. O propoziție destul de banală, care dacă stai să te gândești este cât se 
poate de adevărată. Dar spre uimirea mea unii oameni nu cred asta. Ciudat, nu? Flat Earth Society este o organizație  
care susține teoria Pământului plat (nu credeam că o să aud asta vreodată, sincer). Potrivit  site-ului lor, această 
societate datează de prin anii 1800, fondată de Samuel Birley Rowbotham, un inventator englez. Înțeleg... un om, mai  
exact un inventator și-a dat seama peste noapte că Pământul este plat, spulberând astfel marea descoperire a lui  
Magellan. Cel mai ciudat lucru este faptul că numărul persoanelor care se asociază cu această organizație crește în 
fiecare an... (să-mi spună cineva că nu e adevărat). Acum, după ce am aflat (nu mă gândeam niciodată că ar putea  
exista o asemenea organizație, never, nu, nu se poate, nu cred!) îmi pun întrebarea: cât de departe poate merge 
prostia? [I.I.Z.]  Sursa: http://theflatearthsociety.org/cms/ 

Paradisul Șobolanilor. Un templu din India numit Hindus 
Karni  Mata găzduiește 20.000 de mii  de șobolani  sfinți 
numiți kabbas. Niciodată nu mi-a fost frică de un șobolan, 
dar de 20.000 de mii... Aș putea spune că sunt șobofob 
(persoană care nu se teme de 1 șobolan dar se teme de 
20.000  de  mii).  Dacă  acei  șobolani  sunt  sfinți  și  sunt 
venerați asta înseamnă că sunt buni? (nu prea cred asta) 
Cum ar fi ca atunci când vedem un șobolan să-l venerăm 
și să facem plecăciuni în fața lui? Răspuns: ciudat. O să 
fiu mai atent când văd șobolani de acum, cine știe câtă 
putere au acei șobolani. Poate mă vor îmbogăți... totul e 
posibil acum, nu? [I.I.Z.] 

A fi precaut e o virtute. În anul 1854, William Snyder, un 
copil de 13 ani din Cincinnati a murit după ce, în timpul 
unui spectacol de circ, un clovn l-a apucat de călcâie și a 
început  să-l  învârtă  în  aer.  Nu  am  avut  niciodată 
coulrofobie (frica de clovni), însă acum îl înțeleg pe fratele 
meu. L-am mai învârtit eu prin aer când eram mic, fără a-l 
apuca  de  călcâie,  totuși.  Mă  bucur  că  nu  am  dat  la 
facultatea de clovni... cine știe ce criminal în serie aș fi 
devenit.  Probabil  că  a  fost  deja  înființată  societatea 
clovnilor ucigași ca o replică adusă la organizația militară 
a femeilor isterice. Nu de alta, dar se încadrează cam în 
aceiași  categorie.  Femeia  isterică  folosește  tot  atâtea 
produse cosmetice ca un clovn profesionist, specializat în 
aruncarea  copiilor  dintr-o  cameră-n  alta  cu  o  singură 
mână. De mâine mă voi gândi de două ori înainte să mă 
duc la vreo petrecere (nu de alta dar niciodată nu știi ce 
clovn  te  pândește  în  timp  ce  tu  îți  iei  notițe  prețioase 
despre comportamentul de gloată). [I.L.R.] 

  

Cazul „Amelia Earhart”.  Amelia este cea mai cunoscută femeie-pilot 
din toate timpurile. Pe lângă faptul că a dat dovadă de un curaj nebun 
atunci când a hotărât să traverseze Atlanticul în 1936 stabilind un 
record pentru vremurile respective, a devenit celebră și pentru modul în 
care a dispărut. Amelia a încercat să facă înconjurul lumii singură la 
bordul avionului personal, dar la scurt timp după ce a decolat a dispărut 
fără urmă. Unii susțin că a murit după ce avionul său a rămas fără 
combustibil și s-a prăbușit în Pacific. Alții susțin că Amelia a fost 
recrutată de serviciile secrete americane pentru a spiona Japonia, iar 
aceștia au ucis-o la scurt timp după decolare. În realitate, femeia 
descoperise o noua insulă în Pacific unde se părea că trăiau niște 
băștinași numiți alsobiști. Se pare că aceasta rămăsese profund 
impresionată de modul lor de a trăi astfel încât a decis să li se alăture, 
renunțând la meseria de pilot. [E.O.M.]
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Drumul Bimini. Cercetătorii au sărit în sus de uimire 
atunci  când  au  descoperit  în  apropierea  insulelor 
Bimini din Bahamas, sub apă, niște formațiuni cubice, 
aproape perfecte, asemănătoare unui drum. „Drumul 
Bimini”, așa cum a fost imediat denumit, a dus rapid 
cu gândul la un oraș pierdut, Atlantida. După cercetări 
amănunțite s-a stabilit că este o coincidență a naturii, 
formațiunile  perfect  cubice  formându-se  în  mod 
întâmplător.  În schimb, în aceeași  perioadă Charles 
Abbey, un fizician englez, descoperise în zona mării 
Roșii  13 formațiuni,  ovale de data aceasta, care se 
pare că aveau aceeași structură cu cele cubice. Ce 
însemna  asta?  Oare  oamenii  din  Atlantida  încă 
încercau să afle forma Pământului? Poate asta făcea 
diferența  între  capetele  pătrate  și  cele  rotunde... 
[E.O.M.]

Consumul de alcool...  salvează vieți. Un grup de 
tineri  s-au  hotărât  să  chinuie  o  pisică  scufundând-o 
într-un butoi cu antigel. După ce s-au plictisit și i-au dat 
drumul, pisica a fugit direct la stăpâni. Aceștia au dus-
o  la  veterinar,  care  a  spus  că  singura  metodă prin 
care pisica poate supraviețui este să bea alcool. După 
ce  a  băut  jumătate  de  sticlă  de  votcă,  de  39.1% 
concentrație, pisica era mangă de-a binelea, însă în 
viață. Majoritatea oamenilor care consumă alcool nu 
au fost scufundați într-un butoi cu antigel. Ei practică 
acest sport cu scopul de a se simți  bine și de a nu 
răni pe cineva. Dacă acei tineri ar fi fost beți, nu ar fi  
putut prinde pisica. Așadar, beți cât mai mult alcool! 
[A.Ș.R.]   

Taxa pe aer. DA! S-a inventat și  taxa pe aer. Este 
confirmat  oficial  că  în  aeroportul  Maiquetia,  din 
Caracas-Venezuela, pasagerii care pleacă trebuie să 
plătească  20  de  dolari  pentru  aerul  respirat  pe 
terminalul  aeroportului.  Oare pe ce se va mai pune 
taxă? Oare va trebui să plătim pentru simplul fapt că 
trăim? Nu avem de unde să știm acest lucru și nici pe 
ce sau pe câte se vor mai pune taxă. Ceea ce știm cu 
siguranță este ca vor mai fi. [A.Ș.R.]  
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Iulia Guşatu
București

[foto & text]
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Nepal – Kathmandu
Am ajuuuuuns! Nici nu știu de unde să încep... Ambele zboruri au fost prelungite „în aer”, Doha s-a 
dovedit a fi un aeroport simpatic, unde am regăsit multe personaje din Southpark (de departe cea mai  
haioasă imagine:  un  grup de africani  tremurând de la  aerul  condiționat,  cu  mănuși,  fes  și  haine 
groase...  cred că erau singurii din tot aeroportul care ar fi  stat fericiți  afară, la căldură deșertului), 
Himalaya  sunt  minunați  de  la  înălțime,  ciclonul  Phailin  nu  a  făcut  ravagii  în  Nepal  (pe  internet 
previziunile dădeau 90% ploaie până la sfârșitul săptămânii, dar a plouat doar câteva ore într-o zi), e 
plin de televizoare plate și câini „comunitari”, muzica sună peste tot (din păcate, aceleași cântece ca 
data  trecută:  toate albumele  Nirvana,  „Cocaine”  a lui  Clapton...  încă nu am auzit  „Smoke on the 
Water”) și am descoperit că traversatul străzii aduce un surplus serios de adrenalină (e un haos total  
de biciclete, motociclete și mașini – important e să nu te oprești). 

Zilele astea am făcut câteva plimbări dincolo de Thamel (zonă turistică): în Durbar Square se plătește  
intrare  (750NRs),  prăjiturile  de  la  Snow Man sunt  la  fel  de  bune,  rotocoalele  cu  brânză  de  yak  
așteaptă pofticioși... Chiar dacă lumina se oprește câte 5-6 ore zilnic, reușim să avem totul încărcat la 
timp. Mâncarea este un pic cam iute (era de așteptat) dar nu ne deranjează... e acel iute de care 
zonele călduroase de pe glob au nevoie pentru a face față căldurii. [21 octombrie 2013]

Azi  vorbim despre  mâncare.  În  cele  câteva zile  de când am ajuns  în  Kathmandu,  am căutat  să 
mâncăm de toate: am început cu tali, chowmein, veg fried rice, alu paratha, pakora, samosa (cu sau 
fără tarkhari), momo, brânză de iac și desigur... jalebis și praji Black Forest de la Snow Man J J. Am 
găsit chiar și locul de unde am luat oală de momo data trecută. Dacă vreți să mâncați „ca acasă”, sunt  
multe brutării și fast food-uri, special pentru turiști (am mâncat falafel și veg burger și au fost chiar  
gustoase... și un pic cam picante: P). [26 octombrie 2013]
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Drumul de la Kathmandu la Delhi
Am plecat din Kathmandu joi seara cu „autobuzul groazei”... îl numesc 
astfel  pentru  că  locurile  din  spate  au  fost  cam  mult  pentru  noi 
(hurducăială e puțin spus – a fost un drum de 8 ore în care nu doar că 
„ne așeza ca pe cartofi”, dar ne puteam schimba locurile între noi la o 
singură denivelare). Granița am trecut-o repede, nu a durat mai mult de 
un  ceas  pentru  ambele  părți.  Către  Gorakhpur  am luat  unul  dintre 
multele autobuze și am petrecut aici o noapte: răsfăț – cameră mare de 
hotel,  baie,  apă  caldă,  televizor  în  cameră...  tot  ce  trebuie.  Ne-am 
petrecut  seara  butonând  telecomanda...  am găsit  doar  2  canale  pe 
limba engleză: Animal Planet și Star Cinema. Ni s-a părut mai distractiv 
să ne uităm la MTV India, unde în niciun videoclip nu apare viața reală 
de pe stradă (nu e plin de mașini scumpe și nici  de trotuare curate, 
vacile au dispărut total și desigur decorurile nu se schimbă automat la 
fiecare strofă). Din Gorakhpur am luat tren direct către New Delhi, care 
a ajuns la destinație cu o întârziere de 4 ore (nu a fost problemă de fapt: 
sleepers, aer condiționat). Notez că trenurile în India taie țara în lung și-
n lat, deci e posibil să mai fie și întârzieri la o tură de 40-50 de ore. Ne-
am cazat la același hotel la care am stat de fiecare dată când am ajuns 
aici... aceeași oameni primitori care se bucură să ne recunoască. Să nu 
uit:  drumul de la graniță în Gorakhpur a fost blocat de un convoi de 
mașini ale armatei... nu a durat mult,  cam jumătate de oră să treacă 
toate... dar după, se adunase ceva coadă... [4 noiembrie 2013]

India, în nord
În  Delhi  am  fost  martorii  sărbătorii  Diwali,  „sărbătoarea  luminilor”. 
Oamenii aprindeau lumânări pe la geamuri, la ușile caselor și pe tot ce 
înseamnă vehicul. Pe străzi însă era un adevărat război de... pocnitori 
și  artificii.  Cu  greu  am reușit  să  ne  odihnim,  gălăgia  a  durat  toată 
noaptea (și încă 4). Am plecat în nord, pe valea râului Parvati (Parvati  
Valley). Ne-am cazat în Manikaran, locul unde fiecare casă are la parter 
baie cu apă fierbinte din munte...  minunat!  Verdele de aici  e atât de 
puternic,  încât nici  nu-l  mai cuprinzi ca verde. E mai mult  negru.  Se 
spune că apa are 98  Celsius și că poți fierbe orez direct în ea. Pe drum⁰  
am observat că au terminat o hidrocentrală... e foarte bine, lumina s-a 
oprit doar de câteva ori și doar pentru câteva minute. Când am urcat 
înspre Barshani  și  Kalga,  am văzut  că mai  „pregătesc”  și  un lac  de 
acumulare. Ne pregătim de coborâre, până la ocean...  [12 noiembrie 
2013]

India. Am ajuns la mare
În  ultimele  10 zile  am făcut  2  drumuri  luuuuungi  „cât  o  zi  de  post”. 
Primul, cu autobuzul, de la Manikaran la Delhi, a durat 17 ore. Al doilea, 
de la Delhi până la Karwar, în sud, pentru o distanță de 2299 km, am 
stat 39 de ore pe tren... Din Karwar am luat un alt tren de jumătate de 
oră doar, care ne-a dus până în Gokarna. Am mai luat o autorickshaw 
de la gară până în oraș, aproximativ 10 km. Pe scurt, am ajuns pe la 4 
dimineața pe plaja din Gokarna, pe un cer înstelat, cu lună plină tronând 
peste Marea Arabiei. Am dormit câteva ore pe plajă... însă nimic nu ne-a 
mai deranjat. Imaginea a meritat efortul. [23 noiembrie 2013]
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India. Gokarna
Acum câteva săptămâni, nu mai mult de 5, vizavi de noi s-au cazat o doamnă cu băiatul ei, un puști de 
vreo 10 ani (foarte deștept, știa 4 limbi: engleza, hindi și karnataka, plus poloneza sau rusa – nu ne-
am dat seama exact care) împreună cu 3 pisicuți. Lupta pentru teritoriu a început încă din prima zi:  
cățeii care stau aici, îs de-ai locului... au venit și i-au mârâit un pic, cât să știe fiecare de existența 
celorlalți... Pisicuții – 2 dintre ei frați, pătați cu negru, gălbui și roșcat și unul mai măricel, gri cu alb, îi  
spuneau Tiger... În primele 2 zile stăteau doar în grădinița din fața casei lor, apoi în toată gradina de  
flori, apoi pe la vecini și în final în restaurant, printre necunoscuți... Le-am pus un smotocel la mânerul  
unui scaun, ca să se joace ca-n Creangă. Pe căței i-am învățat seara cu câte unu-doi biscuiți... vin la  
noi, în fața casei și așteaptă... tot ei stau și privesc romantic în fiecare seară apusul de soare, pe 
plajă, la câțiva metri de mare...  dar asta e altă poveste. Tot aici sunt multe ciori;  una dintre ele a 
învățat să prindă din zbor biscuiții, de aceea e preferata noastră. Întâi a venit singurică, apoi a mai  
adus una... ieri au venit multe, normal, mâncare gratis. Păi ce să vă spun... femeia și copilul au plecat, 
dar pisicii i-au lăsat aici. Acum avem 3 pisici, 3 câini și o cioară. „Acvariul” (a se citi „marea”, desigur) e 
chiar în fața noastră... lipsește un șoricel. Totu-i bun... doar că atunci când se întâlnesc iese măcel:  
pisicile vânează cioara, cățeii-pisicile. [22 ianuarie 2014]
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Nepal. Pokhara
Posted on februarie 4, 2014
Înapoi în Nepal... Drumul a fost dificil  pentru că de multe ori India e surprinzătoare; oricât de mult 
planifici rutele, un mic incident poate da totul peste cap. Am plecat din Gokarna către New Delhi cu  
același tren cu care ajunsesem la mare. Din Delhi aveam tren către Gorakhpur, dar acesta a fost  
întârziat din cauza ceții cu mai bine de 12 ore. De aceea a trebuit să dormim o noapte chiar la graniță. 
Când am ajuns în Sonauli totul era închis (drumul cu autobuzul din Gorakhpur până în Sonauli ar fi  
trebuit să dureze cam 2 ore jumătate, dar durat 4 ore, cu tot cu împins autobuzul J), am avut mare 
noroc că am găsit un mic hotel deschis, iar prețul pe cameră a fost rezonabil. Dimineață, ultima zi de  
viză de India, am dormit cât de mult am putut și ne-am îndreptat către o nouă viză de Nepal. La 10 
noaptea eram deja în Pokhara, făcusem o plimbare pe malul lacului și un duș fierbinte ca la carte. 
[4 februarie 2014]
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Loz în plic! O țară din două, cândva, sora Slovaciei. Raportată la 
atemporalitatea  elementului  comunist,  se  scaldă,  oarecum,  în 
aceiași familiaritate sovietică, sublim de barbară. Imaginați-vă un 
viking costumat în costum de balerină dar care să nu cunoască 
acest dans. Și nici faptul că este viking. În schimb, raportată la 
scena Occidentului, această țară este sora cea risipitoare. Plasa 
de pescuit...,  pardon,  sistemul acestei  țări  nu iese cu mult  din 
definiție. Însă oamenii au deprins gustul toleranței multiculturale. 
Ce-i drept,  nu e vorba de o educație mai strictă ori  rigidă. Iar 
preferința  lor  pentru  bere  nici  nu  clipește  în  fața  pretențiilor 
impunătoare de simandicoșenie și „bun simț” elevat, așa cum ni-l 
întruchipează pe prospect mărețul Occident. Revenind la oameni, 
ei par a se fi născut cu mult după burlescul tendințelor grotești 
ale celorlalți semeni de pe planetă.

Există și la ei pomi fructiferi pe marginea șoselelor de țară. Există 
chiar un măr (în orașul Uničov) din care eu am rupt două mere în 
drum spre muncă și, ajungând acolo, am primit din partea șefului 
un feedback destul de nostim, cel puțin pentru mine, ca român. 
El, deși exprimat în limbajul gesturilor, se traduce în felul următor: 
„mere  rupte  de  pe  marginea  drumului?  Luate  din  spațiul 
nesupermarketizat? Ai curajul să bagi în gură o așa naturalețe? 
Oricum, ai grijă, oamenii care fac asta ajung la pușcărie!” Sincer, 
m-am simțit ca zmeul cel rău din Prâslea cel voinic și merele (lui) 
de aur.

Cehii  încă  mai  păstrează  de  câteva  decenii  o  industrie 
metalurgică  consistentă  și  implicit  locuri  de  cazare  care  să 
asigure forța de lucru. Un fel de hoteluri babiloniene în care, pe 
lângă toate națiile omenești,  întâlnești și vestiții  țigani.  Este un 
fapt  demonstrat  (dacă  nu  de  Institutul  Național  de  Statistică 
atunci  doar de mine) că aceștia sunt  melomani,  melancomani, 
meteosensibili  și  melancolici.  Înainte  de asta,  ei  trăiesc  „într-o 
continuă mirare”, apropo de Aristotel. Te privesc la orice oră din zi 
ca și cum ar fi noapte. Ca și cum te-ar fi prins Bau-Bau la cules 
de ciuperci  în  pădurea lui,  evident.  Dând la o  parte  ce-a mai 
rămas de dat,  calitățile  lor  melodramatice sunt  mai  presus de 
toate. De fiecare dată când afară curge apă din cer,  ei simt o 
nevoie acută de a fredona baladele lor țigănești cu atâta jale, cu 
atâta  patimă,  cu  atâta  exemplu  de  naționalism  pentru  pârliții 
noștri  de hunguri  încât,  uitați-vă,  m-au făcut  să-i  menționez în 
această încercare tristă a unui jurnal de călătorie.

Există  foarte  multe...  În  altă  ordine  de 
idei,  4500 din 4000 de biserici  și  cate-
drale au fost închise. Într-adevăr, acești 
oameni  sunt  atei.  Așa  că  Providența 
primește ce primesc și  ei,  la rândul lor, 
când  cer  finanțare  pentru  extinderea 
liniilor ferate în zic-zac. Depinde și cum 
ceri aceste fonduri. Un lucru e cert: ți-e 
imposibil  să  te  bâlbâi.  Oare  pentru  că 
întreaga limbă este o bâlbâială?

O  țară  plină  de  câini  plimbați  și  de 
biciclete;  mai  multe  locuri  de  parcare 
pentru  bicicliști  decât  pentru  șoferi.  Iar 
asfaltul, ca orice lucru nefolosit la capa-
citatea lui maximă, devine monoton. Atât 
de monoton încât  un cerșetor din piața 
orașului  chiar  ar  putea  muri  din  cauza 
angoasei  provocate  de  inexpresivitatea 
cimentului. Te-ai gândit vreodată că sunt 
țări  în  care  nu atingi  pământul,  la  pro-
priu? Iar pisicile, de la atâta plimbat și de 
la  atâtea  alintături,  nu  mai  știu  să  re-
acționeze la tradiționalul „câț!”. Fauna te-
restră chiar se modifică îngrijorător. Și că 
tot veni vorba de stimabilele domnișoare 
(după modul în care pedalează), ai zice 
că  șaua  bicicletei  este  o  invenție  care 
vine din partea iluministelor cehe. Nu că 
nu  m-aș  referi  strict  la  doamnele  res-
pective, dar... Femei? Două cuvinte: des-
puiate și supraponderale. Se practică, în 
schimb, somnul de frumusețe. Dar le-ar 
trebui  multe  (multe!)  ore.  Nu  degeaba 
frumoasa  din  pădurea  adormită  era, 
tocmai, din pădurea adormită. Este locul 
în  care  fusta  e  direct  proporțională  cu 
intelectul  și  invers  proporțională  cu 
viitorul. Iar excepțiile sunt demne de ad-
mirat.

Specific  mediilor  „rurale”  sunt  barurile 
berarilor  în adevăratul  sens al  bețivilor, 
nu alta! O muzică rock pe fundal, multă 
mătrăgună ieftină și satisfacție văzută pe 
față și în atitudine la gândul ocupării unei 
poziții decente în Europa. Barul era plin 
de poeți care, în delirul lor, scriau versuri 
ce se ridicau spre cer, în rotocoale, parcă 
în amintirea lui Slěvarna, toate în nuan-
țele griului. Seacă! O țară la fel de seacă 
precum  vinul  pe  care-l  produce  și  ca 
acest „review”, obiectiv chiar.

  

Sevastian Popovici
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Călătoria reprezintă, după părerea mea,
o adâncă nevoie de a vedea lumea,         
    asemeni imboldului ce-l determină
pe un vierme dintr-o mlaștină irlandeză

să iasă la suprafață pentru a vedea luna
atunci când este plină.

ceasul astronomic din Praga

Dancing House
Praga
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În  ultimii  ani  au  apărut  tot  mai  multe  campanii  
împotriva traficului de persoane, împotriva consumului  
de  droguri,  etc.,  etc.  Dependența  este  chiar  o  pro-
blemă majoră în societate. Bineînțeles, și metodele de  
tratare  sunt  variate,  în  funcție  de  obiectul  depen-
denței.  Dar,  fraților,  despre  dependența  de  cărți  nu  
spune  nimeni  nimic?!  Cum se  tratează?  Trece?  Se  
mai poate face ceva? Este contagioasă? Lucrurile iau  
amploare deja. Traficanții umblă liberi pe internet. Au  
site-uri  prin  care  răspândesc  fenomenul  și  mint  
oamenii pe față. Bookaholic.ro spune că „dependența  
de cărți se tratează cu cărți”. Puteți încerca, dar eu nu  
cred că merge.  Sunteți  pierduți,  nu  mai  aveți  nici  o  
șansă, și conform crezului „dacă nu-i poți învinge, fă  
ca ei”, singurul lucru care vă mai rămâne de făcut este  
să vă lăsați duși de val.

Cronici  sunt,  interviuri  sunt,  scriitori  sunt,  filme sunt,  
evenimente  sunt,  viața-i  frumoasă!  Cum e  să  ți  se  
spună că „citești acest articol în aproximativ 2 minu-
te”? Șmecher, nu?! Mă duc la Design, văd o imagine  
caraghioasă, cu un titlu simpatic, „Cărțile fac fețe-fețe”  
(bineînțeles că am vrut să văd despre ce e vorba) și  
dau click: „Citești acest articol în aproximativ 1 minut.”  
Prea tare. Parcă mă uit pe gustos.ro: timp de prepare:  
30 de minute, dificultate medie (lipsește dificultatea).

  

Mădălina Elena
Obreja
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Și mai tare: „Оbsesii și fragilitate - sculpturi din cărți”, „un proiect interesant din punct de vedere al ideii  
ce a stat  la  baza creării  sale,  cât  și  ca aspect,  este cel  al  designerului  grafic  Thomas Wightman, 
absolvent al Napier University din Edinburgh. ...  O inițiativă foarte bună în lumea aceasta a noastră  
plină de stres și angoase, în care depresia își face tot mai mult simțită prezența și în care evenimente  
și realități neplăcute afectează psihicul și comportamentul fiecăruia dintre noi. Și ce alt mod mai bun  
există pentru a trage un semnal de alarmă și a oferi chiar terapie decât arta?”

Acestea fiind spuse, mai merg și la Interviuri și observ că un nene italian spune o chestie interesantă.  
„Cititorul meu ideal sunt eu.” Adică de ce nu?! Nenea italianu’ fiind și el scriitor și jurnalist multi-premiat.  
Nu că aș vrea să spun cât de mare și tare e bookaholic.ro, dar dacă tot am ajuns aici, de ce să nu  
vorbim despre Guillermo Arriaga și despre cele trei volume ale lui, traduse în română? Despre Mircea  
Cărtărescu, distins cu Premiul pentru Bună Înțelegere Europeană de la Leipzig, despre Ursula K. Le  
Guin, bătrânică de fier a literaturii SF și Fantasy, despre neîndreptățitul Stephen King, care nu se poate  
lăuda cu o calitate prea ridicată a ecranizărilor poveștilor lui de groază.  

Cred că destinul ne-a adus împreună, pe mine și pe bookaholic.ro, în căutarea unor „site-uri literare (și  
mai puțin literare) care merită urmărite”. „Cu alte cuvinte, dacă până acum n-ați avut cu ce să pierdeți  
timpul pe internet, vă dăm noi.”
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A UMBLA CU CIOARA VOPSITĂ. Expresie ce înseam-
nă  a fi  necinstit/  incorect;  a minți.  N-am înțeles nicio-
dată ce are lumea cu ciorile. Adică oameni buni știu că 
sunt  negre  (din  nou,  n-am  înțeles  niciodată  ce  are 
lumea  cu  negrul),  dar  totuși  chiar  nu  trebuie  să  fim 
rasiști.  Dacă  ne  gândim  puțin  la  originea  expresiei... 
Într-o zi de marți, după-amiază, pe la ora 15:42, șeful de 
la  serviciu  îi  cere  unui  angajat  să-i  aducă un  pui  de 
papagal,  de  acasă  altfel  își  pierde  locul  de  muncă. 
Acesta se duce și observă că mâța și-a cam făcut de 
cap în  colivia păsărilor  (sărăcuțele).  De frică să nu-și 
piardă  postul  prinde  o cioară,  o  vopsește  și  i-o  dă a 
doua  zi  șefului.  Pe  lângă  locul  de  muncă  păstrat 
primește și  o  promovare.  Șeful,  bucuros de noul  său 
animăluț, încearcă să-l facă să imite... dar nu durează 
mult și „papagalul” începe să cârâie. Furios pe angajat 
îl dă afară. Concluzia? Dacă cineva vă cere să-i aduceți 
un  papagal  și  n-aveți,  mai  bine  îi  spuneți  adevărul 
cârâitor. [E.O.M.]

A O CĂUTA CU LUMÂNAREA.  O expresie destul de  
des utilizată ce înseamnă a se comporta imprudent, a  
se expune accidentărilor, a căuta cearta cu orice preț. A 
se purta astfel încât să atragă asupra sa o pedeapsă.  
Cred că expresia ar avea nevoie de un “upgrade”. Cine  
mai  folosește  lumânări  pentru  a  căuta  ceva  pe  întu-
neric? Deci, o variantă mai modernă ar putea a fi „a o  
căuta cu lanterna” sau „a o căuta cu telefonul” (mai nou,  
telefonul are și rol de bec). Și oricum, ce ar putea fi atât  
de important încât să te facă, într-un fel sau altul, sa-ți  
răpești din prețiosul tău timp? [E.O.M.]

A CĂLCA (SAU A UMBLA) CA PE ACE. A merge încet, 
cu grijă.  În jurul anului 1626 se naște indianul Ekram 
Dharma, fiul croitorilor Karan și Ekanta Dharma. Pentru 
a se asigura că pruncul lor le va moșteni talentul în ale 
cusutului/ țesutului, la vârsta de 7 ani părinții îi dăruiesc 
o cutie plină cu ace împreună cu o ață (în India există 
ideea că dacă dai unui copil mic un anumit obiect, lucru 
acela va imita un talent). Ekram acceptă ața, dar nu și 
cutia  cu  ace  susținând  că  obiectele  respective  îi 
provoacă fiori. Supărați de refuzul primit, părinții decid 
să-și  „pedepsească”  copilul  prin  împrăștierea  acelor 
prin toată casa. Dar Ekram       nu se lasă învins de frică 
și cu grijă calcă pe ace și începe să le adune. Surprins 
de  curajul  fiului  său,  tatăl,  Karan,  îi  adresează 
următoarele cuvinte: „fiule, dacă vrei să fii un croitor bun 
trebuie  mai  întâi  să  calci  ca  pe  ace”  (când am scris 
ultima  parte,  din  întâmplare  mi-au  „înghețat”,  pentru 
câteva secunde, tălpile picioarelor). [E.O.M.]

A SE DUCE (CEVA) PE APA SÂMBETEI. A se prăpădi,  
a se pierde, a dispărea. Sâmbăta era cunoscută drept o  
femeie care  avea o obsesie inexplicabilă pentru obiec-
tele strălucitoare. Se spunea că locuia lângă apa unui  
râu și oferea adesea străinilor bijuterii care erau aducă-
toare de noroc. În realitate, femeia deținea un corb ca  
animal  de  companie  care  o  ajuta  întotdeauna  să  se  
„aprovizioneze”  cu  lucruri  noi.  Micul  ei  ajutor  știa  să  
identifice bijuteriile pe care aceasta tocmai le oferise, și,  
din  posesivitate  excesivă,  le  lua înapoi  și  i  le  oferea  
Sâmbetei pe lângă alte obiecte atractive. Dar într-o zi  
corbul, din motive -cough- necunoscute -cough-, nu s-a  
mai întors la stăpâna sa, iar femeia, de supărare, și-a  
aruncat toate comorile adunate în apă... [E.O.M.]
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A PURTA SAU A ȚINE CUIVA SÂMBETELE. A dușmăni. A pizmui. A urî pe cineva. A purta cuiva un gând rău.  
A căuta să facă rău cuiva.
a)  Când a apărut expresia „a se duce (ceva) pe apa sâmbetei”, a luat naștere, totodată, și „a-i purta cuiva  
sâmbetele”. După cum am spus, Sâmbăta a fost teribil de supărată după pierderea corbului. Astfel, ea i-a  
blestemat pe toți cei care „îi purtau sâmbetele” și de atunci au rămas cele două expresii. Nu o judec, se pare  
că sufăr de aceeași boală incurabilă pentru obiectele strălucitoare. Probabil din cauză că se transmite ereditar.  
[E.O.M.]
b) Documentându-mă, am aflat că această expresie își are fondul din religia ortodoxă, unde există „sâmbăta  
morților”. Și dacă port cuiva duminicile, ce se întâmplă? Vine Dumnezeu și-mi dă cu Biblia-n cap? Pentru că,  
aparent, în Biblie duminică e zi de sărbătoare și n-am voie să depun efort prin muncă. Iar eu cutez să depun  
efortul de a-i ține cuiva duminicile? „Mare păcat, maică!”, după cum ar spune bătrânelele „simpatice” și fidele  
Bisericii (de altfel, tonul lor de a spune aceste cuvinte este unul atât de grav, încât te vei simți cel mai nenorocit  
om din lume). De asemenea, această expresie este un obicei comun elevilor contemporani, care se respectă  
mai mult la terase decât în sălile de clasă. A ține sâmbetele, pentru ei, înseamnă ori a le număra ori a le  
petrece. [I.A.M.]

CÂND O ZBURA PORCUL  – niciodată.  Încă din rădăcinile 
rădăcinilor istoriei,  porcul,  datorită varietății  lui  impresionate 
în materie de calități, a primit titlul de cel mai bun prieten al  
omului! Stai așa, îmi vei zice, dar câinele?! Mai exact, la baza 
s-a  născut  o  rivalitate  deosebit  de  mare  între  cele  două 
patrupede,  câinele  reproșându-i  porcului  că   e  porcos  și 
porcul reproșându-i câinelui că e câinos. Într-o minunata zi, 
din  perioada  antichității,  pe  când  porcul  făcea  treburile 
casnice  (nu  se  cunoaște  nici  până  în  prezent  factorul 
perturbator ce a stopat porcul să presteze aceste activități), 
câinele stătea la îndoiala, încercând să-și convingă stăpânul 
că  porcul  nu  este  bun  de  nimic.  Stăpânul,  înduplecat  de 
încercările patrupedului,  a acceptat provocarea de a-i testa 
pe cei doi. Au fost supuși probei noroiului,  din care cei doi 
trebuiau să scape și să se curețe cât mai repede cu putință 
(de aici,  se spune că porcul ura atât  de mult  noroiul,  încât 
câinele  l-a  blestemat  să-și  petreacă  viața  numai  în  el)  și 
proba traseului anevoios, unde cei doi înfăptuiau un traseu cu 
obstacole și de unde se spune că porcul avea o formă fizică 
atât  de  bună,  încât  câinele  ar  fi  îndreptat  forțele  oculte 
îngrășătoare să acționeze asupra lui. După acest test, i s-a 
dovedit  câinelui  că  se  înșela.  Porcul  era  bun  la  toate  și 
fiecare  părticică  din  corpul  său  avea  o  trebuință  (până  și 
untura, folosită ca săpun, reprezentând lucrul ce l-a făcut pe 
porc un revoluționar al curățeniei absolute!!! nu se știe de ce 
rasa porcină s-a schimbat în prezent...). Însă, câinele nu se 
dă bătut și-și deranja stăpânul în fiecare zi cu aceeași idee, 
cum că porcul nu ar fi util la casa omului. Enervat, stăpânul îi 
răspunde c-ar trebui să nu mai mențină relații  de prietenie. 
Câinele,  tresărind iritat  îi  taie  replica:  „Asta se va întâmpla 
când  o  zbura  porcul!”.  De  aici,  rezultă  nenorocirea 
legământului  etern  al  câinelui  cu  omul,  câinele  fiind 
condamnat să nu mai vorbească, iar porcul să... porcească! 
[I.A.M.]
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VERZIȘOR,   verzișori, s.m. Ostaș (cu 
uniformă de culoare verde) din vechea 
cavalerie românească. În limbajul coti-
dian  al  secolului  XXI,  cu  apogeu  în 
„șmecherie,  talent  și  valoare”  acest 
cuvânt  se  referă  strict  la  inevitabila 
bancnotă de 1 leu!  Evident, de culoare 
verde  și  cu  fața  posomorâtului  Iorga, 
Dumnezeul să-l ierte, ajuns idolul „elitei 
României”.  În  acest  grup  intră  cu  un 
procent de 99% cocalarii din filmulețele 
celebre,  zic  ei,  ale Youtube-ului,  unde 
aruncă cu „verzișorii” în locuri publice și 
pretinzând că acest lucru îi va promova 
drept noii  Miniștri  ai  Economiei  Națio-
nale!!!  (Acei  1%  la  sută  neagă  cu 
nerușinare acest lucru) De asemenea, 
avem,  în  exclusivitate,  mărturia  unui 
ostaș  intrigat  de  folosirea  greșită  a 
acestui  cuvânt:  „Este  o  nedreptate! 
Acești  oameni  trebuie  în  mod  urgent 
închiși  cu  cronicile  explicative  spre 
pocăință  și  ascultare!”.  În  continuare, 
un  cocalar  se  arată  și  el  revoltat  de 
această  declarație:  „Pentru  toți  frații 
mei  din  Spania,  dar  și  pentru  fratele 
meu  care  mi-a  transmis  salutări  din 
trecut și care a luptat pentru Românica 
noastră,  dedic  cel  mai  nou  HIT  din 
lumea manelelor...” *aruncă obsesiv cu 
bancnote de 1 leu*. Breaking news! Și 
distinsul Nicolae Iorga are un mesaj de 
transmis,  tocmai  din  străfundurile  pla-
iuri  românești:  „Prefer să scriu despre 
acest  lucru,  refuz  să  fiu  idolul  unei 
astfel  de  societăți  care...”  Ne  cerem 
scuze,  legătura s-a întrerupt,  dar vom 
reveni cu noi detalii. [I.A.M.]

VLOG,  vloguri,  s.n.  (înv.)  cer mohorât 
și cu ploi de durată.  Revenim cu știrile 
societății  actuale,  care  tinde  să  ne 
aducă  în  vedere  cele  mai  specta-
culoase  surprize.  Se  pare  că  este  la 
modă, în aceste zile, vlogul. Un video-
clip,  sub formă de blog, care exprimă 
trăirile  celor  mai  frumoși,  deștepți  și 
educați  tineri  ai  țării.  Renunțând  la 
sensul  de  bază,  oamenii  dau  uitării 
zilele cu cer mohorât și își exprimă opi-

niile (foarte bine cotate prin like-uri) în 
fața  unei  camere,  vorbind  singuri  și 
pretinzând  că  nu  suferă  de  nebunie. 
Dacă  îi  ataci,  ai  face  bine  să  îți  tai 
Internetul, pentru că armata lor de fani 
virtuali te vor invada cu sute de mesaje 
negative,  pentru  că  le-ai  rănit  idolul 
într-un mod imbatabil!  Dacă vrei  să-ți 
explic acest lucru cu sensul de bază, îți 
vor  băga  furtu-nuri  în  casă  și  îți  vor 
picta  perdelele  în  culoarea  asociată 
sentimentelor pe care le poartă în su-
flet, negru. Pe scurt, acești tineri au o 
influență deosebită în ziua de azi și se 
așteaptă ca tu să le arăți respect, chiar 
dacă  sunt  discipolii  lui  Guță  și  anal-
fabeți  de primă clasă.  Și  acum,  după 
cum  ar  spune  ei,  „nu  uitați  să  dați 
share, like și subscribe!” [I.A.M.]

BREB,  brebi,  s.  m.  Animal  rozător 
înrudit cu castorul, care trăia odini-oară 
și în țara noastră  (Castor fiber).  –  Din 
șl.  Bebrŭ.  Animal  aparent  inofensiv 
doar în anumite perioade de timp vio-
lent și mâncăcios precum un hamster. 
Un hamster inteligent căruia îi lași ușa 
de  la  cușca  sa  din  metal  deschisă 
fiindcă ți se pare că nu are suficient aer 
(chiar  dacă  cușca  are  gratii),  iar  el 
profită și se ascunde în dulap, în dula-
pul plin cu haine. După ce îl cauți peste 
tot, aduci pisica care îi  dă de urmă și 
care îți  găurește, rupe și distruge hai-
nele creând așa o nouă modă.  Moda 
hainelor cu gauri. [G.G.]

VETUST, vetuști. -ste, adj. Care are un 
aspect  învechit,  arhaic  sau  demodat, 
uzat.  Pe  timpuri,  în  casele  mai  mari 
unde  trăiau  boierii  cu  dragele  lor 
doamne  încântătoare  și   eventual  un 
copil,  de  regulă  hainele  erau  ceva 
primordial.  Fiecare  femeie  înstărită 
trebuia să aibă câte un responsabil cu 
moda pentru a arăta deosebit  și  a nu 
prinde un caracter... vetust. [D.A.C.]

POSTÉLNIC, postelnici, s.  m.  1. (În 
Evul Mediu, în Țara Românească și în 
Moldova)  Titlu  dat  unui  mare  boier, 
membru al Sfatului Domnesc, care avea 
în grijă camera de dormit a domnului și 
care, mai târziu, organiza audiențele la 
domn; boier care avea acest titlu. 2. Titlu 
onorific  dat  unui  boier  de  țară  (cu 
atribuții administrative); boier care avea 
acest titlu. Dacă se crede că strămoșii 
noștri  nu  știau  ce  e  aia  facebook  vă 
înșelați amarnic. Deși arhaism la prima 
vede-re, cuvântul „postelnic” e, de fapt, 
un neologism cu o semnificație subtilă: 
“to post”  (lb.  engleză,  „a  posta”  + „el” 
(pronume personal) + „nic” (prescurtare 
de la „nimic”). Prin urmare, „postelnic” ar 
putea însemna:
A) persoană care nu postează nimic (a-
dică om care nu știe ce înseamnă, de 
fapt, secolul 21);
B) persoană care postează nimicuri (daʼ 
hai totuși să fim civilizați și să nu supă-
răm like-o-dienii -cough cough-) [E.O.M.]

SINDROFÍE,  sindrofii,  s.  f.  1.  (Fam.) 
Reuniune  de  invitați,  petrecere  (în 
familie). ♦ Totalitatea participanților la o 
petrecere familială.  2.  (Reg.) Prietenie, 
tovărășie.  –  Din  ngr.  Sindrofía.  Noi, 
oamenii,  ne-am emancipat și  am uitat 
de  cuvintele  vechi  precum  acesta  și 
multe  altele  și  am  furat  de  la  vecini 
noștri  cu  un  accent  regesc  cuvântul 
„party” (până și bunica îl folosește). Ce 
ne mai place să împrumutăm dar fără 
să dăm și înapoi cuvinte cu un accent 
drăgălaș de moldovean.  [G.G.]
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Povesteam într-un material  anterior  despre tradițiile  din  târgurile  de meșteri  populari  organizate  de  
instituții bine intenționate. Dar cum spune un frumos proverb moștenit tot din tradițiile noastre, „Drumul  
spre iad este pavat cu intenții bune.”

Toate bune și frumoase veți spune. Sunt de acord cu domniile voastre până într-un punct: amestecarea  
produselor de iarmaroc sau de bâlci cu lucrările originalele ale meșterilor populari consacrați și care au  
moștenit sau deprins un meșteșug. E de-a dreptul revoltător să vezi la un târg de meșteri populari două  
standuri  apropiate:  unul  cu  oale  din  lut  ars  frumos  ornate  în  stil  țărănesc  iar  celălalt  cu  produse  
cumpărate la un preț din nu știu ce depozit sau supermarket (de fapt știu numele depozitelor și îl știți și  
voi) și vândute la suprapreț la acest târg de meșteri, persoana respectivă numindu-se sau mai bine  
spus autointitulându-se MEȘTER POPULAR.

Sunt din fericire centre pentru promovarea și conservarea tradiției populare din țară și nu puține care  
într-adevăr triază aceste personaje cu mare seriozitate, neacceptând nici un compromis. Ba chiar dau o  
mână de ajutor cu drag și abnegație celui care nu are de la cine să învețe dar în schimb are voință și o  
fărâmă de talent. Bravo lor! Dar ce te faci cu cei ce nu triază grâul de neghină? Aici sunt două variante:  
ori meșterul popular renunță să mai ia parte la acest fiasco de manifestare ori strânge din dinți în fața  
celor ce-și expun kitsch-urile la nivel de artă populară, ba mai este câteodată așezat strategic în cel mai  
întunecat loc pe unde nu ajunge decât foarte rar câte un vizitator. Cunosc meșteri populari care au fost  
excluși de la târguri din țară pe motiv că „Are gura mare”. Dar de ce are gura mare? Pentru că meșterul  
popular a cerut pentru arta lui (meșterii sunt cu prea mult bun simț) respectul cuvenit și nu a „înghițit”  
replica tăioasă a unui referent când, spre a favoriza pe cine știe ce cunoștință, i-a fost luat locul în care  
trebuia să prezinte produsele de artă populară. Sunt din acești așa-ziși meșteri populari care în loc de  
artă populară vin la târguri cu produse de artă plastică. Tot artă e dar nu populară. E o mică-mare  
diferență între cele două.

Dar ce să se facă bieții meșteri când după ce au făcut sute de kilometri cu trenul sau mașina personală  
sau a unui prieten, și ajunși la locul de desfășurare a manifestării se trezesc săracii că nu au unde să-și  
parcheze mașina sau mai frumos unul dintre organizatori trece pe la fiecare stand și cu o față radiind  
parcă de fericire anunță „cu regret” că locul de parcare trebuie plătit. Nu s-a ajuns la o înțelegere cu  
primăria asupra parcării… Și vrând-nevrând bagă săracul meșter mâna-n chimir și scoate dijma pentru  
parcare. Mai mult chiar, pe lângă condițiile precare de cazare, unde nu au posibilitatea să-și clătească  
amarul din suflet cu un duș cât de scurt, constată săracul necăjit că a doua ziua nici apă rece nu curge.  
Ei dar surpriza vine abia la urmă: un organizator sau mai mulți umblă cu un coș de nuiele tradițional ce-i  
drept  să strângă oareșce obiecte  cu care trebuie musai  să „sponsorizeze” fiecare pentru  condițiile  
deosebite în organizare. Și sfiosul meșter popular contribuie și la coșul milei cu un produs pe care a fost  
sfătuit sa-l dea. Cu o mină de om căruia nu-i place ceea ce-i place ia cu o mână avidă acel produs cu  
replica. „Ei… trebuie să dăm pentru protocol…”.

„O fi că-i lumea rea” cum ar spune Chirița lui Alecsandri. Bine că astfel de condiții nu sunt peste tot în  
țară. De altfel multe dintre ele tratează bietul meșter popular și arta lui cu un mare respect. Cinste lor! Și  
un cuvânt hotărâtor mai are și presa, că de obicei mai sunt parteneri, (scuze nu-i adaug în această oală  
pe toți) atunci când organizatorul sau organizatorii recomandă micul comerciant cu fast și mare pompă  
lăudând produsele ca niște obiecte originale românești (pe unele chiar scrie: made in china). Presa, la  
recomandarea referendului sau a organizatorilor pune pe tapet o non valoare, luând de bune referințele  
(cei din presă nu trebuie neapărat să fie pregătiți în domeniul tradițiilor populare). Și iată cum un meșter  
popular adevărat nu este promovat iar frumoasa noastră artă populară este închisă în temniță. E simplu  
în România.

(septembrie 29, 2013)
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Acum în prag de Halloween sau Sărbătoarea tuturor sfinților,  copii  dar și adulți,  parcă au intrat în priză.  
Costume, prăjituri, desene și măști aplicate pe față, bineînțeles toate importate din exteriorul țării că ,,E mult  
mai cool”. Acesta a fost răspunsul la întrebarea ,,De ce te-ai mascat?” adresată unui elev de liceu mâzgălit  
pe  față  gen  D’Artagnan.  Ce  o  fi  căutat  personajul  lui  Alexandre  Dumas  tatăl  în  tradițiile  populare  de  
Halloween, e de neînțeles. Sau un arab cu turban, o culoare incertă de alb pe cap și sarafan negru? Cam de  
mântuială și deloc inspirată costumația. Dar mai rău este ca atunci când l-am întrebat pe liceanul în cauză ce  
înseamnă  pentru  el  „COOL”  a  îngăimat  o  bolboroseală  de  neînțeles  pentru  mine  dar  poate  destul  de  
plauzibilă și de pertinentă pentru el, din care am înțeles doar: ,,AICIȘA”. Că vorba românului: Fiecare pasăre  
pe limba lui piere.

Dar noi românii (nu vorbesc despre toți) importăm obiceiuri străine, fără a avea habar ce e cu ele, vorbim  
(sau  cel  puțin  copiem  fraze)  limba  spaniolă,  italiană,  și  altele  din  telenovele  în  ,,trend”  (cu  aceleași  
dezacoarde, pardon dezacorduri ca și în română) și ne comportăm ca și cum am fi vedetele de cinema  
promovate de presă. Dar nu tot ce zboară se mănâncă, cum spune românul neaoș. Presa, săraca de ea, mai  
promovează (din greșeală ce-i drept) pe lângă vedete, ceva non-valori și bineînțeles pe cei care au bani și-și  
permit să-și cumpere audiența. Dar să lăsăm presa în pace că doar se întreține din sponsorizări. Și e chinuită  
ca tot românul… Nu ca acel ce-și permite un iPad, cum spunea odată un mare demnitar. Dar sărbătorile pe  
care noi nu le avem, le importăm și ne mândrim cu ele…

(octombrie 31, 2013)
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Florin Onică

Unii protestează prin cântec și poezie, 
alții ies în stradă. Unii se blochează în subteran, alții
se cațără pe stâlpi. Orice formă de protest pentru o cauză 
nobilă sau pentru drepturile legitime
este îndreptățită.



Ce a fost pentru tine, legat de muzică, înainte de 
Cenaclul „Flacăra”? Care-ți sunt rădăcinile? Unde a 
început totul?
Totul a început în momentul în care am ascultat piesa „Andrii 
Popa”, la un radio ALBATROS pe care familia mea îl deținea 
în anul de grație 1976, într-o perioadă când locuiam în casa 
bunicilor (fără nici un fel de legătură cu Ionel Teodoreanu!). În 
perioada aceea, pe când absolveam cu 10 clasa întâi,  am 
simțit  pur și simplu că vreau să învăț să cânt la chitară. E 
ciudat pentru că pe atunci nu avusesem ocazia să văd prea 
mulți  folkiști,  asta și  din cauza televizorului  care se intitula 
TEM și  care funcționa când avea el chef,  sau când venea 
tata acasă cu „chef” și îi aplica o corecție. Adevărul e că știa 
unde  să-l  atingă  cu  palma-i  de  baschetbalist.  Cu  toate 
acestea, tata a fost cel mai pașnic om de 1,87m și 100 kg pe 
care l-am cunoscut vreodată...
Totuși, încă de pe atunci mi-am dat seama că am aptitudini 
serioase de cantautor pentru că am reușit să-l impresionez 
atât  de  mult  pe  vărul  meu căruia  îi  umflasem ochiul  cu o 
piatră (în joacă, desigur!), încât, după ce i-am interpretat sub 
geam o baladă despre Iancu Jianu, m-a iertat.  Nu același 
lucru se poate spune și despre bunica mea care m-a luat la 
încins  cu  o  curea  de  piele  determinându-ma  să  aflu  ce 
ambitus posed când țip...

Ai avut ezitări în a alege chitara? Imaginează-ți pentru 
noi că instrumentul tău ar fi altul. Care și de ce? 
Imaginează-ți că ai face altceva decât a cânta. Există 
ceva care ar putea fi al tău la fel de mult?
Deși  mama a  vrut  să-mi  cumpere  vioară  și  tata  acordeon 
(atunci  nu realizam că-mi  vor  binele,  ulterior  dovedindu-se 
acest lucru cu vârf și îndesat!), au decis de comun acord să-
mi achiziționeze o chitară din placaj, cu 6 corzi care, nu uit 
niciodată,  a  costat  exact  106  lei...  socialiști.  Nu  se  putea 
cânta la ea, firește,  dar se putea zdrăngăni astfel  încât să 
poți scoate din sărite maturii din jurul tău, care numai de asta 
n-aveau chef.
Îmi place foarte mult și pianul dar nu într-atât încât să învăț la 
modul serios să cânt. Am fost nevoit să cochetez ca să zic 
așa  cu  acest  instrument  în  timpul  facultății,  dar  numai  la 
nivelul  de  pian  general.  Deși  nu  pare,  chitara  este  un 
instrument mai complex decât pianul. Ăsta nu este însă un 
criteriu determinant în a nu alege alt instrument, desigur. Așa 
am  simțit,  așa  am  făcut.  Autodidact  la  chitară  o  viață 
întreagă. Pe lângă chitară, m-am mai ajutat, am mai umplut 
sound-ul  cu  muzicuțe,  tamburină,  kazoo iar  când am avut 
fractură  de  metacarpian,  cu  banjomandolina,  putând să-mi 
utilizez trei  degete din  cinci.  Nici  un  instrument  însă  nu a 
putut și nu va putea înlocui chitara. Am zis!
Am lucrat  în  mină și  în  paralel,  odată ajuns,  la lumină am 
cântat.  Acum,  pensionar  fiind,  nu  mă  văd  făcând  altceva 
decât  muzică.  Nu  mă  pricep  la  instalații  sanitare,  să  pun 
faianță, sau să zugrăvesc. Nici cu mușchii nu stau prea bine, 
așa că...
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Cum e legătura ta cu locul în care ai trăit, ai muncit, 
ai cântat, ai crescut copiii atâta vreme? Ți-ai fi dorit 
să fii în altă parte? Dacă ai avea cum să alegi, ai 
alege un centru cultural mai mare? Spune-ne ceva 
despre oamenii alături de care ai lucrat, despre care 
ai cântat. Ceva care să îndepărteze uitarea.
De multe ori am afirmat că m-am născut într-un loc și-
ntr-un moment total nepotrivite. Acum, mai copt la minte, 
cred că așa a hotărât Dumnezeu. Așa a trebuit să fie. 
Dacă  nu  aș  fi  trecut  prin  anumite  experiențe  și 
întâmplări, poate că nici inspirația artistică nu ar fi fost la 
fel.  Ce  frumos  suna  într-un  articol  dintr-un  ziar  din 
Capitală referitor la laureații Festivalului OM BUN: „locul 
III a fost obținut de Florin-Paul Camen, un miner sensibil 
din Valea Jiului”!
Am o legătură specială cu locul  natal,  cu orașul  meu- 
Lupeni. Privesc dincolo de oraș, spre munți și, uneori la 
poalele  lor  unde  se  află  maternitatea  în  care  m-am 
născut... Mi-am dorit să trăiesc într-un loc unde soarele 
să  fie  vizibil  zi  de  zi,  să existe  o sală  de spectacole, 
activități culturale ș.a.m.d. N-a fost să fie.
Am  lucrat  în  beznă  (fără  legătură  cu  Adi,  prietenul 
nostru)  o  jumătate  din  viață  și  am  ajuns  să  apreciez 
lumina. Ador lumina! Munca ortacilor mei este una dintre 
cele dificile din câte există.  Nu puteam să nu compun 
despre ei, despre adevărata lor față: aceea de eroi care 
înfruntă moartea la fiecare intrare în șut. Chiar dacă nu 
toți mi-au apreciat munca și, uneori n-au înțeles menirea 
mea, nu am cum să nu le iau apărarea și să-i stimez, 
atâta timp cât dintre ei m-am ridicat și am pornit să cânt. 
Astfel,  au  luat  naștere  șase  piese  dedicate  minerilor, 
„Poetul  vine-n  Vale”  fiind  piesa  mea  de  debut  în 
Cenaclu,  pe versurile  poetului  Adrian Păunescu, în  14 
iulie 1990 pe stadionul „Jiul” din Petroșani.
Atașez câteva versuri ale prietenului nostru comun, Dinu 
Olărașu, din ciclul „versuri pentru Camen” scrise cu un 
an și ceva înainte de a ieși la pensie, adică prin 2012:
„Încă un an șobolan/ Poate la anu’ vultur/ Să iau lumea  
pe  tălpi/  Să  mă vântur/  Să  mă  întorc  după  un  veac/  
Sărac  lipit  pământului.//  Încă  un  an  șobolan/  La  anu’ 
fluture/ Să iau toată lumea pe aripi/ Și soarele/ Să mă  
întorc după un veac/ Sărac lipit pământului.// Să ajung  
până-n Alaska/  Să-mi  fac prieteni  doar  reni/  Iar  seara  
târziu/ Numai cu gândul/ Pe ghețuri, banchize și geruri/  
Să mă întorc în Lupeni.//  Să ajung până în  China/  În  
abataje pe yeni/ Iar seara, târziu/ Numai cu gândul/ Pe  
ziduri, pagode și bețe/ Să mă întorc în Lupeni.// Poate-
am să văd australii/  Poate aborigeni/  Iar  seara târziu/  
Numai cu gândul/ Pe canguri, pe șerpi, pe crocodili/ Să  
mă întorc la Lupeni.”

Dacă ar fi să alegi câteva amintiri din perioada Cena-
clului, cum ar suna? Ce ne poți împărtăși despre tine  
și despre ei? Știm că ai muuulte de spus, dar alege 
doar câteva.
Eu  am  prins  perioada  grea  a  Cenaclului,  dar  nu  mă 
plâng pentru că am visat să devin membru al celei mai 
ample mișcări culturale din anii ’70-’80 și, de ce nu chiar 
’90 și după 2000?!... Am debutat așa cum am mai spus 
în  1990,  dar  abia din  1994 am început  microturneele. 

Din cauza locului de muncă nu am putut lua parte decât 
la  vreo  65  de  Manifestări  („întâmplări”)  ale  Cenaclului 
„Flacăra  -  Totuși  Iubirea”.  Cu  toate  acestea,  maestrul 
Adrian  Păunescu  m-a  declarat  membru  cu  drepturi 
depline,  iar  în  2004,  în  ultimul  meu turneu  alături  de 
domnia  sa,  m-a  numit”  cântăreț  pe  cont  propriu”,  de 
unde și titulatura actuală de” folkist pe cont propriu”.
Amintiri  ar  fi  desigur  multe,  începând cu debutul  meu 
când  Adrian  Păunescu,  după  ce  am  cântat,  m-a 
îmbrățișat și mi-a cerut să reiau piesa împreună cu trupa 
Totuși. A fost un moment înălțător. Aplauzele celor peste 
două mii de spectatori îmi răsună și acum în urechi.
La o „ședință de lucru”, după ce am servit  masa, mi-a 
venit  rândul să cânt o piesă la care aveam nevoie de 
muzicuță.  Am  constatat  cu  stupoare  că  nu  aveam  la 
mine decât muzicuța, suportul rămânând în autocar. Am 
înlemnit. Și așa eram emotiv de nu intra nici mâncarea 
în mine, asta-mi mai lipsea, maestrul fiind foarte drastic 
în anumite situații. Din fericire, Octavian Bud inspirat și 
serviabil a ținut loc de suport stând în spatele scaunului 
meu și susținându-mi muzicuța astfel încât să pot cânta. 
Tabloul  acesta a rămas imortalizat  într-o  fotografie  din 
ziarul Totuși Iubirea.
În concluzie, am ajuns să cânt alături de cei pe care îi 
ascultam la radio, îi  vedeam pe stadion sau în săli  de 
spectacol. Am ajuns să-i cunosc cu bune și cu rele. Unii 
dintre  ei  nu  mai  sunt,  din  păcate  și  aici  mă  refer  la 
Valeriu Penișoară, Tatiana Stepa sau Emilian Onciu.Cu 
alții mă întâlnesc din când în când la diverse festivaluri  
sau  manifestări  de  gen (Cristi  Buică,  Mădălina  Amon, 
Vali Moldovan & Ghiță Danciu, Emeric Imre). Îi apreciez 
și îi îndrăgesc pe toți deopotrivă, neuitând însă că este 
foarte greu să asociezi omul cu artistul. Știu din proprie 
experiență...

Cum a fost ceea ce s-a întâmplat după Cenaclu?
A fost dificil să exiști ca folkist în România?
După Cenaclu?... Au rămas festivalurile-concurs atât ca 
participant cât și ca invitat, diverse spectacole, recitaluri, 
cântări  underground,  spectacole  umanitare,  apariții 
radio-tv,  două  albume,  ce  să  spun,  am  avut  și  am 
activitate dar nu așa cum și cât mi-aș fi dorit. Un mare 
gol  rămâne  însă  după  plecarea  maestrului  Adrian 
Păunescu, inegalabil și irepetabil. Constat că rămâne cel 
mai cântat poet (mă refer la versurile sale, desigur), fie 
că  le  convine  sau  nu  unora  sau  altora.  Este  greu  să 
exiști ca folkist în România, fără doar și poate, mai ales 
dacă ești  nevoit să trăiești  doar din cântat. Și culmea, 
am constatat asta mai ales după ce am ieșit la pensie și 
am  avut  mult  mai  mult  timp  la  dispoziție,  nemaifiind 
condiționat  când a  trebuit  să  plec  undeva  să  cânt.Se 
pare că trebuie să lupt și mai mult acum să ies din Vale. 
Da,  am  pensie,  e  adevărat!  Dar  vreau  să  cânt,  să 
transmit, mă audă oamenii și live nu doar în imprimări!  
Nu pot sta deoparte. E ceva rău în asta? Sunt conștient 
că nu mă voi îmbogăți din folk (doar spiritual), dar vreau 
să  fiu  apreciat  pentru  munca,  zbaterea  mea  și  nu  în 
ultimul rând pentru harul de a cânta, dacă există...  Nu 
vreau să iau locul nimănui și, de fapt nici nu am cum să 
fac asta. Muzica e un imens puzzle unde fiecare dintre 
cei care cântă, își are locul bine stabilit.
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Până la urmă cum vezi peisajul folkistic românesc contemporan? 
Ce crezi că ne lipsește, dacă, bineînțeles, crezi că ne lipsește 
ceva?
Folkul a ajuns un gen underground. Are public. Numeros dar dispersat.  
Nu există mediatizare iar când este, e plăpândă și insuficientă. Patronii 
de cluburi  și  nu numai,  nu riscă să te  cheme dacă nu ai”  nume de 
renume” neștiind ce poți cu adevărat. În spectacole la fel. În schimb la 
secțiunea” moca” toată lumea se înghesuie să te solicite.  Că folkiștii  
sunt băieți de treabă și sufletiști. Oameni buni, folkiștii au și ei familii,  
rate,  impozite  și  taxe,  trebuie  să  mănânce  să  se  îmbrace,  să-și 
cumpere  instrumente,  accesorii,  benzină,  etc  Nu ne  mai  amăgiți,  că 
suntem sătui de minciunile noastre! Na, că m-a luat valul!

Ești patriot? Cum e mai bine? Politic, la mitinguri și demonstrații, 
sau se poate și prin artă, prin muzică?
Dacă a fi patriot înseamnă să vorbești și să scrii corect românește, să-ți 
cunoști trecutul, să respecți valorile din toate domeniile, să lupți pentru 
cultură, dreptate și adevăr, pentru bine și frumos, atunci da, sunt patriot!
Unii  protestează  prin  cântec  și  poezie,  alții  ies  în  stradă.  Unii  se 
blochează în subteran, alții se cațără pe stâlpi. Orice formă de protest 
pentru o cauză nobilă sau pentru drepturile legitime este îndreptățită. 
Sunt însă cu totul împotriva violenței de orice fel.

Cum crezi că ar trebui să se raporteze tinerii la folk și la poezie?  
Nu sunt cumva intrate în desuetudine? Ce le-ai spune lor ca să-i  
apropii?
Mulți tineri nu prea știu ce înseamnă muzică folk, implicit folkist. Nu este 
vina lor și  nici  a noastră.  Astfel au evoluat vremurile. Ceea ce odată 
umplea  până  la  refuz stadioanele,  a  ajuns  într-un  nemeritat  con  de 
umbră,  într-un  dureros  anonimat...  Suntem  năpădiți  de  mediocritate, 
subcultură  „producții  amatoricești”,  vorba  lui  Grigore  Leșe.  Cu  toate 
acestea folkul există, este dorit de public și iubit de tineri și mai puțin 
tineri deopotrivă.
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Cu stimă și drag frățesc, Florin-Paul Camen, „folkist pe cont propriu” LUPENI-NEGREȘTI, 12. XII.2014



„s-au închis porțile/ de la real/ și de la vis”, cam așa s-ar traduce cele trei zile 
de septembrie de la siret și rădăuți. cam așa ar fi spus dinu olărașu, sau 
oricare alt poet care s-ar întrupa în dumnealui. nu voi aborda cele trei zile 
într-o  manieră  descriptivă,  voi  încerca  în  cuvinte  puține  să  traduc,  să 
transpun, o realitate mică, cu o încărcătură enormă de cuvinte, muzică și 
emoție.  o  emulație  de  satisfacție  și  cauzalitate,  pentru  că  toate  s-au 
întâmplat  cu un scop și  cu actori  bine conturați,  actorul-cântăreț,  actorul-
recitator, actorul-amfitrion, actorul-lipsă, actorul-privitor, actorul-proiect, și alții 
aidoma lor, creând paradigme și dând soluții unui social tulburat și turbat, 
propunând un alt mijloc de petrecere a inerțiilor actuale și iremediabile. 

folkever a devenit un maraton al artelor nu pentru că așa a vrut el, actorul-
proiect,  ci  pentru  că  așa  au  crezul  de  cuviință  ei,  actorii-privitori.  19-21 
septembrie,  ca  actori-timp,  au  încununat  pentru  prima  oară  un  oraș  ca 
rădăuți și au făcut din siret o certitudine ca actor-scenă, pentru al șaselea an 
consecutive, în mica urbe de pe malul drept al râului siret.

[paradox] în anii dinainte am pariat pe faptul că dacă accesul la cultură nu va fi liber ci îngrădit de un 
oarecare preț, un preț corect pentru munca depusă de actorii-artiști, de orice fel ar fi ei, de oriunde ar veni,  
de orice vârstă, și uite așa timp de 5 ani am ajuns la performanța de a umple trei sferturi de casă de 
cultură, muzeu, bibliotecă, ate spații destinate expozițiilor, concertelor, vernisajelor, anul acesta, că despre 
ediția din 2014 facem vorbire, am hotărât ca prețul unui bilet pentru cele trei zile de spectacole să fie egal 
cu zero. ce am constatat a fost de-a dreptul îmbucurător – cu sau fără un preț corect pus pe artă, cu o 
populație urbană care nu și-a modificat în ultimii ani configurația foarte mult, folkeverul a avut parte de 
același public, de același număr de privitori și ascultători, mai maturi, mai eleganți în expresie, ca actori-
privitori, mai convinși de faptul că un astfel de eveniment într-un oraș de provincie, este un experiment de 
reușita căruia se leagă inevitabil existența lor.

[bilanț] 3 zile de evenimente, două orașe implicate,  două centre culturale implicate -  case de cultură,  
galerii de artă, biblioteci, un muzeul, peste 40 de invitați din 4 țări (românia, ucraina, republica moldova și  
bulgaria),  un  trofeu  pentru  poezie,  5  reviste  culturale,  presă națională și  internatională,  trei  parteneri  
internaționali șamd.
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Ioan Mateiciuc
 cantautor, scritor

& jurnalist
siretean



  

Dacă vom pleca tot timpul la drum
cu preconcepția conform căreia

nu există public pentru 
manifestări de genul Folkever,
vom pierde esența cea mai tare
a culturii naționale.”

(Ioan Mateiciuc, director festival)
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Ca orice om extrem de foarte curios, mă 
uit  mai  întâi  la  trailer.  Adică  ți  se 
recomandă un film ca fiind foarte bun și 
tu,  gândind  că  așa  vei  pune  capăt 
oricăror îndoieli sau din pură dorință de 
a  asimila  fix  2  ore,  34  minute  și  9 
secunde  în  numai  vreo  trei  minute,  te 
duci  repede  la  trailer.  Ce  afli?  Că  e 
despre iubire. Trebuie să fii orb să nu-ți 
dai  seama.  Sau  să  nu  știi  să  citești. 
Serios! Cuvântul „amor” apare de opt ori 
pe  ecran:  amor  es  traición -  posibil; 
amor es angustia - bineînțeles; amor es 
pecado -  nu  știu  ce  să  zic;  amor  es 
egoismo -  într-o anumită măsură;  amor 
es esperanza - de acord; amor es dolor - 
clar;  amor es muerte - interesant;  ¿qué 
es  el  amor? -  bună  întrebare.  Nu  vă 
faceți  iluzii,  filmul  n-o  să  răspundă  la 
asta.  Deci nu, nu s-a dat încă Premiul 
Nobel  pentru  găsirea  răspunsului  la 
întrebarea „ce este iubirea?”.

Lucrurile  stau  cam  așa:  Câinele  lui 
Guillermo Arriaga,  de  pe  vremea când 
acesta avea opt ani, ucide un altul care 
tocmai  ieșise  de  la  luptele  între  câini. 
Vecinii îi fură câinele pentru lupte. 

Evenimentul  îl  marchează atât  de mult 
încât  scrie  scenariul  pentru  Amores 
perros,  pe  care  Alejandro  González 
Iñárritu  îl  regizează.  Și  care,  la  36  de 
ani,  primește  o  nominalizare  la  Oscar 
pentru  această  dramă  „în  care  luptele 
dintre  câini  -  arătate în toată realitatea 
lor sângeroasă - erau o metaforă pentru 
emoțiile  crude  ale  personajelor”.  Sigur 
există  și  alte  metode  pentru  a  sugera 
emoțiile personajelor. Totul până la câini! 
Richie era foarte simpatic, cum să-l pui 
să stea sub podea!?

Într-o  zi,  în  Mexico  City,  are  loc  un 
accident foarte grav de mașină. Acesta 
este  momentul  în  care  planetele  se 
aliniază.  Trei  povești,  total  diferite,  se 
ciocnesc, urmând să se influențeze una 
pe cealaltă în cel mai crud mod posibil. 
E  de-a dreptul  bizar  faptul  că  acțiunile 
unui  om,  despre  care  nici  nu  știi  că 
există,  au efect asupra ta și-ți  schimbă 
viața  radical.  Adică  un  picior  amputat 
trebuie să-ți schimbe viața radical, nu?! 
Singura  legătură  între  aceste  trei 
universuri aproape paralele – visele unui 
tânăr  îndrăgostit  de  soția  fratelui  său, 
implozia carierei uneia dintre cele mai de 
succes  vedete  mexicane  și  regretele 
unui tată care și-a abandonat fiica – este 
El Chivo, personajul lui Emilio Echevarría, 
a cărui poveste este dezvăluită în ultima 
parte a filmului.

El  este singurul element care nu te lasă 
să uiți că momentele „Octavio și Susana” 
și  „Daniel  și  Valeria”  sunt  bucăți  ale 
aceluiași întreg, pentru că Amores perros 
capătă sens abia la „El Chivo și Maru”. E 
un raport  interesant.  Povestea principală 
este  cea  a  fostului  profesor  de  colegiu, 
apoi  zapatist,  închis  20  de  ani,  care 
devine o fantomă în  viață pentru familia 
sa.  Celelalte  două  există  ca  să  creeze 
cadrul  necesar  desfășurării  ei.  Totuși, 
dacă regizorul  nu insista  atât  pe luptele 
între  câini,  Cofi  n-ar  fi  devenit  asasinul 
familiei  canine a lui  Chivo, fiind astfel  și 
cel care îl eliberează de trecut. Vreau să 
spun că sentimentele care apar pentru un 
film care îți place se simt în acea ultimă 
parte, iar tendința firească este să ignori 
ce s-a întâmplat înainte,  considerând că 
esența  se  constituie  în  ceea  ce  tocmai 
vezi. Dar se termină filmul. 

Și descoperi mersul pe jos! Începi să faci 
legături  și  să-ți  dai  seama  de  lucruri. 
Observi  că  Valeria  este  introdusă subtil, 
chiar  înainte  de  a  interesa  pe  cineva 
cursul  vieții  ei.  Mai  observi  și  că  cel  la 
care latră Richie,  cel  cu capul pe geam, 
este  Chivo.  Apoi  te  lovește  revelația. 
Înțelegi de ce filmul se numește cum se 
numește  –  Iubiri  și  câini.  Câini  este 
evident de ce. Apar atât de mulți și au un 
rol atât de important încât ar fi nedreptate 
pură  să  nu-i  menționezi  în  titlu.  Însă 
„iubiri”,  la  plural,  pentru  că desemnează 
trei  ipostaze  (cifra  magică trei).  O  dată, 
cea a aspirantului,  iubirea neîmpărtășită, 
apoi  cea  împărtășită,  dar  umbrită  de 
evenimente care o pun la încercare și, în 
final, iubirea pierdută.

Bineînțeles, vine și ultima parte, te convingi 
că filmul e genial și tu la fel de genial că ai 
descoperit secretul vieții. Totuși n-am aflat 
ce se întâmplă cu cei doi frați.

    

Nume: Amores perros
Limbă originală: Spaniolă
Țara: Mexic
Premiera: 2000
Durata: 153 minute
Distribuție: Gael García Bernal, 
Emilio Echevarria, Alvaro Guerrero

Elena Mădălina
Obreja
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Mă rog, se pare că toată lumea știa la 
ce  se  referă  conceptul  de  „21  de 
grame”  numai  eu  nu.  Exact,  e  con-
cepția  aia  ce  susține  că  sufletul  ar 
cântări 21 de grame, acesta fiind și un 
fapt  susținut  de  câteva experimente, 
whatever.  Nu strâmbați  din nas atot-
știutori.  Pentru  că  filmul  ăsta  nu  e 
doar  despre  cum  scade  greutatea 
corporală după ce sufletul se rupe de 
trup.  Cele trei  personaje  pe care  se 
pune  accentul  trăiesc  o  „rumegare” 
asiduă.  Prinși  individual  în  câte-o 
dramă  proprie,  cei  trei  își  intersec-
tează poveștile până ajung la o sumă 
finală tristă. 

Paul  Rivers  are  nevoie  de  un  tran-
splant de inimă. Cristina, fostă depen-
dentă  de  droguri  și  alcool,  e  actual-
mente  căsătorită  și  mamă  fericită. 
Jack,  abia  ieșit  din  închisoare,  se 
dedică  practicilor  religioase  și  le 
„propovăduiește”  mai  departe.  Paul 
mai  e  prins  în  plictisul  unei  relații 
consumate și reînnodate. Cristina mai 
practică și  înotul.  Jack  încă  mai  are 
probleme de anger management.

Într-o  zi,  furia  lui  Jack  combinată cu 
statul  la  volan  a  rezultat  accidentul 
care a adus cu sine moartea familiei 
Cristinei. Inima soțului ei mort ajunge 
în pieptul lui Paul iar Jack se întoarce 
la închisoare. Ce se întâmplă în rest e 
doar o agonie prelungită cu de-a sila.

Ceea  ce  m-a  intrigat  pe  mine,  mai 
mult  decât  personajele  și  interpreta-
rea actoricească și,  considerabil  mai 
mult  decât  mitologia  celor  21  de 
grame este tehnica asta, a... juxtapu-
nerii. Sacadarea scenelor prin tăierea 
efectivă  a  fragmentelor  din  „prezent” 

și inserțiile flash-urilor din „trecut”. Au 
fost de mare efect. Nu-mi dau seama 
cu exactitate dacă planul regizorului a 
fost  întocmai  cel  de  a  deruta  ochiul 
privitorului,  dar personal, eu senzația 
asta  am  încercat-o  pe  tot  parcursul 
vizionării  filmului. În  The  New  York 
Times chiar se menționa într-un review 
apărut, o asemănare între maniera și 
tehnicile  de  realizare  pentru  care  au 
optat regizorul și echipa sa și scriitura 
lui  W.  Faulkner. Același  grad de risc 
de a te pierde printre rânduri, același 
grad ridicat al posibilității de a nu mai 
înțelege nimic. „Perplexitate” - ăsta e 
cuvântul.

În orice caz, dacă sunteți mari amatori 
de  headshock-uri  și  dacă  simțiți  o 
oarecare  atracție  ascunsă  pentru 
masochismul emoțional, cred că filmul 
ăsta  e  pentru  voi.  Așa  veți  împușca 
doi  iepuri  deodată:  vă  veți  freca 
pofticioși mâinile din nerăbdarea de a 
deveni triști și veți viziona un film care 
nu e degeaba unul de artă. Zic eu că 
se merită!

  

Cristina
Alexandrescu

Nume: 21 Grams
Limbă originală: Engleză

Țara: Statele Unite ale Americii
Premiera: 2003

Durata: 124 minute
Distribuție: Sean Penn, 

Benicio Del Toro, Naomi Watts
© cinemagia.ro
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Nu știu de ce, dar când mă gândesc 
la acest film îmi vine imediat în minte 
„What A Wonderful World” a lui Louis 
Armstrong,  cu  toate  că  teoretic  nu 
prea au nici o legătură. Filmul este o 
dramă ce te va lăsa cu un oarecare 
gust  amar,  o dramă care sub un alt 
regizor și sub o altă interpretare ar fi 
părut  relativ  banală.  Un  film  trist, 
amuzant, înfiorător, intens și, evident, 
biutiful. Nu, nu e greșeală de scriere. 
Așadar, de ce Biutiful și nu Beautiful?  
Întrebând un vechi prieten, pe numele 
său – nu prea cunoscut, ce-i drept – 
Viki Pedia, aflăm că  biutiful se referă 
la scrierea fonetică  în limba spaniolă 
a  cuvântului  englezesc  beautiful.  De 
fapt,  termenul  este întâlnit  și  în  film, 
scris greșit de fiica lui Uxbal, învățată 
greșit de acesta.

Inițial  am  crezut  că  acțiunea  se 
desfășoară într-un oraș rău famat de 
prin  Mexic,  știți  voi,  străzi  mizere, 
condiții  inumane de  trai,  exploatarea 
imigranților la maxim, corupție, prosti-
tuție,  moarte.  Vă sună a Barcelona? 
Nu prea, așa-i? Nu aș fi crezut că e 
vorba de al doilea cel mai mare oraș 
din Spania dacă nu aș fi văzut o sce-
nă cu impunătoarea Sagrada Família. 
Ne aflăm într-o Barcelonă prezentată 
ca  un  oraș  dintr-o  țară  de  lumea  a 
treia,  ce  nu  are  nici  cea  mai  mică 
legătură cu cea din pliantele turistice. 
Acțiunea are loc la periferia orașului, 
în cartierele sărace, murdare și aglo-
merate  care  parcă  sunt  la  o  lume 
distanță de atracțiile  turistice ale  ora-
șului. Evident că nu o să vezi această 
parte  a  Barcelonei  din  camera  ta  de 
hotel din centrul orașului, nu?

L-am pomenit mai sus pe un anume 
Uxbal. El este cel care umple fiecare 
cadru al filmului.  În jurul  său are loc 
totul.  Uxbal  este un individ  cu multe 
probleme pe care viața nu-l iartă și îi 
dă  în  cap  cu  fiecare  ocazie.  Este 
forțat  să  se  implice  într-o  serie  de 
afaceri  ilegale  pentru  a  le  putea 
asigura un trai decent celor doi copii 
ai săi, Ana și Mateo. Ce afaceri? Păăi, 
afaceri ce implică imigranți chinezi și 
senegalezi,  polițiști  corupți,  dar  și 
chinezi  homosexuali...  Dar  Uxbal  nu 
este  un  om  rău,  el  încercând  să  le 
facă  traiul  imigranților  cât  mai  ușor. 
Soția  sa,  Marambra,  este  puțin  (mai 
mult) dusă psihic, o dezaxată, care își 
cam  neglijează  copii  (motiv  pentru 
care s-a putut bucura de niște excursii 
cu cazare inclusă pe la niște centre). 
Mai mult... este și prostituată, iar unul 
dintre clienții fideli este chiar fratele lui 
Uxbal.  Așadar  este  o  mama jalnică, 
motiv pentru care custodia copiilor nu 
i-a fost acordată (da, sunt divorțați).

  

Alexandru
Pavel

Nume: Biutiful
Limbă originală: Spaniolă
Țara: Spania, Mexic
Premiera: 2010
Durata: 148 minute
Distribuție: Javier Bardem,
Maricel Álvarez, Hanaa Bouchaib, 
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Credeți că asta-i tot? Nu, nu, nu. Uxbal este 
un om normal, și ca mai toți oamenii normali 
cam ignoră  să-și  facă  controale  medicale. 
Iar  după  ce  într-un  final  face  un  control 
descoperă că are cancer de prostată, aflat 
în  metastază,  ceea ce îl  mai lasă cam cu 
două luni de trăit – nu suficient. Primind cu 
greu vestea trebuie să-și recapete echilibrul 
spiritual și să găsească pe cineva cu care 
să-și  lase  copiii.  Apoi  –  altă  lovitură: 
imigranții chinezi mor în urma unui accident 
de care cam este vinovat. Am putea spune 
că are un final tragic, dar cu toate acestea 
se  străduie  să  facă  totul  cât  mai  bine  în 
circumstanțele date.

Într-o altă ordine de idei, Uxbal are darul de 
a  putea  comunica  cu  spiritele  persoanelor 
decedate,  fiind  adesea  convocat  de  rude 
pentru a transmite ultimele mesaje.  Uneori 
își încalcă principiile, acceptând bani pentru 
acest  serviciu.  Totuși,  vizavi  de  acest  su-
biect mă întreb de ce atunci când este forțat 
să  vândă  mormântul  tatălui  său  și  să-i 
incinereze trupul nu comunică și cu acesta... 
Hmm, probabil e valabil doar pentru persoa-
nele recent decedate. 

Dar cine e acest Uxbal? Nimeni altul decât Javier Bardem. Unii poate îl știți din No Country for Old Men, alții poate nu-l 
știți  deloc. Totuși,  aici este într-o postură total diferită față de cea din pelicula fraților Coen. Este  perfect descris de 
Iñárritu: “devoted father, tormented lover,  mystified son, underground businessman, ghost seeker, spiritual  sensitive, 
consumer-goods pirate, guilty conscience and urban survivor.” Mai este nevoie să spun altceva?

Am uitat să spun că filmul are un caracter circular, începând și terminându-se cu Uxbal dăruindu-i fiicei sale inelul primit 
de la mama sa și amintindu-și de o întâlnire cu tatăl său într-un cadru mai ciudat – o pădure acoperită de zăpadă. Scena 
această capătă înțeles abia pe final, când este reluată.

Așadar Biutiful este un film dur ce nu prezintă partea bună și roz a vieții, ci problemele de care ne izbim în viață. Pelicula 
lui Iñárritu este un film de artă, deci dacă doriți super acțiune și nu mai știu eu ce și nu vă permiteți să pierdeți 2 ore și 30 
de minute din viața voastră cu un astfel de film nu-i de voi aici. Vă trebuie răbdare pentru a-l putea digera. Dar, teoretic, 
din moment ce v-ați pierdut timpul citind rândurile astea bănuiesc că sunteți cât de cât interesați. Apropo, pun pariu că  
nu știți ce-i aia Alka-Seltzer.
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Biutiful: așa  titlu,  așa  film  (scris  greșit, 
pronunțat stângaci). Să vedem: Alejandro 
González Iñárritu, Cannes, Bardem... mă 
uit puțin către  21 Grams,  Amores perros 
și  observ  că  ceva  nu-i  în  regulă.  Fiind 
primul film realizat fără ajutorul scriitorului 
mexican  Guillermo  Arriaga,  regizorul, 
pare-mi-se,  își  pune  toată  speranța  în 
Bardem.  Cunoscând actorul  foarte  bine, 
m-am  gândit  că  și  filmul  o  să  fie  pe 
măsură (clarific: filmul nu-i prost, doar mi-
am făcut speranțe prea mari!).

Desigur, o altă creație spaniolă, tipică, cu 
actori  murdari  și  dezinhibați  a  căror  fir 
epic  nu-i  foarte  greu  de  urmărit  (fie 
prostituată  sau  gangster  de  mâna  a 
doua). Trabajos perros: povestea are loc 
în  Barcelona (ciudat,  inițial  credeam că 
se filmează undeva prin America de Sud) 
în mijlocul căreia se află Bardem, actor 
principal,  înconjurat  de  diverse  perso-
naje. Uxbal, acest tipic spaniol cu nume 
provenit  din  Țara Bascilor,  se află  între 
viață și moarte,  conectat printr-o putere 
misterioasă  cu  meleagurile  de  dincolo; 
poate  comunica  cu  spiritele  decedaților 
și nu avea cum să-și exercite job-ul part-
time decât  în  schimbul  unor  sume fru-
moase  de  bani.  Tată  a  doi  copii,  își 
câștigă pâinea cum poate, fie prin puteri 
supranaturale  sau  mici  afaceri  care 
implică  senegalezi,  chinezi  și  polițiști 
corupți.  Echilibrul  vieții  sale  se  pierde 
când  află  că  are  cancer  în  fază  ter-
minală,  începând  o  luptă  pentru  a  le 
asigura  un  viitor  bun  copiilor  săi.  Din 
păcate, Uxbal își va da seama, târziu, că 
nu-i bine ceea ce face. 

Barcelona,  fotografiată  într-o  manieră 
murdară,  săracă  și  cam  est-europeană 
așa, nu reprezintă o fațetă a Spaniei așa 
cum este  în  realitate,  ci  așa  cum este 

văzută  prin  ochii  imigranților,  a  prosti-
tuatelor și a sufletelor care ar face orice 
pentru  a  apuca și  ziua  de  mâine.  Mi-a 
plăcut foarte mult cum a fost pusă pro-
blema imigranților, a chinezilor, mai ales. 
De  asemenea,  m-am  bucurat  auzind 
puțină spaniolă neconvențională, iar ex-
tazul m-a dat gata când auzeam cuvinte 
scăpate  și  când  citeam  ambalaje  în 
catalană.

Hai  să  vorbim  puțin  și  despre  Javier 
Bardem. Din punctul  de vedere al  unui 
fan veritabil  pot  spune că nu prea i  se 
potrivește  rolul.  Sărăcuțul,  în  cazul  de 
față, exprimă mult mai multă profunditate 
atunci  când  tace,  când  se  face  că 
privește în zare sau când se plimbă cu 
mâinile în buzunar, îmbrăcat cu geacă de 
trening și  pantaloni  de  stofă.  Ok,  imită 
foarte  bine  un  tată  mediocru  adesea 
copleșit de sentimente, dar, totuși, trebu-
iau să pună un mexican no-name, poate 
aș fi fost mai surprins...

Aspectul  cel  mai  accentuat  impus  de 
regizor este acela în care nu există pic 
de speranță, iar simbolurile enumerate în 
film o pot afirma cu vârf  și  îndesat.  De 
exemplu,  în  cazul  lui  Uxbal,  proverbul 
„bine faci, bine găsești” se transformă în 
„bine  faci,  chinezi  morți”.  Mamă prosti-
tuată,  copii  cu  o  educație  foarte  slabă, 
imigranți deportați... toate acestea expri-
mă un sentiment nu prea plăcut, dar cât 
se poate de real.

P.S: dacă Marambra, soția lui Uxbal, vi s-a 
părut  un  actor  mai  profund  decât  cel 
principal,  posibil  să împărtășim, în mare 
parte, cam aceleași gusturi.

  

© theguardian.com

Dan Munteanu
Nume: Biutiful
Limbă originală: Spaniolă
Țara: Spania, Mexic
Premiera: 2010
Durata: 148 minute
Distribuție: Javier Bardem,
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Când nu ai bani să-ți iei un DSL să 
nu  plângi  absolut  deloc,  ci  dimpo-
trivă:  consideră-te  norocos!  Nu  de 
alta, dar cei care fac fotografii sunt 
supuși unor pericole de neimaginat, 
indiferent că sunt în nu-știu-ce-țară 
plină de oameni care vorbesc ciudat 
(spre agresiv ca să fim mai preciși) 
sau că savurează ultima ceașcă de 
cafea  existentă  în  inventarul  celui 
mai apropiat loc specializat (nerecu-
noscută  în  bilanț,  unii  oameni  cre-
zând că activul este fratele geamăn 
și puțin cam furăcios al pasivului).

Fotograful  cel  dintâi,  iscusit,  bun 
colaborator și tată imaginar, nu are 
cum  să  nu-și  ducă  la  bun  sfârșit 
menirea, rostul și restul sinonimelor. 
Până la urmă, după cum am cerce-
tat cu iscusință/ migală, sângele nu 
afectează  deloc  calitatea  unor 
imagini puse pe banda aia neagră. 
Folosită ca instrument specific celor 
îndoliați, aceasta capătă rol dublu și 
iese din sfera lucrurilor  îndoielnice, 
alea  de  care  mama întreabă  când 
se-apucă  de  făcut  curat  și  oricum 
decide cum îi trece prin cap. 

Cactusul  s-a  hotărât  că  nu  a  fost 
plătit  suficient  și  a  refuzat  să 
semneze  un  contract  cu  Alejandro 
González Iñárritu, iar o simplă vizio-
nare a scurt-metrajului (titlul e pozi-
ționat unde vrea editorul așa că nu 
voi anticipa – sus) s-ar putea să nu 
vă zgârie retina suficient. Nu-i nimic, 
pentru  asta  există  varianta  extinsă 
de  12  minute...  oarecum  perfect 
dacă mă întrebați pe mine, nu pen-
tru că nu e 13, nu, deloc.

Jucându-te  de-a  fabricantul  nu  ai 
cum să observi fiecare detaliu decât 
după  multe  experimente,  cât  mai 
puțin reușite, pline de erori care, în 
mod normal, l-ar face chiar și pe cel 
mai rațional crocodil să se gândeas-
că  la  importanța  tabletelor  în  inte-
rogarea  unor  persoane  fără  nume. 
Lăsând panglicile confecționate din 
ambalajul de pe ultima sticlă de suc 
în congelator, peste noapte o să ai 
senzația că doi iepuri se joacă de-a 
grecii  și  romanii  prin  deșert,  lucru 
destul  de  adevărat  dacă  mă între-
bați  pe  mine.  Ce  e  mai  rău  nu  a 
trecut, iar tăblițele metalice de iden-
tificare câștigă ceva respect în așa 
zisele mâini-protectoare. 

Turnuri de control, columbieni, muzi-
că Yoga... toate-și pierd din valoare 
atunci când ești  acuzat, de o mult-
prea-entuziastă  studentă  la  drept 
(probabil?), că nu știi ce e aia ONU. 
Trist  e  faptul  că  unii  nu-și  iau  în 
calcul o eventuală obsesie caracte-
rizată prin „a face pe prostul”, nu „pe 
mortul”.  Mii  de mulțumiri  celor care 
se  ocupă cu arhivarea abrevierilor, 
mai mult sau mai puțin cunoscute.

A trece cu mașina prin mlaștina cea 
nu-tocmai-cunoscută este o tehnică 
specifică  șoferilor  cu  NZN  (nume 
zburător neidentificat, a nu se face 
referire  la  capul  szburător,  cel  tot-
alegător, scurtat din fire). Dovedit e 
că un search pe zi  reduce rata de 
prostie (sau poate că nu, dar pentru 
a  afla  asta  tot  e  nevoie  de  un 
search). 

  

Ionuț Lucian
Rusu

Nume: Powder Keg
Limbă originală: Engleză

Țara: Statele Unite ale Americii
Premiera: 2001

Durata: 8 minute
Distribuție: Clive Owen, 

Lois Smith, Stellan Skarsgård
© printscreen

artitudin i



Nu  tu  introducere,  încheiere  sau 
cuprins.  Nu tu  substraturi  (care  să 
iasă-n  evidență  prin  fel  și  fel  de 
mecanisme psihologice și  regizora-
le), straturi sau nivele. Sau înșiruire 
ordonată. O axă, un fir există, pre-
cum și  acțiunile  de pe acestea se 
pot  argumenta  printr-o  manieră  lo-
gică.  Ca și  cum rufele bunicii  ar  fi 
prinse de  cârlige  în  ordinea culorii 
lor. Precis bunica nu a sesizat asta. 

Pelicula  scoate  în  evidență  cu  mă-
iestrie raportarea oamenilor (aparent 
diferiți, datorită distanțelor) la proba-
bilitatea  morții.  Cei  din  Maroc,  res-
pectiv Mexic, pot previzualiza dezno-
dământul, ideea morții, mai împăcați 
fiind cu vârsta lor neajunsă la matu-
ritate, nu datorită religiilor pe care le 
practică  și  nici  măcar  pentru  c-ar 
crede în răsplata vieții de apoi.

În  schimb,  un  american  sau  un 
japonez ar  fugi,  chiar  pe  verticală, 
din  fața  unei  feline,  spre  exemplu, 
pe care ar întâlni-o, liberă, în față la 
McDonalds.  La urma urmei,  e mult 
mai rușinos să fii  savurat în fața a 
zeci de pietoni, nu-i așa? Ți-ar fi  și 
rușine să mai mori.  Să dai dovadă 
de  neputință  în  fața  semenilor  tăi 
care,  spre  deosebire  de  tine,  care 
nu  ești  un  cetățean  modern,  pe 
lângă faptul că te mai și acceptă în 
societate,  acele  exemple  greu  de 
urmat fac tot ce pot pentru tenul lor, 
pentru  ca  hainele  lor  să  li  se 
asorteze cu fiecare anotimp, săptă-
mână și dimineață; ar fi o adevărată 
sfidare la adresa tuturor să le mur-
dărești trotuarul cu sângele tău. Pe 
când în mijlocul pustietății deșertice, 
e altceva.

O doamnă profesoară de psihologie 
(printre  altele)  mi-a  spus  că  dacă 
treci  oarecum  rapid  de  la  o  stare 
emoțională la alta riști să afli că ești 
dereglat  mental.  Ori  Babel asta 
face.  Ba  mai  mult,  îți  lasă  toate 
acele stări în tine.

Japonia, o versiune a metropolitanu-
lui  bucureștean îmbibat de branduri 
și  reclame,  multe  furnicuțe  hiperac-
tive, multe ciurucuri colorate de vân-
zare și o lingvistică cu aspect vizual 
matematic.  Actrița  noastră  surdo-
mută, cu cele două șuvițe mov ale ei, 
nu reușește să... cum nu reușiți nici 
voi  să  ghiciți  ce-am  vrut  să  spun; 
cum neștiind nici dacă ea, incapabilă 
încă să se bucure de liniștea ce o 
înconjoară,  are  sau  nu  coșmaruri 
asurzitoare.

  

Sevastian
Popovici

Nume: Babel
Limbi originale: Engleză, Spaniolă
Țara: Statele Unite ale Americii
Premiera: 2006
Durata: 143 minute
Distribuție: Brad Pitt,
Cate Blanchett, Michael Peña

© cinemagia.ro
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Maroc,  o  versiune  a  țigănimii  de 
origini  românești  (ori  viceversa),  dar 
fără  șatre,  tigăi  atârnătoare  și  fără 
bulibașă,  poate  doar  un  umil  rabin. 
Copiii  se  amuză,  satisfăcându-și  cu-
riozitățile prin torturarea nevăstuicilor, 
alergând  după  capre  și  trăgând  cu 
pușca  după  autocarele  cu  turiști. 
Mexic, o versiune a românescului și a 
dezordinii pitorești: „ia ziarul neamule, 
ia  ziarul!”;  ritmuri  de salsa și  samba, 
găini cotcodăcind în spaniolă, pe lângă 
nu-ș ce sediu oficial, cum că vor să fie 
cumpărate. Este plin de mexicani.

Diferența  dintre  supraviețuitorii  con-
fortului,  al  treilea  marocan  și  acele 
murături  umblătoare  unite  în  statele 
americane?  Spre  exemplu,  dacă  tu 
crezi că acele cuburi de gheață dintr-
un local asiatic sunt obținute din apa 
unui  lac în  care  sunt  aruncați  șacali 
morți,  probabil  te  vei  întoarce acasă 
cu o formă sau alta, mai mult sau mai 
puțin zglobie de...? Cancer!  Dacă nu 
crezi  asta,  băutura ce-ți  va fi  servită 
va fi excelentă.

Replică din film: „-Totuși, statul crede 
că ați încălcat legea...”.  Totuși,  statul 
ar trebui să creadă că cetățenii lui nu 
se hrănesc cu reclame, nu se spală 
cu  reclame,  nu  perpetuează  specia 
prin reclame și dacă totuși, în viitor, va 
exista o artă a publicității...  dar până 
atunci, NU RECLAME! Vorba românu-
lui  cea  din  urmă,  cu  o  floare  nu  se 
face...,  cum nici cu o recenzie nu se 
face revoluție.

S-ar  putea  ca  unele  secvențe  ale 
filmului să fie lipsite de sunet. Nu, cel 
care a montat sunetul nu făcea și alte 
șapte lucruri  în  același  timp.  E redat 

sentimentul surdo-mutei cu șuvițe mov. 
S-ar putea ca partea ce ține de audio 
să  vi  se  dezvăluie  pe  tot  parcursul 
filmului.  În  cazul  acesta,  ceva  s-a 
întâmplat  cu  dumneavoastră...  Și  tot 
dumneavoastră  o  să  apre-ciați,  în 
măsura bunului simț, această tentativă 
de recenzie. Singura explicație aparent 
fondată prin ea însăși este următoarea: 
este vorba de filmul Babel!!!

Totul se transformă, ca o avalanșă, în 
punctul  ei  de  fierbere.  Recomand 
filmul (după umila mea părere subiec-
tivă) celor cu proveniență din  mediul 
urban, cu sânge călduț (≠rece), ținuți 
în vitro, nu care cumva să răcească, 
acelora care, poate, li  s-au întâmplat 
(cu  ocazia  apropierii  sărbătorilor  de 
iarnă)  să  observe  o  bătrânică  pe 
trotuar,  nu  neapărat  cerșetoare,  cu 
degetele  sigur  înghețate  sau  în  altă 
ipostază,  alunecând  pe  gheață,  și 
care  au  ales  mai  întâi  „să  respecte 
procedura” și-abia apoi să vadă cum 
pot să facă ceva. Vizionare plăcută și 
fie ca (inima) s-o simțiți în gât!

Într-un  final,  rămâne  să  ne-ntrebăm 
de ce turnul Babel nu este încă arun-
cat la pământ? Și de ce filmul cu ace-
lași  nume nu-și  omoară personajele, 
cu toate că viața lor, plină de greață și 
până la refuz, atârnă de un fir de ață? 
Nu,  nu  pentru  că  firul  de  ață  este 
roșu,  ci  pentru  că  mai  avem șanse, 
pentru că apocalipsa (de orice fel ar fi 
ea) nu a fost în 2012, pentru că Omul 
a întors spatele Omului, pentru că ne 
încăpățânăm  cu  mândria  noastră,  a 
primului păcat angelic de altfel, pentru 
că ne-am îngrădit cu granițe și pentru 
că  există  cele  patru  cuvinte  ale  lui 
Ravi  Zacharias:  „suntem  ceea  ce 
suntem”.
P.S.: și nu mai suntem ceea ce n-am 
fost.
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Și totuși... oamenii trebuie să treacă granițe, pentru că este în firea lor să nu fie mulțumiți. Granițele pentru 
întregire sunt oarecum diferite pentru că sunt necesare, devin intrinseci după refuzuri repetate la dreptul de 
existență, sunt oxigenul din aerul respirabil. Granița, un loc de trecere, uneori dublat de pod și triplat de 
apă, apare mereu asociat cu obstacolul și închiderea comunicării de pe canalele obișnuite. Granița nu este 
doar o banală linie  alba:  la  ea se termină lumea Greciei  și  tot  de la ea începe un „dincolo de lumea 
Greciei”.

Și totuși... nimeni nu pare a-și găsi locul încât să știe și să simtă că aparține. De ce devine atât de vital  
sentimentul  apartenenței  și  al  identificării  cu locul?...  De ce politicianul  cedează și  se refugiază dintre 
granițele aplauzelor deschise între granițele sărăciei și ale căutării? Întrebările sunt strigătele ființei care nu 
se potrivește  și  care  se  simte strivită  dacă nu este  dezlocuită  și  transplantată  în  locuri  libere.  Pentru  
politician acest loc este marginea, limita, căci acolo este uitarea și un fel de „dincolo” care tace și așteaptă.

  

Daniela Abageru
coordonator

Clubul Cinefililor Iași
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Și totuși...  oamenii mai cred în povești cu zmei. Ni se aduce aminte de 
Antoine de Saint-Exupery, de Micul Prinț, prin povestea spusă copilului 
de politician (omenirea va trece prin „Marea Migrație”, va merge în deșert 
și  un copil  va înălța un zmeu de care se va agăța toată umanitatea.  
Fiecare va duce o plantă sau o tufă de trandafiri sau toate volumele de 
poezii... va fi o călătorie foarte, foarte lungă... dar, oare, cum se termi-
nă?). La întrebarea copilului se așterne tăcerea și viața continuă, semn 
că finalul este unul suspendat și nu îl scriem noi. Mi s-a părut un moment 
de utopie prin poveste, singura cale prin care speranța se mai poate 
insinua și valida, singurul aer respirabil pentru sufocarea din prezent.

Și totuși... „Cum poate cineva să plece?”... căci plecarea este un non-
sens: rădăcinile nu se văd dacă te uiți la crengi, ci doar dacă sapi. Dar și 
crengile sunt o prelungire inversă a rădăcinilor... e ca și cum copacii ar fi 
plantați în cer, la fel cum oamenii își au cordonul lor ombilical cu acest 
cer.  Risipa  amenință  și  oamenii  strâng  rândurile,  dar  există  mereu  o 
derivă,  o alunecare de necontrolat,  un „trebuie” care atârnă deasupra 
capului.  Sunt  nuanțe  clare  de  tragedie  în  tot  filmul  și  multe  trimiteri  
„intertextuale” la mitologia greacă. 

Și totuși... nu sunt doar oameni în film... este și Râul care curge și oprește 
timpul,  îl  strânge și  îl  face egal  cu el  însuși.  Râul  este un martor,  un 
obstacol,  un  „netrecut”,  dar  și  o  punte.  Râul  împiedică  atingerea,  dar  
provoacă tânjirea. Radioul și caseta trimise de pe un mal pe altul sunt o 
frângere de graniță cu ecou dus-întors. Cum să pui vamă sau interdicție la 
așa ceva?

Și  totuși...  într-  o astfel  de lume oamenii  găsesc  soluții.  NUNTA de la 
graniță mi  s-a părut  a fi  o înmormântare,  un ritual  moarte-nuntă atent 
respectat, pentru că el păstrează o identitate, este o sevă, o rădăcină, cea 
care merge în locul adânc și caută apă. Tăcerea și negrul par a fi „nașii”  
acestei uniri  de destine, cel puțin ciudate, pentru că nu respecta deloc 
cutumele cu care ne-au obișnuit filmele. Este o nunta de trecere a graniței, 
este pasul suspendat care se riscă spre dincolo, căci legătura fizică poate 
fi  depășita printr-o concurență superioară, de natură spirituală.  Oamenii 
reacționează  astfel  din  disperare:  trăiesc  în  îngrădiri,  amenințați  de 
singurătate,  nesiguranță  și  margine,  închiși  în  ei  și  comunicând  prin 
gesturi, ca și cum ar fi învățat din lunga istorie a omenirii că logos-ul nu 
poate  copleși  tăcerea  grăitoare.  Albul  contrastează  puternic  în  fața 
negrului,  copacii  sunt  statici  până  la  refuz,  toată  ceremonia  este  un 
ansamblu de rituri urmate în tăcere: doar râul nu poate fi convins să tacă 
din apele sale. Oare ce râu mitic este întruchipat prin el: Lethe, Acheronul 
sau Styxul?

  Fotografii preluate de pe stills.notcoming.com & cinemarx.ro



  

Și totuși... omul se stinge lent... trenul trece impasibil prin 
cadru, ducând cu sine fețe triste... turcul emigrant 
mărturisește că și-a dorit să moară luna pentru a înșela 
astfel moartea... iubirile devin imposibile... originile se 
păstrează vii prin cicatrici, prin tăieturi pe brațe... și la capăt 
de lume totul pare suspendat... în așteptare... iar unii renunță 
să mai aștepte și pleacă, spânzurându-se de o macara 
(ironie și absurd din disperare).

Și totuși... există cărți... „Melancolia sfârșitului de secol”... 
există idei care le-au făcut să existe și o nemulțumire 
adâncă, o criză de identitate: „tot ce ating mă rănește 
adânc... și nu simt că locul meu ar fi aici". Politicianul are o 
aură patriarhală uneori, este acel tată care știe mai multe 
decât lasă tăcerea lui să se întrevadă... „Există situații în 
care e necesar să păstrăm tăcerea ca să putem asculta 
muzica prin zgomotul ploii”... Și el continuă să asculte și să 
își țină izolarea ca pe o izbândă în fața lumii și ca un bilet 
spre identitate. De aceea politicianul caută în apă când 
ascultă caseta derulându-se de pe mal, din mâna 
jurnalistului: cercetează apele tulburi și spațiul care nu au 
stabilitate, semn că identitatea îi alunecă în integralitatea ei 
printre degete. 

Și totuși... evadarea nu se face pe orizontală, ci pe verticală, 
căci, chiar dacă sacrul nu apare explicit, se regăsește la 
multe nivele. Scena reparatorilor de stâlpi de telefon din final 
este o dovadă pentru acest fapt. Neputând să treacă limita 
teluricului, omul se îndreaptă către Sus, întinde fire de 
legătură și începe o nouă așteptare... sau poate o continuă 
pe cealaltă?...

Realmente un film de cocostârci gânditori. Sunt curioasa ce 
spunea jurnalistul în pasajele acelea netraduse... Sau poate 
și acolo este un pas suspendat și o așteptare?

artitudin i
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Lăsând la o parte orice aluzie la Sharp 
Dressed  Man,  Suits  este  un  serial 
specializat  pe  jumătățile  de  adevăr 
puse  de  cele  mai  multe  ori  într-o 
lumină  pozitivă,  acesta  având  drept 
background (nu chiar așa de transpa-
rent) mediul avocaților agresivi, lacomi, 
insensibili  etc.  Știm  că  jumătățile  de 
adevăr  sunt  specifice  unor  entități 
necunoscute numi-te femei, însă prota-
goniștii  sunt  Harvey  Specter  și  Mike 
Ross,  maestru  și  discipol  pe  alocuri, 
după chef, desigur.

Mike,  pariul  perfect  al  persoanei  cu 
literele  amestecate  ce  formează  cu-
vântul  „respect”,  are o memorie foto-
grafică  aproape perfectă  ce-i  permite 
să rețină un volum imens de informații 
în cel mai scurt timp posibil, făcându-l 
pe săracul scanner să pară extrem de 
bătrân și nefolositor. Din păcate, aces-
ta  nu  are  o  soră  geamănă  care-ar 
putea fi folosită în multe scopuri edu-
cative, de trecere a examenelor fără a 
depune vreun efort sau de îmbogățire 
ultra rapidă. Nu, Ross este ocupat mai 
tot  timpul,  găsind  hibele  (sau  inven-
tându-le, după caz) celor mai eficiente 
planuri  din  New  York.  Reprezentând 
tinerețea semi-irosită a mult mai expe-
rimentatului  Harvey,  acesta  are  un 
oarecare fetiș legat de problemele ușor 
de evitat. Oh, am menționat că aproa-
pe toate persoanele din Univers consi-
deră că tânărul avocat este un absol-
vent al Harvard-ului?! Secret mâncător 
de suspiciuni, desigur.

  

Ionuț Lucian
Rusu

Nume: Suits
Limbă originală: Engleză
Țara: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 2011
Durata: 44 minute
Distribuție: Patrick J. Adams, Gabriel Macht, 
Gina Holden, Gina Torres, Rick Hoffman
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Specter este aproape-super-star-ul fir-
mei, fiind antrenat în străvechea artă a 
negociatului, șantajului la limita admisă 
și  încă  vreo  câteva  lucruri.  El  este 
singurul  care  știe  adevărul  despre 
Mike  Ross,  pe  care-l  angajează  ori-
cum... fiind plictisit probabil de avocații 
obișnuiți, din motive mai mult sau mai 
puțin  plauzibile.  Avansatul  în  firmă 
reprezintă  pentru  Harvey  unul  din 
înțelesurile vieții, fiind pe alocuri înlocuit 
de  unu-două  joculețe  cu  Donna, 
secretara roșcată nelipsită din serialele 
de acest gen (do you remember  Mad 
Men?). De asemenea, orice avocat de 
succes  „ține  scorul”  asemenea  lui 
Klitschko. Sunteți  curioși,  știu,  dar  din 
mult  prea  mult  altruism  nu  vă  voi 
menționa raportul V (KO)/ Î (KO), nefiind 
sigur cât de surprinși ați fi sau dacă ați 
mai  avea  intenția  de  a  urmări  acest 
serial. 

Louis Litt completează trio-ul, iar într-o 
lume medievală el ar fi bufonul preferat 
al regelui, bun cunoscător al alchimiei 
în viața de zi cu zi, avid mâncător de 
șobolani la prânz, neutilizator de sare 
și piper. Noaptea s-ar transforma într-
un vârcolac, iar medievalul  în fantasy 
pentru  a  mări  sfera  amănuntelor  ne-
specificate  cu  bună  știință,  adică  a 
jumătăților de adevăr. Costumul croit la 
comandă pentru Louis are cel puțin 3 
etichete cu „păzea Harvey & Mike”, iar 
mânecile  sunt  întoarse  din  cauza 
expansiunii  sezoniere.  Dacă  nu  ar  fi 
existat el, probabil că firma ar fi ajuns 

de mult timp în top 13, dar știți cum e: 
viața  fără  stângăcie  poate  fi  confun-
dată  cu  câștigatul  la  loterie  (chiar  și 
atunci  când  nu  joci  și  dai  vina  pe 
karma, adică întotdeauna). Nu voi mai 
discuta  despre  alte  personaje  din 
motive evidente (lenea, comoditatea... 
nu,  nu  vă  gândiți  la  faptul  că  v-aș 
putea  da  mult  prea  multe  informații 
eliminând astfel orice șansă pentru un 
tratament preferențial către Suits, nu). 
Despre rutină, spunând o jumătate de 
adevăr...  este  mai  puțin  prezentă 
decât  în multe alte seriale.  Fuziunile 
sunt  cele  mai  spectaculoase  deși, 
uneori,  se  comportă  ca  niște  căști 
gata să se defecteze, zgomotul  fiind 
unul de fundal, iarăși.

Un  minus  ar  fi  imposibilitatea  unei 
persoane normale,  comune, de a se 
identifica cu vreun protagonist.  Până 
la  urmă  noi  mințim  din  instinct,  nu 
pentru  a  obține  vreun  avantaj  într-o 
negociere sau pentru a salva job-urile 
a 1414 indivizi,  considerați  carne de 
tun. Ei, dacă vreunul dintre cititori se 
află în această ipostază atunci tot nu-
mi cer scuze pentru a aminti  cât  de 
cât de  Shameless (do you remember 
the „slogan”?).

Acestea fiind spuse, nu consider timpul 
irosit  cu  Suits drept  prețios. Pardon, 
era  invers,  dar  mă  simt  mult  prea 
confortabil pentru a apăsa backspace 
sau vreo altă combinație miraculoasă 
de taste. Mint din nou: Ctrl+S, Alt+F4.
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De ce nu folosim licuricii  pe post  de 
becuri  ecologice?  Ar  fi  inuman  să 
ținem  în  captivitate  sute  sau  mii  de 
astfel de creaturi pentru a ne satisface 
nevoile  de  specie  supremă? Dacă 
putem  face  asta  atunci  de  ce  un 
submarin  nu  ar  funcționa  în  spațiu? 
Tehnic  vorbind,  are caracteristici  ase-
mănătoare unei navete spațiale. Cam 
așa  ar  arăta  naveta  spațială  din 
Firefly...  un licurici  cu aspect de sub-
marin degradat. De fapt nu arată deloc 
a submarin. Nu contează.

Western plus SF rezultă o ciudățenie. 
O cireadă de vaci (sau oi) într-o nave-
tă spațială. Revolvere pe lângă arme 
laser. Anul 2500 și ceva. O fi oare o 
călătorie în timp a tehnologiei? Tocmai 
mi-a scăpat o idee printre neuroni. Mă 
rog,  serialul  are  14  episoade  (păcat 
că nu are 13). E genul de serial care 
arde  ca  o  lumânare  la  o  cină  ro-
mantică și se stinge înainte să îți dai 
seama  pentru  că  ești  prea  atent  la 
detalii.  Ideea principală  în acest  caz 
este calitatea peste  cantitate.  De ce 
să cumperi 10 lumânări de la biserică 
ca  apoi  să  le  pui  la  morminte  când 
poți  cumpăra  o  lumânare  mare  și 
parfumată  pe  care  să  o  folosești  la 
ocazii speciale?

Personajele  sunt  puține  dar  bune. 
Căpitanul navei Serenity este Malcolm 
Reynolds, un fost soldat care a luptat 
în  război  iar  acum  un  aventurier  al 
spațiului mânat de principală sa dorin-
ță:  libertatea  față  de  orice  formă de 
organizare care transformă oamenii în 
„sclavi”. Celelalte personaje care alcă-

tuiesc echipa de rangeri spațiali sunt: 
Zoë Washburne, „ofițer” secund, Hoban 
Washburne, pilotul navei și soțul Zoëi, 
Innara Sera, o femeie cu multe calități 
de  ordin  social  și  erotic  care  are  o 
relație interesantă cu Malcolm. Celelalte 
personaje  sunt  Jeyne  Cobb,  un  mer-
cenar,  Kaylee  Frye,  mecanicul  navei 
Serenity, Dr. Simon Tam, chirurg și sora 
acestuia, River Tam, o fată misterioasă 
cu un trecut ciudat.

  

Răzvan Haciu

Nume: Firefly
Limbă originală: Engleză
Țara: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 2002
Durata: 44 minute
Distribuție: Nathan Fillion, Gina Torres, Adam 
Baldwin, Alan Tudyk, Morena Baccarin

© cinemagia.ro
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În vestul sălbatic al spațiului unde are 
loc acțiunea serialului există o combi-
nație interesantă de elemente western 
și asiatice. De exemplu în centrul siste-
mului solar, planetele sunt controlate 
de Alianță și au parte de o societate 
„high-tech” iar la marginea sistemului 
sunt planete aproape nelocuite, parcă 
smulse din filmele anilor ʼ60 din vestul 
SUA.  De  asemenea  această  diversi-
tate  culturală  este  prezentă  și  în 
arhitectura  orașelor,  vestimentație  și 
limbaj.  Multe  denumiri  ale  locurilor  și 
cuvinte folosite sunt în limba chineză 
iar  ambientul  este  acompaniat  de 
muzică veche din viitor,  adică combi-
nații  de  muzică  country  cu  influențe 
asiatice. Aceste lucruri creează o atmo-
sferă  unică,  care  face  diferența  între 
Firefly și alte seriale SF.

Marea problemă cu acest serial  este 
că are prea puține episoade. Tocmai 
când începi să îți iei doza zilnică, totul 
se  termină  și  un  întreg  univers  dis-
pare.  Cât  potențial  irosit!  Totul  din 
cauză că a fost anulat, datorită rating-
ului  mic. În schimb, alte seriale care 
sunt cel mult slabe au parte de zeci 
sau sute de episoade. Da’ ce să faci? 
Oile  cer  mediocritate  și  cantitate  și 
exact  asta  primesc.  Lăsați  serialele 
bune pentru o altă categorie de spec-
tatori.

În final pot să zic că în fața coloșilor 
din televiziune, Firefly este exact ceea 
ce înseamnă și numele său. Un licurici 
strălucitor care se observă prin calitatea 
sa față de celelalte insecte „populare”.
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Arthur Penn, The Miracle Worker
Chiar  dacă sunt  niște  propoziții  atent  spicuite  de echipa de marketing  a 

filmului, citatele din jurnaliștii și criticii care au scris despre The Miracle Worker 
în epocă sunt totuși grăitoare: „Foarte posibil, unul din duetele actoricești cele 
mai  emoționante  din  istoria  filmului”  (Time).  „Bogată  spiritual  și  energică” 
(Variety), această „poveste plină de inspirație despre curaj și speranță este una 
dintre cele mai mari opere de artă din istoria filmului.” (Boxoffice). 

„Blocată într-o lume solitară a tăcerii și beznei încă din naștere, Helen Keller, 
o  fetiță  de  numai  7  ani,  nu  a  văzut  niciodată  albastrul  cerului,  nu  a  auzit 
nicicând  vocea  mamei  sale  și  nu  și-a  exprimat  vreodată  vreunul  din 
sentimentele sale. Până când Annie Sullivan, o tânără învățătoare din Boston 
sosește în orașul  lui  Hellen.  Recăpătându-și  și  ea de curând simțul  vederii, 
Annie încearcă să o ajute pe Helen prin puterea atingerii – singurul simț pe 
care îl au în comun - reușind să o conducă pe curajoasa copilă pe un drum de 
la frică și izolare la fericire și lumină.” (cinemagia.ro)

Arthur Penn, Bonnie and Clyde
„Bonnie and Clyde este considerat un film reper și este privit ca fiind unul 

dintre primele filme ale erei New Hollywood, deoarece a încălcat  mai multe 
tabuuri cinematografice și a fost popular în rândul tinerei generații. Succesul  
său i-a  motivat  pe  alți  producători  de  film să fie  mai  deschiși  cu  privire  la 
prezentarea  scenelor  de  sex  și  violență  în  filmele  lor.  Finalul  filmului,  de 
asemenea, a devenit reprezentativ ca «una dintre cele mai sângeroase scene 
de moarte din istoria cinematografiei.» Filmul a obținut două premii Oscar și se 
află  printre  primele  100  de  filme  selectate  pentru  păstrare  în  National  Film 
Registry al SUA.” (wikipedia.ro)

„Producția  Bonnie  and  Clyde se  bazează  pe  fapte  reale.  Clyde  Barrow, 
recent eliberat din închisoare, decide să se ocupe de jefuirea băncilor. El o  
întâlnește  pe Bonnie  Parker,  iar  împreună formează nucleul  unei  bande de 
spărgători de bănci care terorizează sud-vestul Americii anilor 1920. Dedicați  
aventurii, Clyde și Bonnie sunt doi tineri îndrăgostiți. Împreună au parte de o 
serie de aventuri neașteptate, totul culminând cu un final care merită văzut.

Deși puține scene din acest film de mare forță reprezintă fapte autentice, 
Bonnie and Clyde constituie un jalon, care, în plus, a reușit să fixeze pentru 
eternitate pe firmament trei  stele: Warren Beatty,  Faye Dunaway, precum și  
inventivul lor regizor - Arthur Penn. Pentru răuvoitori filmul a însemnat violență 
sub formă artistică.  Este povestea celor  mai  frumoși  bandiți  de la  începutul 
anilor  ʼ30.  Epoca este  minunat  captată  în  costume și  recuzită,  în  clădiri  și  
mașini, în muzica acelor vremuri, imaginea este splendidă, dar acțiunea este 
mai tot timpul inventată. Mulți dintre suporterii vehemenți ai filmului susțin că 
Bonnie  and Clyde reprezintă  mai  mult  decât  pare,  simbolizând alienarea și 
dezumanizarea americanilor.” (cinemagia.ro)

  

Alexandru Pavel

“The cinema began with a passionate, physical relationship between celluloid and 
the artists and craftsmen and technicians who handled it, manipulated it, and came 
to know it the way a lover comes to know every inch of the body of the beloved. No 
matter where the cinema goes, we cannot afford to lose sight of its beginnings.”
(Martin Scorsese)

Durata: 106 minute
Genul: Dramă

Anul apariției: 1962

Durata: 111 minute
Genul: Crimă, Dramă

Anul apariției: 1967
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Mike Leigh, Vera Drake
„Vera Drake, o femeie simplă din Anglia anilor 50, e cea care are grijă de toată 

familia. Pe lângă mama sa vârstnică și vecinul bolnăvicios, Vera are grijă de o 
categorie socială rău privită: femeile însărcinate care vor să facă avort. Această 
faptă era ilegală în 1950, așa că totul se desfășura în cel mai mare secret; Vera  
făcea chiuretajele în condiții foarte grele, riscându-și libertatea. Deși intențiile ei 
erau  nobile,  legea  consideră  avortul  o  crimă,  iar  după  ce  practicile  ei  sunt 
descoperite,  Vera  e  arestată  și  judecată  pentru  crimă.  Existența  ei  simplă  și  
fericită alături de familie e pusă sub semnul întrebării.” (cinemarx.ro)

În  Vera Drake, Leigh a incorporat elemente din propria copilărie. A crescut în 
Salford, Lancashire, și a cunoscut o viață foarte obișnuită ca fiul unui medic și al  
unei moașe. În cartea Cinema of Mike Leigh: A Sense of the Real, Leigh spunea: 
“I lived in this particular kind of working-class district with some relations living in 
slightly leafier districts up the road. So there was always a tension, or at least a 
duality: those two worlds were forever colliding. So you constantly get the one 
world and its relationship with the other going on in my films.”

Mike  Leigh  este  cunoscut  pentru  folosirea  unor  metode  neobișnuite  pentru 
obținerea realismului din filmele sale. Actorii  lui Leigh trebuie literalmente să-și 
găsească personajele prin improvizație și prin cercetarea modurilor de a fi și de a  
se comporta a oamenilor din comunitățile portretizate. Leigh și aceștia se cufundă 
în viața locală înainte de a crea povestea. Adesea, Leigh improvizează pentru a 
capta emoțiile spontane ale actorilor săi. De exemplu, în timpul filmărilor pentru 
Vera Drake doar Imelda Staunton (Vera) știa că subiectul filmului este avortul. Nici  
unul dintre membrii distribuției, inclusiv Staunton, nu a știut că Vera va fi arestată 
până în momentul în care polițiștii  au bătut la ușă. Asta a permis înregistrarea 
unor reacții autentice de șoc și confuzie.

Filmul a fost nominalizat și a primit numeroase premii la diverse concursuri și 
festivaluri (premiul „Leul de Aur” pentru cel mai bun film și premiul „Coppa Volpi” 
pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Veneția, trei premii BAFTA 
ș.a.).

Mike Leigh, Secrets & Lies
Leigh a fost inspirat de „persoane apropiate care au avut experiențe legate de 

adopție” în turnarea acestui film. Vorbind pe această temă, el a declarat: “I wanted 
for years to make a film which explored this predicament in a fictitious way. I also 
wanted to make a film about the new generation of young black people who are 
moving on and getting away from the ghetto stereotypes. And these were jumping 
off points for a film which turns out to be an exploration of roots and identity.”

„Hortense Cumberbatch are 27 de ani, este medic oftalmolog și știe de la vârsta 
de 7 ani că a fost adoptată. După moartea părinților adoptivi, tânăra își propune să 
o caute pe mama ei biologică și o întâlnește astfel pe Cynthia Purley, o femeie 
modestă în vârstă de 42 de ani, care muncește într-o fabrică și locuiește într-un 
cartier sărac al Londrei împreună cu fiica ei Roxanne. Cynthia și Roxanne nu se 
înțeleg deloc, fata părând să își disprețuiască mama și să o jignească ori de câte ori 
are ocazia, însă cu toate acestea femeia intră în panică și are o reacție inițială de 
respingere față de Hortense atunci când tânără de culoare îi telefonează pentru a o 
informa că este fiica ei dată spre adopție cu ani în urmă. Cynthia Purley, a cărei 
viață a fost un lung șir de dezamăgiri, se atașează de Hortense și vrea să o prezinte 
familiei, iar prilejul favorabil i se ivește atunci când fratele ei mai mic, Maurice, și 
soția sa, Monica, o invită în casa lor pentru a serba împlinirea vârstei de 21 de ani 
de către Roxanne. Deși  bogatul  fotograf  Maurice și  nevasta  sa Monica cunosc 
faptul că Cynthia a născut un copil în adolescență, surpriza întâlnirii cu Hortense ar 
putea deteriora și mai mult fragilele legături de familie.” (cinemarx.ro)

  

Durata: 125 minute
Genul: Crimă, Dramă
Anul apariției: 2004

Durata: 136 minute
Genul: Dramă
Anul apariției: 1996
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Nuri Bilge Ceylan, Uzak
„Mahmut este un fotograf bogat, cult și sofisticat, care a părăsit de multă  

vreme satul izolat în care s-a născut și s-a stabilit la Istanbul. Deși s-a adaptat  
la  viața  agitată  din  capitala  Turciei  și  suferă  de  nevrozele  cauzate  de  ea, 
Mahmut  nu  socializează  cu  prea  multe  persoane  și  își  petrece  majoritatea 
timpului  închis  în  propriul  apartament,  vizionând  filme  pornografice  și 
întâlnindu-se ocazional cu o amantă pe care o ține la distanță deoarece încă 
are  sentimente  puternice  pentru  fosta  lui  soție,  Nazan,  care  l-a  părăsit  în 
favoarea unui alt bărbat și acum pleacă definitiv în Canada. Atunci când vărul  
său de la țară, pe nume Yusuf, rămâne șomer și vine la Istanbul pentru a-și  
căuta o slujbă de marinar, Mahmut se oferă să îl găzduiască temporar, însă 
diferențele de educație și cultură dintre cei doi bărbați generează o răceală în 
relația lor. Devenit pragmatic, cinic și lipsit de idealuri artistice, Mahmut îi oferă 
lui Yusuf șansa de a-i fi asistent la o ședință foto desfășurată în afara orașului, 
însă distanța și glacialitatea dintre cei doi veri sunt prea pronunțate pentru ca 
această colaborare să aibă rezultate pozitive.” (cinemarx.ro)

Apartamentul în care s-a filmat este chiar apartamentul regizorului Nuri Bilge 
Ceylan, iar interpretul lui Yusuf este chiar vărul său.

La Festivalul  de Film de la Cannes, Muzaffer Özdemir (Mahmut) și  Emin 
Toprak (Yusuf) au primit premiul pentru cel mai bun actor. Din nefericire, Toprak 
murise într-un accident de mașină doar la câteva zile după ce se anunțaseră 
nominalizările. Per total filmul a primit 47 de premii,  devenind astfel cel mai 
premiat film din istoria cinematografiei turce.

Arthur Penn
Regizor  american  care  a  făcut  din  demitizare  un  program  estetic,  desființând 

șabloanele cinematografice și căutând fața nevăzută a lucrurilor, adevărul din spatele 
legendei.  Rezultatul:  respinge  genurile  americane  tradiționale  și  pune  în  loc  anti-
westernul, antifilmul cu gangsteri, antifilmul polițist. Personajele cheie (șeriful, cowboy-ul, 
gangsterul,  detectivul  particular)  sunt  scoase din  tiparele  lor  obișnuite,  iar  violența - 
uneori insuportabilă - devine o componentă intrinsecă a povestirii.  Probabil că ați văzut 
Bonnie and Clyde, pentru că e un clasic, dar mai mult ca sigur n-ați fost curioși să vedeți 
și alte filme de Arthur Penn. A mai regizat 12 lungmetraje de ficțiune pentru care a fost 
nominalizat și premiat, printre altele, la Veneția, Moscova și Valladolid, iar  în 2007, cu 
trei ani înainte de a muri,  cariera i-a fost încununată cu un premiu onorific la Berlinală. 
Alte realizări  cinematografice:  The Chase,  Little  Big  Man,  Penn  & Teller  Get  Killed,  
Target.

Mike Leigh
Deși inițial a dorit să se îndrepte către actorie, englezul a fost ademenit de scaunul de 

regizor. A început ca un regizor de teatru și scenarist la mijlocul anilor ʼ60. Începând cu 
anii  1970  cariera  sa  s-a  îndreptat  spre  cinematografie.  Conform  criticului  Michael 
Coveney, filmele și piesele sale de teatru cuprind un corp distinct și omogen, comparabil  
cu oricare altul din teatrul și cinema-ul britanic din aceeași perioadă. 

Proiectele sale încep fără un scenariu inițial, pornind de la o premisă simplă pe care o 
dezvoltă împreună cu actorii prin improvizație. Leigh lucrează inițial cu fiecare actor în 
parte,  dezvoltând  un  personaj  bazat,  în  primul  rând,  pe  cineva  pe  care  actorul  îl  
cunoaște.  Acest  stil  bazat  pe  improvizație  a  avut  o  influență  semnificativă  asupra 
cinema-ului britanic.  Alte filme reprezentative:  Meantime, Naked, High Hopes, Happy-
Go-Lucky, All or Nothing, Another Year.

Nuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan este un regizor, fotograf, scenarist și actor turc. Este căsătorit cu 

regizoarea, fotografa și actrița Ebru Ceylan, alături de care a și jucat în filmul  İklimler  
(regizat de acesta). Anul acesta, cu ultimul său film,  Winter Sleep, a câștigat premiul 
„Palme dʼOr” la Festivalul de Film de la Cannes. Alte filme:  Koza, Kasaba, Clouds of  
May, Three Monkeys, Once Upon a Time in Anatolia.
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Durata: 110 minute
Genul: Dramă

Anul apariției: 2002
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Era pentru a doua oară când speram să o văd live pe Herta Muller,  
deținătoare a Nobelului pentru literatură. Cu un an în urmă, când 
fusese invitată în România, tot în cadrul Filit, nu am văzut-o pentru 
că  nu  a  venit,  anul  ăsta  la  fel,  pentru  că  nu  am  făcut  rost  de 
invitație. Dar noroc că organizatorii au fost mai inspirați anul ăsta; 
am putut asista astfel, la toate întâlnirile de la Teatrul Național, din 
fața televizorului, chit că am alergie la posturile de televiziune. 

Doamna Herta Muller  e  într-adevăr  „cool”!  A început  seara  cu o 
lectură lejeră. Din motive subiective, mi-ar fi plăcut să o aud citind 
din  Călătorie într-un picior.  Cel mai probabil   din cauza faptului că 
felul în care am ajuns în posesia cărții  respective are o anumită 
semnificație pentru mine: la salariul trecut, oarecum frustrată pentru 
că  toți  banii  mei  urmau  să  nu-mi  mai  aparțină,  am  intrat  într-o 
librărie și mi-am achiziționat cărți. Nici nu vă zic ce plăcere e aia;  
dezmăț total! 

Mă rog, s-a vorbit un pic cam mult despre stilul ieșit din comun al  
distinsei scriitoare. Atât de mult, încât la final, chiar dacă nu știai 
nimic/  nu citiseși  nimic  scris  de Herta  Muller,  ai  fi  reținut  măcar 
termenii de „autoficțiune” și „ermetism”. Că despre ermetismul din 
opera autoarei vorbește mai mult critica străină (germană) e cu totul 
altă poveste. Pentru că da, atunci când traducerile se fac mot-a-
mot, e normal ca mesajul să fie stâlcit. Și dacă nu înțelegi ceva, e 
mai bine să spui că scriitura e foarte ermetică și greu de pătruns, 
decât să recunoști că ai înțeles strâmb. 

M-a impresionat  povestea „exilului”  Hertei  Muller.  La fel  cum mă 
mișcă toate poveștile despre drama de a fi fost scriitor sau de a fi  
trăit doar în comunism. Mi-a mai plăcut mult că Herta Muller nu s-a 
sfiit „să dea din casă” rețetele proprii pentru scris. Pentru oamenii la 
început de drum, ca mine, asta a fost ca o reducere de black friday.

Dacă la prima lectură a scriitoarei, am simțit puțină tristețe, pentru 
că mi se părea că sacrificiul meu nu fusese observat de univers, la 
a doua lectură din texte proprii,  am fost  cu adevărat  satisfăcută. 
Poezia  Hertei  Muller  e  fascinantă.  Cum  adică  să  faci  colaje  de 
cuvinte decupate din  reviste  și  să sune în  felul  ăla? Adică bine. 
Personal, după ce am ascultat-o citind, am vrut să încerc să mă joc 
și eu de-a colajele. Dar cum nu aveam niciun exemplar din Plai cu 
boi, revista din care a decupat Herta Muller, am renunțat la idee.

În orice caz, a fost frumos să o ascult pe Herta Muller. Să ascult 
româna  ei  stâlcită,  dar  fermecătoare.  Bun,  bun!  Mai  vrem,  mai 
vrem!

„După ce am fost dată afară din fabrică, ca  
ultimă posibilitate de a câștiga niște bani m-
am dus în case ca să fac ore de germană cu  
copii  sau să  iau niște copii  de la grădiniță  
sau  să-i  duc  la  școală,  și  am  fost  într-o  
familie în care domnul acela era meșter la  
fabrica  de  blană  și  doamna  era  casnică  și  
avea doi băieței și, într-o zi, când am venit  
acolo, domnul a venit acasă și a fost foarte  
beat și a făcut scandal, și doamna a făcut  
niște  clătite  și  el  a  turnat,  într-o  tigaie  
fierbinte cu ulei, țuică. Această țuică a făcut  
o  flacără  foarte  mare  și  s-a  dus  până-n  
tavan.  Mobila  și  totul  era  ars.  Doamna  a  
fost speriată și a încercat să stingă focul cu  
cârpe  și  în  momentul  acela  a  spus:  «Oh,  
omul e un mare fazan pe lume» și cred că a  
fost  prima  dată  când  am  auzit  această  
formulă.  Și  atunci  mi-am  amintit  că  în  
germană fazanul tot așa este o metaforă. În  
germană  când  se  spune  că  un  om  e  un  
fazan e un om închipuit,  foarte încrezut și  
orgolios.  Este  pe  partea  cealaltă  a  
existenței.  Și  m-am  gândit  ce  au  făcut  
nemții cu acest animal în metaforă și ce-au  
făcut românii. Și atunci m-am gândit de ce  
au făcut din fazan unul care pierde, un om  
care nu-și  are în mână viața,  nu-i  reușește  
nimic. Am întrebat pe cineva și mi-a zis că  
fazanul este o pasăre care nu știe să zboare  
și  cineva  care  învață  să  vâneze  vânează  
prima dată fazan. Pentru că fazanul este în  
câmp  și  în  tufișuri  și  acolo  foarte  repede  
poți  să-l  prinzi.  De acolo pornește această  
zicală, că ești un fazan dacă nu-ți reușește  
viața. Și m-a impresionat foarte mult.”

  

l iterosfera

Cristina
AlexandrescuEste imposibil sã fii sec când te doare ceva […] Cu cât observ mai atentã, cu atât 

mai mult mã sustrag. Nu pot sã explic asta. Mã sustrag pentru cã am ceva de fãcut, 
sunt ocupatã cu ceva și nu cad în gol. De multe ori, chiar când am fost disperatã, 
mi-am impus mie: „acum te duci pe stradã,ieși din casã și te uiți”. Și am început sã-
mi fac teme. De exemplu, sã observ la oamenii care treceau  pe lângã mine, 
alunițele. Și am numãrat alunițe ore în șir. Sau bastoane. Sau femei gravide.



„Trăim  într-o  perioadă  de  schimbări  
accelerate  între  literatură  și  alte  medii.  
Nimeni nu știe, de fapt, ce-o să fie în viitor.  
(...) Fascinația romanului este că îți dă iluzia  
de a ști cum arată conștiința altor oameni,  
ceea ce în realitate nu putem ști niciodată.  
Asta  cred  eu  că  este  o  educație  pentru  
viață.”

FILIT-ul reușește să reunească mari valori ale 
lumii culturale fiind considerat, în sfârșit,  cel 
mai  bun  festival  de  literatură  din  sud-estul 
Europei. Cu toate acestea, festivalului parcă 
îi  lipsea ceva,  acea ultimă mișcare de care 
are nevoie un cub rubick pentru a fi rezolvat. 
Mișcarea  a  fost  făcută  în  cadrul  ediției  din 
octombrie  2014  de  către  cunoscutul 
romancier și critic literar David Lodge. Umorul 
este o valoare culturală și îmi voi permite să 
afirm, deși  nu  am cunoștințe literare foarte 
vaste,  că  umorul  este  una  din  valorile  mai 
puțin  întâlnite,  statistic,  în  literatură. 
Întâlnirea  cu  David  Lodge  s-a  bucurat  de 
prezența  profesorului  universitar  ieșean 
Codrin Liviu Cuțitaru și a debutat cu ideea că 
surzenia este o „infirmitate comică”, făcându-
se legătura cu romanul Deaf Sentence ce are 
ca  și  personaj  principal  o  persoană  cu 
probleme  de  auz.  În  același  timp  titlul 
romanului  este  un  joc  de  cuvinte,  termenul 
deaf fiind confundat de multe ori cu death, în 
vorbire,  motiv pentru care titlul  v-a fi  tradus 
Mort de surd. 

Surzenia poate fi,  într-adevăr o infirmitate comică, mai ales dacă 
avem în vedere situația personajului din roman ajuns la bătrânețe, 
însă nu știu  în  ce măsură este aceasta comică pentru un tânăr 
după  terminarea,  de  exemplu,  a  studiilor  superioare,  fiind  acum 
„legat”  de  propriul  univers  interior  meditând   asupra  crudității 
destinului pentru tot restul vieții sale. În afară de aceasta, surzenia, 
indiferent de context, poate fi comică pentru noi, nu pentru cel aflat 
în  cauză.  Cu toate  acestea,  după  cum susține  și  David  Lodge, 
surzii din romane sunt comici , iar romanul său a reprezentat pentru 
unele persoane suferinde de  acest handicap, o consolare și o cale 
prin care aceștia învață să accepte situația. 

În  continuarea  întâlnirii,  David  Lodge  vorbește  despre   arta 
traducerii, a traducerii umorului lingvistic în special. Acesta susține 
că  el  depinde  de  proprii  traducători  fiind  monolingv,  iar  umorul 
lingvistic  este  foarte  dificil  de  tradus  dacă  implică,  precum  în 
romanul  său,  jocuri  de  cuvinte.  Acest  lucru  nu  poate  fi  exclus, 
bineînțeles. Limba a fost întotdeauna diferită de la un popor la altul, 
iar odată cu evoluția acesteia, diferențele încep să fie din ce în ce 
mai mari, chiar și în cadrul popoarelor latinești, o adaptare a unui 
roman fiind destul de dificil de făcut. Mi-e greu să-mi imaginez de 
ce calități lingvistice au putut da dovadă traducătorii romanului în 
turcă,  japoneză  sau  chineză.  Însă,  după  cum  a  spus  și  autorul 
romanului,  nu  contează  doar  stilul  și  limba,  deoarece  povestea 
trece peste barierele limbilor fiind universală.

Cât despre adaptarea cărților  la filme, romancierului  britanic i  se 
pare  „fascinantă”,  susținând  că,  deși  s-a  crezut  că  o  dată  cu 
apariția filmelor, romanul va „muri”,  acestea se hrănesc din cărți. 
Ce-i drept, există destul de multe filme moderne făcute după cărți, 
însă  unele  romane  sunt  scrise  în  așa  fel  încât,  scriitorul  fiind 
deseori conștient că acea carte va fi adaptată la un film, o scrie într-
o anumită manieră. De asemenea, pot afirma că, citind o carte și 
vizionând filmul după, am simțit  cum universul  imaginar creat de 
mine este distrus de imaginile din film, schimbându-mi-se în același 
timp și perspectiva sau viziunea  asupra cărții, însă acesta nu este 
neapărat un adevăr general valabil.

Întâlnirea  a  fost,  din  punctul  meu  de  vedere,  în  mod  sigur,  un 
succes.  Citirea la un moment dat a pasajelor din roman, mai întâi 
de  către  însuși  David  Lodge  în  limba  engleză  și  apoi  dintr-o 
traducere de specialitate în limba română, a reprezentat momentul 
cheie  al emisiunii.  Acolo s-a văzut nu doar modul în care a fost 
adaptat romanul în limba română, ci și diferențele de limbă la nivel 
fonetic. Fiind citit în română, romanul rămânea parcă fără farmec, 
însă  după  cum   a  spus  și  D.  Lodge,  povestea  rămâne  aceiași 
indiferent de stil. 

  

l iterosfera

Cătălin Roman
Trebuie să am încredere în traducătorii mei. Cred că umorul este, 

în parte, cultural, dar umorul lingvistic este, în mod special, 
dificil de tradus. Multe dintre titlurile cărților mele sunt jocuri de 

cuvinte în limba engleză și sunt foarte dificil de tradus.



Arriaga e prietenul meu! A zis că-i place România. A mai zis și ceva în 
legătură  cu  faptul  că  România  arată  așa  cum  ar  fi  trebuit  să  arate 
Statele Unite cu ceva ani în urmă. Dacă e de bine, îi  mulțumim. Nu 
știam că și-a pierdut simțul mirosului, trebuie să fie interesant. Dar la 13 
ani? Și din cauza luptelor?! Și mai interesant. Adică „lupte”, „13 ani” e o 
alăturare ciudată.

„Guillermo Arriaga s-a născut la 13 martie 1958, în Ciudad de Mexico. 
Este scriitor, scenarist, regizor de film și producător. Înainte de a alege 
cariera de scriitor, Arriaga a încercat mai multe ocupații și profesii, fiind 
angajat ca boxer, baschetbalist sau jucător profesionist de fotbal. Alături 
de regizorul Alejandro González Iñárritu, a semnat scenariile unor filme 
celebre precum Amores Perros, care le-a adus o nominalizare la Oscar 
pentru cel mai bun film străin, un premiu BAFTA pentru cel mai bun film 
în  altă  limbă  decât  engleza,  premiile  „Critics  Week  Grand  Prize”  și 
„Young Critics Award” la Festivalul de Film de la Cannes (2000) și multe 
alte premii și nominalizări; 21 Grams (cu Benicio del Toro, Naomi Watts 
și Sean Penn)” etc., etc. Așa a fost prezentat în cea de-a doua seară a 
festivalului Filit. Un personaj cu o viață extrem de palpitantă.
Este în primul rând un scenarist înainte de a fi scriitor. Sau un scriitor 
înainte de a fi scenarist. (da, așa face sens) E ca „unul e tot și totul e  
unul”. Un singur individ înglobează în persoana lui întregul univers, iar 
universul se comportă ca un singur individ. Adică scenaristul are ce îi 
trebuie pentru a fi scriitor, iar scriitorul poate fi scenarist. Așa se explică 
atitudinea duplicitară a respectivului Arriaga, care, în final, se dovedește 
a nu mai fi duplicitară. Rămâne totuși neelucidată problema cu adaptatul 
unui roman pentru film. 

Poate pentru că e un scriitor extrem de pretențios, în sensul că are o 
experiență  de  viață  impresionantă  și  refuză  să  scrie  altfel  decât 
inspirându-se din ea. Este vorba de tradiția de scriitor căreia aparține: îi  
place să spună povești, să „explice viața într-un mod activ”. Îi place să 
spună „plouă” când vede niște picături venind dintr-un cer înnorat, și nu 
„ploaie”. Pentru că celor care spun „ploaie” le place să vadă lucrurile 
oarecum înghețat, și să facă descrieri de 50 de pagini ale unui garaj.  
(Apropo, eu aș spune „plouă”.)

Mi-a  plăcut  definiția  lui  pentru  inspirație:  maturitatea  de  a  face 
conexiunea între două momente, fără nici o legătură între ele, și de a le 
integra în aceeași poveste, maturitate care se dobândește în timp. Asta 
îmi dă speranță. Vestea bună este că sunt necesare numai două dintre 
cele trei pentru a fi scriitor: spirit de observație, experiență de viață sau 
imaginație. Și dacă alegi să scrii  „pentru specia ta, pentru tribul tău”, 
adică pentru cei care spun „plouă” sau dimpotrivă, pentru cei care spun 
„ploaie”, e fantastic, nimic nu-ți poate sta în cale. Din discuția cu Marius 
Chivu  reiese  că  pentru  Guillermo  Arriaga  vânătoarea  înseamnă 
inspirație:  „N-aș  putea să scriu  dacă n-aș  vâna.  M-aș  simți  mort  pe 
dinăuntru  dacă  n-aș  putea  vâna.”  Afirmația  este  foarte  bine 
argumentată,  dar  tot  bizară  rămâne.  S-a  sustras  subtil  de  la  a  fi 
învinovățit de cruzime împotriva animalelor, prin faptul că a spus că se 
simte vinovat. Din cauza asta nu-l poți acuza prea tare, dar sigur există 
și alte modalități de a închide cercul. 

S-a  mai  spus  o  chestie  memorabilă:  „Singura 
moarte  a  scriitorului  este  moartea  inspirației.” 
Absolut.  Poate  fi  un  moment  terifiant  pentru 
autor  să  nu  mai  aibă  nimic  de  spus.  „Ideea 
literaturii ca artă este să ne arate locuri care n-
am  crezut  că  pot  exista.”  Fac  o  deducție 
deșteaptă și spun că din moment ce autorul nu 
mai are abilitatea de a descoperi  aceste locuri 
noi,  literatura  pierde  tocmai  elementul  care  o 
făcea să existe ca artă.  

Guillermo  Arriaga  un  om  simpatic,  cu  foarte 
multe  povești  de  zis.  Cred,  totuși,  că  are  un 
complex față  de gradul  inexistent  de pilozitate 
din partea superioară a scalpului, pentru că are 
un tic în a verifica constant crudul adevăr. 

M-a  fascinat  atât  de  tare  discuția  despre 
literatură încât am pierdut din vedere partea cu 
cinematografia. Am s-o zic direct: Amores perros  
și 21 de grame vin din romane eșuate. Îmi pare 
o  strategie  foarte  bună,  face  din  eșecurile 
scriitoricești reușite cinematografice. Este și ăsta 
un mod de a supraviețui. Adică nu strică dacă pe 
lângă  alea  multe  romane,  pe  care  le  citește 
multă lume, mai câștig și vreo două premii.

Ce să zic? Mi-a oferit o nouă perspectivă asupra 
ceea  ce  înseamnă  „școala  vieții”  și  prefer  să 
cred  că  blugii  tăiați  există  tocmai  din  motivul 
enunțat de el. Ce bine m-am simțit când a vorbit 
frumos  de  România  (și  m-am  amuzat  când 
dorind  să  salute  publicul  în  limba  maternă,  a 
vorbit în italiană. Da' nu contează, tot undeva pe-
acolo.)!  Da'  când  spunea  că  „Mungiu  este  un 
geniu”! Nu-mi încăpeam în mine de mândrie.

Am o singură reclamație în legătură  cu eveni-
mentul. Eu nu apar în selfie!

„Ideea  literaturii  ca  artă  este  să  vă  arate  
locuri care n-ați crezut că pot exista.”

„Aceasta este puterea artei: să ne împingă  
să  ne  uităm  în  locuri  în  care  nu  suntem  
obișnuiți să ne uităm.”

  

l iterosfera

Elena Mădălina Obreja

Cinematografia este foarte tânără în comparație cu 
literatura. În cinematografie încă ne căutăm propria limbă ca 
să spunem povești. Are vreo sută zece ani și încă se schimbă.



„Prietenia este o necesitate, am nevoie 
de comunicare.”

„Eu n-aș vrea să vă dau lecții, tovarășul 
Stalin ne-a dat lecția că scriitorul este un 
inginer al sufletului omenesc. Eu am fost 
inginer, o meserie destul de grea, nu 
cred că a avut dreptate și eu, ca scriitor, 
vă spun, nu l-am prea ascultat.”

„Rolul său, poziția sa (a scriitorului) este 
tot mai slabă în societatea modernă, 
care este o societate mult orientată spre  
practicism, în mare măsură mercantilă, în  
care primează criteriul banului.”

„Am început să scriu prostii de copil, dar 
am continuat să citesc foarte mult și a 
venit un moment când am putut să văd, 
tulburat, prima mea carte publicată ce 
avea copertă verde, cum avusese în ’45 
cartea de basme a lui Ion Creangă.”

Norman Manea (n. 1936), unul dintre cei mai apreciați prozatori și 
eseiști  români,  profesor  de  literatură  europeană  și  „writer  în 
residence” la Bard College, New York. De la debutul din 1966 și 
până în 1986, când a plecat din țară, a publicat 10 volume, fiind 
distins  cu  Premiul  Asociației  Scriitorilor  din  București  (1979)  și 
Premiul  Uniunii  Scriitorilor  (1984,  anulat  de  Consiliul  Culturii  și 
Educației  Socialiste).  În  1992  a  primit  Bursa  Guggenheim  și 
Premiul MacArthur, în 1993 Biblioteca Națională din New York l-a 
sărbătorit  cu  prilejul  acordării  distincției  de  „Literary  Lion”  al 
bibliotecii, în 2002 i s-a atribuit Premiul Internațional de Literatură 
„Nonino”  pentru  „Opera  omnia”,  iar  în  2006,  Premiul  Medicis 
Etranger pentru Întoarcerea huliganului. În 2010 a primit distincția 
„Commandeur  dans l’Ordre  des Arts  et  des  Lettres”  din  partea 
guvernului francez, iar în 2011, prestigiosul premiu literar „Nelly 
Sachs”.  În  2012,  Uniunea Scriitorilor  din  România  i-a  decernat 
Premiul  Național  pentru  Literatură.  În  2013  a  fost  nominalizat 
pentru Premiul Nobel. (sursa: www.polirom.ro)

Seria FILIT s-a încheiat pe data de 5 octombrie la Teatrul Vasile 
Alecsandri  din  Iași,  cu  un  invitat  pe  măsura  celor  precedenți:  
Norman  Manea,  aparținând  diasporei,  este  unul  dintre  cei  mai 
importanți  scriitori  ai  noștri,  nominalizat  în  acest  an  la  Premiul 
Nobel pentru literatură. De fiecare dată când se întoarce acasă, 
degustă  meleagurile  copilăriei  și  ne  demonstrează  că  avem  o 
latură  artistică  foarte  puternică,  cu  care  trebuie  să  ne  lăudăm. 
Norman Manea a fost însoțit de Edward Hirsch, poet american și 
bun prieten al scriitorului, acesta afirmând că Hirsch a fost primul 
poet  cu  care  s-a  întâlnit  peste  ape;  și  de  Carmen  Mușat, 
moderatoarea interviului. Cadrul întâlnirii a fost unul sobru, dar cei 
trei au reușit să elimine acest stil plictisitor și au creat un ambient 
relaxant,  de  care,  după  o  ora  jumătate,  te  desprinzi  greu. 
Principalele aspecte care s-au discutat au fost exilul, nedreptățile 
pe  care  le-a  îndurat  de-a  lungul  vieții,  articolul  despre  Mircea 
Eliade & reacțiile adverse și condiția de evreu. Pentru cei care i-
au citit  cărțile, probabil  că aceste aspecte sunt deja cunoscute. 
Mă fascinează trecutul persoanelor intelectuale și fiind român, cu 
atât mai mult. Și în cazul lui Norman Manea, copilăria a avut un 
prim rol în activitatea pe care o desfășoară în prezent, fie ea tristă 
sau mai puțin. Apreciez foarte mult faptul că scriitorul acceptă să 
ofere puțin din liniștea sa, pe care o caută în zone ale Moldovei, 
tinerilor  doritori  de  cultură,  care  cu  siguranță  îl  consideră  un 
exemplu demn de urmat. În concluzie, discuția celor trei a fost clar 
observabilă  ca  una  de  natură  intelectuală,  cu  subiecte  foarte 
interesante care te conving să citești Norman Manea.

  

l iterosfera

Dan
Munteanu Am devenit flămând de cărți, toate cărțile posibile, toate 

revistele posibile și printr-un fenomen de molipsire infantilă, 
am început la un moment dat să-mi doresc să fac parte din 

familia acestor spirite decât din familia mea.



Cauți  „Filit”  pe  celebrul  site  plin  de  videoclipuri  diversificate  și, 
indubitabil, îl găsești printre primele rezultate pe Mircea Cărtărescu. 
Din,  poate,  prea  mult  patriotism îi  ignori  pe  González Iñárritu  și 
Herta Müller,  iar  click-ul  mouse-ului  este nevoit  să te asculte.  Ei 
bine, poate că exagerez puțin; nu e ca și cum nu ar fi timp destul 
pentru  toată  lumea  sau  măcar  pentru  cei  de  pe  primele  două 
pagini. Până la urmă o oră sacrificată din malefica sacoșă aproape 
impermeabilă a facebook-ului este o oră câștigată, iar fiecare dintre 
cei posomorâți are șansa unei întâlniri cu una sau mai multe voci, 
pe diferite tonalități.

Recunosc că Mircea Cărtărescu poate da aparența unui personaj 
boem,  mai  ales  în  primele  clipe  de  euforie,  extaz  și  curiozitate 
specifică regnului animalier. Cum ar putea să nu facă asta atunci 
când îți dă impresia unei evitări constante a jumătăților de măsură. 
Până la urmă „respirând literatura” este mai mult  decât o simplă 
metaforă  folosită-la-nevoie,  reprezentând  actul  cel  mai  pur  al 
supraviețuirii  dacă  e  să  fim  cinstiți  într-o  măsură  (nu  extrem de 
mare,  dat  fiind  faptul  că  am  fost  diagnosticat  cu  subiectivită). 
Oricum, a vedea un om în mediul său natural (printre cărți, imaginar 
sau  nu)  este  ceva  rar  întâlnit  în  zilele  noastre,  prefăcătoria  și 
ipocrizia  fiind  duse  la  nivelul  în  care  orice  gamer  se 
dematerializează și devine unealta jocului (sau poate că ar fi fost 
mai potrivit gambler, fără a face vreo aluzie nepotrivită). 

Apoi, undeva prin discuție (promit că nu am adormit de data asta, 
dacă voiai să insinuezi ceva), interlocutorul nostru favorit vine cu o 
altă idee care te face să bați încet-încet cel puțin un cui în sicriul  
celui  care  a  inventat  primul  alfabet:  literatura  îți  pune  pe  tapet 
vulnerabilitățile. Gata! De azi înainte trebuie să ne specializăm pe 
fabricarea de planșe prin care vom stopa literatura. Ce rost are să 
mai scrii  dacă în  loc să obții  punte tari,  tu faci  inversul? Analiza 
SWOT ar fi o variantă, deși nu o voi accepta în acest caz. Lăsând 
gluma  în  colțul  vesel,  ar  trebui  evitat  celebrul  contra-exemplu: 
sensibil=slab, fără coloană vertebrală,  plângăcios,  persoană care 
are coada între picioarele tăiate. 

Șocant sau nu, celebrul autor a afirmat, fără prea multe remușcări, 
că urăște ideea de roman (operă epică, etc etc). De ce? Nu am 
reușit  să  acaparez  multitudinea  de  argumente  care  roia  în  jurul 
căștilor mele. Ei bine, pot fi considerate o recompensă jurnalele pe 
care  le-a  scris  cu  atâta  pasiune  (recunosc  că  nu-mi  mai  aduc 
aminte  câți  ani  a  durat  să  scrie  cartea  xyn,  însă  nu  asta  este 
important în acest moment). Putem acuza jurnalul de multe lucruri 
sau îl putem pune pe-un piedestal de asemenea. Cu toate astea, 
se pare că singura carte din lume este cea pe care-o scrii. Acum 
sunt destul de sigur că afirmația este validă doar în cazul în care 
imaginația-și  face  cunoscută  prezența  pe  hârtie  sau  în  oricare 
document obscur, tehnoredactat mai mult sau mai puțin în grabă 
(14 ani, că mi-am reamintit până la urmă).

Nu o să fac bungee-jumping mai mult decât 
este necesar.  Până la  urmă efectul  Mende-
bilului ne privește pe toți,  indiferent de ziuă, 
religie sau regn.

„Cărțile pe care le termin, le dau la spate,  
nu mă mai gândesc la ele, nu mai recitesc  
din  ele.  Este  ca  o  femeie  însărcinată…  
copilul se formează în trupul femeii fără ca  
ea  să  știe  cum  și  de  ce…  ea  a  suferit  în  
timpul acesta și în timpul nașterii, dar după  
aceea  nu  mai  suferă  și,  dimpotrivă,  se  
bucură.”

„Literatura  pentru mine este ca  un fel  de  
secreție  a  unei  cruste,  a  unei  carapace,  a  
unei țeste și pe ea o văd ca pe un organ al  
corpului meu așa cum craniul meu este un  
organ al corpului meu pe care nu știu când l-
am secretat, dar pe care, totuși, eu mi l-am  
construit ca să adăpostesc partea cea mai  
bună din mine - creierul meu, mintea mea,  
adică  partea  care  este  cea  mai  adevărată  
din mine. Eu cred că asta este pentru mine  
literatura,  este  un  organ  al  corpului  meu  
mai curând decât un proces de psihanaliză,  
de suprimare. Eu am simțit întotdeauna că  
literatura face parte din mine”

„Jurnalul este pentru mine un fel de a doua  
natură,  un al  doilea eu,  și  aș spune eu că  
este ca un fel de tulpină a unui arbore, ale  
cărui ramuri sunt celelalte scrieri ale mele.  
Ele toate își trag seva din acest jurnal. ”

l iterosfera

  

Ionuț Lucian
RusuCeea ce mă preocupă pe mine este să las acea putere care 

mă acaparează, în momentul în care scriu, să o las liberă. Un 
autor călărește pe propria sa minte.



muște-n  sticla cu prenadez

dacă aș putea
vorbi cu monitorul precedent
șirul indian
s-ar transforma în mit,
fără a mai
vorbi despre o perdea de fum

geamuri fumurii scoase la vânzare

ștecherul
cel de toate zilele s-a ars
ce păcat că magazinele
nu mai vând suflete noi
aviz 
funiilor fără 
hârtiuța cu instrucțiuni

o conspirație turcească

ucis ar putea fi Apolodor
tuns nu știm
dacă
se poate
totuși, de ce Apolodor și nu
ursul polar?

n-am avut astm

rădăcini
în livadă poți

observa
dacă dai la o parte

atlasul din generală
plin

de fosile și
praf

  

l iterosfera



tehnica evenimentului neprevăzut

urlete zurlii ca la
bunicu-acasă
culoarul care a devenit
cel de 
toate zilele însorite sau
nu tocmai în ritm 
de promise me this 
varianta mot-a-mot

lucrând fără casca de protecție necesară

autostradă ciudată
se observă
în holțșurub
chiar
dacă el plutește
spre fereastra deschisă
așteptând
să semneze un contract
încrustat în ciment

chitara electrică folosită în sufragerie

la timpul prezent
tu
nu el sau ea
așa am spus
italiană, franceză, germană 
pentru că
ne-am îndrăgostit de
infinitiv
nu imperfect

bârlogul lui Morse

chibritul aprins
pe un teren plat din Siberia
nu consumă oxigen
din respect
în 70 de kilometri
fără lupi

sărind câțiva pași

dacă nu poți
spune despre încredere
că se câștigă în timp
încearcă să folosești
internet explorer-ul

cameleonul voodoo

fac ceva
prin vitrină capu luʼ  mă-ta
la microscop se observă
ochelarii-s de prisos 
fără un oarecare simț estetic

și nu numai

băiatul care asculta jazz
ipoteza
o uitase printre
alte genuri despre care
nu încetăm a discuta
în ritmul temporizatorului

greutatea suplimentară necontabilizată

căutăm ancora
în cel mai ieftin
recif fără corali
ce mai contează
că a fost părăsită
de navă sau
marinarii fără de costume
bleu 

ora de sport

dacă
te hotărăști azi
sau mâine că nu ești monstru
să te grăbești
trasul de funie nu mai pare
cea mai subtilă artă
descoperită de
om

  

l iterosfera



1
alerg ca un nebun spre asfințitul nesfârșit
alerg și sar întruna pe baloane de săpun
merg ușor ca un tramvai mâncat de molii

rugina de pe față mi-o azvârl cu spatula de aur
urc și cobor în același timp în raiul demodat

totul chiar și viața se pierde în zare
oameni de scorțișoară coboară din liftul  

hodorogit
care te-ar putea bloca în iad

mașina scoate limba la oamenii din tren
cineva plânge că nevastă-sa
a fost călcată de un camion

  

l iterosfera



2
prostia glumește cu proștii când îi strigă pe nume
un câine la microfon îmi aclamă numele
capul mi-e pe dos, adânc înfipt în os
prostia înflorește ca trandafirul iarna
primăvara este anotimpul proștilor
locuiesc pe terra dar cu mintea pe pluto

îmi imaginez cum luna este casa celor nenăscuți
îmi iubesc țara la fel ca proștii nevăzuți

3
scriu poezii în pași de tango
luceafărul cel blând mă ia și la mișto
folosesc spatula pe post de saxofon
înjur aiurea mai dau din trombon
luceafărul mă strigă că-s un ipocrit
el e paranoia eu îs halodit

4
în fața școlii baba dochia își scutură haina
pancardele elevilor formează paravanul iubirii
un răget de leu se aude din chitară scandând
„nu mai vrem la școală”
istoria își numără anii
la fel ca dirigă-mea din colțul barului
care trăiește numai pentru a fi o slugă plătită
și iubește să mă urască
s-a născut și moare cu gândul la calvar
și cu mintea la cafea
catalogul și-a ridicat fusta
și fuge de profesorii nebuni

5
privesc zâmbesc și tac
de haină mă dezbrac
în apă mă arunc la fel
ca un năluc pierdut în mare

carnea îmi înflorește ca salcâmii iarna
uitarea plânge după o amintire cu haiduci
și arătos ca sfârcurile de capră
sug din țâța universului ca un copil neînțărcat

iubesc singurătatea și moartea mea din pat
dependentă de mine ca fumul de țigară
respir un aer proaspăt
un aer de bună seara

6
dac-ai fi un cal iubito
călare am fugi
și țipătul de noapte l-am răstigni pe gard

de-ai adormi în noapte stelele te-ar ocoli ușor
și îngerii pe loc ar zdrăngăni din harpă

de-ai adormi pe mine cu pene de păun te-aș 
mângâia
și pompierii-n noapte vor ațipi

dar tu n-adormi iubito pe mine sau în zbor
trec cai înaripați plini de pete și rugină
nu știu ce-nseamnă un chip frumos și plâng în 
urma lor

7
azi scriem poezii pe muci de scorțișoară
arta-i mașinăria de curățat rugina
actorul e retras ca melcul în pantof
teroarea-și face loc printre rufe nespălate
și sar din pieptul nostru purici de diamant
iată cum scoate limba ceasul de prin tufe
ca vipera cuprinsă de ură și dispreț
foamea caută prin ghemuri
iar moartea calcă morții din cimitirul lui pascal

eu
care-mi pun pistolul la cap
ca pe o floare

8
capra mănâncă spinii gardurilor municipale
ronțăie lucerna ca rugina îndoită
nu respectă semafoarele de la televizor
dezbracă stâlpi de telegraf și îi duce-n dormitor

deși mai știe câte ceva despre păduri
n-a brevetat încă iarba cu chipsuri
a schimbat statuia cu un univers nebun
se clatină și cerul de la atâta fum

doar behăita asta de capră
se-mbată cu lapte de tutun
își pune-o întrebare
cum o face
cum

  

l iterosfera



9
învăț să scriu cu degetul pe fruntea ta de șanțuri
privirea ta de smarald îmi îndoaie genunchii bătuți în 
frunze negre
pictezi cu privirea care mă sperie
mă aruncă-n ghiveciul pivniței
ești ca un pistol plantat în pământul din cer
te pătează cerneala cu sânge necurat
te strigă istoria de când ai plecat la vânătoare de 
șoareci
fac un popas cu mașina în abis ca să-ți aduc versuri 
la pachet
sau poate un buchet de câini dezbrăcați

10
moartea rămâne un semn de întrebare
până nu sosește limuzina morții
nimeni nu părăsește infernul
zeii vor muri cu toții pe-ale mele cutii de cereale
se nasc alții din sticla de la geam
renasc morții
din pântec de șobolan

11
în mintea mea se dă un concert unde se aud doar 
vocile proștilor
deschid lacătul gândurilor și fug să-mi amintesc de-o  
țigară
fumul parcă-l simt în nas și-mi lasă gura apă
papilele gustative mor încă o dată
ca un adolescent purtat de valurile mării-n crâșme
mi-aprind o țigară și mă pierd în umbre
rătăcit prin toamnă

frunzele îmi împărtășesc soarta
îndrăgostit de tine cum berea-i de mine
asta-i o poveste desprinsă din stele
unde dumnezeu și-aprinde
un chiștoc

12
pretutindeni e straniu
stranii sunt anotimpurile care-și fac de cap la cimitir
petrecerea de pe morminte se mută-n cavou
călăii se spânzură cu gumă de mestecat
iar departe în zare ecoul îi dă de gol
noaptea se apropie călare pe bicicletă
și se stinge în razele soarelui

13
pătat de soare cu lumina universului
mă îndrăgostesc de tine ca un trandafir pălit  
de rugină
dragostea ta mă face mai chiparos
în gândul de ieri te iubesc
e un basm
aș vrea să dispar de pe hartă în univers
prostia e sora mea s-a născut odată cu 
mine
toate se lovesc de mine ca ploaia de 
spatele meu frumos
mă lovește sărutul tău pe șantierul din 
palme
îmi dispar ochii în peștera ta
munții își suflecă pantalonii și își așează 
pălăria
curg pietre de aur din ochii lor
doar ei știu că nu te mai iubesc
mă îmbogățesc cu pene de păun
sărutul tău în baloane de săpun se 
transformă
plec și las în urmă dor
un singur fum
un simplu cuvânt
ce rătăcește în ochii tăi de smarald

  

l iterosfera



Manifest suprarealist

curg rândunelele uscate din cer
și ciobanii pescuiesc oile
o... doamne...
mila ta mă face mai puturos
fi mai dur cu mine
și dă-mi un tramvai plin cu rugină
putrezește gândul că-mi va înflori carnea

se oprește pământul până merge timpul
până și fenomenele stranii s-au apucat de fumat
universul e feliat ca un cartof
totul e un manifest
lenevesc lebedele-n aer
și mor pisicile de draci
câinii pictează și ceasul joacă poker
se preling lacrimile până la lună
se naște o stea și mai moare un om
se schimbă și istoria cu toți bețivii ei
se schimbă universul
se schimbă...
bună seara

Meditație despre timp

ca o clepsidră fără nisip
așa este timpul care trece fără să salute
atâta nerușinare atâta banalitate doar acele  lui
le dobândim la naștere
atât de ipocrit încât ne fură alocația
fumează droguri făcute din cretă
începe să scrie pe perete cu foi albe
fură propria mașină și-o bagă în buzunar
lăcomia lui ne lasă fără păr în cap
cu degetul chel și roz
îl micșorăm într-un ceas de mână
care ne măsoară viața

Monotonia

ca să nu-mi mai aduc aminte de trecut
îmi iau toporul și-l arunc în vânt
iar amintirilor le dau foc cu bricheta ruginită de la  
fumul țigărilor
dimineața îmi aduc aminte că am uitat în cuier 
ghiozdanul
care plânge din cauza cărților plictisitoare
îl iau și îl arunc în mașina hodorogită de spălat
după câteva minute stomacul începe să mă 
roadă
iar câinii îmi mănâncă papucii care se văitau
de mirosul îngrozitor al picioarelor
....
șoseaua se îneacă de fumul gros al mașinilor
iar copacii tremură din cauza vitezei amețitoare 
cu care se circulă
....
pe parbriz  trei muște
își varsă ultima suflare 

l iterosfera

  



  

l iterosfera

Un traducător seamănă cu cineva care-și face bagajele. Ține valizele deschise în fața sa, pune un obiect în ele, apoi 
își zice că poate ar fi mai util altul, scoate obiectul, dar îl pune înapoi, pentru că, gândindu-se mai bine, este 

indispensabil. În realitate, va exista întotdeauna ceva care scapă traducerii, iar arta traducătorului constă în a nu 
lăsa nimic să se piardă. Însă, același lucru se poate spune și despre cărțile originale pe care le scriem...

(Marguerite Yourcenar)

© Simona Mironescu



Vous m’avez dit, tel soir…

Vous m’avez dit, tel soir, des paroles si belles
Que sans doute les fleurs, qui se penchaient vers nous,

Soudain nous ont aimés et que l’une d’entre elles,
Pour nous toucher tous deux, tomba sur nos genoux.

Vous me parliez des temps prochains où nos années,
Comme des fruits trop mûrs, se laisseraient cueillir;

Comment éclaterait le glas des destinées,
Comment on s’aimerait, en se sentant vieillir.

Votre voix m’enlaçait comme une chère étreinte,
Et votre cœur brûlait si tranquillement beau

Qu’en ce moment, j’aurais pu voir s’ouvrir sans crainte
Les tortueux chemins qui vont vers le tombeau.

Mi-ai zis, într-o astfel de seară… 

Mi-ai zis, într-o astfel de seară, cuvinte așa de frumoase
Că, fără dubiu, florile, ce se aplecau spre noi,

Brusc ne-au iubit și că una din ele,
Căzu-ne pe genunchi, pentru a se-atinge pe noi.

Îmi vorbeai de viitor, când anii noștri,
Precum fructele prea coapte, s-ar lăsa culeși;

Cum s-ar sparge clopotul destinului,
Cum noi ne-am iubi, simțind că-mbătrânim.

Vocea ta mă strângea ca-ntr-o îmbrățișare,
Și inima-ți ardea așa de-ncet și de frumos,

Că-n acel moment
aș fi putut să văd cum fără teamă încep să se deschidă,

Drumurile șerpuite ce merg înspre mormânt

  

l iterosfera
Ionuț Șorea



Iov îndrăgostit (Mircea Dinescu)

Tristețea ta mă face mai urât 
și înțelegerea se schimbă-n frică 
și zâmbetul își stinge lampa mică 
pe buzele uitate de sărut.
Și parcă între muguri și lătrat
aprilie e un fel de berărie 
muții se-mbolnăvesc de vorbărie 
doar noi ca două stinghii de la pat.
O, de-as putea să mă agat de un 
nor
să locuiesc în râu să dorm în plantă 
să fiu un fel de scorbură-
ambulantă 
unde-îmbătrânește un actor.
Să dau spectacole pe bani mărunți 
ridicol ca un rege-ntre hulube
să car singurătatea ta în munți. 
Iov fericit într-un castel de bube.

Job amoureux

Ta tristesse me fait plus moche
et la compréhension change en peur
et le sourire éteind sa petite lampe
sur les lèvres oubliées par le baiser.
Et il semble qu'entre les bourgeons et l'aboi
l'avril est une sorte de brasserie
les muets tombent malades de bavardage
seulement nous comme deux barres en bois du lit.
Oh, si je pourrais m'accrocher d'un 
nuage
habiter dans un ruisseau dormir dans 
une plante
être une sorte de grotte-
ambulante
ou vieillit un acteur,
Faire des spectacles sur des monnaies
ridicule comme un roi entre colombes
transporter ton isolement dans les montagnes,
Job heureux dans un chateau de blessures 

  

l iterosfera
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Il n'aurait fallu

Il n'aurait fallu
Qu'un moment de plus
Pour que la mort vienne
Mais une main nue
Alors est venue
Qui a pris la mienne

Qui donc a rendu
Leurs couleurs perdues
Aux jours aux semaines
Sa réalité
A l'immensité
Des choses humaines

Moi qui frémissais
Toujours je ne sais
De quelle colère
Deux bras ont suffi
Pour faire à ma vie
Un grand collier d'air

Rien qu'un mouvement
Ce geste en dormant
Léger qui me frôle
Un souffle posé
Moins une rosée
Contre mon épaule

Un front qui s'appuie
A moi dans la nuit
Deux grands yeux 
ouverts
Et tout m'a semblé
Comme un champ de blé
Dans cet univers

Un tendre jardin
Dans l'herbe où soudain
La verveine pousse
Et mon cœur défunt
Renaît au parfum
Qui fait l'ombre douce.

N-ar fi trebuit 

N-ar fi trebuit 
Decât încă o clipă 
Ca moartea să vină 
Dar o mână goală 
Atunci a venit 
Și a prins-o pe a mea

Cine deci a dat 
Culorilor pierdute
Zilelor, săptămânilor
Realitatea sa
Imensității 
Lucrurilor umane.

Eu care tremuram
Tot timpul, eu nu știu 
Din cauza cărei furii
Două brațe au ajuns
Să-mi facă din viață 
Un mare colier de aer.

Doar o mișcare 
Acest gest dormitând 
Ușor mă atinge 
O adiere pusă 
Cu mai puțin de o picătură de rouă 
Pe umărul meu.

O frunte ce se sprijină
De mine-n noapte
Doi ochi mari deschiși 
Și totul mi-a părut 
Un câmp de grâu 
În univers.

O palidă grădină 
În iarba unde brusc
O urzicuță crește 
Și inima mea defunctă 
Renaște în parfumul 
Ce-mi face umbra blândă.

l iterosfera

  



Teatrul a fost încă din antichitate o manieră de 
exprimare  dar  și  o  necesitate  a  omului.  În 
celebrele sale studii, Mircea Eliade spunea că 
nevoia de a crede este înnăscută la om. Putem 
adapta  această  constatare  și  în  ceea  ce 
privește relația om – teatru. Omul este, se pare, 
dependent de artă, dar mai ales de teatru. 

Este  cunoscută  teoria  lui  Aristotel  conform 
căreia la bazele oricărui tip de artă stă ideea 
de  mimesis,  imitare  a  realității  în  granițele 
credibilului.  Efectul  de  purificare  generat  – 
catharsis-ul devine o manieră specifică omului 
de a-și gestiona angoasele, spaimele, insatis-
facțiile sau de a retrăi bucurii ale realității sau 
de a imagina fericiri imposibile în cotidian.

Această viziune asupra dramaturgiei a dominat 
manifestările  din  domeniul  teatrului  aproape 
două  milenii.  Teatrul  antic,  teatrul  medieval, 
clasicismul cu regula celor trei  unități  – toate 
aceste  epoci  ale  dramaturgiei  au  stat  sub 
semnul  viziunii  lui  Aristotel  asupra  artei 
dramatice.  Însă  în  teatrul  contemporan  ea  a 
fost  nu  de  puține  ori  dinamitată,  combătută, 
modificată.  Pentru că arta secolului  al  XX-lea 
devine o artă a crizei individului și a societății în 
care  acesta  trăiește,  mecanismul  teatrului 
aristotelic  devine  la  rândul  său  uzat.  Bertolt 
Brecht  este  unul  dintre  acei  dramaturgi  și 
teoreticieni  ai  fenomenului  teatral  care,  prin 
experiment modernizează, iar prin modernizare 
a teoriei aristotelice se îndepărtează de ea, o 
neagă chiar.

În viziunea brechtiană,  catharsis-ul este punctul  nevralgic al  teoriei 
teatrului  de  tip  tradițional,  aristotelic.  Premisa  de  la  care  pornește 
autorul german demersul de (re)modernizare a dramaturgiei este că 
teatrul nu trebuie să fie un spațiu de amuzament gratuit, ci o instituție 
care  să  îndeplinească o înaltă  misiune  educativă,  etică  și  socială. 
Receptorul de teatru nu trebuie să se lase fermecat de spectacol, ci 
trebuie să aibă rațiunea trează.  Orice urmă de magie,  de hipnoză 
este respinsă în favoarea obiectivității critice care să-l determine pe 
spectator la meditație, la gândire și la o atitudine proprie, la acțiune. 
Emoția,  amuzamentul  sunt  izgonite  din  instituția  teatrală,  pentru  a 
face loc instruirii și educării individului. Opiumul provenit din catharsis 
este ilegal în jurisdicția teatrului epic brechtian.

În  monografia  dedicată  autorului  german  (Bertolt Brecht,  EPLU, 
București, 1966), Romul Munteanu constată modificarea fundamentală 
a  perspectivei  privind  catharsis-ul: „Tipul  acesta  de  comunicare 
rămâne,  după  părerea  autorului,  un  obstacol  permanent  în  calea 
înțelegerii raționale a realității, precum și în năzuința de determinare a 
unei  atitudini  active.  [...]  în  acest  spațiu  de preocupări  se înscrie  și 
dorința de demitizare a spectacolului, de înlăturare a elementelor de 
ceremonial, de cult și de orientare a limbajului spre modelul limbajului 
cotidian de pe stradă.”  Așadar acțiunea de pe scenă nu trebuie să 
provoace sentimente și  trăiri  înălțătoare, ci  să faciliteze o înțelegere 
limpede a celor povestite și nu trăite de actori. Lumea prezentată este 
obiect al practicii umane. Tot practica stă și la baza teoriilor sale despre 
teatru:  „Ideile  estetice  profesate  de  Brecht  rezultă  din  praxis.  Dar 
activitatea de dramaturg și regizor este mereu modificată în funcție de 
noile  principii  rezultate  din  practica  teatrală.”  Această  idee  este 
susținută chiar de oscilările teoreticianului între formulările teatru epic – 
teatru dialectic.  Ezitările atestă că fundamentul  teoretic este de fapt 
practica.

  

Ovidiu Budaca

Bertolt Brecht, Scrieri despre teatru. Editura Univers, București, 1977

Titlu original: Kleines Organon für das Theater
Autor: Bertolt Brecht
Limbă originală: Germană
Ediție princeps: 1949
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Unul  dintre  punctele  cardinale ale  esteticii  teatrale  brechtiene este 
conceptul  de  Verfremdungseffekt  –  efectul  de  distanțare,  care 
presupune ca spectatorul să nu se angajeze afectiv, „să nu se lase 
total  «antrenat», să «participe efectiv» la acțiune, ci dimpotrivă s-o 
privească detașat, să o judece, să ia poziție și să capete în fine, un 
îndemn  la  faptă.”  (Ovidiu  Drâmba,  Istoria  teatrului  universal,  Ed. 
Univers European). Efectul de distanțare brechtian înfruntă catharsis-
ul aristotelic,  iar  argumentul  principal  este acela că afectul,  trăirea 
înșală și hipnotizează logica. Curățirea de patimi devine un termen 
renegat din teritoriul teatrului, deși Brecht nu refuză orice prezență a 
esteticului. Romul Munteanu observă din nou modificarea – mai întâi 
la Erwin Piscator (unul dintre precursorii lui Brecht) și apoi la autorul 
Operei de trei parale – deși sentimentele nu sunt total excluse, ele 
sunt  subordonate  înțelegerii  raționale.  Astfel  începe  contraofensiva 
intelectului asupra afectului. Efectul de distanțare duce, după spusele 
lui  Brecht,  la  crearea „unui  climat  psihic  necesar  scrutării  lucide a 
unui fenomen”. 

Acest principiu al teatrului epic a fost teoretizat de Brecht mai întâi în 
legătură cu teatrul antic chinez. Cel mai important aspect este jocul 
actorului  chinez,  care,  „unui  artist  occidental  i  s-ar  părea  rece.” 
Dramaturgul german are însă un răspuns plauzibil  la acest reproș: 
„Artistul prezintă întâmplări pline de pasiune, interpretarea lui nu este 
fierbinte.” (pag. 147). Aceste aprecieri au putut să devină principii prin 
aplicarea lor în practica regizorală, aspect la care Brecht recunoaște 
un  aport  substanțial  al  soției  sale,  marea  actriță  Helen  Weigel  – 
celebra interpretă a Annei Fierling din piesa Mutter Courage și fiii săi.

În studiile sale teoretice, Bertolt Brecht operează un rechizitoriu aspru 
al  modalităților  dramatice  tradiționale,  caracterul  de  pamflet  fiind 
evident: „Adevărul este că vechile tipare ale dramaturgiei s-au dus de 
râpă. Nu prea are rost să cercetez cauzele, întrucât nimeni nu mai 
este  dispus  să  le  mai  utilizeze  vreodată.  Căci  trebuie  spus  odată 
pentru totdeauna, chiar dacă o generație întreagă de cronicari «cu 
experiență»  se  vor  pomeni  dintr-o  dată  s-o  ia  de  la  capăt  cu 
abecedarul teatrului: vechile tipare ale dramaturgiei nu mai au niciun 
fel de viață: orice încercare de reînnoire a lor este absurdă și se va 
dovedi zadarnică.” (pag. 33)

Ca specialist care își  extrage teoria din experiența practică, Brecht 
teoretizează mai  multe dimensiuni  ale spectacolului  dramatic:  jocul 
actorilor,  efectele  de  lumină,  decorurile,  mijloacele  de  expresie, 
muzica  sau  costumele.  Muzica,  de  exemplu,  capătă  o  importanță 
deosebită prin introducerea acelor  songuri – „cuplete intercalate în 
text și cântate de diferite personaje ale piesei” (Ovidiu Drâmba, op. 
cit., pag. 277); la spectacolele brechtiene decorurile unor scene sunt 
schimbate  fără  a  trage  cortina  –  o  nouă  convenție  a  teatrului 
tradițional fiind abolită.

Într-una dintre cele mai cunoscute piese ale lui Bertolt Brecht - Mutter 
Courage și fiii săi – personajul central trăiește experiența războiului din 
dublă perspectivă: ca mamă de copii ce urmează să fie sacrificați pe 
câmpul  de luptă și  ca negustoreasă care  câștigă mult  de  pe  urma 
războiului.  Alienant,  contradictoriu,  militant.  Cele  două  dorințe  anta-
gonice ale Annei sunt menite să sublinieze că psihismul individului nu 
este decât efectul  unei  rețele de fapte sociale irevocabile,  care ani-
hilează ființa.  Efectul  de distanțare devine unealta perfectă pentru a 
demonstra aceste idei – Mutter Courage este conștientă de situația sa 
contradictorie, acceptă și acționează în consecință.

Însă  este  important  să  precizăm  că  aceste 
teorii privind dramaturgia au în fundal un spirit 
activ,  extrem  de  angajat  cu  opinii  și  opțiuni 
politice  care  nu  de  puține  ori  influențează 
concepțiile  artistice.  Astfel,  de  la  ideea 
teatrului  politic  a  regizorului  Erwin  Piscator 
până  la  multe  din  punctele  esențiale  ale 
teatrului  epic  brechtian  nu  pare  să  fie  o 
distanță  prea  mare.  Ambii  se  declară  „fii  ai 
secolului științific”, adepți ai judecării obiective 
și  critice  rezultate  dintr-o  concepție  mate-
rialistă  și  dialectică  despre  lume,  după  cum 
remarcă Romul Munteanu: „În epoca noastră 
de înflorire deosebită a științelor, de progrese 
uriașe ale tehnicii, teatrul burghez, practicând 
un cult exclusiv al frumosului, se îndepărtează 
de  funcția  sa  socială  firească,  pierzându-și 
utilitatea  și  renunțând  la  orice  intenții  didac-
tice.  Reducerea  dramaturgiei  doar  la  un 
simplu  act  de  amuzament  înseamnă  degra-
darea ei, înstrăinarea ei de tendințele majore 
ale  epocii  noastre.”  Același  Romul Munteanu 
observă perfect această importantă trăsătură a 
teatrului  epic  brechtian: „...îmbogățirea sensi-
bilă a esteticii teatrului contemporan, realizată 
de pe poziții marxiste.”

Să  surprinzi  o  întreagă  viziune  în  câteva 
rânduri  este  un  demers  utopic.  Însă  putem 
selecta chestiunile definitorii ale concepției lui 
Bertolt  Brecht  asupra  dramaturgiei.  Așadar, 
teatrul epic este un tip de teatru nonaristotelic 
a  cărui  fundament  nu  este  catharsis-ul,  ci 
obiectivarea faptelor,  judecarea lor  critică.  În 
comparație  cu  teatrul  dramatic,  cel  epic  își 
dorește  să  poată  trimite  actorii  pe  scenă 
pentru  a  povesti  acțiunea;  să  nu  trezească 
stări  ci  să  faciliteze  o  înțelegere  obiectivă, 
limpede. Artistul de teatru epic nu trebuie să 
facă un rol care să farmece publicul spectator, 
ci  prin  jocul  său  să  îi  determine  acestuia  o 
implicare activă în plan social – spațiul unde 
arta își va pune amprenta prin faptă energică 
și luare de atitudine. Actorul nu se identifică cu 
personajul  pe  care  îl  interpretează  –  prin 
efectul  de  distanțare/  înstrăinare  el  „explică” 
receptorilor ceea ce s-a petrecut pe scenă.

Așadar întrebarea din titlul acestei lucrări poate 
fi reiterată: Aristotel sau Brecht? Sau inversată: 
Brecht sau Aristotel? Un răspuns vehement nu 
poate fi o soluție viabilă la o problemă atât de 
profundă  deoarece  o  asemenea  rezolvare  ar 
însemna un demers botezat în apele origina-
lității.  Și  cu toții  știm că, în  zilele  noastre cel 
puțin,  „a  fi  original  însemnă  a  face  o  mare 
prostie.” 

  © wikipedia.org
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Țin minte că eram în liceu încă și că auzisem la știri 
că Vargas Llosa urma să apară-n peisajul românesc și 
să susțină câteva conferințe prin vestul țării. Țin minte 
și  că  deși  nu îi  citisem opera pe atunci,  o  pasiune 
pentru scriitorii  sud-americani,  care practic mi-a fost 
mai  mult  indusă,  mă  înflăcărase  atât  de  tare  încât 
plănuiam în  secret  să dau o raită  prin  Cluj.  Nu s-a 
întâmplat  neapărat  așa.  Dar  am  urmărit  câteva 
înregistrări  din  timpul  conferințelor  respective  și  am 
cumpărat și cartea în jurul căreia s-a făcut atâta vervă 
încât, atunci când am văzut-o pe raft, în librărie, nici 
frate-meu nici prețul ei nu m-au făcut să renunț la a o 
avea.

Argumentul care precedă corpusul propriu-zis al cărții, 
este  de  fapt,  singurul  element  de  „noutate”.  De  ce 
spun asta? Pentru că restul e doar o variantă grafică a 
conferințelor  pe  care  le-am  văzut  cu  lejeritate  pe 
youtube.  Unii  s-ar  arăta  indignați,  pentru  că  într-
adevăr,  politica  asta  de  a  cheltui  facultativ  bani  pe 
ceva care poate fi obținut și moca pică cu greață la 
stomac. Dar eu nu-s indignată de asta. Eu am învățat 
că  hârtia  în  sine,  e  mai  document  decât  orice  altă 
formă în care se păstrează trecutul.  Așadar,  altceva 
m-a intrigat pe mine, nu comerțul. 

  

Mario Vargas Llosa, Chipuri ale răului în lumea de astăzi. 
Editura Humanitas, București, 2011

© fotografiromani.ro
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Argumentul cărții. Acel succint stimul, singurul în care se simte 
și  îndemânarea scriitoricească a lui  Liiceanu (pentru că  pe 
toată  întinderea  dialogului  scriitura  lipsește  cu  desăvârșire) 
constituie după mintea mea, sclipiciul cărții de față. Pe lângă 
laudele căutate prea atent, (care s-ar putea traduce printr-o 
admirație extremă – nimic condamnabil, de altfel) aici am găsit 
eu singura apropiere vizibilă de profunzime. Gabriel Liiceanu 
strânge  aici,  în  șapte  paragrafe,  cât  nu  reușește  pe  tot 
parcursul  dialogului  cu  maestrul.  Acesta  face publice  patru 
„secvențe” care, spune el, sunt singurele care i-au rămas de 
pe urma celor câteva zile în care a stat în preajma Nobelului  
peruan.

Prima secvență îi întruchipează pe cei doi la o masă, într-un 
hotel și este centrată pe prolificitatea uimitoare a lui Llosa: 
„Scriind zilnic, scriind pur și simplu zilnic. Când sunt acasă, 
lucrez de la 11 dimineața până la  6 seara,  zi  de zi,  cu o 
singură  pauză  scurtă  pentru  un  prânz  frugal.  Și  când 
călătoresc lucrez. Și aici, în hotel, am lucrat azi de dimineață 
două ore și după masa de prânz o oră.”

A doua  secvență  e  cu  învățăminte  scriitoricești,  cu  rețete 
proprii: „Rolul autorului nu e să-l tortureze pe cititor, ci, prin 
ficțiunea pe care i-o propune, să-l facă, într-un fel sau altul, 
să se simtă bine.”

Al treilea episod e un pic amuzant și  sadic pentru că pro-
cedura  „pomenilor”  între  artiști  mi-e  întrucâtva  cunoscută. 
Llosa, întrebat fiind ce are de gând să facă cu toate cărțile/ 
revistele pe care le-a primit de la fanii-autori pe care îi are, a 
povestit  cum,  în  timpul  vizitei  lui  Evtușenko  în  Columbia, 
acesta  a  primit  de  la  poeții  columbieni  câte  un  volum de 
poezie. Aproximativ 2000 de volume de poezie au fost găsite 
sub pat, în camera de hotel, după plecarea acestuia.

A patra secvență (cea mai emoționantă, după mine) implică 
sinceritatea  fatalistă  a  scriitorului  peruan.  La  afirmația  lui 
Liiceanu  cu  referire  la  împlinirea  totală  a  artistului  Vargas 
Llosa („Cred că aveți tot ce-și poate dori un om.”), răspunsul 
vine  tranșant:  „Dar  sunt  atât  de  bătrân,  Gabriel,  atât  de 
bătrân.”  Afirmația  asta  finală  și  faptul  că pentru  scriitor,  a 
scrie e totuna cu  a lucra  mi-au dat de gândit. Dar asta nu 
înseamnă  nici  pe  departe  că  păcatele  cărții  la  care  mă 
holbez încă în încercarea de a mai scoate ceva de analizat, 
au fost spălate. Nicidecum!

Posibil să mă mai fi regăsit în câteva rânduri, printre afirmațiile 
făcute de cei doi granzi literați. Spre exemplu, la un moment 
dat,  s-a  spus  că  literatura  nu  se  poate  face  fără  puțin 
jurnalism, ceea ce  e cât se poate de real. Dar în afară de 
asta,  nu  s-a  dezbătut  nicio  chestiune  rămasă  nedezbătută 
până  în  acel  punct  și  de  aceea,  recunosc,  am fost  puțin 
dezamăgită. Refuz să joc cartea diplomației și, cu riscurile de 
rigoare, îmi permit să am așteptări mai mari de la un deținător 
al Nobelului pentru literatură.

  

©
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„Nu ajută la nimic, poți să cânți corale, să 
rămâi uimit în fața canibalilor, să te cațeri 
de-a lungul unui trunchi de copac îndărăt 
cu două sute de ani, poți să zăvorăști luna 
pentru un nebun, să pelerinezi în cruciade 
inofensive,  cu  trupul  îngreunat  de  fier, 
până în Palestina, să-l asculți pe Buddha, 
să-l calmezi pe Mohammed, să-l crezi pe 
Hristos,  să  faci  de  strajă  în  fața  unui 
mugur,  să  pictezi  o  floare,  să  împiedici 
coacerea unui fruct,  și  mai poți încă:  să 
mergi  pe  urmele  soarelui,  de  îndată  ce 
acesta  se  dublează;  să  dresezi  câini  să 
miaune  și  pisici  să  latre,  să  redai  unui 
bătrân  de  100  de  ani  toți  dinții  săi,  să 
culegi,  ca  pe  niște  flori,  pădurile,  să 
irighezi  chelii,  să  castrezi  vacile  și  să 
mulgi boii, mai poți, dacă toate acestea ți 
se par lesnicioase (atât de repede ajungi 
să le dovedești pe toate),  să înveți limba 
neanderthalilor,  să  ciuntești  brațele  lui 
Shiwa, să extragi din capetele brahmanilor 
Vedele  învechite,  să îmbraci  pe Weddah 
cei goi, să împiedici îngerii să cânte în cor 
sus în ceruri, să-l mâni din spate pe Lao-
tse,  să-l  determini  pe  Confucius  să-și 
omoare  tatăl,  să-i  răpești  lui  Socrate 
paharul de cucută din mână și nemurirea 
din gură, toate acestea le poți face –, dar 
nu ajută la nimic, nimic nu ajută, nu există 
faptă, nu există gând în afara acelui unic: 
când se va termina odată cu ucisul?”

Ghilimelele sunt  printre cele mai corecte 
metode  cunoscute  de  semi-deghizare, 
chiar și atunci când inspirația se pierde-n 
vid,  iar  fratele  geamăn pur  și  simplu  nu 
vrea  să-și  facă  simțită  prezența  absolut 
deloc,  de  asta  voi  fi  obligat  să  utilizez 
înlocuitori cu actele la zi, din fericire. 

Mr.  Penguin  nu se poate abține din a citi  o mică fărâmă de 
înțelepciune  pusă  pe  hârtie  de  Elias  Canetti,  în  Provincia 
Omului, carte frumos colorată chiar și după a 15-a revedere sau 
recitire, după caz. Nu pot promite că veți fi satisfăcuți de paginile 
frumos  desenate  pentru  că  nu  știu  exact  marja  de  eroare  a 
statisticilor  imaginare,  inventate  sau  furate  de  la  persoane 
disponibile.

Atunci când Jimi Hendrix nu s-a încorporat pe hard disk-ul tău 
natural, când sticla verde a dispărut subit, când oamenii de pe 
stradă îți interzic să îți mai imaginezi situații (defapt încearcă, 
într-un mod brutal, grotesc, tranșant) sau nu ai un animal de 
companie căruia să i te confesezi ce faci, cum supraviețuiești, 
cum reușești să mai faci diferența între echivoc și negativ? Îți 
iei  doza  atemporală  de  Elias  Canetti  și  nu-ți  mai  pasă  de 
lucrurile menționate mai sus. E ca și cum ai ignora calitatea 
video  a  concertului  din  ʼ69  de  la  Woodstock  în  favoarea 
sunetului,  care  domnește.  Alegerile  (nu alea electorale)  sunt 
cele care contează până la urmă, somnul în detrimentul altor 
activități putând avea consecințe catastrofale sau nu, după caz 
(altora  le  place  somnul  și  nu  vorbim  aici  despre  capete 
umblătoare ca-n The Walking Dead). 

  

Ionuț Lucian
Rusu

Elias Canetti, Provincia omului. Editura Univers, București, 1985
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M-am abătut puțin de la subiect,  pe bună dreptate, însă am 
speranța că nu voi fi tastat pe lista ta cea-mai-puțin-specială, 
nu pentru că am încredere în tine sau ceva de genul ăsta, ci 
pentru că ți-ai irosi timpul în zadar, iar bateria de la laptop se 
descarcă într-un ritm amenințător.  Cu toate astea, Canetti  îți 
oferă în Provincia Omului un instrument cu baterii inepuizabile, 
odată pus în funcțiune: imaginația aia ascunsă, dar nu tocmai 
prăfuită. Vorbesc din propria experiență, a se interpreta după 
buna intenție  a fiecărui  individ care ar putea avea șansa să 
vadă  aceste  rânduri,  fie  pe  hârtie  sau  în  pdf.  Acum nu  îmi 
imaginez cum, în varianta electronică, s-ar putea cineva apuca 
de îngălbenit fraza de mai sus sau, de șters sau înlocuit... nu, 
nu. Nu știu acum dacă există vreo modalitate de a modifica o 
carte-n format pe hârtie, dar o să-mi imaginez partea negativă, 
având pe desktop o poză extrem de reprezentativă. Din motive 
tehnice nu am cum să v-o descriu, fiind mult prea gelos pe cei 
care folosesc zilnic  cerneala și  nu în scopuri  defensive,  așa 
cum  vorbea  predestinatul  cu  probabil  cea  mai  frumoasă 
caracatiță  din  lume.  Când  primești  o  caracatiță-junior  la 
grămadă cu niște pești, nu tocmai scumpi, știi că imaginarul s-a 
oprit, iar protecția consumatorului ar trebui să fie alertată (din 
pricina imaginarului, nu de alta). Mai revenim și cu picioarele 
undeva, aparent la nivelul pământului (oare?), și începem să ne 
gândim dacă l-am putea reînvia pe Canetti. Desigur, acum o să 
mă criticați aducând argumente referitoare la onestitatea mea, 
în timp ce eu voi preciza contextul afirmației mele anterioare: 
peste 100 de ani sau 2 secole? Bineînțeles, ca să mă asigur de 
reușita misiunii voi lua zilnic pastile pentru creșterea dramatică 
a speranței de viață pe care le găsești  mai mult ca sigur în 
partea neagră a internetului, nefăcând vreo aluzie la vreun site 
închis în ultima vreme, pe care găseai „orice”. Dacă pastilele 
nu  mă  vor  ține-n  viață  o  perioadă  îndelungată  atunci  voi 
antrena  acoliți  care  să  reușească  acest  lucru.  Ce  lucru? 
Reînvierea lui Elias Canetti  în caz că ați uitat (așa-i?). Acest 
procedeu ar presupune mai mulți pași pe care eu nu-i știu încă, 
dar dacă cineva ar face un film (SF?) despre asta poate că așa 

s-ar  întâmpla,  mai  mult  sau  mai  puțin. 
Astăzi,  deja  avem  holograme,  tablete, 
micro/  mini  dispozitive,  chestii  care  sunt 
sigur că au apărut și prin  Star Trek, deci 
raționamentul  de  mai  sus  este  aproape 
valid. Tot ce ne mai trebuie este un sce-
nariu previzibil, scris de un fost muzician 
care-și imaginează, pe bună dreptate, c-ar 
putea  fi  regizor  și  care  are  scrise  deja 
măcar 13 cărți despre cum afectează ima-
ginarul  mintea  umană.  Mai  sunt  și  alte 
variante  acceptate,  doar  că  nu  au  fost 
încă  oficializate,  fiind  încadrate  în  sfera 
realităților-posibile-neidentificate,  din  mult 
prea mult respect pentru zonele obscure 
și pentru visele ascunse undeva printr-un 
atlas de anatomie. Nu te teme, până vei 
reuși  să  spargi  codul  eu  voi  fi  de  mult 
adormit,  iar celelalte ființe vor  decide că 
timpul este o resursă rară, pusă la dispo-
ziție cu porția. 

Notă  personală  pe  care  o  voi  reciti  în 
viitor, de preferat în numărul 14 al revistei: 
nu ar trebui să te mulțumești niciodată... 
nici  măcar  atunci  când  ți  se  pare  că  ai 
descoperit nucleul imaginarului (sau orice 
altceva).  Până  la  urmă,  nu  trebuie  să 
aderăm  la  celebrul  sindrom,  deja  iden-
tificat  și  consacrat  în  spațiul  alsobist. 
Acestea fiind spuse, Canetti e doar înce-
putul, un punct de reper, poate că e forța 
aia invizibilă ce face funcțională aproape 
orice busolă.
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Androizi,  planeta  Marte,  război  nuclear, 
San  Francisco  într-o  lume  post-apoca-
liptică,  animale  electrice,  praf  radioactiv, 
ploaie  și  noapte continuă,  neoane multi-
colore,  o  societate  aflată  la  limita  dintre 
supraviețuire și moarte.

Rick Deckard, polițist și vânător de recom-
pense. Deja miroase a scenariu polițist cu 
elemente noir și cyberpunk. Scopul dom-
nului  Deckard  e  simplu...  vânează  orice 
android care și-a ucis stăpânul și  umblă 
ca  un  haiduc  prin  jungla  de  betoane  a 
orașului San Francisco. Nu pare o treabă 
specială,  dar  diferența  e  că  avansul 

tehnologic i-a prins din urmă pe oameni iar androizii devin tot 
mai deștepți și „umani”. Perfect, motivația lui Rick este și mai 
mare,  oricum  poate  diferenția  orice  android  de  om  folosind 
testul Voight-Kampff, care măsoară reacțiile subtile ale pupilei 
și emoțiile în fața unor întrebări ciudate. Nu intru prea mult în 
detalii dar ceea ce contează e că Rick se află în căutarea a 6 
androizi de tip Nexus 6 (nu telefonul) care au fugit de pe Marte.

Cred că vă imaginați ce se întâmplă când trăiești înconjurat de 
praf radioactiv... devii „special”. În paralel cu povestea lui Rick 
se  petrece  și  cea  a  lui  J.  R.  Isidore,  un  individ  cu  abilități 
mentale  scăzute.  Trăind  într-un  cartier  părăsit,  acesta  se 
întâlnește la un moment dat cu unul dintre androizi și în final 
face legătura dintre cele două planuri datorită... spoiler! Chiar 
credeți că vă povestesc tot ce se petrece în carte?

  

Răzvan Haciu

Philip K. Dick, Visează androizii oi electrice?  Editura Nemira, București, 2014

Titlu original: Do Androids Dream of Electric Sheep?
Autor: Philip K. Dick
Limbă originală: Engleză
Ediție princeps: 1968

Blade Runner © biomechanicalrhetoric.files.wordpress.com
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Într-o lume devastată oamenii aveau nevoie de o speranță și 
o evadare din realitate. Așa a apărut Mercerismul, un fel de 
religie.  Pe  scurt,  oameni  din  toată  lumea  folosesc  niște 
aparate care le interconectează sentimentele în mod „online” 
și fac schimb de experiențe. Un fel de rețea de socializare 
dar  mult  mai  eficientă  și  fără  95% din prostiile  pe care le 
conține. Acum ajungem la Mercer, care e un Iisus versiunea 
2.0. Totuși parcă e prea frumos ca să fie adevărat. Salvarea 
pentru o civilizație care aproape s-a autodistrus? Improbabil. 
Dovadă, Mercer era un bătrân bețiv și mincinos. Parcă sunt 
într-un  déjà-vu.  Dar  nu  mă  leg  acum de  religiile  prezente 
pentru că sunt un creștin bun și țin la aproapele meu.

Există câteva teme principale ale cărții care trebuie mențio-
nate. Prima ar fi empatia și întrebarea dacă androizii au așa 
ceva. O dilemă uriașă care îl frământă pe Rick constant. Mai 
adăugăm și  conflictul  dintre  ce  este  real  și  ce  nu (religia, 
androizii,  înțelegeți  voi),  plus  degenerarea totală  a  lumii  și 
parcă s-a creat rețetă perfectă a otrăvii fără antidot.

Cred că la început v-ați întrebat ce înseamnă titlul ăla ciudat. 
Nu  pot  dezvălui  multe  detalii  dar  un  indiciu  ar  fi  ca  toate 
cuvintele sunt oarecum în antiteză și reprezintă o idee cen-
trală în înțelegerea personalității lui Rick și a androizilor.

Dacă  nu  aveți  dorința  sau  timpul  necesar  citirii  cărții  vă 
recomand filmul Blade Runner, care este inspirat din opera lui 
Philip K. Dick și este probabil unul dintre cele mai bune filme 
SF/ cyberpunk apărute.
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N-am mai pus mâna pe o carte de... ahm, mult. Mă rog, a nu se 
înțelege greșit,  am mai  pus mâna pe cărți,  le-am atins (nu sunt 
alergic sau altceva), doar că de când am răsfoit ultima dată una a 
trecut ceva vreme... multă vreme. Umblând prin bibliotecă de colo 
colo, de la un raft la altul (biblioteca școlii, desigur; biblioteca mea 
personală are două rafturi mari și late) m-am oprit asupra secțiunii 
de istorie. Mi-au atras atenția vreo trei cărți, dar cu precădere cea a 
lui Stefan Zweig:  Orele astrale ale omenirii. Despre acest autor nu 
știam nimic – și încă nu știu foarte multe. Dar, esențialul: austriac, 
faimos în  anii  1920-1930, nevoit  să-și  părăsească țara  odată cu 
venirea naziștilor la putere. Nu știu de ce am ales această carte, dar 
știu că doamna bibliotecară a avut și ea contribuția ei. Iar cei de la 
Humanitas au făcut o treabă excelentă în conceperea coperții (a se 
vedea în  stânga  sus).  Poza  de  pe  copertă  reprezintă  Montarea 
cablului telefonic transatlantic: John și Jonathan își dau mâna – o 
xilogravură de Baker & Goodwin (mulțumim coperta 4).

Hmm... prea multe detalii de natură tehnică, nu? Gata. Așadar, de 
ce  Orele  astrale  ale  omenirii? Păi...  păi...  cred  că  e  destul  de 
evident. Nu? Nimic? Orele astrale? Doesn’t ring any bells? Dacă nu 
v-ați prins nu-i nimic, două pagini de prefață vă așteaptă ca să vă 
ofere niște explicații. Cartea în sine este alcătuită dintr-o serie de 
„miniaturi  istorice”.  10  mai  exact.  Acesta  este,  de  fapt,  motivul 
pentru  care  am  ales  cartea.  Mi  s-a  părut  interesanta  ideea  de 
miniatură istorică. Și chiar este interesantă. Astfel, suntem plimbați 
dintr-un  colț  al  lumii  într-altul,  dintr-o  epocă  în  alta.  De  la 
conchistadorii spanioli ce se avântă în Lumea Nouă, la speranțele 
bizantinilor  care  se  năruie  odată  cu  căderea  zidurilor  Constanti-
nopolului în fața tunurilor otomane. De la nașterea Marseillezei și 
eșecul  mareșalului  Emmanuel  de  Grouchy,  la  încercarea  de  a 
cuceri  Polul  Sud. Toate ne sunt  prezentate într-o manieră unică, 
cum nu cred că au mai fost spuse vreodată. Și mai mult, respectă 
adevărul  istoric,  nefiind  alterate  de  subiectivism.  Însuși  autorul 
afirmă acest lucru: „Nicăieri nu am încercat să schimb, prin vreo 
născocire  proprie,  nuanțele  sau să  accentuez cumva adevărurile 
sufletești  ale întâmplărilor exterioare sau interioare. Căci în acele 
momente sublime în care creează în mod desăvârșit istoria nu are 
nevoie  de  o  mână  care  s-o  ajute.  Acolo  unde  cârmuiește  cu 
adevărat  ca  poetă,  ca  dramaturgă,  nici  un  poet  nu  trebuie  s-o 
depășească.”

  

Titlu original: Sternstunden der Menschheit
Autor: Stefan Zweig
Limbă originală: Germană
Ediție princeps: 1927

Stefan Zweig, Orele astrale ale omenirii. Editura Humanitas, București, 2013

Alexandru Pavel
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Vizavi de poezie, spre surprinderea mea și a voastră, una 
dintre miniaturi se găsește sub forma unui poem. Acesta este 
bazat  pe  evenimentele  din  22  decembrie  1849,  când 
Dostoievski trebuia să fie executat pentru trădare. Noroc că 
țarul i-a comutat pedeapsa, altfel literatura rusă ar fi avut un 
mare gol. 

Nu vreau să intru prea mult în detalii pentru a nu vă periclita 
șansele de a acorda ceva atenție cărții, dar trebuie să o fac 
puțin pentru a vă stârni interesul dacă nu am făcut-o deja. 
Știe cineva povestea lui  Vasco Núñez de Balboa (nu, nu e 
rudă cu Rocky Balboa; nu are nici o treabă cu boxul)? Sau 
despre încercarea sa de a „evada în nemurire”? Vorbim aici 
despre  cucerirea  Lumii  Noi  (a.k.a.  America).  Ce-i  drept, 
evadarea i-a reușit parțial, altfel nu am fi vorbit despre el 
acum.  Dar  soarta  nu  a  fost  suficient  de  îngăduitoare. 
Dorința sa era de a face ceva remarcabil  pentru care să 
rămână  în  istorie.  Și  reușește  acest  lucru.  Este  primul 
european care vede Oceanul Pacific. Totuși, dorința sa era 
de a face ceva și mai mare – să cucerească Imperiul Inca. 
Dar,  cum  nu  le  poți  avea  pe  toate,  Balboa  își  găsește 
sfârșitul pe eșafod, după ce este arestat de un fost tovarăș 
de  arme,  însuși  Francisco  Pizzaro,  la  ordinul  unui 
guvernator  invidios  pe  succesul  lui  Balboa.  Și  să  nu-mi 
spuneți  că  nu  știți  cine-i  Pizzaro.  El  e  cel  care  a  adus 
sfârșitul Imperiului Inca. Dar aceasta este doar povestea de 
suprafață  a  uneia  dintre  miniaturi.  Trebuie  neapărat  să 
cunoașteți ascensiunea lui Balboa de la rebel la adelantado 
(co-guvernator) en gros & en détail.

Ce-aș mai putea să va zic... păi l-am pomenit mai înainte pe 
un anume mareșal, Emmanuel de Grouchy. Până să citesc 
„Minutul lumii la Waterloo” habar nu aveam cine e și ce rol 
a jucat în ultima bătălie a lui  Napoleon. Dacă Talleyrand, 
Ney  sau  Wellington  și  von  Blücher  îmi  erau  nume 
cunoscute și puteam să le asociez cu această bătălie, pe 
Grouchy nu știam unde să-l plasez. Și cu atât mai puțin să 
știu  că  ar  fi  putut  schimba  deznodământul  luptei.  Tot  ce 
trebuia să facă pentru a aduce victoria lui Napoleon era să 
ignore  un  ordin.  Trebuia  doar  ca  în  momentul  începerii 
bătăliei  să urmeze sfaturile ofițerilor săi și  să se îndrepte 
într-acolo,  renunțând  să  mai  orbecăiască  prin  ploaie  îm-
preună cu 1/3 din armata franceză în presupusa direcție de 
retragere a armatei prusace (care a reușit să-i fenteze cu 
grație și să facă joncțiunea cu armata engleză). Napoleon 
știe că victoria va fi a celui care primește primul întăriri. Dar, 
în  ciuda  curierilor  trimiși,  Grouchy  este  de  negăsit.  Un 
subaltern  prea  credincios  și  un  bilet  care  a  ajuns  prea 
târziu. Elementele care au schimbat destinul unui imperiu.

Da, probabil o să spuneți că am intrat în detalii, dar atât vă 
zic: merită! Pentru cultura generală.

  

© nndb.com
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Dicționar de sociologie (John Scott, Gordon Marshall)
Această lucrare reprezintă un instrument de lucru indispensabil pentru toți aceia care doresc să 
înțeleagă fenomenele sociale, cauzele și implicațiile lor. El poate fi folosit de studenți, profesori, 

cercetători, precum și de publicul general interesat de sociologie și de legăturile 
acesteia cu alte discipline. Prin prisma celor 140 000 de exemplare vândute, 
este unul dintre cele mai căutate și apreciate dicționare de acest fel. Prima ediție 
a Dicționarului a fost publicată în 1994 de Oxford University Press, iar forma 
actuală reprezintă a treia ediție revizuită. Astfel, cuprinde și referiri la ultimele 
evoluții din domeniile de cercetare evocate. Dicționarul înglobează mai multe 
categorii de informații, care nu se limitează la ariile de cercetare ale sociologiei. 
Prezența unor articole care ilustrează legăturile sociologiei cu economia, 
psihologia, politologia, filosofia, antropologia, medicina, istoria sau statistica 
demonstrează pluridisciplinaritatea lucrării. Biografii ale celor mai importante 
personalități care au activat în sociologie și în domeniile conexe – Bourdieu, 
Comte, Durkheim, Giddens, Goffman, Parsons sau Weber, de exemplu – sunt de 
asemenea incluse în Dicționar. Tot aici se regăsesc și metode și tehnici de 
cercetare sociologică, explicate și exemplificate, dar și bibliografii care pot ajuta 
pe oricine dorește să aprofundeze anumite chestiuni. În plus, Dicționarul 

furnizează o serie de analize riguroase ale celor mai noi tendințe din domeniu, mai ales ale celor din 
cadrul școlii britanice de sociologie.

Secretele morții lui Mussolini (Luciano Garibaldi)
Ultimele acțiuni și decizii ale lui Mussolini (plecarea din Milano, cu un convoi de 
mașini și camioane, care se îndrepta, se pare, fie spre o redută din Alpi, pentru o 
ultimă înfruntare, fie spre o altă destinație) rămân încă sub semnul misterului. 
Luciano Garibaldi încearcă să răspundă la o serie de întrebări legate de 
secretele morții lui Mussolini. A avut Ducele un plan, chiar și unul disperat, care, 
la un moment dat, nu a mai funcționat? După cercetări aprofundate, care au 
durat 30 de ani, și multe interviuri cu martori oculari sau participanți direcți la 
evenimentele de  atunci, Garibaldi ne oferă câteva scenarii posibile ale morții lui 
Mussolini. Consecvent în felul său de a fi, Ducele s-a considerat mereu un 
aventurier revoluționar, pregătit să-și joace și ultima șansă. Dar, așa cum ne 
arată istoria, el avea mereu grijă, înainte de a intra în joc, să aranjeze cărțile în 
așa fel încât șansa să-i fie întotdeauna prielnică. 
Și-a jucat Mussolini ultima carte pe 28 aprilie 1945 sau Winston Churchill i-a 
întins o cursă... fatală? „Garibaldi nu acceptă opinia comună, conform căreia 
Mussolini și amanta lui devotată, Claretta Petacci, ar fi fost executați de 
partizanii comuniști din mișcarea de rezistență. Dimpotrivă, el încearcă să 

dovedească în cartea sa că aceștia ar fi fost uciși la insistența serviciilor secrete britanice, din ordinul 
direct al lui Winston Churchill.”, Library Journal. Luciano Garibaldi s-a născut la Roma, în 1936. Are în 
spate o lungă carieră de istoric și jurnalist profesionist. Este autorul mai multor lucrări de cercetare 
istorică, specializându-se în fascismul italian și în cel de-al Doilea Război Mondial.

  

„O bibliotecă bună nu va fi niciodată prea 
ordonată, nici prea prăfuită, întrucât 

întotdeauna va fi cineva în ea, luând cărţi 
de pe rafturi şi stând până târziu să le 

citească.”  
                                  

Ionuț-Lucian
Rusu

(Lemony Snicket)

Categorie: Istorie
Format carte: 13x20
Număr pagini: 320

Categorie: Sociologie
Format carte: 13x20
Număr pagini: 848
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Eugenism și modernitate. Națiune, rasă și biopolitică în Europa (Marius 
Turda)

„O carte inovatoare ce pune accentul pe relaţia profundă care există între 
eugenism  şi anumite strategii moderniste de regenerare a societăţilor moderne. 
Astfel, Marius Turda demontează mitul conform căruia naţionalismul biologic sau 

preocupările legate de «igiena» rasei s-au limitat la al Treilea Reich şi îi 
încurajează pe toţi cei interesaţi de istoria lor naţională să analizeze temeinic 

modul în care  eugenismul şi biopolitica i-au sedus pe unii dintre intelectualii de 
marcă ai renaşterii naţionale chiar şi în ţări «culturale» precum România.” (Roger 
Griffin, profesor de  istorie contemporană a Europei, Oxford Brookes University)
Marius Turda este o prezenţa vibrantă în istoriografia Europei moderne. Studiile 
sale despre eugenism au încadrat ferm România pe scena mondială, ca spaţiu 
semnificativ de activitate a acestei mişcări. Eugenism şi modernitate. Naţiune, 

rasă şi biopolitică în Europa (1870-1950) reprezintă o sinteză utilă din punctul de 
vedere al elementelor factuale prezentate, multe dintre ele necunoscute atât 

specialiştilor, cât  şi publicului mai larg.

Conceptul de sine și performanța școlară (Versavia Curelaru)
Lucrarea se constituie într-o sinteză a cercetărilor teoretice și empirice care 
evidențiază rolul sinelui în motivarea și autoreglarea învățării școlare. A fost 

analizată valoarea motivațională a dimensiunilor stabile ale sinelui (sentimentul 
valorii personale, competențele percepute), în raport cu cea a unor structuri mai 
dinamice, cum ar fi autoeficacitatea percepută. Tema tratată în acest volum este 

de maximă importanță pentru domeniul educațional, întrucât ea oferă un 
fundament științific pentru aplicațiile practice din clasă: autoreglarea eficientă a 

învățării, structurarea sarcinilor școlare, autocunoașterea și dezvoltarea 
personală, reziliența școlară. Lucrarea se adresează atât studenților de la 

psihologie care au nevoie de o introducere monografică în temă, cât și 
practicienilor (consilieri școlari și profesori diriginți) preocupați de înțelegerea 

cauzalității complexe a performanțelor școlare.
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Nu știu ce să cred despre comunism având în vedere că nu am „gustat” perioada aceea,  
dar pe baza informațiilor primite de la bunici, părinți, orele de istorie (nu-i așa că vă place 
mult istoria?) și articolul citit o să încerc să-mi fac o opinie care, sper eu, sa fie cât de cât  
corectă. Ok! Deci lucrul care m-a speriat cel mai tare legat de acest regim politic e lipsa de 
libertate. Adică nu mi se pare bun absolut deloc să fie cenzurate anumite cărți, filme doar  
pentru că ar putea „divulga” anumite informații ce l-ar pune pe om să se întrebe, să înceapă 
să gândească (imaginați-vă doar cum ar fi fost să existe și acum... Bye bye facebook and 
internet!). Astfel, o să le mulțumesc „zeilor” că m-am născut după ’89 și nu mai înainte.

De fapt...  singurul motiv pentru care am văzut (adică  citit  în articol) că oamenii  ar vrea 
revenirea la regimul comunist sunt „serviciile și casa”. Lucruri pe care le-am avea și acum 
dacă statul român n-ar fi spoliat zilnic de averea sa. De aceea majoritatea populației preferă 
să se stabilizeze prin alte țări cu o economie prosperă și un sistem de guvernare bine pus la 
punct  (chestie  pe  care  o  înțeleg...  nici  eu  nu  prea  aș  vrea  să  locuiesc  aici).  Oricum 
răspunsul meu e următorul: Nu aș aduce  comunismul înapoi ci aș îndepărta „rămășițele” 
din urma lui. România e o țară cu un regim democratic condusă de niște „hiene” care în 
final vor lăsa în urma lor... nimic. [E.O.M.]

Cosmologie. Interesant articol. Așa mi-am spus. Dar informațiile de aici m-au făcut puțin cam gânditoare. Eu,  
când priveam cerul, simțeam că asist la un show live, pe când, de fapt, văd în reluare. Și de ce? Pentru că  
Eminescu s-a gândit să „strice” asta. În fine, probabil o să-l iert cândva. Putea să mai dea câte ceva și revistei 
Als Ob (nu că n-ar fi faimoasă, dar n-ar strica ceva publicitate de la Eminescu, sau măcar o poezie). Să revenim 
la cosmologie. Cosmologia este pe scurt un nod de discipline, care nu poate fi desfăcut nicicum. Decât dacă  
găsim un briceag foarte bun și cu motive bine întemeiate. Cosmologia este și un cerc în care te învârți după  
răspunsuri. Dar degeaba dacă ele se află în patrulater. Collingwood a observat, de-a lungul vremii trei moduri de 
abordare a omului față de natură: ● „Marie, cade cerul pe mine!” ● „Știi, de fapt, Marie, mecanismele care se 
petrec în natură sunt atât de complexe încât cerul pare că o să cadă pe mine...” ● „Cerul se trage dintr-un  
munte care stă să-și arunce bolovanii pe mine, Marie!”

ERROR 404! Poate nu am citit eu cu atenție, dar acest articol este atât de circular. Nu știu despre alții, dar pe  
mine m-a dus în eroare rău de tot. Ok, grecii credeau că dacă plouă, e sfârșitul lumii. Și e din cauza lor. Ok,  
acest lucru e puțin la extremă. Dar asta era teoria lor. Bun, următorul lucru... Cel cu abordarea proceselor fizice,  
mi se pare perfect funcțional, dar nu complet. Iar apoi, BOOM. Dumnezeu – chiar el. De ce e prezent peste tot? 
Nu sunt ateistă, dar în ziua de azi toate lucrurile pe care le aud par a fi minciuni. Chiar și Biblia. De ce n-ar fi 
Biblia o carte de povești sau de nuvele? Îmi cer scuze Dumnezeu, dar... show me a sign! Și în ultimul rând,  
nelipsita evoluție a naturii. Unde oamenii evoluează din plante și elefanți, soarele izvorăște din iarbă și munții din  
pietre. Sună a basm, nu-i așa? Deci, care e adevărul? Niciodată nu-l vom ști. Și e trist, pentru că condiția de om 
ne limitează posibilitățile. Sau omul nu e interesat. Până la urmă, ce-i pasă lui că el a evoluat dintr-un hidrant 
uitat de lume, la capătul viselor? [I.A.M.]

  

El
en

a 
O

liv
ia

  M
at

ei

Sorin Bocancea - „După 25 de ani, despre comunism în România”
(în Timpul, nr. 178, ianuarie 2014, p.17)

Adrian Niță - „Istoria gândirii cosmologice” (în Timpul, nr. 177, dec.2013, p.3)
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Diana Elena Știrbu

l iterosfera



Românii au început să plece din țară prin anii 1800. Motivele? Diverse. Unii au plecat din cauza măsurilor de 
pedepsire ale rușilor, turcilor, ungurilor, un alt motiv a fost criza funciară. Dacă înainte de cele două războaie  
mondială cei care părăseau România erau țăranii, odată cu sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial o altă 
categorie de români, una mai importantă, ne părăsesc țara  – intelectualii.  Părerea mea este că plecarea 
acestei categorii  de oameni poate fi numită o adevărată pierdere. De ce? Spre exemplu, „l-am pierdut pe 
Eliade în 1986” și chiar dacă în România s-a început republicarea operelor lui, nici până astăzi nu s-a reușit 
în totalitate. Unii spun că regimul comunist era perfect. O aud deseori pe bunica spunând că pe timpul când 
comunismul era prezent în țară, era mai bine. Oare era? Dacă era perfect, cum se face că atâția meseriași 
au plecat din țară pentru „a-și încerca norocul”? Cum este posibil ca intelectualii să fie persecutați? Cum se 
poate ca industriașii să fie nevoiți să fugă ca să-și salveze viața?

Constantin Brâncuși ne spune: „Am făcut  stânga-mprejur,  fără nici  un salut  militar,  spre marea panică și 
spaimă a doctorului Gerota, de față... și dus am fost, pomenind de mama lor”. Criticile au fost adevăratul  
motiv pentru care sculptorul a plecat? Dar se poate ca artistul să-și fi dorit de mult să plece și doar avea 
nevoie de bani, iar când a primit jumătatea de sumă de la Carol Davila, suma de care artistul avea nevoie 
pentru a ajunge la Paris (unde urma să-și continue studiile), a plecat. Însă ce s-ar fi întâmplat dacă Brâncuși 
nu ar fi plecat? Ar fi fost același sculptor? Ar fi fost la fel de cunoscut? Regizorul de teatru Radu Afrim, afirmă:  
„Brâncuși n-ar fi existat dacă n-ar fi plecat din România“. Este posibil ca Radu Afrim să aibă dreptate.

Lista intelectualilor care au părăsit România  și s-au stabilit definitiv în străinătate este lungă: Emil Cioran,  
care menține câteva legături cu țara natală, Mircea Eliade, care îi privea pe români cu compasiune și mulți  
alții.  Însă ce s-a întâmplat cu Ioan Petru  Culianu? Cazul său nu a fost elucidat nici în momentul de față. 
Ciudat, nu? Însă, totuși, există semne că cauza morții sale este de natură politică. Povestea lui Sabin Păutza 
este una  happy, oarecum, de fapt seamănă cu poveștile din copilăria noastră în care personajul principal 
reușește să treacă peste toate greutățile și  totul  se termină frumos, astfel  eroul  trăiește până la adânci 
bătrâneți. În cazul său, el a reușit să se adapteze la noul stil de viață, și a continuat să compună piese, iar  
talentul său l-a ajutat să devină un compozitor celebru.

Trebuie să recunosc că Mircea Gheorghe a avut mult curaj pentru a pleca din România, doar din dorința de a  
lua totul de la capăt, „Plecând, am lăsat totul în urmă și experiența într-o nouă țară, cu noi coduri sociale, 
mentalități  și  proiecte  naționale  a  fost  complexă,  cu  urcușuri  și  coborâșuri,  desigur,  dar,  în  ansamblu,  
frumoasă”, spune el. Leo Butnaru ne amintește de cele mai importante personalități ale diasporei românești: 
Antioh Cantemir, primul poet modern al rușilor, însă după cum spune și el, „de ce nu ar fi fost el primul poet 
modern al nostru?”.

Se poate spune că unii au avut și noroc, dar spre exemplu, ce s-ar fi întâmplat dacă soprana Elena Moșuc nu 
ar fi participat și nu ar fi câștigat concursul muzical internațional ARD, de la München? Poate că dacă toate 
aceste personalități, toți acești oameni talentați, toți acești intelectuali nu ar fi părăsit România, țara noastră 
ar fi avut alt statut, poate că literatura noastră ar fi fost „mai timpurie și mai bogată”. [D.E.Ș.]

  

„Dacă tot te-ai hotărât să te apuci de citit, poate că cel mai bine

ar fi să citești mai întâi articole din reviste. Altfel, vei fi nevoit să suporți 

rigorile legilor alsobiste în vigoare.”

Adina Scutelnicu - „Diaspora sau România de dincolo”
(în Timpul, nr. 177, dec.2013, pp.16-17)
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RESEARCH - capitolul de Studii și Cercetări care a avut, la primul număr, ca temă creativitatea specifică 
domeniului  teatral  și  pedagogiei  de  specialitate.  În  numerele  care  au  urmat:  tema  expresivității  și 
creativității scenice atât în teatrul dramatic, cât și în cel muzical, atât în școala de teatru, cât și în instituțiile  
teatrale;  un  capitol  bogat  de  cercetare  numit  Events,  cuprinzând  transcrierea  conferinței  domnului 
Christopher Wynn și a conf. univ. dr. Octavian Saiu („Cultural Diplomacy and the Flowering of the Human 
Spirit”); transcrieri ale conferințelor prezentate în 2012 în cadrul Sesiunii de shakespearologie a Festivalului 
Internațional Shakespeare de la Craiova; studii metodologice de lect. univ. dr. Puiu Șerban, conf. univ. dr.  
Mircea Gheorghiu; articole pe tema dramaturgiei caragialiene, filmul de music-hall, antrenamentul vocal.

INTERVIEW  -  interviuri  cu  profesorii  Facultății  de  Teatru  își  propune să-i  facă  cunoscuți  ca  artiști  și 
pedagogi  studenților  de azi  și  de mâine.  Sunt intervievați  profesori  marcanți  ai  UNATC: prof.  univ.  dr. 
Adriana Marina Popovici, prof. univ. dr. Gheorghe Ceaușu, prof. univ. dr. Tania Filip, prof. univ. dr. Tudor 
Mărăscu (publicat chiar imediat după momentul dispariției domniei sale)

BOOK REVIEW - recenzii ale cărților de specialitate, inclusiv cele ale cărților publicate de către profesorii  
universităților de profil  din toată țara, ca și  manuale,  reviste și  antologii  de interes pentru profesorii  și  
studenții de specialitate.

  

Florin Onică
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PERFORMANCE - o oglindă a producțiilor de master și 
anul  III  al  ciclului  de  licență  (prezentate  la  Sala 
Berlogea,  Studioul  Ion  Cojar,  Studioul  Adrian  Pintea, 
Casa  de  Cultură  Nicolae  Bălcescu,  etc.)  menit  să 
promoveze  studenții  absolvenți.  Capitolul  cuprinde 
cronici  și  recenzii  a  zeci  de  spectacole  studențești, 
ilustrate prin fotografii reprezentative.

REMEMBER  -  este  un  capitol  apărut  dintr-o  tristă 
necesitate:  prezervarea memoriei  unor  mari  artiști  pe 
care i-am pierdut de curând: marele regizor Liviu Ciulei 
(căruia  îi  este  dedicat  jumătate  din  volumul  3  din 
decembrie 2011, publicând articolele sale din perioada 
1956-1979),  regizorul  și  profesorul  universitar  al 
UNATC, Tudor Mărăscu, actorul Emil Hossu, actorul și 
Directorul Teatrului Excelsior Ion Lucian.

  

„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.”

l iterosfera

Concept este o revistă universitară 
reprezentativă pentru domeniul Artele 
spectacolului (teatru, coregrafie, 
cinematografie, media și muzică) editată de 
Departamentul de Cercetare al Universității 
Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L.Caragiale” București. Colegiul de redacție 
a menținut rubricile permanente ale revistei, 
adăugând cu timpul și unele noi. De altfel, 
revista CONCEPT este publicată în 
continuarea revistei ATELIER (2001-2005), 
coordonată de prof. univ. dr. Adriana Popovici, 
ce a marcat debutul cercetării în domeniu din 
cadrul UNATC, având de asemenea rubrici 
permanente de traduceri ale unor texte 
esențiale, comunicări științifice, studii 
doctorale și colaboratori de la toate 
universitățile de profil din țară și din 
străinătate.
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