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Este digitalul alternativa ecologică a hârtiei?

Nimeni nu se îndoiește că publicațiile electron-
ice sunt mai ecologice decât cele în format tipărit.
Mass-media au tocit atât de mult această informație,
încât a căpătat valoare axiomatică. Cartea tipărită este
arătată cu degetul și este considerată de mulți
anacronică. În opoziție cu formatul digital, hârtia este
numită „dead-tree format”. S-ar părea că zeul digital
ne-a eliberat din iadul țapinarilor fără topor, care ucid
natura doar umezindu-și degetele. Să fie oare digitalul
fără cusur? Nu există oare niciun dezavantaj major?

Primul cusur al calculatoarelor/telefoanelor/e-
readerelor și al altor aparate este consumul de energie.
Poate că la nivel de utilizator consumul este mic, dar la nivel global calculele se schimbă. Din fericire,
termocentralele pierd teren, dar nici hidrocentralele nu sunt prea benefice mediului - barajele construite
pe râuri blochează rutele de migrație ale multor specii, de la somnii uriași din Mekong, până la sturionii
din Dunăre (șipul și viza au pierdut deja lupta cu Porțile de Fier). De centralele nucleare, ce să mai
vorbim... 

Un alt dezavantaj îl reprezintă folosirea unor metale rare (tantal, platină, paladiu, etc.), care
afectează grav mediul. Aceste resurse se găsesc mai ales în țări din lumea a treia, fapt care mărește
șansele poluării masive. În plus, copiii sunt obligați de multe ori să muncească în exploatările de metale
rare. Se estimează că 2 milioane de copii sunt folosiți ca sclavi în minele de coltan (minereu din care
se extrage tantalul, element de bază în funcționarea unui telefon inteligent, de exemplu) din Congo.
Ei sapă cu unelte rudimentare, de la răsărit până la apus, pentru o resursă care se cumpără pe piața
neagră din S.U.A. cu 400$/ lb. ( v. http://stopchildslavery.com/2008/12/04/child-slavery-coltan-and-
the-congo/ )

Să nu uităm de plasticul folosit pentru carcase, butoane și alte componente. Acesta se degradează
în sute de ani și nu poate fi înlocuit de plasticul biodegradabil – cine își dorește un telefon biodegrad-
abil? 

Acestea sunt doar câteva argumente care ar trebui să ne domolească entuziasmul legat de car-
acterul ecologic al tehnologiei digitale. Nu sunt împotriva acesteia, ar fi un act de prostie și de ipocrizie,
căci R.O.C.A.D.A. este o publicație digitală, dar trebuie să acceptăm că există nuanțe și în această
problemă. Poate că impactul ecologic al tipăriturii este mai mare (500000 de copaci sunt tăiați în
fiecare săptămână doar pentru ziarele care apar duminica în S.U.A.), dar nici slăvirea digitalului nu
va salva natura. Trebuie doar să fim mai responsabili, orice resurse am folosi.          

Gheorghe Marian Neguțu

În perioada iunie-august 2013, R.O.C.A.D.A. intră în vacanță. Vom reveni cu un nou număr în
septembrie. Până atunci, vă dorim lectură plăcută!



La prima lectură

Alexandru Vona scrie
romanul Ferestrele zidite la în-
ceputul anului 1947, în mai
puţin de trei săptămâni. Titlul
iniţial al romanului a fost
Intersecţii. Ion Caraion încer-
case să-l publice în România,
iar Paul Celan încercase
acelaşi lucru la Paris. În 1947,
când a plecat în Franţa, Vona a
lăsat o copie a manuscrisului
prietenului său Ovidiu Con-
stantinescu. Romanul a fost
tradus în franceză de
traducătorul lui Eliade şi al lui
Cioran, Alain Paruit („Le
Monde de livres”, oct. 1995).
Romanul este reeditat în 1997
şi 2001 în paralel cu traducer-
ile din Franţa, Olanda, Germa-
nia, Spania şi distins cu
Premiul Internaţional al Uniu-
nii Latine la Roma. 

Articularea substan-
tivului ferestrele concentrează
o mare parte din semnificaţia
romanului. Tocmai pluralul
acestui substantiv determină
identificarea unei varietăți de
sensuri ale acestora. Pe parcur-
sul lecturării romanului
observăm utilizarea frecventă
a acestui substantiv în diferite
contexte: deschiderea unei fer-
estre din spatele naratorului
determină zâmbetul infim de
pe obrazul unei fete, pe fereas-
tra cafenelei observă orașul cu
strada desfășurată de-a lungul
râului și vechiul pod de piatră
unde o va vedea ulterior pe ne-

cunoscuta care purta mereu
aceeași rochie neagră; tot de la
fereastră observă și cercetează
arhitectura caselor, pe fata
croitorului o găsește în camera
lui, lângă fereastră, deoarece
acolo e mai multă lumină. 

“În vis, de câte ori mă
uit pe fereastră și văd jos per-
soana care mă urmărește nu
mai am nicio speranță, cu toate
că ușile sunt încuiate; omul de
care fug e deodată lângă
mine.”

Din punct de vedere
psihologic, fereastra reprezintă
relația cu exteriorul,
simbolizează receptivitatea,
permite accesul spre
cunoaștere. Procedeul
alăturării adjectivului “zidită”
lângă substantivul “fereastră”
anulează toate conotațiile poz-
itive ale celui din urmă, ex-
primând în acest fel lipsa
comunicării. Prin fereastră
personajul are o vedere
limitată de ramele acesteia şi
poate fi comparată, în acest
sens, cu ramele textului narativ
în care îşi înfiripă povestea. 

Pe lângă utilizarea sub-
stantivului “fereastră” nara-
torul recurge și la alte obiecte
care cuprind în esența lor, mai
mult sau mai puțin, ideea de
transparență.  Pe de o parte
“ferestrele murdare”,
“oglinda deformată” sau
“oglinda compactă” pot oferi
imagini modificate, falsificate,

Contururi interioare: 
Despre romanul Ferestre zidite, de Alexandru Vona (I)

Cătălina Dumitru
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Alexandru Vona, pe numele său
adevărat- Alberto Henrique Samuel
Bejar y Mayor, s-a născut pe 3 martie
1922 la Bucureşti într-o familie de evrei
spanioli (marrani) şi a decedat în 2004,
pe 23 octombrie la Neuilly-sur-Seine. A
fost poet, prozator şi inginer, prac-
ticându-şi meseria atât în Romania cât şi
în Franţa, după 1947. Urmează la
Bucureşti clasele primare la Şcoala
catolică „Sf. Andrei" din mahalaua Lu-
caci şi la Şcoala Mântuleasa (1929-
1933),  Liceul „Spiru Haret" (absolvit în
1939) şi, după un an petrecut în Elveţia,
Şcoala Politehnică (1940-1946).
Lucrează ca inginer specializat în lucrări
hidrotehnice. 

În 1936 debutează cu o poezie în
revista Liceului Spiru-Haret, „Vlăstarul”
unde se semnează Samuel Albert. La
vârsta de 14 ani  publică volumul Ver-
suri. Scrie nuvele şi poeme pe care le
publică în  „Revista Fundaţiilor Regale”
şi face studii de inginerie la Politehnică.
Într-un interviu cu Irina Mavrodin acesta
mărturiseşte că numele Vona a apărut
dintr-o întoarcere pe dos a numelui
Navon. În 1947 va fi distins cu Premiul
acordat de Fundaţiile Regale scriitorilor
tineri needitaţi, pentru manuscrisul de
poezii Vitralii, care nu va mai apărea din
cauza desfiinţării Fundaţiilor. Tot în 1947
se stabileşte la Paris unde scrie mai rar şi
nu-l interesează să publice. Între 1941-
1947 publică un volum de proză scurtă
numit Misterioasa dispariţie a oraşului
din câmpie (2001) şi în 2003 volumul
Esmeralda, care grupează două nuvele
scrise în anii '40 şi revăzute de autor în
2001, precum şi fragmente dintr-un jur-
nal început în 1943. 



La prima lectură

reproduceri inexacte asupra
realității. Pe de altă parte “gea-
mul invizibil” cu care este
comparată Kati reflectă banalul,
obișnuitul. Kati este ființa
umană care nu ascunde, nu este
complicată iar acțiunile ei pot fi
gândite ca fiind evidente. Per-
sonajul narator  nu este nevoit să
apeleze la o suită de interogații
pentru a o descoperi. Este
transparentă dar această
transparență reflectă ființa
umană obișnuită care nu
promite, care nu iese din tipare
atrăgând după sine o atitudine
indiferentă a personajului nara-
tor.

Personajul narator își
asumă de cele mai multe ori gân-
durile celorlalte personaje. Nu
vorbim despre o interzicere a
dezvăluirii fiecărui personaj ci,
mai degrabă, despre o imagine a
unei societăți în care cenzura
limita perspectivele fiecărui in-
divid. Cu alte cuvinte, ferestrele
zidite sunt un simbol pentru o
perioadă în care inițiativa nu era
permisă, o perioadă în care ma-
nipularea restricționa șansele
fiecărui tânăr de a se afirma,
motiv pentru care titlul poate fi
interpretat și ca obstacolul
cunoașterii sau libertate
compromisă. Finalul romanului
surprinde aceeaşi imagine a fer-
estrelor zidite: “Un cer alb şi
nemişcat. Alesei, ieşind din casă,
cărarea ce duce sub ferestrele
zidite.”

Romanul a fost consid-
erat de critică ca suprarealist. G.
Călinescu, primul critic român
care s-a ocupat de fenomenul
suprarealismului, afirmă: „Cine
urmăreşte pe suprarealişti

constată următoarele lucruri.
Din această experienţă ies unele
sugestii, aceea de pildă că e bine
să scăpăm din când în când de
tirania inteligibilului.”  Această
concepţie se reflectă în romanul
lui Alexandru Vona. Dialogurile
romanului sunt banale, menite a
reliefa doar exteriorul, lăsându-
se parcă impresia unei constrân-
geri. Autorul oferă o imagine a
unei false libertăţi de comuni-
care, cerând, în subsidiar, un
sens pentru tot ceea ce se
întâmplă. Dezordinea gândirii,
delirul imagistic se reflectă în
zbuciumul zecilor de idei la care
se întoarce pe parcursul
naraţiunii din dorinţa de a elu-
cida un mister al trecutului care
se continuă până în prezentul lui.
Cu alte cuvinte, prezentul este
cel care cheamă trecutul.Și îl
cheamă repede. Alexandru Vona
mărturiseşte că a scris romanul
în trei săptămâni ca şi cum
cineva i-ar fi dictat fiecare cu-
vânt. Digresiunile, frecvenţa tre-
cerilor de la prezent la trecut şi
invers transformă romanul într-
o cascadă a cuvintelor care par
să se aşeze violent pe hârtie.
Creatorul nu are răgaz, trebuie
să se elibereze de agitaţia psihică
la care îl supune memoria
involuntară. Ideile curg parcă
din zbuciumul asiduu al greutăţii
pe care o poartă în suflet. După
Henry Ey, inconştientul
cuprinde tot ceea nu poate și nu
trebuie să fie spus, fiind interzis
de sensul existenţei. Acest fapt
înglobează ideea unui refuz al
prezentării unei realităţi care nu
ne aparţine. Alexandru Vona nu
este preocupat de trecerea tim-
pului şi nu expune în romanul
său ideea de contrast între firile
umane. Opera sa conţine o serie
de asocieri între imagine şi cu-

vânt, o serie de combinări sin-
tagmatice lăsând impresia că
totul se desfăşoară într-un mod
deliberat având drept rezultat
deconcertarea lectorului. Faptul
că fiecare frază este scrisă dintr-
o aprigă dorinţă de exteriorizare
ne determină să luăm în consid-
erare şi aspectul conform căruia
creatorul doreşte să atingă
esenţa, adică ceea ce este funda-
mental în analiza sa psihologică
trecând dincolo de limitele im-
puse de ceea ce este admis.
Scrisul său devine unul automa-
tizat tocmai pentru a realiza o
operă care să reflecte ca într-o
oglindă natura inconştientului
său, să nu aibă timp să creeze
altceva decât ceea ce îi dictează
inconştientul, să nu se înşele
revenind asupra a ceea ce a fost
deja scris. Acest automatism al
limbajului provine dintr-un
amalgam al imaginilor sedimen-
tate în inconştient. Asocierea
acestor imagini cu limbajul scris
şi aşternerea lor pe hârtie are în
vedere un act voluntar de ac-
ceptare a acestor informaţii
având drept rezultat descifrarea
lor. Această modalitate de
transpunere a gândurilor pe hâr-
tie nu necesită nicio justificare
pentru ceilalţi din partea celui
care creează.

Romanul Ferestrele zidite
este un roman psihologic care
redă tumultul interior al person-
ajului narator. Este, de aseme-
nea, și roman al tăcerilor şi al
aşteptării dar şi roman citadin,
dacă luăm în calcul sensul deno-
tativ al cuvântului.

(Continuarea în numărul viior)
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Călătorii

Clisura Dunării
Adriana Iolu

După ani în care, separat, am viz-
itat zone de munte şi zone maritime, în
2012 mi-am propus să descopăr un loc
diferit. Iubitoare înrăită de peşte, am zis
că acel loc pe care îl voi bifa în acest an,
trebuie să conţină şi acest aspect. 

Ca orice traseu visat, am început
sa cercetez harta ... internetul...şi am
hotărât să cunosc Clisura Dunării.

Am descoperit un loc încărcat de
istorie, cu aer de munte, dar și cu
străluciri acvatice.

Clisura Dunării (sau Defileul
Dunării) este cuprinsă între Moldova
Noua şi Gura Văii, partea cea mai pitore-
asca constituind-o Orsova si "Cazanele
Dunarii", situate pe raza localitatilor Eşelniţa si Dubova. "Cazanele" sunt împărţite - venind dinspre
Orşova - în Cazanele Mici (pe raza Eşelniţei), în mijlocul acestora deschizându-se pitoreasca vale a
Mraconiei, dominată de bustul săpat în stâncă al regelui dac, Decebal, şi Cazanele Mari, dincolo de
Golful Dubovei, dominate de înălţimile Ciucarului Mare.

Oriunde, pe teritoriul Clisurii, te poţi opri să admiri peisajul. Pe o parte, dealuri stâncoase, cu
parcurile si rezervaţiile naturale, cu pădurile seculare protejate, cu soiuri de plante şi păsări unice în
lume. Iar pe cealaltă, firul leneş al Dunării. Iubitorii naturii vor fi încântaţi de copacii si arbuştii rari,
de coloniile de lăstuni.

Clisura Dunării (în sârbă Banatska Klisura, Банатска Клисура) este o regiune geografică situată
de-a lungul malului nordic al Dunării, în sudul Banatului. Regiunea este limitată de râul Nera la vest
şi de Cazanele Dunării la est.

Cele mai mari aşezări din Clisura Dunării sunt municipiul Orşova şi oraşul Moldova Noua. Tot
din Clisura Dunării fac parte şi comunele Socol, Pojejena, Coronini, Garnic, Sichevita, Berzasca din
judetul Caraş-Severin, precum şi Svinita, Dubova, Eşelniţa, Iloviţa si Brezniţa-Ocol din judeţul

Mehedinţi.
Regiunea este locuită de români şi de

sârbi, unele localităţi având o majoritate
sârbă. Aceştia sunt majoritari în Socol, Po-
jejena şi Şviniţa. Mai există şi o comunitate
de cehi, mai ales în jurul localităţii Garnic,
mai precis în localităţile Bigar şi Eibenthal.
Un număr important de germani putem în-
talni şi în Orşova.

Am avut norocul de a o cunoaşte acest
loc în diferite condiții ale vremii. Prima zi
a fost una călduroasă şi plină de soare, cea
de-a doua ne-a surprins cu o Dunăre
furioasă şi spumegândă.

Ospitalieri, locuitorii ne-au ghidat către
locuri de cazare ofertante din punct de
vedere al priveliştii, meniului, al confortu-
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Călătorii

lui şi relaxării, dar şi al costului.
Deşi istoviţi de drum, venind din

Haţeg, odată ce drumul Dunării ni se de-
schidea încetul cu încetul, privirile ni se
pierdeau în văzduh, dorind parcă să
stocheze orice colţ de frumuseţe, orice colţ
de pământ şi cer, colţuri ce păreau a fi rupte
din poveştile copilăriei. Nu ştiai ce să guşti
mai întâi din ce îţi oferea natura: verdeaţa
munţilor, Dunărea măreaţă, Cazanele,
mănăstirea cea greu încercată de incendii,
bărcile ce te invitau parcă să simţi de
aproape frumuseţea locului...

Sub auspiciile Fundaţiei Europene
Iosif Constantin Drăgan, în 1998 s-a în-
ceput sculptarea în rocă a portretului lui
Decebal (Decebalus Rex), la vărsarea râu-
lui Mraconia în Dunăre. Din păcate roca
fiind moale, în timp sculptura a fost afectată. 

Aproape de Cazanele Mici, pe malul sârbesc, se află Tabula Traiana. Pe ea sunt sculptaţi doi
delfini care plutesc şi un vultur pe cer. Această placă din piatră a fost realizată de romani pentru a
păstra vie amintirea trecerii Dunării în anul 101.

Din cauza ,,capriciilor’’ vremii, Tabula Traiana a fost inundată de mai multe ori, oamenii fiind
nevoiţi să o ridice pentru a păstra amintirea lăsată de strămoşi, lucru ce a fost posibil odată cu constru-
irea hidrocentralei ,,Porţile de Fier 1’’. 

Ultima zi de vacanţă ne-a adus un prieten nou, Stan Danelius, un foarte bun cunoscător al val-
urilor şi un adevărat om al naturii. Cazanele Mici şi Cazanele Mari ascund peisaje superbe. Curenţii
de apă pot fi prietenoşi numai dacă ştii să îţi alegi un îmblânzitor al apelor, ca Danelius, ce ştie să-şi
respecte clientul, meseria şi, mai ales, natura. Cu puţină frică de apă, din partea mea, şi emoţii în faţa
acestor minunăţii ale naturii, ascultăm povestea valurilor şi a locului, spusă de Danelius. 

Am văzut mănăstirea Mraconia, ce s-a încăpăţânat să dăinuie de-a lungul vremii, în ciuda in-
cediilor ce au mistuit-o de atâtea ori. Este cea mai frumoasă porţiune a Dunării, aproape de Cazane,
la sud-vest si nord-est de localitatea Dubova, între Valea Ogradena şi Ogaşul Turcului.

Ultimul punct turistic, dar nu cel din urmă, pe care l-am vizitat a fost Peştera Ponicova. Galeriile
sale însumează 1660 de metri, cele mai spectaculoase fiind Galeria Concreționara şi Sala Coloanelor.
Aici, apa şi timpul au creat formațiuni geologice unice, de mare diversitate. 

În cuvinte infime v-am creat o imagine asupra zonei, dar sper că v-am stârnit curiozitatea de a
vizita această frumoasă regiune.
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Sunete

Ce rost mai are Eurovisionul?

Copilul Ascultător

În fiecare an Eurovisionul stârnește agitație, controverse, scandaluri. Descoperi în
presă o mulțime de situații: juriul nu este obiectiv, publicul alege melodii stupide, banii nu se
împart cum trebuie, etc. Toată lumea este supărată că România nu câștigă niciodată sau, și
mai rău, că se clasează printre ultimele concurente. Dar merită Eurovisionul atât de multă
atenție?

Să ne gândim mai întâi la calitatea concursului. Până prin anii ’80, accentul se punea
pe melodie. Erau cântece proaste și atunci, dar nu ca acum. Astăzi, accentul se pune pe
imagine: fâțâială, haine, machiaj, bulane, lumini. Melodiile au la bază fie popul de duzină, fie
rock-ul comercial, fie urletele și scremetele (care, cică, arată ce voce bună ai) obișnuite
muzicii ușoare, gen Luminița Anghel (sunt multe exemple, dar ăsta mi-a venit primul în minte).
Rezultatul? Kitschul, firește.

Mulți spun că Eurovisionul se justifică prin promovarea țărilor participante și a
cântăreților valoroși. Dar concursul nu mai are impactul pe care îl avea, de exemplu, în anii
’70, când grupul ABBA a ajuns cunoscut în lume datorită acestuia. Eurovision nu mai poate
concura cu noile mașinării de marketing. Mă veți contrazice, probabil, dându-mi-o ca exemplu
pe câștigătoarea de anul trecut, Loreen, a cărei melodie, Euphoria, a ajuns prima în topuri.
Dar după Euphoria ați mai auzit vreo piesă de-a ei? Cât privește promovarea țării, Eurovi-
sionul, concurs cu melodii de-o vară, nu valorează mai mult decât o frunză dintr-un logo. 

Am scris despre calitatea melodiilor, dar nu și despre receptarea și votarea lor. Euro-
visionul a ajuns în halul ăsta și din cauza modului de votare. Calitatea nu prea contează,
pentru că intervine geopolitica. Este important să ai relații bune măcar cu țările vecine. Româ-
nia, care are o reputație grozavă în Europa, ar trebui să câștige în ficare an. „Grozavă” cu
sensul de a provoca groază, firește. Noroc cu emigranții și cu Republica Moldova, că altfel
nici finala n-am mai prinde-o. 

Așadar, mai merită să participăm la Eurovision? În plus, suntem în criză economică
(știu, economia crește, suntem printre în Europa, bla, bla, avem bani să-i punem și pe
grătar!). Nu mi se pare normal ca banii munciți de români să se ducă pe un kitsch costisitor.
Eșecul este garantat de instituția care coordonează participarea României la concurs, TVR,
care nu este în stare nici să scoată bani din Liga Campionilor. Aș prefera ca banii aceștia să
fie direcționați în proiecte cu rezultate reale, precum Sibiu Jazz Festival, care a promovat
România cât 15 Eurovisioane. Sau măcar să avem decența de a recunoaște că nu sunt bani
și, prin urmare, de a nu participa. Cum au făcut portughezii anul acesta. Bravo lor!  
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O insulă, două destine
Partea a IV-a: Toussaint Louverture

Cu fața la trecut
Mihail-George Panait

Drumul coloniei franceze
către statul independent Haiti a
fost deschis în cursul secolului al
XVIII-lea, însă îndelungatul
proces a fost finalizat abia în
1825. Abatele Raynal scria în
1780: „Tot ceea ce le lipsește
este un lider. Unde este el, acest
om extraordinar, pe care natura
i-l datorează copiilor săi
oprimați? Unde este el? El va
apărea, nu vă îndoiți; se va arăta
și va ridica stindardul sacru al
libertățiiˮ. Și dacă în primă
instanță Boukman și mai apoi
Papillon au trecut ca lideri ai re-
voltei, la scurt timp un personaj
și mai abil, în persoana lui Tou-
ssaint Louverture, avea să își
conducă semenii către libertate. 

Cine era Toussaint Louver-
ture?

John Relly Beard
menționează în Toussaint L'Ou-
verture:  A Biography and Auto-
biography că Toussaint era un
negru, „în întregime fără sânge
de albˮ. Despre bunicul său se
spune că ar fi fost regele tribului
Arradas, concentrat în zonele de
coastă din Dahomey, vestul
Africii. Într-o expediție
întreprinsă de un trib învecinat,
Gaou-Guinou, unul dintre fiii
liderului, a fost capturat. Vândut
negustorilor de sclavi, Gaou-
Guinou avea să ajungă în Haiti,
pe proprietatea contelui de
Bréda, în apropiere de Cap
François. Aici, susține Isaac
Louverture, Gaou-Guinou s-ar fi
bucurat de libertate deplină, s-a
convertit la catolicism și s-a 

căsătorit cu o femeie frumoasă și
virtuoasă. Din această uniune au
luat naștere opt copii, iar primul
dintre ei era Toussaint. Nu se
cunoaște însă dacă patronul era
conștient de statutul lui Gaou-
Guinou în Africa. Conform lui
Martin Ros în The Night of Fire:
The Black Napoleon and the
Battle for Haiti, Toussaint s-ar fi
născut la 20 mai 1743, atunci
când în colonia franceză era
celebrată La Toussaint
(Sărbătoarea Tuturor Sfinților),
pe plantația Bréda, administrată
la acea vreme de contele de Noé.
În alte surse, anul nașterii lui
Toussaint este 1745. S-a scris că
a fost un băiat plăpând,
bolnăvicios, însă la 12 ani îi în-

trecea din punct de vedere fizic
pe ceilalți copii de pe plantație.
Treptat, a câștigat încrederea su-
periorilor săi. Mai întâi a fost
numit vizitiu al lui Bayou de
Libertas (supraveghetor și ulte-
rior patron), care în schimb i-a
oferit bazele educației. Mai
târziu, a devenit administrator al
uneltelor folosite în producerea
zahărului, dobândind stima ne-
grilor emancipați și a marilor
proprietari. Ajuns la maturitate,
Toussaint dădea dovadă de fer-
mitate. Fiind crescut catolic,
tânărul nu concepea concubina-
jul (răspândit printre semenii
săi) ca pe o soluție. Suzan, o
văduvă chibzuită, i-a devenit
soție, iar Placide fiu adoptiv; fa-
milia a fost mai apoi întregită de
Isaac și Saint-Jean. Se cunoaște
că Toussaint a devenit om liber
la vârsta de 33 de ani, însă în
timp ce caracterul său se con-
tura, colonia era măcinată de
dispute.

Situația între 1789 și 1791

Ne spune H.P. Davis în
Black Democracy: The Story of
Haiti că istoricul britanic Bryan
Edwards sosise în Cap Français
la scurt timp după declanșarea
revoltei, reușind să surprindă
evenimentele din plin. Edwards
susținea că la două luni după
declanșarea revoltei generale,
peste 2000 de albi fuseseră
masacrați, mii de plantații dis-
truse, numeroase clădiri arse și
1200 de familii reduse de la
opulență la mizerie. Dintre
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insurgenți, peste 12000 au pierit
în lupte sau răpuși de foamete,
iar alte câteva sute prin execuții.
Davis scria că „țara se afla într-
o confuzie de nedescris, oamenii
fiind divizați de culoare, rasă și
convingeri politice contradic-
torii. Negrii îi depășeau pe albi
și mulatri în raport de opt la unu,
și cu toate că realizau forța pro-
prie, erau încă dezorganizați și
nu aveau un plan bine definit
pentru abolirea sclaviei... Mula-
trii, în mare parte dezorganizați,
nu se aflau într-o poziție
favorabilă pentru a-și susține
cererile, însă se opuneau
garantării libertății negrilor, dat
fiind că nu doreau ca negrii să
aibă aceleași privilegii pentru
care ei încă luptau. Albii,
angajați în dispute interne, erau
uniți doar de ideea de a suprima
revolta sclavilor, precum și de
aceea de a refuza recunoașterea
decretului Adunării Naționale a
Franței, ce garanta certe drepturi
politice mulatrilor. Deși acest act
a pus semnul egal între o mică
parte dintre mulatri și albi, se
considera că dacă ar fi fost apro-
bat, mulatrii și suporterii lor de
pe continent ar fi câștigat moral.
În viziunea mulatrilor, albii (prin
faptul că se opuneau hotărârii
Adunării Generale) se răsculau
împotriva guvernului
metropolei.ˮ

Așadar, negrii și mulatrii
apar dezorganizați, avându-i ca
principali adversari pe albi, mai
precis pe marii proprietari. Și cu
toate acestea, a existat pentru
scurt timp mișcarea lui Vincent
Ogé de care aminteam în
numărul precedent. Pe de altă
parte, Jean-François Papillon,
Georges Biassou, Dutty Bouk-
man și Jean Jeannot îi controlau
pe negrii insurgenți din nord. La

cauza mulatrilor au aderat și
anumiți patroni albi, alarmați de
revolta negrilor. Albii contau pe
faptul că puteau ghida această
mișcare, preferând să
recunoască drepturile acelor
gens de couleur, decât să îi in-
frunte atât pe aceștia, cât și
insurecția sclavilor. 

În următorii ani, în
colonie aveau să sosească trei
comisii civile, cu ordine trasate
de la Paris, al căror scop princi-
pal era reinstaurarea autorității
franceze.

Prima comisie (1791)

Ca răspuns la agitația ce
cuprinsese colonia, Adunarea
Generală a Franței a delegat în
primăvară trei comisari civili
(Roume, Mirbeck, Saint-Léger),
cu scopul de a reinstaura pacea.
La aflarea veștii că o însemnată
forță militară va pătrunde în
colonie, insurgenții au fost
descurajați. Papillon a trimis o
scrisoare către membrii
comisiei, sugerând negocieri
pentru pace. Comisia a susținut
amnistierea tuturor celor care
urmau să se predea, însă actul în
sine a generat nemulțumiri atât
în rândul albilor, care nu se
arătau dispuși să dea uitării
evenimentele desfășurate, pre-
cum și în rândurile negrilor, care
considerau că dețin avantaj din
punct de vedere militar. Negrii
au cerut amnistierea unor
anumiți lideri în schimbul
încheierii conflictului, însă
eșecul comisiei de a ameliora
situația a condus în cele din
urmă la sfidarea autorității aces-
teia.

A doua comisie (1792)

În primăvara anului
1792, Adunarea Generală a
Franței a reafirmat dreptul „oa-
menilor de culoareˮ de a ocupa
funcții în guvernul coloniei, nu-
mind totodată și o a doua
comisie, alături de o forță de
6000 de oameni, menită să in-
staureze autoritatea acesteia.
Comisia compusă din Ailhaud,
Sonthonax și Polverel, deși se
declarase împotriva modificării
structurii guvernului coloniei,
avea să-l destituie pe Blanche-
lande și să dizolve adunarea. Co-
operarea cu marii proprietari
ieșea din calcul, de vreme ce
comisia se arăta ostilă clasei
aristocrate.

În 1793, Franța a desem-
nat un nou guvernator în Saint-
Domingue, în persoana lui M.
Galbaud, un om abil și un soldat
experimentat. Reprezentanții
coloniei la Paris au fost încântați
de această alegere, considerând
că Saint-Domingue va avea în
sfârșit un lider care va restabili
ordinea, un personaj cu spirit
civic și loial. H.P. Davis scrie de-
spre Galbaud că „a refuzat să
devină o marionetă în mâinile
comisarilorˮ. Nedorind să le
servească interesele, Galbaud a
fost condamnat prin intermediul
unei legi vechi, ce nu permitea
moștenitorilor de proprietăți în
colonii să ocupe funcții de con-
ducere. Galbaud moștenise di-
rect prin mama sa două loturi pe
insulă și în consecință comisia i-
a ordonat să revină în Franța.
Deși beneficia de susținere, gu-
vernatorul a dorit să evite un
conflict între trupele sale și cele
ale lui Sonthonax, aduse din sud,
și pentru moment s-a conformat.

În aceste vremuri, comis
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arii ordonau deportări masive ale
opozanților, orașul Cap Français
fiind aglomerat cu oameni ce
urmau să plece în exil ori aban-
donau colonia. În portul orașului
a izbucnit un conflict între
francezi și soldații lui Son-
thonax. Davis relata evenimen-
tul: „Când vasele erau pregătite
să părăsească portul, s-a iscat o
dispută între soldații mulatri și
marinarii francezi. Galbaud a
revenit pe țărm în fruntea unei
puternice forțe alcătuite din
marinari. Soldații gardei
naționale franceze, încă loiali
comisarilor, s-au alăturat
soldaților mulatri. Acolo a
izbucnit o aprigă luptă, în care și
cetățenii s-au implicat, locuitorii
albi susținându-l pe Galbaud și
pe marinarii săi. Disciplinate,
trupele lui Galbaud au avut
câștig de cauză, iar comisarii și
aliații lor au fost forțați în afara
orașului. În acea noapte, real-
izând ca fără ajutor nu pot
recâștiga orașul, comisarii au
apelat la introducerea negrilor în
conflict, prin promisiuni de
garantare a libertății, precum și
a dreptului de a prăda. În
dimineața imediat următoare,
peste 15000 de negri fanatici au
intrat în oraș, iar Galbaud, inca-

pabil să facă față unei asemenea
forțe, s-a retras pe vase, nav-
igând către Statele Unite, luând
cu sine mii de refugiați disperați
și lăsând orașul în flăcări, cu sute
de morți și muribunzi pe străzi
sau pe chei. Pentru două zile și
nopți, albii ce se refugiaseră în
dealurile din apropiere au obser-
vat cum cel mai bogat și frumos
oraș al imperiului colonial
francez era consumat de flăcări,
în vreme ce comisarii refuzau să
întrerupă raidul declanșat asupra
orașului.ˮ

Evenimentul în sine a
marcat un exod al albilor, care
căutau acum refugiu în Statele
Unite, Europa, Indiile de Vest,
ori chiar în Santo Domingo. Tot
de partea spaniolilor au trecut și
numeroși lideri ai negrilor,
printre care Papillon, Biassou și
Toussaint, precum și mii de
soldați francezi. Grație acestei
mișcări de populație, armata
spaniolă a fost capabilă să
declanșeze o ofensivă puternică
în partea de nord a coloniei
franceze. Până și Macaya, unul
dintre liderii atacului din Cap
Français, îi scria comisarului
Étienne Polverel: „Sunt subiec-
tul a trei regi - al regelui din
Kongo, liderul tuturor negrilor;

al regelui Franței, ce îl reprezintă
pe tatăl meu; al regelui Spaniei,
ce este mama mea.ˮ  Pierzându-
l pe regele Franței, ei urmau să-
l asculte pe cel al Spaniei, cel ce
îi asista și răsplătea, nedorind să
se supună autorității comisiei.

Însă comisarii au apelat
la o nouă tactică. Într-un mesaj
adresat Convenției Naționale a
Franței, Sonthonax susținea:
„Cu adevărații locuitori ai aces-
tei țări, africanii, vom salva pos-
esiunea franceză asupra
coloniei”. Sonthonax garantase
deja libertatea tuturor
războinicilor negri care luptau
pentru Republică sub controlul
comisarilor, precum și aceeași
promisiune celor ce urmau să se
înroleze. În 28 august 1793,
Sonthonax a proclamat emanci-
parea sclavilor din provinciile
nordice. Polverel, atunci în Port-
au-Prince, deși alarmat și nervos
la aflarea acestei vești, a fost
nevoit să pună în aplicare
aceeași hotărâre, de această dată
valabilă pentru departamentele
sud și vest. 

Intervenția britanică

Încă din primii ai dis-
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putelor, refugiații din Saint-
Domingue încercau să obțină
ajutor extern, în speranța că nu
își vor pierde posesiunile. În
acest sens, au apelat la britanici,
mai exact la Adam Williamson,
guvernatorul Jamaicăi. În 1793,
o asociație formată din propri-
etarii din sudul și vestul coloniei
franceze a încheiat un tratat cu
Williamson, act ce stipula că în
schimbul intervenției britanice,
coloniștii vor oferi ajutor în
supunerea insurgenților si vor
contribui la reinstaurarea ordinii.
Britancii au izbutit să îl izoleze
pe Sonthonax de metropolă prin
tăierea căilor de comunicație,
pentru ca în scurt timp să
pătrundă în Hispaniola. Cu
excepția orașului Aux Cayes
(controlat de mulatrul Rigaud),
sudul se afla sub ocupație
britanică. 

Mulatrii din Port-au-
Prince, deși înfuriați de emanci-
parea sclavilor, au fost ținuți în
frâu de comisarul Polverel și
câțiva lideri locali, însă succesul
britanicilor dădea naștere ideii
că își vor pierde privilegiile pen-
tru care au luptat; multe fortărețe
din regiune s-au răsculat îm-
potriva comisarilor, astfel încât
în scurt timp decât Port-au-
Prince (în vest) și Port-au-Paix
(în nord) aveau să rămână în
mâinile francezilor. În oc-
tombrie, Lavaux raporta că pe
lângă inamicul străin, se con-
frunta cu o lipsă acută de resurse
și echipament. Conform lui
Davis, Lavaux scria: „Suntem
într-o țară în care, prin prisma
evenimentelor, albul este detes-
tat. Vinovații au fugit, este
adevărat; dar ura față de albi,
purtată de africani, nu este câtuși
de puțin domolită, și cine îi
poate forța pe acești noi cetățeni

să își îndeplinească îndatoririle,
odată ce le-au renegat? Vor re-
specta ei mâna de trupe albe ce
încă a rămas?”

În mai 1794, ofensiva
britanică lua sfârșit în Port-au-
Prince, orașul fiind ocupat. Cei
doi comisari si trupele loiale au
căutat ajutor în Aux Cayes, la
Rigaud. O lună mai târziu, Son-
thonax și Polverel se vedeau
nevoiți să părăsească insula pen-
tru a răspunde în fața Convenției
Naționale. În acest moment, bri-
tanicii stăpâneau sudul (cu
excepția Aux Cayes) și vestul. În
nord, Lavaux abia păstra Port-
du-Paix, însă nu era nici pe de-
parte învins, căci negocia în
secret cu Toussaint, care la acea
vreme era încadrat încă în ar-
mata spaniolă, la rangul de co-
mandant. Toussaint, grație
carismei, reușise să atragă de
partea sa numeroși lideri ai ne-
grilor, cât și pe soldații francezi
ce dezertaseră în vremea dis-
trugerii orașului Cap Français.
Din tabăra spaniolă Trivel, Tou-
ssaint anunța: „Frați și prieteni,
eu sunt Toussaint L'Ouverture;
numele meu vă este probabil
cunoscut. M-am angajat să
răzbun nedreptățile la care ați
fost supuși. Este dorința mea ca
libertatea și egalitatea să
domnească peste Saint-
Domingue. Fac eforturi în acest
sens. Veniți si uniți-vă cu noi,
fraților, și luptați alături de noi
pentru aceeași cauză.ˮ

Toussaint a fost acuzat
când a trecut de partea
francezilor, în 1794, devenind
general de brigadă în armata lui
Lavaux, însă cel mai probabil, în
viziunea sa, pentru atingerea
țelului orice mijloc era justificat.
Dorind să dobândească emanci-
parea poporului său, el trebuia să

treacă pentru moment de partea
adversarului. Alături de trupele
sale, Toussaint a plecat către
Port-du-Paix, înlăturând pe
drum orice urmă de rezistență.

Datorită lui Toussaint toți
negrii sprijineau cauza franceză,
iar Lavaux a fost beneficiarul de
moment al acestor acțiuni. Mai
mult, Toussaint reușise să își dis-
ciplineze trupele, conștient fiind
că pregătirea la acel moment
încă lăsa de dorit. În 1795 span-
iolii încetau operațiunile în
partea occidentală a insulei, în
urma semnării tratatului de pace
de la Basel. Este momentul în
care, în mod teoretic, Franța
controla în totalitate Hispaniola. 

Când Lavaux a devenit
guvernator al coloniei (1796),
Toussaint a fost numit vicegu-
vernator, ca răsplată pentru ser-
viciile aduse superiorului său și
implicit Franței. Ordinea era
pentru moment reinstaurată și
producția reluată, însă francezii
pierdeau din vedere un detaliu
important: influența lui Tous-
saint era în continuă creștere. 

A treia comisie (1796)

Urmând Convenției
Naționale, Directoratul
stabilește desemnarea unei noi
comisii pentru Saint-Domingue.
În fruntea acesteia se afla nimeni
altul decât Sonthonax, care reve-
nea cu intenția de a distruge
influența mulatrilor, folosindu-
se de negri, ceea ce ar fi însem-
nat revenirea albilor la putere.
După ce Rigaud este confirmat
general de brigadă și Toussaint
numit general-maior în armata
franceză, comisia recurge la
crearea de disensiuni între cele
două grupări. Ceilalți membri ai
comisiei erau mulatrul Ray-
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mond, Leblanc, Giraud și
Roume, plus generalul Rocham-
beau, liderul trupelor. Dintre
aceștia, Raymond a fost
îndepărtat fără probleme,
Leblanc a murit în condiții sus-
pecte (probabil otrăvit), Giraud
a fost alungat, iar Roume admin-
istra zona orientală. Astfel, lupta
pentru putere avea să se dea între
Toussaint, Sonthonax și Lavaux. 

Toussaint și Sonthonax
urmau să apeleze la un truc.
Cum Republica a acordat
coloniei un număr de scaune în
Adunarea Generală, cei doi au
susținut candidatura lui Lavaux.
Scrutinul s-a desfășurat la Cap
Français, iar Lavaux a „câștigatˮ
fără probleme. Ulterior, Tous-
saint purcede la a-l elimina pe
Sonthonax prin aceleași mi-
jloace. În mod subit, Sonthonax
este „alesˮ deputat în Adunarea
Națională și părăsește insula în
august 1797. 

În fața acestei situații, Di-
rectoratul s-a sesizat și l-a dele-
gat pe Gabriel de Hédouville, în
calitate de „comisar
extraordinarˮ în anul imediat
următor. Însă Hédouville nu
cunoștea țara și nu beneficia de
resurse. Tot în 1798, britanicii
lui Thomas Maitland evacuează
provincia de vest, iar Port-au-
Prince revine francezilor. La
finele lunii august au fost sem-
nate tratatele pentru evacuarea
integrală a trupelor britanice, în
schimbul promisiunii că
revoluția nu va atinge și Ja-
maica. Astfel, influența britanică
era eliminată. 

Prezența lui Gabriel de
Hédouville si grupul lui Rigaud
erau singurele obstacole intre
Toussaint și puterea absolută.
Hédouville, asemenea lui Son-
thonax, a încercat să agite

spiritele între cele două
formațiuni. Eșecul francezului i-
a pavat calea către succes lui
Toussaint, care în mod deliberat
punea în circulație zvonuri con-
form cărora comisarul francez
încerca să reinstaureze sclavia
abolită în 1794, în cadrul
Convenției Naționale. Acesta a
fost factorul care a generat o
nouă revoltă în rândurile ne-
grilor din nord și implicit a con-
dus la înlăturarea lui Hédouville
și a partizanilor săi. Așa-numita
revoltă se încheia la fel de re-
pede cum începuse. 

Până în 1800, Toussaint a
reușit să slăbească și influența
lui Rigaud, stabilind supunerea
generală a mulatrilor. În acest
sens, l-a desemnat pe Jean-
Jacques Dessalines guvernator al
sudului, trasându-i un ordin de
„pacificareˮ a țării. Sprijinit de
mase de negri, Dessalines a tra-
versat districtele din sud și sis-
tematic a eliminat opozanții. Se
estimează ca aproximativ o mie
de persoane au fost ucise în
cadrul acelei campanii. Tous-
saint afirma: „I-am zis lui
Dessalines să taie copacul, nu
să-l smulgă din rădăcinăˮ, aluzie
la faptul că victime au căzut,
alături de bărbați,  atât femeile,
cât și copiii. Lider absolut în
zona occidentală, Toussaint a
hotărât unificarea întregii insule
sub conducerea sa. Alături de
nepotul său adoptiv, generalul
Hyacinte Moïse, Louverture a
izbutit să ocupe și estul, acolo
unde a întâmpinat o slabă
rezistență. Astfel, după ani de
lupte, oamenii erau întorși la
viețile simple și la muncă, așa
cum nu văzuseră sub vechiul
regim, căci de la o societate
sclavagistă s-a făcut pasul către
un stat militar.  Toussaint știa că

semenii săi pot face față situației
și că producția afectată în timpul
revoltelor trebuia reluată, iar sub
noul regim roadele nu întârziau
să apară. Mai mult, lăsa cale
liberă albilor ce doreau să revină
în insulă, mizând pe reabilitarea
agriculturii și pe faptul că aceștia
pot deveni monedă de schimb în
cazul în care Franța dorea să
revendice colonia. 

În iulie 1801, a fost
promulgată prima constituție,
care stipula în primul său articol
că întregul teritoriu al Saint-
Domingue, peninsulei Samana și
insulelor adiacente formează ter-
itoriul unei singure colonii, parte
a Imperiului Francez, dar subiect
al unor legi speciale. Al treilea
articol susținea că nu pot exista
sclavi pe acest teritoriu, sclavia
fiind abolită definitiv, iar toți oa-
menii se nasc, trăiesc și mor
francezi și liberi. Conform
aceluiași act, se garanta dreptul
la practicarea oricărei meserii,
indiferent de culoarea pielii, iar
catolicismul devenea singurul
cult practicat în spațiul public.
Toussaint era numit guvernator
pe viață, datorită contribuțiilor
aduse coloniei în cele mai critice
momente, cu dreptul de a-și
numi succesorul.

Cu toate acestea, dis-
putele nu aveau să înceteze în
acest punct. Generalul Charles
Leclerc, cumnatul împăratului
Napoleon, a fost desemnat să re-
instaureze autoritatea franceză în
colonie, inițial prin mijloace
pașnice, fiindu-i oferită co-
manda asupra unui efectiv de
20000 de oameni. În decurs de
trei ani (1801-1803) situația în
insulă s-a modificat radical.

(Va urma)
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Claudiu (Zombi) Petrian

Am văzut lumina violentă a lunii Iulie
Devorat de a ta căldură
Am vrut să văd dacă şi Dumnezeu se înfurie
Am vrut să văd cât îndură…

1
Apartamentul lui arăta ca după o

intervenţie a celor de la S.R.I..
Haine aruncate prin fiecare colţ al camerei,

sticle goale de băutură zăceau pe podeaua mizeră,
biroul pe care zăcea computerul arăta mai mult ca
un morman de gunoi din spatele fabricii de cd-uri,
şifonierul avea uşile larg deschise, arătându-şi
goliciunea dinăuntru, o pereche de bocanci zăcea
leşinată la pământ, undeva la intrarea în cameră,
iar în jurul patului se aflau numai aşternuturi şi
perne îmbibate de transpiraţie.

Niciodată nu a putut păstra cearşafurile şi
păturile cu care se învelea acolo unde le era locul,
şi anume pe pat, după o simplă noapte în care nu
a făcut altceva decât să se cufunde în somnul său
greoi.

Singurul loc al camerei unde nu se afla nici
măcar un fir de praf, iar ordinea domnea, era
măsuţa din sticlă şi cele două fotolii aşezate în mi-
jloc ca un diamant în cenuşă.

În acea dimineaţă pe masă se afla un pachet
de Camel cu o singură ţigară lipsă şi o ceaşcă de
cafea pe jumătate goală.

Nici măcar un fir de praf nu exista pe sticla
meticulos ştearsă a mesei.

Deschise ochii uşor, cu o silă venită din
străfundurile sufletului. Ştie că este devreme, dar,
deşi îi era somn, nu putea rămâne în acel stadiu.

Îl durea capul. Iar băuse prea mult. Încercă
să îşi ridice capul de pe colţul de pernă care mai
rămăsese pe pat, însă se răzgândi rapid, fiind
cotropit de o durere la tâmple pe care o simțea din
ce în ce mai des.

Nu ştia ce zi era şi ce drumuri trebuia să
facă în următoarele ore. De bani nu avea nevoie.

Făcuse o mică afacere cu două zile în urmă
şi îi ieşiseră câteva sute de euro, deci se putea con-
sidera « asigurat » pentru vreo două săptămâni.

Îl enerva situaţia în care se afla. Terminase
facultatea în urmă cu şase luni de zile, şi deşi îşi
căutase de lucru în profilul respectiv, nu avuse
norocul să îl primească cineva. De aceea se ocupa
cu nişte afaceri mai puţin ortodoxe, făcând mai tot
ce se putea cât să nu rişte nici prea mult şi să îi
iasă şi ceva bani.

Părinţii lui îl credeau deja aşezat într-o
viaţă demnă, neştiind adevărul tragic în care se
scălda Cristi.

De aceea se şi mutase în alt oraş încă din
timpul facultăţii, acceptând fel şi fel de compro-
misuri pentru a se îndepărta de vocea impunătoare
a tatălui său şi curiozitatea mamei sale. Fiind
ocupaţi cu firma pe care o conduceau, părinții săi
nu aveau timp să parcurgă câteva sute de kilometri
pentru a vedea cum trăieşte băiatul lor, vizitându-
l foarte rar. 

Ultima oară se întâmplase înainte să ter-
mine facultatea. Deci era ceva timp de atunci…
Oricum, lui prea puţin îi păsa de bătrâni. După
părerea lui, se descurca destul de bine chiar dacă
nu se afla în limitele legale, îşi spunea mai tot tim-
pul că aceea este viaţa lui, iar părinţii nu ar trebui
să mai aiba vreun cuvânt de spus.

Însă în acea dimineaţă avea o altă stare de
fapt. Ura garsoniera în care stătea cu chirie, ura
gustul de alcool pe care îl simţea în gură în acel
moment, ura că nu are nici un drum de făcut în
acea zi, ura oraşul în care locuia, ura totul în jurul
său, inclusiv amintirea care se plimba mai tot tim-
pul în mintea lui.

Se ridică din pat şi o zări stând pe unul din-
tre fotoliile de lângă masa de sticlă. Stătea şi îl
privea, neschiţând nici un gest în afară de un zâm-
bet ciudat.. Cristi o privi vreme de câteva secunde,
apoi îşi întinse privirea spre masa pe care se afla
pachetul de ţigări abia început. Se certase cu ea cu
o seară în urmă şi nu avea chef să îi vorbească.

Se ridică iar din pat, făcându-şi loc printre
sticlele de pe jos, urmând drumul holului veşnic
întunecat, către baie. Se spălă repede pe ochi, se
privi vreme de câteva secunde punându-şi o serie
de întrebări stupide.

Atins
(I)



Ce o fi vazut Ana la mine? Era obsedat de această
întrebare.

Ana era o fată plăcută, foarte inteligentă,
cu un trup atrăgător şi carismă iar cu acest profil
putea avea orice bărbat îşi dorea.
Cu toate astea l-a ales pe el… El ce avea? Mai
nimic…

Se chinuia într-o viaţă de rahat, fără
ambiţie să iasă, fără idei de viitor, făcuse o facul-
tate care nu i-a plăcut şi acum stătea departe de
părinţi şi de oraşul natal, de vechii prieteni, pentru
ca nimeni să nu afle cine e cu adevărat. Nici fizic
nu arăta bine.

Avea păr castaniu, îmbâcsit mai tot timpul,
pe care nu îl tundea. Ochii îi erau mai tot timpul
injectaţi din cauza sticlelor de tărie şi a nopţilor
nedormite… Chipul îi era slab, adâncindu-i ochii
undeva în fundul capului, privind mai tot timpul
ameninţător. Slăbise mult în ultima vreme. Era
înalt… şi slab… avea aproape 1,85 şi nu depăşise
niciodată şaptezeci de kilograme.
Sunt chiar hidos…
- Sunt chiar hidos… îşi şopti, râzând ironic. 

Îi plăcea să se autoevalueze, dar de cele
mai multe ori se critica în cele mai negative mod-
uri.

Îşi umplu palmele cu apa rece de la robi-
netul de curând schimbat, dând voie particulelor
de libertate să îi treacă printre degetele schiloade.
Îi plăcea senzaţia. Era aceeaşi senzaţie cu care era
primit în braţele ei de la o vreme… Senzaţie de
rece… Îşi umezi pentru ultima oară obrajii, apoi
închise robinetul la fel de calm precum apucă un
prosop din cuierul de baie din dreptul lui. Se şterse
pe mâini şi pe faţă, privindu-se în oglindă.

- Ce dracu’ o fi văzut la mine?
Se întoarse în camera, se așeză pe canapea

şi îşi aprinse o ţigară. Ana îşi părăsise locul de pe
fotoliu. Plecase ea-ştia-unde.
O fi în bucătărie…

Trase cu urechea undeva în spatele
peretelui ce delimita camera de bucătărie, și, ob-
servând că nu se simte nici cea mai mică mişcare,
îşi schimbă pe loc gândurile.
O fi plecat în timp ce eu eram la baie….

Fuseseră împreună încă de la începutul
facultăţii, deci aveau vreo patru ani împreună…
poate chiar un pic peste… Aveau de gând să se
căsătoarească imediat după ce Cristi avea să își
găsească un loc de muncă adevărat, dar toate
aceste planuri fuseseră date peste cap de
despărţirea bruscă ce avusese loc de curând.

Nu înţelegea de ce mai trecea pe la el, de
ce îi zâmbea, de ce îl privea cum doarme, de ce îi

şoptea “noapte bună’’ în fiecare seară, de ce îi
spărgea paharele cu alcool de pereţi ca un semn
divin, de ce îl parfurma în fiecare dimineaţă cu
mirosul ei perfect?... de ce?... de ce? Dacă tot s-a
pus punct… ce rost mai aveau aceste legături?

Zări lângă canapea, aşternută la podea, o
sticlă de bitter care mai avea câteva zeci de grame
pe fund. Îşi turnă toată băutura într-un pahar luat
din vitrină şi îl dădu pe gât cu o sete normală pen-
tru el, anormală pentru restul. Aşa îşi începea el
ziua. Privi ceasul atârnat sumbru pe peretele din
faţa lui. Era doar şapte fără un sfert.

- Nu e de mirare că e încă întuneric afară…
bolborosi el trăgând un fum adânc, ascuţindu-şi
ochii către fereastra din dreapta lui. Avea
jaluzelele trase. Întotdeauna era aşa. Deşi era
sfârşitul lui noiembrie, el încă dormea în boxeri,
fără să dea prea mult drumul la căldură.
Stinse ţigara în scrumiera pentru prima oară goală
(nici el nu ştia sigur de ce), se întinse înapoi pe
canapea, gândindu-se ce să facă în ziua respectivă,
fără să depună prea mult efort, pentru a scăpa de
plictiseală. Îşi aţinti ochii în tavan şi începu să nu-
mere. Era prea devreme… Se hotărî să mai
doarmă câteva ore..

2
Se trezi transpirat, uşor speriat, gâfâind

adânc. Îşi aruncă privirea peste tot prin camera
puternic luminată, căutând persoana ce îi deran-
jase visele. Nimic neschimbat în jur. Aceeaşi miz-
erie, aceeaşi dezordine, aceeaşi masă de sticlă
curată lacrimă… Totul la fel de pustiu.Avusese un
coşmar. Îşi trânti capul din nou pe pernă,
aţintindu-şi privirea în tavan şi gândindu-se la
ceea ce tocmai se întâmplase. Fusese atât de
real… Îi simţise până şi mirosul. Da. Exact miro-
sul cu care se învăţase. Îi simţise atingerea rece şi
sărutul tăios. Până când şi buzele pareau a fi exact
cele care îl sărutase de atâtea ori, cu atâta dragoste. 
Perfecţiune. Asta simţise el prin acel vis. Atunci
de ce se trezise plin de sudoare şi mai speriat ca
niciodată? Poate că această perfecţiune nu duce
întotdeauna la vise frumoase. Poate că uneori
transforma totul într-un adevărat coşmar.

Ceasul ticăia zgomotos, iar Cristi, pentru
prima oară în viaţa lui, îl lua în seamă. Îl enerva
sunetul ce-i juca sarabanda pe timpane. Cu
siguranţă avea ceva ce nu mai funcţiona corect.
Cu siguranţă avea nevoie de vreun şurub strâns
sau vreo piesă minusculă schimbată. Indica
douăsprezece şi douăzeci de minute, miezul zilei.
Nu avea niciun plan pentru ziua respectivă, însă
în acele momente avea chef de o mică plimbare,
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pentru a-şi aerisi creierii, pentru a-şi linişti sufletul
atins de durere….

Nu mâncă nimic. Se îmbrăcă şi ieşi pe uşa
apartamentului lăsând aceeaşi mizerie în urmă.

3
Nu ştia exact de ce alesese acest oraş pen-

tru a fugi de părinţii săi.
Avusese multe alte posibilităţi. Putea să îşi

găsească liniştea departe de familie şi în alte
locuri, poate mult mai interesante. Oricum,
trecuseră îndeajuns de mulţi ani, iar aceste gânduri
erau de prisos.

Era destul de frig afară, fără a-l afectează
atât de tare. Mai degrabă îl deranjase banca
îngheţată în momentul în care se aşezase pe ea,
asta în urmă cu mai bine de o jumătate de oră. Fu-
mase deja trei ţigări de când era în parc, dar nevoia
lui nu era nici pe departe satisfăcută. O grămadă
de gânduri îi tot alergau prin cap, neputând să
prindă niciunul din ele. Singurătatea ce îl cuprins-
ese atât de brusc îl afecta din ce în ce mai tare. În
urmă cu doar câteva zile Ana era lânga el. Acum?
Acum el stătea singur pe o bancă într-un parc mo-
noton, pe o vreme mohorâtă, atât de inutil, atât de
puţin împăcat cu gândul că o vreme la fel de sin-
gur va rămâne….

Când ieşise din casă, câteva raze de soare
îi sărutaseră obrajii ca de bun-venit, însă pe fiecare
pas ce îl făcea, nori cenuşii de iarnă îşi făceau
apariţia, în cele din urmă acoperind tot, nelăsând
drept de întrebare pentru nimeni în jur. Parcul
care, în general pe vreme de vară era atât de plin
încât abia găseai un loc unde te puteai opri să
fumezi o ţigare, acum era atât de pustiu încât aveai
impresia că populaţia oraşului dispăruse peste
noapte.

Cristi îşi aruncă privirea într-o parte şi în
alta, în speranţa că va zări măcar un bătrân care
ieşise la fel ca el, să îşi aerisească gândurile
îmbolnăvite. Nu zări pe nimeni pe toată suprafaţa
parcului. Probabil că vremea îi dăduse înapoi pe
toţi, însă la ce se puteau aştepta într-un sfârsit de
noiembrie? Ar fi vrut să iasă la o bere cu prietenii,
să iasă la o oră de biliard cu gaşca, să meargă într-
un club de noapte în week-end, să plece la munte
câteva zile… Nu banii reprezentau o problemă, ci
un fapt mai important: el nu avea prieteni. Pe par-
cursul anilor de facultate nu reuşise să lege nici
măcar o relaţie de prietenie cu vreunul din colegii
săi. Era tăcut, mult prea serios… Avea o privire
ciudată…  Au existat persoane care încercaseră să
se bage pe sub pielea lui. El îi refuzase fără nici
un fel de resentiment, fără să aibă vreun motiv

clar. Pur şi simplu nu avea încredere în nimeni.Ă
sta ar fi fost unul dintre motive…Cel de-al doilea
motiv era Ana. Se îndrăgostise de ea încă din
prima secundă, deși tot ea făcuse primul pas. Tot
timpul se întrebase ce văzuse ea la un tip singu-
ratic şi plictisitor ca el. Ana era genul de fată
sociabilă, rebelă, veselă în fiecare secundă, cu un
moral de invidiat, privind cu un exces de optimism
până şi Apocalipsa. Avea mulţi prieteni, cunoştinţe
prin toate cluburile din oraş, şi nu numai. Îi plăcea
să călătorească, să lege prietenii, să fie săritoare
cu toată lumea din jur, fie că merita, fie că nu.

Toate aceste lucruri îl deranjau pe Cristi.
Astfel, devenind suficient de gelos pe absolut toţi
din jurul lor, a încercat să o îndepărteze de pri-
etenii ei, în aşa fel încât să ajungă şi ea la aceeaşi
idee ca a lui: nimeni nu are dreptul să se bage
peste relaţia noastră… şi chiar dacă nimeni nu se
bagă, tot radicali trebuie să fim. Deci… nu avem
nevoie de nimeni pe lângă noi atâta timp cât ne
avem unul pe altul. Ana niciodată nu a fost de
acord cu modul lui de gândire, în special cu radi-
calismul său – sentimentele o făcură să accepte
situaţia. Dacă dorinţa lui a fost să spulbere şi să
alunge pe absolut oricine se apropia prea mult de
teritoriul lor, atunci Ana a fost de acord cu el şi s-
a îndepărtat în totalitate de prietenii săi, fără a da
nici cea mai mică explicaţie. S-au dat înapoi
mişeleşte din partea unor oameni în care odată, de-
mult, aveau mare încredere.

Chipurile, după certurile şi despărţirile din
ultimul timp, Ana nu îi purta pică pentru pierderile
datorate lui, deși din cauza lui  ajunseseră în
situaţia de faţă. Înainte era un simplu ciudat. Ea  îl
scosese din umbră şi îl adusese cu picioarele pe
pământ. Cu toate acestea, gelozia lui excesivă nu
numai că îl readuse în acelaşi stadiu, ci o făcuse
şi pe ea să pară la fel. Sigur îşi merita soarta…
Merita să se afle în acel moment pe banca rece, în
acel parc, în acea situaţie, singur, dornic de a
evada, prea trist ca să reuşească ceva. Merita încă
mai mult de atât… Ceva mai rău chiar.

- Mai rău de-atât? se întrebă el râzând de
unul singur pe banca din lemn, care, precum arăta,
nu mai fusese vopsită de foarte mult timp. Ce
poate fi mai greu decât a trăi în singurătate? Ce
poate fi mai rău decât starea în care mă aflu, din
care nu găsesc cale să ies? Ce poate fi mai rău
decât existenţa mea inutilă? Nu sunt decât o
simplă umbră a pământului care nu face altceva
decât să mintă şi să distrugă vieţile altora pentru
a-şi găsi el bunăstarea…

Zâmbi iarăşi, de data aceasta cu jumătate
de gură, privind undeva în gol, ca şi când vedea



ceea ce ceilalţi nu aveau cum să vadă. Probabil îşi
vedea propria panoramă a vieţii…

- Am avut totul şi am pierdut mai mult
decât am avut… Şi acum… Fără ea?! Oftă, apoi
continuă să-şi învârtă gândurile triste. Poate că nu
fusese neapărat vina lui…. Încerca să creadă că
totul s-ar fi întâmplat din vina amândurora.
Importantă era doar realitatea. De fapt, el asta
încerca să înţeleagă. Realitatea.

Zâmbetul ciudat din colţul gurii îngheţase.
Nu îşi alesese o zi bună pentru a ieşi. În
următoarele momente, parcul deveni la fel de
pustiu cum era în momentul dinainte ca băiatul să
îşi facă apariţia pe banca vopsită de prea mult timp 

4
Ieşi din duş cu un prosop înfăşurat în jurul

şoldurilor, scoţându-şi în evidenţă oasele pieptului
care îl făceau pe zi ce trecea din ce în ce mai
hidos. Parcurse holul lăsând urme umede în urma
lui. Se opri în uşa camerei. Pe fotoliul ei se afla
Ana. Îl privea zâmbind. Avea pe masa de sticlă,
curată ca întotdeauna, scumiera pe care fumega o
ţigare aprinsă, iar lângă, o sticlă de Jack Daniel’s
nedesfăcută şi un pahar gol, curat ca lacrima.

-Mi-ai pregătit deja băutura? întreabă Cristi
sarcastic.

Ştia că Ana nu se putea obişnui cu ideea că
fostul ei iubit se apucase de băutură. Ana îi aruncă
un surâs uşor şi fermecător. Doar ea ştia să surâdă
aşa. Ochii ei angelici, întotdeauna fermecători,
veseli, tandri, paşnici… în final pentru el...
ascunşi, perverşi, întunecaţi…

Fata nu schiţă nicio mişcare. Stătea pe fo-
toliul ei, privindu-şi fostul iubit, picior peste pi-
cior, surâzând cu tact şi învârtindu-şi pe deget o
şuviţă. 

Lui Cristi îi plăcea părul ei. Era dependent
de mirosul părului ei… deşi în ultima vreme îl
simţea din ce în ce mai rar. Făcu caţiva paşi
înăuntrul camerei desfăcându-şi în acelaşi timp
îmbinarea capetelor prosopului, dezvelindu-şi în
cele din urma trupul gol şi schilod. Ana îl privi cu
admiraţie. Îi plăcea corpul lui. Dar ce vedea la
acesta doar ea şi tăcerea ei ştiau.Cristi păși până
în dreptul ei, își desfăcu prosopul, îl aruncă un-
deva pe canapea, apoi îşi trage o pereche de jeanși
albaştri, tociţi, apoi un tricou purtat de câteva ori
care nu i se păru că miroase atât de rău… adică,
se putea şi mai rău.

În paralel obervă expresia chipului fetei.
Rămăsese aceeaşi, doar cu coada ochiului ob-

servând trupul lui. El mimă că nu vede şi se aşeză
pe scaunul din faţa computerului. Alese la
nimereală o melodie din playlist, apoi se roti cu
scaunul către fotoliul pe care se afla Ana. Fata,
datorită aşezării mobilei în cameră, se afla cu
spatele la el.

-Ce mai cauţi aici? întreabă Cristi cu o
uşoară nepăsare în voce. Se auzi. Nepăsarea de pe
buzele sale nu era adevărată, iar el simţea cel mai
bine minciuna. Nu putea fi ignorant cu ea – or-
goliul nu-l lăsa să-şi arate sentimentele. De ce?
Nici el nu ştia.

-Nu înţeleg ce mai vrei de la mine?
continuă el observând tăcerea adâncă a fetei.

Ana fusese singura care îl mai ţinea în viaţă
şi în cele din urma soarta îi demonstrase că poate
face în aşa fel încât să o izgonească şi pe ea din
braţele lui. Şi-ar fi dorit să se ridice de pe scaun,
să se aşeze în genunchi în faţa fotoliului pe care
ea stătea, să îi atingă chipul, să o sărute uşor, apoi
să o ia în braţe… Să o strângă în braţe... Să îi
atingă părul.. Privea în gol derulând imagine după
imagine. Îşi dorea să simtă încă o dată mirosul
trupului ei divin, mireasma părului... să îl atingă..
să îl strângă în palme şi să îl tragă uşor... să... să...
că tot ce există şi contează pentru el era decât ea…
Ana…

Scrâşni din dinţi şi renunță la acest gând.
Trebuia să fie dur, să fie bărbat.

-Vreau să pleci…. 
Ana nu se mișcă.

-M-ai auzit? Vreau să pleci! repetă. Ţi-ai
luat lucrurile, vreau să nu te mai văd pe aici. Să
dispari aşa cum au dispărut şi ele.
Îşi roti scaunul spre monitorul computerului şi
încercă să îşi facă de lucru vreme de câteva mo-
mente. Nu ştia de ce face asta. Nu ştia ce voia, de
fapt.

Cu toate acestea, parcă aştepta sau mai
bine zis spera, ca Ana să îl sărute uşor pe creştet,
să-şi încolăcească braţele în jurul lui şi să îi mur-
mure că îl vrea din nou. Ar fi vrut ca totul să con-
tinue cu un sărut, apoi cu o escală pe canapeaua
pe care o împărțiseră atât de mult timp.

Îşi întoarce privirea către masa de sticlă din
centrul camerei în speranţa că o va vedea pe Ana
privindu-l cu acelaşi zâmbet cu care îl întâmpinase
când intrase în cameră.

Însă Ana nu se mai afla în cameră. Plecase.
(Continuarea în numărul viitor)

Proză
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Navigatorul din fotoliu

Finnegans Wake are succes în China

The Wall Street Journal ne aduce la cunoștință faptul că de-a lungul anilor, Finnegans Wake
(1939), cartea irlandezului James Joyce, i-a provocat pe cititorii îndrăzneți, însă puțini dintre aceștia
pot susține că au reușit să înțeleagă cu adevărat ce stă scris în paginile cărții.  Cu siguranță a reușit Dai
Congrong, în vârstă de 42 de ani, profesoară a Universității Fudan din Shanghai, care a lucrat timp de
opt ani la traducerea primei treimi a operei. În ciuda condițiilor dificile și a problemelor ivite pe parcurs,
Dai Congrong a izbutit în tentativa sa, astfel încât entuziaștii citesc acum proza experimentală a lui
Joyce, care  s-a folosit multiple înțelesuri și de numeroase jocuri de cuvinte când din engleză, când
din galică sau limbile romanice.

În China, acolo unde acum sunt la mare căutare mașinile Audi Sedan ori gențile Louis Vuitton,
Finnegans Wake, considerată una dintre cele mai dificile lucrări în limba engleză, a devenit un simbol
literar. Publicată în decembrie 2012, traducerea doameni Dai s-a vândut în nu mai puțin de 8000 de
exemplare, ocupând al doilea loc în lista celor mai populare cărți (conform unei companii de profil
din Shanghai), fiind depășită numai de o biografie a fostului lider Deng Xiaoping. Și totuși, asta nu
înseamnă că toți cititorii sunt încântați. Nico Wu (23 de ani) a răsfoit primele 30 de pagini din totalul
de 775 susținând că „nu este atât de placută pe cât mă așteptamˮ, dar „am crezut totuși că pot înțelege
intrigaˮ. Pe de altă parte, doamna Dai este de părere că „unii oameni au cumpărat cartea din curiozitate
sau vanitate, însă există un grup și mai larg care a dorit să o aprecieze cu adevăratˮ. He Kuang, un
funcționar public în vârstă de 50 de ani, gândește că traducerea se aseamănă unui „test de inteligențăˮ,
declarând totodată că este „disperat să afle cum e să citești cea mai complicată carte din lumeˮ.

De-a lungul timpului, nemulțumiți au apărut atât printre cititori, cât și printre scriitori, precum
H.G. Wells, care îi scria lui Joyce în 1928, spunându-i că „nu va ajunge nicăieriˮ. Până și soția Nora
îl întreba: „De ce nu scrii cărți pe care oamenii le pot înțelege?ˮ Pe de altă parte, partizanii lui Joyce
susțin că forța operei emană din modul în care extinde limitele  limbii.

Finnegans Wake este la un alt nivel de dificultate față de precedentele lucrări ale lui Joyce. Pen-
tru a recreea anumite sunete din roman, doamna Dai a fost nevoită să inventeze noi caractere chinezești,
în condițiile în care există deja zeci de mii. Editorul i-a oferit doisprezece dolari pe mia de cuvinte
englezești traduse. Soțul, Gu Jian, s-a arătat vizibil deranjat de acest fapt, fiind de părere că femeia
poate obține aceeași sumă de bani într-un timp mult mai scurt. Mai mult, bărbatul a declarat că mo-
mentan nu are timp să citească traducerea, ci „poate după pensionareˮ. 

Grație unei campanii publicitare intense din partea editurii, cele 8000 de exemplare au fost
epuizate în doar trei săptămâni, de atunci fiind printate și pătrunzând pe piață alte 5000 de copii. Editura
s-a angajat să publice și restul traducerii, un proces care, după părerea autoarei, va dura încă opt ani
de zile. Domnul Gu este însă mai sceptic, prognozând că „va dura probabil 20 de aniˮ.
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Navigatorul din fotoliu

Casanova se întoarce

The Guardian ne anunță că la sfârșitul lui
aprilie, editura franceză Laffont a lansat o nouă
ediție a Histoire de ma vie, celebrele memorii ale lui
Giacomo Casanova. Publicată prima oară la
douăzeci de ani după moartea autorului (1798),
conținutul cărții a suferit mult, inițial din cauza cen-
zurii impuse de puritanismul german, apoi din vina
greșelilor de transcriere, care s-au perpetuat de la o
ediție la alta. Abia în 1960 a fost publicată  în total-
itate versiunea originală, dar tot cu numeroase
greșeli de transcriere. 

Ediția de anul acesta, îngrijită de Jean-
Cristophe Igalens, lector la Universitatea din Nisa,

are la bază manuscrisul original, primit  în 2010 de Biblioteca Națională a Franței de la un donator
anonim, care l-a achiziționat pentru 7.5 milioane euro. Până la această dată, manuscrisul trecuse prin
câteva aventuri. În 1821, nepotul lui Casanova l-a vândut unui editor german, Friedrich A. Brockhaus,
care însă a considerat textul prea imoral pentru a fi publicat. De aceea, a eliminat pasajele care ar fi
putut deranja. Pentru următorii 140 de ani, aceasta va fi singura versiune disponibilă, manuscrisul fiind
păstrat sub cheie. Chiar și așa, memoriile lui Casanova au fascinat mulți scriitori din veacul al XIX-
lea, printre care Henri Beyle, cunoscut ca Stendhal, și Alfred de Musset. Manuscrisul a fost aproape
de distrugere în 1943, când clădirea editurii Brockaus a fost lovită de o bombă a Aliaților. A scăpat,
totuși, miraculos și a fost încuiat în seiful unei bănci. 

Noua ediție nu aduce vreo descoperire șocantă, în schimb prezintă versiuni complet diferite ale
anumitor pasaje. Un exemplu este prima vizită a lui Casanova în Paris, în 1750. Popasul la un maison
de plaisir este, în noua versiune, descris în detaliu; sunt ilustrate prostituatele, modul în care erau
plătite și activitatea lor. În versiunea veche, episodul este relatat succint. 

Meritul acestei noi ediții constă, în primul rând, în faptul că ne trezește dorința de a ne întoarce
la text. Poate așa vom redescoperi complexul personaj Casanova, redus de numeroasele ecranizări stu-
pide la nivelul unui simplu curvar. Așadar, așteptăm și o nouă traducere în limba română!       
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Dependenţă 

Aş renunţa la totul pentru tine,
La tot ce arde arid, acid
Să-ţi simt tumultu-ntre suspine,
Cum curge lesne-alene-n vid.

De după valuri tulburi, spume,
Foşnind ca bule de săpun
Instinct răsună. Parc-ar spune
Întocmai ce-aş vrea eu să spun.

Acum, în ceas târziu de noapte,
Când tot lumescul zace-n dor
Auzu-mi potopit de şoapte
Dezmiardă-l şi-o să pot să mor.

Râvnesc suflarea ta de gheaţă
Să-mi stingă foc de Prometeu!
O, tu, etern izvor de viaţă,
Tânjesc să fii vulturul meu!

Amară amagire seacă,
Ce-n dulce formă, scurgi pe chip
Orori pictate-n gând să placă,
Omori şi-îngropi dogme-n nisip.

Acum, prin fum, rememorez
Cum vii şi-mi frângi busola.
N-a meritat să venerez
Un pet murdar de cola!

(Marian Neacșu)

Matematica metaforei 2

Cartografiind întinderea noastră
mi-am dat seama că n-am culori suficiente
şi nici destui curenţi în discuţiile curente
craniul sună a sticlă trupul sună a glastră

Diamantul curge ca mercurul dar face pe durul
măştile lui carbonizate de focul interior
pace iniţială alăturată interiorului for
totul e energie totuşi să-i trasăm conturul

Auzul ne asaltează privirea e defazată
simţurile înalte sunt şi vor fi altele şi-altele
îmi induc sete de dune invoc toate artele
apa e încarcerată cu ceară ranforsată

Efemerida perfidă de la natură care-i mama ei
infinitul e-ntrerupt lent din scurtcircuit
ceasul de la gât e centrat şi totuşi arcuit
momentan momentele geniale rezistă în idei

Kappa e apăsător şi săpător ca apa în peşteră
diacriticele ne împing pe front la vrac
muşchi de vânat înspre muşchi de copac 
de la lianele elevatorului la iederă

Urmă de cui bătut în bătaia soarelui lung
ruginit de efortul animalului social
sclavagit de legea iubirii până la final
învăţându-şi părinteşte subalternii de la strung

Zâmbetele unora sunt răpite şi se-aruncă
scorţişoara de stejar e îmbrătişată de toţi
carul alegoric ignoră pe hoţii de roţi
în fiecare buzunar interior 
am plastice de pungă

(Silvian David)

Poezie
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La numărul treisprezece

La noi în poartă vântul lasă frunzele la înmuiat
pentru câteva ore de tinerețe întârziată
În bezna bârfelor
o vitrină cu trandafiri eterni din afară
chipuri trecătoare dinăuntru
Casa nu e verde
Casa e așa cum o văd eu

O cărămidă mi-a povestit că a fost săpată lângă
un râu
Dimineața îi zâmbește soarele printr-un geam
spart de vis-a-vis
particulele îi gâdilă miezul miliarde
sunt darul lui și promisiunea că o va înghiți
când se va face mare
apoi vor fi cicatricea unei mari iubiri

(Călin Derzelea)

Aumakua

Când nu voi mai înțelege de vorbă bună
Fii corb cu glas aspru
Piatră pentru odihnă
Nor pentru umbră
Fii ochii mei din cer
Spune-mi unde se ascund șoarecii grași
Lasă câte un ou în cuiburi înalte
Însoțește-mă ca un câine credincios dincolo de
răscurce
Și-ți promit că voi merge cu pasul țestosului
oricât

(Călin Derzelea)



Televiziune

Teleenciclopedia la 48 de ani

În epoca internetului și a canalelor TV
dedicate documentarelor, cea mai longevivă
emisiune a postului național de televiziune
(difuzată prima oară la 22 mai 1965) încă mai
rezistă. Spun „încă” pentru că TVR-ul nu este
previzibil, nefiind o instituție cu perspective
definite. 

Teleenciclopedia este difuzată sâmbăta
la ora 18.45 și are aceeași melodie de generic
(remixată, totuși) cu care s-au obișnuit
generații de telespectatori. Chiar dacă și-a pier-
dut cea mai cunoscută voce, cea a lui Florian
Pittiș,  lectura realizată de celelalte voci (Mihai
Gruia-Sandu, Cornelia Rădulescu, Mihai
Rădulescu) este la fel de plăcută. 

Documentarele incluse în emisiune
provin de la televizuni mari,  ca BBC sau
ARTE și sunt de calitate, atât în ce privește
producția, cât și informația. În săptămânile tre-
cute au fost difuzate documentare despre
Moulin Rouge și vedetele sale (de la Toulouse-
Lautrec și Josephine Baker, la Yves Montand
sau Elton John), despre civilizațiile africane
preegiptene, despre puii de animale și despre
Polinezia Franceză. Cel din urmă mi-a plăcut
cel mai mult, chiar dacă mai văzusem câteva
episoade pe TV5. Este vorba despre Vu du
Ciel, format francez care a avut succes și a fost
preluat și de alte televiziuni din întreaga lume,
care au vrut să captureze imaginea unor teri-
torii din zbor. În versiunea originală, franceză,
au fost surprinse zone diverse: Mediterana,
Alpii, America de Sud sau, în cazul de față,
Polinezia Franceză. Filmat din avion sau eli-
copter, documentarul înfățișează lumea dintr-
o perspectivă surprinzătoare prin forța de

expresie și bineînțeles, prin frumusețe.
Peisajele insulei Bora Bora și a celorlalte in-
sule ale Pacificului te cuceresc imediat.

Să revenim însă la formatul Teleenciclo-
pediei, emisiunea al cărei titlu îmi încurca
limba, în copilărie. Documentarele sunt echili-
brate atât ca durată, cât și ca tematică. Astfel,
dacă nu îți place rubrica despre natură, poate
îți place cea despre istoria Moulin Rouge-ului,
de exemplu. Singurul defect este fundalul
sonor, setat la un volum prea mare. 

Teleenciclopedia rămâne o emisiune de
referință în peisajul media românesc, alături de
Garantat 100% sau Profesioniștii. Putem vorbi
chiar de un brand. Nu îi înțeleg pe detractorii
Teleenciclopediei. Un tânăr critic literar și
poet, apreciat, pe bună dreptate, pentru activi-
tatea sa editorială, arăta cu degetul emisiunea
acum câțiva ani, susținând că este destinată
publicului mediocru, din cauza formatului și a
informațiilor sumare. De când urmăresc emi-
siunea, nu am descoperit niciodată o
informație greșită (cum am descoperit de
multe ori Discovery - vezi articolul din
numărul trecut), probabil pentru că există un
consultant științific. Cât despre volumul de
informație, nu putem spune că este mic. For-
matul mi se pare, de asemenea, bine ales, în
contextul în care mulți români au nivel cultural
insuficient. Dar oricum aceștia nu se uită la
Teleenciclopedia. Ca să nu fie mediocri,
bineînțeles.
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Patru site-uri dedicate literaturii

În acest număr vă voi prezenta patru site-uri de literatură, în limba engleză, fiecare ocupând o
nișă specifică acestui domeniu. Dacă sunteți un cititor fidel al poeziei contemporane, dacă vreți
să aflați ce se mai întâmplă cu literatura din lume sau doar căutați niște concursuri literare sau
niște cărți, aceste site-uri vă vor folosi.

www.prizemagic.co.uk

Site-ul îi aparține lui Michael Shenton, scriitor britanic, autor a numeroase povestiri și nuvele umoris-
tice. Veți găsi aici o mulțime de concursuri de proză, poezie, dramaturgie, literatură umoristică. Unele
dintre ele necesită o taxă de participare, oferind însă premii mai mari, iar altele sunt gratuite, promițând
recompense mai mici. Michael Shenton, câștigătorul multor concursuri literare, a postat și câteva
sfaturi pentru cei care vor să participe la astfel de concursuri. De asemenea, găsiți pe această pagină
și o listă de cărți care ar trebui să vă îmbunătățească scriitura. Informațiile sunt scrise cu umor, vizitarea
site-ului nefiind doar o experiență utilă, ci și plăcută.

www.pw.org

Poets and writers este un site mult mai complex decât cel anterior. Pe lângă detalii despre festivaluri
și concursuri literare, aici găsiți o listă uriașă a revistelor anglofone de literatură din întreaga lume.
Articole, interviuri cu personalități ale lumii literare, recenzii, topuri sunt postate cu regularitate. Există
o rubrică de joburi culturale și un forum cu mii de membri. Cantitatea și calitatea informațiilor site-
ului Poets and Writers l-a ridicat în topul mijloacelor de informare cu tematică culturală, fiind citat de
publicații de prestigiu, ca The Guardian sau The New York Times.   

www.poets.org

Site-ul aparține Academiei Americane de Poezie. Mai mult de 500 de poeți, din toată lumea, au înscrise
aici texte în limba engleză. Fiecarui poet îi este dedicat un text de prezentare. Poeziile sunt clasificate
în funcție de tematică, de popularitate sau de format. Pe lângă poezii, mai sunt postate și eseuri sau in-
terviuri, dar și (mi s-a părut o idee extraordinară) resurse didactice și sfaturi care să ajute profesorii să
predea poezie, în așa fel încât elevii să înțeleagă, dar și să iubească această artă. În ce privește topul
popularității, Langhston Hughes, Robert Frost și Emily Dickinson sunt cei mai apreciați poeți „de
ieri”, iar Billy Collins, Nickki Giovanni și Gary Soto sunt cei mai iubiți poeți contemporani.

www.online-literature.com

The Literature Network este un site pe care l-am inclus la preferințe chiar de la prima vedere. Puteți
găsi aici texte integrale (4271 mai exact) și citate provenind de la 266 autori importanți, de la Shake-
speare la Neruda. Prezentările scriitoriilor sunt probabil cele mai bune de pe internet. Cărțile se pot
citi doar online, însă nu este o problemă, formatul fiind foarte plăcut. Cea mai valoroasă secțiune a si-
teului este Periods & Movements, unde puteți citi texte foarte bune  despre mișcări și curente literare
din întreaga lume, accentul fiind pus pe literatura engleză. Site-ul mai are un forum și o secțiune cu
teste, care te ajută să înveți mai multe despre literatură.



IDe citit

Peter Demeny - Ghidul ipocriților
Peter Demeny creionează portretul iocritului, din cele mai vechi timpuri până astăzi. 
Există ipocriți de vocație, dar și ipocriți de ocazie (așa cum suntem toți). Ipocriții se 
regăsesc atât printre străini, cât și printre cei apropiați, atât la serviciu cât și acasă. Peter
Demeny îi radiografiază pe toți: copilul, soția-soțul, părintele, fratele, ruda, prietenul, 
amantul, șeful, angajatul, profesorul, elevul, etc.(G.M.N.) 
Editura Cartea Românească, Colecția Publicistică.Eseu, 2013, 112 pp.

Margaret Atwood - Alias Grace
Romanul este bazat pe o întâmplare reală: în 1843, Thommas Kinnear și menajera sa s
unt uciși. Doi servitori, un bărbat și o tânără femeie, sunt acuzați. El este spânzurat, iar
ea, Grace Marks, este închisă pe viață. Pornind de la misterioasa Grace, Margaret At-
wood construiește un univers ficțional dominat de incertitudine. A fost Grace vinovată?
Dacă da, de ce a ucis? Tehnica narativă, care amintește de Virginia Woolf, nuanțează 
complexitatea minții umane, care poate oricând trăda predictibilul. (G.M.N.)
Editura Leda, 2013, 672 pp.

Anne Applebaum - Gulagul: o istorie
Pe un ton critic, deloc surprinzător într-un asemenea context, Anne Applebaum a reușit
să închege o lucrare solidă, menită să îi inițieze pe cei interesați în istoria Gulagului. De
la originile acestui sistem, la prezentarea vieții de zi cu zi a prizonierilor, la legi, obi-
ceiuri, moralitate, sexualitate, limbaj, interacțiunile dintre deținuți și supraveghetori, ori
lupta pentru supraviețuire, cartea abundă în varietate. Applebaum s-a folosit de mărturiile
supraviețuitorilor, prin interviuri sau memorii, precum și de studiul arhivelor, însă abor
darea este specifică jurnalismului modern.(M.G.P.)
Editura Humanitas, Colecția Istorie, 2011, 684 pp.  

Anna Politkovskaia - Rusia lui Putin
În cartea aparută în original în anul 2004, Politkovskaia prezenta o imagine sumbră a 
Rusiei moderne, acolo unde încă erau menținute aparatele statului polițienesc, unde ar
mata producea sclavi, iar justiția era obstrucționată de personaje influente. Nu i-a scăpat
din vedere nici conflictul din Cecenia, de unde reiese dezgustul față de atitudinea armatei
ruse. Se conturează un ton critic la adresa administrației de la acea vreme, autoarea con
siderând că societatea apatică se face responsabilă pentru toate aceste politici. Anna 
Politkovskaia a fost ucisă în 2006, chiar în ziua în care președintele Vladimir Putin îm
plinea 54 de ani.(M.G.P.)
Editura Meteor Press, 2008, colecția Istorie contemporană, 304 pp.
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Autor: Toma Greavu 
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Portretul-mentori și discipoli (II)

Fotografii din expoziția cu același nume, realizate de membrii Clubului de Arte Vizuale "Art
Media" al Liceului de Artă "Carmen Sylva" din Ploiești, sub coordonarea prof. dr. Ioan Mihai
Cochinescu și cu sprijinul Asociației "Total Art" a aceluiași liceu.

Autor:
prof. dr. Ioan Mihai
Cochinescu

Autor:
prof. dr. Ioan Mihai
Cochinescu

R.O.C.A.D.A. aprilie 2013         26



Bonus

Autor:
Ioana Neculea

Autor:
Monica Șchiopu

R.O.C.A.D.A. aprilie 2013         27



Bonus

Autor:
Monica Ioana Soare

Autor:
Diana Lemnaru

R.O.C.A.D.A. aprilie 2013         28



Bonus

Autor:
Ioana Miruna Antonescu

Autor:
prof. Mădălina Matei

R.O.C.A.D.A. aprilie 2013         29



Bonus

Autor:
Radu Oprea

Autor:
Raluca Iordache

R.O.C.A.D.A. aprilie 2013         30



BonusBonusBonus

Autor:
Claudiu Șarpe

Autor:
Ioana Neculea

R.O.C.A.D.A. aprilie 2013         31



R.O.C.A.D.A
rocada.webs.com

ISSN 2286 ˘ 1610         
ISSN−L 2286 ˘ 1610


