




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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Două cursuri televizate, ținute la Collège de France, care înfățișează, într-o formă clară și sintetică, cele 
mai recente achiziții ale cercetării asupra televiziunii. Primul („Platoul și culisele lui”) demontează 
mecanismele cenzurii invizibile ce acționează pe micul ecran și dezvăluie câteva dintre secretele de 
fabricație ale acestor artefacte care sunt imaginile și discursurile de televiziune. Cel de-al doilea 
(„Structura invizibilă și efectele ei”) explică felul în care televiziunea, care domină lumea jurnalismului, a 
alterat până în profunzime funcționarea unor universuri atât de diferite precum cele ale artei, literaturii, 
filosofiei ori politicii, și chiar ale justiției și științei, prin introducerea în sânul acestora a logicii 
audimatului, adică a supunerii demagogice la exigențele plebiscitului comercial.

Literatura are de jucat un rol vital; dar pentru aceasta ea trebuie să fie înțeleasă într-un sens general și susținut, 
sens care a prevalat în Europa până la sfârșitul secolului al XIX-lea și care e astăzi marginalizat, în timp ce o 
concepție absurdă și limitată este pe cale să triumfe. Cititorul obișnuit care continuă să caute în operele pe care le 
citește răspunsul la întrebarea ce anume îi dă sens vieții are dreptate atunci când se revoltă împotriva profesorilor, 
criticilor și scriitorilor care îi spun că literatură nu vorbește decât despre ea însăși sau că transmite numai 
dezamăgire. Dacă n-ar avea dreptate, lectura ar fi condamnată să dispară în cel mai scurt timp.

Fericirea are o istorie: ea nu a fost întotdeauna considerată un scop al existenței și nici ideal de viață; unii au 
preferat înțelepciunea sau dragostea. În plus, ea a fost reprezentată sub diferite forme de-a lungul vremii: ca un 
paradis, apoi, odată cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, sub forma unei societăți de oameni liberi și 
egali. În acest dialog pe trei voci, fericirea își spune povestea, de la nașterea sa, în filosofia Greciei antice, până la 
afirmarea ei politică în 1789, trecând prin reprezentarea ei paradiziacă în sânul credinței creștine.

Într-o zi, acum circa 3 300 de ani, în Orientul Apropiat, lângă peninsula Sinai, a apărut ideea unui Dumnezeu unic. „Inventatorul” 
acestui dumnezeu se numea Moise. De ce Dumnezeul unic i „s-a arătat” lui Moise? De ce tocmai acolo? Cine este acest 
Dumnezeu în comparație cu numeroșii dumnezei care îl înconjoară? Cum se manifestă? De ce „se aliază” cu un popor? Care e 
sensul Decalogului pe care El l-a dat poporului „său”, Israel? Cum îl văd evreii pe acest Dumnezeu și ce spun despre El? Ce 
înseamnă pentru ei? De ce nu-i rostesc numele? Ce legături există între Biblie și Talmud? Cine era Isus pentru primii creștini? 
Cum este înfățișat în Evanghelii? De ce l-au numit Cristos sau Fiul lui Dumnezeu? De ce creștinii vorbesc despre un Dumnezeu 
„Trinitar”? Cum au ajuns la această idee? Nu cumva se întorc la o formă de politeism? Fără să apeleze la un jargon inaccesibil, 
fiecare cu știința și convingerea sa, trei specialiști răspund unor întrebări pe care ni le punem cu toții.

O carte necesară pentru înțelegerea limbajului, fără de care civilizația nu ar fi fost posibilă. Un volum 
complex, dar prietenos, în care antropologia, lingvistică, filosofia și neurobiologia încearcă să pună cap 
la cap unul dintre cele mai complicate puzzle-uri. Descoperirile uluitoare făcute de antropologi, lingviști 
și neurobiologi ne permit acum să o luăm pe urmele limbajului începând cu primele fosile. Trei mari 
cercetători își trec unul altuia ștafeta în acest volum, pentru a depăna, într-un dialog pe înțelesul tuturor, 
una dintre cele mai frumoase povești ale noastre, și cu siguranță cea mai aparte.



După nu foarte multă gândire, pentru că așa se întâmplă lucrurile câteodată, adică  
strict intuitiv, fără nicio inferență sofisticată,  fără nici o inducție mai mult sau mai  
puțin completă, am stabilit că maximum în cultura românească este talciocul. Iată  
cum mi se pare că stau lucrurile. Te trezești cât mai dis-de-dimineață, parcurgi cei  
60 de kilometri până la urbea care găzduiește unul „decent”, străpungi aerul rece al  
iernii  cu  trupul-glonț,  pentru  că  undeva  în  piept  îți  freamătă  ceva  așa,  ca  o  
nerăbdare,  ca o promisiune feciorelnică,  plătești  taxa de un leu și  o  gorgonă și  
pătrunzi.  În  aproximativ  primele  zece  minute  toată  adrenalina  și  febra  
necunoscutului și promisiunii secrete a unei achiziții fantastice dispare ca luată de  
mâna  unui  demon  răuvolent.  Ca  niște  viermi,  ca  niște  rădăcini  pline  de  mâlul  
existențial, ca niște bizare corcituri entropice lucrurile cărate de oameni de acasă, cu  
același misticism mercantil, în fiecare duminică, încep să se târască în jurul tău, să  
se arcuiască în descărcări incomplete și mizere, ca niște avortoni ai unei lumi pe  
care un filosof, odată, demult, a îndrăznit să o viseze ca „cea mai bună dintre toate  
lumile  posibile”.  Încep  să  se  cațere  pe  picioarele  tale  cu  gheruțele,  ghiarele  și  
gheroaiele  pline  de  noroiul  veșted  al  tălpilor,  al  sutelor  și  miilor  de  tălpi  care  
frământă acest perimetru, de atâtea și atâtea eoane, dezolant ca o cireașă putredă.

Bucăți  de  sârmă  și  șuruburi  ruginite,  piese  din  computere  care  s-au  măritat  cu  
muzeul,  fir  pescăresc,  genți  descompuse, umbrele cu smalțul  mânerului  atins de  
vreme, străchini ciobite și murdare, păpuși mâzgălite și părăsite de copiii care între  
timp au crescut, papuci noi, papuci vechi, papuci descompletați, papuci foarte vechi  
(cărora  le-ar  sta  mai  bine  în  vitrinele  Auschwitz-ului),  radiocasetofonul  bunicilor,  
radiocasetofoanelor tuturor bunicilor și bunicuțelor din toate vremurile, chiar și din  
neolitic,  magnetofone  în  formă  impecabilă,  discuri  de  vinil  cu  muzică  în  limba  
germană, compact-discuri atât de zgârâiate încât ai zice că-s mai degrabă de vinil,  
butelii goale, haine de toate culorile și vârstele, cărți pe care nu le cumpără nimeni,  
niciodată, becuri arse, bibelouri, toată gama de mașini de găurit, rotative, de tăiat  
faianța  și  chiar  de  transformat  piatra  în  mozaic  sau  diamant,  mări  de  telefoane  
mobile  (cred  că  în  talcioc  avem de fapt  o  istorie  pe  viu  a  telefonului  mobil,  cu  
exemple, demonstrații și miracolele inerente).

Fără să-mi dau seama trece o oră. Și fac o statistică simplă. Lumea preferă să nu  
verifice nimic,  nimeni nu oferă nici  o garanție,  fiecare trebuie să ia ceva, fiecare  
trebuie să vândă ceva. „Dă-mi 5 lei, ca să n-o mai car acasă”. „Merge?” „De unde  
vrei să știu eu?” În mod ciudat, încep să zâmbesc, chiar dacă mulțimea crește în  
număr, și chiar dacă încep să simt respirația masei, angoasantă, și frigul iernii care  
se disipează ca freonul, și nu-i mai pasă de fapt nimănui că ne mor una câte una  
orele,  că atmosfera,  cultura,  sufletul,  toate încep să aibă găuri  ca o pereche de  
șosete pe care te încăpățânezi să le porți pentru că erau cadou de la iubita din liceu.  
Indivizi dubioși cu fețe suspecte se strecoară abil printre noi, sau noi ne strecurăm  
abil printre ei? N-am timp să mi se facă frică pentru că slalomul continuă, pentru că  
e din ce în ce mai puțin loc, și tot mai mulți oameni și obiecte care cer atenție, mai  
ales că au în ele atât de multă mizerie că nici o cascadă și un ocean de Fairy n-ar fi  
de ajuns să o curețe. Cineva trebuie să inventeze detergentul pentru sufletul murdar  
al obiectelor (aici intră și oamenii-obiect). Deja capturat de acest univers bizar, nu e  
bine să privești  în cioburile de oglinzi expuse spre vânzare, pentru că nu te mai  
recunoști. Ai devenit de-al locului. Vrei să te ții deoparte, să faci pe-a tipul tare pe  
picioare,  insiști să cauți cărți, dar ele sunt din categoria cu care nici focul nu-ți vine  
să-l aprinzi, și deodată mână ți se agață de o papiotă uzată, și te trezești cu totul  
prins,  de  minute  bune,  într-o  negociere  pasionantă  și  încăpățânată  cu  un  domn 
„respectabil”, trecut binișor de vârsta de mijloc, care te binecuvântează atât cu un  
damf specific duminicii  omului modest și fără pretenții  savante, cât și cu o super  
ofertă de două papiote în loc de una, dacă bineînțeles plătești una. Mai contează că  
cea la ofertă este roz bombon (murdar, desigur)?

  

Florin Onică
meșter alsobist
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Și iată cum, ca o explozie solară, se aprinde un beculeț în mintea ta încețoșată și tristă. Te decorporalizezi  
brusc, totul îngheață ca într-un film în care ai descoperit inelul de pe deget, cel care face ca totul să stea, pe  
când tu valsezi vrăjit prin realitatea imobilizată, desenând mustăți polițistului care a înghețat cu micul în mână  
și cu picătura de muștar elegant atârnându-i de un fir de mustață. Zbori ca o pasăre de noapte pe deasupra  
tuturor, desenând spirala infinitului, iar când miști din arătător, se aud numai vocile târguielilor. Târg, târguială,  
negociere, negoț, talcioc. Și te întrebi dacă nu cumva oamenii se întâlnesc acolo nu ca să-și vândă obiecte ce  
de fapt nu se pot vinde, ci doar ca să se întâlnească, să-și vorbească, să se încălzească unul într-altul într-o  
viermuială călduță, jilavă, cu iz de glod, urină și confetti second-hand.

Metafora talciocului este nu numai metafora culturii noastre, dar a culturii în general. Ce este mai important în  
cultură? Care este cel mai inspirat mijloc pentru accesul la cultură? Cărțile? Filmele? Fotografiile? Picturile?  
Muzica? Ce să recomandăm unii altora? Ce „obiect”? Încep să înțeleg că, de fapt, singurul lucru indicat este  
pur și simplu omul. Ele e maximum în cultură, în orice fel de cultură. Avem nevoie unii de alții mai mult decât de  
obiecte. Iar dintr-un om care este cum trebuie te hrănești mult mai mult decât dintr-o carte, dintr-un film, dintr-o  
melodie. Le utilizăm, ce-i drept, dar mai ales ca pretext, ca să ajungem unii la alții. Mintea mea a scris aici,  
spiritul mi-a rămas însă captiv în acel talcioc bizar, vizitat deunăzi. Long Live Talciok!
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Ersin Akhmat

spirit enciclopedist,
unul dintre
întemeietorii
alsobismului

© grafică de Cristina Jari
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Dacă nu știi să pui întrebări atunci nu știi 
nimic. Viața începe să aibă gust de praf iar 
merele nu mai dau din codiță. Dacă nu-ți 
vine să pui nici o întrebare, de fiecare dată 
când nu-ți  vine moare un înger.  Dacă ai 
adresa în fiecare zi cuiva, nu contează cui, 
unui  om inteligent  sau  unei  instanțe  su-
perioare, măcar câte o întrebare profundă 
atunci ai asigura existența universului pen-
tru încă un an stelar. Să nu crezi că este o 
glumă – ești  încă prea mic ca să știi  că 
energia pe care o degajă o întrebare deș-
teaptă este egală cu 1 la puterea 739006 
calculată în raport cu formula relativității și 
cu producția pe cap de locuitor în Indiile 
britanice din 1870 d.Hr. Dacă întinzi mâna 
să  prinzi  ceva  atractiv  și  n-ai  pus  încă 
niciodată  o  întrebare,  acel  ceva  devine 
fum,  mâna  se  retrage  ca  o  antenă  de 
melc, iar tu ai doar o senzație de centiped 
rămas cu un singur picior. Sau, mai precis, 
senzația de homo acentipedus retardus.

Dacă înlăuntrul tău nu mișcă nimic iar tu, din cauză că ai citit 
ce  am  scris  aici,  te  încăpățânezi  totuși  să  pui  întrebări, 
atunci vei observa cu stupoare că segmentul de oameni pe 
care-i apreciezi în secret, ascunzându-ți  această admirație 
subtilă în față colegilor pitecantropi, vor râde de tine utilizând 
stilul „măgăresc până la urechi cu vitamina B2” și ignorând 
cu grație desăvârșită, măgărească, faptul că tu îi admiri. Prin 
urmare, ce-ar fi să începi să simți un pic de emoție, un pic 
de poezie și un pic de raționament deductiv? Mai lasă un pic 
lătratul fără rost la roțile de mașină și încearcă mai bine să 
muști  din  semnul  de  întrebare.  Experimente  efectuate  în 
Marea Lituanie au arătat că orice minte devine capabilă de a 
pune întrebări, cu condiția să nu stea degeaba mai mult de o 
oră pe zi. Acest fenomen miraculos se întâmplă, ce-i drept, 
după  foooarte  multe  încercări  eșuate  și  după  ce  ai  fost 
picurat  fix  în  creștet,  de  trei  ori  consecutiv,  în  perioada 
soltițiului de iarnă, de pescărușul albastru nord-groenlandez, 
când căscai gura la o fiică oarecare de eschimos.

Nici o întrebare nu trebuie să rămână cu capul descoperit în 
vânt  și  mai  ales  nici  o  întrebare  nu  trebuie  să  rămână 
singură. S-a descoperit recent că întrebările au de fapt un 
grad ridicat de realitate și, de la sine înțeles, statut ontologic 
– de fapt, pe lângă cele patru regnuri descoperite de Lucian 
Blagus,  filosof  aromân  din  secolul  XIV,  mi  se  pare,  mai 
există și al cincilea – regnul întrebărilor. De altfel, dacă n-am 
mai fi în stare, din motive strict biologice, psihologice, psiho-
tropice sau psihedelice să facem copii, dar am rămâne fertili 
în zona întrebărilor atunci, în mod miraculos, specia noastră 
ar continua să existe. Nu uitați că înainte de Cuvânt a fost 
de fapt Întrebarea.
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Tot  ceea ce faceți  ar trebui  să fie  implacabil.  Măcar pentru voi, 
dacă nu și pentru ceilalți.

Se ia cubul perfect al lui Nichita Stănescu și, înainte de a reuși 
poetul  să-i  ciobească în poezie un colț,  se depozitează în mare 
secret, pentru câteva mii de ani, într-o locație îndepărtată, cum ar fi 
o peșteră de călugăr  budist  din  Tibet  sau amuleta  unuia dintre 
ultimii  vrăjitori  practicanți  de  magie  neagră  din  Anzii  sud-
americani,  tocmai  pentru  că  oricare  suflet  omenesc  normal  se 
ferește de ei ca dracul de tămâie. Asigurându-ne astfel că minunea 
nu  va  fi  deranjată  vom  aștepta  transmițând  din  generație  în 
generație  taina,  în cadrul  unei  organizații  secrete pe car  o vom 
înființa practic în zilele următoare.
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După cum se cunoaște din teoria vinului care cu cât e mai 
vechi e mai bun (ciudată teorie, dar s-ar părea că verificată, 
totuși, și mai ales confirmată), în tot acest timp calitatea de a fi 
perfect a cubului va crește exponențial. În momentul în care 
va  fi  scos  la  lumină  efectele  vor  fi  impresionante:  speța 
feminină își va tripla calitatea frumuseții, fapt care va produce 
practic o întoarcere la matriarhat însoțită în același timp de 
explozia  producției  de  poeți  pe  piața  muncii  și  o  creștere 
demografică  direct  proporțională  cu  creșterea  fertilității. 
Fiecare încercare de contracarare a efectelor pozitive vor fi 
sortite eșecului – ca în cazul utilizării bombelor nucleare, care 
vor  fi  anulate  prin  implozie,  sau  cazul  extirpării  din  lanțul 
filogenetic a tarelor invidiei, aroganței, fricii, bârfei, inapetenței 
pentru  mișcare,  poftei  statului  degeaba,  idioțeniei  acute, 
mârlăniei, lipsei de discernământ, iresponsabilității, precum și 
a multor  altele,  apărute  între  timp.  Prin urmare,  vom defini 
acest fenomen viitor ca „implacabilitate”.

Întrebările pe care le lansăm aici sunt: Cum putem să facem 
să se întâmple povestea cu cubul? Putem contribui la starea 
de implacabilitate? Noi cum putem să ne lansăm pe direcția 
implacabilității? Ce șansă avem să facem lucruri care să aibă 
prerogativele implacabilității? Putem să fim implacabili măcar 
pentru noi, dacă nu și pentru ceilalți? Măcar în singurătate și 
în anonimat?

În anul 2027 d.Hr. secta eggeană a lansat o campanie foarte 
serioasă de reîntoarcere la stilul de viață rural, renunțare la 
beneficiile tehnologiei, electricității,  mașinilor de orice tip, iar 
mecanica a fost  încet-încet  anulată ca disciplină de studiu. 
Mijlocul de transport acceptat era la început șareta, dar după 
aproximativ  un  veac  s-a  trecut  la  mersul  exclusiv  pe  jos. 
Deplasarea se realiza în intervale de timp mai mari, contactele 
umane  erau  mai  rare,  dar  mai  profunde.  S-a  trecut  la 
producția filosofică extrem de avansată, pentru că oamenii au 
descoperit  că  au  mai  mult  timp  pentru  gândit.  Pentru  că 
treptat s-a renunțat și la scris, oamenii au început să dezvolte 
o  capacitate  a  memoriei  ieșită  din  comun.  Practic  fiecare 
cetățean  ajunsese  să  înmagazineze  în  memorie  întreaga 
istorie a umanității, toate scrierile care s-au produs vreodată 
precum și amintirea tuturor evenimentelor din toate timpurile. 
La aproximativ jumătate de mileniu, s-a produs evenimentul 
cunoscut ulterior ca Dispariția, eggeenii s-au volatilizat pur-și 
simplu. Au supraviețuit doar populațiile cunoscute în vremea 
lor  ca  „primitive”,  adică cei  care încă  utilizau rudimente de 
tehnică, care încă utilizau scrisul și care nu stăteau prea bine 
cu  memoria.  Aceștia  au  păstrat  surse  și  mărturii  despre 
civilizația  eggeană,  iar  acest  moment  a  rămas  pentru 
totdeauna  în  istorie  ca  maximum  de  implacabilitate.  Nu 
cucerirea ulterioară a cosmosului, nu comunicarea telepatică, 
nu teleportarea. Se crede că au descoperit călătoria în timp. 
Cu adevărat.

  

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.
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Super 13
Întrebări: Ce  fel  de  prăjitură  am  putea  face  cu 
dulceața  pe  care  o  simți  atunci  când  vezi  că  ai 
semnal  la  Wi-Fi?  Câte  actualizări  e  necesar  să 
facem la aplicațiile de pe telefonul mobil pentru ca, 
înainte de toate, să ne actualizăm pe noi înșine? 
Cum e să muncești 4 ore lucrând la un calculator, 
iar apoi (pentru că erau 0,0000001% șanse să se 
întâmple...),  brusc,  să se ia curentul?  Ce e mai 
nașpa între a fi plictisit și a nu avea internet? Turcii 
îi înțeleg pe români? Cum am putea vedea ce se 
află de fapt în spatele stickerelor și emoticoanelor 
atât de expresive? Care e în număr mai mare: firele 
de nisip de pe o plajă sau o fată care se uită zilnic 
în oglindă? De ce cuvântul „silabă” e format din mai 
multe silabe? Ce își dau inelele de pe mâna unui 
om  când  se  căsătoresc?  Fantomele  cred  în  oa-
meni? Cum e să fii  zebra care trece pe un om? 
Cărțile îi pot citi pe oameni? Dacă viața noastră ar fi 
un  joc  video  de  câte  ori  am  apăsa  pe  butonul 
„escape”?  Răspuns: Într-un univers paralel lumea 
se pregătea să fie invadată de oameni. Dar pentru 
a o salva, alsobiștii și-au luat pixurile și au început 
să scrie pentru singura lor armă împotriva super-
ficialității oamenilor: revista  Als Ob. Sau mai bine: 
gândește-te la câinele blocat în copac cât timp scrii 
și citești pentru Als Ob! [E.O.M.]
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A 9-a problematico-baladă a lui KarLsOB
Întrebări: Dacă  într-o  zi  ne-am  întâlni  la  intersecția  dintre  Absolut,  Libertate,  Originalitate  și  Bipolaritate, 
șireturile papucilor tăi s-ar mai înnoda înșelător, iar buzunarele pantalonilor tăi ți-ar mai mușca ușor din piele? Ai  
mai ține tu cont de asfaltul scrijelit cu vocalele predecesorilor tăi sau ai merge înainte pentru a întipări pe pereți  
consoanele tale? Viața din venele tale s-ar risipi pe măsură ce mergi mai departe? Sau s-ar grupa în piatră 
pentru a alcătui Coloana Infinitului a lui Brâncuși? Animația pe care o dai tu lumii în care trăiești vine din aripile  
frânte a tuturor musculițelor pe care le-ai ucis de-a lungul vieții în camera ta? Ce simți când vezi că ochii ei  
proiectează zâmbetul morbid al bacteriilor prelinse pe peretele bucătăriei tale? Pleoapele tale o să fie un culcuș 
bun pentru bătăile inimii tale sau vei zace treaz, curgând amorf pe străzile mute și frumos pavate, încurcând 
chipurile oamenilor cu atomii ei de platină? Citește și scrie în Als Ob, să afli după cine mai plâng încă lacurile 
din hărțile geopolitice ale lumii. [I.A.M.]

Zero și opt
Întrebări:  Iubești  animalul  din  om  sau  omul  din 
animal? Cum se poate ca unu plus unu să dea trei la 
chimie?  Dacă   îmbin  nonculorile  negru  și  alb  voi 
obține  o  culoare  sau  o  nonculoare?   Unde  a  fugit 
fericirea cu pantofii  mei? Dacă stânga e dreapta  și 
dreapta e stânga care e stânga și care e dreapta? Ce 
este  infinitul?  Prin  ce  culoare  vie  îmi  poți  descrie 
tristețea? De ce nu respirăm apă în loc de oxigen și 
nu bem aer în loc de lichide? Cărțile ne învață pe noi 
sau  noi  învățăm  din  ele? Răspunsul la  aceste 
întrebări și la multe altele sau cum de Mama Natură 
încă ne mai suportă le găsești doar în revista Als Ob. 
[G.G.]

365 de zile înainte
Întrebări: Ce-am  făcut  atunci  când  am  hotărât  să 
schimb ce nu trebuie schimbat? Vom putea să găsim 
ieșirea  din  labirintul  distrugerii  pe  care  l-am creat? 
Când vom aveam timp să vedem ce pierdem atunci 
când nu avem timp? Eroarea 507 mereu își propune 
să  nimicească  entuziasmul  de  dinaintea  punctului 
culminant  al  serialului  favorit?  De  ce  să  încerc  să 
inventez ceva ce deja a fost creat?  Cum poate axa 
timpului  să  se  intersecteze  cu  axa  motivațională  a 
eșecului  pe  o  dreaptă  nedeterminată  în  timp  și 
spațiu?  Răspunsurile la  aceste  întrebări  și  multe 
altele:  sedează-ți  pesimismul  și  nu  uita  să  scrii  în 
revista  Als ob! [D.A.C.]
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Întrebat „La ce-ți folosește să înveți atât?”, personajul principal al 
romanului Arta conversației (de reținut titlul, căci există așa ceva, o 
artă a conversației, dar puțini o stăpânesc) răspunde cu seninătate: 
„Ca să înțeleg cum merge lumea”. 

Pare un răspuns formal, îngâmfat sau chiar prostesc, invocând o 
miză bizară,  discutabilă  și  vagă.  Și  totuși,  este  cât  se poate de 
serios și de modest, iar miza este crucială. Căci totul e legat de tot. 
O  fostă  colegă  din  presă,  care  în  1995  a  părăsit  România  cu 
destinația SUA, având ambiții mari („Nu mă-ntorc fără un interviu 
cu Bil Clinton și unul cu Michael Jackson!”), ne-a explicat doi ani 
mai târziu cum și-a dat repede seama că nu poate deveni ziaristă 
în SUA pentru că… nu știa autorii și minutele marcării punctelor în 
ultimele finale Superbowl! 

Avea dreptate. Referințele culturale nu vizează doar „cultura mare” 
și nu te poți erija în voce publică dacă ești în necunoștință de cauză 
asupra  principalelor  teme  și  fenomene  care  definesc  societatea 
respectivă. În particular, în Statele Unite, detalii despre Superbowl.

Pentru a trăi în mijlocul unui neam – și, prin extensie, în mijlocul 
neamului  omenesc – îți  este  de folos să  cunoști  cât  mai  multe 
repere de orice tip. Nu există limite, și orice formă de selectivitate 
este o asumare de risc. A ști, a înțelege, a face legături. Vulpea îi 
cere Micului Prinț s-o îmblânzească și, când el îi mărturisește că nu 
știe ce-i aia, îi oferă o definiție minunată: „A îmblânzi înseamnă a 
crea legături”.

  

Tudor Călin 
Zarojanu

© grafică articol: Adrian Serghie
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Dacă  vrei  să  ai  succes,  dacă  vrei  să  fii 
fericit,  e  musai  să  creezi  legături,  ca  să 
îmblânzești lumea. Cu cât știi mai mult, din 
orice domeniu, cu atât înțelegi mai bine ce 
se întâmplă și, mai ales, ce ți se întâmplă. 
Interdicția reclamelor la țigări în Formula 1 
a  avut  consecințe  serioase  asupra 
producătorilor  de  tutun,  deci  asupra 
economiei mondiale, deci asupra noastră, a 
tuturor.  Iată  un  shortcut între  Sebastian 
Vettel și prețul laptelui!

Există  întâmplări  fără  nici  o  legătură  cu 
celelalte întâmplări? Eu cred că nu. Există 
întâmplări  a  căror  legătură  cu  restul 
întâmplărilor  este  atât  de  slabă  și  de 
indirectă  încât  n-o  poți  percepe?  Cu 
siguranță  că  da.  Dar  chiar  și  acestea  au 
rolul lor. În clasa a XI-a, când am ajuns la 
șiruri  și  am  vorbit  despre  termenul  lor 
general,  profesorul  de  matematică  ne-a 
lansat  o serie de provocări,  pornind de la 
simplu la complex: 1, 4, 9, 16, 25. 

Floare la ureche, an = n2.  Dar -1, 2, 7, 14, 23? După o 
scurtă reflecție, ne-am prins: an = n2-2. Și așa mai departe, 
până ne-a pictat pe tablă 7, 14, 167, 2033, 55061.
Ne-am  spart  capetele  un  sfert  de  oră,  apoi  am  tras 
concluzia:  N-are!  Era  exact  ceea  ce  aștepta  profesorul 
pentru  a  ne spune:  Nu se știe!  Faptul  că  nu reușim să 
găsim termenul general al unui șir numeric nu înseamnă că 
acesta nu există!

Dar degeaba înțelegi, degeaba știi, degeaba te prinzi, dacă 
e numai pentru tine. Dacă nu comunici cu alții ceea ce știi. 
A comunica înseamnă – trebuie să însemne – atât nevoia 
imperioasă de a împărtăși cu cei din jur (și mai ales cu cei 
apropiați) ceea ce gândești, ceea ce ai aflat, ceea ce simți, 
cât și credința fermă că nu există informație sau experiență 
care să nu poată avea un efect practic, pozitiv, asupra ta și 
a celor cărora le-o transmiți. Avem șansa de a trăi mai bine  
aflând mai multe. Din orice domeniu.

Și  vorbim  deocamdată  doar  despre  nivelul  primar  al 
comunicării, care implică informații „crude”, în genul știrilor 
de presă: cine, ce, când, unde, cum, eventual de ce și cu 
ce  urmări.  Le  transmitem  așa  cum  le  receptăm:  cu 
speranța că vor fi de vreun folos, nouă sau altcuiva. 

Cel de-al  doilea nivel  este cel  al  comentariilor,  al dezbaterilor,  al emulației.  De preferință nu aride, nu 
teoretice, ci plecând de la fapte concrete și întorcându-se tot acolo. Înțelegând cât mai bine cum merge 
lumea, vom pricepe cât mai bine ce-avem de făcut fiecare dintre noi în această lume.

Pagina cititorilor din  Dilema veche are drept  motto  un schimb de replici  din William Faulkner care se 
termină așa: „– Unde ai citit asta? – În toate cărțile bune.” Cele de mai sus sunt la fel, în toate cărțile bune.  
Da, da, inclusiv faza cu termenul general al unui șir numeric, doar că nu în cifre și formule, ci mai subtil. Iar  
cea mai bună dintre cărți rămâne, cel puțin pentru noi, Biblia. Cine caută în ea confirmări sau contraziceri 
ale teoriilor științifice comite o eroare comică. Biblia nu este un manual școlar, ci – așa cum frumos îmi 
spunea cineva cu ani în urmă – un Manual de utilizare a lumii. Citiți-l. Iar dacă l-ați citit, recitiți-l. A afla, a ști, 
a spune – totul e acolo.

  

© Mădălina Roxana Onuță

Moon Walk
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Tudor Botezatu
SNSPA București
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Am discutat ultima dată despre trendul self-
confidence și despre cum acesta este, de 
fapt, o psihoză; până și psihologii pot ajun-
ge la concluzia asta. Astfel, vom rămâne în 
sfera sinelui, pe tema drepturilor via încre-
derea în sine. 

Încrederea în sine spre care se tinde este 
caracterizată  de  o  asumpție  ascunsă  a 
respectării modelului cu reguli al societății; 
deci indivizii au un set de drepturi garantate 
și care nu le pot fi luate. Istoria însângerată 
a luptei pentru drepturi le este necunoscută 
celor ce sunt siguri pe sine; orice om care 
nu s-a plafonat este nesigur pe sine, pentru 
că asta presupune că tinde mereu către un 
ideal mai mare, tot mai mare. Asta înseam-
nă dezvoltarea de sine – un efort masochist 
de durată egală cu cea a vieții – să alergi 
practic  ca  un iepure  cu  un  morcov care-i 
atârnă în fața botului, legat de o undiță din 
spatele lui.

Dar cum cei siguri pe sine au din ce în ce 
mai  mulți  membri,  asta  produce  valuri  în 
toate aspectele interacțiunii umane, teoretic 
doar mediate de stat, dar care uneori are și 
acțiuni participative. Efectele se răsfrâng în 
numeroase  aspecte  ale  realității  noastre 
comune: schimbări de comportament dar și 
de percepții  și  reguli  interioare de funcțio-
nare. Cu puțină imaginație poți vedea mate-
rializări  a  ceea  ce  tocmai  am  descris  în 
situații ce variază de la comportamentul și 
raportarea în relația cu politica a indivizilor, 
până  la  tensiunea  socială  dintre  niște 
avatare tot mai înstrăinate.

Iar  siguranța  de  sine este  bazată pe  internalizarea  foarte.. 
facilă  a  drepturilor  și  a  aspectelor  pozitive  ale  regulilor  de 
interacțiune  care  formează ideea  de  stat,  dar  care  gestio-
nează și funcționarea practică a acestuia, în timp ce regulile 
sunt în gestiunea statului; ce-ai înțeles?

Drepturile cu care suntem atât de ușor obișnuiți sunt extrem 
de recente în istorie, chiar și pentru un bărbat alb de 30 de 
ani,  darămite  pentru  o  negresă  sau  o țigancă.  Dar  cumva 
generația noastră a fost crescută de părinți care mai simțeau 
ecourile lipsurilor și ale nedreptăților, și ne-au crescut pe noi 
în bule de sticlă, cu tot ce era mai bun și care ne-au pus în 
centrul  universurilor  lor  paralele.  Practic  șansele  ca  în  uni-
versuri/  realități  paralele să se întâmple exact  același lucru 
sunt minuscule, dar tot practic – așa s-a întâmplat. Astfel a 
rezultat  o generație  care s-a  trezit  într-o criză de persona-
litate, fără a avea lucruri aparente pentru care să lupte, fără a 
avea un dușman colectiv, având în schimb toate lucrurile de-a 
gata.

O generație de copii răzgâiați și tupeiști. Dar lumea s-a întors 
atât de clar cu susul în jos, încât nici măcar asta nu mai pu-
tem spune despre noi; nu, suntem fermi și afirmativi în loc de 
căpoși și obraznici, și nu suntem egoiști și autiști social, sun-
tem individualiști și self-centered. Dar nu e nimic, pentru asta 
suntem aici.

Iată un exemplu suculent de disonanță cognitivă: omul actual 
se  comportă  fabulos  și  efectele  sunt  miraculoase  –  unde 
fabulos înseamnă «ca în fabule», iar miraculos înseamnă «cu 
efecte care aveau șanse mici să se întâmple» – un Om care 
este prin excelență majoritarist în viața de zi cu zi, atunci când 
se trezește cu toate cadourile generațiilor anterioare în brațe, 
nu  are  o  problemă  în  a  ignora  majoritatea  covârșitoare  a 
istoriei lumii. 
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Când  ne  convine  putem  să  trecem  peste 
regulile  care ne definesc,  o contradicție  în 
plus pentru colecția de nevroze. Din incon-
sistența cu sine mai vin  o serie de efecte 
perverse – altă nuanță, altă discuție.

În situația actuală, fenomenul de deprivare 
relativă are o poziție interesantă, schizoidă 
între  lumea  discursului  și  lumea  compor-
tamentului;  deprivarea  relativă  are  loc  în 
momentul în care datele problemei ne dau 
un  context  care  presupune  un  t1  în  care 
suntem,  dar  și  un  t0  asumat  în  trecutul 
nostru,  cheia  fiind  că  noi  nu  putem  să 
apreciem  diferența  care  a  făcut  ca  t1  să 
existe  față  de  situația  inițială  a  lui  t0  –  o 
diferență de drepturi  – care ne este luată; 
practic avem oameni din t1 care trăiesc cu 
regulile din t0 pentru că li s-a luat din felie; 
indiferent de motivele decupajului,  omul va 
avea o problemă cognitivă – el a început cu 
mai mult decât l-ai lăsat tu, statul, în urmă – 
clar o să fie nemulțumit. Dacă eu trăiesc în 
t1, fără a fi trecut prin lipsurile și luptele din 
t0, și îmi lipsește sensibilitatea (în sensul de 
percepție cât  mai fidelă a realității  nesolip-
siste), nu voi putea înțelege evoluția și nici 
faptul că am norocul de a fi în acest punct 
pe axa timpului. În acest punct ar trebui să 
apară unul dintre colegii mei de la cursul de 
statistică din facultate, care să ilustreze cu 
un fin simț al ironiei într-un pie-chart cât de 
ușor  puteam  nimeri  în  90%-lea  plăcintei. 
Poftim, am ajuns eu să dau motive pentru 
încrederea în sine; dacă vrei să fii cinstit și 
să te privești cât de cât obiectiv, să pornești 
declarându-ți norocul și fiind utilitarist în ce îl 
privește, prin materializarea șanselor care ți 
s-au întâmplat.

Acestea fiind spuse, e mai ușor de înțeles de ce omul de rând are dreptatea lui, simte îndreptățirea și asta îl  
face din ce în ce mai prost și singur – practic e francizarea a două trenduri foarte dăunătoare.

Nu susțin repatrierea (lol)  drepturilor la stat;  de altfel,  încălcări  flagrante ale dreptului  la viață privată se 
întâmplă chiar și  așa – cu regulile inițiale la locul lor.  Mai degrabă îmi  face cu ochiul o iluminare (lol2)  
individuală -  omul  ar  înțelege cum și  de ce are în  materie de drepturi  și  ar  ști  că are un noroc pozitiv 
incomensurabil față de hazardul temporal negativ al 90% din cei din specia sa. Asta l-ar face mai temperat,  
mai deschis la minte, mai fericit și mai inteligent ȋn lupta cu tentativa statului de a intra tot mai mult ȋn felia lui.  
Dar ar ajuta cel mai mult prin faptul că ar redeschide spectrul social, permițându-ne să ne redescoperim și să 
ne respectăm în mod real. Un asemenea câștig nu are preț.
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Constantin  Noica  spunea  prin  a  doua  jumătate  a  secolului  al  XX-lea  că  problema  omului  
contemporan este singurătatea, o singurătate influențată mai ales de tehnologie. E drept că acel 
secol a fost dominat în mare parte de influența directă a comuniștilor, tehnologia neavând prea 
mult de spus, dar în același timp nefiind foarte dezvoltată nici în Occident. Toată acea perioadă 
comunistă  a  fost  o  perioadă  în  care  tehnologia  avea  efecte,  însă  efectele  au  fost  constante,  
minore, acesta a fost privilegiul de care ar fi trebuit să se minuneze popoarele care au suportat  
regimul. După cădere, individul a început să fie „liber”, liber către lumea de care ne bucurăm 
astăzi într-un mod mai mult decât inconștient de efectele negative. Paradoxal parcă, toată această 
libertate către lumea materiei  a însemnat  oprirea libertății  intelectuale,  interioare.  Suntem în  
secolul XXI, tehnologia este în plin avânt și toată lumea a auzit de facebook, câțiva au și cont  
acolo, mai exact 750 de milioane de oameni din toată lumea. Toți știm ce înseamnă facebook și  
felul în care e prezent în oriunde în viața noastră. E ca un spirit păzitor, spiritul de pe umărul  
stâng,  mai  exact.  Un fenomen interesant,  o iluzie  a  socializării,  a  prieteniei,  a  relațiilor  inter-
umane. Spunem că este un „medicament” pentru timizi,  dar de fapt  toată această socializare 
virtuală sporește incapacitatea de a socializa în mod real, față în față. Avem sute, chiar mii de 
persoane în lista de prieteni, însă singurii cu care vorbim pe facebook sunt tot aceia cu care ne  
întâlnim în viața reală, dar foarte rar, pentru că oricum „vorbim” pe net, iar în puținele dăți când  
ne întâlnim nu suntem capabili  să schimbăm două vorbe. Dar de ce avem nevoie de prieteni 
adevărați dacă trăim cu iluzia celor de pe facebook?

În  secolul  XXI,  FB-ul  este de asemenea principalul  mod de a arăta  lumii  întregi  evenimentele 
importante din viața noastră, nunți, botezuri, chiar și înmormântări sau „situația amoroasă”. Toate 
bune până în momentul în care ne dăm seama că de fapt toată această libertate de împărtășire cu 
ceilalți este o parșivă invadare a vieții personale, iar singurii care pot fi trași la răspundere suntem 
noi înșine. Fraților, lumea în general, dar mai ales internetul sunt pline de criminalitate, iar modul  
în care ne folosim de facebook nu este decât o expunere la aceasta. Te-ai întrebat vreodată ce pot 
face pedofilii sau traficanții de carne vie cu informațiile  de pe facebook? Când folosești FB-ul te  
expui, arăți cine ești, devii vulnerabil.

Comentariile, fotografiile, acceptarea unor noi prieteni sau  starea emoțională pe care ne-o putem 
declara  reprezintă  elemente ce pot produce efecte negative asupra relațiilor de cuplu. În acest 
sens, un grup de psihologi de la Universitatea din Guelph, Canada, au demonstrat o puternică  
legătură între utilizarea facebook și gelozia sau suspiciunea în creștere în rândul cuplurilor. De 
asemenea, modul în care începe, se încheie și se termină o relație de cuplu sunt omogenizate 
parcă odată cu participarea tot mai activă a tehnologiei în viața tuturor, relațiile amoroase fiind  
hotărâte de cele mai multe ori de comentariile sau părerile „prietenilor” de pe facebook.

Suntem dependenți de multe lucruri, inclusiv de facebook, chiar dacă recunoaștem sau nu. Chiar 
și eu, scriindu-ți acest articol și fiind conștient de efectele pe care facebook-ul le are asupra mea, îl  
voi folosi în continuare. Dar asta pentru că suntem dependenți în grup, iar lucrurile pe care le 
facem împreuna depind de acest site de socializare. Toate acestea fac ca „lepădarea” de spiritul  
de pe umărul stâng sa fie aproape imposibilă, toată această dependență fiind din ce în ce mai 
puternică. Singura cale de salvare care îmi vine în minte acum e revenirea la un regim „totalitar”, 
mondial de data aceasta și cu o viziune diferită care să privească totuși binele individului. Nu iluzia 
democrației.

P.S: Dacă totuși nu ai înțeles ce a voit să spună Constantin Noica prin „singurătate”, poți încerca 
eseul „De la izolare la singurătate” din volumul Eseuri de duminică.
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Nosferatuʼ
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Dacă  unii  oamenii  își  doresc  să  obțină  diplome,  iar  
groparii  o  zi  liberă  în  fiecare  week-end,  cine  va fi  mai  
fericit?  Nu  am  cum  să  răspund  din  necunoștință  de  
cauză. Aș putea încerca să fiu „gropar pentru o zi” și... și  
nimic,  chiar  aș  putea  să  fac  asta,  dar  fără  să-mi  pun  
problema că voi fi judecat de cei din jur? Cu siguranță,  
nu. Deci stai drept, ia-ți o diplomă, găsește-ți un job (plătit  
bine dacă se poate), nevastă, copiii, unchi, rude osificate  
și anchilozate (găsește-ți și moartea în timpul ăsta, dacă  
poți,  desigur)  etc.  Nici  măcar  fericirea  nu  mai  este  
fabricată  la  comandă;  ea  vine  la  pachet,  iar  dacă ești  
norocos, poți  să alegi  dintre câteva variante accesibile.  
Oare așa o fi? Cu cât te gândești mai mult la asta cu atât  
pare mai plauzibil  și  demn de condamnat în fiecare zi,  
oră, minut, secundă (și alte câteva unități de măsurare a  
timpului  pe care nu le-am învățat  la  timp...  curiozitatea  
asta).  Dar  somnul  câștigă  chiar  și  în  fața  celui  mai  
puternic gând și adormi, iar orice întrebare dispare până  
dimineață. 

Uneori  mă  uit  la  pereți,  mai  specific,  număr  colțurile  
conștient  deja  de  cifra  lor.  Le  privesc  într-o  oarecare  
ordine, lăsând tot timpul  la urmă colțul  ascuns complet  
viziunii  mele din  șezut.  Poate o fi  de vină ghiveciul  pe  
care mă încăpățânez să-l dau la o parte/ ignor, deși îmi  
fac griji că s-ar putea să mor în timpul unui cutremur într-
un mod foarte  stupid.  Adică,  ce om mai cunoașteți  voi  
care să fi fost ucis de-un ghiveci, fie el și supraponderal?  
Este atât de important să mori într-un mod semnificativ,  
demn de adus în discuție la fiecare reuniune de familie ce  
va avea loc după asta încât nu ar trebui să ai luxul de a-ți  
permite să-l lași acolo și totuși o faci. O faci pentru că ți-e  
comod  să  trăiești  cu  ghilotina  deasupra  capului...  la  
propriu.  Dacă cineva ar  face greșeala s-o îndepărteze,  
cred că ai fi  în stare să o pui la loc, eventual să-i  mai  
scoți câteva șuruburi, fiind în natura noastră instinctul de  
a grăbi lucrurile pe cât de mult posibil... cine are nevoie  
de savurat până la urmă?!

Suntem cu adevărat  perseverenți.  Am 
umplut spații  în decursul  timpului,  mai  
ceva ca niște furnici ce lucrează peste  
program, eventual și în vacanță/ conce-
diu. A avea, a îngloba, a obține... cele 3  
puncte lacăt. Dacă am putea am aco-
peri  toată  Terra  cu  blocuri  uriașe  (n  
etaje) pentru că na, totul trebuie să fie  
ocupat până la refuz. Dacă ne uităm în  
trecut oare lucrurile stăteau mai bine?  
Posibil, dacă uitatul în trecut se referă  
la uitatul la stele (da, atunci  când pri-
vești  o  stea  privești  în  trecut...  viteza  
luminii și alte chestii interesante), altfel  
nu prea. Cine știe, într-o zi o să găsim  
o  modalitate  inteligentă  (?)  de  a  
coloniza  stelele  (măcar  pe  alea  
apropiate).  Dacă Universul  e infinit  cu  
atât  mai  bine.  Vom  ocupa  pentru  
eternitate.

Ți-ai  imaginat  vreodată  o  lume  fără  
convenții? Cum ar fi determinată? Pro-
babil că e greu de spus, noi fiind deja  
bine  setați,  impregnați  etc.  Cu  toate  
astea, e mai bine să faci un exercițiu de  
imaginație decât să pierzi timpul. Naiv  
știu,  dar  într-o  astfel  de  lume  ar  
dispărea pesimismul... la propriu.

Îți dau o mână, îmi dai un ochi. Îți dau  
câteva  fire  de  păr,  o  unghie  și  o  
jumătate  din  urechea  stângă,  iar  în  
schimb nu-ți  cer  nimic.  Tu ești  entuzi-
asmat de gestul meu și te hotărăști să  
dai  viață  unui  nou  acolit.  Premise  
extensibile și inexistente (cum poți doar  
să îndrăznești a cere).
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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  ști,  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 Monolog derizoriu, capitolul „Tratat despre Providență”
Motto: „nimeni nu mă crede din cei care nu mă aud!”
Îmi amintesc că era undeva prin 2109, iar PSM (Partidul Schimbărilor Meteorologice) a decis ca pe teritoriul  
Eniunii Utopene să persiste o climă cu aspect primăvăratic. Cred că asta a fost ultima încercare a lor de a  
ridica moralul public prin semne ale cerului. Îmi plăcea să observ fața tot mai murdară a publicității și reacții  
din ce în ce mai îmbâcsite ale trecătorilor, iar teoriile ce rezultau din observație se împotriveau zadarnic 
scenariilor  produse de imaginație.  Bănuiesc  că-mi  căutam fericirea  prin  Capitală,  sau  doar  hoinăream 
aiurea, în speranța că mi se va arăta un semn care să-mi indice cum anume s-a pierdut dosarul Gora 
Pobeda – 3341, acela în care se demonstra clar faptul că prin intermediul balneoterapiei furnicile de pe 
întreg mapamondul sunt biosechestrate.

Și  uite-mă ajuns în  dreptul  gardului,  dincolo de care era adăpostit  hibridul  proiect  al  Raiului.  Totul  pe 
această planetă era neterminat! Am privit printr-o gaură și iată ce am văzut: Dumnezeu nu era decât un 
regizor, îngerii Lui erau manechini, iar fardul lor era doar zăpada care li se dezlipea de obraji. Existau însă 
și câțiva îngeri căzuți, nu erau altceva decât acele supraființe care își dezactivaseră scutul antigravitațional. 
Odată căzuți, ei își puteau dezactiva și scutul antirăutate, devenind apoi diavoli. Rămâne de văzut ce avea 
să se întâmple cu cei care nu procedau la fel și cu cel din urmă scut. M-am ridicat ca pentru a nu fi văzut la 
pândă și am imaginat. Dezactivarea scutului antigravitațional te obligă să te naști. Dar exact înainte de a o  
face, Dumnezeul părăsit  îți  șoptește:  ai  selectat  „fericirea”,  te rog să aștepți.  Pentru a o anula,  apasă 
butonul  „ieșire”.  Însă acești  îngeri  redeveniți  oameni își  păstrează calitatea de nemurire,  nimic altceva 
decât incapacitatea de a-ți aduce aminte cum anume ai murit. De aici cred că provine și șmecheria cu 
reîncarnarea, purtând denumirea de „vomă interstelară”. De parcă aceste garduri ar putea delimita Raiul.

  © grafică articol: Adrian Serghie

Sevastian
Popovici

a lsografia



Aplecându-mă în genunchi, decorul s-a schimbat. 
Cred că se filma scena mileniului al doilea de după 
Hristos. Un geograf înaripat tocmai nota pe o hartă 
vânturile de vest și curenții de aer. Iar în cabina de 
machiaj,  doi  îngeri  costumați  precum  doi  explo-
ratori  își  șopteau  din  următoarele:  toate  aceste 
adieri n-au să fie decât sufletele trimise de El să se 
întrupeze în cei nou-născuți. Unul dintre ei (cel mai 
arțăgos) mai spuse: acesta este mitul vizitiului care 
biciuiește vântul,  scris  de vreun poet  al  secolului 
XXXII,  într-o  revistă  intergalactică,  valorificat  fiind 
doar  de  cei  ce  vor  încerca  să  demonstreze  că 
sunetul înregistrărilor audio în a căror microfoane a 
suflat vântul nu este altceva decât urletul nostru, al 
celor ce vin de sus, doar că amplificat de câteva 
mii de ori.

Mă dezmeticesc  puțin,  încercând  să-mi  revin  din 
amorțeala  ce  mi-a  cuprins  genunchiul  stâng.  De 
după gard aud o voce („iar  băi? Nu-ți  mai  aduci 
aminte?), mă aplec și privesc. Dumnezeu era acum 
singurul și cel mai mare tutungiu. Avea mai multe 
mărci de țigări și de calități diferite: Marlboro (un fel 
de rasă galbenă), Camel (sub forma unor asiatici), 
Dunhill  (aducea  mai  mult  spre  rasa  albă)  și 
Winston  (cred  că  erau  negrii).  Miliarde  de  țigări, 
unele slim,  altele  cu filtrul  mai  scurt,  din  care El 
trăgea cu sete, alteori mai domol, însă pupilele I se 
dilatau la fel de mult. 

Țigările Și le aprindea din lumină: avea nevoie de 
gazul  unei  brichete  și  un  scăpărici  efemer.  Totul 
dura în  jur  de câteva secunde. Însă de cele mai 
multe ori  flacăra se stingea până să I se aprindă 
țigara.  Scrumul  nu  Și-l  scutura  decât  la  sfârșitul 
țigării  ajunse la filtru,  iar  fumul era inhalat  printre 
timp de giganticii lui plămâni. Se întâmplă deseori 
ca  El  să  stea  la  taclale  cu  celălalt  tutungiu,  iar 
atunci uită să mai tragă din țigară, fumul ridicându-
se domol spre gura de aerisire, purtând pecetea de 
ateu.  Mai  rămâne  o  singură  întrebare:  cine  a 
schimbat  denumirea Cutiei  Toracice a lui  Avraam 
cu numele de Sânul lui Avraam? Barbanul?

Peste  câteva  milenii  bune  Dumnezeu  pără-
sește platoul în care este amenajat barul, spre 
un  altul,  numit  parcă  din  intuiția  lui  Alex 
Rudeanu, „cea de-a patra dimensiune”. Pentru 
asta va aduna toate planetele, storcându-le și 
făcând  o  țuică  de limonadă.  În  urma  Lui, 
barmanul își lustruiește dușumeaua cu un clor 
special,  lăsând  parcă  urme  de  curcubeu.  Le 
privesc  și  mâinile-mi  devin  neobișnuit  de 
ușoare. Mă trezesc tot în Capitală, servind un 
aperitiv la Trei Surcele și privind agonic după 
dâra  amorțită  lăsată  de  fericirea  mea.  N-am 
mai reușit decât să-i zăresc eșarfa de un mov 
stins,  iar  prima adiere de vânt îmi răpește și 
această amintire. 

Simțurile mele au eliberat toate aceste senzații 
de la priveghiul lor, și doar uneia îi fac loc să 
intre.Un  mim  în  mijlocul  pieței  îndrugă  ceva 
grotesc, eu privesc la cele două pilule, la cea 
albastră și la cea roșie, gândindu-mă în același 
timp la cum am murit și  că ar trebui să scriu 
despre  prietenul  imaginar  al  Lumsileficului, 
acea particulă de praf omniprezentă și leneșă, 
care plutește la infinit,  peste tot,  și  care ar fi 
vrut la rândul ei să se întrupeze într-un copac. 
Sau acel stejar clătinat de vânt, parcă neștiind 
prin ce poziție să-și  mulțumească fotograful - 
era  doar  personajul  imaginar  al  particulei  de 
praf? Oricum ar fi, nu astăzi. Astăzi literele mi-
au scris testamentul.
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1900
Viena,  început  de  secol.  Poeți,  pictori,  cafenele  și  libertate.  Casa  familiei  Wittgenstein  găzduiește 
concertele lui Mahler și Shoemberg. Romanul și foiletonul se războiesc. Ascensiunea burgheziei pare de 
neoprit. Se scrie o pagină a culturii de care în școlile românești nu prea se amintește. Limba comună este 
arta, nu esperanto, care la noi nu are decât două cazuri -nominativ-acuzativ, și alea cu litere mari. Mi-am 
amintit de personaje care au schimbat fața culturii europene. [vineri, 16 iulie 2010]

la an nou, blană nouă
La  sfârșit  de  an,  în  timp  ce  se  fac  bi-lanțuri(ce 
cuvânt!), unora le ies verigi lipsă și își pun întrebări 
legate de aceste goluri, pe care le numesc acum cu 
un singur cuvânt: criză. Mie îmi place aducerea la 
același  numitor,  e  o  îndeletnicire  pe  care  se 
clădește filosofia, așa că am observat  o tentativă 
recentă de a justifica șubrezenia noastră sublunară 
printr-o nouă cauză: criza. Până acum se sublinia 
efectul-stresul.  Dictonul:  Exiști,  deci  ești  stresat, 
continua cu naiva întrebare - Oare de ce ? Și cei 
competenți spuneau: nu se știe exact cauza. Cum 
din nevoi profilactice se întreba și nu din înclinații 
metafizice,  se găsea mereu un medicament,  sfat 
sau credit, care să liniștească an după an ființele 
post-carteziene.  Acum,  după  multiple  cercetări, 
anul 2008 a găsit, în sfârșit, răspunsul. Cauza este 
criza. Acest cuvânt nu este semnul unei revigorări a 
conștiinței de sine a umanității, care a coborât din 
Olimpul  teologilor  și  filosofilor,  cu  ajutorul  econo-
miștilor - în casele și în televizoarele tuturor, ci este 
o altă tentativă nominalistă de a face dintr-un loc 
comun o problemă. E normală criza, spun toți de la 
cădere încoace. Păi dacă e normală, noi de ce să 
nu vorbim niciodată de ea? spune lumea azi. Și eu 

îmi doresc un pic de criză, dar nu de la noi, ci de pe 
la americani, dacă se poate! Că la ei s-a terminat 
campania electorală, iar la noi abia începe.
În  încheierea  anului,  amintindu-mi  de  obiceiurile 
noastre  strămoșești  cu  urși,  capre  și  lupi,  m-am 
întrebat și eu: da de ce trebuie transportat și lupul 
dincolo?
Cum, care lup? Știți  povestea cu capra,  varza și 
lupul care trebuie trecuți de pe un mal pe altul a. î. 
să  nu  mănânce  capra  varza  și  lupul  capra… 
Povestitorul  a  găsit  că  trebuie  făcute  câteva 
drumuri inutile cu varza și capra, care sunt de fapt 
utile, pentru că se menține situația non-conflictuală 
și  se  creează  chiar  o  armonie  între  protagoniști, 
care  tot  de  la  cădere  încoace  nu  prea  mai  e 
posibilă. Am ajuns la concluzia că această armonie 
este  de  fapt  un  pretext  pentru  individ,  ca  să  se 
aleagă cu maximum de avantaj, adică și cu blana 
de la lup, carnea caprei și varza pentru sarmale.

În  încheierea  încheierii,  dragii  mei,  vă  doresc  să 
aveți parte de crize noi și să ieșiți  din astea care 
durează de prea mult timp și v-au plictisit deja. Cu 
maximum de avantaj! [marți, 30 decembrie 2008]

  

Speranța Lemny
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„Gioco”
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printre ocheade logice
Citind  eu  despre  propozițiile  logice  pentru  mâine,  și  amintindu-mi  că  seara  o  încheiem 
apoteotic cu un consiliu profesoral consultativ pentru alegerea noului director adjunct, am zis 
să-mi formulez câteva exemple, care m-ar putea ajuta să-mi aleg corect și enunțurile. Dacă 
ar fi după Aristotel, și logică ar fi a Metafizicii, nu a Fizicii, s-ar putea spune că o propoziție de 
genul „Mâine va conta votul consiliului profesoral” este o propoziție nici adevărată, nici falsă 
în acest moment, dar în pedagogia școlii mele este sigur că nu va avea loc o bătălie navală, 
deși sunt ambele armate pregătite. Astfel, consiliul profesoral devine un eveniment ce iese 
de sub incidența posibilității și intră în cea a necesității, unde avem legi, norme, și mai ales 
cadre, cu o autonomie mai implacabilă decât orice consultare antică, modernă sau contem-
porană.
Dar  să  revin  la  propoziții.  O  clasificare  simplă  împarte  propozițiile  logice  în:  propoziții 
cognitive, care transmit o informație adevărată, falsă, posibilă sau absurdă, de pildă: „Toți 
profesorii  sunt  cu  ochii  bine  deschiși”,  propoziții  pragmatice,  ce  indică  o  acțiune  pentru 
destinatar, și pot fi: de obligație: „Este obligatoriu să deschizi bine ochii”, de permisiune: „Este 
permis să deschizi bine ochii”, de interdicție: „Este interzis să (nu) deschizi ochii”, imperative: 
„Deschide  ochii!”  și  interogative:  „Ai  deschis  ochii?”.  În  sfârșit,  propozițiile  mai  pot  fi  și 
propoziții axiologice, și au în vedere o apreciere de tipul: bine, rău, frumos, urât… „Urât ne-ai 
mai deschis ochii!» sau „N-a fost bine că ai deschis ochii!»
Cum în ultima vreme propozițiile care s-au vehiculat au fost de tip cognitiv, presupun că ziua 
de mâine va aduce mai ales din cele pragmatice,  iar seara,  după consiliu, axiologic, voi 
medita fie la: „Ce frumos și-a deschis ochii!” fie la: „Oare când se schimbă ora de iarnă? Că 
se întunecă mai repede…” [marți, 21 octombrie 2008]

cristaline
Am insomnii și asta mă face să am o relație defectă și cu ziua de după. Sau invers, ar zice 
un specialist în tenebre. În sfârșit, mi-am amintit de una din fobiile mele. Fobia cu pricina 
avea legătură cu cristalele. În vremea copilăriei mele, când intram în câte o casă, mi se lipea 
privirea de vitrina cu cristale. Aproape toate casele aveau această vitrină. Un spațiu destinat 
paharelor, solnițelor,  cupelor de înghețată, albe sau roz, de obicei vitrina avea în spate o 
oglindă, pentru efectul de multiplicare, probabil. Întotdeauna aici nu exista praf, vitrina era 
încuiată și paharele din ea nu se foloseau. Aproape niciodată. Poate în ziua în care veneau 
în pețit rudele băiatului, la cumetrie sau un parastas... Făceam primii pași în sufragerie și  
fixând paharele, simțeam cum mintea mi se golește încet de gânduri și de voință, ca într-o 
transă. Orice dialog normal era aproape imposibil. El se transforma într-un protocolar schimb 
de tâmpenii, în care, din afara mea mă auzeam vorbind despre chestii care nu mă interesau 
niciodată și despre care, de obicei n-aveam habar. Prin anii  ’90 mi-a revenit  fobia. Când 
studenții, mulți pe atunci, se inițiau în tot felul de practici și teorii de peste mări și țări, purtau 
la gât un cristal. Conform unei cărți de notorietate, cristalul trebuia preferabil purificat în apă 
cu sare... de mare, 30 de zile, și nu trebuia atins de nimeni, pentru că redevenea impur... Unii  
își protejau cristalul într-un săculeț mic de pânză sau piele, alții te preveneau înainte de a te 
saluta... să nu atingi cumva cristalul. Când mă întâlneam cu cineva care purta un cristal la 
gât deveneam brusc neliniștită. Nu aveam niciodată intenții de atingere a lor, dar teama pe 
care le-o citeam în ochi și care li se concentra pe acest obiect, mă făcea să vreau să fug cât  
mai repede. Ajunsesem să-mi aleg colegii de bancă în amfiteatru, de cameră sau de alte 
proximități după lipsa cristalului de la gât.
Se face dimineață.  Azi  e prima mea zi  de școală.  Avem în  cancelarie o vitrină care stă 
încuiată și e goală. Probabil, gândul că directoarea, inspectoratul sau, mai rău, ministerul ori  
comunitatea locală ar pune ceva de cristal acolo nu m-a lăsat să dorm. [marți, 2 octombrie 
2007]
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Allegro antipatico (martie 2010)
Detest pe cei cu spiritul îngust, incapabili de speculație și care nu înțeleg nevoia de 
ludic a omului. Pentru ei, invenția ghilotinei e un lucru insignifiant. În plus, ei nu pot 
surâde în timp ce ascultă muzică. Sunt euforici doar în magazine și cimitire.

Grădina suspendată (martie 2009)
Plouă. Intru timid pentru că nu știu cum mă voi simți aici. O imagine îmi dă curaj: 
văd la o masă, în fața unei cafele un băiat frumos, probabil liceean. În local inundă 
ca un parfum discret și ațâțător vocea Mylenei Farmer. E un început promițător, îmi 
spun. Fete frumoase intră pe ușă, sunt vesele și  vor  să mănânce delicatesuri. 
Aluaturile  moi  nu  mă  atrag  așa  că  trec  mai  departe  și  zăresc...  prăjiturile. 
Recunosc imediat cu emoție „indienele” făcute ca-n copilăria mea. Crusta de zahăr 
ars  îmbrățișând  tandru  bezeaua  albă.  Mai  jos  așteaptă  mustind  „amandinele”. 
Cred că-s grozave! În dulăpiorul de sticlă văd expuse sortimentele patiserului și 
parcă  mă aflu  în  fața  unui  peisaj  suprareal.  Împărăția  savorilor  și  a simțurilor:  
savarine,  eclere,  rulade,  tarte,  torturi,  fursecuri  și  paleuri.  La fel  m-am simțit  la 
prima împărtășanie la Suceava în cofetăria pe atunci „Bucovina”. Și atunci și acum 
admiram culorile  și  formele  fantastice  ale  prăjiturilor  ca  un fanatic,  la  fel  cum 
credea Macedonski  că merită crinii.  Romburi  de ciocolată așezate ca o corolă 
peste  blaturi  însiropate,  umpluturile  de  rulade  în  culori  venite  direct  din  vise, 
diademe de ciocolată care-ți inspiră un tărâm fermecat sau poate Țara Jucăriilor 
lui  Pinocchio,  blaturi  granaj,  tarte  de  fructe  cu  desene onirice  și  în  mijloc,  un 
gigantic Doboș de vanilie cu ornamente baroce îmi solicită insolent papilele. Ca 
într-un vertij îmi comand o cafea vieneză cu multă frișcă și mă retrag să filosofez 
puțin despre faptul de a fi dulce până la extravaganță. Patiseria este singurul loc în  
Dorohoi unde te poți îmbolnăvi grav de capricii; restul e neglijabil. Cu toate acestea 
reușesc  să-mi  amintesc  un  vers  din  Rimbaud:  «Par  delicatesse  j’ai  perdu  mă 
vie...»

Sfârșituri (august 2010)
Cine se apucă de filosofie o face pentru că, printre altele, are dorința de a cerceta originile fenomenelor pe 
care le studiază. Însă nu mai puțin lăudabil ar fi să se studieze și sfârșitul acestora, modalitatea lor de a  
înceta. Propun aici un text antic, dar nu am să-i dezvălui sursa. Astfel: „Sfârșitul lucrurilor se face în patru 
feluri. În primul rând, lucrurile se sfârșesc conform legii, atunci când se dă un decret și acest decret e 
consacrat prin lege. În al doilea rând, lucrurile se sfârșesc prin mersul firesc al lucrurilor, ca ziua, anul,  
anotimpurile. În al treilea rând lucrurile se sfârșesc prin regulile artei, ca de pildă în arhitectură. Căci așa  
sfârșește constructorul o casă; la fel e și în arta construcțiilor navale, datorită căreia sunt făcute corăbiile. În  
al patrulea rând, lucrurile pot lua sfârșit la întâmplare, când ies altfel decât ne-am așteptat. Astfel, sfârșitul 
lucrurilor are loc conform legii, naturii, artei sau întâmplării.” Limpede, nu?

  

Mereu am avut încrederea că filosofii,
după moarte, de acolo de unde sunt

își reneagă neconvingător și de altfel prea târziu, 
doctrinele...

(Frivolități, aprilie 2010)
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Trecutul ne joacă feste (octombrie 2010)
J.  Starobinski  a  arătat  că  ironia  are  funcții  de  însănătoșire  a  sufletului,  lecuiește,  de 
exemplu, melancolia. Ea vindecă megalomania celui dezgustat și plictisit de prea multă 
știință ce o are despre lume și oameni. Detașarea ironică, desprinderea de povara căutării 
absolutului  este  o  gymnopaideepurificatorie.  Filosofia  trebuia  să  învețe  să  danseze. 
Mareea trecutului ne udă până la piele...

Retragerea în cuvinte (aprilie 2010)
Trăiesc o cu totul altă viață și sunt foarte fericit în ea. În această „cealaltă” viață a mea nici 
nu mai trebuie să rostesc replicile căci ele vin de la sine și anume din filmele lui Lucian 
Pintilie. Aș putea face față cu brio oricărei situații cotidiene spunând ce spunea George 
Constantin,  Dorel  Vișan,  Maia  Morgenstern,  Claudiu  Bleonț,  Vladimir  Găitan et  Co.  în 
filmele regizorului nostru. Nu știu cum se face că viața așa cum o trăiesc eu aderă perfect 
la viziunea cinematografică pintilescă și asta constituie pentru mine un mare mister. De 
fapt am învățat să fiu român din filmele românești căci după fire sunt cetățean universal. 
Iată cum Arta - în cazul meu - a redat universalului partea lui de individualitate ca să se 
bucure și logicienii,  acești  magicieni ai formelor goale. Unii  îi  au de modele pe Noica, 
Tarkovski, Spartacus, Iisus, Obama, Thor, Cohelio, ș.a.m.d; eu îl am pe Răzvan Vasilescu. 
De la el am învățat mai multe decât de la părinții și profesorii mei din facultate. Terminus 
Paradis. Punct.

Piețarul (aprilie 2010)
Cumpăr roșii din piața urbei în care îmi trag sufletul refuzând marile magazine chiar dacă 
pot avea prețurile la jumătate. De câte ori am fost în piață am cumpărat cele mai frumoase 
roșii pe care le-am văzut în viața mea, de la un individ palid care poartă ochelari, calviție și 
are pe tarabă Critica Rațiunii Pure. Face notă distinctă pe lângă toți ceilalți de acolo. După 
orele dimineții  individul nu mai e de găsit  căci este singurul care-și termină de vândut 
marfa până la prânz. Odată când am întrebat de el, vecinii mi-au spus oarecum ofticați că 
nu-i cunosc furnizorul și ce anume au legumele cumpărate de la el.  Le-am propus să 
cumpere ei marfa lui însă mi-au spus că au încercat deja asta. Inutil. Cu marfa lui pe masă 
vânzările mergeau la fel. Doar el, unicul reușea performanța mai sus amintită. Misterios 
piețar! Și de ciudățenia cu CRP-ul ce să mai zic?!? L-aș fi inclus în muzeul meu subiectiv 
al fenomenelor neobișnuite dacă nu ar fi fost întâmplarea neanunțată pe care am să v-o 
povestesc mai jos. Desigur, acum stând departe de evenimentele acelei zile, le pot susține 
cu calm, însă atunci...

Amar (februarie 2010)
Dacă ne întrebăm: Ce este amarul? Putem zice că nu ne place ori că are efect asupra 
noastră doar în diferite compoziții  gastronomice.  Eventual ne amintim câte ceva de la 
chimie. Însă nu doar gustul limbii îl avem aici în vedere. Cu adevărat și în secret noi fugim 
de amar. Oare nu asociem amarul cu aspecte ale vieții  noastre sau ale altuia? Nu ne 
comparăm între noi trăirile și realizările? Nu spunem că viața este amară? Ca ființe sociale 
existăm și  grație „puterii  de comparare”.  Și  de ce nu am face saltul  necesar,  de data 
aceasta  folosindu-ne de  „puterea  analogiei”,  să  considerăm amarul  drept  o  calitate  a 
lumii?  Calitate  intuită  ca  forță  magică,  modelatoare,  teurgică.  Bohme ne spune că,  la 
Cădere,  Lucifer  a  adus  la  paroxism  toate  calitățile  creației;  calitatea  aspră  s-a  întărit  
devenind piatră, apa dulce s-a făcut gheață, calitatea amară s-a făcut otravă. Ce altfel de 
geografie a Terrei am fi învățat astăzi dacă s-ar fi ținut cont de astea!
Și  totuși  amarul  ar  fi  și  izvorul  râsului  (apud Jakob B.),  iar  râsul,  după umila  noastră 
părere, izvorul cel dulce al uitării.
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ZZajrume e mort. Dar trebuie totuși să vă prezint ultimele 
momente din existența lui.

Ieri Zzajrume a găsit un sicriu la magazinul second-hand 
de  la  colțul  rotund  al  blocului.  Curios  despre  motivul 
existenței  unui  asemenea  obiect  într-un  magazin,  l-a 
întrebat pe vânzător ce se întâmplă. Acesta i-a spus foarte 
detașat că un văr de al său a murit iar familia a cumpărat 
automat  un  sicriu  cu  gândul  la  o  înmormântare  pur 
religioasă. Mare a fost mirarea când au găsit un bilet în 
care vărul dorea să fie incinerat după moarte. Așa că au 
mutat corpul din sicriu în crematoriu iar patul de moarte a 
ajuns la second-hand.

În ultimele săptămâni Zzaj a renunțat la căutarea metodei 
de transfer în dimensiunea noastră. Foarte ușor a decis că 
nu  există  lumea  sferică,  raiul  oamenilor.  A  găsit  altă 
atracție materială, sicriul second-hand. Bineînțeles că l-a 
cumpărat.  În  prezent  doarme  chiar  mai  bine  decât  în 
propriul pat și se simte nemuritor precum un vampir. Știați 
că orice obiect în formă de cub este interzis în lumea lor? 
Asta  datorită  licenței  de  cub  pe  care  o  deține  Deus 
Mendax,  zeul  suprem.  Așa  că  religia  permite  existența 
cuburilor doar în biserici care au de asemenea formă de 
cub.

Totuși de ce a ales zeul lor cubul și nu sfera, care 
reprezintă perfecțiunea? Tocmai asta e problema, 
cubul reprezintă artificialul, ceva creat fără suflet. 
În  natură  nu  găsim  aproape  nici  un  element 
perfect drept sau cubic. Încă un motiv pentru care 
Zzajrume crede că lumea și zeul lor sunt ireale.

În  complexa operațiune de dezvăluire  a conspi-
rațiilor,  ZZaj  s-a  angajat  ca  îngrijitor  la  biserică 
(de fapt  nu a găsit  alt  job) unde de 6 ori  pe zi 
curăță  și  lustruiește  fiecare  cub  din  încăpere. 
Făcând un lucru care îi displace nu e tocmai un 
capăt  de  lume  dar  măcar  în  timpul  liber  poate 
studia cu interes cele 100 de tipuri  de pete de 
cafea.  Printr-un  paradox  extrem  de  rar  întâlnit, 
cubul Rubik a existat și în lumea lor pentru puțin 
timp,  până  a  fost  interzis  deoarece  lua  în  râs 
forma sfântă cu rolul de jucărie multicoloră care îți 
testează mintea.

Așa  că  printr-o  mică  schimbare  a  apărut  sfera 
Rubika, care are un succes uriaș în lume.

Această  obsesie  permanentă  pentru  cuburi  și 
sfere parcă îmi îngustează orizontul. Sigur a fost 
vina  lui  Zzajrume cu  ideile  lui  ciudate.  Va  plăti 
pentru asta imediat.

Cele două părți care au prezentat scurta aventură 
a  prietenului  meu  au  avut  simplul  scop  de  a 
umple  spațial  bidimensional  din  pagina  unei 
reviste. Zzaj e mort, cu siguranță nu e o pasăre 
Phoenix și nu va renaște din propria cenușă (sper 
că nu i-am dat din greșeală această abilitate când 
l-am creat) și totul va trece în uitare împreună cu 
pagina  interioară  și  „prăfuită”  a  revistei.  Chiar 
este o plăcere când creatorul unei lumi imaginare 
își  omoară  propriile  personaje  precum  un  zeu 
necruțător. Nu am păstrat nici măcar testamentul 
lui Zzaj. Cine știe, poate avea ceva special pentru 
voi.

  

a lsografia

M
at

u
rit

y



La prima vedere, da, ați putea fi păcăliți de titlu și ați crede că v-am propus o carte din bibliografia  
obligatorie a studenților mediciniști. Însă, exact ca în filmele americane proaste, chiar atunci  
când, convinși fiind că sunteți pe cale să aveți dreptate, vă trăsnește imprevizibilul, care de 
fapt e mai mult decât previzibil, prin frecvența cu care e băgat la înaintare. Ei bine, nu e o 
carte  de medicină.  Nici  măcar  una  de psihologie  și  cu  atât  mai  puțin,  o  carte  de rețete 
naturiste. NU.

Edan  Sørensen ne propune în cartea de față, mai degrabă o autobiografie. Niște pagini de 
jurnal, dacă vreți, în care ne dezvăluie experiența traumatizantă a așa-numitului sindrom BES, 
cu care el însuși s-a luptat ani de-a rândul, implicându-se în tratarea pacientelor sale. Dacă 

mă întrebați  pe mine, ei  bine,  nu am idee în ce segment literar se înscrie opera de față.  
Autorul și-a structurat cartea în treisprezece mini – povestiri cu pacienți, pe care le interpolează 
cu câte-un episod moralizator, succint. Ca niște splash-uri de studii  în domeniul eticii.

Pentru a înțelege axul în jurul căruia gravitează înșiruirea de povestiri, Sørensen ne propune de la 
bun început o descriere în linii mari, a ceea ce înseamnă acest misterios sindrom BES: „nici nu se 

știe cu exactitate de la ce îi vine denumirea. Legende despre proveniența sa sunt destule. Inițial a fost 
confundat cu E.S.P., o afecțiune cu manifestări asemănătoare. Ei bine, din punct de vedere fizic, vreau 
să vă spun, nu prea există indicatori ai bolii. Cert este că apare cu precădere la femei. BES (Best 
Elevated Stupidity, după cum i-au spus unii) apare la femeile tinere care dețin o oarecare frumusețe 
la nivel fizic, frumusețe care conduce către un atașament exagerat față de propria persoană. Gura 
întredeschisă e printre semnalele de alarmă. Pentru că ajunge să se creadă într-atât de atrăgătoare, 
femeia tinde să țină tot timpul gura puțin deschisă, crezând că asta aduce un plus de senzualitate. În 

plan social, suferindele se comportă ca niște animale egocentrate, în călduri, care fac tot posibilul  
să se afle în centrul atenției.”

În cel de-al treilea episod pe care ni-l propune Sørensen apare un fragment care m-a pus un pic pe 
gânduri. Nu neapărat că m-aș suspecta de ceva, ci pentru că din punct de vedere literar, fragmentul în 
cauză (p.55) se apropie de scrierea științifico-fantastică sau a scenariilor de tip thriller: „Tânăra se afla 
la ședința cu numărul 108. Mi se părea incredibil că după atâta timp și atâtea sesiuni (o aveam sub 
supraveghere de aproape 3 ani), singurul progres pe care-l înregistrasem cu ea era acela că acum își 
putea controla oarecum impulsul de a-și defăima apropiații, de a-și subestima prietenii. De crezut nu 
ajunsese să creadă încă, în posibilitatea că ar putea exista cineva mai inteligent/ frumos ca ea. Când 
încercam subtil să-i induc ideea, începea să devină incoerentă. Vocea îi era răgușită și nesigură, 
lacrimile stăteau în toate cele patru colțuri ale ochilor, la limita de desprindere. Brusc se întuneca și 
începea să arunce cu insulte, ca o demonizată scuipătoare. Respirația sacadată îi făcea gura să i se 
deschidă și mai mult, astfel încât, de la copila drăguță cu aspect inocent se consuma tot până se 
ajungea la un monstru livid, incapabil să se scuze măcar pentru comportamentul necorespunzător.”

Well, da, cică există și remedii pentru combaterea simptomelor precoce ale bolii. Cel mai important, 
desigur, presupune un efort înzecit din partea pacientei. Pentru că e greu, nu-i așa, să îi accepți pe 
ceilalți ca fiindu-ți dacă nu superiori, măcar egali. Cu două lucruri am rămas eu după lectura cărții 
ăsteia: 1.N-o să mă-ntovărășesc niciodată cu vreo tipă atotdesconsideratoare care vorbește fonfăit și 
stă veșnic cu gura-căscată; 2. Nu o să devin niciodată una dintre ele.

  

Cristina
Alexandrescu
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Mărturisesc, prima dată când am auzit de cartea recenzată-n această pagină și de autorul 
ei am fost destul de sceptic: până la urmă ce fel de persoană, ce fel de autor își pune 
propriul nume-n titlul cărții sale, imaginându-mi astfel conceptul de egocentrism dus 
pe noi culmi, ieșind după mai puțin de 5 minute din sfera DEX-ului. Cu toate astea, 
am hotărât să nu judec cartea după copertă (a se vedea procedeul prin care se 
realizează una sau măcar încercați să faceți asta) și am deschis-o, încet ce-i 
drept să nu sperii pe nimeni, nu de alta, dar în lumea reală viteza este unul din 
principalele semne ale aroganței, iar eu nu-mi permit luxul de a fi considerat 
arogant. 

În prima parte, este prezentat tatăl autorului, un om pe la 60 de ani, nu foarte 
inteligent și destul de paranoic din fire. O încrengătură de idei, frânturi de idei și 
concepte sunt puse de acesta într-un carnețel special, pe care nu reușește să-l 
recupereze din incendiul ce i-a distrus coliba de la marginea insulei... acolo se 
stabilise  după  ce  fusese  părăsit  de  nevastă,  care  i-a  luat  și  animalul  de 
companie, o morsă ce nu reușise niciodată să învețe alfabetul Morse, deci nu 
putea să deosebească prietenii de inamici. În cele din urmă, Mundo Senior este 
răpus  de extenuare:  în  timp ce-și  construia  o barcă gigantică,  păstrând stilul 
tradițional  al  Vikingilor,  acesta  uită  să  mai  mănânce,  să  mai  doarmă  și  alte 
activități elementare. Astfel, cade lat în nisip și nu reușește să-și mai ducă visul la 
capăt: adunarea a cel puțin un exemplar din fiecare lucru prețios de pe Terra. 

Găsindu-i trupul pe jumătate mâncat de șobolani, Mundo Junior se apucă de investigat și, după 
câteva zile, realizează că nu are altceva mai bun de făcut decât să continue planul tatălui său. 
Îmbunătățește considerabil ambarcațiunea, o pictează-n exterior pentru a obține o cantitate de 

energie pozitivă de la zei și începe să navigheze. Vă rog să mă credeți, dimensiunile navei erau 
demne de Planeta Albastră. Astfel, din Egipt ia o piramidă mai puțin cunoscută, din India nu ia 

decât un tablou în care este pictat palatul Taj Mahal (nu putea să riște o eventuală deteriorare a 
acestuia), din Franța nu ia nimic pentru că consecințele ar fi mult prea aspre, din Italia ia uriașul 

Colosseum, fapt ce a stârnit ura gladiatorilor în devenire.

Ultima parte a celebrului roman este destul de controversată. Mundo Junior trece de la folosirea 
piedestalului pe post de rampă la încriminarea tatălui său pentru omiterea detaliilor destul de 

semnificative. Cu toate astea, pentru a nu intra în istorie drept „cel-care-nu-își-ascultă-tatăl” 
(imaginați-vă cum ar suna asta în limba indienilor cu pene-n vârful urechilor) oferă lucrurile 

strânse drept ofrandă zeilor, împăcând astfel divinitatea cu două fețe. Pentru a afla informații 
suplimentare despre mama lui Mundo Jr. este necesară consultarea cărții, cu mare atenție. A nu 
se citi în momentele de maximă relaxare, pentru a se evita o interpretare total eronată, așa cum 
am pățit eu la prima lecturare. Gata cu sfaturile, vă las să descoperiți singuri ce și cum. Până la 

urmă „apa e pretutindeni, chiar și atunci când n-o cauți sau nu ai nevoie de ea – regulă antică 
stabilită de zeii inițiali”.

  

Ionuț Lucian
Rusu
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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...

© grafică articol: Adrian Serghie

 Ionuț Iulian Zota, Elena Olivia Matei,  Georgiana)  هيئة التحرير
Grosu, Ioana Andreea Mardare, Dorina Andreea Cioată)
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Cel mai scurt război din istorie. Cel mai scurt război din istorie s-a dat între Anglia și Zanzibar, în 1896. Războiul a 
durat aproximativ 38 de minute și Anglia a avut câștig de cauză. Se pare că motivul a fost acela că britanicii susțineau  
un alt succesor la conducerea Zanzibarului, iar urmașul de drept nu a fost dispus să abdice. În doar câteva minute,  
întreaga flotă a Zanzibarului a fost nimicită, palatul evacuat și sultanul înlocuit.  Dar înainte de asta lui  Hâmid ibn 
Thuwainî ibn Sa‘îd, actualului sultan, îi venise o idee. Îi dăduse ordin unului dintre slujitori să trimită o scrisoare, în 
numele lui,  comandantului englez prin care acesta era de acord, în final,  să abdice. Dar în momentul conceperii 
scrisorii slujitorul n-a fost capabil să-și amintească numele sultanului și în loc de  Hâmid ibn Thuwainî ibn Sa‘îd scrise 
Hâmûd ibn Thuwainî ibn Sa‘îd. Astfel când englezii ajunseră la palatul sultanului în loc să-l ia ca prizonier pe acesta îl  
luaseră pe fratele său,  Hâmûd, dar care de fapt, observaseră ei, era  un copil de 13 ani. Englezii atunci au crezut că 
din cauza vârstei „sultanului” prea fragedă pentru a conduce Zanzibarul nu o ducea prea bine. Ei au decis atunci să-i  
dea funcția lui Hâmid. Și uite așa Hâmid ibn Thuwainî ibn Sa‘îd a reușit să-și păstreze funcția... deși  Hâmûd nici în 
zilele de azi n-a înțeles evenimentul respectiv, dar l-a notat în jurnalul său alsobist. [E.O.M.]

Războaie bizare. Unul dintre cele mai bizare „războaie”a fost cel din 1859 dintre Statele Unite și Marea Britanie care 
își disputau insula San Juan. Pe fiecare jumătate a insulei se instalaseră fermieri americani, dar și englezi și la un 
moment dat un porc aparținând părții britanice a trecut de partea americană fiind împușcat de un fermier american 
pentru că îi mânca legumele. În urma conflictului dintre cel care a tras și proprietarul porcului, amplificat și de relațiile 
nu foarte bune dintre SUA și Marea Britanie, au fost chemate trupe, sub forma diviziei 9, infanterie ce cuprindea peste 
400 de oameni, pe partea americană și 2140 de soldați și 5 nave de război pe partea engleză, pentru a supraveghea 
mai bine situația. În timp ce cele două tabere se băteau animalele de la fermă fuseseră neglijate, mai exact porcii,  
cărora începuseră să le  fie  foame.  Profitând de „război”  aceștia  au invadat  atât  teritoriile  americane cât  și  cele  
engleze și le-au mâncat toate legumele. Când soldații au venit pentru a se aproviziona au găsit pământurile deșertice 
și astfel ambele tabere au trebuit să renunțe la război. În cinstea păcii s-au tăiat porci din ambele părți, iar fermierii  
americani și cei britanici au început să lucreze împreună. Totul a fost notat de Adrienne Adair, una dintre fermierele 
din zonă, care,  de ciudă că cei  doi  de la  care porniseră conflictul  îi  distruseseră livada cu nuci,  dăduse drumul 
animalelor.
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Lenea care salvează vieți – 1928.  În 1928, un om de 
știință  a  făcut  o  greșeală  elementară:  a  lăsat  sub  un 
geam  deschis  o  placă  Petri  ce  conținea  bacterii  din 
genul  Staphylococcus.  Cercetătorul  care  s-a  făcut 
vinovat de această greșeală era Alexander Fleming, iar 
laboratorul său era un exemplu de dezorganizare. Atunci 
când  Fleming  și-a  dat  seama  de  greșeală,  pe  placă 
apăruse  mucegai.  Deși  placa  Petri  nu-i  mai  era  utilă, 
cercetătorul a studiat-o la microscop, unde a descoperit 
ceva  ce  nu  mai  văzuse  niciodată:  mucegaiul  apărut 
peste  noapte  omora bacteria  Staphylococcus!  Ulterior, 
Fleming a descoperit că acest mucegai creștea, printre 
altele, pe pâinea care era lăsată neacoperită pentru o 
perioadă  lungă  de  timp.  Greșeala  care  a  dus  la 
descoperirea  mucegaiului  în  laborator  i-a  permis  lui 
Fleming să creeze alături de echipa sa primul antibiotic, 
penicilina,  care  a  salvat  zeci  de  milioane  de  vieți  în 
ultimul secol. De ce astfel de greșeli sunt atât de rare și 
restul  catastrofelor  sunt  atât  de  dese?  Răspuns  la 
această întrebare nu o  voi putea găsi prea curând dar 
merită să mă agăț de ceva pentru a îmi face existența 
mai frumoasă dar și mai vie. [G.G.]

Semnale  către  cealaltă  lume.  Cercetătorii  de  la 
Institutul SETI din California speră să pună în practică 
acest proiect în viitorul apropiat, informează lexpress.fr. 
Astrofizicienii americani vor să trimită semnale în spațiu, 
îndreptate spre stele din alte sisteme solare, în speranța 
că vor putea să stabilească un contact  cu cel  puțin o 
civilizație  extraterestră.  Ei  au  respins,  joi,  criticile  și 
temerile  formulate  de  alți  oameni  de  știință,  precum 
astrofizicianul britanic Stephen Hawking, potrivit cărora o 
astfel de inițiativă ar putea să reprezinte o amenințare 
pentru Terra. Americanii caută acul în carul cu fân? Cu 
siguranță! Extratereștrii nu vor să fie găsiți dar, de ce nu 
vor ca noi, pământenii, să știm de existența lor? Poate 
că e mai bine așa, unele secrete nu trebuie dezvăluite. 
Oricum secretele se află, nu îmi rămâne decât să aștept 
momentul  în  care voi  face o poză cu unul,  (dacă mai 
trăiesc) pană atunci pot să mă bucur citind câteva din 
rubricile revistei Als Ob. [G.G.]

Taxi,  taxifob,  taxifobisme.  În  1975,  în  timp  ce 
conducea o motocicletă, un om a fost lovit accidental și 
ucis  de  un  taxi.  Nimic  anormal  până acum, bine,  e  o 
tragedie, dar accidente s-au mai întâmplat. Un an mai 
târziu, fratele acestui om a fost ucis în același mod. Ok, 
putem  spune  că  e  o  coincidență.  De  fapt,  fratele 
ghinionistului  conducea  aceeași  motocicleta.  Să  fie 
motocicleta  de  vină?  Sau  un  blestem  de  familie? 
Ciudățeniile continuă, omul a fost lovit de același taxi, cu 
același  șofer  și  care  ducea  chiar  și  același  pasager. 
Când  mă  gândesc  la  acesta  tragedie  îmi  pun  câteva 
întrebări. Cum de acel șofer avea în continuare dreptul 
de a conduce după accidentul care se petrecuse cu un 
an în urmă? Oare acel pasager era supărat pe cei doi 
frați? Nu-mi pot explica această coincidență, dacă i se 
poate spune așa. Dar până la urmă mi se pare o chestie 
amuzantă. Nu, nu sunt sadic (râs malefic). [I.I.Z.]

Prindîncaptot.  Acum  ceva  timp(prin  1930),  o  mamă 
tânără și foarte neatentă și-a scăpat copilul din raza ei 
vizuală,  acesta  căzând  de  la  etajul  casei.  Norocul 
amândurora a fost că în acel moment un anume Joseph 
Figlock a trecut pe acolo, copilul căzând pe el. Nimeni 
nu a pățit nimic. Peste un an, în același loc, de la același 
etaj,  a  căzut  același  copil,  în  capul  aceluiași  bărbat, 
scăpând amândoi nevătămați. Să înțelegem că această 
întâmplare  e  din  seria  fulgerul  lovește  de  două ori  în 
același loc. Totuși... cum să cadă un copil în capul unui 
om? Și mai mult de atât, să nu pățească nimic. Și ce 
mamă își scapă copilul de două ori pe geam? Acel copil 
trebuie  să  fi  fost  foarte  norocos.  Putem  pretinde  că 
respectivul domn Joseph Figlock este îngerul păzitor al 
copilului respectiv. Spun asta pentru că în mintea mea 
apare ideea că domnul acesta are puteri supranaturale 
atâta timp cât un copil i-a căzut în cap de la etajul unu și 
nu a pățit nimic niciunul din ei. Putem vorbi despre un 
nou super erou, Prindîncaptot. Salvează copiii căzuți de 
la  etaj  și  de asemenea îi  salvează de două ori,  dacă 
este vorba de aceeași fereastră. [I.I.Z.]
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Morbid  de  preferință.  De  numele  pianistului  și 
compozitorului  maghiar  Rezső  Seress  se  leagă  o 
poveste sinistră.  Se spune că încerca de foarte multă 
vreme să dea lovitura cu unul dintre cântecele sale. Cele 
mai multe erau respinse, lucru care ducea inevitabil la 
certuri  cu  soția  sa.  În  cele  din  urmă,  într-o  duminică, 
aceasta  l-a  părăsit.  Singur  și  deprimat,  Seress  s-a 
așezat la pian. Apoi, aruncându-și privirea pe fereastră, 
a  văzut  cum pe  cer  se  strâng nori  negri  și  începe  o 
ploaie  tristă  de  toamnă.  „Ce  duminică  mohorâtă”,  a 
gândit Seress și a început să improvizeze la pian. În mai 
puțin  de  o  jumătate  de  oră  compozitorul  a  scris  un 
cântec  întreg,  cu  o  melodie  și  un  ritm  ciudat,  foarte 
deprimant și trist. L-a numit „Szomorú vasárnap” (Dumi-
nică mohorâtă). Surprinzător, un producător muzical i-a 
acceptat piesa, care a fost distribuită în întreaga lume. 
Totuși,  la  puțină  vreme după ce  cântecul  a  fost  înre-
gistrat  și  pus în  vânzare au început o serie de lucruri 
bizare legate de melodie. În Berlin, un tânăr a cerut unei 
orchestre să-i  intoneze melodia,  apoi  bărbatul  a  mers 
acasă și s-a împușcat în cap. Înainte de a face acest 
gest, le-a spus rudelor sale că se simte foarte deprimat 
după ce a ascultat  un cântec nou pe care nu și-l  mai 
putea  scoate  din  minte.  După o  săptămână,  o  tânără 
femeie a fost găsită spânzurată într-un apartament din 
același  oraș.  Poliția  a  găsit  un  disc  cu  cântecul 
„Duminică mohorâtă” în dormitorul acesteia. După două 
zile, o secretară din New York s-a gazat, lăsând în scris 
ca la  înmormântarea ei  să se cânte „Duminica moho-
râtă”. La nici o lună, un alt new-yorkez de 82 de ani s-a 
aruncat de la etajul al șaptelea după ce cântase melodia 
mortală la pian. Cam în aceeași perioadă, un adolescent 
din Roma a auzit melodia după care s-a aruncat de pe 
un  pod.  Presa  din  lumea întreagă a  început  să  scrie 
despre  tot  mai  multe  morți  asociate  cu  melodia  lui 
Seress.  Astfel,  un  ziar  din  Londra  scria  despre  cazul 
unei femei care pusese discul cu „Duminica mohorâtă” 
la volum maxim înfuriindu-i și speriindu-i pe vecini. La un 
moment dat, discul se bloca și cânta la nesfârșit același 
fragment.  Enervați,  vecinii  au  început  să  bată  la  ușa 
femeii  însă aceasta nu răspundea. Au spart ușa și  au 
găsit-o  pe  femeie  moartă  în  fotoliu  după  ce  luase  o 
supradoză  de  medicamente.  Lunile  treceau și  tot  mai 
multe  astfel  de  cazuri  erau  raportate.  Acest  lucru  i-a 
determinat  pe  șefii  de  la  BBC să  interzică  să  se  mai 
difuzeze melodia la radio. În Franța, Rezső Seress i-a 
scris  soției  sale  rugând-o  să-i  fie  din  nou  alături.  În 
schimb,  a  primit  o  scrisoare  de  la  poliție  în  care  era 
informat că soția lui se otrăvise, lângă ea fiind găsită o 
copie a „Duminicii mohorâtă”. Venirea celui de-Al Doilea 
Război Mondial a așternut tăcerea asupra evenimentelor 
legate de misteriosul cântec. Cred că această poveste e 
o exagerare...  Ceva mai degrabă de domeniul „senza-
ționalului” din mass media. Explicația logică pe care o 
pot găsi în momentul de față este că unele dintre decese 
sunt probabil, în procent, așa: 70% din cauza depresiei, 
20%  din  cauza  problemelor  medicale  severe  la  nivel 
cranian, 9% din cauza „hipsterilor vremii”, care găseau 
un trend motivul morții, 1% din cauza melodiei (includem 
moartea soției  sale,  posibil  cuprinsă de regrete eterne 
față de chipeșul  Rezső). Aici întâlnim și câteva tehnici 
creatoare  de  senzațional  specifice  cronicarilor  vremii: 
„La un moment dat, discul se bloca și cânta la nesfârșit 
același fragment”. Cu siguranță niciun om normal nu ar 
avea un disc care conține o singură melodie,  dar mai 
ales să se blocheze la aceeași melodie, nici la 6/49 nu 
există deloc această șansă. Și dacă e chiar așa, femeia

era milionară, vă asigur. Și multe alte cuvinte cheie, ce 
țin  de  emisiunile  de  pe  OTV  și  știrile  de  la  ora  5: 
„surpinzător”, „bizar”, „sinistru”. Grow up, people.  Rezső 
era un familist și un soț iubitor. De ce-i puneți bețe în 
roate acolo unde e el? Poate măcar acolo se împacă iar 
cu ea. [I.A.M.]

Colosseum -  întâmplări  stranii.  Colosseum  este  un 
monument turistic din Roma vizitat de foarte mulți turiști 
din toată lume. El este probabil cea mai impresionantă 
clădire-ruină a Imperiului Roman. Acesta a fost cunoscut 
inițial  sub numele de Amfiteatrul  Flavian.  Colosseumul 
era cea mai mare construcție a vremurilor sale. Cel mai 
mare amfiteatru antic ce poate fi vizitat în zilele noastre 
ascunde și el mistere. Unii dintre turiștii care au vizitat 
locul în care se luptau gladiatorii au povestit că au auzit 
șoapte sau că au simțit atingerea unor fantome. Alții au 
mărturisit  că și  răgetul  leilor  sau clinchetul  armelor se 
aude uneori. Cineva care a vizitat monumentul spunea 
că în una din seri când a vrut să vadă ruinele la lumina 
felinarelor,  deasupra  Colosseumului  zburau  pescăruși. 
În  lumina  nopții  erau  argintii  și  țipetele  lor  înfiorau 
neplăcut;  era ceva  macabru în  zborul  și  în  țipătul  lor. 
Ceva  parcă  îi  apăsa  sufletul,  o  milă  nedeslușită  o 
cuprindea când privea arena și o ciudată uimire îi dădea 
târcoale când priveam locurile  de pe care în  urmă cu 
două  mii  de  ani  spectatorii  își  strigau  entuziasmul  la 
vederea măcelului.  Povestea asta nu pare a fi  una cu 
final fericit, nu este o poveste romantică din Roma, este 
o poveste cu o tentă macabră care s-a întâmplat să fie 
adevărată,  este  povestea  câtorva  generații  de  oameni 
care au avut nenorocul să fie sclavii celui mai „civilizat” 
popor al Europei antice. În timp ce unii cetățeni inventau 
lucruri  utile  și  frumoase,  alții  își  puneau imaginația  la 
lucru  pentru  a  realiza  cele  mai  sângeroase,  crude  și 
bizare forme de divertisment – luptele cu gladiatori. De 
ce acest lucru era considerat o formă de distracție care 
acapara  toată  atenția  publicului?  Se pare  că  încă  din 
cele mai vechi timpuri ura oamenilor era alimentată de 
diferite joculețe macabre care erau considerate benefice 
și amuzamente. [D.A.C.]
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CĂLĂTORII – FERNWEH (II)
”Fernweh” este unul din cuvintele-metaforă ale limbii germane. Nu 
există traducere totală pentru sensurile sale, așa cum nici „dor” nu 

poate fi integral trecut în semantica altei limbi. Reprezintă nevoia de 
a părăsi spațiile familiare pentru a descoperi locuri noi, este tânjirea 

după distanță, dorința de a experimenta ceva departe de casă,  de a 
evada din rutina zilnică prin călătorie. 

  

Daniela 
Abageru

Iași

[foto & text]



 

 

  



„Încarcă-ți corabia și pornește la drum!
Nimeni nu știe sigur dacă vasul se va scufunda sau va ajunge în port.

Oamenii prudenți spun: «Nu voi face nimic până ce nu sunt sigur.»
Cei care iubesc știu mai bine. Dacă nu faci nimic, pierzi.”

(Jalal ad-Din Muhammad Rūmī)

Pentru  călătoarea înrăită din mine,  Turcia a însemnat lecții de istorie la 
fața  locurilor,  contemplarea  unor  unicate  din  natură  și  o  continuă 
înfruptare  din  specificul  local:  mirosuri,  mâncăruri,  vestimentație, 
mentalitatea oamenilor (mai ales a celor pe care i-am întâlnit în zonele 
de bazar). „Viața înseamnă culoare.” spunea personajul feminin din filmul 
Gabbeh, iar Turcia excelează la acest capitol, precum și la încă unul de 
care  sunt  direct  interesată,  cel  literar  (scriitorul  turc,  Orhan  Pamuk, 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, m-a captivat total prin cartea 
sa,  Mă numesc Roșu,  prin viziunea asupra artei și civilizației:  „privirea 
ființei umane, generatoare de forme în arta Occidentului, versus privirea 
lui  Dumnezeu,  generatoare  de  idei  în  arta  Orientului”,  precum și  prin 
ambiguitatea  lui  „ce-ar  fi  să  fie"  care  „pendulează  fără  odihnă  între 
identitatea ipse și identitatea idem" - Delia Ungureanu, Orhan Pamuk sau 
a trăi pentru a (te) povesti).
ISTANBUL. Am intrat în Turcia pe la Edirne (Adrianopol), pașaportul meu 
a fost botezat cu o viză, nu am stat mult în vamă și am sesizat diferențele 
dintre Bulgaria și Turcia de la primii zeci de km marcați de multe steaguri 
roșii  cu  stea  și  semilună.  Intram  într-o  zonă  recunoscută  pentru 
naționalismul  ei  esențial.  Ne îndreptam spre  Istanbul  (Constantinopol/ 
Bizanț), un oraș cu o poziție geografică foarte interesantă: 3% este parte 
europeană  și  97%  este  parte  asiatică,  cele  două  fiind  despărțite  de 
strâmtorile  Bosfor și  Dardanele, precum și de  Marea Marmara, o mare 
interioară ce leagă Marea Neagră de Marea Mediterană.

Începeam să facem cunoștință cu Turcia de la un punct nodal și am fost 
puțin copleșită de atmosfera din Istanbul: o lume în continuă forfotă, cu 
muezinii  moscheilor  chemându-și  credincioșii  la  rugăciune,  pentru  ca 
acestea  să  răsune în  tot  orașul,  cu  femei  îmbrăcate  din  cap  până în 
picioare,  cu  diferite  arome  în  aer,  cu  negustori  atrăgându-te  spre 
magazinele  lor.  Ne-am  cazat  și  am  ieșit  imediat  în  recunoaștere, 
ajungând la două moschei: Laleli și Süleymaniye, a doua fiind lucrarea 
de maturitate a arhitectului național, Sinan, din opera căruia 94 de edificii 
sunt încă în picioare în Istanbul. Contemporan cu Michelangelo, Sinan a 
avut un traseu extrem de fructuos în viața sa de 97 de ani, alegând să fie 
înmormântat  într-un  mormânt  simplu,  realizat  de  el,  la  Süleymaniye. 
Moscheea este  tipul  de  biserică islamică (97,2% din  populația  Turciei 
este islamică) în care regulile de comportament sunt stricte: nu am avut 
voie  să  intrăm  decât  prin  curțile  interioare  și  să  privim  înăuntru,  de 
departe, iar a doua zi aveam să ne conformăm ținuta și atitudinea pentru 
a pătrunde în cea mai mare moschee din Istanbul și din țară. Știți câte 
moschei are Turcia? 75.000! Istanbulul? 3000!
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Salam Alecum! sau Tihnă ție! Pace acasă, pace în  
lume! Dis-de-dimineață ne-am îndreptat spre Piața 
Sultanahmet  și  spre  Hipodrom  pentru  a  onora 
întâlnirea  cu  măreața  Biserică  a  Înțelepciunii  (lui 
Dumnezeu), ce a fost inițial o basilică, apoi turcii au 
făcut-o moschee și au acoperit cu var mozaicurile 
din  vremea  lui  Teodosius  (religia  musulmană  nu 
permite reprezentarea iconică), dar acest fapt le-a 
păstrat calitatea de-a lungul timpului. Construcția ei 
măreață  a  fost  inițiată  în  secolul  al  VI-lea  de 
împăratul Iustinian pe locul unei basilici ce a ars, el 
angajându-i  pe  Isidor  din  Milet  și  Anthemius  din 
Tralles pentru îndrăznețul edificiu. Legenda spune 
că  Iustinian  ar  fi  exclamat  la  terminarea  ei: 
„Solomon,  te-am  depășit!” A fost  cea  mai  mare 
construcție din lume timp de 1000 de ani, iar domul 
ei impresionant o face și mai măreață. 
 
Interiorul  te  lasă  mut  de  admirație:  de  la  Poarta 
Imperială la mozaicuri, de la candelabrele vechi (ce 
foloseau  ulei  și  acum  au  fost  ajustate  la  curent 
electric) la caligrafiile islamice uriașe ce străjuiesc 
bolta domului,  de la suprafețele aurite și  cele din 
marmură policromă la coloane, toate respiră istorie 
și zbucium, nevoia omului de îndumnezeire. Nu a 
impresionat doar pe creștini, ci și pe musulmani! În 
secolul  al  XV-lea  Mohammed  al  II-lea  a  cucerit 
Constantinopolul  și  a  rămas uimit  de  frumusețea 
Bisericii Sfânta Sofia, hotărând transformarea ei în 
moschee  imperială:  a  tratat-o  cu  respect,  căci, 
înainte  de  a  intra  pentru  prima  oara  în  ea,  și-a 
turnat  o  mână  de  țărână  pe  cap,  în  semn  de 
umilință  și,  văzând  cum  un  soldat  spărgea 
pardoseala  de  marmura,  l-a  lovit  cu  sabia. 
Mozaicurile  bizantine  de  la  galeriile  superioare, 
incluse în Patrimoniul Mondial, ne-au fost explicate 
pe  larg  și  cel  mai  mult  mi-a  plăcut  Deises  -  
Rugăciune,  pentru  figurile  foarte  umane 
reprezentându-i  pe  Iisus,  Fecioara  Maria  și  Ioan 
Botezătorul, exact ca în picturile lui Andrei Rubliov.
 
Am simțit-o ca pe o soră a Capelei Sixtine. Nu sunt 
o habotnică religioasă, nu ridic în slăvi lucruri care 
nu mă impresionează personal și tot ceea ce am 
citit despre Sfânta Sofia, înainte de a o vedea cu 
ochii mei, a fost confirmat din plin de realitate. 

Faptul că a traversat atâtea secole și a înfruntat atâtea orgolii 
de cuceritori, faptul că este un muzeu viu și demn, mă fac să 
o  percep  ca  pe  o  supra-construcție,  ceva  mai  mult  decât 
cărămidă, var, apă și viziune arhitectonică.

Față  în  față  cu  Hagia  Sofia  se  află  moscheea  națională  a 
Turciei:  aglomerație  maaaare  și  acolo!  Turcia  înregistrează 
anual peste 30 de milioane de turiști și veniturile naționale din 
turism se ridică la 22 de miliarde de dolari, așa că marea de 
oameni pe care am văzut-o mai mereu cât am avut contact cu 
zonele de interes justifică aceste cifre. Moscheea Sultanahmet 
e din secolul al XVII-lea și a fost realizată de un discipol al 
arhitectului Sinan, Mehmet, la ordinele sultanului Ahmed I, cu 
bani  luați  de  la  populația  turcă,  destul  de  săracă  în  acele 
timpuri, întrucât nu se mai înregistraseră victorii semnificative 
pentru a se finanța un astfel de proiect ambițios din prada de 
război, după cum era obiceiul. Ahmed I a vrut ca moscheea să 
întreacă  din  toate  punctele  de  vedere  Hagia  Sofia:  are  6 
minarete,  poate  adăposti  10.000  de  persoane,  are  260  de 
ferestre, o școală, un spital, un caravanserai, ilustrând din plin 
stilul arhitectural al clasicismului otoman.
 
Numele de „Albastră” provine de la  cele 21.000 de panouri 
interioare  de  faianță  de  culoare  albastră.  Ni  s-a  permis  să 
intrăm,  chiar  dacă  nu  eram  de  religie  musulmană,  dar  în 
anumite condiții:  umerii,  picioarele și capul femeilor trebuiau 
să fie acoperite,  încălțările rămâneau la intrare,  ni  s-au dat 
„papuci”  de  unică  folosință  și  trebuia  să  păstrăm  o  liniște 
deplină pentru a nu deranja credincioșii. Femeile nu au voie în 
spațiul interior, marginea este a lor, iar bărbații nemusulmani 
stau  tot  cu  ele.  Moscheea este  de  o  frumusețe  albastră  și 
miniaturală în mozaicuri, încurajând credinciosul în raportarea 
sa la divin: de 5 ori pe zi muezinul cheamă la rugăciune și  
cântecele din Coran răsună în orașele Turciei, islamismul fiind 
o religie bazată profund pe supunere și ritualuri.
 
 
Am  văzut  apoi  Cisterna,  rezerva  de  apă,  un  mini-oraș 
subteran cu coloane, apă și pești, realizat de romani, borna de 
unde  se  măsurau  hotarele  imperiului  (kilometrul  0), 
Hipodromul cu Fântâna germană, Coloana cu Șerpi, Obeliscul 
cu pereți și, după ce am traversat Podul Galata peste Cornul 
de  Aur,  ne-am  îndreptat  spre  Palatul  Dolmabahce,  ultima 
reședință a sultanilor, realizat în stil european, aici mutându-
se sultanii în secolul al XVIII-lea.
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Palatul  Dolmabahce are o  o  poartă 
imperială pe măsură,  grădini  realizate 
după  stilul  francez,  o  parte  dedicată 
bărbaților  (selamlîk)  și  alta  dedicată 
femeilor  (harem),  o  structură  arhitec-
tonică bazată pe lemn îmbrăcat apoi în 
piatră,  căci  Turcia  este  într-o  zonă 
seismică  și  trebuiesc  luate  astfel  de 
măsuri  atunci  când  se  construiește 
ceva  de  o  asemenea  anvergură.  În 
palat nu ni s-a permis să facem poze, 
am avut parte de ghid ce ne-a condus 
cu mare atenție în sălile imense, pline 
de lucruri dăruite de ambasadori de-a 
lungul  timpului,  de  obicei  cadouri 

perechi (două urne, două piei de urs), deoarece turcii au un simț deosebit pentru simetrie și apreciază oaspeții care dau  
atenție acestui detaliu. Am văzut și Marele Candelabru din Sala Oficială, făcut din cristal de Bohemia, grădina dinspre 
malul  deschis spre Bosfor, haremul și spațiile în care a locuit primul președinte al  Republicii  turce, Mustafa Kemal  
Ataturk, camera în care a murit. Ceasul a fost oprit la 21:05, ora morții sale.
 
Forfota din stradă și comerțul sunt două lucruri care îți sar în ochi în Turcia. Toți vor să negocieze, de parcă este sportul  
național, la care chiar și cel mai ștrumf dintre turci se pricepe.  Marele Bazar este cea mai veche piață acoperită din 
lume, a fost înființat în secolul al XV-lea de sultanul Mehmet al II-lea, are 22 de porți de intrare și o suprafață de peste  
300.000  de  metri  pătrați,  iar  pe  poarta  lui  Baiazid  scrie:  „Dumnezeu  iubește  comercianții!” În  bazar  este  raiul 
negociatului și al complimentelor, nu ești agasat, ci doar ți se dă enorm de multă atenție pentru a cumpăra, turcii având 
propriul mod de a-ți intra pe sub piele, rup câteva cuvinte în românește, știu de Hagi și Lucescu și nu afișează prețurile.  
Cum să își răpească plăcerea negociatului? Ar putea scoate un preț mai bun! 
Am dat și  peste două meserii  de stradă:  lustragiu și  covrigar,  peste tonete de bragă, o băutură făcută din mei și  
introdusă la noi în perioada fanariotă.

Palatul Topkapi a fost o scufundare în trecutul deplin al Imperiului Otoman, căci Palatul Dolmabahce era mai mult  
racordat la cultura europeană, era adus la nivelul vremurilor. Topkapi este mai sobru, mai puțin ornamentat cu mobilă,  
mai  bogat  în  mozaicuri,  multe  săli  sunt  transformate în  muzeu și  am văzut:  Sabia lui  Ștefan cel  Mare,  Diamantul  
lingurarului (84 K), Tronul ceremonial (80.000 de ducați au fost topiți pentru a se obține aurul necesar acoperirii lui), o 
parte din mâna lui Ioan Botezătorul (considerat unul din profeții Islamului), pumnalul cu smaralde, Toiagul lui Moise,  
Sabia lui David. Era aglomerație la camera ce adăpostea părți din profetul Mohamed și la mantia lui ce se înmoaie în  
apă la sărbători, aceasta fiind trimisă în flacoane în toată țara. La bucătărie se putea găti pentru 10.000 de persoane și  
aceasta era integrată palatului, pe când la Dolmabahce avea corp separat din cauza cutremurelor și a fricii de incendiu.  
Zona de harem înseamnă mai mult decât ce cred europenii: aici locuiau femeile, cele 4 soții (maxim!) ale sultanului,  
favoritele și concubinele sale, precum și cea care coordona totul - mama sa! Haremul era o adevărată instituție, sultanii  
primeau de mici educația de bază pentru viitorul rol de conducători, tot aici erau exilați nedoriții din imperiu (Dimitrie 
Cantemir a fost exilat 23 de ani la Istanbul!) și niciun bărbat necastrat nu avea voie să intre în harem, eunucii fiind 
singura parte masculină ce putea avea contact cu lumea femeilor de acolo.

  

„...Dacă o ramură nu are frunze verzi, dar are o rădăcină bună, o sută 
de frunze vor lua naștere la sfârșit...” (Jalal al-Din Muhammad Rumi)
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LACUL SĂRAT sau  TUZGOL a fost o reală surpriză 
în circuitul din Turcia, în platoul podișului Anatoliei. În 
drumul  de la  Ankara spre Konya am făcut oprire  la 
această  întindere  albă,  pe  alocuri  secată  în  timpul 
verii:  se  formează  o  uimitoare  împărăție  de  sare 
pregătită să primească pașii  trecătorilor, pe o pânză 
de apă ce gâdilă tălpile.
Dacă în timpul iernii lacul nu este adânc, în lunile verii  
se formează un strat  gros de 30 cm de cristale  de 
sare.  Impresionante  sunt  și  informațiile  că  63% din 
consumul național de sare provine de la Tuzgol și că 
aici se află o specie aparte de flamingo, dar, dincolo 
de date, experiența de a merge pe un lac pietrificat în 
sare este absolut incredibilă. Apa se apropie de tine 
pe șoptite, pas mărunt cu pas mărunt, este încălzită 
de la soare și are un gust extrem de sărat. Turcii sunt 
interesați de astfel de fenomene, mai ales că se află 
pe teritoriul lor. Lacul era destul de împânzit nu doar 
de turiști, ci și de nativi, fapt pe care l-am observat și 
la  muzee  sau  la  palate:  biletele  de  intrare  sunt 
substanțial  reduse  ca  preț  pentru  a  se  încuraja 
culturalizarea, contactul cu specificul național, cu tot 
ceea ce face din Turcia o națiune aparte în întreaga 
lume.

ANKARA. Capitala Turciei. Dintr-un orășel de 200.000 de locuitori a crescut metropola actuală de 4 milioane,  
deoarece Mustafa Kemal Ataturk, primul președinte al Republicii, a schimbat centrul administrativ al țării. A vrut  
ca Istanbulul să rămână o amintire a trecutului legat de Imperiul Otoman și noua eră din istoria turcă să fie  
asociată cu altă capitală, cu un alt început, aducător de altfel de respect. Contactul cu Ankara a început de la 
Citadelă (Hisar), situată pe o colină, unde se află case vechi anatoliene, cu balcon exterior, construite cu 
bârne din lemn și locuite de oameni destul de săraci, ce vând lucruri făcute de mână sau semințe și fructe  
uscate. Aici a fost înființat orașul Ankara cu 3.000 de ani în urmă, pe vremea hitiților, iar muzeele din zonă 
conțin destule dovezi în această direcție.
Moscheea Haci Bayram a fost a doua moschee în care am intrat în Turcia. Ghida ne-a dat mai multe detalii  
despre religia lor: islamismul este o religie monoteistă, cu influențe creștine și mozaice, a cărui nume pleacă 
de la „aslama”= a se supune și care este guvernată moral de Coran, cartea sfântă ce conține Cuvântul lui Allah 
(Unicul Dumnezeu) primit prin revelații de profetul Mohamed (născut la Mecca și mort la Medina) de la îngerul  
Gavriil. Musulmanii au un ritual de rugăciune de 5 ori pe zi și urmăresc atingerea celor 5 stâlpi ai Islamului: 
mărturisirea de credință, rugăciunea (mereu cu fața spre Mecca), postul (nu consumă niciodată carne de porc), 
dania (zacatul înseamnă donarea a 40% din economii lăcașelor sfinte), pelerinajul la Mecca (obligatoriu o dată 
în viață). Extremiștii musulmani consideră Jihadul („războiul sfânt”) drept al 6-lea stâlp al credinței. Ghida ne-a 
explicat care este rolul fântânilor pe care le vedeam la toate moscheile, fie pe partea laterală, fie în curtea  
interioară: se numesc Fântâni ale Abluțiunii și servesc spălării corpului, pregătirii pentru rugăciune, existând un 
ritual strict de spălare, nu doar al mâinilor, ci și al urechilor, buzelor, frunții, încheieturilor, de un anumit număr  
de ori. Imam este numele preotului, minbar-ul este strana de unde rostește cuvinte de învățătură, iar mihrab-ul 
este o nișă specială prin care se indică direcția spre Mecca.
 
Băile Romane au fost construite în timpul împăratului Caracalla, în onoarea zeului medicinei, Asclepios, pe o 
suprafață destul  de  mare,  cu  3 zone esențiale:  frigidarium (camera  rece),  caldarium (camera fierbinte)  și 
tepidarium (camera călduță).  Azi  se văd doar câteva pietre,  câteva bucăți  din canalizarea antică, coloane,  
fragmente din podea și e greu să îți imaginezi întreaga zonă doar cu aceste părți, în schimb, toate explicațiile  
de pe panouri îți ajută imaginația să o reconstruiască mental. 

sociomania
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Trecem  de  la  antic  la  modern.  Mustafa 
Kemal  Ataturk  este  cel  care  a  reformat 
Turcia,  a  dus-o  într-o  altă  eră  după 
perioada sultanilor,  pe care i-a izgonit  din 
țară.  Turcii  au  un  adevărat  cult  pentru 
personalitatea acestuia și  între 1944-1953 
au construit un imens mausoleu dedicat lui: 
complexul  include  Calea  Onoarei  flancată 
de lei hitiți, o Curte a Onoarei, mausoleul în 
sine și un muzeu. Am asistat la schimbarea 
gărzii, am dat atenție seriozității și regulilor 
de  comportament  în  incinta  mausoleului, 
căci  ghida  ne-a  avertizat  că  turcii  sunt 
extrem de ofensați de încălcarea lor. Peste 
tot prin Turcia vezi imaginea lui Ataturk, pe 
mașini, pe blocuri, aproape fiecare oraș are 
câte  o  statuie  dedicată  lui,  reformele 
începute  de  el  aducînd  țara  în  zona 
prosperității.
Pentru  mine  este  dificil  de  înțeles  cum  a 
putut un om în 15 ani de zile să schimbe un 
popor  și  o  mentalitate,  când  istoria  ne 
învață că e nevoie cam de 40 de ani pentru 
un efect stabil de modificare a mentalității. 
Ataturk  a avut armata de partea sa,  de o 
serie  de  oameni  direcționați  pe  ideea 
ridicării  țării,  iar  factorul  religios,  axat  pe 
supunere, a avut un cuvânt greu de spus. 
Desigur, uimirea mea venea dintr-un unghi 
comparativ  cu  România:  cum  de,  deși 
există și la ei un evident decalaj bogați vs. 
săraci  (destul  de  mulți!),  pot  avea  o  țară 
așa  de  bine  pusă  la  punct  la  nivel  de 
infrastructură,  turism  și  comerț?  Cred  că 
spiritul  naționalist  (pe  care  a  mizat  și 
Ataturk,  care a făcut lucruri  pentru țară și 
nu a trăit  în opulență) și religia sunt două 
explicații pertinente!
 
Un alt detaliu important (că tot vorbesc de 
de diferențe sociale) este legat de statutul 
femeii, pe care l-am resimțit ca pe o mare 
provocare  de  înțelegere  pentru  noi, 
occidentalii. Femeia este supusă, închisă în 
casă, în familie și între haine, condiționată 
social de bărbat, lipsită de libertate conform 
ghidurilor  moral-religioase.  Ghida  ne-a 
precizat că, dintre țările musulmane, Turcia 
este  cea  mai  puțin  „fundamentalistă”,  că 
15%  dintre  femei  lucrează  și  că  este 
îngăduită  o  oarecare  mișcare  de  eman-
cipare,  fapt  total  exclus  la  țările  arabe. 
Deci,  turcoaicele  o  duc  mai  bine  decât 
femeile arabe! 

     Mausoleul lui 
Ataturk - Anitkabir

  

sau Kapadokya, după numele hitit care însemna „regiunea cailor frumoși”, 
este o magică și ciudată lume subterană comunicând cu suprafața prin multe 
guri de peșteră săpate în stâncă, martore la bătăliile de cucerire sau la luptele 
religioase care au amenințat tot timpul să o distrugă.
Trei vulcani, care nu mai sunt activi, au dat aspectul actual al zonei acum 3 
milioane de ani, lăsând la discreția apei, vântului și nisipului o rocă moale, ce 
nu reținea umezeala, numită tuf vulcanic. Hitiții au fost cei care au construit 
primele labirinturi și orașe subterane, rute clandestine și tuneluri, menite să le 
procure din plin liniște pentru viața lor ce voia să se sustragă războaielor.
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Istoria nu era una prea darnică din acest punct de vedere pentru că rutele comerciale atrăgeau mulți oameni și interese, 
iar marile imperii ale lumii (China, Egipt, Roma, Grecia) își împărțeau influența stăpânind acest nod de confluență al  
negoțului (inclusiv renumitul „drum al mătăsii” trecea pe aici!). Acestea, plus incapacitatea de a face față unor armate 
atât de bine pregătite și excesiv de numeroase, au constituit motive suficiente pentru locuitori de a alege să trăiască mai 
degrabă în subteran decât la suprafață. Când lucurile s-au mai calmat, în secolul al XIV-lea, așezările au fost lăsate în  
urmă și timp de 600 de ani uitarea le-a copleșit, dar au fost redescoperite odată ce curiozitatea exploratorilor a atins 
zona: este incredibil cum aproape 200 de orașe sălășluiesc intacte sub Cappadocia și ar putea primi oricând înapoi  
„refugiați”  de la suprafață!  Datorită  unicității  reliefului  și  istoriei,  zona este inclusă din 1985 în  Patrimoniul  Mondial  
UNESCO cu o suprafață de peste 9.000 de hectare. 
 
Goreme. Sacrul și profanul s-au întâlnit în Cappadocia. Se pot vedea multe mărturii ale creștinilor timpurii păstrate până 
în vremea noastră, Sfântul Petru fiind cel care a fondat aici prima comunitate de acest tip, iar bisericile și mănăstirile  
săpate și sculptate în tuf vulcanic sunt absolut impresionante, pentru că poartă în ele semnele unei credințe de neclintit.  
Viața călugărească de acolo, austeritatea, rugăciunea s-au păstrat și în ritualurile actuale, iar bisericile de la Goreme 
mi-au amintit de mănăstirile din vârf de stânci din Grecia, de la Meteora.
În Turcia am avut vreme foarte bună și călduroasă. Cu o excepție: ziua când am ajuns în Cappadocia am avut vreo 4 
ore de ploaie, exact când trebuia să vedem muzeul în aer liber de la Goreme. Ploua și ploua și nu avea de gând să se  
oprească! Am cumpărat o umbrelă și, împreună cu cei 10 omuleți care s-au încăpățânat să înfrunte ploaia și să vadă 
locurile acelea sfinte, am pătruns în zona dorită. După vreo câțiva metri, cerul s-a înverșunat atât de tare și a tunat de  
parcă un munte s-a prăvălit  peste noi, speriindu-ne foarte tare, inima luându-mi-o razna, dar gândindu-mă că o să 
intrăm în vreo bisericuță și o să fim la adăpost. A plouat până am intrat în Biserica Întunecată, cea mai frumoasă și mai  
misterioasă dintre toate, unde m-am emoționat până la lacrimi, atât de impresionată am fost de fețele de pe pereți ce au 
rezistat  timpului  ca  o  mărturie,  au  suferit  pângăriri  în  perioada  iconoclastă  și  dau  lecții  tăcute  de  umilință,  de 
recunoștință și de bucurie simplă. Ghida ne-a explicat imagine cu imagine și a avut multă răbdare în a ne da suficiente  
detalii pentru a ne lăsa prinși de frumusețea aflată dincolo de suprafață (o curiozitate: sunt 365 de biserici și așezăminte 
pentru fiecare zi a anului, dar pentru vizitare sunt deschise doar câteva: Bis. Barbara, Bis. Mărului, Bis. Șarpelui, Bis.  
Bombardată).
 
Perspectiva aceasta sofianică regăsită la Goreme nu e dătătoare neapărat de revelații (dacă nu ești creștin, locul ți se 
pare foarte interesant, dar nu cred că îți poate aduce mai mult decât empatie), ci te îmbogățește mai subtil decât ai 
crede:  trăind sub persecuții,  creștinii  de la  început  prețuiau mai  mult  viața  și  sufletul,  culoarea dinăuntru,  și  lecția  
aceasta este tăcut scrisă în aer liber și pe pereții scrijeliți ai bisericilor. Spiritul uman rezistând timpului!

KAYMAKLÎ. Ce experiență! Am coborât 320 de metri în burta unui deal de tuf vulcanic pentru a vedea cei 10% deschiși 
spre  vizitare  dintr-un  oraș  subteran,  unul  din  cele  mai  renumite  ale  Cappadociei,  locuit  de  creștini  în  vremea 
persecuțiilor. Tunelurile erau așa înguste pe unele porțiuni că mă lua cu oleacă de claustrofobie și ghidul ne explica  
faptul că sunt construite în plan înclinat mai accentuat față de cazul altor orașe subterane. În cele patru etaje deschise  
pentru turiști, fiecare spațiu este organizat în jurul puțului de ventilație, iar proiectarea fiecărei camere depindea de 
disponibilitatea de ventilație: noi am fost purtați prin tot orașul respirând oxigen adus prin sistemul de aerisire gândit  
acum sute de ani. Exista un trunchi comun, care se răsfira spre suprafață pentru ca puțurile de ventilație să nu poată fi  
detectate sau sabotate de inamici, apa era ținută la adâncime pentru a permite aerului să pătrundă, oamenii nu se 
îmbolnăveau pentru că piatra vulcanică nu reținea umezeala, grajdurile, bucătăria, biserica, cimitirele temporare (când 
nu aveau cum să iasă la  suprafață din  cauza prigonirilor  sau a războaielor),  bucătăriile,  pietrele  de moară pentru 
măcinat  făină  sau  condimente,  toate  alcătuiau  un  univers  atât  de  bine  articulat,  încât  inginerii  de  astăzi  încă  au 
nedumeriri de cum au putut oamenii de atunci să îl construiască. Orașul arăta ca un deal la suprafață, ca o ciupercă și 
era camuflajul perfect pentru adăpostirea a 5.000 de oameni!

  

„Castelul de bumbac”. Un loc unic în lume, unde ajungeau 
călătorii dornici de o oază de liniște și de meditație. Până acum 
50 de ani, Pamukkale nu făcea parte din circuitul turistic al 
Turciei, dar lucrurile s-au schimbat și în prezent se află la 
concurență cu zonele de interes maxim pentru turiști, fiind 
inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Orașul antic Hierapolis 
a fost construit în jurul acestui loc și suplimentează istoria 
naturală a locului, existând rămășițe care oferă o amplă 
perspectivă asupra lui. Amfiteatrul, Poarta Imperială, termele, 
Poarta Bizantină, Templul lui Apollo, Martiriul Sfântului Filip (loc 
de pelerinaj creștin) sunt dovezi clare ale înfloririi centrului de 
la Hierapolis în antichitate.
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La  Pamukkale  au  fost  o  serie  de 
mișcări tectonice ce au scos la iveală 
izvoare  termale.  Acestea,  prin  calciul 
pe  care  îl  conține  apa,  prin  aportul 
ridicat  de minerale,  prin căldură (apa 
are în  jur  de 30 de grade),  au creat 
minunea  aceasta  naturală  albă,  cu 
bazine,  cu  travertin  în  trepte,  cu  o 
înălțime  de  100  de  metri  pe  panta 
dealului.  În  jur,  vegetația  este  luxu-
riantă,  este plin  de leandru,  palmieri, 
alte  tipuri  de  flori  și  terenurile  sunt 
fertile  pentru  agricultura  bumbacului. 
De  departe  ți  se  pare  că  vezi  o 
cascadă înghețată în mijlocul verdelui 
vegetativ, dar, când te apropii, sesizezi 
mișcarea apei, albastrul din bazine, ca 
și  cum  o  peșteră  s-ar  fi  revoltat  pe 
legea  obișnuită  a  naturii  și  ar  fi 
declarat  că  vrea  să  fie  cu  burta  în 
soare, venind direct de la Polul Nord. 
Bazinele seamănă cu niște cochilii de 
scoică  și  continuă  să  crească  sub 
atenta  supraveghere  a  celor  care 
administrează  zona.  Dacă  lași  un 
obiect  în  apa  de  la  Pamukkale,  în 
câteva  zile  va  avea  un  strat  foarte 
subțire de sediment alb pe el, semn că 
începe să fie integrat peisajului. Chiar 
dacă  apa  ce  izvorăște  din  pământ 
pierde  din  căldură  odată  ajunsă  la 
suprafață,  este  perfectă  pentru 
îmbăiere și noi  ne-am scăldat picioa-
rele  timp de  vreo  2  ore,  de-a  lungul 
bazinelor  albe,  nemaivenindu-ne  să 
plecăm la cât de superbă era întreaga 
experiență: vizuală și tactilă! Nu aveai 
voie să calci pe oriunde, căci anumite 
porțiuni  erau  închise  accesului  și 
paznicii parcului fluierau la cei care se 
aventurau  mai  departe  decât  era 
permis,  adică  dincolo  de  partea 
superioară  și  de  muchia  stângă  a 
dealului alb. 

Orașul dervișilor - călugări musulmani 
- timp de 800 de ani. Este o așezare 
extrem  de  veche,  cu  rădăcini  în 
timpurile  hitiților,  ajungând  în  zilele 
noastre  cel  mai  religios  oraș  conser-
vator din Turcia, dar și un loc în care 
coexistă aspecte contrare. Ghida ne-a 
spus  că  sunt  în  jur  de  50.000  de 
studenți  în  Konya  și  se  mai  înre-
gistrează  acte  de  revoltă  -  însă,  în 
afară  de  un  consum  foarte  mare  de 
alcool,  „rebeliunea” tinerilor  constă în 
fuste cu șlițul până la genunchi și un 

ruj de buze ceva mai roșu. Am vizitat Mausoleul lui Jamal ad-Din 
Rumi,  cunoscut  și  ca  Mevlana,  un  loc  de  pelerinaj  pentru 
credincioși.  Acesta a fondat ordinului  sufit  al  Dervișilor Rotitori 
(interzis la sfârșitul anilor 1920), bazat pe un ritual sacru în care 
rotirea  imită  mișcarea  circulară  a  universului,  iar  ghidarea 
dansului  era făcută de „cel  care știa Coranul  pe de rost”.  Am 
urmat regulile stricte de intrare în moschee și, într-adevăr, mi s-a 
părut  mai  aspră  atmosfera  față  de  cea  din  Istanbul,  mai 
fundamentalistă,  erau mai mulți  musulmani și  mai puțini  turiști 
sau, efectiv, noi păream a fi înghițiți de marea de turci veniți în 
pelerinaj la Mevlana. 
Până la  Konya  am mers  prin  AKSARAY pe „Drumul  Mătăsii”, 
unul din renumitele căi comerciale ale Antichității, care unea 4 
civilizații,  prima fiind cea chineză. Pe lângă negoț, acest drum 
facilita și schimburi culturale și pătrunderea unor religii pe teritorii 
noi,  având  o  importanță  copleșitoare  pentru  legăturile  de 
comunicare între popoare. 

BODRUM.  Se  numea  înainte  Halicarnas  Mausolos,  venit  din 
Caria (Turcia), cu sora și soția sa, Artemisia, a făcut din acest 
oraș, acum 2.300 de ani, un centru veritabil al lumii antice. Am 
poposit aici pentru a vedea una dintre cele 7 Minuni ale Lumii 
Antice și pentru a ne bucura de un oraș viu și  seducător prin 
port, fortăreață, case construite pe pantele dealurilor strict din 2 
caturi, străzi comerciale în genul bazarului, un aer mediteranean 
tare  primitor  și  un  albastru  al  apei  transparente  absolut 
demențial

În 353 î.Ch. Mausolos a început să construiască un mausoleu, 
un mormânt demn de a rămâne în memoria popoarelor peste 
secole. Dânsul nu a apucat să îl vadă terminat, dar Artemisia i-a 
continuat visul. După doi ani de zile, îndurerată de singurătate, 
aceasta  a  murit,  dar  meșterii  Școlii  Ioniene  nu  au  renunțat, 
ducând la bun sfârșit una dintre cele 7 Minuni ale lumii antice (a 
cincea). Mausoleul din Halicarnas a rezistat istoriei 15 secole, a 
supraviețuit  cutremurelor  și  cuceritorilor,  dar,  astăzi,  puținele 
rămășițele  nu  mai  pot  exprima  grandoarea  de  altă  dată  a 
imensului  edificiu.  Cavalerii  ioaniți  au  suplimentat  distrugerile 
făcute  de  un  cutremur  devastator,  folosind  mausoleul  drept 
carieră de piatră pentru construcția unui castel al cruciaților,  ce
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poate  fi  vizitat  în  Bodrum,  aflându-se  în  apropierea  portului.  Plinius  cel  Bătrân  oferă  informații  despre 
arhitectura  mormântului-templu,  sinteză  de  elemente  orientale  și  elenistice,  cercetătorii  putând  realiza  o 
machetă a acestuia, accesibilă turiștilor: era o construcție absolut impresionantă, înaltă de 43 m, cu 36 de 
coloane ionice la catul superior, cu o piramidă în vârf și un car tras de 4 cai, în care se aflau statuile înalte de 3 
m ale regelui și reginei (astăzi - luate și păstrate la British Museum)!
Mi se pare uimitor că putem păși prin locuri cu atâtea sute de ani de istorie la activ. Am intrat pentru prima dată 
într-un amfiteatru grecesc (mai urmau două: la Efes și la Bergama) și este o stare copleșitoare: pietre așezate 
arhitectural acum sute de ani pentru o acustică excelentă, pentru spectacole, care încă stau în picioare și 
depun mărturie pentru o perioadă istorică absolut fascinantă, contrastantă prin războaie și nevoia omului de 
evoluție prin cunoaștere, prin încrederea oarbă în irațional a popoarelor și slăbiciunea vădită a elitelor pentru 
rațional și ordine.

Dintre orașele antice vizitate în Turcia, cel mai mult 
mi-a plăcut Efes-ul,  poate pentru că este atât  de 
extins (deși doar 10% din el a fost scos la iveală 
până acum!) și ai un simț mai clar al dimensiunilor 
unui astfel de loc, poate pentru că am străbătut 3 
km în interiorul său și am făcut multe opriri la zone 
cu  semnificație,  poate  pentru  că  era  Biblioteca 
Celsus  în  mijlocul  lui,  poate  pentru  că  a  fost  o 
experiență ce m-a dus mai aproape de un mod de 
viață  și  de  organizare  căruia  îi  suntem  tributari 
astăzi,  mai  ales  noi,  europenii.  Nu  înseamnă  că 
minimalizez locuri precum Milet, Bodrum, Bergama, 
Troia, doar că paharul Efes-ului a fost mai plin, mai 
divers, mai ochios.
Am  avut  parte  de  un  ghid  local,  dl  Alaatin,  un 
pensionar foarte pasionat de ceea ce făcea, cu un simț al umorului debordant, foarte informat și deschis la 
problematizări în jurul aspectelor legate de Efes. Orașul a fost fondat din Epoca Bronzului de către amazoane,  
a trecut prin diferite stăpâniri, a format o confederație cu celelalte orașe ioniene, odată ce grecii au ajuns aici,  
ulterior separându-se de acestea pentru a supraviețui distrugerilor persane. Epoca lui Alexandru cel Mare a 
fost una de înflorire evidentă, iar, după moartea acestuia, Lysimachus, unul din cei 12 generali  ai săi,  s-a 
dedicat dezvoltării orașului căruia i-a schimbat numele în Arsineia, după soția sa, Arsinoe. A construit un port,  
ziduri defensive între un deal și un munte, fapt ce l-a determinat să mute orașul cu 2,5 km mai spre sud-vest. A 
trebuit să îi forțeze pe locuitorii rezistență să plece: le-a blocat sistemul de canalizare pe timpul unei ploi și 
aceștia au fost nevoiți să se mute. „Țevi” din canalizare sunt expuse în plin soare în situl arheologic și ghidul  
ne-a spus că mare parte din subteranele Romei este plină de astfel de „țevi” de ceramică, fiind apreciate la  
nivel  de inginerie până în  zilele noastre.  Aveau și  un sistem de trape în  capetele superioare ale străzilor, 
construite ușor înclinat, de unde se da drumul la apă pentru a le spăla.
Când au ajuns romanii aici, orașul avea în jur de 200.000 de locuitori. Impozitele mari puse de aceștia au dus 
la revolta condusă de Mithridates, care a masacrat pe toți vorbitorii de limbă latină (80.000 de oameni au pierit  
într-o singură noapte!), fapt ce a atras trimiterea armatei romane conduse de generalul Sulla. În timpul domniei 
împăratului  Augustus  s-au construit  clădirile  pe  care  le-am văzut:  Odeonul,  Templul  lui  Serapis (prezența 
acestui templu dedicat unui zeu egiptean demonstrează atmosfera de toleranță religioasă existentă în Efes), 
Fântâna  lui  Traian, Agora,  Teatrul,  Templul  Roman,  latrinele (sunt  încă  în  bună  stare  de  funcționare,  cu 
ventilație și canale pentru facilitarea scurgerii apei; doar bărbații le puteau folosi, plătind o taxă; se colecta 
acidul uric folosit la tăbăcirea pieilor de capră),  Templul lui Hadrian (a fost restaurat și este un exemplu de 
arhitectură romană), Casa de toleranță (mozaicurile indică faptul că această clădire era una foarte cochetă; 
femeile de aici erau bine educate și aveau privilegii:  dreptul la propria locuință și dreptul de a participa la  
alegeri și demonstrații). Strada Curetes, care ducea spre Biblioteca Celsus, era plină ochi de lume: două vase 
de croazieră ajunseseră dimineață în Kușadasi și mai erau așteptați cam 10.000 de vizitatori în acea zi. 
Biblioteca Celsus - străjuită de  Poarta lui Mithridates, care deschide drumul spre  Calea de Marmură și spre 
Agora - a fost un deliciu! Edificiul este construit de fiul consulului Celsus pe mormântul acestuia, în secolul al  
II-lea, cu înălțimea de 21 m și lățimea de 16 m, dar a suferit distrugeri cauzate de un incendiu și de cutremure. 
Fațada a fost  restaurată în  anii  ʼ70:  coloanele au fost  perforate cu găuri  de 10 cm, în  care s-au introdus 
structuri de fier, și plăci de plumb au fost montate în întregime pe coloane pentru a rezista unui cutremur de  
maxim 9 grade.  Datorită  acestor  retușuri  putem să  vedem fațada la  adevărata  sa  dimensiune!  Biblioteca 
Celsus era a treia ca mărime din lumea antică, după Biblioteca din Alexandria și Biblioteca din Pergamum 
(Bergama de astăzi).
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După ce am străbătut Calea de Marmură și am poposit în Teatru, pătrunzând prin niște coridoare laterale direct în arenă, 
am avut parte și de un spectacol de „reînviere” a unei atmosfere antice fastuoase pe de o parte, barbare pe de alta.  
Actori îmbrăcați în împărat roman, în senatori, în simpli țărani, în gladiatori, în dansatoare, au oferit 10 minute de defilare, 
dans, luptă corp la corp și, la final, când trebuia să se hotărască de către public dacă acel gladiator învins urma „să 
moară” sau nu, toată lumea a arătat degetul mare în sus ca să îi rămână capul pe umeri. Am fost ascultați, desigur! Știu 
turcii să ofere surprize și să nuanțeze o atmosferă aparte, n-am ce zice!
Ghida ne-a abătut și către  Biserica Sfânta Maria, unde s-a ținut al treilea Sinod Ecumenic. În cadrul lui s-a dezbătut 
divinitatea lui Iisus și a Fecioarei Maria: Nestorius, fondatorul Școlii din Antakia, a negat această divinitate, dar Școala din  
Alexandria  a susținut-o,  în  final  Nestorius fiind  trimis  în  exil.  După aceea,  Efes-ul  a  devenit  un  important  centru  al 
creștinătății închinat cultului Fecioarei Maria. Această biserică este una dintre cele 7 enumerate în Apocalipsă, cărora 
Apostolul Ioan le-a trimis cartea pentru a fi răspândită printre credincioși - „Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 
șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea.” (Apoc.1:11).
Casa Fecioarei Maria. Aflată la 4 km de Poarta Magnesia din Efes, clădirea e mai greu accesibilă, căci se urcă până la 
400 m altitudine, pe un drum cu serpentine, dar priveliștea de sus este superbă. Cercetătorii spun că aici și-a petrecut  
Fecioara Maria ultimele zile, dar a fost nevoie de multe dovezi pentru ca Vaticanul să accepte acest loc drept unul de  
pelerinaj. Chiar dacă există scepticism, chiar dacă minunile ce s-au întâmplat aici pot fi puse sub semnul întrebării, chiar  
dacă nu există suficiente argumente raționale, chiar dacă e dificil  de stabilit  un adevăr de netăgăduit bazându-te pe 
credințe și legende, rămâne cert că oamenii vin și își pun speranțele în astfel de locuri, se încarcă de energie și se simt  
mai buni, vor să fie mai umili. Chiar dacă nu ești credincios, atmosfera tot te prinde!

Zidul Dorințelor era doldora de gânduri scrise de oameni din toată lumea, în cine știe câte 
limbi ale pământului și te emoționează să constați (din nou!) cât de asemănători suntem 
până la urmă: toți  avem dorințe,  toți  am scrie  câte ceva pe o foaie de hârtie și  ne-am 
exprima dorurile și of-urile, toți posedăm fărâma aceea de umanitate care speră la „mai 
bine”,  „mai  plin”,  „sănătos”,  „mulțumit”,  „înțeles”,  „înconjurat  de  afecțiune”.  Mi-a  plăcut 
enorm să îmi cuibăresc dorințele simple, dar esențiale, între surorile lor care ajunseseră 
înainte pe zid și mi-a rămas în minte acel "To have a good life" ce îți sărea în ochi când 
treceai cu privirea peste bilețelele atârnate!
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Biserica Sfântului  Ioan Evanghelistul  -  o construcție impunătoare,  de dimensiunile celei  din Londra, 
Westminster  Abbey, realizată de Împăratul  Iustinian în  secolul  al  VI-lea,  pe locul  unei  alte basilici,  din 
secolul al IV-lea. Ioan a fost cel mai îndrăgit dintre discipoli de către Iisus, a fost martor la răstignire, a avut 
în grija sa pe Fecioara Maria, a răspândit creștinismul în timpul lui Domițian, a scris capitolul referitor la  
Apocalipsă, carte care încheie Noul Testament.  Mormântul  său se află în  interiorul  bisericii,  într-un loc 
străjuit de coloane.

Artemisionul. Una dintre cele 7 Minuni ale Lumii Antice (cunoscută mai simplu sub denumirea Templul  
zeiței Artemis din Efes). Somptuosul templu nu mai există decât printr-o coloană (unde și-a făcut cuib o  
familie de berze) și niște pietre, plus o serie de rămășițe ce se află la British Museum, în Londra. Clădirea 
inițială a fost distrusă de un nebun pe nume Herostratos, care a ars templul pentru a asigura eternitatea 
numelui său, dar a fost reconstruit cu 16 trepte la temelie pentru a-l proteja de terenul mlăștinos pe care  
era ridicat. În acele timpuri, era cel mai mare templu grec. A fost distrus a doua oară în timpul invaziilor 
barbare din secolul al III-lea e.n. și nu a mai fost reclădit.

În Kușadasi și  Marmaris am vorbit foarte mult cu cei din bazar. Încă din Istanbul am învățat că turcilor le 
place să negocieze, să vorbească, să se simtă bine și să câștige bani. Am stat vreo jumătate de oră la 
taclale cu un turc mai educat (inginer de profesie) de la care am cumpărat ceai, halva și rahat și am aflat  
câteva lucruri din perspectiva lui: îi place de români, căci aceștia cumpără mereu și pentru familia rămasă 
acasă, pentru prieteni, pe când americanii și scandinavii caută lucruri doar pentru ei. Noi suntem mai buni  
clienți pentru afacerile lor! Îi deranjează să fie criticați pentru modul în care își tratează femeile: ține de ei și  
de religia lor și ar trebui să știm că au grijă de ele, le îmbracă foarte bine, le cumpără bijuterii și ele au grijă 
de  familie,  nu  trebuie  să  muncească așa  cum o  face  o  femeie  independentă  în  Europa Occidentală.  
Spunea că nu avem dreptul să judecăm sau să cuantificăm fericirea sau mulțumirea femeilor turce, pentru  
că ne e greu să înțelegem și să acceptăm faptul că o femeie poate deveni așa prin prisma familiei și a 
datoriei.
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Desigur, mie îmi vine greu să cred că absența deschiderii spre niște orizonturi este un lucru atât de benefic 
și că bărbaților le convine această mentalitate, dar...  el voia să sublinieze că e un lucru ce ține de un 
respect al țării în care vii: uită-te, constată și acceptă, nu judeca ceva ce nu poți pricepe din interior. Atâta 
timp cât universul lor este articulat și funcționează pe baza anumitor legi, cine ne poate face pe noi, ceilalți,  
judecătorii lui „se poate și mai bine”? Funcționează sistemul nostru impecabil și femeile sunt mai fericite 
într-o lume de competiție continuă? Plus,  mi-a precizat  că 15% din femeile turce muncesc și  au venit 
propriu: între țările musulmane Turcia e deja pe un drum de combinare a două moduri de raportare la 
condiția femeii. Păreri diverse și adverse, însă contactul cu ele te aduce mai aproape de realitățile din țara  
aceea, dincolo de suprafața poleită pe care o vezi ca turist în trecere.

BERGAMA. Vechiul Pergamum. După ce am urcat cu telecabina în zona înaltă a regiunii Izmir, am avut 
parte de un tur istoric prin Acropolele orașului  antic.  Porțile monumentale,  mormintele dedicate regilor, 
biblioteca ce conținea 200.000 de volume, amfiteatrul cu o acustică perfectă, agora au fost câteva precizări 
făcute de ghida noastră. Format din patru părți ce descriau luptele dintre titani și zei, Altarul lui Zeus este 
prezent în proporție de o treime în situl de la Bergama, deoarece restul a fost dus în Germania și expus la 
Muzeul din Berlin. Turcia încearcă și în ziua de astăzi să recupereze rămășițele de la germani și a făcut  
apel până și la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, dar, ca și în alte cazuri de „furt cultural motivat  
istoric”, lucrurile se tărăgănează, se amână pentru a nu se crea tensiuni diplomatice sau a nu se afecta 
relațiile dintre țări. Nici turcii nu sunt fără pată, căci și ei dețin lucruri de valoare din cultura altor popoare, 
pe care nu sunt dispuși să le returneze, așa că...discuția e nuanțată!

Teatrul din Bergama este unul din cele mai înclinate din lume, are o capacitate de 10.000 de oameni și a 
fost construit în seco-lul al III-lea î.Ch. Pe mine mă ia cu fiori să calc în locuri încărcate de atâtea sute de 
ani de istorie și să fiu în capătul lanțului de evoluție, să fiu un vizitator al rămășițelor unor perioade de  
începuturi pentru civilizație și ghida exprima aceleași lucruri: ne-a demons-trat acustica recitându-ne  La 
steaua... și a adus argumente contra reconstrucției unor zone antice pentru a avea o imagine comple-tă  
asupra dimensiunilor acestora. Am fost parțial de acord cu dânsa, căci pe Acropolele de la Atena părțile de 
piatră care lipsesc sau se află la British Museum au fost înlocuite cu piatră de o culoare mai deschisă 
pentru a se vedea clar ce este de la bun început și ce s-a adăugat: ai imaginea mult mai bine conturată a 
unui templu, amfiteatru, panteon și ți se specifică mult mai clar cât s-a mai păstrat din vechile locuri. Multe  
din ele  se reduc la fundații,  la piatră împrăștiată care nu poate reprezenta monumentalitatea din  care 
făceau parte. Însă, un exces de reconstrucție duce la anularea ideii de „rămășițe istorice” și un loc precum 
Efes-ul și-ar pierde tot farmecul dacă l- am reface bucată cu bucată. Cred, totuși, că o cale de mijloc este 
posibilă: Biblioteca Celsus este așa impresionantă tocmai pentru că a fost refăcută, dar numai fațada, nu 
integral!

Strâmtoarea DARDANELE. Calmul dimineții ne pregătea pentru o zi 
lungă de tranzit până în București. Am trecut strâmtoarea exact cum 
am făcut-o și la Canalul Mânecii, de la Calais la Dover și înapoi. Simți 
cum se așează fiecare impresie la locul ei, după ce te iau toate cu 
asalt și nu știi asupra căreia să te oprești mai exact, căci gândurile îți 
sar pe necontrolate de la una la alta. A fost un timp peste așteptările 
mele de dens, o falie de contact cu o lume absolut fascinantă, bogată 
și săracă în același timp, gălăgioasă și religioasă, muncitoare și 
descurcăreață, colorată și aromată, o lume în care noi, europenii, ne 
putem integra foarte greu. Mi-ar surâde să revin în Turcia peste câțiva 
ani, să o văd cu alți ochi, să caut alte detalii, să mă bucur altfel de ea, 
căci sigur are de oferit mai mult decât am reușit eu să văd.
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Orașul lui Priam, cel cu 50 de fii și fiice din epopeea lui Homer, Iliada. Calul troian. Ahile. Hector. Ulise. Un 
loc încărcat mai mult de legendă. Se consideră că în Troia sunt urme a unor orașe construite succesiv unul  
peste celălalt: sunt în număr de 9 și situl le are foarte clar precizate în cele puține rămășițe-martor. Calul de 
lemn de la intrare este spectaculos și te îmbie la poze, iar cel care a fost folosit la filmarea lung-metrajului  
Troia se află în Cannakale.  Arheologul  german Heinrich Schliemann, cel  care a făcut săpături  în  zonă 
pentru a descoperi orașul, a avut o viață halucinantă, orientată în jurul obsesiei de a găsi acest loc, supus  
actualmente  la  multe  discuții  istorice.  Situl  este ca  o ruină a unei  runi,  căci  încă  se  fac excavări,  se  
cercetează zona, se continuă căutările, deși locul este declarat parte integrantă din Patrimoniul UNESCO.
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O tanti chinezoaică se trezește în fiecare zi la 4 AM 
ca să hrănească 1 300 de câini, două veverițe fac 
o ședință  foto,  un nene vopsește o girafă.  Dacă 
doriți să știți cum se transformă un pian în fântână 
arteziană... URSUL PLICTISIT (adică boredpanda)!
Un om deștept a spus odată: „De echilibrul dintre 
știință  și  neștiință  atârnă  cât  de  înțelept  poate 
ajunge  un  om.”  În  concluzie,  lăsăm  deoparte 
lucrurile  serioase  -  cum ar  fi  literatura  (la  ce  ne 
trebuie?!) - și ne concentrăm pe fotografie sau food 
art sau sculptură ori iluzii optice. Ideea e că avem 
de unde. Din aproximativ 43 de categorii trebuie să 
te prindă ceva. (Zic și eu.)

  

Mădălina Elena
Obreja
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Acest boredpanda merge mai mult pe vizual, ceea ce înseamnă poze cât cuprinde. Poze cu căței la spa, 
poze cu pisici, poze cu bătrânele, poze cu hoteluri șmechere, foarte șmechere, poze cu copaci atârnați de 
tavan, etc., etc. Ce nu înțeleg eu: de ce panda? De ce nu koala? De ce nu... orice altceva? Ursul panda e  
foarte simpatic, e un devorator de bambus cu normă întreagă, dar sub nici o formă nu se plictisește. Chiar nu 
văd legătura. Site-ul se recomandă ca fiind unul de „artă/științe umaniste” (interesantă coincidență, având în 
vedere  profilul  revistei  noastre).  “Bored Panda is  a  leading art,  design  and  photography community for 
creative people. Our submission platform helps artists and creators turn their stories into must-read viral 
content.”  Aaa,  am  uitat  să  menționez  faptul  că  panda  nu  știe  română,  vorbește  doar  engleză.  Lucru  
nesemnificativ, pentru că e foarte expresiv.

Panda-ul plictisit este și pe facebook. De fapt, minunata rețea de socializare completează informațiile de pe 
site, lucru care mi se pare foarte ingenios pentru că, aruncând așa... o privire fugară, observi că e destul de 
aerisit  și  simpatic  de  privit.  Lăsând  întâmplător  pagina 
deschisă, poți trece foarte ușor drept un individ inteligent.
Un lucru care va avea cu siguranță aplicații  practice în 
viitor: te învață cum să faci sushi necomestibil. Dacă asta 
nu-i  suficient  de  tentant,  atunci  nu  știu  ce  ar  putea  fi. 
Peisajele superbe, fotografiile deștepte?!  Daaa, am mai 
văzut d-astea. Oricum, panda ăla e genial.
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A  SPĂLA  PUTINA.  Expresie  des  întâlnită în  zilele 
tehnologiei, aceasta având două înțelesuri Primul înțeles la 
modul figurat este cel de a fugi sau de a te face nevăzut de 
la locul faptei. Aceasta se regăsește în cazurile în care ai  
făcut un lucru rău și  fiindcă nu îl  poți îndreptat fugi de la 
locul „crimei”.  Cea de a doua expresie este specifică feme-
ilor deoarece aceasta se refera la modul propriu. Bărbații nu 
spală vasele le este teama de detergenții de vase. [G.G.]

A O LUA LA SĂNATOASA. Expresie special creată pentru 
fricoși și leneși. Specifica secului XXI, în care oamenii fug 
de  responsabilitățile  lor  sub  pre-textul  fricii/  lenei.  De-a 
lungul  anilor  această  expresie  a  suferite  numeroase 
modificării, de la forma de bază „a o lua din loc” la forma 
actuală „a o lua la sănătoasa”.  Înțelesul expresiei este unul 
complex  putându-se  desluși  adevăratul  sens  al  acesteia, 
acela de a pleca în căutarea sănătății  mai ales în mome-
ntele în care îți riști sănătatea. [G.G.]

A SE TRAGE DE ȘIRETURI CU CINEVA – a fi apropiat de 
o persoană astfel încât îi poți vorbi de la egal la egal, a fi 
familiar.  Cel  mai  bun exemplu este dintre doi  amici.  Sau 
cazul în care adultul din ciocolată amăruie îți mai permite 
uneori  să îi  mai  tragi  un șiret  dar doar cât  să formezi  o 
buclă frumoasă iar când vrei să faci o fundă din șireturi uită 
de egalitatea dintre voi (mai bine spus de democrație) și îți 
amintește de poziția pe care o ocupi. [G.G.]

A SĂRI DIN BALAMALE – a-și ieși din fire, a se enerva. 
Chiar  ieri  mi-au căzut  toate balamale ce îmi  țineau furia 
într-un cufăr vechi și ponosit dar care era rezistent. Odată 
cu căderea acestora valul furiei m-a învăluit într-o „mreajă” 
din care nu îi mai vedeam decât pe cei ce fugeau din calea 
mea.  Parcă  aș  fi  fost  un  mic  spiriduș  pus  pe  rele. 
Balamalele erau de o calitatea superioară (“made” în China) 
din această cauză sar de fiecare dată când ceva nu este în 
regulă, bineînțeles, cu restul lumii, nu cu mine. [G.G.]

A SE UITA CA LA MAȘINI STRĂINE – a fi uimit. Suntem uimiți de multe lucruri, spre exemplu de noul tău scor de la  
Subway Surfers, sau de noua coafură a colegei tale de bancă care seamănă cu cea a lui Miley Cyrus sau de patrul 
de la matematică pe care l-ai primit săptămâna asta, însă un patru la matematică nu e ceva uimitor. Dar mai suntem  
impresionați de mașinile străine? Mașinile străine sunt ceva normal pentru generația de acum, dacă mami și tati nu 
ne cumpără Lamborghini refuzăm să ne mai ducem la culcare la ora 12 jumătate, ora când e prea devreme pentru 
somn. Tinerii  de acum nu mai  întorc capul  după un Audi  A4,  ci  după Dacia 1300,  care,  evident,  a devenit  un  
fenomen. [D.E.Ș.]

A-ȘI GĂSI JUMĂTATEA – a se îndrăgosti, a crede că există o persoană perfectă. Expresie folosită exclusiv pentru  
îndrăgostiți – persoane care suferă de o deficiență când vine vorba de a fi atenți, imposibil de a le înlătura zâmbetul  
de pe față și de ai face să nu chiulească de la orele de curs. Îndrăgostiții au impresionanta abilitate de a cădea pe 
gânduri  și  în  același  timp  de  privi  un  perete  aproximativ  24  de  ore  și  61  de  minute  până  sunt  distrași  de  
neîntreruptul  sunet  al  telefonului  care este plin  de mesaje  necitite,  iar  dacă primesc vaga întrebare  legată de 
culoarea peretelui la care se holbau, cel mai probabil vor răspunde: „Ce? De unde să știu eu?”. [D.E.Ș.]
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A MÂNCA O PÂINE ALBĂ – a-și câștiga ușor mijloacele de 
existență.  Deci  de fiecare dată când mâncăm o pâine albă 
înseamnă că ne câștigăm ușor mijloacele de existență. Dar 
dacă  mâncăm  o  pâine  neagră?  Asta  înseamnă  că  nu  ne 
câștigăm ușor mijloacele de existență? Persoanele care nu 
con-sumă pâine  au  vreun  mijloc  de  existență?  Sau  poate 
dacă nu mănâncă pâine sunt mai inteligente și cunosc lucruri 
pe care noi  oamenii  care mâncăm pâine nu le cunoaștem. 
Dacă mergem pe ideea aceasta înseamnă că acele persoane 
care nu consumă pâine sunt inteligente și cunosc secretele 
pâinii albe. Acum se explică faptul de ce unele persoana nu 
mănâncă  pâine.  Nu  cred  că  e  numai  că  să  slăbească,  ci 
pentru a deveni mai inteligente (oare așa este?). [I.I.Z.]

A IEȘI ABRAȘ – a nu izbuti, a fi înfrânt, a suferi un eșec. Nu știm 
dacă,  sau în ce măsură,  politicienii  pierd  vreodată.  Chiar și  în 
cursa pentru ăla mare, de respiră greu, nimeni nu pierde. Nu, vor 
urca toți pe scena aia frumos aranjată și vor începe să danseze 
polka.  Extinzând  șablonul  cât  de  mult  posibil,  pe  viitor  nici 
animalele nu vor mai accepta înfrângerea. Cocoșul cel  fără de 
cap va spune: „Eu nu accept înfrângerea...  e dreptul  meu prin 
lege.” Astfel, folosind un tub de prenadez, își va lipi înapoi partea 
lipsă. Stăm acum și ne întrebăm din ce în ce mai frecvent: oare 
„cucuriguuu” va mai suna vreodată la fel? [I.L.R.]

ÎN VIN ESTE ADEVĂRUL. Această expresie este veche de peste 
2000 de ani și este atribuită poetului grec Alceu, care a trăit cu 6 
secole  înainte  de  Hristos.  În  acea  vreme,  cei  care  comiteau 
infracțiuni, pe care nu le recunoșteau, erau puși să bea vinuri tari 
deoarece  omul  beat  spune  lucruri  pe  care,  normal,  nu  le-ar 
spune. Este incredibil câtă cruzime era în acele timpuri. Nici nu 
vreau să mă gândesc cum se simțeau acei oameni când erau 
obligați să bea pahar după pahar, vinuri de diverse soiuri. Dacă 
această metodă de tortură s-ar aplica și în zilele noastre, cârciu-
mile ar da faliment. [A.Ș.R.]

LA OMUL SĂRAC NICI BOII NU TRAG. Expresie populară care 
înseamnă că omul este mai  puțin înzestrat  cu gândire,  nu are 
noroc la nimic, este înconjurat doar de ghinion. Adevărul este că 
oamenii,  atunci când folosesc această vorbă, doar își plâng de 
milă, deoarece boii nu îi ajută în momentele grele. Ei preferă să 
dea vina pe oricine, chiar și pe boi în loc să și-o asume. E vina lor 
că ei nu recunosc importanța unor animale de povară bine hrănite 
și alocă resursele în orice altă parte numai pe hrana boilor nu. 
Chiar dacă ar primi niște boi puternici cadou, aceștia în scurt timp 
ar ajunge slabi,  tocmai pentru că nu știu cum să-i  îngrijească. 
Așadar proverbul nostru semnifică de fapt că omul este atât de 
prost că nici de niște boi nu știe să aibă grijă și, deloc surprin-
zător, e sărac. Nu știe să prețuiască ce are, se uită mai mult  la 
ce au alții. De unde expresia „să moară și capra vecinului”.
[D.A.C.]

DACĂ TĂCEAI, FILOZOF RĂMÂNEAI. Probabil că toată lumea 

a auzit această expresie măcar o dată și cu toții o 
folosim atunci când cineva a spus o prostie care 
l-a  pus  într-o  lumină  proastă.  Adevărul  este  că 
această  expresie  aparține  filozofului  antic 
Boethius care a fost închis pentru niște declarații 
care l-au insultat pe rege, nu pentru că ar fi spus 
ceva  greșit.  Expresia  nu  ar  trebui  spusă  oricui 
deoarece un filozof s-ar gândi de două ori înainte 
de a spune ceva. [A.Ș.R.]
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RIF,  rífi  s.n.  (înv.  și  reg.)  unitate  de 
măsură pentru  lungimi  egală  cu circa 
77 cm. Beniamin cel Mijlociu (ca să se 
situeze  între  cei  Mari  și  cei  Mici),  de 
altfel,  cel  mai  vestit  conducător  al 
Sabatului Jidanilor, țara curățeniei și a 
autostrăzilor  intitulate  „broaștele  după 
ploaie”, avea o ură nestăpânită pe po-
porul românesc, mai precis pe talentul 
acestuia.  Românu-selfius,  Toarnă-
găleata-în-capus,  Preistoricus-face-bo-
hoocuspocus  sunt  doar  câteva  dintre 
invențiile  extraordinare  ale  românilor, 
acestea aducându-le ma-re faimă. Într-
o zi, românii anunțau că o nouă inven-
ție  urmează  să  ia  amploare  și  că 
aceasta va facilita relațiile sociale,  cât 
și  amoroase:  „Ionel,  nu  vei  mai  avea 
niciodată probleme când vrei să-i atragi 
atenția Mariei!  Maria, nu vei mai avea 
niciodată  probleme  cu  Ionel!”.  Auzind 
asta, Beniamin și-a luat trupele în ținu-
tul românesc, spre a asista la prezen-
tarea noului produs, să afle secrete din 
culise și de ce nu... să dea din greșeală 
cu  paloșul  românilor  în  cap.  Însă, 
Beniamin  nu  știa  că  românii  sunt  vi-
cleni, și că, de fapt, noua invenție nu va 
aduce nimic nou, decât un fir, învelit în 
staniol,  care  va  fi  descris  drept  un 
Fulgerător-De-Sentimente. Acesta avea 
rolul  de  a  crea  atracții  între  oameni, 
printr-o simpla atingere a umărului  cu 
ea (dacă persoana care vă atinge cu 
Fulgerătorul-De-Sen-timente  este  cea 
pe care o urâți, puteți aplica o forță mai 
mare când îl folosiți, mulțumim!) După 
marea expoziție, produsul românilor era 
vândut  cu  mare  succes.  Beniamin, 
curios  de  construirea  dispozitivului,  îl 
întreabă  pe  Nicușor  (manager  exe-
cutiv:  „vă  execut  dacă  nu  înveliți  mai 
repede firele în staniol”), cum e alcătuit 
produsul. „Am folosit... am folosit resu-
rse  dintr-o  mină  electrică  de...  senti-
mente,  în care am găsit  o...  substan-
ță!”,  îi  răspunde destul  de calm Nicu-
șor.  „Ce  fel  de  substanță,  omule?”. 
„Ăăă, de sentimente!”. „Și cum ai ajuns 
la  produsul  final?”  „Ăăă,  păi  am 
prelucrat-o!”.  „Și  cum  ai  stabilit  să  ia 
aceasta lungime și formă?”. Românul, 

enervat  de-a  dreptul  și  scârbit  de 
atâtea întrebări îi răspunde irascibil „Cu 
fi... riful, dom’le!!!”. Înainte de a formula 
următoarea  întrebare  Nicușor  pleacă 
și-l lasă pe Beniamin să se frământe în 
legătura cu invenția. În drumul său spre 
Ținutul Jidani-lor, acesta nu putea găsi 
definiția rifului  (românii  nu inventaseră 
încă DEX-ul) și se hotărî să înrobească 
poporul  românesc.  Plecând  spre  a 
cuceri  românii,  a văzut  că străzile  au 
crăpături  foarte  mari.  S-au  speriat  de 
acest lucru, dar au continuat să mear-
gă,  până  ce  au  văzut  pe  șosea,  în 
formă de  crăpătură  și  puțin  distorsio-
nate literele r, i,  f.  Atunci, s-au înspăi-
mântat foarte tare, gândind că Rif este 
însuși  un  zeu  al  românilor,  care  se 
răzbună, și s-au întors în țara lor. Din 
acea clipă, românii au mai renunțat în a 
mai repara străzile, pentru că, gândesc 
că  istoria  cu  Beniamin  s-ar  putea 
repeta în totalitate, și astfel, românii ar 
prospera din nou! [I.A.M.]

MÂNECARE, mânecări s. f. 1. Acțiunea 
de  a  (se)  mâneca;  sculare  dis-de-
dimineață; dimineață.  Mânecare, când 
mă gândesc la mânecare automat mă 
gândesc  la  mânecă...  Stai,  ce?  Ce 
treabă are o mânecă cu dimineața? În 
următoarele  rânduri  vă  voi  prezenta 
relația  dintre  o  simplă  mânecă  și  o 
dimineață:  Da,  exact,  mâneca se tre-
zește  dis-de-dimineață.  Cum?  Păi  ni-
meni nu știe. Sper că v-am lămurit cu 
această relație controversată. Se pune 
următoarea întrebare: Cum se trezește 
o mânecă? Poate mâneca se trezește 
dis-de-dimineață.  Dar  de  ce  ar  face 
asta? Presupun că doar pentru simplul 
motiv de a se mâneca. Stai, despre ce 
discutăm  noi  aici?!  Cum  spuneam, 
mânecare înseamnă a se trezi dis-de-
dimineață... [I.I.Z.]

TEÁCĂ, teci, s. f. 1. Înveliș, toc, apără-
toare confecționată din metal, din lemn 
sau  din  piele,  în  care  se  păstrează 
obiecte  tăioase  lungi  sau  anumite 
instrumente; toc,  apărătoare. Cu toate 
că  explicația  din  DEX pare  destul  de 
convingătoare,  noi  știm  mai  bine. 
Moldovenii  din  secolul  XV  aveau  un 
pact  secret  cu  turcii.  Cum  credeți  că 
am câștigat atâtea bătălii în acea peri-
oadă?  Doar  nu  ați  crezut  basmele 
legate de Ștefan cel Mare. Moldovenii 
se făceau că pleacă la luptă,  însă, în 
loc  de  săbii,  umpleau  tecile  cu  vin, 
țuică, cockteil-uri și nu numai. Se întâl-
neau cu turcii  într-un loc stabilit  unde 
începeau  să  negocieze.  Apoi  se 
întorceau  fericiți  acasă  începând  să 
povestească câte și mai câte. Strămo-
șul poveștilor vânătorești ca să fim mai 
preciși. [I.L.R.]

STÁROSTE, starosti, s.  m.  1. 
Conducător  al  unei  corporații,  al  unei 
bresle din trecut; p. gener. Conducător, 
șef,  fruntaș.  2. (în  Evul  Mediu,  în 
Moldova) Cârmuitor al unui ținut aflat la 
marginea  țării.  3. (Reg.)  Persoană 
trimisă  oficial  de  un  tânăr  la  părinții 
unei fete pentru a o cere în căsătorie; 
pețitor;  p. ext. Persoană care conduce 
ceremonia nunții. Ce înseamnă „staros-
te”  actual:  persoană  care  își  actuali-
zează starea din minut în minut pentru 
a-și înștiința „prietenii” de felul în care 
se  simte,  ce  mănâncă,  unde  doarme 
[ʼcuz  we  have  no  stalkers  around...]: 
feeling hungry, feeling beautiful, feeling 
„am nevoie  de atențiiieeeee”...  feeling 
ironical  while  writing  for  Als  Ob... 
[E.O.M.]
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Ziua îndrăgostiților sau Valentine's Day sau cum place românilor să spună este sărbătorită cu mare fast de ceva timp.  
Din ce în ce mai mulți, din păcate. Dar ce e mult nu neapărat că este și bun. Bun este faptul că noi, românașii neaoși,  
facem dovada teoriei darvinismului. Și ne pricepem de minune să arătăm că omul nu a fost creat de bunul Dumnezeu, 
ci a evoluat din vestitele primate. O genă a mai rămas de la bietele maimuțici. Imitația. Chiar dacă în România avem  
deja o sărbătoare dedicată îndrăgostiților, Dragobetele, sărbătorit pe 24 februarie. Ei, dar nu este „în trend” ca cea de 
peste ocean… vezi că Dragobetele este autohton, iar domnișorelele doresc o declarație de dragoste, din import, cu 
mare fast și emfază. Chiar dacă 86% dintre români sunt de rit creștin-ortodox sărbătoresc cu drag un sfânt catolic.  
Pardon, de fapt doi sfinți Valentin, amândoi canonizați de calendarul greco-catolic. De fapt o reminescență a Lupercaliei, 
mai pe scurt, un dezmăț ce se desfășura pe timpul romanilor între nobilii necăsătoriți și fetele necăsătorite trase la sorti 
dintr-o urnă. Fete destinate desfrâului. Dar Valentin dă bine să fie sărbătorit în România, țărișoara noastră dragă, acolo 
unde doar câțiva elevi mai silitori îi mai vorbesc corect limba, că dacă vorbim în „englezisme” sau „spaniolisme” prinse 
„după ureche” de la telenovele suntem mult mai  „cool”. Un alt englezism folosit frecvent dar căruia puțini reușesc să îi  
afle pe deplin semnificația, din păcate... dar nici curiozitatea nu-i omoară. Dar să revenim la Valentinul nostru. Pardon, 
de fapt al lor!

Valentine's  Day  este  sărbătoarea  comercială  ce  încurajează  kitsch-ul,  conformismul,  superficialitatea,  prostia  și  
materialismul. Acum bărbații trebuie neapărat să cumpere ceva, chiar dacă este contrar voinței lor. Dacă nu i se aduce 
în  această  sărbătoare  demoazelei  cu  ID-ul  de  messenger  din  seria  „scumpyk”,  „frumushyk”,  „iubytzyk”,  „dulcik”,  
„papushik” și multe altele ce promovează prostia și narcisismul, flori cât mai scumpe și bombonele roz sub formă de 
inimioară sau inimioară de pluș roșie cu ursuleț sau cine mai știe ce animăluț atunci pune botic. Tentant, veți spune! Și  
nu cedează până nu primește cadoul mult dorit. Poate fi identic cu cei din anii anteriori. Dacă mai scrie și nelipsitul “i 
love you” ați dat-o gata (dacă nu, în bară).  Dar dacă nu primește cadoul mult visat pe 14 februarie ci de Dragobete cu o  
privire de cotoi constipat întreabă: „ce este acest Dragobete?” Și iar pune botic. Pagubă-n ciuperci! Chiar dacă știe că 
se apropie ziua de 1 martie și apoi 8 martie. Alte fițe și ochi dați peste cap. Fițe din partea demoazelelor gen „Madame 
Sans-Gene”. Cine a citit cartea a prins din zbor ideea! Ochii dați peste cap din partea bărbaților, alte cheltuieli și dovezi 
de  dragoste,  că  „pipiței”  până  nu-i  spui  „te  iubesc”  și  dacă  se  poate  în  engleză,  sau  altă  limbă  de  circulație  
internațională, nu este fericită. Oricum este o nefericită, s-a născut nefericită și trăiește în speranța deșartă că v-a găsi  
fericirea, dăruită de un „printz” călare pe un cal alb. „Printz” așteptat în zadar... sau dacă apare totuși este pentru vecina  
sau prietena ei cea mai bună. Iubește expresia „te iubesc” chiar dacă îi este adresată în mod mecanic între două pase 
și două înjurături cu referire la fotbalul urmărit cu interes la televizor. Nu contează tonul, nici dacă nu o privești în ochi.  
Trebuie să audă permanent cele două cuvinte de ziua îndrăgostiților. Un cadou de bun gust ori un buchet de flori dăruit 
din inimă sau chiar o îmbrățișare după o zi obositoare nu face în ochii duduiei două parale dacă nu a fost de Valentine’s  
Day.

Posesorii de animale de companie își căsătoresc animăluțele mult iubite de Valentine’s Day cu ținute asortate. Când 
vom căsători scuipătorile din spitale, țucalurile de noapte, măturile sau lopețile? Și în mass-media se difuzează muzică 
reciclată la nesfârșit de ziua lui Valentin. Ce se repetă în fiece an, de ani și ani. Bla, bla, blauri… țara arde și baba se 
piaptănă. Reduceri de prețuri la bomboane, ciocolate și tot felul de produse de patiserie sau nu. După acest fiasco de 
sărbătoare națională glicemia poate face concurență Ceaflăului la înălțime. Pizza cea de toate zilele trebuie postată pe 
rețeaua de socializare tot sub formă de inimioară, că altfel nu poate fi consumată ritualic. Dar tot ce este preparat, gătit, 
cumpărat ori făcut de Valentine’s Day trebuie să fie sub formă de inimă. Oare chiar tot…? Mai gândiți-vă!
 
Dar mai sunt din fericire români ce serbează cu mult fast și Dragobetele autohton. Jos pălăria pentru ei! Alarmant este 
faptul că sărbătoarea acestui Valentin de import este promovată și prin grădinițe și școli. Răvașe de dragoste trimise 
între copii de gimnaziu sau de grădiniță. Te umflă râsul... sau plânsul. Dar democrația își cere tributul, mai ales cea 
neînțeleasă. Scriu aceste rânduri pentru oameni cu știință de carte, pentru cititori fideli ai revistei, fără teama că voi fi  
blamat. Deloc. Motivul este cât se poate de simplu: cei ce serbează și se împopoțonează cu tot felul de trenduri de 
import, nu citesc revista, aceasta revistă de cultură și de bun simț. De fapt nu citesc nimic în afară de mesajele de la 
„iuby” și postările de pe rețelele de socializare, și acelea scrise într-o românească maltratată și deformată îngrozitor, cu 
abrevieri și prescurtări la prescurtare. Ei, veți spune că sunt acid și critic. Departe de mine această malițiozitate. Doresc 
ca tinerii să știe ce trebuie luat de bun și ce nu. „Tot ce zboară poate ajunge în oală, dar nu tot ce zboară se mănâncă”,  
cum spune un vechi proverb românesc, autohton ce-i drept. Dacă tot sărbătorim ziua îndrăgostiților de Valentine’s Day 
în loc de Dragobete, Halloween în loc de Sf. Andrei, să serbăm 1 decembrie pe 4 iulie. De ce oare nu putem, ca români, 
să onorăm sărbătorile noastre pline de dragoste și de tradiție? Cred că nu ne lasă o genă mică, tare mică: cea de la  
Darwin. Charles Darwin, toate cele bune!

  

© Constantin Ciofu
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Dacă nu le pun pe hârtie, simt că 
    mi s-ar dărâma lumea. Când simt că desenul

 e finalizat, apare o altă idee.

Cristina Alexandrescu

Holiday



Când eram mică îmi plăcea să cred că am talent la desen. S-a întâmplat exact la fel și în cazul muzicii. Nu 
știu de unde asta. Cert e că închipuirile mele au rămas doar închipuiri și nimic concret nu s-a ales de 
presupusul meu multi-talent. Și-atunci, ca să evit frustrarea, caut și eu arta pe unde pot. Că facebook-ul e 
inutil, nu se mai îndoiește nimeni, dar măcar pentru simplul fapt că astfel am ajuns să intru în conexiune cu 
artiști reali, cu lucrări impresionante, măcar pentru atâta lucru, nu o să-mi dezactivez (încă) contul. 
Așa l-am observat și pe Adrian Serghie. De altfel, e imposibil ca privirea să nu-ți fie reținută de lucrările lui 
cu pisici. Cel puțin, pentru a citi gluma zilnică, dacă nu pentru a analiza detaliile, tehnicile de lucru, pentru a 
vedea dacă nu cumva, dincolo de urechile mâțelor nu se află vreun mesaj subliminal, vreun cod ascuns.
Mai jos, Adrian a răspuns frumos întrebărilor redacției Als Ob, iar mie nu-mi rămâne decât să vă invit să-l 
cunoașteți. (Cristina Alexandrescu)

Ce  le  răspundeai  rudelor  pisăloage  când  te 
întrebau ce vrei să te faci când o să fii mare? Ce 
le-ai răspunde din postura actuală?
Rudele mele nu au fost niciodată (foarte) interesate 
de ceea ce fac.  Până prin clasa a 12-a nu prea 
dădeam atenție desenatului deși făceam liceul de 
artă  pe atunci.  Mama a  crezut  că  vă  scoate  din 
mine un pictor, dar nu a reușit. Am experimentat cu 
orice altceva,  doar de pictură  nu am vrut  să mă 
ating.  Ca  să  îți  răspund  la  întrebare,  nici  eu  nu 
știam  ce  voi  fi  când  „voi  fi  mare”.  Acum  experi-
mentez cu ilustrațiile și cu banda desenată, dar nu 
știu dacă asta voi face și peste 10-20 de ani.

Cât de des trebuiau ai tăi  să văruiască pereții 
din cauza mâzgălelilor tale?
Sincer, nu i-au văruit niciodată. Tot adăugam dese-
ne și la un moment dat,  am văruit  singur, că mă 
plictiseau și vroiam ceva nou.

Care-i primul desen pe care îți amintești să-l fi 
făcut, copil fiind? Eu de exemplu, am vagi amin-
tiri cu profiluri umane ce semănau, mai curând, 
cu niște ciclopi diformi.
Îmi aduc aminte de un moment în care credeam că 
am făcut ceva rău. Eram la bunici, mă plictiseam 
foarte tare, și am început să imit pe hârtie desene 
pe care le vedeam prin reviste și ziare. Țin minte că 
bunica tot îi flutura mamei un desen cu o mașină, 
deci ăsta cred că e primul meu desen. PS: Nu-mi 
plac mașinile, nu știu de ce primul meu desen e o 
mașină.

Ai vorbit la un moment dat, despre „mâzgălit” ca 
despre o terapie (prin caracterul  eliberator  pe 
care-l  are).  În  același  timp,  este  și  o  depen-
dență.  Tu  cum resimți  paradoxul  ăsta  în  plan 
concret? Ești un om al extremelor?
Sunt  momente  când  am idei  de  care  trebuie  să 
scap. Nu știu de ce, nu pot să îmi explic. Dacă nu 
le pun pe hârtie,  simt  că mi  s-ar  dărâma lumea. 
Când simt că desenul e finalizat, apare o altă idee.
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The Yellow Foot Team



Dacă  ar  exista  un  centru  de  terapie  de  tipul 
celor  cu  alcoolici  anonimi,  destinate  persoa-
nelor dependente de mâzgălit, cum crezi că ar 
arăta? Cum ai ilustra o scenă de genul ăsta?
Mi se pare o idee bună pentru un serial tv. În primul 
episod vedem un personaj cum se îndreaptă către 
un grup de oameni ce stau în cerc. Acesta se așea-
ză  și  toți  își  întorc  privirea  către  el.  Bună,  sunt 
Adrian, și nu mă pot opri din desenat. Fac ce fac, și 
simt că nu reușesc să umplu golul hârtiilor.

Jacques  Jouet,  într-un  volum  intitulat  Poeme 
de  metrou transformă  flesh-urile  surprinse  în 
viteza  mersului  cu  metroul,  în  poezie.  Ți  s-a 
întâmplat  să  redai,  în  lucrările  tale,  detalii 
succinte,  surprinse  din  mers?  Te  întreb  asta, 
mai ales pentru că am observat la tine idei bine 
mestecate înainte de a fi puse efectiv pe foaie.
Ilustrațiile mele, cele fără pisici, sunt trăirile mele. 
M-am transpus în ele, sunt eu în acel moment. Așa 
cum oprești timpul cu o fotografie, îmi place să fac 
asta prin tuș. Până nu demult, nu dădeam culoare 
lucrărilor  mele.  Trăirile  mele  nu  au  nevoie  de 
culoare, dar observ că publicul interacționează mai 
bine  cu  imaginile  color,  așa  că  uneori  mă  pliez 
cerințelor. Îmi place să analizez o lucrare, îmi plac 
ideile noi, clare, dar cu multe mesaje, unele poate 
ascunse.  Nu  mă  pot  vedea  desenând  lucrări 
surprinse din mers. Mi se par prea „neînțelese”.

Un alt aspect care mi-a atras atenția, e „puterea 
de sinteză” și conceptualizarea, pe care le stă-
pânești foarte bine și care, pe mine personal mă 
atrag  mult  mai  mult  decât  abstracționismul 
exagerat al unor stropi aruncați (random) pe o 
pânză. Care e rețeta? Cât durează (din momen-
tul  nașterii  unei  idei)  tot  procesul  conceptual, 
până  ce  totul  devine  clar  și  gata  de  pus  pe 
foaie?
Nu am niciodată o idee clară 100% când mă apuc 
de un desen nou. Durează de la lucrare la lucrare, 
de deadline-ul pe care îl am, temă, și multe altele. 
Câteodată durează 2-3 zile  să  fac un desen A4, 
câteodată  durează  câteva  săptămâni,  fiindcă  tot 
adaug  o  linie,  sau  acopăr  o  anumită  zonă  și 
transform  lucrarea.  Ideea  nu  se  schimbă.  Am 
aruncat  cândva  și  eu  stropi  pe  o  foaie  de  mari 
dimensiuni.  Am  vrut  să  văd  cum  e.  E  banal,  e 
stupid, nu o voi mai face. O lucrare e gata când poți 
să îți tragi sufletul.
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Sleeping Girl, Sleeping Cats



Știu că ar putea suna banal, dar de ce pisici? 
Sunt  în  (aproape)  toate  lucrările  tale;  mai 
umane, mai pisicești, le-am observat peste tot 
mustățile.  Deci  care  e  povestea  lor?  E  una 
dintre „obsesiile” artistului Adrian Serghie?
De cele mai multe ori, asta îmi cer clienții, și asta le 
fac. Momentan asta simt să fac acum și mă simt 
liber.  Am  introdus  pisici  de  acum  doi  ani.  Până 
atunci desenam fețe, super-eroi, roboți, ilustrații ce 
păreau neterminate mereu. Pisicile mă fac să îmi 
aduc aminte de copilul din mine. Cine știe ce voi 
desena peste un an sau doi?

Ți se întâmplă să ai idei de schițe/ lucrări care 
nu te lasă să dormi?
Se întâmplă să am, da. Dar de cele mai multe ori 
am deadline-uri care nu mă lasă să dorm. Îmi place 
să dorm. Nu sunt genul ăla de artist care lucrează 
noaptea. Fuck it! Vreau să dorm, dacă Mi-e somn.

Poți vedea vreodată un perete complet alb?
Un  perete  îl  pot  vedea  complet  alb;  o  foaie  în 
schimb,  nu  pot.  Fiecare  foaie  are  o  posibilă 
poveste.

Legat  de  fotografie,  cum  ți-a  venit  ideea  din 
exercițiul  tău  (fotografic)  de  imaginație,  mai 
exact  cel  cu  Iașiul  fără  monumentele  impor-
tante? Care a  fost  intenția,  ce  ai  urmărit  prin 
asta?
Acum ceva timp au dispărut o serie de busturi din 
Parcul Copou. Imediat mi-a venit ideea de a atrage 
atenția autorităților cumva, și atunci am ilustrat așa 
cum  am  știut,  o  serie  de  imagini,  în  care  nu 
apăreau monumentele cele mai cunoscute din Iași 
(de exemplu statuia lui  Alexandru Ioan Cuza sau 
Monumentul Independenței).
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Alice în Țara Minunilor

Un perete îl pot vedea 
complet alb; o foaie în 

schimb, nu pot. Fiecare 
foaie are o

posibilă poveste



O „problemă” reală și foarte actuală, mi se pare 
faptul că mulți au aparate foto performante, dar 
puțini (extrem de puțini) sunt fotografi. De ce? 
Ce putem face pentru a nu duce arta fotografiei 
în zona derizoriului, a superficialității?
Eu nu am un aparat performant, ba dimpotrivă mi-
am cumpărat unul ieftin. Cei care își cumpără un 
aparat performant cred că devin profesioniști în 
acel moment. E greșită gândirea asta. Eu nu mă 
consider fotograf, dar fac fotografii, pe când cei pe 
care îi observ și eu că apar ca ciupercile, se 
consideră fotografi și fac poze. Nu putem face 
nimic. E un curent ce va dispărea la un moment 
dat.

Ce operă grafică/ fotografie celebră, ai fi vrut să 
te aibă pe tine drept autor? La ce te uiți și-ți 
dorești să fi realizat tu?
Îmi plac multe desene, multe fotografii și mulți 
artiști. Nu-mi doresc să le fi făcut eu sau să fiu ca 
ei. Îmi doresc în schimb să fiu mai bun ca ei, și să 
las ceva în urmă, să fiu ținut minte pentru ceva.
Îmi place Klimt foarte mult, dacă ar trebui să 
răspund la întrebarea asta.

O chestiune banală, dar foarte arzătoare; ce 
părere ai despre maniera în care sunt susținute 
inițiativele artistice, sau artiștii în general, la 
noi?

Care inițiativă? Ne susținem reciproc cum putem, 
cum știm. Uneori ne și mâncăm între noi. Oricum, 
în Iași nu e ca în București. Nu prea știu ce e pe 
acolo, dar aici, suntem mai mult pe cont propriu.

Crezi în interacțiunea/dialogul dintre arte? Poți 
realiza o ilustrație pornind de la un vers/ poem/ 
cântec?
Pot realiza asta, îmi doresc de exemplu să fac o 
serie de ilustrații după o anumită melodie, sau un 
videoclip sau poate chiar un film. Ar fi interesant 
fiindcă ar trebui să concentrez mai multe cadre în 
unul singur.

Am observat chiar și între artiști, chiar în inima 
lumii culturale, tendința formării de grupuri și 
„bisericuțe”. Sunt mai în temă în ceea ce 
privește literatură, unde am observat cum 
oameni culți formează găști și se ceartă ca pe 
malul gârlei. Tot așa se întâmplă și la voi, cei 
care activați în domeniul artelor plastice?
Așa se formează și la „noi”. Dar eu mă refugiez de 
multe ori în lumea mea, nu prea socializez cu alții, 
și nici ei cu mine. Când suntem mai mulți artiști la 
un pahar de vin bun și „bârfim” arta și autorii ei, de 
obicei eu am gura cea mai mare, deși, sunt cel mai 
tăcut în general.
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Ce crezi că s-ar putea face pentru aplanarea sau chiar anihilarea unor astfel de porniri? Ar trebui 
oprite? Dăunează în vreun fel valorii/ calității artistice?

Știi cum văd eu asta cu întâlnitul artiștilor? E ok din an în paște, dar prefer de obicei să desenez și să las 
vorbă pentru alții.

Ce recomandări ai face unui artist care acuză la răstimpuri, apariția unor blocaje la nivel creativ? Tu 
ai întâmpinat astfel de probleme? Ce crezi, chiar există blocajele sau sunt doar o scuză pentru 

leneși?
Uneori îmi vine să mă opresc din desenat. Pur și simplu. Să mă opresc pentru totdeauna și să nu mai fac 

asta. Și apoi mă regăsesc iar, cu un blestemat de creion în mână. Am zile în care nu mă simt destul de 
creativ și asta îmi dă iluzia că toate zilele mi-au fost la fel. Suntem diferiți. Cunosc persoane care pot face 

desene mult mai complexe ca ale mele într-un timp mult mai scurt, dar mie îmi place să le gândesc mai 
mult. Și mai e și a treia variantă, varianta artistului leneș.

Cum ai fi arătat dacă ai fi fost un personaj creat de artistul Adrian Serghie,
dacă n-ai fi avut niciun reper despre cum arăți de fapt?

Știu că oamenii și-au făcut mereu aceeași impresie despre mine înainte să mă cunoască: păreai așa de 
arogant și plin de sine, cu nasul pe sus, și plin de figuri. Așa m-aș desena, mai mult ca sigur: un figurant cu 

mâinile în buzunar, înconjurat de pisici.
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Cristina Alexandrescu

Textele complexe sunt astfel anume pentru că există 
independent și nederanjate: vers, cuvânt,  cerneală. 
    În momentul în care le unești cu o linie melodică, s-ar putea          
       șifona. E nevoie de o sensibilitate aparte
                 pentru acest procedeu.



Ascult CUIBUL de aproximativ un an, țin minte că sufeream după nușʼce idilă eșuată și fredonam ostentativ 
„zero grade-n inimă deci  ne vom topi”.  Pe viu,  i-am văzut  abia de curând, când au cântat  la Iași,  în  
deschidere la Byron. Sentimentele mele pozitive vis-a-vis de trupă s-au menținut, iar asta, pentru că spiritul 
meu critic a fost activ pe mai multe planuri: muzica – faină, așa cum eram obișnuită, prestație live mai mult  
decât mulțumitoare pentru un ascultător de rând ca mine, în schimb, așa cum i-am mărturisit și Lidiei, jur 
că nu mi-am putut lua ochii de la fusta pe care o purta artista. Nu cumva să vă gândiți că era prea scurtă. 
Era doar... oh, perfectă! :) Recomand călduros!

Am citit pe site-ul vostru că apariția ta în trupă a 
avut o rațiune destul de serioasă – a fost vizat 
și  segmentul  de  piață  românesc  (tu  fiind  o 
foarte bună cunoscătoare și vorbitoare de limbă 
română). Ce părere ai despre piața muzicală și 
despre mediul muzical românesc? Genul vostru 
muzical își va găsi aici segmentul de receptare?
Într-adevăr,  apariția mea în trupă a fost  rezultatul 
unei căutări îndelungate din partea producătorului 
Igor Dînga, care a fost și frontman-ul trupei timp de 
21  de  ani.  El  cunoaște  culisele  pieței  muzicale 
românești mai bine decât mine, fiind și producătorul 
trupei  Zdob  și  Zdub.  Eu  cunosc  piața  ca  un 
consumator de muzică, destul de selectiv, de altfel. 
Sper că muzica noastră va rezona cu publicul din 
România, mi-e greu să prezic feedback-ul atât de 
devreme.  Îmi  place  să  fiu  surprinsă  plăcut  de 
public, de fiecare dată când am cântat la București 
sau  Iași  am  avut  parte  de  o  primire  caldă  și 
aprecieri  pozitive  după  concerte.  Pentru  mine, 
finele unui concert este cel mai vulnerabil moment, 
simțurile  se  acutizează  și  reacția  publicului  o 
percep în detalii.
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Cum a fost experiența scenei alături de The 
Cardigans și Morcheeba? Cum v-a primit 
publicul?
Superb!  Sunt două trupe care mi-au însoțit  multe 
momente în perioada de studenție. Când am aflat 
că  vom  deschide  concertele  pentru  ei  am  trecut 
prin trăiri de euforie și frică. Euforie - clar de ce. Iar 
frica... pentru că îmi imaginam deja roșiile aruncate 
spre mine de către publicul nerăbdător, care nu a 
venit  de  dragul  nostru  la  concerte.  Ceea  ce  s-a 
întâmplat  în  realitate,  însă,  a  fost  antonimic 
imaginației mele, din fericire! 

Ai cântat la un moment dat într-un big band de 
jazz  clasic.  Îl  preferi  jazz-ului  contemporan? 
Dacă da, de ce? Crezi că un iubitor al jazz-ului 
ar trebui să aleagă între ele?
Perioada în care am cântat în big band a fost unica, 
de fapt, în care am fost atât de conectată la jazz-ul 
clasic. Jazz-ul contemporan e mai prezent în viața 
mea, îmi sare mai des în fața ochilor: prin review-
uri din reviste, recomandări de video-uri și afișe de 

concerte. Cred că un iubitor al jazz-ului alege ceea 
ce se sincronizează cu el, cu locul în care se află, 
cu  boxele,  căștile  sau  scena  de  unde  răsună 
muzica, cu ora sau vremea de-afară. Jazz-ul e, în 
primul  rând,  emoție  și  ritm,  iar  o  persoană  care 
iubește emoțiile cred că nu se limitează doar la un 
singur tip de emoție.

Nicu  Alifantis  a  explorat  zona  unor  texte  mai 
complexe  (de  exemplu  textele  lui  Nichita 
Stănescu).  Te-ai  gândit  să  încerci  texte  mai 
complexe cu trupa, chiar dacă, evident, n-ar mai 
viza  publicul  foarte  larg,  ci  un  segment  mai 
îngust? Întreb lucrul acesta pentru că tipul de 
orchestrație pe care-l practicați și genul muzical 
(tenta de funky jazz) s-ar preta la asta.
DA! Îmi pare, însă e o zonă plină de risc. Textele 
complexe  sunt  astfel  anume  pentru  că  există 
independent și nederanjate: vers, cuvânt, cerneală. 
În momentul în care le unești cu o linie melodică, s-
ar putea șifona. E nevoie de o sensibilitate aparte 
pentru acest procedeu. 
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Tu  cum  crezi  că  ar  trebui  să  fie  textul  unui 
cântec? Ce fel de text vi se potrivește cel mai 
bine?
Depinde de cine-l cântă. Igor e mai expresionist în 
felul  său  și  textele  lui  denotă  asta,  mie-mi  place 
textul subtil, care are miros, nuanță și umbră. 

Crezi  că  arta  poate  educa?  Sau  arta  este  un 
simplu apanaj al opiniei comune, adică trebuie 
făcută pentru genul de public care există deja? 
Crezi  că  publicul  poate  fi  schimbat?  Urmăriți 
asta?
Am începe o dezbatere lungă pe tema asta,  mai 
ales că e foarte actuală pentru arta sau, mai des, 
entertainment-ul  oferit  publicului  din  Republica 
Moldova. Aici am vorbi și de presă, și de bani, și, 
elementar, de numărul mic al locurilor în care poți 
organiza un concert bun în Chișinău. Nu urmărim 
să educăm publicul, ar fi un rol oarecum arogant, 
dar vrem să îi oferim și un alt fel de experiență, un 
„meniu” mai larg. 

De ce ați ales pentru noul album, cât și pentru 
aparițiile din ultimul timp sound-ul acustic? E în 
trend? Care ar fi avantajele unui sound acustic 
din perspectiva ta?
Din 2 motive: primul ar fi că vocea mea se prinde 
mai organic de sunetul acustic, iar al doilea motiv 
ține de aspectul practic: putem cânta oriunde - atât 
pe scene mari, cât și în cafenele cu 5 mese, nu ne 
este  necesar  ditamai  spațiul  în  scenă  pentru 
aparataj. 

Cum a apărut ideea colaborării cu Byron? Cum 
s-a desfășurat? Ce ne-ai putea împărtăși legat 
de culisele colaborării voastre. Este o trupă pe 
care și  noi  o  îndrăgim mult.  Tendința  voastră 
mai recentă spre acustic are legătură cu asta?
Pe  când  eram  la  școală  ascultam  URMA,  după 
care am trecut și la Byron prin anii de universitate; 
într-un schimb de link-uri de muzică faină cu Igor 
am  dat  de  câteva  piese  de-ale  lor  făcute  în 
versiune  acustică  și  ne-am  gândit  să  facem  un 
schimb de concerte și așa a apărut micul proiect 
Acoustic  Mixed  Emotions,  un  șir  de  concerte 
comune în România și Republica Moldova. Asta se 
întâmpla în  februarie-martie  2014. Cea mai  faină 
amintire e când am cântat împreună cu Dan Byron 
Ploaie  în  luna  lui  Marte,  o  piesă  care  nu  se 
regăsește des în tracklist-ul lor de concerte, dar mă 
bucur mult și le mulțumesc băieților că au acceptat 
să revină la ea.
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Ai  absolvit  Universitatea  Royal  Holloway  din 
Londra,  Facultatea  de  Cinematografie  și  Pro-
ducție TV, și ai lucrat la diverse posturi din Ma-
rea Britanie.  Prezența  ta  scenică  este absolut 
încântătoare și grăitoare în sensul că experiența 
ta din fața camerelor se face simțită și pe scenă. 
Nu te-a tentat  mai  mult  această zonă profesi-
onală? Cinematografia, emisiunile TV?
Eu mi-am împlinit pofta de a fi în fața ecranelor la 
vârsta de 11 ani, când eram prezentatoarea celei 
mai  vizionate  emisiuni  pentru  copii  de  la 
televiziunea  națională  Moldova  1.  De  pe  atunci, 
însă,  mă  atrăgea mai  mult  atmosfera  din  culise, 
producție și pupitrul de regie, e mai hands-on, mai 
tehnic, mai... fără pudră și ruj. Îmi place să lucrez în 
spatele  camerelor  și  asta  îmi  ocupă  majoritatea 
timpului, de fapt. Muzica încă nu a reușit să mă ia 
cu asalt suficient de mult ca să întreacă dedicația 
mea pentru filmări, scenarii și  nopțile petrecute cu 
nasul în montaje.

În  cadrul  redacției  împărtășim  o  adevărată 
pasiune pentru cinematograful de artă. Ai un re-
gizor  preferat  și  de  ce?  Ce  ne-ai  putea  reco-
manda?
Scuze pentru un răspuns plictisitor, dar chiar nu aș 
putea  evidenția  unul  sau  doi  regizori  preferați. 
Consum orice fel de film din interes și  „foame”de 
limbaj cinematic și știu că nu doar regizorii sunt cei 
ce merită aplauzele. Recunosc că nu privesc atât 
de  mult  precum  mi-aș  dori,  nu-mi  ajung  destule 
ore-n zi.

Care  sunt  lucrurile  care-ți  dorești  să  ți  se 
întâmple?  Ce  anume  simți  că  nu  ai  împlinit 
încă? Atât muzical, dar nu numai.
O grămadă de chestii, nu am să stau prea mult pe 
gânduri,  că ne vom întinde pe câteva capitole. În 
plan  muzical,  am  început  recent  să  improvizez 
câteva  compoziții  noi,  am  răsfoit  arhivele  demo-
urilor din anii universității, mi-ar plăcea să revin la 
chitară și să învăț mai mult decât cele 4 acorduri la 
care adesea se opresc majoritatea începătorilor ca 
mine. 
În film, vreau să văd documentarul  100 de Movile 
pe marile ecrane. E un film documentar de lung-
metraj  despre  folclorul  modern  din  Republica 
Moldova și România, făcut sub forma unui road trip 
de  3700  km,  vizitând  diverși  artiști  talentați  care 
îmbină muzica și beat-urile moderne cu elemente 
folclorice.  Am filmat  cu o echipă mică toată  vara 
trecută, eu fiind în calitate de producător. A fost o 
experiență  superbă,  am  cunoscut  multă  lume 
senină  și  frumoasă  care  ne-a  ajutat  să  realizăm 
ceea  ce  ne-am  propus.  Acum  montăm.  Zilele 
acestea se conturează primul draft  al  filmului,  ce 
emoții!

Un  mesaj  pentru  iubitorii  de  muzică  din  Ro-
mânia. Mai ales pentru cei tineri.
Veniți prin Chișinău!
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Trăim în lumea prezentului, plină de superficialitate, aroganță și egoism. O lume plină de idei 
stupide(să nu facem aluzii, știm prea bine că suntem înconjurați de stereotipuri... asta e doar 
opinia mea, probabil scriu asta pentru că mă deranjează groaznic, btw, să revenim). Răscolind 
prin „lumea interneților”(noua denumire a  internetului, pe care o aud des pe renumita rețea de 
socializare Facebook; eu de ce nu m-am gândit la asta?!) am dat peste un tânăr de 19 ani numit  
Tiberiu Galea. Am fost surprins când am văzut că pe lângă „stereotipurile” care ne înconjoară 
sunt și persoane mai speciale. Când vorbim de Tibi Galea vorbim de muzică. El este tânărul care 
face și  susține muzica rock,  acest  gen de muzică fiind respins în ultima vreme de tineri(nu 
înțeleg... chiar nu înțeleg de ce lumea nu mai apreciază acum rock-ul... de ce o muzică atât de 
complexă și benefică nu poate fi susținută ca celelalte genuri... nu vreau să spun la ce genuri de 
muzică mă refer, după o să mă credeți ipocrit; nu înțeleg de ce modernitatea aduce acest impact 
negativ  asupra  populației.  Cum  spuneam,  Tibi  -  omul  care  m-a  impresionat.  Am  ajuns  la 
concluzia că lumea trebuie să știe despre el, sigur va crea un impact plăcut. Tibi și-a început 
cariera muzicală încă de la vârsta de 4 ani, inițiindu-se în tainele pianului și ale vocii. La vârsta de 
8 ani a început să studieze chitara, urmând să devina un adevărat maestru – rock on.  Înființează 
o trupă împreună cu câțiva prieteni, trupa Paradox (în sfârșit o trupă bună, contemporană, care 
cântă rock, ce poate fi mai bun?!). Spre dezamăgirea mea această trupa nu a rezistat decât 4  
ani.
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Cum ai reușit să te lansezi în cariera muzicală?
Treptat,  în  timp,  cu  multă  muncă  și  cu  ajutorul 
publicului care m-a susținut.

Dacă acum ai 19 ani, la ce vârstă te-ai apucat 
de  muzică?  Cine  te-a  susținut?  Care  a  fost 
modelul care te-a inspirat să mergi pe drumul 
acesta?
Am început  să fac  muzică încă de la 4 ani.  Am 
început prin a cânta la pian și din voce, apoi de la 
8 ani, am început să iau cursuri de chitară. Părinții 
m-au susținut cel mai mult până acum și încă mă 
susțin. Și în școala generală, profesorul de muzică 
m-a susținut și m-a implicat în multe evenimente 
muzicale.  În  perioada  liceului,  directorul  și 
profesorii  m-au apreciat și m-au susținut, în mod 
special  proful  de  mate,  dl.  Chițimia.  Îmi  aduc 
aminte de o întâmplare amuzantă cu dl. profesor 
Chițimia, când eram în clasa a IX-a și aveam plete, 
nu m-a lăsat să dau un test la mate pe motiv că 
am plete. Ai mei s-au supărat și au mers la liceu să 
discute  cu  el  și  au  constatat  cu  stupoare  că 
domnul  profesor  însuși  avea plete.  Oricum după 
întâmplarea cu pricina, a aflat că sunt muzician, că 
am o trupă și de-atunci ne-am împrietenit. El a fost 
cel  care  s-a  implicat  mult  în  toate  spectacolele 
școlii și ne-a susținut atât pe mine cât și pe ceilalți 
colegii  artiști.  A  fost  frumoasă  și  plină  de  vibe 
perioada liceului și pot spune că am fost mai mult 
pe  scenă  decât  la  ore.  Și  acum  păstrez  încă 
legătură cu profesorii și cu directorul, și sunt invitat 
să  cânt  la  spectacolele  de  ziua  liceului.  Nu  pot 
spune că am avut un model anume în viață, pur și 
simplu, am încercat să fiu eu și să fac ceea ce știu 
că pot, cât mai bine posibil.

Cât  de  departe  crezi  că  vei  ajunge  în  acest 
domeniu,  având  în  vedere  că  viitorul  îți 
surâde?Descrie o zi din viața ta peste 10 ani.
Aș  vrea  să-mi  urmez  cariera  de  interpret  dar 
păstrând totuși într-o oarecare măsură și latura de 
compozitor  și  producător.  O  zi  perfectă  pentru 
mine peste 10 ani, ar fi să cânt pe un stadion în 
fața  a  zeci  de  mii  de  fani,  veniți  acolo  special 
pentru concertul meu.
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Fiind membru fondator al trupei Paradox, cum ți-a 
venit  această idee? Cine te-a ajutat  să o pui în 
aplicare? 
Eu împreună  cu  un  prieten  am  pus  la  cale  acest 
proiect. Pe vremea când eram clasa a VII-a, cântam 
bine la chitară și aveam deja câteva idei de piese. Am 
găsit și alți instrumentiști care să ni se alăture și în 
scurt timp am început să compunem la modul serios 
piesele  noastre  și  să  avem  primele  concerte.  Îmi 
amintesc și acum de primul concert care a fost un soi 
de concurs Rock Battle în clubul Fire, alături de alte 
trupe rock. Abia dacă știam să ne cuplăm cablurile la 
boxe, după care, am evoluat treptat. A fost o perioadă 
frumoasă cu trupa. Cântam destul de des în cluburi 
underground din București, dar am cântat și pe scene 
deschise  la  festivaluri.  Aveam  groopies care  ne 
urmau la concertele din țară. La Padina de exemplu, 
am fost două veri la rând în deschiderea concertului 
Vița  de Vie,  dar  am cântat  și  în  deschiderea  unui 
concert  Smiley.  Am fost  invitați  să  susținem  multe 
concerte  în  cei  4  ani.  Andi  Moisescu  a  fost 
impresionat de noi ca trupă pentru că deși eram toți 
sub sau aproape de 18 ani, făceam o muzică foarte 
matură și un stil  nou de rock.  Așa că ne-a luat un 
interviu în 2013. Interviul a fost difuzat la emisiunea 
lui de la ProTV,  ApropoTV/ Next Gen.

Din  câteva  speculații  am  aflat  că  vei  începe  o 
carieră solo. Ce se va întâmpla cu trupa Paradox? 
Ce te-a determinat să începi această carieră?
N-am mai concertat cu trupă din mai multe motive. 
Un motiv ar fi plecarea colegilor din trupă, la facultate 
în afara țării. Ai spune, ok, instrumentiști se găsesc, 
însă un alt motiv ar fi și că rock-ul nu se mai ascultă 
în România. Noi am avut review-uri bune la piesele 
noastre,  dar  e  greu  să  cânți  doar  pentru  100  de 
oameni care îți  vin  într-un club.  La noi  rock-ul  e o 
muzică  de  nișă,  nesusținut  de  nimeni.  De-aici  și 
greutatea de a susține o trupă care financiar implică 
niște costuri cu repetițiile, cu înregistrarea melodiilor 
și altele, iar dacă lumea nu plătește bilet la intrare iar 
sponsori nu avem pentru acest gen, e cam greu să 
trăiești din rock.. Paradox poate reînvia oricând sub o 
altă  componentă,  poate  și  sub  un  alt  stil.  Nu  pot 
spune  că  s-a  desființat  ci  că  așteaptă  cuminte, 
vremuri mai bune. Cariera solo cred că mi-am dorit-o 
dintotdeauna,  iar  acum  consider  că  sunt  foarte 
pregătit pentru ea.

Multor artiști le este mai greu să înceapă o carieră 
solo decât să facă parte dintr-o trupă. Care este 
principala ta motivație?

Eu cred că dacă ai un stil  și  știi ce vrei, e ușor să 
reușești într-o carieră solo. Poate mai ușor decât într-
o trupă. În trupă apar multe orgolii și trebuie să faci 
multe concesii. Într-o carieră solo îți urmezi stilul tău 
iar fanii care agreează stilul tău te urmează. Avantajul 
meu este poate dat  și  de faptul  că îmi  compun și 
produc singur piesele. Nu depind de un compozitor. 
Dar asta nu înseamnă că dacă aș primi o propunere 
din partea unui compozitor, iar stilul mi s-ar potrivi, nu 
l-aș  accepta  ci  dimpotrivă,  sunt  foarte  deschis  la 
colaborări.

Cum  te-ai  simțit  când  Michael  Angelo  Batio, 
celebrul  chitarist,  a  venit  în  România  pentru  a 
cânta împreună cu tine o melodie de compoziție 
proprie?
A fost o mare surpriză pentru mine și o experiență 
extraordinară să pot  colabora cu el  pentru  o piesă 
proprie. Proiectul a fost inițiat de profesorul meu de 
chitară Corrado Sgandurra. El este cel care a creat 
conexiunea cu M.A.B. I-a povestit  despre mine,  i-a 
arătat o bucată din melodie și i-a plăcut foarte mult. 
Apoi, când a venit în România să susțină concertul, 
și-a dedicat o zi pentru înregistrarea piesei cu mine și 
finalizarea acestui proiect. A fost o onoare faptul că a 
acceptat să cânte alături de mine o piesă compusă 
de mine.

Te-ai vedea vreodată făcând altceva în afară de 
muzică?
Nu. Cu siguranță, nu.

Cât  de  mult  crezi  că apreciază lumea,  tinerii  în 
general,  muzica  pe  care  o  faci  tu?  Cum  îi 
încurajezi pe cei care vor să se lanseze în această 
industrie?
Eu am un stil diferit față de stilul impus în România. 
Am câteva piese compuse de mine, iar cei cărora le-
am  dat  spre  ascultare  demo-urile,  au  fost  foarte 
încântați.  Mi-am  propus  să  lansez  piesele  anul 
acesta. Primul single acum se definitivează, urmează 
și un videoclip și sper să fie gata totul până în martie. 
Eu sper să placă pentru că e altceva. Ceva complet 
nou pentru România, dar comercial. Pentru cei care 
vor  să se lanseze în  muzică,  nu știu  dacă sunt  în 
măsură să ofer sfaturi însă le-aș sugera să fie foarte 
dedicați  pentru  ceea  ce  vor  să  facă  și  să  trateze 
acest aspect cu foarte mult profesionalism.

Dacă ai avea puterea de a te transforma într-un 
chitarist celebru, pe cine ai alege?
Andy Timmons.
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Să spunem că ai șansa de a readuce la viață trei celebrități. Cine ar fi norocoșii?
Freddy Mercury, Whitney Houston și Amy Winehouse.
Mythbusters test: au chitariștii mai mult succes la fete sau nu?
Cu siguranță.

Ce așteptări ai de la cariera ta în continuare?  
Să îmi ajungă muzica cunoscută și  să fiu apreciat  ca și  muzician. La noi nu prea există noțiunea de 
muzician în muzică comerciala, față de ceea ce se întâmplă afară. Eu sper să se schimbe ceva și aici și 
lumea să aprecieze artiștii pentru ceea ce transmit prin muzică lor. În România sunt tineri care fac muzică 
bună, cu mesaj, cu un stil interesant, dar nu ajung la radio pe motiv că ies din tiparele impuse. Mă aștept să 
se schimbe ceva în România și să ascultăm cât mai multă muzică bună, muzică de calitate, cu versuri 
inteligente, cu mesaj și cu emoție.

Muzica a avut mereu un mare impact, mai ales în rândul tinerilor. De asemenea, poate avea și un caracter 
motivațional. Tibi Galea și Andrei Duțu, s-au implicat în campania „Aleg să mă implic. STOP Bullying!” 
inițiată de Asociația „Spring” și au compus o melodie intitulată  Merg înainte, cu un mesaj puternic anti-
bullying,  atât  din perspectiva victimei cât  și  a agresorului.  Această campanie are ca scop combaterea 
violenței  din școli.  Tibi  s-a implicat  in acest  program ca interpret,  producător  muzical  și  compozitor al  
melodiei. Proiectul „Aleg să mă implic. STOP Bullying!” este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru 
Inovare Civică, program finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de 
Raiffeisen Bank, administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 
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Simona Bălan
(Iași)

Un spectacol al proiectului Autor dramatic. Autor Viu. 
Proiectul Ce am ales să uit  s-a născut din modul de a 
percepe teatrul ca forță creativă. Oamenii sunt cei care 
inspiră și tot ei sunt cei care construiesc cronici vii ale 
societății din care fac parte. Tema de bază a spectacolului 
este libertatea și nelimitatele ei forme de manifestare. 
Pornind de la libertatea pe care o are un copil, până la 
vârsta unde constrângerile sunt tot mai acute, se dorește 
un parcurs fluid al dinamicii dintre libertate și constrângere.

Regie: Raul Codea; Scenariu: Petro Ionescu; Video design: 
Andrei Cozlac; Regia tehnica: Gabriel Belcescu; Distribuția: 

Ancuța Gutui, Bogdan Cantauz, Alex Iurașcu, Stanca 
Jabențian, Adrian Marele, Cătălin Ștefan Mîndru, Claudia 

Chiraș, Andreea Spătaru



Ofer  însemnătate  celor  date  uitării  din  motive 
subiective, acelea de a reaminti totul pentru a retrăi 
ceva ce de fapt nu am putut uita. Fiecare om are o 
listă cu spectacole de teatru pe care dorește să le 
vizioneze negreșit, ele sunt ca o umbră ce urmează 
să prindă contur odată ce spectacolul s-a terminat. 
În  acele  umbre  sunt  depozitate  secrete  nedez-
văluite  publicului,  imagini  neafișate  decât  aceluia 
înfățișat  înaintea  scenei,  trăiri  necunoscute  de 
telespectator, dar cu toate astea, trăite zilnic în mod 
definitiv de colectivul participanților.

Poate eu am ales să uit că în graba entuziasmului 
am spus DA din nou unei piese deja vizionate. Fără 
părere de rău și cu atenția de rigoare la eventuale 
schimbări și variațiuni am ales să uit tocmai pentru 
a  mă  trezi  mai  degrabă  din  libertatea  în  care 
născocesc zilnic, alături de fiecare om și duiumul 
constrângerilor care apar din manifestările libertății, 
sub diferite forme, la umbra marilor schimbări.

Concepția conform căreia omul este considerat o 
individualitate liberă, bazată exclusiv pe sine însuși 
este combătută de faptul că acesta ni se prezintă 
ca membru al  unui  tot  unitar,  care acționează în 
cadrul  acestui  tot.  Știută  la  început  ca  o  fire  cu 
însușiri  proprii  și  caracteristici  unice,  omul  își 
schimbă  originea  în  momentul  în  care  se  incor-
porează,  fără  a  realiza  acest  lucru,  unui  întreg. 
Acest  proces  presupune  traseul  oamenilor,  un 
traseu pe care ei și-l construiesc potrivit bucuriilor 
și dezamăgirilor din care viața este zămislită. Piesa 
propune un moment de emoție și aducere aminte 
constantă  a  ceea  ce  omul  își  dorește,  poate 
concepe și  ajunge să suporte prin  prisma tuturor 
întâmplărilor ivite de-a lungul timpului, un timp care 
nu iartă pe nimeni… sau poate pe acei care rezistă 
opreliștilor impuse de societate. Orice persoană își 
duce veacul într-o încercare continuă de a savura 
libertatea  în  deplinătatea  ei  desăvârșită,  omul 
devenind desăvârșit prin propria devenire. Dar ce 
te  faci  atunci  când  planurile  întocmite  pentru 
atingerea acestui scop devin doar o modalitate de 
a aminti cât de bine și frumos era trecutul, „la 13 
-14 ani” și cum a ajuns prezentul la vârsta de „43 - 
44?” Într-o lume în care oamenii  nu mai au timp, 
sunt mereu grăbiți, mereu întârzie undeva, nu mai 
reușesc să dețină libertatea pentru folosul lor, apar 
supuneri  înaintea  societății,  înaintea  unui  sistem 
care  silește  în  adaptarea  la  reguli,  dăunătoare 

pentru fericirea omului și la tendințe nimicitoare 
pentru  distingerea  oamenilor.  Ceea  ce  aten-
tează cel mai mult către devenirea spre insatis-
facție  este  propria  decizie  de  a  ceda  în  fața 
constrângerilor  impuse de societate,  cât  și  de 
propria libertate, pe care oamenii  nu știu să o 
folosească  cu  chibzuință,  dar  și  de  propriile 
constrângeri  înălțate  din  temeri  și  îndoieli, 
neîncredere în ei înșiși.

Joc  scenic?  Expresiv,  liber  și  natural  într-atât 
încât participanții  au fost introduși  în realitatea 
actanților. Replici adresate omului de pe scaun, 
cu țipete strașnice pentru a fi siguri că receptăm 
mesajul piesei de toți fiorii. Poate și un cântec 
care să descleșteze mințile participanților, o linie 
clară între liniștea pierdută în sală și zbuciumul 
neliniștitor  la  care eram expuși.  Dar au reușit! 
Actorii? Au reușit să extragă atenția cuvenită, pe 
care  o  meritau  pe  baza  modului  ironic  de  a 
demonstra slăbiciunea firii umane în fața inevi-
tabilelor  întâmplări,  a unui  neprevăzut  încărcat 
de bune și rele, printre care cele rele parcă au 
întâietate.  Jocul  scenic?  Arăta  fațeta  fiecăruia 
care alege să creadă ceea ce vrea din dorința 
de  a fi  împlinit,  fie  poate  pentru  un  timp,  nai-
vitatea cu care sunt abordate mari probleme și 
lipsa îndrăznelii  de a ieși din tipare. Or tocmai 
publicul trebuia să se aștepte la asta sau de nu, 
să răspundă anunțului  priceput  tâlcuit,  anume, 
acela de a nu ne conforma unor legi aberante 
care elimină șansa omului de a acționa cores-
punzător libertății fiecăruia.

Cu  toții  alegem  să  uităm,  dar  ce  uităm  și  ce 
păstrăm e esențial  în construirea persoanei din 
noi, sursă de inspirație pentru acțiunile noastre, 
pentru ceea ce oferim și  primim. Totul  poate fi 
definit în cadrul propriei individualități cu condiția 
să recunoaștem regulile bune, potrivite, necesare 
care să ne ajute să trăim ceea ce ne dorim, ceea 
ce  considerăm  că  ne  poate  oferi  mijloacele 
pentru obținerea mulțumirii de sine, cu adevărat. 
Am ales să uit că am văzut piesa, dar nu am ales 
și nici nu aleg să uit ceea ce poate promite un 
demers  fiabil  între  libertate  și  orice  formă  de 
restricționare care poate apărea. E bine să uiți, 
dar  doar  ce  nu  trebuie,  sau  orice  provoacă 
momente de interes la 43, 44 de ani. Că pe cele 
de la 13, 14 ani merită sacrificiul de a le menține.
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O să mă prefac că nu m-am uitat 
la ceas când am început să scriu 
cronica asta, așa cum nici ziua nu 
ar trebui specificată. Ce știu sigur 
e  că  dă  cu  mulți  de  13  și  că  e 
vineri. Nu că asta ar da cu eroare 
la moral,  dar  pur și  simplu,  când 
începi  să  scrii,  nu  trebuie  să  fii 
demoralizat,  ci  senin.  Acum,  de, 
nu știu cât de senin poți fi după ce 
vezi un film semnat Zhang Yimou, 
pentru  că  în  general,  ai  de  ales 
între  drame.  Mai  accentuate  sau 
nu,  cu  inserții  comice  pe alocuri, 
tot drame rămân, iar entuziasmul 
de după (pentru că ai rezistat curei 
de  dezintoxicare  de  ceea  ce 
înseamnă hollywoodianism) se to-
pește  într-o  depresie  implacabilă 
în  momentul  în  care  ai  reușit  să 
înțelegi subiectul propus.

Și nu spun asta doar pentru că m-
am uitat la  Riding Alone for Thou-
sands of Miles. Alături de Raise the 
Red  Lantern sau  Happy  Times 
acesta, este doar unul dintre firele 
ariadnice ale labirintului creației lui 
Yimou.  Se  face  astfel,  că  teama 
mea  dintotdeauna,  referitoare  la 
incapacitatea  de  a  spune  ceva 
coerent  despre  filmele  regizorului 
chinez,  se  adeverește  întocmai. 
Pentru că a scrie despre ele mi se 
părea efectiv,  ceva  curajos.  Că  e 
nevoie de suficient, din moment ce 
vii  ca  necunoscătorul  la  dat  cu 
presupusul.  Și  poți  lejer  să  te 
aștepți la roșii sau ouă în cap dacă 
nu scrii bine. De trei ori am văzut 
filmul  și  asta  a  fost  doar  pentru 
puțin  curaj,  că  pentru  înțelegerea 
deplină a intențiilor de-acolo mi-ar 
mai  trebui  ceva  timp  și  încă  pe 
atâtea vizualizări. 

Nume: Riding Alone for 
Thousands of Miles
Limbă originală: Mandarină
Țara: China
Premiera: 2005
Durata: 107 minute
Distribuție: Ken Takakura, Kiichi 
Nakai, Shinobu Terajima

© cinema.de
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Povestea e aparent simplă. Rela-
ționarea precară dintre un tată și 
un  fiu  duce  inevitabil  la  drame. 
Unii  trec  peste  ea.  Dar  ce  faci 
când  fiului  tău,  cu  care  nu  te-ai 
înțeles niciodată i se apropie sfâr-
șitul?  Încerci  să  recuperezi  din 
timpul  pierdut  în  cele  câteva  zile 
rămase?  Dar  dacă  fiu-tu  nu  te 
primește nici în vizită la spital? În 
cazul ăsta, încerci să-i împlinești o 
dorință.  Ultima  care  i-a  rămas. 
Asta  face  și  japonezul  Gouichi 
Takata;  merge în  China pentru  a 
filma  Riding Alone for Thousands 
of Miles în locul fiului său. De aici 
o întreagă serie de întâmplări. Ești 
un japonez bătrân umblând după 
cai verzi prin China, te pricopsești 
cu  un  copil  chinez  cu  care  ți-e 
imposibil  să  te  înțelegi,  barieră 
impusă  de  necunoașterea  limbii 
fiind unul dintre factorii principali, îl 
cauți  pe  cel  mai  bun  interpret  al 
piesei respective, care între timp a 
ajuns  la  închisoare  etc.  Cum 
ziceam,  lucruri  firești  care  se  în-
tâmplă zilnic, oricui (irony alert).

Dar vă ziceam de piesa care dă și 
titlul  filmului...  am  căutat  să  mă 
documentez,  să  vin  cu  temele 
făcute  și  să  fac  o  interpretare  a 
filmului prin prisma câtorva repere. 
Dar nu, în afară de faptul că teatrul 
de  măști  e  o  tradiție  bine 
înrădăcinată în cultura chinezeas-
că  –  lucru care nu mi-era străin, 
de altfel, nu am găsit nimic. Numai 

chestii  vagi  și  cel  mai  probabil, 
prost documentate la rândul lor. Și, 
într-adevăr,  cam  asta  fac  filmele 
de  artă,  în  general:  te  pun  în 
dilemă. Îți oferă puțin pentru ca tu 
să  cauți  răspunsuri  după.  Răs-
punsuri  pe  care  nu  le  vei  afla 
niciodată,  cel  mai  sigur.  Și  faptul 
că nu ți se vinde efectiv o poveste 
cu  de  toate,  e  doar  unul  dintre 
aspectele  care  le  diferențiază  de 
americănismul comercial și atât e 
popular. Mai e și ideea de intercul-
turalitate, care-ar trebui să-ți stâr-
nească  interes,  plus  că  poveștile 
ies mereu din tipar. Chiar dacă nu 
se  îndepărtează  de  banal,  au 
totuși  un aer  proaspăt,  pentru că 
aduc cu ele viziuni noi, perspective 
diferite.

Așadar,  dragă  tu,  cel  de  citești 
asta,  în  loc  să  lâncezești  cu 
popcornul  în  gură  așteptând  să 
vezi un final previzibil al unui film 
comercial,  mai  bine  te  dedici 
căutării  unor  răspunsuri,  chiar  cu 
riscul  de  a  nu  le  găsi,  sau  așa 
ceva. Sună palpitant, nu crezi?

  

© mubi.com



Până azi, trecuseră cca. 3 ani de la 
ultima  mea  întâlnire  cu  Zhang 
Yimou, celebrul regizor despre care 
credeam că e japonez, în altă viață, 
desigur,  dar  de atunci  am învățat 
că restul Asiei nu a fost cucerit de 
statul nipon într-un mare război de 
care eu nu am auzit. Bine, dacă e 
să vorbim cinstit, până și războaiele 
la  scală  mică  pot  căpăta  impor-
tanță, așa cum (sau nu, dar încerc 
să  vă  fac  curioși)  se  întâmplă  în 
Raise the Red Lantern.  Patru  căi 
diferite,  patru  persoane  diferite, 
patru  oportunități  diferite,  patru 
probleme  pe  cap,  patru  culcușuri 
pentru antifeministe ce se spală din 
ligheanul cel de toate zilele și doar 
un  singur  șir  de  „lumini  roșii” 
existent.

Songlian devine, peste zi, nevasta 
unui bogătaș (UFN), a patra ca să 
fim mai preciși, căsătoria fiind forța-
tă  cel  mai  probabil  de împrejurări 
(tatăl murise, iar afacerile familiale 
nu mergeau prea bine). Încet, încet 
este inițiată și cât-de-cât acceptată 
în nouă familie... e destul de greu 
să conviețuiești cu 3 surori, ce vor 
mai mult sau mai puțin să-ți arate 
de  ce  unele  persoane  preferă 
blues-ul.  Cu toate  astea,  „luminile 
roșii”  reprezintă  cea  mai  ciudată 
tradiție.  Pe  scurt,  ele  au  un  fel 
aparte  de a  arăta  intențiile  stăpâ-
nului din noaptea următoare. Cum 
așa? Păi, după alegerile dictatoriale 
corespunzătoare,  o echipă de oa-
meni  nu-tocmai-ninja  împodobesc 
culoarul  aferent  norocoasei,  iar 
restul e deja istorie.

Da,  unele  persoane  ar  putea 
rămâne cu traume când ar auzi de 
o astfel de practică (asta după ce 
au trecut  de mult  timp peste teh-
nica nobilă a haremului în creștere 
pe an ce trece) însă cele patru soții 
ar fi  făcut  orice pentru făclia mult 
dorită...  tertipuri,  tactici  demne de 
cei mai mari jucători de șah, servi-
tori disprețuiți și bătuți cu bidineaua 
plus multe altele.

Nume: Raise the Red Lantern
Limbă originală: Mandarină
Țara: China
Premiera: 1991
Durata: 125 minute
Distribuție: Li Gong, Jingwu Ma, 
Saifei He, Cuifen Cao

© imgbuddy.com
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Yan'er, cel mai încăpățânat servitor pe care l-am văzut vreodată într-un film (din orice categorie), avea un vis 
demn de toată neuitarea: să devină la rândul ei una din soțiile stăpânului. Pentru îndeplinirea acestuia ea 
ținea aprinse „luminile  roșii”  mai  mult  decât  îmi  funcționează mie internetul,  lucru  ascuns față de ceilalți  
răutăcioși. Nămolul nu întârzie să-ți nenorocească viața, iar servitoarea este pusă sub lumina unei lanterne 
conectate direct la priză, ajungând astfel să plătească prețul suprem pentru că a îndrăznit să viseze. Ironic 
sau nu, ne-am putea hazarda (?) să facem o paralelă cu cele mai idealiste simțiri pe care le-ar putea născoci  
fiecare dintre noi.  Naiv sau nu, se ajunge la alegerea comună: rămâi idealist  și  ești  pulverizat  sau devii 
maleabil, controlabil, supus. Dacă sună prea urât ca să fie adevărat, atunci uitați-vă la filmele lui Zhang Yimou 
pentru că merită. Nu o să uit niciodată acoperișurile alea pe care aș fi vrut să alerg, chiar și pentru 5 minute...  
și asta e ceva (acrofobie).

Detaliat  ar  trebui  și  modul  în  care  Yimou  se  joacă  cu 
personajele. Le izolează complet de lume (unica excepție 
ar fi doctorul cel bun la suflet, prea grijuliu din fire) și le 
separă  în  două  mari  clase:  nobilimea  și  supușii. 
Exagerând  puțin  (?),  aș  putea  face  o  mică  trimitere  la 
filmul  lui  Oliver  Hirschbiegel,  Das  Experiment.  Oricum, 
cele două clase interacționează des, foarte des aș spune 
(de la „a toci” tălpile picioarelor, până la explicații și relații 
inter-umane).  E  destul  de  interesantă  lupta  dintre  cele 
patru  soții  pentru  afirmare  și  băgare-n  seamă.  Deși  la 
început Songlian părea diferită, ajunge un gambler înrăit și 
priceput, respectând perfect natura competitivă a omului 
(pune doi oameni într-o cușcă și sigur vor găsi ei un motiv 
pentru a se întrece sau măcar pentru apariția invidiei).

Dacă nebunia-și face sau nu prezența, vă las pe voi să 
descoperiți. Nu, nu mai sunt filmele interesante de-ale lui 
Zhang Yimou pe care vreau să le văd chiar acum... chiar 
deloc.  Nici  măcar  n-o  să  vă  recomand  100  Flowers 
Hidden  Deep,  ca  să  nu  mai  zic  de  toată  colecția  Ten 
Minutes  Older.  Pentru  a  nu  fi  linșat,  o  să  închid 
documentul ăsta cât mai repede.

© cinemagia.ro
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Filmul  To Live  de  Zhang Yimou  a 
apărut  în  1994.  Gong Li  și  Ge You 
sunt actorii principali și interpretează 
o familie care este observată timp de 
mai  multe  decenii.  Filmul  a  apărut 
după alte capodopere ale lui  Yimou 
precum  Raise High the Red Lantern 
și  Ju  Dou.  To  Live schimbă  însă 
locația  din  filmele  precedente  și 
adoptă o serie de subiecte moderne. 
Filmul  este  inspirat  din  nuvela  cu 
același  nume  scrisă  de  Yu  Hua. 
Inițial, se crede că Yimou ar fi  dorit 
să  ecranizeze  o  altă  nuvelă  de 
același scriitor numită Mistake at The 
Rivers Edge.

Povestea  în  sine  e  tristă.  Suntem 
introduși  în  China  anilor  40.  Perso-
najul  principal  interpretat  de Ge You 
este Xu Fugui, un împătimit al jocurilor 
de noroc. Acesta pierde casa familiei 
la jocuri de zaruri, în ciuda intervenției 
soției sale însărcinate și a încercărilor 
disperate ale tatălui său de a-l face să 
renunțe. După pierderea casei, o serie 
de  evenimente  nefericite  se  abat 
asupra familiei  care este   pusă  sub 
observație timp de 2 decenii, până în 
anul  1960.  Se face  o  analiză foarte 
fină asupra  schimbărilor politice de la 
acea  vreme  din  China,  dar  focusul 
principal este pe familia lui Fugui. Din 
pricina  acestei  analize  și  a  tonurilor 
ușor  anti-comuniste,  filmul   a  fost 
interzis în China și Zhang a fost oprit 
de la a mai face filme timp de 2 ani. 
Putem  vedea  cum  orice  eveniment 
din viața acestor oameni este strâns 

legat  de partidul comunist și în ace-
leași  timp,  nepregătirea  unei  familii 
lovite de soartă de a face față mani-
pulării  de acest  tip.  Nuvela  originală 
este și mai vehementă în mesajul ei 
anti-comunist  și  pictează  o  imagine 
ușor idilică a capitalismului, în timp ce 
filmul este mai blând, punând accentul 
pe  intervenția  sorții  sau  întâmplării. 
Partidul comunist este prezent în film 
pretutindeni și este învinovățit discret 
de necazurile familiei.  Ni se pune în 
fașă  o  imagine  clasică  a  comunis-
mului,  o  imagine  pe  care  noi  toți  o 
știm, în care oamenii sunt obligați să 
renunțe la cele mai de bază drepturi, 
totul pentru binele comun imaginat, de 
multe ori fără nicio recompensă. Multe 
din  momentele  cele  mai  triste  sunt 
prevăzute de regizor prin indicii de-a 
lungul  filmului,  iar  spectatorul  este 
discret avertizat de ce curs vă lua firul 
narativ. 

© theguardian.com

Silvia Matei

Nume: To Live
Limbă originală: Mandarină
Țara: China
Premiera: 1994
Durata: 125 minute
Distribuție:  You Ge, Li Gong, Ben 
Niu, Wu Jiang

© cinemagia.ro
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Vizual,  filmul  marchează  prin 
câteva momente,  dar  nu este  un 
film  care  să  impresioneze  prin 
imagine.  Este  de  apreciat  moda-
litatea  regizorului  de  a  captura 
unele momente emoționale și de a 
le  transmite  în  totalitate  specta-
torului, așa încât ajungi să trăiești 
și tu ce se întâmplă pe ecran. Se 
face  o  secvențiere  temporală  a 
firului epic în funcție de evenimen-
tele cele mai importante și uneori 
firul narativ face salturi la momen-
te cheie. Sunt evenimente care nu 
îi  sunt  înfățișate  spectatorului  și 
acesta este doar pus în fața faptu-
lui împlinit. 

Personajele sunt echilibrat contur-
ate de către actori. Gong Li strălu-
cește ca de obicei, dar aici mi se 
pare că prestația ei nu este pusă 
îndeajuns în prim-plan. Personajul 
ei nu este nici el destul de explorat 
și  ea rămâne de-a lungul filmului 
arhetipul femeii puternice și tăcute. 
Mi-au  plăcut  în  film  intervențiile 
înțelepte, care ar fi ajutat la evita-
rea multor dezastre dacă ar fi fost 
luate în considerare. Gong Li este 
una dintre actrițele favorite ale lui 
Zhang Yimou și  ei  doi  au avut  o 
colaborare  lungă  și  fructuoasă. 
Zhang  Yimou  a  fost  cel  care  a 
descoperit-o  pe  Gong  Li,  când 
aceasta avea 20 de ani și a folosit-
o ca actriță principală în primul său 
film  Red  Sorghum.  Se  poate 
spune despre colaborarea lor că a 
adus  cinematografia  chinezească 
în circuitul internațional al filmelor 
de artă. 

Ge You,  cel  care  îl  interpretează 
pe  Xu  Fugui  face  o  treabă  de-
centă,  dar  nu  ieșită  din  comun. 
Personajul său este unul care pe 
mine, personal, m-a lăsat rece. Nu 
am putut empatiza cu el pe multe 
niveluri,  probabil  din  cauză  că 
majoritatea lucrurilor negative care 
se întâmplă sunt responsabilitatea 
lui  directă,  iar  soția  lui  este  cea 
care suportă greul repercusiunilor. 
Singurul  lucru  pozitiv  pe  care 
acesta îl  arată și  care face oare-
cum parte din tematică filmului, e 

un fel de optimism, care devine din 
ce în ce mai evident pe măsură ce 
filmul progresează. Se observă și 
îndepărtarea  discretă  a  persona-
jului  principal de idealismul politic 
comunist  pe  măsură  ce  filmul 
avansează,  cu  desprinderea  să 
totală la final, de astfel de gândire. 
Xu Fugui reprezintă tipologia unui 
om care după ce a pierdut tot, în 
mod  banal,  nu  mai  poate  avea 
decât optimism față de viitor.

Mi-a plăcut filmul. Nu pot spune că 
este  în  topul  preferințelor  mele, 
dar este un film de calitate, filmat 
frumos,  cu  personaje  cât  de  cât 
conturate.  Personal  consider  că 
pălește în fața lui  Raise the Red 
Lantern său Ju Dou, poate proba-
bil  din  cauză că  aici  accentul  nu 
mai  este  pus  în  totalitate  pe 
prestația  lui  Gong  Li.  L-aș  reco-
manda  celor  care  gustă  stilul  lui 
Zhang Yimou (nu neapărat wuxia) 
și celor care vor să vadă un film 
despre rezistența naturii umane în 
fața  adversităților  (una  dintre  te-
mele  recurențe  ale  regizorului 
chinez).
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Un tânăr, cam la vreo 50 de ani, e 
hotărât  să  facă  orice  ca  să  se 
căsătorească.  Întâlnește  o 
doamnă adorabilă,  de  dimensiuni 
considerabile,  care  pare  să 
îndeplinească toate criteriile. Are o 
căsuță  aproximativ  simpatică  și 
doi copii, dintre care doar unul al 
ei. Filmul (sau  Xing fu shi guang, 
pentru cunoscători) nu evoluează, 
în  mod  firesc,  cu  povestea  de 
iubire,  ci  cu  o  nouă  variantă  a 
Cenușăresei.

Zhang Yimou  „pune în scenă” o 
comedie  tragică  despre  nevoia 
oamenilor de a iubi și de a fi iubiți, 
pe care o ascunde în spatele unei 
interacțiuni bizare dintre un el și-o 
ea.  Filmul  arată  ca  o  comedie, 
este jucat ca o comedie, dar finalul 
nu este al unei comedii. (Revenim 
cu  spoilere  mai  în  josul  paginii.) 
Din câte știu, pare a fi inspirat din 
City  Lights al  lui  Chaplin,  dar  e 
departe de mine gândul expunerii 
unei  teorii  conspiraționiste.  E pur 
și simplu vorba despre puțin umor, 
ceva  lecții  de  viață  și  un  soi  de 
instinct  patern  care  se  trezește 
acolo unde nu ai fi zis.

Zhao, tânărul de care pomeneam, 
în  vizită  fiind  la  logodnica  lui,  o 
întâlnește  pe  Cenușăreasă,  Wu 
Ying,  deținând  18  ani  și  o 
dizabilitate  care  nu-i  permitea  să 
vadă  lumina  zilei.  La  insistențele 
mamei  vitrege,  Zhao  este  nevoit 
să o angajeze la hotelul  închipuit 
al cărui director este. Așa că asta 
va face. Amenajează, împreună cu 
amicii,  bineînțeles,  o  cameră  de 
masaj,  într-o fabrică veche,  unde 
Wu  Ying  va  lucra.  Celor  șapte 
fantastici (căci șase erau prietenii 
lui Zhao) li se face masaj, Wu Ying 
este  plătită,  mai  mult  sau  mai 
puțin,  și  lucrurile  par  să 
funcționeze.

Nume: Happy Times
Limbi originale: Mandarină
Țara: China
Premiera: 2000
Durata: 102 minute
Distribuție: Lifan Dong, Benshan 
Zhao, Jie Dong, Biao Fu
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Elena Mădălina
Obreja
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Încet, încet Zhao devine mai interesat de bunăstarea fetei decât de planurile de nuntă. Cu toate astea, nu-i va 
cădea bine întâlnirea cu iubitul iubitei lui. Inițial, tinzi să-l compătimești pe bietul om. Află adevărul crud despre 
adevărata  față  a  logodnicei  lui,  o  călugăriță  (aici,  insectă  carnivoră  mare,  de  culoare  verde-cafenie,  cu 
picioarele din față în formă de cange, care-i servesc la prinderea prăzii) care iubește necondiționat portofelul 
partenerului ei. Dar la o reevaluare a situației, cu toată descendența ei insectivoră, observi că este aproape 
îndreptățită să acționeze în modul în care a făcut-o. Adevărul este că a mințit-o și dumneaei s-a reorientat.  
Acest episod era inevitabil din moment ce directorul hotelului Happy Times venea în vizită cu aceeași cămașă 
în pătrățele (sau cerculețe, n-am reușit să-mi dau seama) și același buchet de trandafiri întineriți cu foarfecul.

Evenimentele care urmează acestei întâmplări atentează serios la sănătatea lui Zhao, iar în timp ce se reface 
la Recuperări, Wu Ying pleacă în căutarea tatălui, însă nu înainte de a mărturisi într-un bilet că a deconspirat  
toată tărășenia. Filmul are un pic de înțelepciune chinezească. (n-ai fi zis!) În același bilet, Wu mulțumește  
pentru momentele fericite și... filmul se termină. N-am să critic finalul, – deja destul de criticat, de altfel – am  
să spun doar că e neașteptat și incredibil de incert, dar, probabil, cel mai bun final pe care putea să-l aibă.

Un anume Sujit R. Varma spune că între Wu și Zhao este o relație superficială, dar, gradual, crește o reală 
empatie între tânăra fată și bărbatul în vârstă (nu foarte bătrân).
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Am văzut recent The Road Home (sau Wo de fu qin mu qin, film chinezesc extrem de greu de pronunțat pentru 
cei neinițiați) și admit cu mâna pe tastatură că n-am pierdut timpul absolut deloc. Bine, Zhang Yimou are și bunul 
simț înfipt în țeastă, reușind să îmbine interesantul cu inocentul, ăsta fiind rezultatul atunci când utilizezi actrițe 
din Asia (în special Thailanda, China, Japonia... m-aș lua și de anime-uri, dar nu sunt un fan înrăit -cough 
cough-). 
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Alexandru
Pavel

Nume: The Road Home
Limbi originale: Mandarină
Țara: China
Premiera: 1999
Durata: 89 minute
Distribuție: Ziyi Zhang, Honglei 
Sun, Hao Zheng, Yulian Zhao
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Deși  poate  că  nu  e  corect,  vă 
atenționez de la început: atenție la 
scenele alb-negru! Oricum, aceas-
tă  atenționare  nu  are  greutatea 
unui  spoiler  din  True  Detective 
(deși, dacă mă gândesc mai bine, 
v-aș putea spune vreo trei lucruri 
alungătoare  de  chef).  De  fapt, 
dacă stau bine să mă gândesc, ar 
fi de evitat o prezentare precisă a 
firului  narativ  (fie  ea  școlărească 
sau  „academică”).  Nu  știu,  greu-
tatea lui Zhang Yimou mă face să-
mi  schimb  ierarhia  pașilor  de 
urmat în întocmirea unui material 
de genul ăsta. 

“Know  your  past.  Know  your 
present” aș  putea spune că este 
una  din  sintagmele  cheie  ale  lui 
The  Road  Home.  Motivele  ar 
putea fi trecute pe-o foaie A4, dar 
și-ar  pierde  din  savoare.  Însă  nu 
pot  să spun același  lucru  despre 
„minunata” scenă a înmormântării 
(superb  realizată  din  punct  de 
vedere  regizoral).  Nu  știu  sigur, 
dar există șanse bune ca această 
să poată fi  considerată un etalon 
în  lumea  cinematografică,  și  da, 
sunt conștient că o înmormântare 
nu este ieșită din comun... chiar vă 
rog  să  îmi  puneți  afirmația  la 
încercare, vizionați călduros filmul.

Nu  știu  cum  ați  reacționa  voi  la 
fete  ce  aleargă  ca  un  pinguin 
flămând  puțin  cam  prea  roșiatic, 
dar mie unul mi-a plăcut, deși nu 
pot  spune  că  am  văzut  asta  în 
realitate, ci... ei bine, știți voi unde. 
Este prea evident tertipul meu de 
a  vă  face  să-l  urmăriți?  Sunt  eu 
oare  prea  insistent?  Tot  ce-i 
posibil. De asemenea e posibil să-i 
anihilez  lent  și  pe  ăia  cu  nick-
name-uri ciudate care spuneau pe 
câteva  blog-uri  obscure  că  Zhao 
Di  (interpretată  de  Zhang  Ziyi) 
alergând  ca  un  pinguin  (răută-
cios?) a distrus filmul, un criminal 
nemilos  fără-ndoială.  Eu  unul  nu 
sunt de aceeași părere, un mic joc 
nu strică nicicând (?)  sau oricum 
asta-mi place mie să cred. Până la 
urmă  Zhang  Yimou  este  un 
gambler în felul lui, poate că nu la 
fel  de  țipător  ca  modul  lui  Jean 
Pierre-Jeunet. 

Plănuind să las laptop-ul deoparte 
cât  mai  curând  posibil  din  cauza 
deadline-urilor nemiloase, nu o să 
vă mai rețin prea mult atenția și așa 
destul de dispersată... Acum nu știu 
sigur dacă-s deadline-uri sau pur și 
simplu nevoia de a mai pune mâna 
puțin pe unul din filmele lui Zhang 
Yimou...  sau  poate  nevoia  de  a 
reviziona unul din ele? Nu știu. Da, 
e bine să vezi tot timpul filme noi, 
dar uneori simți nevoia de a reveni 
la acel film care te-a atins, ușor sau 
puternic,  iar  dacă e să fiu  sincer, 
același caz fericit e și cu The Road 
Home. Ar fi fain să știu câți sunt în 
aceeași situație și câți vor ajunge în 
situația asta: un fel de “Know your 
present. Know your future.” Poate 
ar fi fost de menționat și fiul risipitor 
care  ajunge  să  predea  o  zi,  în 
sătuc.  Sau  poate  că  nu,  până  la 
urmă e risipitor.
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Respingerea și  teama de ea. „Ca să nu fii  respins,  trebuie să respingi  primul”.  Aceasta este 
concluzia și motivația de viață a personajului din Cenușa Timpului.

Se pare că relațiile dintre oameni sunt departe de a fi previzibile și calme pentru a fi ușor de 
priceput. Filmul este despre un lanț de oameni care resping sau sunt respinși, toate poveștile 
succedându-se într-un ritm aparent aleatoriu.

Daniela Abageru
coordonator

Clubul Cinefililor Iași
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Figura  „celui  care  rezolvă  problemele” este  un  punct  de 
întretăiere al poveștilor care vin de departe, de dincolo de munți  
și  trec  împreună  cu  oamenii  în  deșert.  El  este  un  spectator 
oarecum  superior  până  în  finalul  filmului,  căci  tratează  cu 
detașare  pe toți  cei  care  vin  marcați  de  vreo patimă (iubirea, 
răzbunarea), ascultă și nu pare a fi atins. Casa sa este un topos 
de trecere, personajul nu este un simplu liant, ci un purtător de 
semne  și  de  concluzii.  Fragmentarismul  este  atenuat  prin 
cuvintele  sale:  este  naratorul-personaj  capabil  să  lămurească 
parțial privitorul de ce lipsa de logică a întâmplărilor este siameză 
cu ființa umană.

Wong Kar  Wai  uzează de multe  simboluri.  De la  Yin  și  Yang 
(dualitatea androginică, cele două principii cumulate de aceeași 
ființă), la piersicii înfloriți folosiți  ca nume de femeie, la calul și  
femeia uitată în pădurea cu apă curgătoare, la dubletul munte-
mare (masculin-feminin), la permanentele oglindiri în ape, la vinul 
cu virtute bahică și provocător de uitare prin amorțirea simțurilor 
și înstrăinare, la spațiile întinse ce primesc singurătăți și tristeți 
venind de mână împreună cu sufletele rătăcitoare.

Descompunerea stărilor nu este posibilă. Ce iese în exterior sunt 
niște ecouri pe care le preia gestul sau natura, căci intensitatea 
și  zbuciumul  provocate  de  emoții  și  sentimente  traversează 
sufletul,  dar nu îl  întorc pe dos precum o mănușă, pentru a fi 
accesibil celorlalți.

Fiecare își poartă povara interioară cu un fel de încrâncenare, de 
răzvrătire împotriva singurătății din față și a absenței celui/ celei 
iubit(ă). Fiecare practică în felul lui o auto-pedepsire pentru a fi 
eșuat.

Firul personal este pus în contrapunct cu unul impersonal, care 
ține de destin. Personajul principal deapănă mereu prevestirile și 
tâlcurile aduse de manifestările naturii. Nevoia de răspuns, dar și 
elementul de cultură, face ca aceste inserții să se plieze pe firul 
pluri-subiectiv și să îl fixeze pe niște coordonate comune. Poate 
sensurile se află în aceste predicții... Iar „poate” este un cuvânt 
care ține de hazard.

Fotografii preluate de pe nytimes.com & directorsnotes.com
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De ce oare doar omul simplu rămâne singurul fericit, cu 
aventurile sale marțiale și cu femeia?... Personajul central 
știe că regulile jocului sunt făcute de om, dar nu pune în 
practică acest deziderat, ci doar îl enunță. Distanța de la 
spusă la faptă este străbătută doar de omul simplu. 
Refuzând excesul de rațional (aducător de piedici), el 
reacționează instinctiv și impulsiv, nevrând să fie precum cel 
pe care îl slujise. Gestul de altruism (un ou pentru a duce la 
împlinire răzbunarea fetei) ni-l arată ca pe un ieșit din sine, 
nu ca pe un ascet, care stă deasupra (și la propriu și la 
figurat) și-i cântărește pe ceilalți.

Colivia este închiderea în cămașa de forță a piedicilor de 
toate tipurile: orgoliu, nesincronizare, revenirea târzie a 
unuia în viața celuilalt, scornirea de obstacole imaginare 
pentru lipsa de reacție. Iubirea și refuzul înstrăinează toate 
personajele sunt ca într-un joc de domino... fiecare iubește 
pe altcineva și nu este iubit, alege din orgoliu sau renunță. 
Este o neputință dublată de o teamă de eșec prin care 
personajele se paralizează în așteptare, condamnându-se, 
dar și fiind condamnate la singurătate. Dacă ar fi să îl citez 
pe Gabriel Garcia Marquez, „oamenilor condamnați la un 
veac de singurătate nu li se dă a doua șansă”.

„Tunelele” sunt separate și se aud doar ecourile din tunelul 
învecinat. Oare ce este dincolo de munți?... Marea sau alți 
munți?... sau nimic?... Întrebările rămân. De aceea, filmul 
este simetric prin imaginea valurilor zbuciumate și Wong Kar 
Wai păstrează semnele de suspensie…
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Dacă m-aș apuca de recenzat iarăși 
The  Killing  v-ar  părea  foarte  rău? 
Măcar The Mentalist sau Lie to Me. 
Glumesc, nu vă opriți acum din citit... 
adică  am  fost  învățat  că  recenziile 
trebuie să arate doar lucrurile pozi-
tive (adică să respecte funcția: „dacă 
n-ai nimic bun de spus despre ceva, 
atunci mai bine taci din gură”).

Ei bine, Bones este un hibrid reușit, 
având chestii ok și chestii de genul 
skip-skip până la următorul episod, 
vorbesc  foarte  serios,  de multe  ori 
văzându-mă pus în situația în care 
aruncam pe geam laptopul și-l luam 
înapoi a doua zi, sperând că urmă-
torul episod va fi decent (plecăciuni 
în  fața  climei  și/  sau  a  karmei). 
Primele două sezoane au fost, de la 
câteva  planete  distanță,  cele  mai 
interesante.  Poate  că  a  intervenit 
aici  și  curiozitatea,  serialul  având 
câteva  tangențe  cu  sfera  științifică 
plus câțiva termeni pe care nu-i înțe-
legeam pe deplin  (ar  fi  trebuit  să-i 
caut în dicționar. Cine știe, poate că 
aș fi apreciat mai mult serialul).

  

Ionuț Lucian
Rusu

Nume: Bones
Limbă originală: Engleză
Țara: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 2005
Durata: 40 minute
Distribuție: Emily Deschanel, David Boreanaz, 
Michaela Conlin, T.J. Thyne 

art itudin i



O  trupă  puțin  frustrată  de  geeks, 
plus două bucăți,  Booth (agent FBI 
cu  probleme  minore  de  personali-
tate) și  Brennan, cercetător și încă 
vreo  două  chestii  (antropolog,  etc. 
etc.)  sunt  cei  care  te  vor  acoperi, 
sau nu, cu plapuma în acest serial. 
Oh, să nu uităm și de criminali, cum 
am putea să facem una ca asta. Da, 
în fiecare episod echipa reușește să 
prindă  un  alt  ucigaș  demn-de-con-
damnat pentru că nu a apărut în mai 
multe episoade consecutiv (oare mu-
reau dacă băgau un specimen de 5-
6 ori  mai rezistent?).  Dacă aș mai 
cere  și  ceva  personalitate  sau  ca-
rismă cineva ar arunca cu pietre în 
mine... și nu, nu de la criminal.

Brennan este un House în varianta 
feminină  wanna-be,  care  eșuează 
într-un mod lamentabil.  De ce? Să 
spunem doar că schimbările bruște 
fără fundament nu-și  au rostul  sau 
porția  de  transpunere  în  lumea 
reală,  asta  fără  să  mai  punem  la 
socoteală  că  strigoiul  ar  putea  fi 
sculptat mai ușor decât își schimbă 
ea puținele expresii faciale (poate că 
am  greșit,  imitându-l  pe  Hodor?). 
Știu că suntem avertizați  de nenu-
mărate ori (exagerat) de importanța 
sociopaților, dar nici chiar așa.

Unde excelează Bones? Păi, explică 
destul de bine cazurile, oferind de-
talii mai mult decât necesare despre 
fiecare crimă, fiind scuzate momen-
tele în care mai sunt forțate puțin lu-
crurile. În comparație cu House M.D. 
aici  lucrurile  stau  mult  mai  bine. 
Poate și de asta o scurtă trecere în 
agendă a cuvintelor necunoscute n-
ar fi stricat... deși ne uităm la serial 
pentru  a pierde din vedere că mai 
sunt  și  alte  chestii  importante  de 
făcut (cum ar fi  să savurezi  uneori 
mâncarea).

Despre  personaje  ar  fi  multe  de 
spus...  dar  nu  merită  să  vă  stric 
plăcerea de a urmări 10 sezoane din 
Bones întrebând-vă  de  ce  faceți 
asta. Tocilarii  vor încerca să-l imite 
pe  alocuri  pe  Houdini,  deși  acesta 
nu le-a dezvăluit niciodată secretul. 
De  aici  și  modul  eronat  cel  mai 
probabil.

Una peste alta deasupra unui bloc, 
mâncarea nu trebuie niciodată savu-
rată rece, oricât de scump și încet ar 
fi internetul. Procesorul ăla nu trebuie 
să  stea  degeaba  pentru  că  pasta 
termo-conductoare e destul de iefti-
nă, iar  Bones cerșește o șansă așa 
cum e el (sau ea)

© eonline.com   



Hayao Miyazaki, Sen to Chihiro no Kamikakushi
„Un  film  de  aventură  fantastic  ca  niciun  altul,  Sen  to  Chihiro  no 

Kamikakushi (Spirited Away) spune povestea lui Chihiro, o fetiță ambițioasă 
de 10 ani, nefericită că familia ei își mută domiciliul și va trebui să-și facă 
prieteni noi.

Tatăl lui Chihiro se abate de la drumul spre casă pentru a explora un 
tunel  misterios  din  pădure.  Pe  partea  cealaltă  pare  să  fie  un  parc  de 
distracție, dar de fapt este un oraș bântuit. Fără să-și dea seama, au ajuns 
în Lumea Spiritelor, o lume cu scene de basm, locuită de zei antici și ființe 
magice, peste care domnește vrăjitoarea Yubaba. Părinții săi fiind captivi și 
Yubaba hotărâtă să îi țină sclavi pentru totdeauna, Chihiro va trebui să-și 
folosească toată energia pentru a supraviețui în acest loc nou și ciudat. Cu 
ajutorul lui Haku, un spirit tânăr și curajos, este forțată să-și depășească 
temerile și să se alăture unei lupte ca în povești, pentru libertatea familiei ei.

Câștigător în anul 2003 al Oscarului pentru cel mai bun film de animație 
și al „Ursului de aur” de la Berlin, Spirited Away este o lucrare vizionară a lui 
Hayao Miyazaki,  care este temelia tuturor animațiilor care au urmat. Cel 
mai de succes film din toate timpurile în țara sa natală Japonia,  este o 
aventură încântătoare și plină de fiori, atât pentru adulți cât și pentru copii.”
(cinemagia.ro)

Jim Jarmusch, Down by Law
O poveste a trei  personaje  ce depășesc orice tipologie,  presărată  cu 

farmecul unor situații absurde, a unui text bun și a imaginilor memorabile. A 
fost nominalizat pentru premiul „Palme dʼOr” din cadrul Festivalului de Film 
de la Cannes din 1986.

„Zack (Tom Waits) este un disc-jockey șomer care este acuzat de crimă 
după ce  în  mașină  pe care  fusese  angajat  să  o  conducă este  găsit  un 
cadavru. Jack (John Lurie) este un proxenet pe care riscurile „meseriei” îl 
aruncă în spatele gratiilor, iar Roberto (Roberto Benigni) e un emigrant italian 
foarte optimist care chiar omorâse un om. Acești trei condamnați neobișnuiți 
împart spațiul aceleiași celule. Chimia care există între ei este fascinantă. În 
cele din urmă, ei reușesc să evadeze din închisoarea din Louisiana. Obosiți 
și flămânzi, cei trei decid să o ia fiecare în altă direcție pentru a căuta hrană. 
Cumva, după ce DJ-ul și proxenetul pleacă fiecare în câte o direcție, italianul 
își riscă serios pielea, dar are parte și de premiul cel mare, deoarece ajunge 
în brațele frumoasei italience Nicoletta (Nicoletta Braschi). În plus, el reușește 
să procure haine pentru camarazii lui care îl privesc înmărmuriți.”
(cinemagia.ro)

Alexandru Pavel

“But the cinephile is… a neurotic! (That’s not a pejorative term.) The Bronte sisters 
were neurotic, and it’s because they were neurotic that they read all those books 
and became writers. The famous French advertising slogan that says, ‘When you 
love life, you go to the movies,’ it’s false! It’s exactly the opposite: when you don’t 
love life, or when life doesn’t give you satisfaction, you go to the movies.”
(François Truffaut)

Durata: 124 minute
Genul: Aventură, Animație

Anul apariției: 2001

Durata: 107 minute
Genul: Comedie, Dramă

Anul apariției: 1986
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Joseph Mankiewicz, All about Eve
Din clipa în care își întâlnește idolul în culise, Eve Harrington (Anne Baxter) 

decide să se infiltreze în viață și în anturajul celebrei actrițe Margo Channing 
(Bette Davis), care în ciuda succesului fenomenal de pe Broadway, se simte 
amenințată de cei 40 de ani abia împliniți.

Știind cum merg lucrurile în lumea filmului, vedeta știe că acest lucru poate 
reprezenta o turnură fatală pentru cariera ei, însă nu ia seama de pericolul pe 
care îl constituie Eva, fata mereu amabilă, umilă și dornică să dea o mână de 
ajutor oricând i se cere. Copleșită de atenția acordată și de admirația pe care 
i-o  poartă,  Margo  prinde încredere  în  Eva și  chiar  încearcă  să  o  ajute  în 
cariera ei ca actriță.

Însă prin manipulări  subtile,  tânăra aspirantă  îi  uzurpă nu doar  locul  pe 
scena  Broadway-ului,  devenind  vedetă  peste  noapte,  ci  și  relațiile  cu  cei 
apropiați. Singurul care vede dincolo de mască ingenuă a Evei, admirându-i 
îndrăzneala și tenacitatea cu care își țese rețeaua de intrigi, este cinicul critic 
de teatru interpretat de George Sanders.

All  about  Eve este  o  dramă americană,  apărută  în  1950,  din  distribuție 
făcând parte nume celebre ca Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders și 
Marilyn Monroe, acesta fiind printre primele roluri ale celebrei actrițe. Filmul 
este recompensat cu șase premii Oscar dintr-un total de 14 nominalizări, cele 
mai multe din istoria filmului,  incluzând „Cea mai bună actriță” și „Cea mai 
bună imagine”. (cinemagia.ro)

Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki este celebru pentru filmele sale de animație în special pentru 

copii, dar ale căror subiecte ating și adulții de toate vârstele.  În 1985, fondează 
Studio Ghibli împreună cu Isao Takahata și realizează apoi opt lungi-metraje de 
animație destinate cinema-ului. Lui îi datorăm Le chateau dans le ciel (1986), Mon 
voisin  Totoro (1988),  Kiki,  le  petite  sorciere (1989),  Porco  Rosso (1992), 
Princesse Mononoke (1997), Le voyage de Chihiro (2001), Le chateau ambulant 
(2004) și Ponyo (2008). 

Miyazaki a primit un Leu de aur recompensând întreaga sa carieră la Festivalul  
de la Veneția din 2005. Filmul său cel mai recent, Kaze tachinu (The Wind Rises), 
s-a lansat în Japonia în 2013.

Jim Jarmusch
Demn reprezentant al culturii underground Manhattan, idol new-yorkez încă de 

la  începutul  anilor  ʼ80,  „cineastul  rock  suprem”,  Jim Jarmusch este  indisolubil  
legat de o epocă, la bine și, uneori, la rău. Stranger than Paradise (1983) și Down 
by law  (1986), două filme cult, cu imagine alb-negru granulată, stil minimalist și 
umor sarcastic l-au consacrat ca cineast al epocii sale.

În afara originalei sale creații cinematografice, a mai realizat videoclipuri pentru 
Talking Heads, Tom Waits, Big Audio Dynamite, Neil Young, Crazy Horse. Alte 
filme: Coffee and Cigarettes (1986), Mystery Train (1989), Night on Earth (1991), 
Dead Man (1995), Year of the Horse (1997), Only Lovers Left Alive (2013).

Joseph Mankiewicz
Joseph Leo Mankiewicz a fost un regizor, scenarist și producător american de 

film. A câștigat două Premii Oscar: unul pentru A Letter to Three Wives (1949), la 
categoria  „Cel  mai  bun  regizor”  și  unul  pentru  Totul  despre  Eva (1950),  la 
categoria  „Cel  mai  bun  scenariu  adaptat”.  Alte  filme:  The  Barefoot  Contessa 
(1954), Suddenly, Last Summer (1959), There Was a Crooked Man (1970).

Durata: 138 minute
Genul: Dramă
Anul apariției: 1950

artitudin i

  

©
 b

ab
e

lio
.c

o
m

©
 fr

e
e

.fr
©

 fa
m

o
u

sd
u

d
e.

co
m



artitudin i

  



  



Ne întâlnim aproape asimptotic

Când ne-ntâlnim întâmplător ne strângem în
brațe ca niște necunoscuți
„ce mai faci?” mă-ntrebi
„bine. Tu?” îți răspund scuturând din păr ploi

Ne mai uităm unul la altul de parc-am
Vrea să ne-amintim de unde ne cunoaștem
Nu spune nici unul nimic
Nu mai știm că semănăm ca două bețe de chibrit arse
Și că sfârâim mirosind a fosfor
Unul fără altul

„la fel” îmi răspunzi înverzindu-te
Și ne-ndepărtăm ușor
Ca să nu ne stânjenească prea tare apropierea
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abracadabra

*
Undeva la jumătatea distanței dintre vis și realitate
Îți spuneam dimineață
După amiaza era fumul filiform, contorsionat în 
rotocoale
Estompând realitatea cu aburi de rooibos
Lumea reală era mai visată decât aceea imaginată
Carnea albă, subțire, sorbind absentă din paharul cu 
whisky
Mi-ar fi plăcut brusc să fiu un personaj fictiv
Trăindu-mi libertatea iluzorie prescrisă de apăsătorul 
destin
Fără de care să nu exist

Nici eu, nici scriitorul meu.

O pagină despre mine... ca o autoflagelare

Fenomenul recurent de vină și Stănescu la fel de 
recurent:
Florin piersic se simte vinovat și scrie opere cumplite 
pline de frustrare. Scurt.
Între timp o femeie cu mănuși de box se gândește la 
Africa
Și eu imperceptibil mă sustrag în lumea ascunsă sub 
pielea perfect întinsă
Țopăi imaterială prin structura-mi organică:
Șerpuiește, ca o nălucă de fum dens ce sunt
Alunec în neștire peste fascii de mușchi și tendoane
Mă arcuiesc încet, dar sigur pe liniile de rezistență ale 
mâinii
Mă arunc sinucigaș în torentul voluptos al sângelui - în 
care mă învârt ca un titirez
Așa ajung fierbinte și roșie în spațiul virtual dintre 
girusuri - vizuina mea personală
Strâmtă și întunecată
Nimeni, niciodată

Singură, singură, singură

De acolo văd și cu lumina stinsă
Din spatele privirii ferm împăienjenite
Cum oamenii se frământă pe dinăuntru, materiali ca un 
ghem de șerpi încâlciți
Și-mi pare rău pentru ei.

**
Îmi renumăr în gând oamenii și brusc realizez ceva 
esențial
Despre estetica cuvintelor, despre definiția secretă a 
artei:

O bucată de hârtie aruncată în gară se rotește pe 
traiectorii
Predefinite, calculabile și de-a dreptul previzibile
Schițându-și inconștientă autoportretul
Despre care Borges zice că e suma hârtiilor lui scrise
Și conturat de foi Ernesto e schimonosit de durere
Despre portretul hârtiei aruncate în gară se pot spune 
multe
Dar ea nu va ști niciodată cât de iluzorie e libertatea cu 
care se avântă în aer
Așa cum nici vântul închipuindu-și că e liber și 
disprețuind naivitatea hârtiei
Nu-și va simți destinul încadrându-l elegant și perfect
Între condițiile strâmte și abrupt delimitate
Care l-au născut și i-au permis existența

Destinul sumbru al tuturor lucrurilor se apropie șovăind
De omul  blestemat să le vadă în toată rigiditatea lor 
apăsătoare
Pe toate, fără discriminare
Din care cel mai crunt e al lui
Și paradoxal, ai fi zis că măcar el singur și aproape orb
Ar fi liber de sorți prefabricați

***
În dulcea vâltoare a nimicului mai rostogolești pe masă 
o sferă stilizată de fum
Închizi ochii și de fiecare dată când îi deschizi redevii
Un ritm indigen subliminal inclus în cheia indescifrabilă 
a umanității noastre
Pentru moment, limbajul în care ni se scrie codul se 
întinde leneș
Între linii ascuțite
De portativ

Când ne accesăm într-un final limbajul interior 
devenim
Cine am fost prescriși să fim
Și nicicând nu e iluzia libertății mai liberă și mai iluzorie 
ca atunci

Cum să nu-l iubesc când el însuși e încriptat cu litere 
aprinse
Pe suprafața interioară a sferelor goale care mă 
compun

Ernesto, mai închis și mai lipsit de libertate ca oricând 
în sfera mea aprinsă, n-ai căpătat vreodată mai mult 
sens; și-atunci, cu plecăciune, îți
Mulțumesc!
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Partea a II-a - FUM

Nu mai ții minte, pui, nu mai știi de când n-ai fost 
acasă
Păianjenii ți se întind pe sub pleoape roșiatici și 
misterioși
Tăcute lumi trecute te așteaptă la colțuri dând din cozi
Oamenii cu mecanismele lor metalice se prăbușesc 
sub praful propriei rugini
Insuficientă
Interminabilă
Minusculă
Memoria se organizează continuu îți spui

Dintre așteptările oamenilor nu se iese cu una cu două
Și apăsarea zilei de mâine, mai lungă, mai infinită, mai 
amețitoare...

Bați din palme ca din aripi!

Ți se pare comic?
Tu nu vezi că ți-au murit îngerii?
Ea râde cu părul de sfoară nepieptănată

[ingrid avea pielea de scorțișoară și zâmbetul adânc]

S-a uscat apa în care ne șerpuiam lungi și subțiri!
Necunoscutei îi tremură mâinile uscate până la 
fragmentare
Și mâine... mâine e o piramidă. O piramidă de ceață.
Necunoscută se uită în gol, clipește cu zgomot
Nopțile se albesc văzând cu ochii, timpul se contractă 
cașectic
Și când ni se termină memoria?
Lumea crește în noi, malignă ca o memorie până când 
nu mai rămâne în mine
Nici una din lumile din care zilnic mă nasc
Și tu-mi joci feste, tocmai acum
Când se prăbușesc unul după altul, în nori denși, toate 
dările de seamă
Toți stâlpii de rezistență, toți oamenii care mi-au 
compus existența
Până nu mai rămâne piatră pe piatră
Și scrisorile foșnite noaptea la ureche de vânătul 
nepieptănat
Literă cu literă se împlinesc: o apocalipsă circulară se 
împlinește văzând cu ochii
Superbi norii de praf se alungesc ca cei de țigară
Și până la urmă, suntem particule infime purtate de 
torentul de fum pe traiectoriile predefinite și complet 
predictibile
[auzi? COMPLET]
Ale curenților de aer care modelează această ultimă 
spirală a fumului de țigară

Partea III - Vânt

Am alunecat spiralat până jos, la esența tuturor 
lucrurilor și-n căderea incontrolabilă am insinuat în 
temelii frica

Despre zbaterea celor două secunde de dinaintea 
saltului în gol
Când în momente învecinate intim cu limitele rațiunii
Pun la îndoială tot:
Primele nivele, facile jocuri de logică de pe care se 
alunecă fără efort
Tot mai adânc, spre sufletul tuturor lucrurilor
Tot mai adânc, în cercuri dantiene, spre momentul din 
care percepția e sublimată complet
Și rămâne din tot o nesiguranță volatilă

Când imaginile se descompun cu zgomot element cu 
element
Și fiecare pixel trebuie cercetat cu atenție, descris 
microscopic și catalogat filogenetic
În praful intens al acestui cataclism inevitabil 
reconstrucția poate fi maxim schematică
Lungi turnuri nesigure scârțâie legănate tot mai tare, 
până sus

Am alunecat spiralat până jos, la esența tuturor 
lucrurilor și-n căderea incontrolabilă am insinuat în 
temelii frica

Frica de înălțimea tot mai acrobatică pe care ți-o 
presupune prezența
Bucuria perpetuă a faptului că ești viu în lumina 
selenar-metalică
Frica de necunoscutul pe care-l simt zvâcnindu-ți amar 
sub piele
Curiozitatea incitantă în fața fiecărui lacăt închis
Frica de ceva nedefinit, necunoscut, neprevăzut
Apăsătoarea blândețe din gesturi ritualice
Frica de mine și neîncrederea în mecanismul 
vulnerabil al integrării corticale

Saltul în gol
Aduce cu sine incertitudinea unui final
Și echilibristica dificilă a unui început:
Mă tem că nu ești real.

  

l iterosfera



Ocazional mint.
Frecvent îi mint doar pe cei de care-mi pasă
Cineva din mine se revoltă atunci, dar sar repede ceilalți și-l trimit să doarmă
Noi știm cum e mai bine
Gardurile de sârmă ghimpată nu se dau jos cu una cu două
Căci e un război continuu cu lumea de-afară
Noi încă rezistăm, noi încă ne zbatem pentru sufletul nostru
Suntem mai mulți, da, dar avem un singur suflet

Noaptea ne săturăm de stat în tranșee
Unii dintre noi înnebunesc: numai îi vezi cum se ridică brusc, ca niște oameni mari
Și pleacă în noapte
Alții bâiguie câte ceva
În mintea noastră comună știm toți că tratativele de pace
Sunt doar de formă
Sârma ghimpată nu se dă jos cu una cu două

Mai grav e când o caută pe asta mică și albă
E unul care cică le știe pe toate
Când se-apropie de noi, asta mică tresare din somn
Se ridică din noroi și parcă înnebunește
Când o vedem, sărim cu toții în tranșee și ne facem mici
Unii își fac și cruce
E inofensivă în rest, dar când apare el fuge disperată să ridice toate baricadele
Și le ridică, de una singură pe toate
Se duce munca noastră pe apa sâmbetei atunci
Unii zic că aia e „vinerea neagră”
Așteptăm încordați până când pleacă el
Apoi ne trezim și-o culegem pe asta mică, adormită în noroi
O ascundem la loc, o legăm bine și cineva îi cântă ca să nu plângă
Unii se uită la ea, albă și zgâriată cum e, și dau din cap: „păcat!”
După ăia vin iar zilele gri și ploioase în care întindem cu mâinile goale sârmele la loc

E unul dintre noi, un bătrân indian căruia îi place când se trezește
Noi țipăm la el: „ce-ai nene?”
El zice că suntem proști, că el pentru asta trăiește
„pentru ce, bre? Îți place să vezi cum pierdem teren?”
El dă din cap, nici nu-i pasă de noi
Trăiește s-o vadă trezindu-se, ridicându-se din noroi
Și pe noi ascunși de frică prin pământuri la mirosul freneziei cu care
Ea sapă, smulge și rupe
Toate lanțurile, toate baricadele
„e ceva magic în asta”, ne zice el și noi amuțim când îi vedem ochii sclipind
Pare aproape fericit
Și dintre noi nu-și amintește nimeni cum vine asta
Lăsăm capul în jos - fiindcă el știe
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Emoție de toamnă
A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. 

Mă tem ca n-am să te mai vad, uneori,
ca or să-mi crească aripi ascuțite pana la nori,

ca ai să te ascunzi într-un ochi străin,
și el o să se-nchidă cu o frunza de pelin.

Și-atunci mă apropii de pietre și tac,
iau cuvintele și le-nec în mare.

Șuier luna și o răsar și o prefac
într-o dragoste mare.

Émotion d'automne
Il est venu l'automne, couvre mon coeur de quelque chose, 

Avec l'ombre d'un arbre ou mieux avec ton ombre.

J’ai peur de ne te voir plus, parfois,
Qu’il me grandissent des ailes aiguisées jusqu'aux nuages,

Que tu te caches dans un oeil étranger,
Et qu’il se ferme avec une feuille d'absinthe.

Et alors je m'approche de pierres et je me tais,
Je prends les mots et je les jette dans ta mer,
Je siffle la lune et je la lève et je la transforme

Dans un grand amour.
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Am zărit lumina

Am zărit lumina pe pământ
Și m-am născut și eu
Să văd ce mai faceți
Sănătoși? Voinici?
Cum o mai duceți cu fericirea?
Mulțumesc, nu-mi răspundeți.
Nu am timp de răspunsuri, 
Abia dacă am timp să pun întrebări
Dar îmi place aici.
E cald, e frumos, 
și atâta lumină încât
Crește iarba.
Iar fata aceea, iată, 
Se uita la mine cu sufletul...
Nu, draga, nu te deranja să mă iubești.
O cafea neagra voi servi, totuși
Din mâna ta.
Îmi place că tu știi s-o faci
Amară.

Chanson d'automne

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleur

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

J'ai vu la lumière 

J'ai aperçu la lumière sur Terre
Et je suis né
Pour voir comment ça va?
Saines, forts?
Comment ça va avec le bonheur?
Merci, vous ne me répondez pas.
Je n'ai pas de temps pour réponses
À peine si j'ai du temps pour poser des questions
Mais j'aime être ici
Il fait chaud et beau
Et tant  de lumière que 
L'herbe pousse
Et cette fille, voilà
Me regarde avec l'âme
Non chérie, ne te dérange pas m’aimer 
Un café noir, je vais servir, néanmoins
De ta main
 Il me plaît que tu sais le faire
 Amer. 

Cântec de toamnă 

Hohote lungi
viori 
de toamnă
îmi rănesc inima
ca o lâncezeală
monotonă.

Totul sufocant
Și palid,când 
vine timpul
îmi amintesc 
de zilele de demult 
și plâng. 

Și de-asta merg
prin vântul furios
ce mă poartă
încoace și-ncolo
Semănând
cu o frunză moartă.
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Lecția despre cub

Se ia o bucată de piatră,
Se cioplește cu o daltă de sânge,
Se lustruiește cu ochiul lui Homer,
Se răzuiește cu raze
Până cubul iese perfect.
După aceea se sărută de numărate ori cubul
Cu gura ta, cu gura altora
Și mai ales cu gura infantei.
După aceea se ia un ciocan
Și brusc se fărâmă un colț de-al cubului.
Toți, dar absolut toți zice-vor:
- Ce cub perfect ar fi fost acesta
De n-ar fi avut un colț sfărâmat! 

Leçon sur le cube

On prend un morceau de pierre,
On le sculpte avec des ciseaux de sang,
On le polit avec l'oeil de Homer,
On le gratte avec des rayons
Avant que le cube soit parfait.
Puis, on embrasse le cube plusieurs fois
Avec ta bouche, avec la bouche des autres
Notamment avec la bouche de l'enfant.
Puis, on prend un marteau
Et brusquement on émiette un coin du cube.
Tous, mais absolument tous diront:
- Quel cube parfait aurait été celui-ci
Si son coin n'avait pas été brisé!
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Alina Macovei

C’est

C’est la réalité des photos qui sont sur mon cœur que 
je veux
Cette réalité seule elle seule et rien d’autre
Mon cœur le répète sans cesse comme une bouche 
d’orateur et le redit
À chaque battement
Toutes les autres images du monde sont fausses
Elles n’ont pas d’autre apparence que celle des 
fantômes
Le monde singulier qui m’entoure métallique végétal
Souterrain
Ô vie qui aspire le soleil matinal
Cet univers singulièrement orné d’artifices
N’est-ce point quelque œuvre de sorcellerie
Comme on pouvait l’étudier autrefois
À Tolède
Où fut l’école diabolique la plus illustre
Et moi j’ai sur moi un univers plus précis plus certain
Fait à ton image.

Este

Aceasta este realitatea fotografiilor despre inima pe care 
mi-o doresc
Această pură realitate, pură si nimic altceva
Inima mea le repetă neîncetat, aşa cum un orator le 
reproduce
La fiecare bătaie
Toate celelalte imagini ale lumii sunt neadevărate
Şi apar doar ca nişte fantome
Unica lume care mă înconjoară de o natură metalică
Subteran
O, viaţa care aspiri la soare matinal
Acest univers deosebit ornat cu focuri de artificii
Nu e oare aceasta o lucrare vrăjitorească
Cum ni se spunea in vremurile de altădată
In Toledo
Sau poate şcoala cea diabolică era mult prea ilustră
Iar eu, eu am universul meu propriu, mult mai precis şi 
mult mai sigur
Construit după imaginea ta



Prin  multe  filme,  nu neapărat  dintre  cele  mai  bune, 
vezi  câte  un  individ  care  are  bunul  simț  plecat  cu 
sorcova și-ți spune că pentru a scăpa de frică (frica de 
întuneric,  păduchi,  broaște)  trebuie  să  o  înfrunți, 
eventual ca un berbec care nu și-a luat doza de încă-
pățânare. Ei bine, folosind această formulă, bunul meu 
prieten  víking  a  scăpat  de  prejudecățile  pe  care  le 
avea  în  legătură  cu  sud-americanii,  reușind  înspre 
sfârșitul zilei să-i accepte, să le învețe câteva obiceiuri 
și  chiar să-i îndrăgească puțin, acolo.  A avut  nevoie 
doar  de  un  mic  impuls,  oferit  de  Gabriel  Garcia 
Marquez prin Generalul în labirintul său. 

Víkingul  găsi  cartea pe soba nefuncțională din  casa 
unchiului  nu-tocmai-prea-iubit,  în  timp  ce-l  căuta  pe 
acesta pentru a împrumuta un burghiu. Din mult prea 
multă ignoranță, nordicul aruncase cartea la început, 
însă,  aceasta  nu  putea  să  accepte  o  asemenea 
umilință și-l aspirase ca pe cel mai neînsemnat nor de 
praf,  fix  în  modul  la  care  te  gândești  tu  acum.  Fu 
prizonierul ei circa 9 ore, timp esențial câștigat.

După  cum  bine  vă  așteptați,  Víkingul  nu  putea  să 
altereze în niciun fel evenimentele din carte, ci doar să 
fie  martor,  eventual  să  nu  înțeleagă  anumite  date 
legate de contextul istoric... chiar dacă mai apăreau, 
ici-colo, flash-uri explicative (aka note de subsol). Nici 
măcar momentele în care și-ar fi dorit să intervină în 
vreun  conflict  nu  erau  permise,  regulile  jocului  fiind 
bine explicate și întărite de voci puternice.

În fine, nu-i ia prea mult timp să realizeze că Generalul 
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y 
Palacios este protagonistul acestui roman ce aparține 
realismului  magic  (notă sugerată  de El Jefe,  nu fără 
explicațiile  aferente oferite  cu ajutorul  unei opțiuni  cu 
minute-în-rețea).  Víkingul  îl  găsește  pe general  fix  în 
momentul  în  care  decide  să  renunțe  la  funcția  de 
președinte al Columbiei, lucru care, uimitor cel mai pro-
babil,  nu  se  întâmpla  pentru  prima  dată.  Acesta  își 

anunțase retragerea de foarte multe ori înainte, însă 
niciodată nu a reușit să o ducă la bun sfârșit (și vă 
mai  mirați  de  tentativele  de  asasinare,  destul  de 
numeroase de altfel.  Mai interesant e faptul  că a 
reușit  să scape de unele dintre ele pentru că nu 
dormise  în  patul  său,  iar  numărul  norocos  e, 
aproximativ,  35).  De  data asta  era diferit  dintr-un 
motiv  foarte  simplu:  când  „a  muri”  nu  mai  e  un 
simplu verb, multe lucruri se schimbă, chiar dacă 
există un tipar și în acest caz. Da, generalul se îm-
bolnăvește, hotărăște să părăsească cârma țării și 
vrea să se mute tocmai în Londra.

Memoria víkingului nefiind foarte bună, reușește cu 
mult  „tact”  să  nu  ia  în  considerare  anumite  per-
sonaje  (gloată  de  generali,  despre  tine  vorbesc), 
amintindu-și la întoarcerea în lumea reală doar de 
José Palacios (generalul avea și el un servitor loial, 
după moda vremii, desigur) și Manuela Sáenz (a-
manta  devotată,  cu  abilități  demne de KGB-ul  în 
variantă sud-americană). Cu toate astea, nu poate 
să nu ridice în slăvi felul în care autorul reușește să 
te facă să-ți fie milă de dictatorul care-și condusese 
țara  cu  ajutorul  armatei.  Să  nu  mai  spun  că  în 
momentul  în  care  ajungi  să  accepți  punctul  de 
vedere  al  unui  dictator  începi  să-ți  pui  întrebări 
serioase în legătură cu autonomia spiritului tău de 
raționalizare  și  observație.  Ce-i  drept,  víkingul 
reușește măcar să identifice și să rețină frazele „la-
căt” (sau așa crede el): „— Așa că fiți buni și nu ne 
mai spuneți nouă ce trebuie să facem, încheie el. 
Nu încercați să ne învățați cum trebuie să fim, nu 
căutați  să  ne  faceți  să  semănăm  cu  dumnea-
voastră,  nu  ne  pretindeți  nouă  să  facem  bine  în 
douăzeci de ani ceea ce domniile voastre ați făcut 
atât de prost în două mii de ani. Vă rog, lăsați-ne 
naibii  să  ne  trăim  liniștiți  evul  nostru  mediu!” 
(discuția dintre general și un francez care vrea, un 
pic prea tare, „să se bage-n seamă”)

  

Gabriel García Márquez, Generalul în labirintul său. Editura RAO, București, 2014

Titlu original: El general en su laberinto
Autor: Gabriel García Márquez
Limbă originală: Spaniolă
Ediție princeps: 1989

Ionuț Lucian
Rusu
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E haios cum ți se poate modifica părerea asupra acelor momente de tipul „nu-mi zi ce se 
întâmplă că te pictez cu scutul”, Marquez permițându-și să-ți strice și plăcerea de a urmări 
Game of Thrones dacă ar avea chef (40 de kilograme cântărea, cu 4 kilograme mai mult 
decât atunci când avea să moară; era în cameră o masă de mahon, fix ca aceea pe care  
avea să fie întins în momentul morții; peste 16 zile va fi mort... chestii de genul, nimic de  
luat  în  serios,  desigur).  Cu  toate  astea,  e  minunat  să  vezi  cum  se  îmbină  realul  cu 
imaginarul, viața cu moartea, cum apare în mintea generalului sentimentul invincibilității și  
cum dispare de trei ori mai rapid decât a apărut, cum până și cel mai încăpățânat om 
devine maleabil în fața pericolului și acceptă în cele din urmă 2-3 doctori pentru „simple 
discuții”.  Probabil că și-o fi  dat și el seama că nu e tocmai ok atunci când începi să-ți 
confunzi prietenii generali (bine, eu încă am probleme în a-i deosebi, deci ar trebui să-mi 
pun niște întrebări, eventual analizând în detaliu cu ajutorul perspectivei multiprocesuală).

E bine (?) totuși că generalul a reușit să nu cadă prea des în sindromul prezent prin filmele 
lui Kusturica, reușind să rămână lucid de cele mai multe ori, chiar și atunci când prietenii  
veneau cu diverse vești  (din planul  politic,  firește),  cât de cât „apetisante”.  Că tot  veni 
vorba despre planul politic, acesta este prezent în Generalul în labirintul său atât cât să nu 
deranjeze, reușind să nu simt în vreun moment suprasaturația sau nevoia teribilă de a lua 
o pauză (eventualul skip-skip-skip). Corect, mi-am zis, nu am reușit să simt pentru că Odin 
mi-a permis să fuzionez cu víkingul atât de amintit în rândurile de mai sus. Nu văd acest  
eveniment drept unul ghinionist, ci dimpotrivă, dorindu-mi de foarte mult timp o astfel de 
evoluție.  Poate  în  viitorul  apropiat  voi  câștiga  dreptul  de  a-mi  picta  scutul  în  albastru-
deschis, de a procura o secure ascuțită, eventual de a mă gândi serios la Valhalla.

Îmi  recomand  această  carte  mie...  un  fost  sălbatic,  neinteresat  de  literatura  sud-
americană. Glumesc, v-o recomand și vouă, deși am o vagă impresie că majoritatea ați 
citit-o deja și vreți doar să îmi faceți în ciudă. Nu-i nimic, în cel mai rău caz o să am soarta  
víkingilor care nu au dispărut, nu-i așa? Aș căuta rapid, dar în acest moment e imposibil  
din cauza dificultăților tehnice, deci voi da cu banul. Olsun Miklagaard banners.

  © background eluniversal.com

l iterosfera



Născută  în  Africa  de  Sud  într-o  familie  de  evrei 
emigranți,  Nadine  Gordimer  a  avut  o  copilărie 
modestă. A fost educată aproape exclusiv în mediul 
familial,  cu excepția anilor petrecuți într-un internat 
catolic unde are loc o maturizare timpurie. Victimă a 
acestei maturizări cumplite, Nadine publică prima sa 
carte  –  Goana  după  aurul  aparent, la  vârsta  de 
numai 14 ani. Deși albă precum cei mai curați fulgi 
de  nea,  continuând  parcă  ceea  ce  deja  începuse 
mama sa, Nadine luptă  pentru drepturile populației 
de culoare din Africa de Sud demonstrându-ne că de 
fapt,  sufletul  oamenilor  arată  la  fel,  indiferent  de 
culoarea tenului. Continuând așadar să scrie despre 
negri,  despre  albi,  despre  tot  ce  înseamnă  latura 
întunecată a oamenilor când vine vorba de putere, 
Nadine Gordimer este laureată a premiului Nobel în 
1991, iar în iunie 2014 se stinge din viață lăsând în 
urmă – citându-l  pe Alfred Nobel  –  „mari  beneficii 
umanității”.

Alegerea cărții am făcut-o după titlu – Nimeni alături  
de mine tradus după originalul  None to accompany 
me. În momentul respectiv știam că trebuie să aleg o 
carte  căreia  trebuie  să  îi  fac  recenzie,  iar  titlul, 

expresie a singurătății,  mi-a transmis un sentiment 
specific. În fond, lăsând deoparte haosul din lumea 
fizică în care trăim, suntem singuri cu propriile noas-
tre gânduri,  în propriul  nostru univers,  suntem sin-
guri oricât de mult am încerca să ne mințim. 

Semnificația titlului  s-a dovedit a fi alta decât cea la 
care mă gândeam eu. Singurătatea din lumea aceea 
fiind diferită de cea a  eului  interior specifică omului 
contemporan.  Singurătatea  pe  care  ne-o  prezintă 
Nadine  este  mai  curând  o  suferință  a  victimelor 
rasismului și apartheid-ului din Africa de Sud pe de o 
parte,  și  singurătatea  ei,  a  Verei  Stark,  personaj 
evadat parcă din însăși sufletul autoarei simbolizând 
în final acea singurătate, o singurătate pe care până 
la urmă Vera o alege pentru a-și „des-coperi viața, 
adevărul, în fond despre asta e vorba”.

Nimeni alături de mine nu este doar o simplă carte 
despre politică  și rasism apărută ca și consecință la 
tendințele  autoarei  către  lupta  împotriva  segregării 
rasiale. Cartea este, după cum spune și Antoaneta 
Ralian, „un roman adânc și subtil psihologic”.

  

Nadine Gordimer, Nimeni alături de mine. Editura Art, București, 2012

Cătălin
Roman

Titlu original: None to accompany me
Autor: Nadine Gordimer
Limbă originală: Engleză
Ediție princeps: 1994
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Maturitatea groaznică – bătrânețea,

vârsta la care oamenii au regrete.



Suntem introduși, așadar, încă de la începutul romanului, în lumea 
Verei, în lumea ei interioară mai exact. O fotografie, aceasta este 
calea prin care ea, căsătorită la numai 17 ani, încearcă să-i arate 
propriului partener de viață, acum pe front și luptând pentru patrie, 
că de fapt are un amant. Poate prea naiv sau poate prea vrăjit de 
această ființă,  el,  rezistând,  parcă mai  mult  pentru  ea,  crudității 
războiului, se întoarce acasă refuzând să înțeleagă în naivitatea lui, 
că de fapt ființa ce reprezenta totul pentru el, nu îl mai are prezent 
în  acel  mic  bordei  numit  de către  unii  dintre  noi,  inimă.  Era de 
așteptat  într-adevăr,  ca  cei  doi  să  divorțeze.  Inimă  de  cristal, 
femeia ce-și trădează jumătatea chiar în timpul în care acesta, cu 
gândul la ea încerca să reziste agresivității războiului, după divorț, 
într-un mod ironic parcă, Vera se căsătorește cu însuși amantul. 

Căsătorită acum și destul de matură, intrată parcă într-un sevraj al 
plăcerilor  carnale,  își  trădează  și  al  doilea  soț  devenind  și  el  o 
victimă al acestei enigmatice ființe. Ziua luptând pentru drepturile 
negrilor  și  noaptea  practicând  adulterul,  Vera  reușește  la  un 
moment dat să conștientizeze gravitatea situației,  iar soțul nu va 
afla niciodată despre aventurile ei nupțiale. Și da, într-un mod pa-
radoxal Vera a reușit să se afirme în salvarea victimelor apartheid-
ului și să creeze în același timp victime din partenerii de viață. Dar 
ce este această creatură venită parcă din  Cer și din  Pământ? Ea 
este  femeia,  iar  acesta este farmecul  ei.  Într-adevăr,  ea,  ajunsă 
acum la vârsta maturității groaznice, sufocată de dragostea oferită 
de însăși  partenerul  de viață,   se retrage în propria singurătate, 
căutând parcă nici ea știind ce – „viața, adevărul”.

„Rămășițele înfiorătoare ale dezastrului încetineau la minimum rit-
mul existenței; oamenii abia de respirau. Pe jos ședeau copiii care 
purtau în spate bebeluși cu capete bălăbănindu-se; nu se putea ști 
dacă ședeau în fața fostelor lor colibe – orice element care ar fi 
putut fi  identificat un adăpost sau o posesiune fusese nimicit  de 
puhoi.”  Acesta este doar unul din exemplele ce trădează partea 
negativă a ființei umane atunci când  dragostea, respectul, accep-
tarea și Iisus Hristos sunt întunecate de dorința pentru bani, auto-
ritate și putere. Aceasta este Africa de Sud din timpul segregării 
rasiale. Iar Nadine Gordimer, redă fidel aceasta în romanul ei des-
pre femeie. Și nu într-un mod anticalofil sau reportericesc cum ați 
putea crede despre un roman cu subiect politic, ci după cum spu-
ne și profesorul Sture Allen, o face printr-un „instinct artistic”, reu-
șind să imprime „un cerc de foc pe pagină”.

Eu, ființă sensibilă a acestui  Pământ,  vă recomand, pentru a vă 
salva sufletul de întuneric, să citiți cartea  Nimeni alături de mine, 
scrisă de o ființă ce și-a dedicat viața salvării  oamenilor precum 
Louis  Armstrong   și  salvării  noastre,  a  oamenilor  cu  sufletul 
întunecat. 

  

© africansuccess.org
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„În  teatru  nu mă interesează decât  fondul. 
Ca sistem de sensibilizare, de concretizare 
a acestui fond, vreau să desfășor, să impun 
ceva scenic în sală. Să scenizez sala. Cir-
cul? Sunt împotriva oricărei îngrădiri.  Omul 
modern se exprimă oriunde și oricând. Liber 
și fără constrângeri.  Orice colț  de stradă e 
apt să devină scenă. Orice întâlnire de tre-
cători,  chiar  indiferenți,  în  acel  colț  de 
stradă,  gata  să  devie  conflict,  tragedie. 
Lumea e o infinitate de personagii  care își 
caută un autor.”  − Pavia,  decembrie  1925. 
Iată  cheia  pe  care  ne-o  înaintează  chiar 
Pirandello  pentru  înțelegerea  textelor  sale, 
într-un  interviu  acordat  poetului  Mihail 
Cosma.  Și,  într-adevăr,  deși  cele  enunțate 
mai sus ar părea clișeu pur, pentru familia-
rizații  cu teoriile  maioresciene de la  noi,  e 
bine  să  știți  că  to-tuși,  Pirandello  nu  e  un 

„răsuflat”. Adică, „fondul”/ substanța e ches-
tiune bătătorită de mulți și e nobil și firesc să 
îl preferăm în da-una formei. Dar noi știm că 
cei care-și  propun asta,  de cele mai multe 
ori,  ajung ei  înșiși  la  constrângeri  formale. 
De ce e totuși  pirandellismul „o îndrăzneață 
și ingenioasă renaștere a artei dramatice” și 
de ce primește Nobelul pentru Literatură? − 
deloc degeaba, vă asigur.

Să  „scenizezi”  sala.  Scaunele  alea  din 
fundul  sălii  de teatru,  alea pe care nu s-a 
așezat  nimeni;  să-ți  incluzi  spectatorii  în 
cadru,  sau  să  materializezi  lipsa  lor  din 
anumite  colțuri  ale  sălii  − să-ți  trimiți 
personajele  să umple golurile;  să mai  vor-
besc  oare  despre  meta-textualitate  sau 
despre jocurile de rol? Despre cum perso-
najele joacă rolul unor... personaje?

  

Cristina 
Alexăndrescu

Luigi Pirandello, Șase personaje în căutarea unui autor. Editura Art, București, 2012

Titlu original: Sei personaggi in cerca 
d'autore
Autor: Luigi Pirandello
Limbă originală: Italină
Ediție princeps: 1921
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Ei bine, nu. N-am să vorbesc despre asta. Autoa-
rea plecase de la ideea de a face o recenzie și de 
la a căuta niște căi  obscure de a-i  ademeni pe 
cititorii ei să-l citească la rândul lor, pe Pirandello. 
Apoi, s-a speriat de mârșăvia intențiilor sale și a 
dat-o cotită. Cum adică să vrei să faci pe cineva 
să citească păcălindu-l? Și uite așa, a refuzat să 
mă mai scrie. A vrut să se dea nobilă, că ea „nu 
poate  obliga  pe  nimeni  să  facă  ceva  împotriva 
propriei  voințe,  că  tinerii  trebuie  lăsați  să 
exploreze  singuri  teritorii,  conduși  de  setea  de 
cunoaștere”... daʼ unde mai vede ea tineri  înse-
tați, mă întreb? Că dacă nu cumva Cunoaștere nu 
e un nume de băutură, alt mod de a fi asociată cu 
setea nu  cunosc. Voi  nu  vedeți  cum e  lumea? 
Cum o ia la vale? Normal că nu vedeți, dar în car-
tea despre care trebuia să aflați dacă eram scrisă 
până la capăt, ați fi văzut. 

Ce drame și ce situații. Cum în Șase personaje în  
căutarea unui autor, personajele, părăsite de cel 
care le-a creat, caută cu disperare un loc în care 
să ia naștere și să ființeze. Cum ele, mai reale în 
ficțiunea lor decât ceea ce se întâmplă de obicei 
pe  o  scenă,  trăiesc  neajunsul  de  a  fi  fost 
capturate  în  doar  câteva  scene  schițate  pe  o 
foaie, și cum trebuie să trăiască același episod, în 
mod repetat,  definitiv.  Și  mai  interesant  (iar  aici 
autoarea ar fi venit cu o completare, cum că nu a 
vrut să folosească „interesant” cu sensul lui sec, 
de incapacitate de a spune prea multe despre) a 
fost  când  acele  personaje,  șase la  număr,  l-au 
convins pe Directorul de la teatru, că povestea lor 
merită pusă-n scenă și felul  în care, în timp ce 
per-sonajele se mai încontrau cu actorii, povestea 

lor  chiar  se  derula.  Acolo,  principiul  conform 
căruia dacă schimbi un singur element din trecut, 
întreaga acțiune ulterioară ar avea de suferit, nu 
găsește valabilitate. Dialogurile în plus, indicațiile 
Directorului nu pot schimba traiectoria celor deja 
întâmplate (imaginate de autor). La final,  perso-
najele tot își înfăptuiesc drama pentru care au fost 
create. Frapantă e luciditatea și resemnarea lor, 
însă  − fără  a  protesta  și  fără  a  încerca  să 
schimbe  − fetița moare tot înecată,  băiețelul  tot 
singur se împușcă, familia tot dezbinată ajunge. 

În Să-i îmbrăcăm pe cei goi lucrurile nu stau mai 
diferit. Chiar dacă nu mai e vorba de o partajare 
atât de specifică și  clară dintre două universuri, 
de  tipul  personaje-actori.  Protagonista  (Ersilia 
Drei) care fusese oprită inițial de la actul suicidar, 
nu face față lămuririlor pe care le pretindeau toți 
de la ea și renunță, continuând ceea ce începuse 
în parc. Înghite otrava care-i rămăsese și moare. 
Succesul de a muri, după ce mai fusese „salvată” 
anterior, ne conduce fix la imposibilitatea de a pa-
ra loviturile „destinului”, exact ca în cazul primei 
piese din volum. 

Deci  e  o  traiectorie  prestabilită,  un  singur  fir 
coerent al acțiunii, care se bazează fix pe ideea 
enunțată mai sus, restul fiind doar o improvizație, 
o adaptare din mers.

În mintea celei care trebuia să mă fi scris, lucru-
rile au fost la fel de aleatorii. Gândurile ei vraiște 
au extras din mai multe variante, felul ăsta de a 
mă realiza. De gândit mă gândise binișor, că nu 
m-a scris, e altă poveste.

  

© lundici.it

l iterosfera



Frans  Eemil  Sillanpää  este  cel  mai  mare  autor 
finlandez, trăind între anii 1888-1964. A fost distins 
cu Premiul Nobel pentru Literatură în 1939 „pentru 
înțelegerea  profundă  a  țărănimii  din  patria  sa  și 
pentru arta desăvârșită cu care i-a zugrăvit modul de 
viață  și  relația  cu  Natura”.  Temele  romanelor  și 
nuvelelor  sale,  care  sunt  aproape exclusiv  despre 
ținutul  său natal  (o  regiune mică  locuită  de țărani 
finlandezi),  sunt  alese  din  măruntele  și  neîn-
semnatele împrejurări  în mijlocul  cărora a crescut. 
Deși la început ele păreau „lipsite de personaje pu-
ternice și putere intelectuală” Sillanpää reușește în 
final să se afirme, opera cu cea mai mare influență 
fiind  Silja sau O soartă zbuciumată  care va obține 
recunoașterea internațională. 

Cartea  începe  cu  moartea  personajului  principal. 
Același lucru îl întâlnim și într-o altă operă de-a sa, 
Sfânta Mizerie: un scurt capitol care rezumă de fapt 
destinul  personajelor  principale.  Am ales  să citesc 
cartea Silja sau O soartă zbuciumată pentru că m-a 
atras titlul... care nu-mi spunea absolut nimic pe lân-
gă copertă (fiind o mare iubitoare de natură pădurea 
a reușit să mă magnetizeze)

Inițial mă gândisem că numele Silja desemna un loc 
printr-o  pădure  în  care  se  va  întâmpla  nu  știu  ce 
eveniment  cutremurător,  dar  nu.  Cartea  mai  de-
grabă  este  povestea  deprimantă  a  unei  familii, 
Salmelus, care suferă o tragedie una după alta până 

când, în cele din urmă, Silja moare singură în să-
răcie. Ah, am uitat să precizez. Dacă vă așteptați la 
un roman de dragoste cu un final fericit... nope. Vă 
recomand chiar  să  luați  înainte  de lectura  cărții  o 
pastilă  (sau  poate  chiar  mai  multe)  pentru  inten-
sificarea tăriei interioare.

Și totuși (da, există și un „totuși”), deși în mare parte 
de câte ori se întâmplă ceva benefic personajelor în 
următoarea  secundă  autorului  îi  place  să  ne 
transmită  indirect  mesajul  „Stați  un  pic...  că  nu  e 
chiar așa...”, cartea merită citită. Cu toate că prima 
mea  reacție  la  începutul  romanului  a  fost  una  de 
respingere mi-am luat pastilele și dă-i citit! O fi stilul 
autorului  care  m-a  motivat  să  o  continui,  căruia, 
apropo, îi place să sară de la un lucru la altul, apa-
rent fără nicio conexiune. Și da, a fost necesar să 
citesc unele secvențe de mai multe ori ca să-mi dau 
seama  când se desfășoară acțiunea pentru  că se 
putea ajunge brusc din viitor în trecut și invers. Stilul 
scrisului său este  foarte concis, simplist, limpede și 
lucid, dar în același timp  extrem de artistic.  Asta și 
înțelegerea lui profundă față de Finlanda au fost cele 
care i-au adus premiul în anul 1939. Sillanpää vede 
ființele umane ca pe o parte mică, dar integrantă în 
univers. El portretizează oamenii din mediul rural ca 
fiind  uniți  cu  pământul  și  dependenți  de  energia 
soarelui, sursa tuturor formelor de viață. Lucrul ăsta 
se  poate  observa  și  în  cartea  Siljiei,  activitățile  și 
evenimentele din ea privind mai mult oamenii de la 
țară.

  

Olivia Matei

Frans Eemil Sillanpää, Silja sau O soartă zbuciumată.  Editura Art, București, 2012

Titlu original: Nuorena nukkunut
Autor: Frans Eemil Sillanpää
Limbă originală: Finlandeză
Ediție princeps: 1931
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Am remarcat de asemenea că autorul nu s-a zgârcit cu descrierile, fapt care m-a bucurat deoarece mi-am 
putut face o imagine mai clară a Finlandei de atunci. Până pe la paginile 100 și ceva nu există niciun indiciu al 
perioadei în care se desfășoară acțiunea cărții.  Apoi aflăm că e în 1917, când țara se afla sub dominația 
Imperiului Rus (știu că se menționează anumite date istorice, dar oricum nu ăsta e subiectul principal al 
cărții). „Calitățile sale stilistice sunt cele mai fermecătoare în descrierile naturii, pentru că aici bucuria artistului  
își găsește domeniul cel mai vast. În ceea ce privește destinele umane descrise, nu este prea mult loc pentru 
bucurie. Cel mai adesea ele sunt pictate în culori întunecate, dar forța lui artistică nu lipsește nicicând.” (Per 
Hallström, Secretar Permanent al Academiei Suedeze, în discursul de acordare al Premiului Noel, 1939)

Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc și cu numele personajelor — Kustaa, Hilma, Plihtari, Vuorenmaa. Cât 
despre Silja — o fată, mai târziu femeie, căreia soarta se pare că nu i-a fost prea îngăduitoare. De fapt, am 
putea vorbi de soarta familiei de proveniență pentru că de aici pleacă totul; începutul vieții triste a Siljiei: tatăl  
ei se căsătorește cu o femeie dintr-o familie nefericită, în plus caracterul său slab duce la pierderea fermei  
familiei. Evenimente viitoare o vor aduce pe Silja în stadiul de orfană ca servitoare la o succesiune de ferme, 
până ce aceasta va ajunge să se  îndrăgostească, dar după cum am precizat anterior, finalul nu va fi deloc  
plăcut.

Silja sau O soartă zbuciumată este povestea unei tinere fete pe cont propriu de la o vârstă fragedă, cu o 
anumită noblețe, care nu se vaită sau renunță, se bucură de viață și nu se lasă influențată de elementele 
negative din jurul ei. Se precizează chiar că ar fi murit fericită. 

Recomand cartea cu căldură (chiar dacă atmosfera din ea în mare parte e destul de rece). „Tot ce vine în 
atingere cu Silja este în general de o magnifică neînsemnătate.”
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La  1  februarie  1944  se  nasc  la  București  frații 
gemeni  Petru  și  Pavel  Popescu.  Provin  dintr-o 
familie de intelectuali.  Tatăl,  Radu Popescu, a fost 
cronicar dramatic și critic literar, apoi redactor-șef la 
revista Teatrul (între 1969 și 1973), iar mama, Nelly 
Cutava,  a  fost  actriță  la  Teatrul  Nottara.  (Petru 
Popescu,  Prins,  Editura  Curtea  Veche,  București, 
2009, p. 7)

Petru Popescu debutează la 22 de ani cu volumul de 
versuri  Zeu  printre  blocuri,  publicat  în  colecția 
Luceafărul,  la  Editura  pentru  literatură.  Tânărul 
scriitor  se  afirmase  impetuos  ca  poet,  romancier, 
nuvelist  și  publicist.  Scrie  primele  romane:  Prins 
(1969),  Dulce  ca  mierea  e  glonțul  patriei (1971), 
Sfârșitul bahic  (1973), romane care nu au legătură 
între ele, scrise relativ ușor, au succes la public. În 
1974 apare  ultimul  roman al  lui  Petru  Popescu  în 
România, numit Copiii Domnului — o legendă mun-
teană. Obține azil politic în 1975 în Marea Britanie, 
drept consecință în România cărțile îi sunt interzise 
și scoase din librării și biblioteci publice, iar numele 
lui trecut sub tăcere.

Petru  Popescu  alege  să  nu  se  mai  întoarcă  în 
România și  se stabilește în S.U.A. Într-un interviu, 
scriitorul  discută  despre  motivele  acestei  decizii: 
„Hotărârea de a nu mă mai întoarce nu a fost luată 
chiar  de pe o zi  pe alta.  Eram un scriitor  iubit  de 
tineret. […] Reușisem ca la douăzeci și opt de ani să 
mă  ridic  deasupra  unor  nume  mai  cunoscute  ale 
literaturii contemporane. Mi s-a dat de înțeles că ar 
trebui  să  scriu  romane  istorice,  în  care  eroismul 
patriotic  al  lui  Ștefan  cel  Mare  sau  al  lui  Mihai 
Viteazul să se continue până la dictatorul zilei, care 
trebuia evocat în termeni străluciți.  Tot  atunci,  Zoe 
Ceaușescu a venit  cu un volum pentru autograf  și 
mi-a spus că este o admiratoare a operelor mele. 
Era o personalitate complexă, o răzvrătită, dar și o 
prizonieră în interiorul familiei. Devenisem subiectul 
atențiilor  lui  Zoe,  ca  scriitor,  ca  persoană  socială. 
Apoi, interesul ei a căpătat o notă foarte personală, 
ceea ce a dat naștere zvonului privind o  romance” 
(Cotidianul, 30 septembrie 2008).

După 20 de ani de la revoluția din decembrie 1989, Petru Popescu scrie un nou roman, Supleantul. Romanul 
pare  inspirat  dintr-o  idilă  a  scriitorului  cu  Zoe  Ceaușescu,  la  începutul  anilor  ʼ70.  Cuvântul  supleant  în 
dicționare înseamnă înlocuitor sau locțiitor. Personajele cărții sunt familia dictatorului Nicolae Ceaușescu și 
prietenii scriitorului, Marcel, Luminița și Stejar, cu problemele lor. Acțiunea cărții are loc în anul 1973 și începe  
cu vizita scriitorului în Republica Democrată Germană, fiind premiat de un cerc literar. Ajuns în Berlin, este 
uimit de Zidul Berlinului, dar și de concertul formației Led Zeppelin aflat pe cealaltă parte a zidului, adică din 
Republica Federală Germană. Întors în țară, călătorește cu avionul companiei Tarom și o întâlnește pe Zoe 
Ceaușescu. Au loc discuții libere între cei doi, scriitorul imaginându-și lumea liberă în timp ce Zoe este fata 
puterii, dispune de toate privilegiile, își laudă tatăl și acceptă regimul în care trăiește. Moartea fratelui geamăn 
al scriitorului la o vârstă fragedă este redată într-un capitol al cărții: „A fost o tragedie în familie, o senzație de 
gol, pentru că mama pierdea al doilea copil. După dispariția lui umblam disperat din cameră în cameră. Până 
atunci ne făcuserăm lecțiile împreună, mergeam, unul lângă altul, la școală, la «Spiru Haret». Am început să 
scriu, probabil ca o terapie personală”. Scriitorul critică regimul comunist, mai ales lipsa medicamentelor și a 
condițiilor groaznice din spitale. Fratele său este răpus de poliomielită.

  

Titlu original: Supleantul
Autor: Petru Popescu
Limbă originală: Română
Ediție princeps: 2009

Petru Popescu, Supleantul. Editura Curtea Veche, București, 2009
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Într-un  alt  capitol  al  cărții  este  prezentat  grupul  de 
prieteni  al  scriitorului,  băieții  Marcel  și  Stejar  și  fata 
Luminița. Sunt descrise întâmplări la care participă cei 
trei prieteni ai scriitorului, toți având dorința de a părăsi 
România.  După  1973  regimul  Ceaușescu  înăsprește 
condițiile de viață ale tinerei generații, încetul cu încetul 
apar  la  televizor  cântece  revoluționare,  emisiunii  dedi-
cate lui Ceaușescu. Tinerii erau pregătiți pentru muncă și 
acțiuni revoluționare.

„Aud și simt gustul plictiselii de atunci. Zilnic, gustul de 
cenușiu, de adormitor și pasiv și opac. Cum am putut să-
l  uit?  Era  mereu  prezent,  cum  era  și  gustul  rușinii. 
Fuseserăm trădați, fuseserăm învinși și, după trădare și 
înfrângere, ni se lăsase limba ca să spună laude învin-
gătorilor și să se încrețească între gâtlej și cerul gurii de 
un gust ca niciun altul, gustul rușinii” (pag. 33)

A doua parte a cărții este închinată vizitei lui Ceaușescu 
în America de Sud, din septembrie 1973. Scriitorul este 
cooptat în delegația familiei Ceaușescu, fiind aproape de 
Zoe.  Autorul  este  prezentat  ca  jurnalist,  el  redactează 
știri, cronici și îl pune la curent pe Ceaușescu cu situația 
liderului comunist din Chile, Salvador Allende, care este 
înlăturat de la putere. 

Scriitorul  petrece  clipe  plăcute  cu  Zoe  Ceaușescu. 
Cartea se încheie cu fuga supleantului (scriitorului) în A-
merica Latină. Bineînțeles, este o fugă imaginară. Car-
tea este scrisă în ritm alert, ușor de citit, cu nuanțe de u-
mor  negru  și  este  indicată  celor  născuți  în  timpul  re-
gimului comunist.
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A cui este casa mea? (Emanuel-Mihail Socaciu)
Lucrarea aceasta se bazează pe teza de doctorat a autorului, susținută în 
iunie 2008, Problema dreptății și restituirea proprietăților în România post-
decembristă, fiind însă o versiune modificată a tezei. După cum mărturisește 
autorul, unele pasaje tehnice au fost adaptate, pentru a putea fi ușor 
inteligibile pentru publicul larg. Cartea de față este rezultatul unor ample 
cercetări, începute în 2002. Nu mai cred că principala datorie a filosofului 
moral este de a produce „soluții“ (sentințe) la problemele etice percepute ca 
atare într-un univers social. […] La fel ca într-un tribunal, pledoariile sunt 
utile, și e bine să se folosească de argumente cât mai puternice și mai 
rafinate. Dar, la fel cum cercetarea în materie de drept nu-și poate propune 
ca obiectiv principal producerea de pledoarii specific avocaților (cu toate că 
examinarea fundamentelor legii poate conferi o greutate suplimentară unei 
pledoarii particulare sau alteia), tot așa cercetarea de ordin etic nu-și poate 
propune ca obiectiv ceva similar pledoariilor.

Depresia – între știință și credință (Petronela Polixenia Nistor)
Cartea de față expune într-o manieră singulară în contextul vieții științifice românești o temă 
extrem de actuală, importantă prin conținut și complexitate, aflată la limita dintre domeniul 
medicinei tradiționale plurivalente și cel aproape hermeneutic al spiritualității creștin ortodoxe. 
Importanța, actualitatea și oportunitatea temei de față rezidă din abordarea interdisciplinară 
privind etiopatogenia, diagnosticul și diferitele strategii terapeutice licite în abordarea terapeutică 
a tulburărilor depresive, dar și în complementaritatea dintre știința depresiei și interpretarea ei sub 
aspect teologico-spiritual, din care rezultă beneficiul terapeutic al depresiei. În contextul 

numeroaselor incertitudini care domină încă investigarea științifică, lucrarea 
își propune elaborarea unui model psihoterapeutic integrativ, de tip 
experiențial, util în vederea asistării psihologice, psihiatrice, psihoterapeutice 
și teologice individualizate a persoanelor cu tulburări depresive sau stări de 
tristețe prelungită, precum și identificarea mecanismelor practic-aplicative în 
sensul demersului psihoterapeutic. Petronela Polixenia Nistor (n. 1977, 
Neamț) este doctor în teologie și cadru didactic în cadrul Facultății de 
Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este 
licențiată în Teologie Ortodoxă – Didactică Asistență socială (2006) și 
absolventă a studiilor de masterat „Teologie biblică și sistematică” (2008), 
„Familia și managementul resurselor familiale” (2010) din cadrul Facultății de 
Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași. A publicat până în prezent mai multe studii și articole din aria teologiei, 
psihoterapiei ortodoxe sau asistenței sociale, dar și studii și articole cu 
caracter interdisciplinar. 

„Cărțile sunt mai mult decât cărți, 
sunt viață, inima și miezul anilor 

trecuți, motivul pentru care 
oamenii au muncit și au murit, 

esența și chintesența vieților lor. ”  
                                  

Ionuț-Lucian
Rusu

(Marcus Tullius Cicero)
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Războiul unei familii. 1914-2014 (Stéphane Audoin-Rouzeau)
Volumul este rezultatul cercetărilor întreprinse de unul dintre marii istorici ai 

Primului Război Mondial, Stéphane Audoin-Rouzeau. După ce a scris despre 
combatanții din tranșee și experiențele trăite de aceștia, autorul a decis să-și 

întoarcă privirea către cei apropiați. Cu toate acestea, cartea nu este o 
poveste de familie sau un eseu de egoistorie. Nu este nici autobiografia unui 

istoric, ci descrierea modului în care Marele Război a influențat existența 
familiei lui Audoin-Rouzeau vreme de trei generații, chiar dacă efectele ca 

atare depășesc limitele vieții acestora. Dincolo de individualitățile evocate în 
text, în prim-plan rămâne marea conflagrație mondială. În acest sens, este o 
carte de istorie, cu un discurs impresionant, sensibil și bine stăpânit, în care 
autorul se străduiește, în fond, să descopere istoria la nivelul omului. „Textul 

este scurt, dar dens, uneori tulburător. El oferă, într-adevăr, mai multe grile de 
lectură. Regăsim povestea de formare a unui istoric care nu-și ascunde nici 

părerile subiective, nici stângăciile […]. Războiul unei familii retrasează și 
experiența celor două conflagrații prin care au trecut bunicii autorului. În cele din urmă, și poate 
tocmai prin acest lucru volumul este atât de impresionant, sunt descrise cu finețe relațiile dintre 

generații începând cu Primul Război Mondial […].” Nicolas Offenstadt

Valurile, smintelile, păcatele. Psihologiile românilor (Aurora Liiceanu)
Probleme în relațiile de cuplu sau la locul de muncă, dificultăți în educarea 
copiilor, conflicte cu vecinii.  Românii obișnuiți se confruntă cu numeroase 

probleme, și de cele mai multe ori își spun fără rezerve povestea, fie în 
speranța că vor primi o soluție, fie doar pentru a-și vărsa oful. Aurora Liiceanu 
i-a ascultat atât pe bucureșteni, în cadrul unei emisiuni de tiphotline, cât și pe 

cei din mediul rural, la ei acasă, în satul Surani. Subiecte tabu, obiceiuri, 
credințe și superstiții, toate se regăsesc în poveștile celor intervievați, pe care 

autoarea le analizează în încercarea de a clarifica modul în care oamenii de 
rând percep și se confruntă cu obstacolele vieții. Din cuprins: De-ale tinereții 

valuri ・Eroismul iubirii și dezastrul ei ・Mamele: copiii noștri și copiii altora 
・Pasiuni nepermise, mirajul străinătății ・Iubitele și nevestele de străini 
・O copilărie oropsită naște ambiții mari ・Femeia în trei etape: discreția 

schimbării ・Ce-și dorește o fată de la țară
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Publicația a pornit de la o invitație lansată în 2009 unui grup de 20 artiști, care a fost rugat să 
contribuie fiecare cu 20 exemplare ale lucrărilor sale (texte, desene, fotografii, lucrări video și 
filme). Acestea au fost introduse în 20 plicuri mari și redistribuite fiecărui artist în parte – așa a 
apărut primul număr al Revistei la Plic – o revistă-obiect.

„Revista la PLIC este o publicație cu caracter interdisciplinar și experimental pronunțat, care își 
propune să reflecte tendințele artistice și literare ale tinerilor creatori.
La baza sa se află principiul partajării colective a cunoștințelor și experienței atât de 
semnificative pentru formarea unui discurs critic în sânul unui sistem corupt în plină expansiune.
Revista la PLIC stimulează comunicarea între diverse grupuri de creatori dar și între exponenți ai  
altor domenii, insistând pe rolul și importanța artei, în calitate de ingredient activ, într-o societate 
multiculturală ce se confruntă cu provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.
Revista la PLIC nu este doar o publicație tipărită – ea se vrea un generator de evenimente în 
timp real capabile să producă schimbări semnificative în societate.”

  

Florin Onică
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„Fiecare ființă inteligentă  înzestrată cu imaginație
are dreptul (dar mai ales obligația) de a-și face

abonament la cel puțin o revistă, pe parcursul unei vieți,
conform legilor alsobiste în vigoare.”
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RUBRICI-SUPLIMENT

Chișinău Unquoted
Curaj
BREDARTA
Human Zone
[KSA:K] – Centrul pentru Artă Contemporană
Oberliht
Studentul din plic
Teatru la plic
TIUK
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