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Încet, degetele desfac pacheţelul de zahăr înghesuit lângă ceaşca de cafea. Cubul de zahăr se scufundă în lichidul întunecat, 
degetele apucă linguriţa care începe să-l agite fără grabă. Un sunet molatic iese din pereţii ceştii, ca un cântec de leagăn 
îngânat în aceeaşi succesiune de note. Bărbatul are în jur de şaptezeci de ani. Părul îi e aranjat cu grijă, cămaşa – fără nicio 
cută, nici măcar cea mai mică ; poartă un sacou de catifea şi stă singur la masa aşezată în colţ, chiar lângă fereastra bistroului. 
Ziarul apărut în acea dimineaţă i se odihneşte lângă braţul stâng. După ce soarbe două înghiţituri, îl despătureşte domol şi 
se afundă în lectură. Alt loc, alt anotimp... Încet, îşi alege câteva mere de pe tarabă, braţul celălalt rămânând imobil, trecut 
prin baierele sacoşei de cumpărături. E ora şapte dimineaţa, iar piaţa tocmai s-a deschis. Aerul e încă răcoros, dar căldura 
soarelui începe să crească. Un şal mare, albastru, i se odihneşte pe umeri, părul alb îi este strâns în coc, iar florile desenate 
pe rochie se asortează cu şalul. Două imagini obişnuite, două persoane în vârstă precum atâtea altele, pe care le vedem 
oriunde, oricând. Care nu supără pe nimeni, care nu stânjenesc cu nimic, care intră pur şi simplu în câmpul nostru vizual, 
pentru câteva secunde, abia dacă le zărim. Înainte să se retragă, să se facă nevăzute. Încet.

Laurent Couderc 
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Plăcerea scrisului şi raportul cu tehnologia sunt, aşadar, bine 
delimitate, în ceea ce vă priveşte... 

Am învăţat să mă apăr. Să-mi protejez, în primul rând, intimitatea şi 
independenţa. Independenţa financiară, mai ales, care e primordială, 
dar şi cea care ţine de utilizarea timpului, pentru că trebuie să am linişte. 
Ca acei yoghini care meditează la mersul lumii şi la propria lor devenire. 
M-am obişnuit să mă cufund în mine în fiecare zi în care scriu. Fără acest 
exerciţiu îmi este imposibil să fac literatură de calitate. Pe de altă parte, 
nici nu se pune problema să scriu o carte în două săptămâni, să lucrez zece 
ore pe zi. Scriu periodic, constant, în fiecare dimineaţă, dar nu mai mult 
de două pagini. După-amiaza, nu reuşesc decât să citesc. Putem asemui 
acest proces repetitiv, cotidian, al scrisului cu ceea ce fac doamnele care 
tricotează un pulover, fără să se grăbească, gândindu-se în altă parte. Şi 
ele îşi derulează în minte filmul întregii vieţi. Tot felul de lume se poate 
perinda în jurul femeii care tricotează; ea va repeta aceleaşi gesturi fără 
încetare. Acelaşi lucru se întâmplă oarecum cu mine, nu îmi place să mă 
grăbesc. Mi-a luat 14 ani să scriu trilogia Orbitor. 

Cum va fi scriitorul de mâine ?

Scriitorul nu s-a prea schimbat în ultimii 3 000 de ani şi nu cred că va suferi 
mutaţii fundamentale în viitor. Dorinţa de a face literatură vine dintr-o 
nevoie de lirism şi de poezie, iar acest tip de nevoie va exista mereu. Arta 
literară nu se va stinge în arta de a scrie scenarii de film sau în publicitate. 
Cât timp vor exista oameni, ei vor continua să scrie ficţiune. Cum va 
arăta aceasta ? Dintr-un anumit punct de vedere, o mulţime de forme 
artistice coexistă deja unele cu altele. Probabil că vom avea şi mai târziu 
amestecul cu care ne-am obişnuit deja, de literatură elitistă, literatură 
comercială, erotică, o varietate foarte mare de genuri literare. Omul are 
nevoie de poveşti şi de ficţiune. În plus, scriitorii sunt toţi foarte diferiţi. În 
acelaşi timp, cred că posteritatea nu trebuie să confunde opera cu omul. 
Unii scriitori, mai ales în secolul 20, au făcut alegeri personale şi morale 
îndoielnice, precum Céline sau Gorki, dar ar fi o greşeală să le ignorăm 
operele pe de-a-ntregul. În fiecare scriitor coexistă mai multe persoane. 
Scriitorul şi cetăţeanul locuiesc în aceeaşi fiinţă.

În ziua de azi, toată lumea scrie şi face fotografii, suntem cu toţii 
artişti...

Ceea ce trăim în prezent este transpunerea în realitate a 
idealului suprarealist conform căruia oricine trebuia să 
ajungă artist. După mine, e un lucru bun. Mai nou, cu toţii 
ne postăm fotografiile pe Instagram. Avem cu toţii dreptul 
la opinie şi la liberă exprimare pe reţelele de socializare ; 
e o formă de democratizare a lumii. De curând, Umberto 
Eco deplângea faptul că reţelele de socializare aduc în 
prim-planul atenţiei publice tot felul de imbecili şi de idei, 
să le spunem, dubioase. Cred că fiecare dintre noi are 
dreptul să se exprime, indiferent de nivelul de educaţie. A 
face discriminări de acest gen, ar fi ca şi cum am impune 
un coeficient de inteligenţă minim permis pentru a vota. 
Asta înseamnă fascism. Noile instrumente de comunicare 
sunt, pur şi simplu, expresia dezvoltării recente a valorilor 
democratice.. 

Cum priviţi, ca român, construcţia europeană ?

Dacă anumite ţări occidentale își pot permite să fie 
eurosceptice, România nu se găseşte în această situaţie. 
Intrarea în UE a fost o şansă enormă pentru noi, aş spune că 
mai importantă chiar decât revoluţia. Dacă citim sondajele, 
românii sunt foarte satisfăcuţi de Europa şi puţin dintre ei 
o resping. O Europă unită e o şansă din orice unghi ai privi. 
Ar trebui să mergem chiar mai departe, spre o mai mare 
integrare, la toate nivelurile, economic şi cultural. Însă, nu 
putem să trecem problemele existente sub tăcere. Situaţia 
în care ne găsim, odată cu criza refugiaţilor, e complet 
inedită pentru Europa. Şi necesită multă înţelepciune şi 
diplomaţie. Dacă ar fi să tragem o concluzie, după părerea 
mea, Europa se confruntă cu patru ameninţări importante. 
Rusia, mai agresivă ca niciodată la graniţele estice ale 
Europei, pericolul terorismului islamist, criza greacă şi, în 
sfârşit, imigraţia necontrolată. Libera circulaţie este unul 
dintre drepturile cele mai importante obţinute de către 
cetăţeni, dar toată această imigraţie trebuie supravegheată 
mai bine. Citeam, nu demult, că numărul extremiştilor care 
au intrat în Europa printre migranţi este estimat la 5 000 de 
persoane.

Credeţi că România se vede nevoită să accepte prea 
multe reglementări, că i se impun prea multe limite, 
sau că e oarecum lipsită de imaginaţie ?

În mod ideal, după 1989, România ar fi trebuit să-şi gă-
sească singură o cale de urmat, dar nu avea cum să o facă. 

Era o ţară în agonie, un cadavru îngheţat lăsat la voia întâmplării. După 
al Doilea Război mondial, Europa occidentală a beneficiat de Planul 
Marshall. Europa de Est nu a avut şansa unui astfel de plan regional deşi 
acesta ar fi fost necesar. Ar fi trebuit ca marile democraţii să intervină 
din punct de vedere financiar, cu ajutoare logistice şi cu un transfer de 
experienţă pentru a uşura normalizarea situaţiei ţărilor din Est. Din 1990 
încoace, toate schimbările democratice intervenite au fost consecinţa unor 
directive străine; nimic nu a venit din direcţia României. Dacă astăzi ţara 
este cât de cât democratică, aceasta este rezultatul unor factori externi. 
Cadrul constrângător a fost conceput pentru binele ţării. E interesant de 
remarcat faptul că acest cadru s-a confruntat cu o rezistenţă puternică 
în România. S-a întâmplat ca şi cu acei elevi răi care, în ciuda ajutorului 
primit, păstrează în sinea lor ceva ce îi trage constant înapoi. Vorbind 
despre acest tip de situaţie, Mircea Dinescu spunea, de altfel, că românii 
nu pot fi schimbaţi în nemţi pentru ca lucrurile să meargă mai bine. Facem, 
deci, ce se poate cu ce avem şi încercăm să ne rezolvăm problemele. Să 
nu uităm că 40% dintre români nu au, nici azi, canalizare şi că toaletele lor 
se găsesc în fundul curţii. Poporul român face progrese, dar în ritmul său. 
Mai mult, după cum spunea recent şi Herta Müller, aproape 40% dintre 
patronii români de media, dintre cei care formează elita politică sau 
mediul de afaceri sunt foşti membri ai aparatului comunist sau urmaşii 
lor. Până la urmă, a trebuit ca românii să improvizeze. Fibra democratică 
se pierduse în meandrele istoriei, iar societatea civilă era ca şi inexistentă 
în 1990. De fapt, ceea ce s-a întâmplat cu noi este cât se poate de logic. 
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A consemnat Benjamin Ribout.
Foto : D.R.
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Regard : Vă gândiţi vreodată la modul în care vă sunt receptate 
cărţile ?

Mircea Cărtărescu : Cât se poate de spontan, aş spune că destinatarii 
cărţilor mele sunt toţi cei care îmi seamănă sau cei care vor să afle ce 
se întâmplă în mintea mea. Franz Kafka a scris o parabolă excepţională 
despre acest lucru. Cineva, spune el, a venit şi i-a decupat o deschizătură 
în partea din spate a capului ; în dreptul ei, s-a strâns o mulţime de oameni 
care încearcă să zărească ce se întâmplă înăuntru. Or, îmi este imposibil 
să văd ce sau cine se găseşte în spatele meu. Mi-ar plăcea să fiu primul 
cititor al propriilor mele cărţi şi să mă pot vedea din exterior, dar acest 
lucru îmi este cu desăvârşire interzis deoarece eu mă găsesc în interiorul 
volumelor mele. 

Vă surprindeţi atunci când vă recitiţi cărţile ?

Nu le recitesc niciodată, cu excepţia lecturilor publice pe care le fac. 
Câteodată, rândurile pe care le citesc îmi plac, alteori mă regăsesc în faţa 
unor texte care îmi sunt total străine, ca şi cum altcineva le-ar fi scris în 
locul meu. Este un sentiment foarte ciudat. După părerea mea, cărţile 
foarte bune sunt cele care pot fi înţelese pe mai multe paliere, dintr-un 
punct de vedere cuprinzător şi de către oameni cât se poate de diferiţi. 
Spre exemplu, Crimă şi Pedeapsă : o putem considera un excelent roman 
poliţist dar şi, la fel de bine, o lucrare metafizică sau teologică. De fapt, 
o carte este precum un bufet suedez : vă alegeţi şi vă luaţi ce vă place, 
lăsând restul deoparte. 

Ce relaţie aveţi cu noile instrumente de lucru, de comunicare, mai 
ales cele care ţin de noile tehnologii ?

Întreţin raporturi de-a dreptul paradoxale cu tehnologia. Îmi place 
tehnica şi sunt la curent cu tot ce înseamnă electronică şi informatică, 
pentru că mă interesează foarte mult. Citesc enorm pe e-reader şi ador 
senzaţia. În cazul meu, plăcerea este aceeaşi ca în cazul unei cărţi 
obişnuite, deoarece asociez cititul cu senzaţia de comoditate. Citesc 
întins pe pat, or un e-reader nu pune niciun fel de probleme din acest 
punct de vedere. În fapt, o carte digitală este mai perfecţionată decât 
un computer obişnuit, deoarece e mult mai intuitivă ; e foarte uşor să 
răsfoieşti o carte, chiar electronică, ceea ce e imposibil de făcut cu un 
computer, ce seamănă cu papirusurile antice, pe care le tot derulezi 
la infinit. Cu e-readerele nu mai ai problema asta. În afară de faptul 
că sunt uşoare şi că poţi stoca pe ele mii de volume, aparatele acestea 
seamănă cu cărţile, poţi să le răsfoieşti paginile, chiar şi zgomotul foii 
de hârtie întoarse este reprodus identic. E nemaipomenit, mai ales când 
călătoreşti. Mă fascinează toate gadgeturile astea. Cu atât mai mult 
cu cât – şi aici este paradoxul de care vă vorbeam – nu scriu decât de 
mână, nu folosesc niciodată computerul când scriu o carte. Scriu foarte 
atent, cu litere fine, mici, fără ştersături. Prin urmare, sunt mai degrabă 
ambivalent, pentru că, pe de-o parte, lucrez  într-un stil tradiţional şi 
artizanal, dar pe de altă parte mă simt ca peştele în apă în universul 
electronic. Am uneori impresia că am 20 de ani şi că m-am născut cu 
mouse-ul în mână.

Stilul şi scriitura cu totul 
personale ale lui 
Mircea Cărtărescu 
(59 de ani) au devenit 
adevărate instituţii 
în literatura română 
contemporană. 
Opera intens poetică, 
trăgându-şi substanţa din 
inconştient, precum şi 
ochiul scrutător ale autorului 
analizează cu luciditate, 
din perspective inedite, 
societatea în care trăim. 

Scriu 
numai 
de mână
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Khar and Partners este un start-up, adică o întreprindere tânără şi inovatoare, 
cu un mare potenţial de creştere, ce ocupă două încăperi luminoase, într-o 
casă modernă, cu verandă de sticlă, dintr-un frumos cartier al Sibiului ; pe 
unul din pereţii interiori, numele Khar and Partners este scris în relief cu 
litere de culoarea merelor verzi. Aproape că te-ai crede în Silicon Valley. 
Produsul far al companiei se numeşte Sowat şi este un sistem de filtrare 
a apei, fără aditivi chimici, prin care aceasta devine rapid potabilă. În 
principiu, nu este ceva iesit din comun, respectiva tehnologie fiind folosită 
de ani de zile în domeniu. Şi totuşi, Sowat este pe cale să revoluţioneze 
accesul la apă potabilă.

«  Trebuia construită o maşină compactă, împreună cu un palet care să-i 
uşureze transportul, explică Pascal Fesneau, directorul societăţii clujene 
Energom care s-a ocupat de producerea industrială a sistemului Sowat. 
În caietul de sarcini transmis de Khar and Partners se cerea, de asemenea, 

un utilaj robust, capabil să suporte condiţii climatice extreme.  » Aceste 
avantaje îi permit să facă faţă unor situaţii de urgenţă, în caz de inundaţii 
sau în tabere de refugiaţi, acolo unde Sowat poate furniza în fiecare zi o 
cantitate individuală de douăzeci de litri de apă potabilă pentru 5 000 de 
persoane. «  Nu avem pretenţia că rezolvăm problema apei în lume; nu 
o putem produce acolo unde ea nu există. Dar cele mai multe tabere de 
refugiaţi se află în apropierea unei surse de apă  », precizează Khaled Al 
Mezayen, directorul firmei Khar and Partners.

Şi nu trebuie mers prea departe pentru a verifica utilitatea acestui sistem. 
În România, peste 35% din populaţie nu are nici acum acces la apă curentă. 
Există sate ai căror locuitori au drept unică opţiune apa din fântâni, care nu 
este întotdeauna potabilă. După ce a vândut un sistem Sowat unui spital 
din Ghana şi alte două unei podgorii din Armenia, tânăra companie a lansat 
de curând un program de finanţare solidară prin intermediul platformei 

Kickstarter.com, în vederea instalării sistemului în cinci 
sate din împrejurimile Sibiului.

În povestea companiei Khar and Partners se întâlnesc 
România, Siria şi Franţa. Directorul şi co-fondatorul ei se 
numeşte Khaled Al Mezayen. Tânărul în vârstă de treizeci 
de ani, sirian după tată, român după mamă, este legat 
sentimental şi de oraşul francez Toulouse. Fost jucător 
de rugby şi campion universitar al Franţei, Khaled Al 
Mezayen mai păstrează din această pasiune un balon 
oval al echipei pariziene Stade français care tronează în 
biroul său. A făcut studii de farmacie si de comerţ, apoi a 
lucrat câţiva ani în Franţa, pentru ca, în octombrie 2013, 
să fondeze, împreună cu fostul său patron, societatea 
Khar and Partners.

«  Pentru amândoi, Sibiul a fost o dragoste la prima 
vedere, în plus România nu este doar o ţară cu salarii 
mici, aici se găsesc şi ingineri foarte buni, asigură Khaled 
Al Mezayen. Dar mai ales, aici totul este încă de făcut. 
În ţară, doar patru societăţi deţin acelaşi cod CAEN de 
cercetare şi dezvoltare în agricultură şi inginerie, ca şi 
noi. » Omul a angajat rapid doi tineri ingineri agronomi 
români, în vârstă de 26 şi 27 de ani şi formaţi în sud-vestul 
Franţei. A venit apoi şi un al treilea tânăr, de 23 de ani, 
încă student. O contabilă şi o secretară completează 
mica echipă. «  Avansăm pe dibuite, învăţând în acelaşi 
timp. Uneori, partenerul meu de afaceri sau unii dintre 
investitori ne mai readuc cu picioarele pe pământ  », 
zâmbeşte Khaled Al Mezayen.

Khaled Al Mezayen lucrează, de asemenea, la un sistem 
de seră optimizat pentru cultura plantelor furajere 
ecologice, care ar trebui să aibă un randament superior 
celui existent, în acest moment, pe piaţă. Cercetările sunt 
în desfăşurare.

Regard : Ce s-a întâmplat, de fapt, în luna 
ianuarie, în munţii Ţarcu ?

Magor Csibi : Întâi de toate, vă propun să 
vedem contextul în care s-au petrecut lucrurile. 
În primăvara anului trecut, asociaţia noastră a 
derulat un program de reintroducere a paispre-
zece zimbri în zona munţilor Ţarcu. Pentru 
aceste animale, prima iarnă este etapa decisivă, 
cea a reuşitei sau a eşecului procesului de acli-
matizare prin care trebuie să treacă grupul. 
Cele patru exemplare s-au dovedit a fi foarte 
slabe şi au avut mari dificultăţi de adaptare la 
viaţa sălbatică. Pe de altă parte, grupul are un 
instinct de conservare colectiv, ceea ce a făcut 
ca acei zimbri percepuţi de ai lor ca inferiori să 
fie îndepărtaţi tocmai pentru a nu atrage atenţia 
prădătorilor asupra întregii turme. Am verificat, 
şi putem spune cu certitudine că doi dintre cei 
patru au fost ucişi de câini. În ceea ce-i priveşte 
pe ceilalţi doi bizoni, am constatat că prezentau 
urme de muşcături, dar nu am putut stabili 
o legătură directă între acestea şi moartea 
animalelor.
Când am început acest proiect de repopulare, 
nu am avut niciun moment intenţia de a plasa 

zimbrii într-o poziţie de forţă faţă de restul faunei 
zonale. Ne-am aşteptat că vor fi atacaţi de către 
prădători. Dacă cei patru zimbri ar fi fost atacaţi 
de lupi, nu ne-am fi implicat deoarece situaţia ar 
fi fost în firea lucrurilor.

De unde vin aceşti câini sălbăticiţi care se de-
plasează în haită şi care atacă alte animale ?

Vorbim despre trei cazuri  : câini care au fost 
capturaţi în oraşe şi aruncaţi în afara lor, câini 
care au fost pur şi simplu abandonaţi, dar şi 
animale aflate la o a doua generaţie, deci năs-
cute într-un mediu sălbatic sau semi-sălbătic.

De ce vă preocupă acest fenomen ? Până la 
urmă, câinii nu sunt şi ei animale ca oricare 
altele ?

Nu în mediul forestier. Lupul e mult mai bine 
integrat decât câinele în acest tip de ecosistem. 
Modul în care vânează nu perturbă echilibrul 
existent. Câinii au un comportament oportunist 
şi deranjează toate celelalte animale. Obiceiurile 
lor de vânătoare ca şi restul conduitei lor diferă 
fundamental de cele ale celorlalte mamifere. 

Fauna forestieră coabitează cu lupii de mii de 
ani, a ajuns să le cunoască modul de acţiune 
şi ştie cum să se protejeze. Prezenţa câinilor o 
perturbă. 

Pe de altă parte, câinii se reproduc mult mai 
rapid decât lupii...

Într-adevăr, lupii nu se vor înmulţi niciodată 
mai mult decât este cazul pe teritoriul pe care 
îl domină. Câinii sunt lipsiţi de acest instinct, 
deoarece s-au obişnuit să trăiască în preajma 
omului şi nu au păstrat acest tip de legătură 
cu natura. Câinii se înmulţesc exponenţial şi 
ar putea depăşi, în curând, numărul lupilor. Cu 
toate acestea, nu există o concurenţă directă 
între ei; lupii sunt, încă, cei mai puternici. 
Problema actuală vizează cantitatea de hrană 
disponibilă. În cazul în care câinii vânează, 
perturbă comportamentul tuturor animalelor 
pădurii, iar lupii vor întâmpina dificultăţi în 
a-şi găsi prada. Echilibrul forestier va fi pus în 
pericol şi nu putem să estimăm, deocamdată, 
consecinţele noii stări de fapt.

O mică firmă din Sibiu, creată în 2013, propune un 
nou sistem de producere a apei potabile. Denumit 
Sowat, acesta ar putea fi cea mai bună soluţie la 
problema accesului la apă potabilă în situaţii de 
urgenţă, în special în cazul taberelor de refugiaţi.

Câinele devine lup
Un interviu realizat de Jonas Mercier. 

Foto : Mihai Vasile / Mediafax

La jumătatea lunii ianuarie, patru zimbri au fost găsiţi morţi în munţii Ţarcu, în vestul ţării. 
Analizele efectuate au arătat că doi dintre ei fuseseră ucişi de câini vagabonzi sălbăticiţi. 
Magor Csibi, directorul filialei române a organizaţiei WWF (World Wildlife Fund), ne 
explică circumstanţele în care s-a produs incidentul, precum şi cauzele apariţiei şi dezvoltării 
haitelor de câini care perturbă echilibrul ecologic al ecosistemelor forestiere.

ÎN CĂUTAREA 
APEI



Regard  : Cum aţi caracteriza actuala stare de spirit 
din Republica Moldova ?

Petru Negură : Dezamăgirea este mare. Alianţa pentru 
integrare europeană, adusă la putere de un val de mişcări 
sociale, s-a autoproclamat pro-europeană, ceea ce a avut 
drept rezultat un val încă şi mai mare de reforme care 
au apropiat Moldova de UE, în special în ceea ce priveşte 
liber-schimbul şi obţinerea vizelor. În acelaşi timp, însă, 
au avut loc privatizări obscure şi operaţiuni bancare ne-
transparente. Totul a culminat cu cel mai mare furt din 
istoria acestei ţări, în acea faimoasă noapte de noiembrie 
2014, când un miliard de dolari, adică o treime din PIB-ul 
ţării, a dispărut din băncile moldoveneşti (a se vedea convorbirea cu Adrian 
Lupuşor, pag. 56-58, din numărul 71 al revistei Regard, iulie 2015, n.r.). 
Avem prin urmare de a face cu o clasă politică criminală şi în acelaşi timp 
extrem de cinică. Partidul Democrat aflat la putere, şi condus de Vladimir 
Plahotniuc, cel mai mare oligarh al ţării, se multumeşte să pună faptele 
într-o lumină proastă şi să mimeze 
un fel de luptă anti-corupţie prin 
eliminarea unor adversari.

Ce anume face ca distincţia 
între pro-europeni şi pro-ruşi să 
nu mai fie de actualitate ? 

Faptul că este în întregime conjunc-
turală, oportunistă şi deci secun-
dară. Cam aşa cum a fost virajul 
european luat de partidul comu-
nist aflat la putere în 2005. Într-o 
anumită măsură, manifestaţiile 
importante din iarna asta au fost 
instrumentalizate de grupuri de 
interese. Ceea ce primează nu este 
relaţia Est-Vest ci acapararea sis-
temului şi interesele private. Fap-
tele trebuie privite mereu cu mare 
prudenţă. În schimb, şi acest lucru 
este important, oamenii care au 
participat la manifestaţii au fost 
oneşti în demersul lor şi sincer 
revoltaţi de ceea ce se petrece pe 
plan politic.

Cine sunt aceşti manifestanţi ?

Este o masă de perdanţi ai siste-
mului. Noi suntem cei care ţinem 
să îi împărţim cu orice preţ în 
categoriile pro-Russia, pro-UE sau 
pro-România. Eu aş zice că 80% 

dintre moldoveni sunt împotriva unei apropieri de România. Independenţa 
ţării este tocmai elementul care face ca diversitatea să fie posibilă, asemenea 
unui status quo echilibrat. Orientarea pro-România este complementară 
celei pro-UE, dar cele două nu coincid 100%. Pe de altă parte, nostalgicii 
Rusiei nu sunt numeroşi, în schimb cei ai Uniunii Sovietice sunt în număr 
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Acum un an, Regard discuta cu 
analistul Adrian Lupuşor despre 
situaţia economică, dezolantă la 
vremea aceea, a Republicii Moldova. 
Un an mai târziu, viitorul ţării 
continuă să fie sumbru. 
De data aceasta, Regard stă de vorbă 
cu Petru Negură, doctor în sociologie 
la Şcoala de înalte studii în ştiinţe 
sociale (EHESS) de la Paris şi 
specialist al regiunii în care se află 
Republica Moldova.

Entuziasmaţi şi emoţionaţi, spectatorii se ridicară în picioare, aplauzele 
lor făcând să se cutremure sala. Români, de etnie rromă sau nu, un 
ambasador (cel al Elveției), împreună cu soţia, un adolescent rrom care 
fusese ajutat să iasă dintr-o stare de sărăcie extremă, un rrom consilier 
guvernamental, câteva fiziciene românce, absolvenți de științe politice, 
români de etnie maghiară, eleve de liceu, o femeie de serviciu, o creatoare 
de bijuterii, studenți străini și mulţi mulţi alţii. Indiferent de origine și de 
parcursul personal, cu toții voiau să arate cât de mult îi tulburase piesa 
de teatru interpretată, la Clubul Țăranului, de trupa de actori condusă 
de Alina Şerban, o tânară româncă de etnie rromă, actriță și autoare de 
texte dramatice, absolventă a prestigioasei școli de teatru britanice Royal 
Academy of Dramatic Art. Preț de o seară, forța textului și magia teatrului 
deveniseră palpabile, reușind să-i unească pe toți acei oameni, atât de 
diferiți, într-una şi aceeași emoție. Într-un moment în care, în Europa, se 
ridică tot mai multe bariere, în care se înmulțesc discursurile despre o 
pretinsă imposibilitate de a trăi împreună unii cu ceilalți – refugiați, rromi, 
migranţi, cei mai săraci oameni –, ceea ce s-a întâmplat în acea sală din 
București a dovedit cu brio contrariul, devenind o ilustrare a tot ceea ce 
natura umană poate lega.    

Și totuși, tema piesei – cei 500 de ani de robie a rromilor în România și 
consecințele acestei istorii trecute sub tăcere – promitea să scoată la 
lumină răni și suferințe îndelung ascunse. Au fost voci de Casandre 
funcţionăreşti care spuneau  : cuvântul «  robie  » îi va diviza pe oameni, 
nu-i va uni. Ar fi fost mai bine ca lucrurile să fie cumva înfrumuseţate, 
ca brutalitea să fie uitată pentru a face posibilă unitatea. Alina Şerban a 
preferat să facă cealaltă alegere. Aducând pe scenă, grație unei construcţii 
dramatice ingenioase, personaje istorice, ea a dat glas vorbelor stăpânilor 

care îi considerau pe robi mai prejos de animale şi reticențelor Bisericii 
ortodoxe de a se despărți de o forță de muncă gratuită. În fața acestei lipse 
de umanitate, Alina Şerban a făcut să răsune pe scenă, cu forţă, curajul și 
demnitatea unor oameni politici români care s-au bătut pentru a pune 
capăt «  marii rușini  », de care vorbea Mihail Kogălniceanu. Autoarea 
a căutat, apoi, cu subtilitate, să afle ce mai reprezintă această pagină 
ocultată din istoria României în relațiile interumane din ziua de azi. 
Personajele sale nu sunt în alb și negru, rromii nu gândesc cu toţii la fel, 
ba chiar se şi ceartă vehement între ei despre necesitatea de a mai vorbi 
despre acest subiect. Dar iubirii nu-i pasă de etnie şi aduce împreună 
doi studenți. Însă el nu înțelege rana pe care ea o poartă în suflet şi nici 
suferința provocată de vorbele repetate mereu în jur, cum că « țiganii sunt 
toți o apă și un pământ ».    

La sfârșitul spectacolului, publicul a stat mult timp de vorbă cu actorii. 
«  Sunt studentă, sunt româncă și, ca mulți alții, nu cunoșteam absolut 
nimic despre capitolul ăsta de istorie. Mulțumesc pentru că m-ai ajutat 
să-l descopăr. Acum înțeleg mai bine multe lucruri  », îi spunea o spec-
tatoare Alinei Şerban. O actriță rromă mărturisea că nici ea nu știa mare 
lucru despre respectiva perioadă istorică. Un dialog plin de căldură și 
de întrebări se lega între românii rromi si ne-rromi. În seara aceea, piesa 
« Marea rușine » a fost prezentată doar într-o variantă brută, de lectură 
scenică, fără decoruri, fără costume, fără niciun alt artificiu… Pentru a 
continua, Alina Şerban și actorii săi au nevoie de un teatru, de un sponsor 
care să se implice și să le ofere instrumentele de lucru pentru realizarea 
unui spectacol complet. Înainte de a părăsi sala, un grup de tineri în jur 
de trezeci de ani o îndeamnă : « Trebuie să continuați, piesa asta trebuie 
jucată în toată România ! Și în străinătate ! »

CRONICA
Isabelle Wesselingh
j u r n a l i s t ă  l a  A g e n ț i a  Fra n ce - P r e s s e

« Marea ruşine » care uneşte

Ce amploare a luat acest fenomen al câinilor sălbăticiţi, 
în România ?

E greu de spus. Nu ştim nici măcar care este numărul exact 
al urşilor, deşi aceştia sunt mult mai uşor de reperat decât 
lupii şi câinii. La nivel naţional, ONG-urile specializate în 
supravegherea carnivorelor mari consideră că efectivele 
câinilor sălbăticiţi se ridică de la câteva zeci de mii la la 
mai mult de o sută de mii de exemplare. În aceste condiţii, 
managementul câinilor vagabonzi din oraşe rămâne, însă, 
chestiunea cea mai urgentă. În foarte multe cazuri, primăriile 
capturează câinii şi le dau drumul în natură, în afara zonelor 
urbane. Prin urmare, ar trebui, mai întâi, ca legea să fie 
respectată, iar apoi să aflăm câţi câini au ajuns să trăiască în 
sălbăticie, să le urmărim comportamentele de migraţie, de 
vânătoare, de reproducere, în aşa fel încât să putem elabora 
o strategie în acest sens.

Problema aceasta e cu totul nouă ?

Oarecum da. De câţiva ani, din ce în ce mai mulţi observatori 
cu experienţă de teren ne spun că numărul câinilor 
sălbăticiţi creşte în păduri. De când autorităţile încearcă să 
se descotorosească, cu orice preţ, de câinii vagabonzi, la 
presiunea locuitorilor oraşelor, prezenţa acestor animale 
în păduri devine obişnuită. Exista deja o întreagă populaţie 
de câini vagabonzi în jurul marilor parcări sau la marginea 
drumurilor naţionale, dar nu era vorba de haite şi, cu atât 
mai puţin, de prădători dominanţi. La această oră, în munţii 
Ţarcu, haita dominantă este cea a câinilor şi nu cea a lupilor 
sau a oricăror alte animale.

Aceşti câini pot deveni periculoşi pentru om, pentru cei 
care fac drumeţii, mai ales ?

Pericolul există, mai ales dacă populaţia de câini ajunge 
să se înstăpânească pe un anumit teritoriu. La ora actuală, 
putem presupune că animalele nu sunt încă foarte sigure pe 
ele şi că mai dau târcoale gospodăriilor, satelor şi aşa mai 
departe. În momentul în care vor ajunge să-şi cunoască mai 
bine teritoriul, ca în cazul câinilor ciobăneşti, atunci situaţia 
va deveni destul de complicată. 

Concretizarea deciziilor.
Instantaneu.

PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU O ADEVĂRATĂ PLĂCERE A ȘOFATULUI,
ÎN DEPLINĂ SIGURANŢĂ, CU ANVELOPE CARE TRANSFERĂ INSTANTANEU
DECIZIILE DUMNEAVOASTRĂ PE ȘOSEA.
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mulţumeşte partenerilor săi

mare. În ochii oamenilor sărăciţi şi spoliaţi, Uniunea vamală 
rusă este fantasma unui paradis pierdut, de stabilitate politică 
şi economică, precum şi o sumă de certitudini.
 

De ce a fost ratată tranziţia post-sovietică ?

În 1999, imediat după criza rusă şi înainte de venirea lui Putin 
la putere, 70% din populaţia Moldovei trăia sub pragul de 
sărăcie absolută. Era o realitate care sărea în ochi, mai ales în 
sate si în oraşele mici, lăsate în voia soartei. Situaţia s-a mai 
îmbunătăţit de atunci încoace, dar oamenii se simt şi astăzi 
tot atât de săraci. În plus, moldovenii se consideră mai săraci 
decât în epoca sovietică. Executivul nu mai are bani nici măcar 
pentru a plăti salariile şi aşteaptă disperat un împrumut de 
150 de milioane de euro din partea României, condiţionat însă 
de existenţa unui stat de drept. Toate acestea alimentează un 
sentiment de furie şi de umilire. Nostalgicii epocii sovietice 
sunt numeroşi, indiferent că vorbesc română sau rusă. La ţară, 
acolo unde majoritatea populaţiei este românofonă, discursul 
dominant este evident : « înainte era mai bine » sau « Europa nu 
ne-a adus decât sărăcie ».

Cine profită de pe urma acestei instabilităţi ? 

Începând din decembrie anul trecut, doi poli, aparent opuşi, 
organizează manifestaţii comune « anti-sistem ». Pe de-o parte, 
sunt pro-europenii din platforma DA – Demnitate şi adevăr, 
care, între timp, au fondat un partid ; de cealaltă parte, avem 
partidul socialist si partidul lui Renato Usatîi, mai vizibil pro-
ruse. De altfel, Renato Usatîi, care este în acelaşi timp şi primarul 
oraşului Bălţi, al treilea ca mărime din ţară, nu este doar un 
magnat ci şi un criminal (căruia site-ul Rise Project i-a consacrat 
o anchetă specială, n.r.). Oportunist şi populist, Renato Usatîi 
profită de valul actual de nemulţumire populară şi s-ar putea 
să ajungă la putere. Va şti atunci să se întoarcă spre Europa dar 
numai dacă acest lucru îi va servi propriile interese. Sigur că 
guvernul vântură prin faţa europenilor sperietoarea apropierii 
de Moscova dacă Usatîi şi socialiştii ajung la putere. Riscul 
acesta este real, mai ales că oamenilor li s-a făcut lehamite de 
«  pro-europenii  » corupţi. Dacă SUA, Europa şi România vor 
continua să fie complicii unui asemenea guvern, vor aduce tot 
mai multă apă la moara Rusiei. 


