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Am  tot  încercat  să  evit  să  fiu  cunoscut  ca  om  cu intenții malefice, toată lumea face acest lucru. Însă atunci când reușești  să dai  din rău în mai rău,  ajungi  să iți  pui  întrebări. Oare e ceva greșit la mine? Fac ceva rău? Nu! Nu e rău ceea ce faci, e doar un semn că, dacă vrei să îți fie bine,  trebuie să renunți la ceea ce faci. Toate acestea duc la o altă multitudine  de  întrebări,  care  parcă  încep  să  se  înmul-țească și să se certe cu tine. Un bun motiv să începi să lupți mai mult și mai mult, astfel încât, într-un final, vei pierde. Sau nu?Toate domeniile de pe piață cer din ce în ce mai multă robotizare.  Mișcări  cât  mai imaculate si întrebări  cât mai puține și cât mai ușor de dezintegrat. Tot ceea ce gravitează în jurul nostru e un vis, care începe în fiecare zi când ne ridicăm din pat. Dar lucrul rău este că, chiar dacă e vis, nu putem să ne aducem contribuția îndeajuns în  propriul vis, ceea ce îl face un coșmar. Tu ești cineva care speră că va fi în viitor liber. Dar vei fi așa? Dragă cititorule, uită de tot ce te înconjoară, scapă de temerile tale, uită de ura care se zvârcolește în tine, doar așa  vei  fi  liber.  Uneori  ne simțim controlați,  și  chiar  așa suntem.  Suntem  doar  propoziții  subordonate  în  această 

carte  întreagă  care  continuă  a  fi  scrisă  de  umbre.  Și  ele scriu atât de bine, încât chiar credem și facem exact cum scriu ele. Poate, dacă aș fi Che Guevara, aș porni o revoluție, poate aș muri încercând să  fiu liber;  de fapt pentru asta trăiesc - să fiu liber într-o lume a mașinăriilor. Presupunerile tuturor sunt cele care ne tot împing în jos,  și  care  cer  alte  presupuneri,  astfel  ajungând  la  o polemică infinită. Nemulțumiții ies în stradă, dar nimeni nu îi vede. Sunt ei invizibili, sau doar cei de sus pretind că sunt așa? Da, ei doar pretind, nu din cauză că vor ei așa, greșelile nu sunt coincidențe, totul are un fir, acela este cu adevărat invizibil.Plimbarea eternă în căutarea speranței nu te ajută cu nimic,  dar totuși  e benefică,  alergi  fără  să știi  când să  te oprești, poate că uneori sari peste lucrurile importante din viață și mai târziu regreți, dar nimic nu te oprește, tu ești cel mai puternic pentru că vrei, și din acest motiv ești cel ce reușește.
●
Răzvan Andrei Rusu

Tout le monde expérience dans un certain moment quelque chose qui éveille un sentiment qui reste dans l’âme pour toute la  vie,  ces  différents  événements  étant  tant  positifs  que  négatifs, vous influencent la vie.J’ai  personnellement  passé  par  toutes  sortes  d’événements qui étaient à la fois bons et mauvais.La vie est un enchaînement de situations et doit être affrontée avec une forte puissance.Je suis habitué à participer aux concours. J’ai opté pour les olympiades. J’ai choisi ce type de concours pour connaître mes limites et surtout pour gagner de l’expérience.J’ai été et je suis encore très timide et émotive et je ne pouvais pas contrôller ces défauts seulement en les affrontant.Cette  année-ci,  j’ai  pensé que je  dois choisir quelque chose que j’aime vraiment. J’ai décidé ainsi de participer à l’olympiade de langue française. Je savais que ma décision était une décision sage.  Rarement  une  personne  vit  durant  quelques  mois,  une expérience, ce que les autres vivent dans une vie.Dans la  premierè étape,  j’ai  été  assez  émue.  J’étais  un peu inquiète,  milliers de pensées ont causé mon inquiètude. J’ai  un seul problème, la méfiance en moi. J’ai appris puis que j’irais à l’étape suivante.  J’étais très heureuse, mais étant une introvertie par nature, je n’ai montré ça que par un sourire...dans mon âme était toutes les joies, non dans mon visage.Je  savais  que  j’aurais  beaucoup à  travailler,  mais  mon seul souci  était  la  peur.  Inquiète  la  nuit  avant  le  concours…mais  le  lendemain j’étais en forme, j’avais encore un peu de foi en moi (à ma grande surprise). 

J’ai été encouragée par mes parents, mes copines, mes amis et les  autres  êtres  chers  de  ma  vie.  Quand  je  suis  arrivé  à  la  destination,  j’ai  été  découragée,  il  y  avait  de  nombreux autres participants qui savaient plus que moi. A un moment donné je me suis demandé <À quoi suis-je ici?!> J’avais peur, mais je ne savais pas pourquoi ou de quoi. Le  temps  est  passé  rapidement.  Arrivée  à  la  maison,  mes proches m’ont posé beaucoup de questions, mais j’ai  été  assez réservée, mon principe n’est pas donné vraisemblance jusqu’à ce que je ne sois pas sûre. Le résultat a été merveilleux. À  ce  moment-là,  je  ne  savais  pas  comment  réagir,  mais pleurer…des  larmes  de  joie…pour  moi,  a  été  un  grand  rêve accompli.  Le  lendemain  après  mon  retour  de  la  tempête  de sentiments que je les ai mis dans un seul jour, j’ai annoncé mes chers qui étaient très heureux. Mais  maintenant  d’autres  préoccupations  m’attendent.  Je crois  qu’il  a  été  un  choix  merveilleux,  car  il  n’y  aura  pas  la monotonie dans ma vie, mais de tas d’émotions.Ces sentiments restent dans mon  âme pour toute la vie. La vie offre de nombreuses opportunités, mais il faut leur permettre de pénétrer son univers, laisser toujours une porter ouverte.J’ai appris maintenant qu’il faut peier non pour n’avoir pas de problèmes, mais pour demander d’avoir la force et le psychique nécessaires pour les affronter!
●
Daniela Paraschiv

Frământările noastre de-o viată    

Une expérience

Absolventă 2011 LNI Negrești. În prezent studentă la  UAIC Iași, 
Facultatea de filosofie,  Relații Internaționale

elev în clasa XII C, LNI Negrești
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„În puţinul timp liber pe care îl mai 
am, îmi place să mă ocup de unele 
lucruri pe care unii le-ar considera 
inutile, însă mie îmi aduc o adevărată 
satisfacţie. Într-un timp m-am ocupat 
de arta quilling, dar de o periodă 
încoace mă ocup de realizarea unor 
brăţări în care pun mult suflet şi 
pasiune. Confecţionarea lor nu este atît 
de complicată, însă trebuie puţină 
atenţie pentru a realiza o multitudine 
de brăţări pentru a-i bucura pe ceilalţi. 
Prin aceste brăţări îmi exprim bucuria 
din suflet pe care aş dori să o văd şi în 
această lume. Să ne legăm toţi cu 
aceeaşi brăţară a fericirii şi să evadăm 
într-un spaţiu plin de culoare, unde 
toţi uită ce sunt. Totul e pasiune 
împletită cu dorinţa de a vedea noi 
zâmbete pe chipurile voastre.”

Brătări 
artizanale

Editorial

2012 ianuarie
februarie  5

Fiecare exemplar al numărului 3 al revistei ALS  OB (prima ediție!) este însoțit de o brățară unicat, lucrată de Elsinia Guralivu, elevă în clasa a XII-a A la LNI Negrești.
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Editorial

Rubrică de picturăPe verso fiecărei pagini introductive a rubricilor veți putea admira o pictură din cadrul colecției „Emoții muzicale”.Colecția de picturi Emoții  muzicale a fost creată de prof. Răducu Pavel Eremei,  cu prilejul deplasării echipajului liceului nostru în Lituania, unde a avut loc a noua întâlnire de proiect Comenius (proiect desfășurat în perioada 2009-2011 – vezi articolul din numărul lunii noiembrie al revistei noastre). Fiecare liceu participant în proiect a primit unul dintre tablouri, tema lor fiind în ton cu tema reuniunii - „Jocuri muzicale”. Titlul proiectului a fost „Intercultural Dialogue as a Means to Develop Creativity and Innovation”. Mai jos am prezentat câteva picturi din colecție.(n.red.)

Rubrică de fotografiePe fața fiecărei pagini introductive a rubricilor veți putea admira o fotografie realizată de unul dintre următorii elevi: Simona Mihaela Plopan (LNI), Oancea Andra (LMK), Denise Pricop (LMK), Alexandra Butnaru (LMK), Diana Ionela Nimirceag (LNI).



foto: Simona Mihaela Plopan (LNI)
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„Toboșarul” (pictură de Pavel Eremei)



Interviu cu

Cristian
Iftode

Lector univ. dr. la
Facultatea de Filosofie din cadrul 

Universității București

S-a născut la 17 aprilie 1979, Câmpina (jud. Prahova).
Cursuri liceale şi bacalaureat susţinut la Colegiul Naţional 

Spiru Haret din Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Filosofie 
a Universităţii din Bucureşti în anul 2001. Studii aprofundate 
în cadrul aceleiaşi facultăţi. Între 2002 şi 2006, doctorand cu 
frecvenţă (bursier) al Facultăţii de Filosofie din Universitatea 
din Bucureşti.  Doctor în filosofie din ianuarie 2007, în urma 
susţinerii publice a tezei de doctorat cu titlul  Rolul analogiei  
în  elaborarea  metafizicii  aristotelice,  sub  conducerea 
ştiinţifică a acad. Gh. Vlăduţescu.

Membru  fondator  al  Societății  Române  de  Filosofie  şi 
membru în Comitetul Director al acestei organizaţii din 2007 
şi  până  în  prezent.  Membru  fondator  al  Asociaţiei  
Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie. Membru fondator 
al  Centrului  de  Cercetare  a  Istoriei  Ideilor  Filosofice, 
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

A  participat  la  numeroase  conferințe  naționale  și 
internaționale.  A  publicat  articole  și  studii  în  reviste  de 
specialitate precum și în volume ale conferințelor naționale și 
internaționale.  Dintre  volumele  personale  amintim  Filosofia  
ca mod de viaţă: Sursele autenticităţii (Piteşti, Ed. Paralela 45, 
2010) și Metafora şi discursul metafizic, cu o prefaţă de Acad. 
Gh.Vlăduţescu (Bucureşti, Ed. Antet, 2002).

De ce profesor? O întrebare pe care mi-o pun şi eu uneori, în momentele de slăbiciune (de obicei,  după ce văd fluturaşul  de  salariu); într-adevăr,  de  ce  profesor,  într-o  ţară  în  care  această categorie  socială  a  fost  efectiv  umilită,  în  mai  multe rânduri,  de  puternicii  zilei?  Şi  totuşi,  fac  parte  din minoritatea  celor  care  au  avut  şansa  (sau,  cine  ştie, neşansa) de a şti exact ce vor să devină când vor fi mari, încă  de  la  o  vârstă  destul  de  fragedă.  Am  descoperit devreme  filosofia  (sau  m-am  „îmbolnăvit”  incurabil  de întrebările ei) şi mi-am zis, încă de când mă pregăteam să intru  la  liceu,  că  singurul  lucru  pe  care  mi-aş  dori  cu adevărat să-l fac în viaţă este să ajung să scriu şi să predau filosofie. So be careful what you wish for...

Şi mai ales de ce tocmai la Facultatea de Filosofie?Răspunsul  la  această  întrebare  este  implicat  de  cel anterior:  am  vrut  să  fac  filosofie,  iar  facultatea  în  care predau a rămas, până în acest moment,  singura facultate din ţară  doar de filosofie. (Ceea ce nu înseamnă că cineva ar putea face filosofie,  în mod performant,  fără a poseda cunoştinţe solide şi din alte domenii, dar aceasta e o altă discuţie.) Aş adăuga o amintire personală: eram, cred, prin 

clasa a şaptea sau a opta şi mă confruntam cu o problemă ceva  mai  dificilă  de  matematică;  se  poate  să  fi  cerut ajutorul  tatălui  meu,  profesor  universitar  şi  specialist  în ecuaţii  diferenţiale,  care  se  apucă  să-mi  ţină  o  mică prelegere  improvizată  despre  diferitele  variante  de rezolvare ale problemei şi „frumuseţea” fiecăreia. Iar eu îmi aduc  aminte  că  l-am  întrerupt,  cu  acea  obrăznicie  a adolescentului nestăpânit, spunându-i ceva cam aşa: „Tată, pe mine unul pur şi simplu nu mă atrag problemele cu o singură  soluţie,  chiar  dacă  se  poate  să  aibă  mai  multe rezolvări!” Aşa că, vedeţi, era destul de greu să ajung în altă parte decât la Filosofie.
Ce vă motivează?Am stabilit de la bun început că nu banii... Există însă ceva magic legat de „meseria” de profesor, cu atât mai mult în domeniul  în care activez eu: ai  senzaţia că poţi  „fura” în fiecare an din entuziasmul şi tinereţea unei noi generaţii. Întrebările, textele de seminar parcă se scutură de praf şi redevin vii,  actuale, deschizătoare de drumuri noi, atunci când ai şansa de a le discuta cu nişte tineri inteligenţi şi pasionaţi. „Furăm” şi noi ce putem din această energie a lor, cu  speranţa  că  oferim,  la  schimb,  repere  importante, modele  demne  de  urmat  de  conducere  a  interogaţiei filosofice,  pe  scurt,  ceea  ce  un  filosof  foarte  drag  mie numea exerciţiul unei „munci răbdătoare care să dea formă nerăbdării libertăţii”.
Care credeţi că e mentalitatea liceanului din 2012? La această întrebare aş putea încerca să răspund la toamnă, atunci când îi voi cunoaşte mai îndeaproape pe unii dintre aceşti actuali liceeni. Ce pot să vă spun e că, în raport cu generația mea (a celor de treizeci şi ceva de ani), remarc unele diferenţe notabile la studenţii din ultimii ani: desigur că nu e vorba de gradul de inteligenţă, ci, pe de-o parte, de un grad mai mare de dezinhibare şi adaptabilitate, iar, pe de  alta,  de  un  grad  mai  scăzut  de  cultură  generală, combinat cu o  anumită dificultate de a gândi  în termeni foarte abstracţi (probabil că explicaţia ţine de abundenţa de  imagini  care  le-a  asaltat  minţile  încă  de  la  o  vârstă fragedă, în acest ev „media” şi digital). Încercăm totuşi să ne  adaptăm  metodele  de  predare  la  această  realitate socială,  concretizând în imagine şi  exemplu cotidian cele mai „eterate” idei filosofice.
Este  mare  diferenţa  dintre  studenţii  din  anul  
universitar 2011-2012 şi cei din anul universitar 2010-
2011?
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Nu, în ciuda întregii tevaturi create în jurul examenului de bacalaureat de anul trecut, eu nu pot spune că am remarcat vreo  diferenţă  semnificativă;  ba  chiar  aş  afirma  că  sunt mulţumit de nivelul ambelor generaţii, date fiind condiţiile sociale, culturale şi economice cu care ne confruntăm.
De ce credeţi că ar alege un licean, imediat ce şi-a luat  
Bac-ul, să vină la Filosofie?Eu  cred  că  există  trei  categorii  de  liceeni  care  aleg facultatea noastră. În primul caz, e vorba de cei care vin, de ce  să  n-o  recunoaştem,  în  principal  pentru  că  „filosofia” sună interesant (poate chiar exotic, dacă ţinem cont de câtă se mai face efectiv prin liceele din România...) şi pentru că nu există un examen de admitere,  ci  doar un concurs de dosare.  Chiar  şi  în  acest  caz  –  cu  care  nu  ne-am  putea neapărat mândri – sunt convins că cei care ajung „pe mâna noastră” au numai de câştigat: îşi pun ordine în idei, li se deschid  perspective  până  atunci  nebănuite,  dobândesc capacităţi  de  a  dialoga  şi  de  a  elabora  un  discurs  bine argumentat  şi  convingător,  instruindu-se  în  ceea  ce consider că rămâne  cea mai liberă, mai puţin „dogmatică”  
facultate din întregul sistem educaţional românesc.  Vă pot promite  că  aici  nimeni  nu  vă  va  obliga  să  învăţaţi  pe dinafară un curs; veţi fi în schimb somaţi să reflectaţi cu mintea  voastră  –  sprijinindu-vă,  desigur,  pe  o  serie  de lecturi consistente – la tot felul de probleme incitante. O a doua categorie (reprezentată,  în primul rând, de cei care aleg specializarea noastră în Studii Europene) o constituie acei tineri care privesc filosofia, din capul locului, ca pe un antrenament  salutar  pentru  viaţa  publică.  O  ilustră profesoară de la Oxford spunea, de pildă, că motivul pentru care  e  nevoie  de  prezenţa  unor  persoane  cu  instrucţie filosofică în orice comitet de etică e determinat de faptul că o  atare  persoană  se  dovedeşte,  întotdeauna,  cea  mai capabilă să înţeleagă puncte de vedere diferite de ale sale, putând astfel reprezenta un mediator de importanţă vitală între diverse tabere de opinii. În fine, există categoria celor cu  adevărat  „bântuiţi”  de  întrebări  filosofice,  cei  care  îşi propun şi, de cele mai multe ori, reuşesc (aici sau afară) o carieră academică în domeniul nostru.
De ce ar alege un licean în loc de veşnica ASE, Facultatea  
de Filosofie?Nu urmăresc să intru într-o polemică directă cu cei care instruiesc tinerii noştri în alte domenii extrem de utile şi nici nu ştiu cât de „veşnică” este ASE, cel puţin în actuala formă de organizare universitară. În ce ne priveşte, poate că  nu pregătim „ospătari”  sau  „tinichigii”,  dar  pentru  cei care  vor  să  meargă  până  la  rădăcina  lucrurilor  şi  să înţeleagă ce fundamente au toate aceste discipline care s-au desprins, de-a lungul secolelor, din corpul filosofiei, nu cred să existe o mai bună alegere decât facultatea noastră.
Fiecare  dintre  noi  înainte  să  îşi  aleagă  facultatea  îşi  
pune întrebarea: ok, merg aici, dar ce fac după? Ei bine,  
ce pot să „ies” din Facultatea de Filosofie?O întrebare pe care am auzit-o de nenumărate ori în anii în care  coordonam  echipa  „Filosofiei”  la  târgul  educaţional 

UB.  Poate  o  să  vă  surprind  –  pentru  mine  e  oarecum amuzant  –  spunându-vă  că  nomenclatorul  în  vigoare  al profesiilor din România înregistrează profesia de „filosof”. Dar  chiar  dacă  nu  oferim  o  meserie  propriu-zisă  decât, eventual,  celor  care  aleg  să  rămână în  mediul  academic, păstrez  convingerea  că  oferim  un  antrenament  şi  o instrucţie  extrem  de  profitabile,  indiferent  ce  aleg absolvenţii  noştri  să facă mai departe în viaţă.  Mai mult, exersăm aptitudini de argumentare şi gândire critică ce vor spori şansele de angajare şi adaptabilitatea la job-urile cele mai diferite. Nu vreau să fiu acuzat că aş face concurenţă neloială vreunei alte facultăţi sau instituţii de învăţământ, însă  nu  pot  să  nu  menţionez  faptul  că  absolvenţi  ai facultăţii  noastre  activează  în  poziţii  cheie  în  cele  mai variate  ramuri,  de  la  relaţii  publice  şi  comunicare,  la  IT, presă, politică sau administraţie publică. Şi încă mai mult, eu unul continuu să fiu convins că filosofia îţi poate oferi şi un  veritabil  antrenament  pentru  viaţa  de zi  cu  zi,  şansa unui  echilibru  sufletesc  izvorât  dintr-o  înţelegere superioară  a  naturii  problemelor  existenţiale  cu  care  se confruntă, în fond, orice fiinţă umană.
O amintire amuzantă cu un student, aveţi?S-au strâns deja multe, unele pur şi simplu amuzante, altele de-a binelea emoţionante... Aş risca să vă povestesc însă o întâmplare trăită nu cu un student anume, ci cu o întreagă grupă,  pentru  a  ilustra  mai  bine  atmosfera  de  libertate intelectuală din facultatea de filosofie. Eram pe la începutul activităţii mele didactice, probabil încă destul de crispat şi „scorţos”  în  interacţiunile  cu  studenţii.  O  dimineaţă  de iarnă geroasă, un seminar de etică la anul I şi un text destul de arid, dar care mie mi se părea de o importanţă capitală. După  vreo jumătate  de  oră  de la  începerea  seminarului, sunt nevoit să constat că interesul respectivei grupe pentru ceea  ce  eu  consideram  a  fi  cotitura  decisivă  în  istoria filosofiei  morale  moderne  nu  se  ridica  la  nivelul aşteptărilor:  răspunsuri  scurte,  momente  de  tăcere,  mici şuşoteli,  ştiţi voi...  Observ, la un moment dat, două tinere vizibil  ocupate  cu  comentarea  unui  material  pe  care  îl citeau pe sub bancă. Le cer amabil documentul şi constat că era vorba de un chestionar dintr-o faimoasă revistă glossy, despre  cum  să  te  comporţi  la  prima  întâlnire.  În  clipa aceea,  îmi  vine  ideea  năstruşnică  de  a  propune  întregii grupe să rezolvăm împreună chestionarul, încercând însă să depistăm şi ce anume ar putea sta în spatele întrebărilor formulate  acolo  sau,  cu  un  termen  din  jargonul  nostru, „presupoziţiile”.  Ceea  ce  a  urmat  a  fost  memorabil: atmosfera  de  stânjeneală  s-a  transformat  deodată  într-o efervescenţă  fără  precedent,  toată  lumea  avea  ceva  de comentat;  la  final,  am  ajuns  împreună  la  concluzia  că întrebările din respectivul chestionar se bazau pe anumite presupoziţii care se băteau rău de tot cap în cap, de unde şi imposibilitatea unei  serii  de răspunsuri  perfect  coerente. Într-un fel, era chiar ideea textului filosofic lăsat de-o parte după  prima  jumătate  de  oră,  text  în  care  se  oferea  o explicaţie de acelaşi tip pentru caracterul interminabil  al dezbaterilor morale din zilele noastre.  Cred că atunci am înţeles cât de important este,  în anumite momente,  să ai 
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capacitatea  de  a  coborî  filosofia  din  turnul  de  fildeş  al dezbaterilor academice, înapoi în vieţile noastre.
Ce sfat daţi viitorilor studenţi?Să  vină  la  facultate  cu  mintea  deschisă,  liberi  de prejudecăţi şi având credinţa că ceea ce vor avea de zis în spaţiul  public  merită  atenţia  celor  din  jur  şi,  încă  mai important, că efortul lor de a-şi exprima propriile gânduri şi simţăminte va scoate la iveală gânduri şi sentimente noi, din  ce  în  ce  mai  profunde,  mai  subtile.  Şi  încă  ceva:  să citească, să citească în fiecare zi, nu numai filosofie, dar să capete exerciţiul şi „igiena” lecturii.

Interviu cu

Emanuel
Mihail
Socaciu
Lector univ. dr. la
Facultatea de Filosofie din 
cadrul Universității București

S-a născut la 13 aprilie 1974, Arad. 
A  absolvit  Liceul  „Elena  Ghiba-Birta”,  Arad,  în  1992 

(profil  engleză-franceză),  și   Facultatea  de  Filosofie, 
Universitatea Bucureşti, în 1997.  Master în filosofie politică 
şi morală, Univ. Bucureşti (iulie 1999). Doctorat în filosofie, 
Univ. Bucureşti, (iunie 2008). Titlul tezei: Problema dreptăţii  
şi restituirea proprietăţilor în România post-comunistă.

Membru  fondator  al  Societăţii  Române  de  Filosofie. 
Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie Analitică. 
Membru al Societății Române de Științe Politice.

Coordonator  al  colecţiei  “Seminar  de  teorie  politică”, 
Polirom  (opt  volume  aparute),  1998-2004.  Co-referent 
ştiinţific  (cu  L.  Staicu)  pentru  ediţia  română  a  Oxford 
Dictionary  of  Philosophy,  Ed.  Univers  Enciclopedic,  1999. 
Referent ştiinţific pentru ediţia română a Oxford Dictionary of 
Politics, Univers Enciclopedic, 2000.  Consultant ştiinţific al 
Editurii Polirom, pentru apariţii în domeniul ştiinţelor politice 
şi al filosofiei politice. 

A  participat  la  numeroase  conferințe  naționale  și 
internaționale.  A  publicat  articole  și  studii  în  reviste  de 
specialitate,  introduceri  la  numeroase  volume,  precum  și 
volume personale. A tradus din  Ronald Dworkin,  Richard M. 
Hare, John Rawls, John Stuart Mill, Thomas Hobbes, David 
Hume.

De ce profesor?Sincer, nu mi-e foarte clar nici mie, a fost unul dintre acele accidente fericite (sau nefericite,  îmi rezerv dreptul de a mă decide în privința asta în ziua în care voi ieși la pensie). 

Am primit după terminarea facultății oferta de a ține niște seminarii, mi s-a părut incitant și onorant în același timp, și cumva  pe  nesimțite  fiecare  pas  l-a  determinat  pe următorul.  Cu  siguranță,  în  timpul  studenției,  dacă  mă întreba  cineva  ce  vreau  să  mă  fac  când  o  să  fiu  mare, „profesor”  nu venea  în  top  10.  Mi-e  ceva  mai  simplu  să răspund la „de ce încă profesor”? Nu pot susține că nu mi-a trecut  niciodată  prin  cap  să  încerc  altceva,  doar  că  de fiecare dată când m-am gândit  serios la o schimbare am realizat  cât  sunt  de  privilegiat  acum:  îmi  petrec  ziua  de muncă  printre  oameni  tineri  și  extrem  de  inteligenți  și printre cărți. Sau discutând despre cărți cu oameni tineri și extrem de inteligenți. Ar trebui să am un motiv extrem de serios ca să renunț.
Şi mai ales de ce tocmai la Facultatea de Filosofie?La  această  întrebare  răspunsul  este  ceva  mai  simplu. Facultatea de Filosofie este unul dintre ultimele spații ale libertății intelectuale care rezistă în România. Unde se mai întâmplă ca un profesor să se bucure atunci când studenții formulează critici cu privire la puncte de vedere formulate în  curs?  Sau  ca  discuții  extrem  de  aprinse  și  pasionate despre o  problemă etică de viață și  de  moarte  să nu fie luate  personal?  Ori  ca  diversitatea  de  viziuni,  școli  sau abordări să fie nu doar tolerată,  ci asumată întru totul și încurajată  programatic,  începând  chiar  de  la  curricula facultății? Pur și simplu, nu există o cultură a obedienței și a ierarhiei impuse mecanic, ci mai curând una a discuției critice  și  a  argumentului  (cu  riscurile  aferente,  dar  cu beneficii  intelectuale  unice  pentru  membrii  acestei comunități).
Ce vă motivează?Combinația  de  răspunsuri  la  primele  două  întrebări:  să lucrez  cu  studenții  și  cărțile,  într-un  spațiu  ca  cel  al Facultății  de  Filosofie.  Cred  că  poți  rămâne  motivat,  ca profesor, doar dacă găsești o bucurie în ambele dimensiuni, a-ți plăcea doar una dintre ele duce sigur la descurajare.
Care credeţi că e mentalitatea liceanului din 2012?Aș vrea să știu! Voi vedea probabil începând din toamnă, când  o  parte  dintre  liceenii  din  2012  vor  ajunge  la facultate.  Nu  sunt  foarte  sigur  însă  că  studenții  de  la filosofie constituie un eșantion reprezentativ. Cred că, la fel ca  orice  alți  oameni  ai  timpului  nostru  (fie  ei  ingineri, studenți,  profesori  sau  programatori)  ,  ei  se  bucură  de avantajul și în același timp suferă drama epocii pe care o trăim:  accesul  facil  la  „scurtături”.  Se  pare  că  trăim  o realitate paradoxală: cu cât ne e mai accesibilă informația, cu atât  ne ademenește mai puțin educația în  sensul  mai amplu al cuvântului. Ne-am învățat că totul este „one click away” ceea ce,  desigur,  e  fabulos: nici o altă generație în istoria  omenirii  nu  a  avut  parte  de  ceva  asemănător. Gândiți-vă doar la Internet: e o bibliotecă din Alexandria globală. Dar, doar pentru că unele lucruri pot fi obținute cu mai puțin efort, nu înseamnă că toate trebuie obținute fără efort.  Nici  un  articol  de  pe  net  despre  Platon  nu  poate înlocui lectura dialogurilor platonice. Principalul pericol pe 
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care îl aduce această lume este tentația „fușerelii” (cu scuze pentru exprimarea colocvială). Doar că ne pândește pe toți, nu doar pe liceenii anului 2012.
Este  mare  diferenţa  dintre  studenţii  din  anul  
universitar 2011-2012 şi cei din anul universitar 2010-
2011?Nu  am  văzut  vreuna.  Există  poate  o  diferență  față  de studenții  de  acum 10-15 ani:  volumul de lecturi  cu care intră  în  facultate.  Diferență care  însă e recuperabilă  și  e explicabilă:  pe atunci  adolescenții  citeau mai  mult  și  din lipsă de alte opțiuni tentante. Ce trebuie să înțelegem (și adesea nu reușim) este însă că aceste substitute răspund acelorași priorități existențiale ale tinerilor: când nu aveai MMORPG-uri  citeai  Tolkien,  pentru  a  umple  același  gol. Altfel, nu sunt deloc de acord cu clișeul „tinerii din ziua de azi”.  Cred că ei  sunt,  statistic vorbind,  cel  puțin la fel  de inteligenți,  de  dinamici  și  de  motivați  ca  orice  generație anterioară.
De ce credeţi că ar alege un licean, imediat ce şi-a luat  
Bac-ul, să vină la Filosofie?Cu siguranță nu pentru că îl forțează părinții J. Ar fi foarte bine să-i placă discuția despre idei și să-i placă să citească.  Anticipând puțin răspunsul la întrebarea viitoare (nu sunt vreun clarvăzător,  e  doar un interviu luat pe  mail!),  poti face  bine  contabilitate  fără  să  ai  vreo  satisfacție intelectuală deosebită din asta; cu filosofia e mai greu.Îmi place foarte mult o analogie și o spun uneori (destul de des,  de fapt) studenților:  un curs sau un seminar bun la filosofie e ca o rachetă de tenis bună - te ajută să joci mai bine dacă știi să joci, dar nu te învață să joci. Ce te învață cu adevărat  filosofia  e  biblioteca  și  discuția.  Deci,  dacă studenții  chiulesc  de  la  cursul  meu  pentru  a  merge  la bibliotecă, înseamnă că au înțeles despre ce e vorba (sper însă că nu vor citi și ei această izbucnire de sinceritate, mi-ai zis că e o revistă pentru liceu!)
De ce ar alege un licean în loc de veşnica ASE, Facultatea  
de Filosofie?Evident, pentru a se acoperi de bani și de glorie!
Fiecare  dintre  noi  înainte  să  îşi  aleagă  facultatea  îşi  
pune întrebarea: ok, merg aici, dar ce fac după? Ei bine,  
ce pot să „ies” din Facultatea de Filosofie?Ce „ieși” de oriunde? Cunosc absolvenți de medicină care sunt agenți de vânzări, absolvenți de ASE care sunt curatori la  galerii  de  artă,  absolvenți  de  drept  care  organizează concerte rock și absolvenți de filosofie care fac de toate etc. Desigur, cineva poate să replice că aceste cazuri sunt mult mai  rare,  și  că,  în  mod tipic,  absolvenții  acestor facultăți rămând  „în  domeniu”.  Ei  bine,  în  cazul  acesta  toți absolvenții  de  filosofie  rămân  în  domeniu,  indiferent  de cariera urmată. Filosofia e peste tot.E doar pe jumătate în glumă ce spun. Piața muncii (nu doar în România) prezintă în 2012 niște particularități speciale. Tehnologiile și organizarea se schimbă atât de rapid, încât angajatorii sunt adesea interesați mai ales de capacitatea 

de  a  identifica  corect  probleme,  de  a  formula  scenarii alternative,  de a le evalua comparativ, de a face față unei discuții,  de  a  putea  formula  convingător  argumente  etc. AKA, de filosofie. Cea mai bună dovadă este că majoritatea absolvenților  noștri  se  descurcă  foarte  bine  în  cariere foarte diverse, și că recunosc rolul studiilor de filosofie în acest succes.Imaginea filosofului cu capul în nori, închis în turnul lui și  fără legătură cu lumea este absolut falsă (nu pentru că nu există, ci pentru că e o minoritate infimă). Dar, că tot e un exercițiu de sinceritate, trebuie să spun că această imagine persistă și că uneori la interviuri absolvenții noștri primesc întrebarea: și ce știi tu să faci după filosofie? Cel mai bun răspuns, care nici măcar nu e o minciună: să învăț foarte repede,  astfel  încât să devin unul dintre cei  mai buni de aici.
O amintire amuzantă cu un student, aveţi?Nenumărate. Mi-e foarte greu să selectez,  dar încerc una. Primul seminar la anul 1, eram la început de carieră (deci  foarte  stresat),  încerc  să  explic  foarte  serios  și  sobru despre  ce  e  materia,  care  e  bibliografia,  care  sunt așteptările etc. În pauză, cu tot anul de față, un tânăr domn vine  la  mine  și-mi  spune  că  noi  ne  știm.  Nu-mi  părea cunoscut, deci îi răspund că e probabil o greșeală. Insistă, și  fac prostia să-l întreb de unde. Îmi zice: păi am fost la un party împreună astă-vară, la festival la Sighișoara, doar că atunci aveam (el adică) părul lung. Și descrie scena, ca să-mi aduc bine aminte.  Nu era prea academică.  Am crezut atunci că toată autoritatea mea s-a dus pe apa sâmbetei. S-a dovedit că era o teamă nejustificată: a fost o generație cu care am lucrat extraordinar.În trecere fie spus: între timp acel tânăr domn a devenit un profesor de filosofie extrem de îndrăgit de studenți și  de apropiat lor.
Ce sfat daţi viitorilor studenţi?Nu cred că există sfaturi universale, valabile pentru toată lumea. Sau dacă există, sunt mai curând niște truisme: să-și țină  mintea  deschisă,  să  nu  refuze  să  exploreze alternativele  etc.  Să  ia  în  calcul  toate  sfaturile,  dar  să-și asume responsabilitatea de a decide singuri. 

●
interviuri prin e-mail realizate de

Bianca Dobrescu

Născută la 21.09.1992 în Piteşti, a absolvit 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, a 

participat la numeroase concursuri de poezie 
(printre care şi „Ad Litera” - poemele  au fost 

publicate într-o antologie); a publicat în 
revistele „Argeş”, „Clipa Siderală” (Moldova), 

„Cafeneaua literară”, „Faleze de piatră”, 
„Constelaţii diamantine”, „Cuib literar” etc; 

alte antologii în care a publicat: „Ucenicii 
vrăjitori” (4 volume), „Confluenţe lirice” 

(publicată în aprilie 2011). În prezent este  
studentă la Facultatea de Filosofie din cadrul 

Universității București; este redactor la 
academiclink.ro și editor la 

totuldesprecarti.com.
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Interesul  pentru  cunoaşterea  trecutului  istoric  a teritoriului românesc, din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, a determinat o întreagă pleiadă de specialişti să îşi aducă  aportul  la  elucidarea diferitelor  etape din evoluţia comunităţilor umane. Întrucât era imperios necesar să se colaboreze în vederea îndeplinirii acestui scop, s-a ajuns la o  interdisciplinaritate  ştiinţifică,  între  domenii  precum istorie,  arheologie,  geografie,  lingvistică,  etnografie  ş.a. Acolo  unde  izvoarele  scrise  au  fost  lacunare  ori  nu  s-au păstrat,  arheologia  şi-a  adus  din  plin  contribuţia,  prin cercetări  de  suprafaţă  sau  sistematice,  care  au  clarificat anumite etape din progresul ori regresul civilizaţiei de pe aceste meleaguri.  Perioada secolelor VI-XI a fost, este şi va rămâne una de  interes  major,  care  include  un  interval  de  timp îndelungat  şi  marcat  de  două  importante  etape, corespunzătoare  culturilor  reprezentative  spaţiului românesc,  din  a  doua  jumătate  a  mileniului  I,  numite convenţional, după staţiunile eponime, Costişa – Botoşana –  
Hansca,  pentru  regiunile  de  la  est  de  Carpaţi  şi  Dridu, pentru spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre. Din  totalul  descoperirilor,  din  secolele  VI-XI,  de  pe teritoriul Moldovei (1020),  estimat între 1990-2000,  367 aparţin bazinului Bârladului, dintre care 110 (98 aşezări, 2 morminte  izolate/necropole,  10  descoperiri  izolate)  sunt datate  în  secolele  VI-VII,  99 (92  aşezări,  2  morminte izolate/necropole,  5  descoperiri  izolate)  în  intervalul  de timp  VIII-IX  şi  158 (135  aşezări,  11  morminte izolate/necropole,  12  descoperiri  izolate)  în  perioada secolelor X-XI.  Din cele 367 de vestigii  ale bazinului,  110 sunt specifice  culturii Costişa – Botoşana – Hansca  şi 257 sunt caracteristice culturii Dridu. În  ansamblu,  vestigiile  arheologice  ale  bazinului bârlădean  acoperă  o  parte  semnificativă  din  teritoriul Moldovei, prin numărul mare de situri identificate pe teren şi  implicit  a  celor  cercetate  sistematic.  Din  cele  940  de aşezări, descoperite în Moldova1,  325 s-au găsit în spaţiul bazinului  amintit,  iar  din  128  de  staţiuni  cercetate sistematic2, în aceeaşi regiune, doar 26 fac parte din acelaşi 
1 Deşi este un număr impresionant de aşezări (940), pentru o întreagă regiune, 
de-a lungul unui interval mare de timp (secolele VI-XI), la o comparaţie cu alt 
spaţiu  apropiat,  cel  pruto-nistrean,  unde  doar  în  secolele  VIII-IX  s-au 
descoperit 608 aşezări în 570 de puncte (vezi, Musteaţă 2005, p. 23), numărul 
siturilor din Moldova nu mai pare la fel de semnificativ. 
2 Cele 128 de aşezări cercetate sistematic, din totalul de 940 identificate în  
Moldova,  reprezintă  un  procent  de  doar  17%,  rezultat  oarecum  similar 
înregistrat  şi  pe  teritoriul  pruto-nistrean,  unde cele  72  de  staţiuni  cercetate 

bazin.  Iată că,  mai  mult  de  un sfert  din numărul  total  al siturilor arheologice din Moldova s-au identificat în arealul hidrografic amintit.         Această  situaţie  se  poate  explica  printr-o  creştere progresivă,  însă  la  scară  redusă,  a  demografiei (neînregistrându-se  explozii  demografice)  şi  implicit  a numărului aşezărilor şi locuinţelor. Apogeul perioadei VI-XI este înregistrat în intervalul  final,  X-XI,  ca urmare a unei conjuncturi  favorabile,  un  climat  politic  ceva mai  liniştit, datorat unor relaţii paşnice cu migratori (pecenegii,  uzii), precum  şi  adaptarea  la  noile  condiţii  a  populaţiei autohtone. Totodată, nu toată aria bazinului a fost afectată de  prezenţa  turanicilor,  idee  susţinută  de  argumente arheologice  ce  indică  preferinţele  acestora  pentru  un mediu propice creşterii animalelor, se pare zona actuală a oraşelor Bârlad, Vaslui şi Galaţi, unde s-au descoperit cele mai multe morminte alogene. Statistica  siturilor  descoperite  în  bazin  indică  o dublare a numărului, de la o etapă culturală la alta (secolele VI-VII  şi  VIII-XI),  o  creştere  de  aproximativ  două  ori  şi jumătate (de la 90 la 209), în cazul aşezărilor identificate prin  periegheze  şi  de  trei  ori  pentru  cele  cercetate sistematic (de la 10 la 31). *  În Evul Mediu timpuriu, ca de altfel în toate epocile istorice,  cadrul  geografic  a  fost  deosebit  de  important  în viaţa comunităţilor umane, deoarece nici o aşezare nu se 
integral (însă valorificate doar parţial), reprezintă numai 11% din totalul de 
608 (vezi, Musteaţă 2005, p. 23).
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putea întemeia aleatoriu, omul aflându-se într-o relaţie de interdependenţă  cu  mediul  natural,  ultimul  având  o influenţă covârşitoare asupra  evoluţiei  habitatului  social-uman.  În  cazul  de  faţă,  poziţionarea  fizico-geografică  a majorităţii  aşezărilor,  din  perioada  secolelor  VI-XI,  s-a ghidat şi adaptat după condiţiile oferite de zona bazinului bârlădean.   Se  pare  că  membrii  comunităţilor  autohtone  au preferat zonele de podiş (Podişul  Moldovei,  cu accent pe Podişul  Central  Moldovenesc,  la  care  se  adaugă  bazinul bârlădean),  întrucât  acestea  ofereau numeroase  avantaje, prin  condiţiile  propice  de  trai  (terenuri  prielnice agriculturii; surse de apă, cu peşte şi argilă pentru olărit; păduri cu material pentru construcţii şi foc, animale pentru vânat ş.a.),  însă şi dezavantaje, fiind nesigure, vulnerabile oricărui pericol. Cele mai puţin alese erau locurile montane şi submontane, datorită terenului accidentat şi acoperit în cea mai mare parte de păduri, fapt ce împiedica practicarea agriculturii, ocupaţia de bază a locuitorilor. Cartarea  geografică  a  descoperirilor  arheologice, din  spaţiul  est-carpatic,  susţine  această  dispunere teritorială a siturilor,  indicând o intensă locuire în zonele delimitate  de  interfluviul  cursurilor  superioare  ale  unor râuri, precum Siretul şi Prutul, sau în bazinele hidrografice ale altor râuri, care ulterior se varsă în cele amintite, cum este cazul Bârladului, Bistriţei, Moldovei, Elanului ş.a.
**Analiza  şi  interpretarea  arheologică  a  vestigiilor bazinului bârlădean a ţinut seamă de o serie de factori şi elemente ale activităţii umane, precum tipul de aşezare, de locuinţă,  dispunerea  şi  dinamica  acestora,  anexele gospodăreşti,  ocupaţiile  preponderente,  inventarul arheologic, cu componente locale sau cu influenţe, precum şi aspecte de ordin spiritual (ritul şi ritualul funerar).  Descoperirile secolelor VI-XI au fost împărţite în două etape  istorice,  specifice  celor  două  culturi  româneşti  şi analizate din punct de vedere arheologic, potrivit criteriilor amintite  anterior  şi  având  în  vedere  asemănările  şi deosebirile cu spaţiul Moldovei, Munteniei, Transilvaniei şi Dobrogei.  

***Din  cele  367  de  puncte,  identificate  în  Bazinul Bârladului,  325 sunt  aşezări,  dintre  care  doar 26 au fost cercetate arheologic şi au permis câteva informaţii despre tipurile  de  aşezare  şi  de  locuinţă  folosite  de  populaţia autohtonă. Condiţiile fizico-geografice ale bazinului bârlădean au fost  improprii  pentru  apariţia  aşezărilor  întărite,  acele „horodişti”  descoperite  în  nordul  Moldovei,  pe  teritoriul actual  al  judeţului  Botoşani  (Hudeşti,  Ibăneşti,  Cobâla, Dersca,  Horodiştea,  Orofteana,  Tudora,  Fundu  Herţii)   şi care  prezintă  certe  elemente  de  fortificaţie  (valuri  de pământ,  şanţuri  şi  palisade din lemn),  specifice  secolelor VIII-XI, perioada când acest tip de aşezare se generalizează în multe regiuni ale Europei. Ca urmare, în intervalul VI-VII, în  arealul  bazinului,  aşezările erau  deschise,  de  tipul 
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Obiecte de vestimentaţie 
din inventarul 
mormintelor izolate
1 - cataramă din bronz, 
fragmentară, de tip 
Sucidava, găsită la Dăneşti-
Vaslui (secolele VI-VII)
2 -  fibulă din fier, 
fragmentară,  
ornamentată, descoperită 
la Fundu Văii-Lipovăţ 
(secolele V-VI)

1

2

Obiecte de podoabă şi vestimentaţie (secolele VI-VII)
1 - placă de la o cataramă bizantină  din bronz, decorată cu cercuri 
concentrice; 2,7 - ace din fier; 3 - pandantiv  din os; 4, 5 - fragmente 
de aramă, de la aplici; 6 - ac din fier de la o fibulă  (Dodeşti-Vaslui); 8 
- fibulă fragmentară din bronz (Gura Idrici); 9 - piesă  de 
harnaşament (pandantiv sau distribuitor de curele) din bronz 
(Rateşul Cuzei)

1

2

3

6

4

7

8

5

9



siliştilor/seliştilor,  iar  locuinţele  aveau două  variante,  fie 
parţial  adâncite sau  adâncite.  În  perioada  VIII-XI  se păstrează  acelaşi  tip  de  aşezare,  iar  caselor  li  se  adaugă 
locuinţa de suprafaţă, care anterior fie era slab semnalată, fie lipsea. Acest ultim tip de locuinţă avea caracter sezonier şi era construită din materiale uşoare, nerezistente în timp, de  unde  şi  numărul  mic  al  descoperirilor  de  la  Dodeşti (L10), Dăneşti (L1) şi Bârlad-Prodana (L5, L6). Sub forma unei  colibe,  de  dimensiuni  pătrate  (4m  x  4m)   sau patrulatere  (4,25/4,50m  x  4m),  aceasta  era  ridicată  la suprafaţa solului, la doar 0,10/0,20m adâncime şi dispunea sau nu de gropi pentru pari, podeaua era bătătorită simplu şi conţinea o vatră de foc. Pentru  secolele  VI-XI  locuinţele  aveau  o  singură cameră, ridicată pe un schelet din bârne de lemn, fixat pe centru  şi  pe  laterale,  în  gropi  adâncite,  finalizat  cu  un acoperiş în două ape. Lemnul folosit la construcţia caselor era  de  regulă  luat  din  pădurile  situate  în  apropiere.  De obicei, s-a întrebuinţat lemnul de esenţă moale (arin, plop, salcie), care avea durată de rezistenţă scurtă şi mai puţin cel de esenţă tare (stejar),  mai greu de găsit şi  prelucrat. Interiorul caselor cuprindea instalaţii  de foc,  maxim una-două  vetre  ori  cuptoare,  pentru  prepararea  hranei  şi încălzirea  casei.  În  timpul  culturii  Dridu  creşte  numărul locuinţelor de suprafaţă, ca urmare a încălzirii climatice, iar locuinţele  adâncite  au  amenajate  un  singur  cuptor.  În intervalul  de  timp  X-XI  se  constată  în  mod  cert predominarea locuinţelor de suprafaţă, pe întreg teritoriul românesc. Idee argumentată prin numărul mare al vetrelor de foc simple (placate sau nu cu lespezi de gresie locală) şi mai puţine cuptoare cu boltă.  Din  punct  de  vedere  al  structurii  locuinţelor,  în aşezarea  de  la Dodeşti,  s-a  constatat  gruparea  anumitor locuinţe, ca nişte „cuiburi” sau dispunerea pe şiruri, uneori în jurul unei pieţe, probabil pe baza unor „criterii familiale sau sociale”. Acest sistem de organizare nu a fost surprins în bazinul, pentru secolele VI-VII, însă a fost observat la alte situri  din  restul  Moldovei.  Întâlnim  acest  mod  de structurare, în arealul bazinului, abia din etapa preliminară şi implicit pe tot parcursul culturii Dridu.   În  aşezările  perioadei  secolelor  VI-XI  numărul locuinţelor diferă, de la cătunele cu un număr mediu de 4-6 locuinţe (Valea Mare-Dumeşti, Rateşul Cuzei, Drăgeşti), din intervalul secolelor VI-VII, la satele cu un număr maxim de 23-25  de  locuinţe  (Gara-Banca  şi  Dodeşti),  din  veacurile VIII-XI. Conform acestui număr de case şi pornind de la un criteriu  convenţional,  de  minim  patru-cinci  membri  pe locuinţă (doi părinţi şi doi-trei copii), se ajunge la un total  diferit, care variază de la 24-30 la 100-125 de membri pe comunitate, depinde de etapa istorică luată în calcul.Plecând  de  la  inventarul  caselor  şi  a  complexelor adiacente acestora,  ce conţin gropi (menajere,  de provizii ori  de  cult)  şi  cuptoare  (pentru  preparat  hrană,  prăjit seminţe, ars oale sau de redus minereu), putem semnala şi câteva dintre  ocupaţiile  comunităţilor respective3.  Dacă 
3 Obiectele  ce  dovedesc  practicarea  ocupaţiilor  populaţiei  autohtone  se 
regăsesc în tabelele de la capitolele III-IV, precum şi trimiterile bibliografice 
pentru  siturile  respective.  Mai  multe  amănunte,  în  privinţa  îndeletnicirilor 
comunităţilor din Bazinul Bârladului, pot fi găsite în articolul aflat în curs de  

pe  capitole,  prin  analiza  arheologică  a  siturilor  s-a  pus accent  pe  alte  aspecte,  urmărindu-se  o  altă  formă  de abordare, iar îndeletnicirile erau deduse pe baza vestigiilor, acum am preferat să le grupăm, pentru a fi  prezentate la comun, în vederea conturării  unei imagini unitare asupra situaţiei secolelor VI-XI din Bazinul Bârladului. 
Agricultura rămâne  principala  ocupaţie  şi  pentru Evul Mediu timpuriu, fapt dovedit printr-o serie de obiecte descoperite în complexele menţionate, dar şi prin boabele carbonizate  de  mei  şi  secară  (Dodeşti),  respectiv  orz  şi secară  (Roşieşti).  Aceleaşi  sortimente,  mei  (Panicum 

miliaceum) secară (Secale cereale) şi orz (Hordeum vulgare  
vulgare), la care se adaugă şi grâu (Triticum monoccocum,  
Triticum  dicoccum,  Triticum  compactum) s-au  găsit  şi  la Fundu Herţii (Botoşani), unde din cinci gropi de provizii s-a obţinut  o  cantitate  de  264,5  grame  de  seminţe,  iar  din şanţul  de  apărare nr.  3  s-au  determinat  345 de  seminţe. Puţine  astfel  de  dovezi  s-au  păstrat  în  timp,  deşi,  aceste gropi medievale timpurii erau frecvente în secolele IX-XI şi aveau o capacitate de înmagazinare ce varia de la 60 la 150 kg. Printre  uneltele  agricole semnalăm  o  săpăligă (Cociu-Motoşeni),  otice  (Dodeşti,  Gara-Banca),  seceri (Dodeşti,  Gura  Idrici,  Negreşti,  Gârbovăţ-Ghidigeni, Drăgeşti) şi un brăzdar de plug (Pogoneşti). Cuptoarele de copt  pâine  sau  de  uscat/prăjit  seminţe,  de  la  Chirceşti-Micleşti, Gura-Idrici, Dodeşti, Dăneşti sunt tot argumente în sprijinul  acestei  vechi  activităţi.  Măcinarea  seminţelor  se făcea  cu  ajutorul  râşniţelor  sau  cu  bolovani  din  piatră (Onceşti,  Valea Mare-Dumeşti,  Dodeşti).  Numărul mare al instalaţiilor de foc este strâns legat de înmulţirea gropilor de  provizii  (majoritatea  pregătite  împotriva  umezelii,  fie prin arderea pereţilor  sau prin căptuşirea cu nuiele)  din aşezări şi implicit a producţiei de cereale.Alte  obiecte  legate  de  agricultură  sau  viticultură, grădinărit sunt cosoarele, cu dinte ori fără dinte, unele cu posibilitatea  de  a  se  strânge  sau fixe,  precum cele  de  la Cociu-Motoşeni,  Vutcani,  Dodeşti,  Dumeştii  Vechi  şi Gârbovăţ-Ghidigeni.În  gropile  menajere,  descoperite  în  majoritatea siturilor bazinului, s-au găsit printre alte obiecte şi oase de animale  domestice,  de  la  specii  precum  taurine  (Bos  
taurus), ovine (Ovies aries), caprine (Capra hircus), porcine 
(Sus scrofa domesticus), cabaline (Equus caballus) şi canide 
(Canis  familiaris).  Aceste  resturi  osteologice,  unele descoperite la Gara-Banca, indică creşterea animalelor de către băştinaşi, la care se adaugă şi fragmente osoase de la găina  domestică  (Gallus  domesticus).  Creşterea  cailor  se reflectă şi în cele câteva piese de harnaşament descoperite la Simila-Zorleni şi Dodeşti (o zăbală şi un pinten). În cazul staţiunii de la Bârlad-Prodana determinările făcute  pe  materialul  osteologic  a  evidenţiat  abundenţa taurinelor (41,78%), dintre care circa o treime erau de talie mică  şi  medie,  cu  coarne  mici  şi  gracile,  urmate  de ovicaprine (27,85%), reprezentate prin capre (aproximativ o  treime)  şi  oi,  porcine  (11,39%)  şi  cabaline  (2,53%), ultimele  două  specii  amintite  fiind  tot  de  talie  mică. 
publicare în Arheologia mileniului I p. Chr., Ploieşti, II, 2011. 
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Condiţiile în care s-au descoperit resturile de paleofaună au permis  specialiştilor  să  presupună  că  animalele  erau crescute în grupuri mici şi nu în turme sau cirezi. Similar aşezării  de la Gara-Banca şi în acest sit s-au găsit  fragmente  osoase  de  la  găina  domestică,  fapt  ce sugerează şi  păsările  de  curte  aveau un rol  important în completarea nevoilor alimentare ale băştinaşilor. Pe lângă oasele de animale domestice, în complexele închise  au  apărut  şi  fragmente  de  oase  aparţinând animalelor  sălbatice,  cum  ar  fi  bourul  (Bos  primigenius), cerbul  (Cervus  elaphus),  lupul  (Canis  lupus) şi  vulpea 
(Vulpes vulpes), identificate în situl de la Gara-Banca. Dintre mamiferele sălbatice preferate ca vânat, de comunitatea de la  Bârlad-Prodana, se  numără  cerbul  (Cervus  elaphus), căpriorul  (Capreolus  capreolus) şi  mistreţul  (Sus  scrofa), care  indică  un  procent  de  16,45%  din  totalul  oaselor descoperite  în  staţiune.  Pădurile  din  preajma  acestor aşezări, situate pe malul Bârladului,  erau mediul ambiant pentru animalele respective.

Vânătoarea era  lesne  practicată  prin  intermediul arcurilor,  vârfuri  de  săgeţi  fiind  prezente  în  inventarele siturilor  de  la  Dodeşti,  Cociu-Motoşeni,  Gura  Idrici, Negreşti,  Drăgeşti  şi  Gârbovăţ-Ghidigeni.  Animalele  erau valorificate  complet:  carnea  pentru  alimentaţie,  blana pentru  haine,  iar  din  unele  oase  se  făceau  unelte  sau obiecte  de  port  (străpungătoare,  plantatoare,  plăsele, fusaiole, pandantive, mărgele etc.). La prelucrarea pieilor 
şi blănurilor erau folosite străpungătoarele, cuţitele, acele din os sau metal, dar şi foarfecul, toate găsite la Gura Idrici, Dodeşti,  Bârlad-Prodana,  Dăneşti,  Gara-Banca,  Simila-Zorleni, Gârbovăţ-Ghidigeni. Din păduri, în afara animalelor pe  care  le  vânau,  locuitorii  bazinului  luau  lemnul  de construcţii,  pentru  foc  şi  culegeau  diverse  soiuri  de ciuperci, bune în alimentaţie.Conform  poziţionării  aşezărilor,  pe  terasele  şi  văile Bârladului  (inclusiv  a  afluenţilor  săi),  deducem  că băştinaşii  includeau  printre  îndeletniciri  preferate  şi 
practicarea pescuitului. Cu toate acestea s-a găsit doar un singur  cârlig  de  undiţă  (Dodeşti).  Pe  lângă  certitudinea prinderii  peştilor (Gara-Banca) şi  Bârlad-Prodana  (dovezi privind pescuirea crapului), s-au descoperit câteva resturi de la  gasteropode (melci) şi  lamelibranhiate  (scoici). În aceiaşi  staţiune  amintită  s-au  identificat  fragmente  de  la melcul de livadă (Helix) şi scoica de râu (Unio). 

 Materialul  osos de la Gara Banca este similar  celui descoperit la Udeşti (Suceava), Bârlăleşti-Epureni (Vaslui), Izvoare-Bahna, Borniş-Dragomireşti (Neamţ), în aşezări de Ev Mediu timpuriu.Cuptoarele  din  siturile  arealului  amintit  aveau destinaţii  diverse  fiind  întrebuinţate  ca  surse  de  foc  la prepararea şi încălzirea alimentelor, precum „bucătăria de vară” de la Dăneşti sau pentru arderea oalelor (Dăneşti). 
Olăritul  este  o  altă  ocupaţie  prioritară  a comunităţilor  medievale  timpurii,  olarii  locali  fiind preocupaţi de producerea ambelor categorii ceramice, una modelată  la  mână  şi  cealaltă  lucrată  la  roată.  Prima categorie  domină  inventarele  secolelor  VI-VII,  ca  ulterior să-şi  piardă  din  calitate  şi  cantitate,  ajungând  pe  plan 
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Arme din fier (secolele IX-XI) 
1 - vârf de săgeată bifurcat
2 - vârf de săgeată cu lama romboidală
3 - vârf de lance triunghiular
4 - vârf de săgeată cu lama triunghiulară
5 - topor (Ghidigeni-Galaţi)
6 - lamă de topor fragmentară (Dodeşti-Vaslui)

1 2

3

4
5

6

Obiecte din fier
(secolele X-XI)
1 - cui
2 - dorn
3 - unealtă de prelucrat lemnul  (Dodeşti)
4 - unealtă prelucrare lemn  (Gara Banca)
5 - zăbală (Simila-Zorleni)
6 - pinten (Dodeşti)

1

2

3

4

5

6



secund,  principală  devenind în  intervalul  de  timp VIII-XI (îndeosebi  în  ultima  parte,  X-XI)  ceramica  executată  la roată.  Tipurile ceramice sunt variate, însă cele mai multe sunt vasele borcan şi tipsiile, modelate cu mâna şi vasele  
borcan  (oalele),  lucrate  la  roată,  descoperite  pe  întreg intervalul veacurilor VI-XI. În cazul culturii Costişa – Botoşana – Hansca prioritară era ceramica făcută cu mâna, la care se observă o evoluţie. Primele, din secolele V-VI, aveau o pastă de aspect grosier, datorită  cioburilor  pisate  folosite  ca  degresant,  arse incomplet,  de culoare cenuşie  închisă sau brună,  cu pete gălbui, iar celelalte (secolele VI-VII) dispuneau de un aspect uniform,  datorită  microprundişuri,  utilizate  ca  degresant, de  culoare  brun-gălbuie  sau  cărămizie.  La  primele, ornamentele  erau  rare  sau  lipseau,  iar  la  celelalte  s-au aplicat  ca  motive  decorative  alveolele,  crestăturile  sau crucile. Acelaşi parcurs l-a avut şi ceramica la roată, de la vasele cu pastă zgrunţuroasă şi arsă incomplet, de culoare cenuşie  sau  gălbuie,  la  exemplarele  cu  aspect  zvelt,  care încercau  să  ascundă  unele  neregularităţi,  de  culoare cenuşie.  Decorul  era  incizat  şi  reda  striuri  paralele, executate în zona superioară a recipientelor. În aşezarea de la Dodeşti  – Vaslui s-a găsit o ceramică semifină cenuşie, surprinsă şi în alte staţiuni din Moldova. Pe lângă ceramica autohtonă,  în  siturile  de  la  Tăbălăeşti,  Dodeşti,  Creţeşti (Vaslui) şi Ciorteşti (Iaşi), s-au descoperit vase cu trăsături slave  (pastă,  formă),  care  pot  fi  puse  în  legătură  cu pătrunderea triburilor  slave,  în spaţiul  est-carpatic,  de la sfârşitul  secolului  VI.  Aceste indicii,  nu denotă că siturile respective au aparţinut slavilor, întrucât pe întreg teritoriul românesc nu este atestată nici o aşezare „pur slavă”. În cadrul ceramicii specifice culturii Dridu se observă o evoluţie a formelor şi calităţii,  datorită pastei omogene, arderii  complete  şi  a  varietăţii  decorurilor.  În  ansamblu, multe  din  vasele  făcute  la  roată  păstrează  pasta,  forma, arderea şi unele motive decorative de la ceramica modelată la  mână,  specifică  secolelor  VII-VIII,  însă  la  un  standard calitativ  ridicat.  Recipientele  modelate  la  mână,  dar  mai ales la roată, conţin iniţial ca degresant cioburi pisate, iar ulterior  nisip  şi  microprundişuri.  Pasta  este  bine frământată, nu sunt deformate şi arse uniform, de culoare roşcat-cărămizie ori  roşcat-gălbuie.  În secolele VIII-IX,  pe lângă  ceramica  de „uz  casnic”  apare  o  ceramică  „de  lux” (Onceşti – Bacău, Dodeşti – Vaslui), fabricată din pastă fină, de culoare cenuşie sau gălbuie, având un decor lustruit şi incizat, care devine frecventă în secolele X-XI. Din punct de vedere  cantitativ  este  vizibilă  diferenţa  în  favoarea ceramicii  lucrată la roată,  cea modelată cu mâna scăzând treptat.  În secolele VIII-IX se păstrează motivele cruciforme de pe  vase,  precum  şi  ştampilele  de  olar,  cunoscute  din perioada anterioară şi aplicate pe vasele modelate cu mâna. Ornamentele  recipientelor  la  roată  variază,  de  la  linii incizate orizontal  la  cele vălurite,  care  acoperă de regulă partea  superioară,  uneori  delimitată  de  zona  inferioară, nedecorată,  prin  două  linii  orizontale  incizate  (Onceşti). Motivele decorative mai includ striuri orizontale, caneluri sau  benzi  de  striuri  orizontale  şi  benzi  de  linii  vălurite. 

Unele  vase  au  combinaţii  decorative,  de  linii  incizate orizontal  pe  suprafaţa  exterioară,  iar  în  interiorul  buzei sunt  linii  în  val  ori  crestături  (Dodeşti,  Tanacu,  Onceşti). Dacă  în  secolele  VI-VII  erau  întrebuinţate  de  regulă 
alveolele sau  crestăturile,  pentru veacurile VIII-IX  gama 
decorativă se  extinde,  devenind  mult  mai  complexă, marcată prin linii orizontale, vălurite sau oblice,  dispuse simplu sau în bandă.În câteva staţiuni (Onceşti şi Lichitişeni – Bacău) s-a observat la unele recipiente influenţe slave (profilul prelins al corpului vaselor, forma buzei), datorate simbiozei etno-culturale,  apărută  în  urma  coabitării  localnicilor  cu enclavele slave, rămase după retragerea triburilor la sudul Dunării. În secolele X-XI ceramica este executată îndeosebi la o roată rapidă, faţă de etapa preliminară, când se utiliza roata înceată,  iar  recipientele  sunt  lucrate  dintr-o  pastă  bine frământată, densă, având în compoziţie nisip fin sau fulgi de  mică.  Vasele  sunt  arse  oxidant,  iar  ornamentul  se compune din incizii, situate pe suprafaţa corpului, uneori şi pe interiorul buzei. Cel mai frecvent motiv decorativ este 
linia orizontală sau  în val,  aplicată singură ori  în benzi. Ceramica fină, cenuşie, denumită de „lux”, se generalizează şi  are un decor realizat prin incizii  ori  lustruire.  Mai  rar este reprezentată ceramica la mână, prin fragmente de la vase-borcan,  din  pastă  grosieră,  cu  cioburi  pisate  în compoziţie,  neaspectuoasă.  Aceste  exemplare  au  pereţii groşi,  umerii  aplatizaţi,  mai  rar  bombaţi,  cu  buza  uşor răsfrântă (Bârlad-Prodana,  Simila-Zorleni) şi  ornamentată în  dese  rânduri  cu  alveole  (Dăneşti).  Împreună  cu fragmentele de vase borcan s-au găsit şi altele, de la tipsii, având fundul gros, marginea scundă sau înălţată (Dagâţa), decorată uneori cu alveole (Dăneşti).    

Ornamentaţia  ceramicii  Dridu atinge  apogeul, cunoscând  o  varietate  de  motive:  linii  lustruite,  incizate vălurit,  circulare,  dispuse  orizontal.  Ca  dispunere,  se observă  preferinţa  pentru  umeri,  gât,  în  general,  partea superioară  a  recipientelor,  dar  uneori  erau  aplicate  pe întreg vasul. Buzele erau decorate, în interior şi în exterior, iar fundul era ştampilat în relief, cu forme de cruci simple sau pătrate,  înscrise  în  cercuri,  dar  şi  cu  cercuri  simple, concentrice  (Dodeşti),  ori  rozete.  Aceste  mărci  de  olar, semnalate anterior, se păstrează şi după secolele X-XI.  În câteva staţiuni s-a identificat şi ceramică cu specific slav,  la  Dăneşti  (reprezintă  15%  din  totalul  materialului ceramic)  şi  Simila  (30%  din  întregul  inventar  ceramic), argumente în favoarea convieţuirii româno-slave.  Analiza ceramicii a impus necesitatea întocmirii unei scurte  statistici,  bazată  doar  pe  aşezările  cercetate sistematic,  din  care  rezultă  prezenţa  tipurilor  de  vase  şi totodată disproporţia dintre cele două categorii ceramice, specifice  secolelor  V/VI-XI.  Cele  26  de  situri  provin  din judeţele Vaslui (22), Galaţi (2) şi Bacău (2)  În inventarele lor,  de-a  lungul  perioadei  amintite,  s-au  descoperit  vase, făcute  la  mână  şi  la  roată,  care  reflectă  fluctuaţiile  celor două categorii ceramice, de la o etapă la alta:   
a) pentru secolele V/VI-VII,  în cele opt aşezări,  s-a găsit ceramică modelată cu mână (îndeosebi vase-borcan şi 
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şase exemplare fragmentare de tipsii prezente doar în trei situri) şi doar cinci staţiuni conţineau ceramică lucrată la roată.
b) pentru secolele VIII-IX, în toate cele  şase situri s-a identificat  ceramică  la  mână  (patru  aşezări  având fragmente de la nouă tipsii) şi la roata înceată (o aşezare cu ceramică  de  lux);  deşi  reprezentate  ambele  categorii ceramice, ceramica lucrată la roată o devansează cantitativ pe cea modelată cu mâna.   
c) pentru secolele X-XI, în toate cele 12 aşezări s-a descoperit  ceramică  făcută  la  roata  rapidă  (cinci  situri conţineau  ceramică  de  lux)  şi  numai  în  trei  staţiuni ceramică la mână; comparativ cu etapele precedente, scade numărul  tipsiile  (doar  trei  exemplare  fragmentare  la Dăneşti),  însă  creşte  numărul  staţiunilor  cu  ceramică  de lux, de la una la cinci şi se generalizează ceramica la roată,  în  defavoarea  celei  modelată  cu  mâna,  care  aproape dispare. Într-un sit s-au găsit fragmente de la căldări din lut (Drăgeşti – Vaslui). Alături de ceramică, cel mai des întâlnită şi folosită în cazul  datărilor  cronologice,  în  cele  26  de  aşezări  s-au descoperit  şi  alte  obiecte,  indispensabile  membrilor comunităţilor, precum obiecte de port, unelte şi arme. Dacă anterior se observă prezenţa materialului ceramic, în toate staţiunile cercetate, în acest caz, din totalul siturilor doar 19  conţin  şi  alte  obiecte,   restul  de  şapte  având  doar ceramică (două – secolele VI-VII; una – secolele VIII-IX şi patru  –  secolele  X-XI).  O  parte  din  aceste  obiecte  erau produse  local,  în  locuinţe-atelier  sau  pătrundeau  din Bizanţ.  Clasificarea  pe  tipuri  de  piese demonstrează importanţa  şi  larga  lor  utilizare  în  viaţa  cotidiană  a comunităţilor bazinului bârlădean. Majoritatea obiectelor din inventar sunt de uz casnic şi doar câteva cu specific meşteşugăresc. De regulă, la toate categoriile  de  piese  s-a  remarcat  o  creştere  progresivă, deoarece numărul  locuinţelor  şi  al  membrilor  acestora  a fost mai mare, de la o perioadă la alta, implicit şi cererea de obiecte  a  fost  mai  mare.  Domină  uneltele  agricole  şi meşteşugăreşti, de uz casnic şi armele. Remarcăm numărul mic al obiectelor de port. Revenind  la  instalaţiile  descoperite  în  aşezări,  alte cuptoare  de  interes  major,  situate  în  interior  (locuinţe-atelier)  sau  exterior,  sunt  cele  pentru  reducerea minereurilor din fier,  de la Dodeşti  (trei  cuptoare pentru fiecare etapă) şi Bârlad-Prodana,  ultima prevăzută cu trei instalaţii  speciale,  care  atingeau  temperaturi  ridicate. Acestea împreună cu obiectele descoperite în preajma lor (lingură  lut,  creuzete,  tipare,  lingouri)  denotă  interesul localnicilor  pentru  metalurgie.  Dintre  tipare,  unul  era pentru turnat sfere din lut, două pentru metale (Dodeşti) şi unul  de  turnat  podoabe  (Gura  Idrici).  Unele  dintre exemplarele  amintite  dezvăluie  posibilitatea  producerii anumitor obiecte de podoabă (cercei), pe plan local. În  cadrul  activităţilor casnice,  specificăm  torsul  şi 

ţesutul, dovedite printr-o serie de obiecte, precum fusaiole, din vertebre de peşte sau lut (Dodeşti, Drăgeşti, Valea Mare, Cociu-Motoşeni,  Gura  Idrici,  Onceşti,  Bârlad-Prodana, Dăneşti,  Gara-Banca,  Negreşti,  Simila-Zorleni)  şi  greutăţi 
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Tipuri de zăbale din fier (secolele X-XI)
1 - zăbală cu tija fixă şi inele la extremităţi, descoperită în mormântul 
dublu de la Bârlad-Dealul Ţuguieta; 2/a-b - zăbală cu tija mobilă având 
inelele sub forma literei D, descoperită la Pogoneşti-Iveşti (a, 
desfăşurată; b, strânsă); 3 - fragment de zăbală, de la Bârlad-Moara lui 
Chicoş; 4 - zăbală cu tija fixă găsită la Umbrăreşti- Galaţi; 5 - zăbală cu 
tija fixă şi inele mobile la capete, pentru prinderea frâului, din 
inventarul mormântului de la Griviţa-Vaslui

Obiecte diverse descoperite izolat
1 - brăzdar de plug din fier  (Pogoneşti-
Iveşti,Vaslui); 2 - cosor din fier (Vutcani-
Vaslui); 3 - amnar din fier (Tăcuta-Vaslui); 
4 - topor din fier (Bălteni-Vaslui); 5 - cuţit 
din fier (Codreni-Roşieşti,Vaslui)
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din lut, piramidale, de la războiul de ţesut (Drăgeşti, Gara-Banca). Cusutul este susţinut prin prezenţa acelor din os şi metal, inclusiv a unui tub din os, de păstrat ace (Dodeşti, Bârlad-Prodana). La categoria meşteşuguri, putem aminti prelucrarea 
osului şi a lemnului. Dintre piesele de os, exceptându-le pe cele amintite,  menţionăm o spatulă, utilizată la decorarea vaselor (Dodeşti), un pandantiv şi o mărgică (Dodeşti). În vederea  prelucrării  lemnului  localnicii  se  foloseau  de  o gamă variată de unelte,  printre care se numără topoarele (unele  erau  de  luptă,  utilizate  ca  arme,  iar  altele  erau unelte),  dăltiţe,  sfredele,  ciocane, dornuri,  cuie sau unelte speciale  de  lemnărit  din  siturile  de  la  Dodeşti,  Negreşti, Gara-Banca, Gârbovăţ-Ghidigeni.    

Comerţul  ocupa  un  loc  special  în  viaţa  cotidiană  a comunităţilor  locale,  prin  intermediul  său  pătrundeau diferite  mărfuri  (produse  perisabile  de  consum),  unelte, obiecte de podoabă şi vestimentaţie etc. Relaţiile cu lumea bizantină  se  reflectă  în  prezenţa  amforelor  de  import, fragmentare (Dodeşti,  Bârlad-Prodana) şi a descoperirilor monetare din bronz, fie singulare (Mirceşti-Tăcuta, Brodoc, Salcia-Umbrăreşti, Satu Nou-Schitu Duca, Zorleni, Negreşti, Gugeşti)  sau  din  componenţa  unor  tezaure  (Obârşeni-Voineşti, Dolheşti).  Circulaţia monedei bizantine în bazin, dar şi în restul teritoriului Moldovei, a înregistrat o evoluţie fluctuantă, de la  normalitate  (secolele  VI-VII)  se  ajunge la  o  raritate  în secolul  VIII,  aproape o pauzare a  răspândirii  ei  (datorită crizei  politico-economice  şi  a  transformărilor  de  ordin religios  din  Imperiu),  pentru  ca  situaţia  să  se  redreseze brusc în secolul IX (prin  follis  îndeosebi),  iar în perioada veacurilor  X-XI  moneda  redevine  o  prezenţă  constantă. Această dinamică se datorează mai multor factori, printre care schimbările produse în domeniul economic, politic şi religios a lumii bizantine, dispariţia avarilor şi întemeierea Primului  Ţarat  Bulgar.  În  pofida  unei  evoluţii  a  societăţii vechi  româneşti,  din  timpul  culturii  Dridu,  „dependenţa” faţă  de  situaţia  economică  a  Imperiului  Bizantin  a  avut repercursiuni  negative,  prin  întreruperea  temporară  a raporturilor  provinciilor  cu centru  de  putere amintit.  De altfel,  fenomenul  tezaurizării  aproape  lipseşte  pentru secolele  IX-X,  exceptând tezaurele de la  Cleja  – Bacău (o acumulare  locală),  Răducăneni  –  Iaşi  şi  Echimăuţi (Basarabia), care se înscriu în contextul deplasării spre vest a  triburilor  pecenege  (pe  la  mijlocul  secolului  X),  din regiunile  nord-pontice,  acţiune  ce  a  avut  un  impact covârşitor  asupra  comunităţilor  de  la  răsărit  de  Carpaţi. Dacă primul conţinea monede bizantine (38 bronz şi una de  argint),  de  valoare  modestă,  celelalte  două  erau constituite din dirhemi arabi de argint. Alte monede arabe izolate  s-au  mai  găsit  în  Moldova,  de  altfel,  un  drum comercial  ce lega Califatul  de  nordul  Europei  trecea prin preajma Moldovei.    Pe  fundalul  evenimentelor  economice  (scăderea monedei  bizantine),  religioase  (reforma  iconoclastă), politice (limitarea puterii bizantine şi înfiinţarea Primului Ţarat  Bulgar),  din  Imperiu,  moneda  arabă  o  substituie temporar pe cea bizantină, în anumite regiuni (în Moldova, 

în perioada anilor 700-971, ponderea circulaţiei dirhemilor arabi  era  de  40%).  Fapt  dovedit  prin  raritatea  monedei bizantine şi  ca urmare a scăderii  numărului  monetăriilor de la Constantinopol, în perioada crizei economice (secolul VIII),  dacă la  Tiberius  III  erau semnalate  6 monetării,  la Leon  III  sunt  5,  la  Constantin  V  sunt  4,  la  Irina  2  şi  la  Constantin VI doar 1. Revitalizarea economică a Bizanţului, cu începere din secolul IX, odată cu reforma monetară a lui Theophil  (829-842),  de  când  cantitatea  de  monedă divizionară creşte substanţial (comparativ cu secolul VIII), iar greutatea follis-ului atinge cote rezonabile, se resimte şi în  zona  balcanică,  în  provincii,  unde  numărul  monedei bizantine, emisă între 971-1092, creşte semnificativ.În spaţiul românesc cele mai multe monede bizantine izolate,  din intervalul VIII-X,  s-au descoperit  în Dobrogea (28), Muntenia (Oltenia având un aport semnificativ, 15 din 23), Transilvania (majoritatea în Banat, 10 din 12), iar cele mai puţine în Moldova (7), de unde şi nevoia completării necesarului  cu  moneda  orientală  (arabă).  Pentru  arealul Moldovei,  majoritatea  descoperirilor  numismatice bizantine se concentrează până la linia Prutului, respectiv a Bârladului,  de  unde  şi  prezenţa  majorităţii  monedelor izolate din bronz şi a tezaurelor în bazin. Cu toate acestea,  ele nu indică o intensă circulaţie monetară,  însă certifică implicarea  comunităţilor  locale  în  relaţii  comerciale  cu Bizanţul, o reciprocitate dovedită şi prin diversitatea gamei de obiecte descoperită în complexe. 
****La Gara-Banca s-a descoperit o groapă de cult, al cărei conţinut reflectă preocupările oamenilor pentru lumea de dincolo  (reprezentări  umane  şi  animaliere,  fragmente  de vase  cu  simbolul  crucii),  situaţie  ce  denotă  că  viaţa 

spirituală ocupa un rol important în cadrul comunităţilor umane.  Informaţiile  legate  de  ritul  şi  ritualul  funerar completează  restul  datelor  furnizate  de  inventarul  unei aşezări  umane.  Spre  deosebire  de  perioadele  anterioare, specifice geto-dacilor şi culturii Sântana de Mureş, numărul descoperirilor  funerare  este  foarte  mic,  nu  doar  pentru Bazinul Bârladului ci pentru întreg teritoriul Moldovei. Cele mai concludente rezultate revin secolelor X-XI,  când s-au descoperit  11  morminte  izolate/necropole,  faţă  de  doar patru, din secolele V/VI-IX.    Din totalul celor 36 descoperiri funerare, din spaţiul Moldovei, 15 aparţin bazinului. În altă ordine de idei, circa jumătate  din  vestigii  sunt  din  bazin,  iar  cele  din  timpul 
culturii Dridu au ponderea cea mai ridicată.   În  privinţa  ritului  funerar,  deşi  în  Moldova  au  fost descoperite  morminte  atât  de  incineraţie,  cât  şi  de înhumaţie,  în  interiorul  bazinului  pentru  perioada secolelor  V/VI-VII  nu  avem  dovezi  legate  de  practicarea incineraţiei,  iar  pentru  veacurile  VIII-IX  nu  există argumente  pentru  practicarea  înhumaţiei.  Credem  că această situaţie se datorează numărului extrem de mic al descoperirilor  funerare,  iar  în  lipsa  unor  noi  cercetări, mizăm  pe  ideea  unei  imagini  unitare  pentru  spaţiul Moldovei,  întrucât  nu  există  motive  să  credem  că  acest areal făcea excepţie. 
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Cele două morminte de înhumaţie (secolele V/VI-VII), izolate  nu  au  oferit  prea  multe  informaţii  legate  de  rit, datorită  distrugerii  lor  accidentale.  Însă,  conform  altor descoperiri,  din  restul  teritoriului  Moldovei,  poziţia scheletului era pe spate (decubit dorsal), orientat V-E şi cu mâinile pe lângă corp sau pe abdomen. Inventarul conţine un minim de piese, câte una de fiecare mormânt. La Fundu Văii  – Vaslui  s-a găsit  o fibulă din bronz ornamentată cu puncte  şi  X-uri,  incizate  pe  piciorul  şi  arcul  piesei,  sub forma unor cruci (datorită degradării piesei, acest decor nu mai este la fel de lizibil). De factură romană, obiectul indică ca  şi  datare  prima  parte  a  secolului  V,  fără  a  exclude  o circulaţie a piesei vestimentare şi pentru a doua parte. În privinţa atribuirii etnice şi religioase există câteva reţineri, însă  nu  este  exclus  ca  cel  înmormântat  să  fi  fost  un autohton creştinat. La Dăneşti, inventarul funerar conţinea o cataramă, care prin caracteristici (placa ornamentată cu cruce şi semilună ajurate), denotă categoria convenţională din  care  face  parte,  fiind  de  tip  „Sucidava”,  specifică secolului  VI.  Spre  deosebire  de  mormântul  precedent acesta  dispune  de  un  accesoriu  vestimentar  cu  motiv cruciform, care indică o înclinaţie creştină a celui înhumat, care putea fi băştinaş. Pentru secolele VIII-IX se păstrează numărul redus de morminte de pe teritoriul Moldovei, poate şi datorită unor cercetări  care  nu  au  acoperit  o  suprafaţă  prea  extinsă, motiv ce poate să explice şi lipsa mormintelor de înhumaţie din Bazinul Bârladului. Această situaţie nu se repetă şi în restul  teritoriului  românesc,  în  Dobrogea,  Muntenia  ori Transilvania,  unde  descoperirile  de  tip  funerar  sunt consistente numeric. Descoperite  întâmplător,  urnele  din cele  două situri funerare,  identificate  la  CFR  Dodeşti  (o  singură  urnă)  şi Vineţeşti-Cordeni  (fragmente  de  la  trei  sau  patru  urne, găsite in situ) au trăsături asemănătoare în privinţa pastei, a  modului  de  prelucrare  şi  mai  ales  a  decorului.  Urna lucrată la roată, găsită la CFR Dodeşti, are decorul constituit din benzi de linii incizate orizontale şi vălurite. Ornament identic întâlnit şi pe exemplarele de la Vineţeşti-Cordeni, ce erau modelate la mână ori la roata înceată. Ele conţineau oasele calcinate ale unor adulţi. În ambele situaţii nu s-au găsit  obiecte  de  inventar  care  să  aducă  un  plus informaţional despre cei înmormântaţi.  Urnele  in  situ (Vineţeşti-Cordeni),  erau  situate  pe şiruri,  de  la  nord  spre  sud,  fapt  ce  ar  indica  o  posibilă aranjare a întregului cimitir pe această axă. De asemenea, potrivit  acestor  orientări,  observate  şi  în  unele  aşezări (Dodeşti), putem avea de-a face cu respectarea unor criterii familiale sau social-economice.   Caracteristicile  materialului  ceramic  (urnele), descoperit în ambele situri, indică aspectul cultural de tip 
Hlincea I,  specific  secolelor VIII-IX.  Ca atribuire etnică  se presupune, însă cu rezerve, că cei incineraţi erau autohtoni, însă aspectul amintit reflectă o simbioză româno-slavă. Descoperirile funerare din secolele X-XI le-au depăşit ca număr pe cele din etapele anterioare. Cele 11 vestigii au permis arheologilor să observe mai multe amănunte legate de  ritul  şi  ritualul  funerar.  În  primul  rând  se  produce  o 
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Vase din lut (secolele IX-XII)
Vase întregi şi fragmentare din pastă fină, de culoare 
cenuşie şi cărămizie, din categoria „ceramicii de lux”
(1, Dăneşti; 2-4, Dodeşti; 5-8, Bârlad-Prodana; 9, Dumeştii 
Vechi-Vaslui)
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Fibule „digitate”
1 - Neguleşti-Bacău
2 - Budeşti-Vaslui
3 - Bălteni-Vaslui
4 - Vinderei-Vaslui
5 - Vutcani-Vaslui
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schimbare  în  privinţa  ritului,  întrucât  din  secolul  X  se 
generalizează înhumaţia.  Acest aspect se desprinde din necropola  de  la  Bârlad-Prodana,  unde  mormintele  sunt doar de înhumaţie. Cei şapte defuncţi erau orientaţi V-E (cu uşoare deviaţii), aşezaţi pe spate, cu braţele pe lângă corp, pe  piept  ori  pe  abdomen,  ca  în  majoritatea  mormintelor creştine. Moartea acestora nu a fost cauzată violent, cum s-a  observat  la  unele  schelete  de  la  Arsura  şi  Hansca-
Căprăria.  În  lipsa  obiectelor  de  inventar,  dar  pe  baza stratigrafiei  şi  a  ritului  şi  ritualului  de  înmormântare, necropola  de  la  Bârlad-Prodana a  fost  atribuită  unei comunităţi  autohtone,  de  origine  veche  românească,  din secolele X-XI. Exceptând acest cimitir, mormântul dublu de la Dumeştii Vechi (Vaslui) avea scheletele orientate NV-SE, iar  în  inventar  s-a  găsit  un  cosor-cuţit  din  fier,  pentru viticultură. Pornind de la aceste elemente, s-a considerat că cei  înmormântaţi  erau  de  origine  veche  românească, similar situaţiei de la Băneasa şi Bereşti (Galaţi). Nouă  din  cele  11  descoperiri  funerare  aparţin turanicilor  şi  s-a  remarcat  că  cei  înhumaţie  (de  regulă războinici, un singur mormânt de copil – M2, de la Banca), erau aşezaţi de obicei în movile, majoritatea orientaţi V-E, asemănător  creştinilor  şi  aveau  în  inventar, pe  lângă ofrande (cranii sau părţi din corpul cailor), multe obiecte de harnaşament (şa, zăbale, potcoave) şi arme (vârfuri de săgeţi, de lance, cuţite, arcuri), mai rar piese vestimentare (pandantive, aplice, catarame, verigi, nasturi globulari). Din punct  de  vedere  etnic,  cei  îngropaţi  au  fost  atribuiţi pecenegilor şi uzilor.  În ansamblu, fenomenul generalizării înhumării nu s-a  petrecut  brusc,  forţat,  ci  treptat,  impus  de  influenţa civilizaţiei romane şi de adoptarea dogmei religiei creştine, încă  din  cursul  secolului  al  VIII-lea,  de  către  populaţia veche  românească.  Păstrarea  anumitor  elemente  de  cult păgân în cadrul obiceiului de înmormântare dovedeşte că, în  ciuda  anumitor  reguli,  mai  târziu  obligatorii  (secolele VIII-X), modul de înhumare şi mai ales orientarea vest-est (considerată  creştină)  nu  erau  respectate  întotdeauna, îndeosebi de rudele, încă necreştine, care îi îngropau.   În ciuda controversatelor raporturi dintre autohtoni şi alogeni, ultimii au jucat un rol important în viaţa socio-politică şi etno-culturală a zonei, lăsând interesante dovezi arheologice, privind modul de trai şi concepţia despre viaţa spirituală.  

*****Cercetările  de  suprafaţă  desfăşurate  în  Bazinul Bârladului au identificat un număr semnificativ de situri, la care  se  adaugă  şi  câteva  descoperiri  izolate  (10  pentru secolele  VI-VII;  5  pentru  secolele  VIII-IX  şi  12  pentru secolele X-XI). Din totalul acestor vestigii (27), surprinse în 25  de  localităţi  cele  mai  importante  sunt  monedele bizantine,  majoritatea  lor  din  bronz.  În  afara  monedelor izolate  s-au  găsit  şi  două  tezaure,  la  Obârşeni-Voineşti (Vaslui) şi Dolheşti (Iaşi). Primul includea un număr de 33 monede din bronz şi una din argint bizantine (în privinţa componenţei,  acest  tezaur  aduce  cu  cel  amintit  anterior, descoperit la Cleja – Bacău), iar al doilea avea aproximativ 

120 de monede din aur bizantine. Singulare s-au găsit nouă monede din bronz,  specifice  secolelor V-VI  şi  X-XI.  Toate descoperirile monetare sunt de pe teritoriul judeţelor Iaşi şi  Vaslui,  exceptând  emisiunea  de  la  Salcia-Umbrăreşti (Galaţi),  iar  din  punct  de  vedere  al  cronologiei  cele  mai multe corespund secolelor X-XI.  Spre deosebire de arealul bazinului, unde ca însemn pecuniar  s-a  folosit  moneda  din  bronz,  în  spaţiul  pruto-nistrean  descoperirile  numismatice  denotă  faptul  că moneda  din  aramă  a  fost  intens  utilizată,  reprezentând circa  69%  din  totalul  emisiunilor  izolate.  În  cazul tezaurelor,  cele  şase  de  pe  teritoriul  pruto-nistrean însumează aproximativ 600 de emisiuni şi sunt de circa 4 ori mai multe decât cele două tezaure din bazin. Alături  de  monede,  amintim prezenţa  obiectelor  de port,  atât  vestimentare  (fibule)  cât  şi  de  podoabă  (un pandantiv),  precum  şi  unelte  de  uz  casnic/arme,  unele dintre ele având dublu rol (amnar, brăzdar de plug, cosor, cuţit, topoare şi vârfuri de săgeţi).   Cu  toate  că  în  unele  aşezări  s-au  găsit  mai  multe cuptoare  speciale  de  topit  metale  (Dodeşti,  Gura  Idrici, Bârlad-Prodana)  şi  câteva  tipare,  cu  forme  diferite  de prelucrare,  îndeosebi  pentru  piese  de  port,  majoritatea acestor artefacte veneau din Bizanţ,  iar  multe obiecte de podoabă şi vestimentaţie (cercei, inele, brăţări, pandantive, mărgele,  aplice,  butoni,  catarame,  fibule),  împreună  cu piese  creştine  (cruci)  au  fost  preluate  de  către  membrii comunităţilor vechi româneşti. Alături de piesele respective au pătruns în arealul  amintit  şi  obiecte uzuale,  de regulă unelte  din  fier,  necesare  efectuării  treburilor  casnice, agricole  şi  meşteşugăreşti  (săpăligă,  brăzdar  de  plug, oticuri, seceri, cosoare şi topoare). Dependenţa de această varietate  de  obiecte  a  fost  resimţită  în  cazul  crizei economice  a  Imperiului  Bizantin  (secolele  VIII-IX), deoarece unele au lipsit din inventarele siturilor. Situaţia a revenit la normal, începând cu secolul X, când s-au reluat schimburile  comerciale  dintre  locuitorii  nord  şi  sud-dunăreni. Printre  elementele  de  import  trebuie  amintite  şi recipientele bizantine (amforele, cănile, opaiţele), prezente îndeosebi în spaţiul dobrogean (descoperite în majoritatea cetăţilor romano-bizantine) şi mai rar în arealul muntean şi moldovean.  Pentru  zona  bazinului  semnalăm  prezenţa unor fragmente de amfore de la  Dodeşti (secolele VIII-IX) şi a unei căni cu burlui, lucrată la roată, din pastă fină, de culoare  cărămizie,  găsită  la  Dumeşti  –  Vaslui.  Cana  are corpul  bitronconic,  prevăzut  cu  o  toartă,  iar  gura  este trilobată.  Suprafaţa  exterioară  este  decorată  cu  benzi orizontale, incizate în val. Recipientul este specific secolelor X-XI.   Dacă ceramica este  majoritar  autohtonă,  aparţinând meşterilor  olari  locali,  restul  obiectelor  de  inventar, îndeosebi cele de port, uneltele şi armele, erau executate în centrele de fabricare autohtone şi bizantine, ultimele având o pondere mai mare. Conform celor menţionate  şi  a  statisticilor  pe etape istorice  şi  complexe,  se  observă  o  creştere  a  numărului obiectelor  bizantine  din  secolul  VIII-IX,  dar  mai  ales  în 
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perioada  X-XI.  O  situaţie  similară  a  fost  remarcată  la Hansca, unde o treime din locuinţele de secol IX conţineau importuri (îndeosebi ceramică), al căror procent varia între 6,7% şi 12,7%, iar din secolul X,  toate locuinţele aşezării aveau  în  inventar  obiecte  bizantine.  Această  situaţie  s-a menţinut  şi  ulterior,  în  intervalul  veacurilor  XI-XII,  după care s-a constatat o scădere a importurilor,  prin prezenţa lor în doar 42% din totalul complexelor. În ansamblu, după această ultimă şi succintă analiză a descoperirilor  din  arealul  bazinului,  care  s-a  dorit  a  fi  o interpretare comună a tuturor vestigiilor,  care să reflecte printre altele şi  ocupaţiile autohtonilor,  credem că putem contracara,  şi  prin  numărul  mare (240 vestigii,  datate  în secolele VIII-XI), acele voci care contestă prezenţa  culturii  
Dridu  pe teritoriul  Moldovei,  potrivit  cărora nu este prea multă  ceramică  lustruită  sau că  această  cultură  capătă  o altă  formă,  dimensiune,  prin  numărul  mare  de  obiecte metalice, îndeosebi unelte şi arme, dar şi a elementelor de podoabă,  de  regulă  bizantine,  care  ar  susţine  o  intensă activitate  comercială  şi  nu  fundamentul  unei  culturi autohtone. Însă, deşi pare să ia o altă formă, trebuie ţinut cont  că  la  un  areal  atât  de  vast,  elementele  culturale componente  nu  puteau  fi  identice,  unitare,  iar  în  plus, necesităţile  fiecărei  comunităţi,  condiţionate  de  zona geografică,  au  impus  diferenţe  în  privinţa  obiectelor  de inventar,  potrivit  ocupaţiilor  (agricultură,  păstorit, vânatoare, pescuit, olărit) etc.Argumentele  arheologice,  semnalate  pe  parcurs, susţin  locuirea  teritoriului  Moldovei,  inclusiv  a  spaţiului component  Bazinului  Bârladului,  de  comunităţile  culturii respective. 

******  Din  punct  de  vedere  al  răspândirii  teritorial-geografice a aşezărilor s-a remarcat preferinţa locuitorilor pentru  anumite  zone  prielnice  ocupaţiilor,  dar  în  cazul pericolului extern comunităţile bazinului bârlădean au fost nevoite să caute alte locuri favorabile traiului, ferite natural şi care să permită o oarecare siguranţă (poienile, prisăcile sau  hăţişurile  pădurilor).  În  consecinţă,  condiţiile  fizico-geografice au îndemnat populaţia să se aşeze în teritorii ce le ofereau îndeosebi un climat natural protector:  
 vetrele  unor  staţiuni  nu  depăşeau  ca  altitudine fundul (obârşia) văilor,  din apropierea unor mici pârâuri, podeţe  sau  din  poieni,  prisăci,  oferind  un  topoclimat  de adăpost  pentru  cei  care  le  locuiau;  cu  timpul  s-au  creat toponime precum: Fundu Văii, Fundoaia, Fundătura, Fundul Tutovei, Obârşeni, Izvoare, Râpi, Podu-Pietriş, Valea Mare şi Valea Seacă. 
  unele vetre de sate se găseau pe terase inferioare, boturi  de  deal,  pante,  în  poieni,  prisăci,  în  preajma unor izvoare,  apărate natural de clima rece şi de alte pericole; toponimele  formate  în  timp  sunt  sugestive:  Dumbrava, Dumbrăveni, Plopana, Poiana, Poieni şi Poieneşti. 
 alte vetre de aşezări se aflau în zone de confluenţă, guri de văi; toponimia locului explică clar această situaţie: Gura  Idrici,  Gura  Băncii,  Gura  Berheciului,  Gura  Văii Răchitoasa, Salcia, Broşteni, Bălteni şi Plopoasa.   
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Pandantiv de harnaşament din bronz, decorat prin incizie, 
de la Rateşul Cuzei (nr. inv. 1668), secolele VI-VII

Cazan din aramă (nr. inv. 5311), obţinut prin batere şi 
nituire (Pogoneşti  - Vaslui), secolele X-XI

Vas din lut (nr. inv. 9898), modelat la mână, decorat cu şiruri de 
alveole pe buză şi gât, iar pe corp are zece semne 

alfabetiforme (Bârlad - Dealul Ţuguieta, Vaslui), secolele X-XI



Cât  priveşte  repartiţia  geografică,  pentru  cea  de-a doua  jumătate  a  mileniului  I,  locuirea  umană  pentru regiunea Moldovei este împărţită după cum urmează: circa 50-60% în zona de podiş, 30% pentru câmpie şi doar 10-20% pentru arealul  montan şi  submontan.  În consecinţă, cele mai bune condiţii de trai (surse de apă, terenuri agrare şi pământuri împădurite) erau întâlnite în zonele de podiş, fapt susţinut şi de Bazinul Bârladului, acoperit în mare de Podişul  Bârladului  sau  de  o  parte  a  Podişul  Central Moldovenesc.  Conform  acestor  idei,  văile şi terasele anumitor afluenţi ai Râului Bârlad au constituit locuri de stabiliment pentru  multe  comunităţi,  fapt  ce  a  determinat  unele „aglomerări  umane”,  care  au  produs  treptat  creşteri demografice,  în  condiţiile  unui  climat  politic  liniştit, precum  cel  din  secolele  VIII-IX  (retragerea  mai  multor enclave slave la sudul Dunării). Majoritatea aşezărilor erau plasate  pe  văile  din  apropierea  bazinului  hidrografic amintit  deoarece  apa rămâne un element  de  comuniune om-natură, fiind indispensabil vieţii şi pentru desfăşurarea ocupaţiile  umane.  Respectivul  areal  geografic  prezintă trăsăturile unor depresiuni colinare, care au un pronunţat caracter de stepă.  Astfel,  Bârladul  cu afluenţii  săi  străbat şesuri  şi  văi  aflate  în  vecinătatea unor  dealuri  nisipoase, instabile. Totodată, prezenţa apei din abundenţă, terenurile bune pentru agricultură şi păstorit, de pe terasele văilor şi şesurilor,  au  asigurat  condiţii  optime  pentru  o  intensă locuire şi au facilitat posibilitatea comunicării, a legăturilor dintr-o parte în alta a teritoriului Moldovei. Se observă o dispunere uniformă a aşezărilor spre toate formele de relief, cum ar fi platformele, terasele văilor, şesurile,  mai  rar  zonele  inundabile  ale  Bârladului  (lunca acestuia) şi  excluzând,  în acest caz,  locurile  montane sau submontane. Mai rar era folosită câmpia, fiind nesigură şi totodată  frecvent  afectată  de  pătrunderile  alogenilor, crescători  de  animale.  Ulterior,  retragerea  unor  grupuri migratoare spre zonele de stepă şi  sporul  demografic  au determinat  şi  popularea  anumitor  segmente  de  câmpie, îndeosebi  cele  cu  grinduri  înalte.  Totuşi,  pentru  arealul bazinului au fost preferate terasele superioare, inferioare şi văile  Râului  Bârlad,  urmate  de  văile  Zeletinului, Berheciului,  Şacovăţului,  Racovei,  Tutovei,  Lohanului, Stemnicului,  Bogdanei,  Stavnicului,  Jarovăţului, Similişoarei,  Similei,  Crasnei,  Iezerului  etc.  În  consecinţă, gruparea pe distanţe mici şi în aceiaşi regiune geografică a mai multor aşezări  autohtone a condus la  apariţia unor 
microregiuni intens populate, cum este cazul staţiunilor de la Coloneşti, Podul Turcului, Motoşeni, Cociu-Motoşeni, Răzeşu,  Frumuşelu-Glăvăneşti,  Buda  şi  Fundătura-Răchitoasa  (jud.  Bacău),  pe  valea  Zeletinului;  Onceşti  şi Lichitişeni-Vultureni,  (jud.  Bacău)  pe  valea  Berheciului; Ipatele, Bâcu, Frenciugi-Drăguşeni şi Satu Nou-Şcheia (jud. Iaşi), pe valea Stavnicului; Bogdana, Tunseşti şi Coroieşti-Bogdăniţa  (jud.  Vaslui),  pe  valea  Bogdanei;  Băceşti, Dumeştii  Vechi,  Valea  Mare-Dumeşti,  Dumeşti,  Todireşti, Negreşti,  Parpaniţa,  Buhăeşti  şi  Vultureşti,  pe  valea 
Bârladului sau Banca,  Gara Banca,  Vaslui,  Brodoc-Vaslui, Costeşti,  Bârlad  şi  Valea  Seacă-Bârlad,  tot  pe  valea 
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Pandantive globulare sau 
nasturi de tip „zurgălăi”, din 
bronz, de la Bârlad-Parc (nr. 
inv. 1486-1490), secolele X-XI



Bârladului;  Sofroneşti,  Drăgeşti,  Silişte  şi  Valea  Popii-Todireşti,  pe  valea Şacovăţului;  Buda-Oşeşti şi Oşeşti,  pe 
valea  Stavnicului;  Rateşul  Cuzei  şi  Rebricea,  în  valea 
Rebricei;  Buneşti-Buneşti  Avereşti,  Crasna  şi  Vineţeşti-Olteneşti pe valea Crasnei; Codreni, Roşieşti, Gara Roşieşti şi  Gura  Idrici,  pe  valea  Idricii;  Vlădia,  Semenea-Dragomireşti, Pogana, Tutova, Pogoneşti şi Iveşti, pe valea 
Tutovei;  Curteni,  Pâhna-Olteneşti,  Olteneşti şi  Creţeşti,  pe 
valea Lohanului; Oşeşti, Albeşti, Băleşti, Fâstâci-Cozmeşti, Deleşti (jud. Vaslui), pe  valea Stemnicului şi multe altele, majoritatea în judeţele Vaslui,  Bacău şi  Iaşi.  Multitudinea acestor  văi,  care  datorită  vecinătăţii  au  preluat  numele afluentului  respectiv,  au  strâns  în  cuprinsul  lor  multe aşezări, viitoare sate, unele compacte, luând aspectul unor microregiuni, dominate de coabitarea paşnică a localnicilor, chiar şi în condiţiile pătrunderii triburilor migratoare.   În  ansamblu,  pe  lângă  aceste  „microregiuni umane”, formate din 3-4, până la 8-10 aşezări (unele foarte apropiate şi posibil bazate, în timp, pe relaţii de rudenie), se  pot  observa,  prin  intermediul  hărţilor,  acele  zone mai intens ori mai slab locuite:  

Descoperirile din secolele V/VI-VII    
 grupul numeros de aşezări de pe văile afluenţilor Gârbovăţ, Şacovăţ, Velna şi Stavnic, faţă de câteva staţiuni răsfirate din jurul afluenţilor Vaslui, Lohan şi Crasna.
 grupul  situat  de-o  parte  şi  de  alta  a  cursului mijlociu al Bârladului, împreună cu văile Idricii, Bogdana şi Bogdăniţa,  ce devansează puţinele aşezări din apropierea Pârâurilor  Zorleni,  Jarovăţ  şi  Corozel,  ultimul  fiind  lipsit total de prezenţa siturilor.
 complexele închise din preajma Râurilor Berheci şi Zeletin,  comparativ  cu  cele  existente  pe  văile  Tutovei, Iezerului sau Racovei. 
Descoperirile din secolele VIII-IX
 siturile  din  zona  de  mijloc  a  Râului  Bârlad, completate cu cele de pe văile Bogdana şi Bogdăniţa, mai multe  decât  staţiunile  aflate  în  preajma  afluenţilor Gârbovăţ, Şacovăţ, Velna şi Stavnic.
 numeroasele situri de pe văile Idricii, Zorleniului şi Bârladului (cursul de mijloc), faţă de rarele aşezări situate pe văile Vasluiului, Lohanului şi Crasnei.
Descoperirile din secolele X-XI
 impresionantele  complexe de  pe văile  afluenţilor Bârladului (Gârbovăţ, Şacovăţ, Velna, Stavnic, Vaslui, Lohan, Crasna, Idrici, Bârlad, Bogdana, Bogdăniţa, Zorleni, Jarovăţ), ce le devansează pe cele situate în preajma Râurilor Racova, Berheci, Zeletin, Tutova, Iezer şi Corozel.  Potrivit acestor constatări, se remarcă menţinerea de regulă a aceloraşi vetre de locuire, de la o perioadă la alta, însă uneori, uşor diferenţiate în consistenţă: cazul grupului numeros de aşezări amplasat pe văile afluenţilor Gârbovăţ, Şacovăţ, Velna şi Stavnic (prezent în secolele V/VI-VII), care se  rarefiază  în  perioada  următoare  (VIII-IX),  dar  atinge apogeul în timpul culturii Dridu (secolele X-XI). Dinamica  siturilor  arheologice  diferă  de  la  secol  la secol, fiind imprevizibilă, datorită factorilor naturali (climă, alunecări  de  teren)  sau  umani  (prezenţa  grupurilor migratoare):  dacă  în  perioada  VI-VII  şi  X-XI  spaţiul  din 

preajma  Râurilor  Berheci  şi  Zeletin  este  intens  locuit,  în etapa intermediară (VIII-IX) dovezile umane sunt rare. De asemenea, un teritoriu lipsit de aşezări, în secolele V/VI-IX, din  apropierea afluentului  Corozel,  ulterior este  locuit  în intervalul  de timp X-XI,  posibil  de un grup venit  din altă parte. În general, pentru veacurile V/VI-XI, principalul râu, ale cărui văi şi terase au fost preferate de autohtoni şi nu doar de aceştia a fost Bârladul.  Secolele X-XI au adus,  pe alocuri,  creşteri  etno-demografice,  uşor  de remarcat  prin abundenţa siturilor  din  unele  microregiuni  ale  bazinului. Totodată, teritoriul perindat de turanici şi unde s-au găsit numeroase vestigii funerare este actualul oraş Bârlad, ales datorită condiţiilor fizico-geografice (lunca Bârladului fiind ideală  pentru  creşterea  animalelor)  şi  implicit  a configuraţiei  solului  (prezenţa  multor  tumuli,  movile, preferate  ca  locuri  de  înmormântare).  Idee  de  altfel confirmată de prezenţa în zona Bârladului, dar şi pe întreg teritoriul  judeţului  Vaslui,  a  unui  număr  de  190-200  de tumuli  (majoritatea  necercetaţi),  ce  pot  reprezenta „locurile  de  odihnă”  ale  războinicilor  alogeni.  Această estimare  este  depăşită  de  numărul  mare  al  complexelor funerare  de  pe  teritoriul  judeţului  Galaţi,  unde  s-au identificat  peste  400  de  tumuli.  Repertorierea  şi cartografierea acestor movile tumulare a dus la împărţirea lor în patru grupuri: grupul Ghidigeni (I), grupul Bădeana-Bârlad (II),  grupul Banca- Roşieşti  (III)  şi  grupul Crasna-Vaslui  (IV),  dintre  care  cel  mai  numeros  este  Bădeana-Bârlad (57 movile).   Potrivit  repertoriului  arheologic  şi  al  hărţilor adiacente se poate urmări o evoluţie a numărului siturilor, al cărui apogeu este înregistrat în perioada secolelor X-XI, când procentul aşezărilor şi  implicit  al locuitorilor creşte (chiar  şi  în  microregiunile  mai  slab  populate),  situaţie favorizată de interesul scăzut al triburilor turanice, pentru întreg arealul geografic, rezultând un climat liniştit, care a permis  o  creştere  demografică  progresivă  şi  un  nivel cultural ascendent al civilizaţiei vechi româneşti.  Analiza  etapelor  istorice,  din  intervalul  secolelor V/VI-XI, indică, pentru unele aşezări o continuitate etnică 
şi teritorială, păstrată prin intermediul generaţiilor şi care a  depins  fundamental  de  factorii  etno-demografici, lingvistici  şi  culturali.  De  altfel,  viaţa  comunităţilor autohtone din zona bazinului bârlădean nu s-a diferenţiat de  restul  teritoriului  Moldovei,  fiind parte  componentă a spaţiului  est-carpatic  românesc.  Trăsăturile  comune privind  dispunerea  aşezărilor,  modul  de  construcţie  a locuinţelor,  cultura  materială  sunt  tot  atâtea  argumente care  susţin  cele  menţionate.  De  asemenea,  pătrunderea alogenilor  nu a  determinat  schimbarea  modului  de  viaţă local  şi  nici  nu  a  înlăturat  elementele  de  tradiţie  daco-romană, care s-au păstrat şi perpetuat în timp.    Între  Bazinul  Bârladului  şi  spaţiul  Moldovei  se observă numeroase asemănări şi puţine diferenţe, raportul dintre cele două zone geografice  fiind interpretat şi  ca  o paralelă  etno-demografică  şi  culturală.  Exceptând  unele particularităţi,  credem  doar  aparente,  datorită  unei cercetări  neuniforme  (aşezări  cu  număr  redus  de  case, 
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puţine  locuinţe  de  suprafaţă,  lipsa  mormintelor  de incineraţie sau de înhumaţie,  din anumite etape istorice), elementele  comune  celor  două  spaţii  se  datorează legăturilor  etnice,  relaţiilor  economice  şi  interferenţelor culturale şi spirituale.Păstrând  tradiţia  relaţii  cu  lumea  greco-romană, populaţia  veche  românească  a  continuat  să  îşi  îndrepte 

atenţia  spre  aceleaşi  orizonturi,  cu un  grad de  civilizaţie avansat,  de unde ulterior au pătruns ideile formării  unui sistem de organizare socială, militară şi religioasă.
●

George Dan Hânceanu
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Acesta este un articol în care voi încerca să evidenţiez evenimentele care au dus la începutul „crizei financiare” şi consecinţele  acesteia.  În  prima  parte  a  articolului  vom încerca să privim începuturile şi cauzele crizei iar în a doua parte vom analiza  modul  în care scăderile  masive de pe pieţele  internaţionale,  în  special  cele  vestice,  au  afectat mediul  economic  în  România,  cum  s-a  răsfrânt  asupra activităţilor  de zi  cu zi  ale romanilor şi  ce consecinţe pe termen lung ar putea avea asupra noastră.Astfel, în această primă parte vom încerca să privim asupra  cauzelor  şi  motivelor  cărora  le  datorăm  această perioadă nefastă  din punct  de vedere economic.  Cu  toţii ştim că locul în care au apărut prima dată semnele scăderii economice  sunt  Statele  Unite  ale  Americii.  Măsurile iresponsabile  şi  lacome  practicate  în  „inima”  economiei americane sunt considerate de foarte mulţi economişti din toată  lumea  principali  factori  care  au  dus  la  recesiune, iniţial în SUA şi ulterior, la puţin timp după, în Europa şi Asia. Există  două  teorii  în  ceea  ce  priveşte  „vinovaţii” pentru  criza  financiară.  Pe  de  o  parte  avem  pe  cei  care consideră că politica monetară practicată de guvernul SUA a  fost  una  deficitară,  opacă,  descentralizată  şi  prea competitivă,  iar  pe  de  altă  parte  există  teoria  „lăcomiei”, care  învinovăţeşte  marile  corporaţii  bancare  pentru politicile  iresponsabile  şi  lacome,  politici  pe  care  le  vom analiza în acest articol.

Personal  cred că  toate  au legătură cu evenimentele din  septembrie  2001.  Voi  încerca  să  explic  de  ce.  După tragicul atac asupra World Trade Center, în câteva luni de zile America a ajuns în pragul deflaţiei.  Panica din urmă atacurilor  teroriste  a  dus  la  o  scădere  drastică  a consumului şi implicit a preţurilor, iar într-o economie de piaţă sănătoasă o scădere drastică a preţurilor poate fi la fel  de  dramatică  şi  nocivă  ca  o  creştere  drastică.  Astfel, 
Rezerva  Federală  Americană,  instituţia  însărcinată  cu supervizarea  şi  asigurarea  unui  climat  economic  stabil, echivalentul  Băncii  Naţionale  Române,  a  fost  nevoită  să reducă  dobânda  de  referinţă  a  instituţiilor  bancare americane la 1%. Asta ce înseamnă? Înseamnă că băncile private americane se puteau împrumuta din acel moment de la  Rezerva Federală cu o dobândă de 1%. Asta  a dus imediat  la  scăderea  dobânzilor  cu  care  băncile împrumutau populaţia, ajungând la un minim istoric de 4-5 procente. Pe termen scurt măsura a funcţionat de minune deoarece  cetăţenii  americani,  încercând  să  profite  de dobânzile  mici  au  început  să  se  împrumute  masiv  şi  să cumpere. Ce să cumpere? De toate! De toate şi în special case. Imediat a crescut consumul şi toate păreau că merg de minune.A  mers  de  minune  o  perioadă  până  când  întreaga situaţie   a   dus   din   păcate   la   apariţia bulei imobiliare americane.  Cum? Preţurile  caselor au început  să  crească vertiginos,  fiind la  foarte  mare  căutare.  Preţul  unei  case americane a crescut între 2001-2006 cu, în medie, 124%. O casă  care  în  2001  costa  200.000  de  dolari  a  ajuns,  fără modificări sau îmbunătăţiri să coste 450.000 de dolari în doar 4-5 ani. Situaţie oarecum asemănătoare cu fluctuaţiile masive de preţuri de pe piaţa noastră imobiliară. Situaţia  era  una  ideală  pentru  cei  din  domeniul imobiliar  sau  bancar.  Preţurile  creşteau,  băncile împrumutau în continuare pe toată lumea. Toţi americanii din domeniul construcţiilor de case, bancar sau imobiliar câştigau din ce în ce mai mulţi bani, astfel toată lumea era fericită.  Dar pentru ca lucrurile  să rămână în continuare roz agenţii imobiliari şi bancherii trebuiau să găsească din ce în ce mai multe familii americane cărora să le vândă o casă şi să le acorde un credit. 
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Începuturile și 
efectele crizei 

financiare
- partea I -



Şi au început să ia în considerarea pe oricine şi  să acorde  credite  oricui  chiar  şi  celor  incapabili  să  le plătească.  Asta a dus la un fenomen care s-a dovedit a fi devastator, un fenomen pe care americanii l-au numit „sub-prime mortage”. Ipotecile „sub-prime”  au apărut ca un efect  a  nevoi băncilor şi  agenţiilor imobiliare de a împrumuta familiile americane. Astfel familiile cu destulă stabilitate financiară, familii considerate sigure, care nu aveau probleme în a-şi plăti ratele lunare, au fost în marea lor majoritate creditate, lăsând un deficit de cerere pe piaţa creditelor. Băncile nu mai  aveau  cui  împrumuta.  Toţi  bunii  platnici  erau  deja creditaţi. Instituţiile financiare au rămas cu un singur lucru de făcut: au început să acorde credite şi celor despre care nu erau siguri că-şi vor plăti ratele. Nevoia ca băncile să-şi îndeplinească  target-urile  de  creditare  şi  toată  lumea  să încaseze  bonusurile  era  atât  de  mare  încât  s-a  început acordarea de credite extrem de neperformante, pe alocuri absurde. Nu puţine au fost cazurile în care ratele lunare pe care o familie trebuia să le  plătească băncilor erau egale sau chiar mai  mari  decât  salariile  celor care  trebuiau să plătească.  Asta  înseamnă  ipoteca  sub-prime:  credit  cu ipoteca acordat unei persoane cu venituri prea mici pentru ratele creditului.Înainte de anul 2000 creditele neperformante (sub-prime mortage) reprezentau sub 10% din totalul creditelor acordate  însă în  anii  2006-2007 s-a  ajuns la  un procent uluitor de aproximativ 30%. Şi, aşa cum spunea Murphy, “If something can go wrong, it will go wrong” . În paralel, între anii 2004-2006, instituţiile americane au  început  să  mărească  dobânda  de  referinţă  până  la nivelul anterior lui 2001. Bucuria dobânzii de referinţă de 1% s-a terminat. Asta s-a tradus într-o mărire a dobânzilor bancare  şi  implicit  creşterea  ratelor  lunare  ale  fiecărui creditor. 

Şi noi,  în România,  am simţit acest fenomen. Atunci când dobânzile cresc, în general toate ratele creditelor cu dobânzi  variabile  cresc  datorată  costurilor  majorate  pe care băncile le suportă. Un fenomen pe care toţi îl detestăm în  relaţia  cu  bancă:  individualizarea  profitului  şi generalizarea pierderilor (când banca are profit, îl împarte intre acţionarii săi şi nu micşorează dobânzile; când banca are pierderi creşte dobânzile pentru a recupera de la clienţi costurile majorate).În felul  acesta,  cetăţeanul american de rând,  despre care vorbeam mai devreme că are dificultăţi în a-şi  plăti ratele,  pus în  faţa unei  creşteri  a dobânzilor,  deci  a  unei rate şi mai mari, s-a blocat. În tot acest timp, în care americanii aveau dificultăţi din  ce  în  ce  mai  mari,  companiile  financiare  americane dezvoltau mecanisme şi practici financiare din ce în ce mai complicate şi din ce în ce mai greu de înţeles cu scopul de a-şi mari într-una profiturile. Astfel cei care contau cel mai mult, şi anume plătitorii, au fost neglijaţi. S-a ajuns atât de departe  cu  complexitatea  mecanismelor  financiare  încât doar o mână de oameni din fiecare instituţie bancară mai înţelegea  într-adevăr  mecanismele  practicate  şi modalităţile  prin  care  fac  profit,  restul  doar  aplicând practicile hotărâte. Unul din cele mai răspândite şi  relativ mai uşor de înţeles astfel de mecanism este numit CDO – Collateralized  
Debt Obligation (Obligaţie de plată colaterală). Voi încerca să explic acest mecanism: să zicem că eu, banca, împrumut 10 persoane cu câte o sumă de bani,  în total 10 lei,  cu o dobândă de 10% pe un an de zile.  Asta ce înseamnă? Că după un an, voi fi încasat în rate lunare, de la toţi datornicii mei un total de 11 lei. Adică cei 10 lei pe care i-am dat, plus dobânda. Să presupunem acum că, după o perioadă, nu mai am răbdare să aştept pentru a-mi recupera banii.  Ce fac? Integrez toate aceste 10 contracte de credit într-un pachet, le calculez gradul de risc (care este riscul să nu încasez), le dau un calificativ (riscant sau mai puţin riscant) şi le scot la vânzare pentru 10 lei şi 50 de bani. Astfel, cel care îmi oferă mie acum 10 lei  jumate,  va încasa de la creditori  11 lei.  Pare o afacere nu? Acesta este un model maxim simplificat de obligaţie colaterală de plată.
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În general, aceste pachete care erau scoase la vânzare între bănci nu conţineau 10-20 de creditori,  ci  mii poate chiar zeci de mii de creditori, cu valori ale împrumuturilor de milioane sau sute de milioane de dolari. Şi deşi în aceste pachete se regăseau cam 20% credite neperformante (sub-prime  mortages  ),  tot  timpul  CDO-urile  erau vândute  ca fiind cu grad de risc  0.  Şi  aceste pachete  de creditori  se vindeau într-una de la o instituţie financiară la alta precum o bombă cu ceas care se aruncă de la un om la altul şi  nu se ştie în mâna cui va exploda. Când  lucrurile  au  început  să  prindă  un  trend descendent  deja  era  prea  târziu.  Mulţi  dintre  liderii instituţiilor financiare au recunoscut că au realizat cam din toamna anului 2006 ce va urma, însă nu mai aveau ce face, nu  existau  pârghiile  necesare  ajustării  unei  pieţe  a creditelor şi ipotecilor atât de mare precum cea americană. Oamenii au început uşor uşor să nu mai plătească deloc iar băncile  au  început  să-i  execute  şi  să  le  scoată  casele  la vânzare. Din ce în ce mai multe case apăreau la licitaţii în fiecare zi. În felul acesta oferta caselor pe piaţa americană a devenit  imensă  pentru  cererea  deja  micşorată.  Şi  au început  să  scadă  preţurile.  Astfel,  casa  despre  care vorbeam  mai devreme,  de 450.000 de dolari  a  ajuns să valoreze  nici  măcar  100  de  mii.  Bula  imobiliară  se 

spărsese.  Cu  efect  multiplicator,  din  ce  în  ce  mai  multe familii americane s-au oprit în a-şi mai plăti ratele. Băncile au început uşor uşor să gâfâie,  rămânând fără lichidităţi. Gigantul american  AIG (American International  Group) a fost  prima  mare  instituţie  financiară  care  şi-a  declarat incapacitatea de plată în septembrie 2008. Această lună va rămâne  în  istorie  ca  luna  în  care  efectele  recesiunii financiare  au  început  să  se  simtă.  De  aici  au  început falimentele  granzilor,  concedierile  masive,  prăbuşirea pieţelor internaţionale ș.a.m.d. În septembrie 2008 au început şi eforturile disperate ale  guvernului  American  de  a  salva  situaţia.  Dar  despre eforturile  guvernelor  de  a  minimiza  efectele  scăderilor economice  şi  despre  cum  s-au  răsfrânt  acestea  asupra României şi despre lucrurile întâmplate la noi în articolul următor.
●
Dragoș Cioncu
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Încă  din  cele  mai  vechi  timpuri,  literatura  şi imaginarul  colectiv  identificau  civilizaţia  cu  oraşul;  în aceste  condiţii  s-au  transmis  o  serie  de  conexiuni,  încă neclare, între cuvintele cu rădăcină greacă, precum polis, şi cele provenite din latină, ca  urbis  şi  civitas1.  În anul 410, Fericitul  Augustin  a  salvat  ideea  de  oraş  transpunând-o într-o lume supranaturală: el descria rânduiala creştină ca pe o cetate a lui Dumnezeu, în opoziţie cu cetatea omului care piere sub greutatea păcatelor sale2.Oraşul s-a născut în perioada dintre mileniul al III-lea şi al II-lea î. Hr. în Mesopotamia şi pe valea Nilului, a Indusului şi a Fluviului Galben. Ceea ce demonstrează că oraşul  a  luat  naştere  în  această  perioadă  sunt  câteva inscripţii sumeriene de la sfârşitul mileniului al II-lea, care arată clar diferenţa dintre oraş şi sat; primul este o incintă sau un ansamblu de  incinte  unde se  dezvoltă  arta  de a combina distanţele mici  şi  mijlocii,  ceea ce denumim de atunci  "arhitectură"3.  Oraşele  nu  sunt  sate  ai  căror locuitori se ocupă cu producţia de cereale pe ogoare sau cu  creşterea  animalelor  pe  păşuni;  oraşele  nu sunt  nici tabere de mineri, muncitori forestieri sau cărbunari, ca şi satele, ci sunt aşezări fixe, ai căror locuitori sunt sedentari, iar aşezările urbane sunt conglomerate de străzi şi clădiri şi înăuntrul cărora nu se pot produce toate alimentele - de fapt, în cele mai multe cazuri, nici unul dintre alimentele – de care locuitorii săi au nevoie4.Conform opiniei lui Leon Ţopa5, "oraşul se ridică din iniţiativa  regilor,  care  adună  neamurile.  Şefii  militari, îmbogăţiţi – comercianţi şi creditori – se mutau primii le oraş,  ca  şi  unii  meşteşugari".  Într-adevăr,  grecii  au cunoscut  în  toate  timpurile  aşezări  omeneşti  mai importante,  dar  abia  în  epoca  elenistică  s-au  dezvoltat oraşe mari în accepţia actuală a cuvântului. În general, şi în caz particular în Creta, oraşele greceşti "au rămas totuşi nişte  târguşoare,  cu  grădini  de  zarzavaturi,  cu  curţi  şi probabil cu locuri virane sau chiar câmpuri"6.O altă definiţie pe care o dă Arnold Toynbee oraşului ar fi aceea că un oraş este o aşezare omenească ai cărei locuitori nu pot produce, în cadrul limitelor oraşului, toate alimentele  de  care  au  nevoie  pentru  a  trăi7.  Această 
1 Leonardo Benevolo,  Oraşul în istoria Europei, cuvânt înainte de Jaques Le 
Goff, Iaşi, 2003, p. 15.
2 Sfântul Augustin,  De civitate Dei, Bucureţti, 1904, p. 28.
3 Leonardo Benevolo op. cit., p. 15-16.
4 Arnold  Toynbee,  Oraşele  în  mişcare,  traducere  din  limba  engleză  de 
Leontina Moga, prefaţă de Emil Condurachi, postfaţă de Cristian Popişteanu, 
Bucureşti, 1979, p. 69.
5 Leon Ţopa, Istoria oraşului, Bucureşti, 1968, p. 15.
6 Pierre  Devambez  (coord.),  Robert  Fleceliere,  Roland  Martin  ş.  a., 
Enciclopedia civilizaţiei greceşti, traducere de Ioana şi Sorin Stati, prefaţă de 
Radu Florescu, Bucureşti, 1970, p. 386, voce: oraş.
7 Arnold Toynbee, op. cit., p. 28.

trăsătură consider că e comună tuturor tipurilor de oraşe. Pierre Devambez afirmă că un oraş nu e un cadru gol; în aşezările urbane, concepute după cele mai înalte principii ale urbanismului, ca şi în vechile cetăţi, prezenţa mulţimii era  o  trăsătură  determinantă:  o  lume  vorbăreaţă  şi zgomotoasă8.În Grecia, ca de pretutindeni, urbanismul s-a născut mult timp după întemeierea a numeroase oraşe9, iar ceea ce Gordon Childe a numit "revoluţie urbană"10 putem vorbi abia  mult  mai  târziu,  deoarece  în  toate  marile  oraşe  a existat la un moment dat o "explozie" a populaţiei, adică a venirii oamenilor de la sate la oraşe. Ca urmare a acestei mutaţii trebuiesc puse în balanţă mai mulţi factori, dintre care  cel  mai  important  este  acela  al  dezvoltării  vieţii orăşeneşti,  pus  pe  seama  dezvoltării  economiei  în  mod special; oamenii căutau să-şi depăşească condiţia lor, dar de cele mai multa ori impactul cu necunoscutul nu a avut efecte pozitive.Una din caracteristicile urbanismului, în general, ar fi locul  unde  este  situat  oraşul  respectiv,  deoarece  poziţia geografică  are  un  rol  determinant11.  Iniţial,  teritoriul viitorului oraş era ales după unele criterii ca: posibilităţi mai  bune  de  apărare,  împrejurimi  bogate,  vecinătatea vreunui  sanctuar  etc.  De  obicei,  oraşele  se  dezvoltau  la întâmplare  fără  vreun  plan  bine  stabilit.  Amenajările necesare  se  făceau  mai  bine  sau  mai  rău  în  funcţie  de împrejurări12.  Conform  părerii  lui  Arnold  Toynbee,  "un oraş nu poate fi fără o sursă externă de aprovizionare într-un hiterland agricol destul de productiv pentru a produce o  cantitate  de  hrană peste  necesităţile  populaţiei  rurale producătoare"; aceasta înseamnă că nici un oraş nu a fost vreodată şi  nici  nu ar  fi  putut  fi  autonom din punct  de vedere  economic.  Fiecare  oraş  trebuie  să  fie  legat  prin mijloace  eficiente  de  transport,  de  o  zonă  agricolă producătoare  de  surplus  de  alimente,  iar  pentru  a-i determina  pe  producători  să  livreze  surplusul  lor  de alimente  oraşului,  trebuie  să  li  se  ofere  în  schimb mărfurile de care au nevoie sau pe cele care le doresc şi care sunt de ambele părţi ca având valoare echivalentă13.Când grecii au început să se ocupe de urbanism era prea  târziu  ca  aspectul  localităţilor  foarte  vechi  să  mai poată fi modificat, cu excepţia câtorva detalii14. În ceea ce 
8 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a.,  op. cit., 
p. 387. Acelaşi autor, Pierre Devambez, afirma că oraşele de atunci, ca şi cele 
din Grecia de azi, şi nu numai în Grecia, constau nu numai din clădiri, ci şi 
din locuitorii lor. Cu toate că această afirmaţie era cunoscută de toţi şi destul  
de logică, am făcut-o,  totuşi,  cunoscută pentru a nu ne duce cu gândul la 
ideea că oraşele ar putea fi  părăsite  şi  în aceste condiţii  oraşele ar consta 
numai din clădiri.
9 Ibidem, p. 567.
10 Gordon,  Childe,   De la istorie  la  preistorie,  prefaţă  la  ediţia  în  limba 
română şi îngrijirea ştiinţifică de Em. Condurachi, traducere în limba română 
de Florica - Eugenia Condurachi, Bucuraşti, 1967, p. 93.
11 Matz Fridriech,  Creta, Micene, Troia,  traducere de Radu Alexandrescu, 
introducere, note de Petre Alexandrescu, Bucureşti, 1969, p. 152.
12 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a., op. cit, 
p. 567.
13 Arnold Toynbee, op. cit., p. 35.
14 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a., op. cit., 
p. 567. Aceste detalii se încadrau de cele mai multe ori în categoria celor de 
ordin arhitectonic.  Despre  pictură nu putem vorbi  pe  o arie prea largă  de 
răspândire,  deoarece  aceasta  nu  a  fost  peste  tot  şi  nu  se  putea  schimba 
oricum.
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priveşte  Creta,  aceasta  este  cea  mai  mare  dintre  toate insulele  greceşti,  iar  pentru  un  timp  a  fost  şi  cea  mai importantă  prin  influenţa  pe  care  a  exercitat-o.  Având lungimea  de  la  Est  la  Vest  de  260  kilometri  şi  lăţimea maximă de 60 kilometri, Creta constituie "un fel de barieră care încheie Marea Egee la Sud".  De o parte şi de alta a lanţului muntos înalt care străbate insula se întind două regiuni cu un aspect destul de diferit. Poziţia geografică pe care o ocupă a permis ca în perioadele tulburi din jurul anului 2000 î. Hr. să se dezvolte pe teritoriul ei civilizaţia numită minoică15.Către anul 2000 î. Hr., în Creta s-au construit primele palate, întemeindu-se primele oraşe şi se putea întrevede o existenţă paşnică16. Ca şi astăzi, oraşele cretane prezintă, în liniile lor caracteristice,  aceleaşi trăsături: un pitoresc conglomerat de căsuţe cubice cu acoperişul plat, brăzdat de străzi înguste şi uneori în trepte17.  Cu toate că oraşul trebuie să depună o activitate intensă pentru a produce bunuri şi servicii (comerciale, juridice, religioase, medicale şi  chiar  uneori  administrative),  căci  alimentele,  deşi reprezintă  o  necesitate  primordială  în  viaţa  omului,  nu sunt singurele produse pe care populaţia urbană trebuie să le importe. Importul şi exportul unui oraş trebuie să se echilibreze  ca  valoare  în  timp.  Dacă  deficitul  ar  deveni cronic s-ar putea produce drept penalizare o întrerupere a aprovizionării, ceea ce ar avea drept consecinţă o reducere a  populaţiei  oraşului18.  Cu  toate  că  din  pământurile  nu prea întinse, totuşi,  s-a reuşit a se obţine produse pentru comerţ.  Relaţiile  cu  ţările  vecine  au  fost  frecvente,  iar cretanii  – fiind situaţi  aproape de Pelopones,  şi  la  egală distanţă  de  Cipru,  Egipt  şi  coastele  Asiei  Mici19 -  au împrumutat  de  la  ei  numeroase  tehnici20.  Un  avantaj  în plus al oraşelor cretane a fost acela – şi este în continuare –  că  sunt  oraşe  cu  ieşire  la  mare,  adică  oraşe  port.  În aceste condiţii, comerţul maritim era foarte dezvoltat. Din 
15 Ibidem,  p.  155;  Siegfried  Oertwig,  Călătorie  prin  oraşe  dispărute. O 
incursiune  în  domeniul  arheologiei,  traducere  în  limba  română  de  Virgil 
Cândea, introducere de acad. Em. Condurachi,Bucureşti, 1966, p. 120 – 130. 
Nu ştim precis dacă Minos era numele unui anumit personaj sau mai degrabă 
titlul  suveranilor  cretani,  ca  şi  cuvântul  faraon  din  Egipt.  Majoritatea 
istoricilor adoptă cea de – a doua variantă atunci când denumesc "minoică" 
civilizaţia care s-a dezvoltat în Bazinul Mării Egee între secolele XX – XIV î. 
Hr.  Pentru greci,  care  nu făceau  nici  o  deosebire  între  istorie  şi  legendă, 
Minos,  fiul  lui  Zeus  şi  al  Europei,  a  domnit  realmente  în  Creta,  cu  trei  
generaţii înaintea lui Tezeu şi puterea sa se întindea şi în insulele învecinate; i 
se atribuiau tot felul de aventuri erotice. În ceea ce priveşte vechimea insulei 
Creta, aceasta a fost prima insulă din Marea Egee populată încă din perioada 
neolitică. Insula era împărţită în mici state – oraşe, aflate mereu în conflicte  
între ele; au fost descoperite până în prezent vestigiile a 93 de oraşe, dintre 
care cele mai importante Cnossos, Phaistos  şi Malia,  apoi Zakros, Gurnia, 
Paleocastros şi Hagia Triada (Ovidiu Drimba,  Istoria culturii şi civilizaţiei, 
vol. I, Bucureşti, 1984, p. 493). Pierre Devambez estima numărul oraşelor 
cretan  cam la  100  [Pierre  Devambez  (coord.),  Robert  Fleceliere,  Roland 
Martin ş. a., op. cit., p. 157].
16 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a., op. cit., 
p. 156. Primul palat ridicat în Creta a fost cel de la Cnossos, unde săpături  
arheologice a făcut Artur Evans.
17 Matz Fridriech, op. cit., p.73. 
18 Arnold Toynbee, op. cit., p. 36.
19 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 495.
20 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a., op. cit.,  
p. 156. Dintre tehnicile împrumutate de la vecini o importanţă deosebită au 
avut-o fabricarea vaselor de piatră sau de pământ ars; acestea par a fi copiate 
după cele fabricate în ţara faraonilor.

porturile  Cretei,  22  erau  numai  pe  coasta  nordică  a insulei21.În  ceea  ce  priveşte  structura  urbană,  Aristotel  era partizanul  specializării  cartierelor  în  conformitate  cu funcţiunile  lor:  comercială  sau  artizanală,  rezidenţială, administrativă şi religioasă. El vorbeşte de crearea a două pieţe  distincte,  una  rezervată  vieţii  publice,  iar  cealaltă consacrată vieţii comerciale22.Dintre palatele perioadei de maximă înflorire, cel de la  Cnossos  este  şi  cel  mai  mare  şi,  totodată  cel  mai impresionant. El părea menit să joace rolul unei reşedinţe prin însăşi   poziţia sa23.  Palatul  se ridica pe coasta unei coline.  Una  din  intrările  principale  era  rezervată suveranului şi  oaspeţilor;  aceasta apărea la capătul unui drum în trepte, lat de 5 metri şi lung de 80 metri, umbrit de  un  portic.  Drumul  trecea  pe  un  pod  construit  pe  9 arcuri  impunătoare.  La  jumătatea  drumului  era  un pavilion de primire pentru oaspeţi, cu mai multe încăperi, cu  rezervoare  mari  de  apă,  cu  bazine şi  băi,  cu  căzi  de teracotă şi cu instalaţii de încălzire a apei. Acest confort nu se mai găsea în vreo altă ţară a epocii, decât târziu în vilele romane. Prin poarta principală, lungă de 12 metri, se intra într-un vestibul, pavimentat cu plăci de şist verde. Aici era şi  celebrul  basorelief   de  stuc  pictat,  reprezentând  –  în dimensiuni mai mari decât naturale – pe cei trei gimnaşti acrobaţi în jocul cu taurul. Un coridor lung de 35 metri şi larg de 3,5 metri ai căror pereţi erau decoraţi cu marea frescă  a  cortegiului  purtători  de  ofrande  –  redaţi  în mărime naturală – ducea la o scară ce ducea la primul etaj, între doi pereţi, pictaţi şi ei la rândul lor. La etaj se aflau sălile  consiliului.  De  aici,  o  altă  scară  cobora  în  curtea dreptunghiulară,  de  aproximativ  60  metri  pe  30  metri, înconjurată de mai multe clădiri cu mai multe destinaţii, care se crede că aveau două sau trei etaje. Printre acestea erau şi  18 magazii,  în care se păstrau diferitele provizii.  După  aceea  urma  zona  sacră,  destinată  ritualilor  sacre. Una  din  camerele  rezervate  cultului  adăpostea  securea dublă  –  labrys.  Printre  alte  săli  era  şi  "Sala  Coloanelor" precum  şi  apartamentele  regale.  Palatul  era  dotat  cu instalaţii sanitare nemaiîntâlnite în lumea antică: ţevi de teracotă  încastrate  în  perete,  closet  cu  apă  şi  scaun  de lemn, un sistem de scurgere a apei de ploaie prin conducte subterane zidite – un sistem de drenare care a reapărut peste mai bine de un mileniu şi jumătate. Într-o altă aripă a palatului  se aflau scribii,  depozitul  arhivelor,  atelierele meşteşugarilor  şi  magazii  de  provizii.  Complexul  clădirii era  luminat  prin  numeroase  curţi  interioare,  numite "puţuri  de  lumină".  În  afara  palatului  se  întindeau spaţioasele  esplanade  pavate  cu  lespezi  de  piatră.  În apropiere era teatrul cu bănci de piatră24.
21 Ovidiu Drimba,  op. cit., p. 495. Cum am spus mai sus, insula era foarte 
bine avantajată de poziţia ei geografică, fiind situată aproape de Pelopones şi 
la egală distanţă de Cipru, Egipt şi coastele Asiei Mici.
22 Jean – Louis Harouel, Istoria urbanismului, traducere din limba franceză 
de Anca Brătulescu, Bucureşti, 2001, p. 11.
23 Matz Fridriech, op. cit., p. 79.
24 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 506 – 507; Dora P. Crouch, Water Management  
in  Ancient  Greek  cities,  Oxford,  !993,  p.  198.  Într-adevăr,  sistemul  de 
încălzire  de  la  Cnossos  eru  unul  special,  iar  cartea  Dorie  P.  Crouch  este  
revelatoare în acest sens.
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În ansamblul său, planul palatului de la Cnossos se înscrie  în  aceeaşi  lipsă  totală  de  omogenitate arhitectonică. Clădirile erau grupate în mod fantezist, dar nu  cu  totul  întâmplător,  ci  ţinând  seama  de  cerinţele practice25. Se spune că în epoca zidurilor de cetate, oraşele ce nu erau apărate de ziduri constituiau o raritate; se pare că Cnossos-ul era una dintre ele, deoarece, până în 1400 î. Hr.  când a fost  distrus nu a  avut  zid înconjurător26.  Dar până în secolul al XIV- lea î. Hr. palatul de la Cnossos a mai  fost  distrus  cel  puţin  o  dată;  motivul  nu  se  ştie,  dar  se presupune că ar fi fost vorba fie de un cutremur puternic, fie vorba de o invazie. Alături de palatul amintit anterior au fost distruse şi celelalte palate din Creta. Pe ruinele lor au fost ridicate altele mai frumoase şi  mai spaţioase,  cu curte  centrală,  cu  apartamente  distincte  pentru  familia regală,  curteni  şi  slujitori.  Ruinele  de  la  Cnossos,  Malia, Phaistos  precum  şi  cele  de  la  Hagia  Triada  atestă extraordinara prosperitate a Cretei din acea perioadă27.

Perioada cuprinsă între 1750-1350 î. Hr. a însemnat apogeul puterii maritime al civilizaţiei şi culturii cretane (denumită şi minoică şi, prin extensiune, egeeană). În jurul anului 1400 î. Hr. palatul din Cnossos şi alte palate cretane au  fost  din  nou  distruse.  De  la  această  dată  decadenţa Cretei  a  continuat  progresiv.  Oraşele  cretane  au  fost prădate  şi  ruinate,  iar  capitala,  Cnossos-ul,  şi  oraşul Phaistos  au fost  parţial  abandonate.  Populaţia  cretană a migrat în masă în Asia Mică, Cipru şi Palestina, ajungând chiar în sudul Italiei şi Sicilia28.Un alt centru important din Creta, alături de Cnossos, a fost şi Malia, fiind construit în Minoicul Mijlociu I şi a fost renovat în Minoicul Mijlociu II, iar puţin după aceea a fost părăsit; este format din obişnuita curte centrală, mărginită la vest de sanctuare şi apartamente oficiale, iar la est de un  mare  portic  de  coloane.  Într-una  din  săli,  numită 
25 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 507.
26 Arnold Toynbee, op. cit., p. 51.
27 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a., op. cit., 
p. 157.
28 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 494-496. Această plecare în masă a cretanilor 
nu  trebuie  să  ne  facă  să  credem  că  teritoriile  respective  au  rămas  fără 
locuitori; ei au mai rămas dar pentru a se reface din nou ceea ce fusese odată  
a durat foarte mult.

hipostilă,  s-au păstrat nişte stâlpi care poartă semne cu o semnificaţie  probabil  religioasă.  Palatul  era  înzestrat  cu pictură - ca şi celelalte palate – dar care, din păcate nu s-a conservat.  La  o  mică  distanţă  de  palat  se  găsea   o necropolă29.

Al treilea mare palat din Creta era Palaicastro. Acesta era situat într-o câmpie înconjurată, în semicerc, de munţi. Suprafaţa  construită  are  o  lungime  de  aproximativ  150 metri. Pe spinarea colinei se întinde o piaţă rectangulară, destinată  adunărilor  şi  reprezentaţiilor,  iar  la  capătul dinspre  nord  se  află  un  mic  palat  cu  o  lungime  de aproximativ 150 metri.  Cu toate că aici  nu s-au efectuat săpături  asupra  întregului  oraş,  s-a  constatat  că organizarea  străzilor  se  înscrie  în  unghiuri  drepte,  dar abaterile  sunt  foarte  numeroase.  În  acelaşi  timp  se observă o anumită  tendinţă  către  rectangularitate;  ca  la Gurnia  casele  sunt  îngrămădite  unele  în  altele  şi  au  la mijloc, fie un puţ de lumină, fie o curte30.Traseul  străduţelor  pavate  ţine  atât  cont  de orientarea  palatului  şi   pieţei,  cât  şi  de  traseul înconjurător.  Clădirile  înălţate  pe  spaţiile  intermediare reprezintă o mare aglomeraţie, în sensul că fiecare clădire are  pereţi  comuni  cu  clădirea  vecină.  Se  poate  observa, imaginar,  că  este  vorba  de  o  oarecare  simetrie  între clădirile construite în jurul palatului şi a pieţei, acestea din urmă reprezentând edificiile centrale ale oraşului31.Phaistos (Faistos) este primul palat princiar ce a fost ridicat  în  sudul  Cretei.  Ruinele sale,  cât  şi  cele  ale  celui construit pe el au fost descoperite pe ruinele a încă două palate, care din secolele al XIX – lea până în secolul al XIV – lea î. Hr. au rivalizat cu cele din Cnossos. Structura acestui palat  a  fost  organizată  şi  construită  după  principiile arhitecturale  la  modă  pe  atunci  în  Creta;  se  regăseşte marea  curte  dreptunghiulară,  cu  o  mare  varietate  de încăperi pe două din laturile perimetrului. Aceste încăperi constau în  săli  de  ceremonie  şi  de  locuit,  locuri  de  cult precum şi antrepozite pentru provizii. Ca şi celelalte palate cel de la Phaistos era înzestrat cu pictură32. 
29 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a.,  op. cit., 
p. 320.
30 Matz Fridriech, op. cit., p. 96-98. Vorbind de Gurnia, acesta se pare că ar 
fi avut cam 1000 locuitori.
31 Ibidem, p. 96.
32 M.,  Trachtenberg,  I.,  Hyman,  Architecture:  from  prehistory  to  post  –  
modernism,  London,  1986,  p.  254;  Pierre  Devambez  (coord.),  Robert 
Fleceliere, Roland Martin ş. a., op. cit., p. 232. Nu trebuie să ne imaginăm o 
pictură ca la Suceviţa sau Voroneţ, ci o pictură mai modestă, cu toate că game 
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Despre Gurnia, cândva, sat minoic, ulterior oraş, nu voi  insista  prea  mult;  este  situat  pe  malul  Golfului Mirabello, pe coasta septentrională a Cretei; a fost cândva oraş minoic, ale cărui ruine se pot observa şi astăzi. Este aşezat  pe  o  colină,  iar  casele  erau  construite  în  terase amenajate  în  pantă;  două  străzi  erau  pavate,  s-au  găsit vestigiile  unui  palat.  Casele  se  înghesuiau  între  străzile principale şi străduţele înguste,  cu scări care urcau spre terase.  Majoritatea  caselor  aveau,  pe  lângă  camera principală şi alte camere secundare. Nişte ruine de scări au dovedit că existau şi case cu etaj33.Palatul  de la Hagia Triada,  situat la sud de câmpia Mesarei,  era  compus  din  două  clădiri  aşezate  în  unghi drept. Acest plan era unul obişnuit în epoca minoică, dar diferanţa constă  în  faptul  că  a  fost  adoptat  la  specificul local.  Puţin  mai  departe  era  necropola,  printre  care  s-a remarcat un mormânt cu cupolă; aici au fost găsite foarte multe picturi34.

În ceea ce priveşte locuinţele, cretanii s-au remarcat ca buni constructori. Insula era numită de Homer "ţara cu o sută de oraşe" dintre care au fost descoperite până acum 93. Străzile erau întreţinute, înguste, pavate, curate, având în  mijloc  un  trotuar  îngust;  aveau  şanţuri  de  scurgere acoperite, uneori chiar cu o canalizare subterană prin ţevi de  teracotă  îmbucate.  În  Gurnia  erau  şi  străzi  asfaltate. Apa era adusă şi depozitată în cisterne35. Imaginea pe care ne-o putem face despre mijloacele de transport rimează foarte  bine  cu  ceea  ce  ştim  astăzi  despre  intensitatea drumurilor  comerciale  şi  despre  specificul  acestei administraţii.  De obicei  drumul era  format  din dale  sau pietriş;  astfel  de  drumuri  erau  dintre  cele  mai  bune36. Aristotel  dorea ca  străzile  să  fie  drepte,  după principiul "Hipodamic",  dar  în  acelaşi  timp  el  recomandă  evitarea realizării  unor  fronturi  de  stradă  prea  lungi  şi  crearea unor  discontinuităţi  ale  acestora  care  să-i  pună  în dificultate pe eventualii invadatori. Până în secolul al VI – lea  î.  Hr.  oraşele  cretane  se  prezintă  sub  forma  unor cartiere  de  locuit  cu  străzi  strâmte  şi  întortocheate, înghesuite, juxtapuse sau răsfirate37. Casele – de piatră, de cărămidă uscată la soare sau 
de picturi era diversă.
33 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a.,  op. cit., 
p. 258. Nu trebuie să ne imaginăm că erau prea multe case cu etaj; numărul 
acestora era infim.
34 Ibidem, p. 259.
35 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 505-506.
36 Matz Fridriech, op. cit., p. 115.
37 Jean – Louis Harouel, op. cit., p. 11.

arsă – aveau pereţii exteriori şi interni întăriţi cu bârne de lemn.  Pereţii  erau tencuiţi  cu  un fel  de  gips  argilos,  iar acoperuşul  era  plat.  Cretanii  sunt  primii  care  au  folosit lumina ca pe un element arhitectonic, deoarece curţile lor interioare mici serveau ca surse de iluminat38.În ceea ce priveşte moda la curte a cretanilor, aceasta consta într-un corsaj brodat sau lucrat în diferite culori, cu mâneci scurte, tivit cu motive ornamentale. Corsajul lăsa sânii  descoperiţi  şi  era  foarte  strâns  pe  talie;  uneori  el avea la  spate  o  fundă mare,  cu  franjuri  la  capete.  Fusta largă în formă de capot era croită din două bucăţi,  ca o fustă  pantalon.  Ţesăturile  erau  bogate  în  modele,  chiar pestriţe.  De  cele  mai  multe  ori  fusta  era  colantă  pe abdomen, alte ori  îşi  făcea apariţia un şorţuleţ,  prins de talie în faţă şi la spate. De obicei, femeile aveau părul lung, buclat,  lăsat  pe  spate;  s-au  găsit  şi  coliere  din  perle autentice sau imitate; existau şi pandative, reprezentând, uneori mici imagini de lei în poziţie culcată sau capete de bou39.Pe baza descoperirilor documentare din 1953 când s-a încercat traducerea unor documente s-a întărit ideea că  cei  din  civilizaţia  cretană  aveau  o  economie  foarte dezvoltată,  accentul  principal  punându-se,  cum  era  şi firesc, pe comerţ. Spre exemplu, în aripe estică a palatului de  la  Cnossos  s-a  găsit  o  presă  de  ulei,  ceea  ce  ne determină  să  credem  că  aici  se  făcea  uleiul40.  Pa  lângă aceasta, cretanii erau renumiţi în metalurgie şi în general în toate meşteşugurile. În marile mine de cupru – care de drept  aparţineau  suveranului  –  lucrau  prizonierii  de război, deveniţi sclavi41.Cu toate că Aristotel, unul dintre marii teoreticieni ai urbanismului  Greciei  antice  se  pronunţa  în  favoarea fortificaţiilor42, mijloacele de apărare ale cretanilor au fost slabe,  ceea  ce  denotă  că  locuitorii  acestor  edificii  nu puneau pe primul  loc  securitatea43;  un alt  teoretician al urbanismului,  Platon,  nu  era  de  acord  cu  ridicarea zidurilor de apărare,  deoarece prezenţa acestora "slăbea curajul cetăţenilor"44; nu războiul i-a îmbogăţit pe prinţi şi supuşii  lor,  ci  agricultura,  comerţul  şi  activitatea productivă45.O altă caracteristică a civilizaţiei cretane a constituit-o rolul femeii în societate: acestea se bucurau de anumite drepturi,  în  raport  cu  alte  ţări  din  Antichitate.  Femeia conta ca membru al oraşului la fel ca bărbatul; îşi primeau în mod egal cu fraţii ei partea ei personală de moştenire; controla şi dispunea de bunurile ei după căsătorie, soţul 
38 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 506.
39 Matz Fridriech, op. cit., p. 107.
40 Ibidem, p. 113. Putem conchide prin a spune că oraşul nu era doar cel ce  
importa şi cumpăra, ci în acelaşi timp şi producea, după care, firesc, vindea. 
După toate probabilităţile administraţia şi economia curţilor de tip micenian 
îşi făcuseră din Creta un adevărat model, aşa cum se petrecea şi cu produsele 
artizaanale. Administraţia centrală din oraş exploata pe cei din mediul rural în 
toate treburile. Cu părere de rău, această situaţie s-a practicat şi atunci şi după 
aceea până în zilele noastre.
41 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 497.
42 Jean – Louis Harouel, op. cit., p. 11.
43 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a.,  op. cit., 
p. 157.
44 Jean – Louis Harouel, op. cit., p. 11.
45 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a.,  op. cit., 
p. 157.
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neputându-i nici  vinde, nici  ipoteca; lua parte alături  de soţ la concursurile sportive, la exerciţiile de acrobaţie ale jocului cu tauri sau la vânătoarea cu arcul. La festivităţile care aveau loc în palatul suveranului,  o tribună specială era rezervată femeilor. Regimul matrimonial în Creta era monogamia46.Religia  cretanilor  era  una  politeistă,  aceasta constituind una dintre bazele solidarităţii care îi unea pe membrii  cetăţii47.  Concepţia  religioasă  a  acestora  era dominată de credinţa într-o mare divinitate feminină, care, ca  izvor  al  rodniciei,  se  află  într-o  strânsă  legătură  cu pământul dătător de roade48 şi locuia în vârful munţilor; sărbătorile celebrate în cinstea ei aveau loc afară, adesea în  curtea palatului,  sub ochii  spectatorilor.  Se organizau alergări  de  taur,  iar  acrobaţii,  bărbaţi  şi  femei,  executau exerciţii periculoase, urcaţi pe spinarea lor49.Conform părerii lui Matz Fridriech50,  în Creta nu se punea problema existenţei unei vieţi după moarte, în timp ce  Ovidiu  Drimba51 afirma  convins  că  ei  credeau  într-o lume de dincolo,  care era concepută ca o lume plină de frumuseţi şi de bucurii. Cu toate că încăperile unde au fost depuse  sarcofagele  defuncţilor  erau  pictate  sau  că  se aduceau ofrande, însemna, conform lui Matz Fridriech, că religia  se  întreţesea  cu  viaţa.  Spre  exemplu,  statuetele aduse ca ofrandă nu erau imagini de zei, ci de preoţi sau de oameni care se rugau52.O altă caracteristică importantă a civilizaţii cretane o reprezintă fastuozitatea mormintelor. Spre exemplu, aşa – numitul  "mormânt  -  templu"  situat  cam  la  1  kilometru către sud de palatul de la Cnossos, are aparenţa unui palat.  Camera  funerară  are  cam  4x4  metri  şi  este  săpată  în stâncă. Tavanul, colorat în albastru şi brăzdat cu grinzi de lemn se sprijină într-un stâlp. Solul este acoperit cu dale, iar  pereţii  sunt  căptuşiţi  cu  alabastru.  De  obicei  sicriul, care  era  pictat,  era  de  lemn53.  Spaţiul  rezervat  cultului divin era destul de mic. Explicaţia ar fi că zeii erau adoraţi mai ales în aer liber54.Până către 1450 î.  Hr.  cretanii  au folosit  un sistem silabic  de  scriere  numit  "Linear  A".   După  această perioadă, când, sub influenţa noilor veniţi de pe continent, a  aheilor,  a  fost  înlocuit  cu  un nou sistem "Linearul  B", derivat din primul, dar de această dată conţinând texte în limba greacă arhaică55.În  oraşe  se  practica  sculptatul;  este  vorba  de  o sculptură cu caracter minor; la început s-a recurs doar la piatră şi os, argilă şi ceramică (apar reprezentări de femei cu pielea albă, cu rochii, cu corsajul deschis în faţă; pe cap aveau  o  bonetă  voluminoasă  uneori  ţuguiată;  bărbaţii aveau pielea brună – roşcată, purtând pe ei doar un şorţ şi 
46 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 499.
47 Jean – Louis Harouel, op. cit., p. 10.
48 Matz Fridriech, op. cit., p. 101.
49 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a.,  op. cit., 
p. 157.
50 Matz Fridriech, op. cit., p. 103.
51 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 503.
52 Matz Fridriech, op. cit., p. 103.
53 Ibidem, p. 99.
54 Pierre Devambez (coord.), Robert Fleceliere, Roland Martin ş. a.,  op. cit., 
p. 157.
55 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 494.

cizme  înalte  şi  moi,  iar  de  cingătoare  le  atârnă  câte  un pumnal  scurt,  cu  lame  în  formă  de  frunză).  Sculptura monumentală  este  străină artei  minoice,  în  primul  rând datorită  lipsei  unor  subiecte  corespunzătore.  Religia  nu avea nevoie de statui, iar pe de altă parte ideea perpetuării trăsăturilor suveranului este străină mentalităţii minoice. Statuetele  de  bronz,  fildeş,  faianţă  şi  teracotă  erau considerate a fi ofrande. Acestora li se adăuga şi vasele de piatră în formă de cap de animal – aşa – numitele  rbyta (vas de băut de forma unui corn sau a unui cap de animal) – care erau folosite şi la celebrarea cultului divin56.O altă caracteristică întâlnită în oraşele cretane este aceea a apariţiei tehnicii frescei, către anul 1600 î. Hr. Fără a  trece  prin  faze  premergătoare.  În  urma  săpăturilor arheologice s-a constatat că fresca cretană este înrudită ce cea  orientală.  Culorile  folosite  de  pictori  au  fost  foarte puţine;  cele  dominante sunt  albastrul,  roşul  şi  galbenul, lăsând la o parte albul şi  negrul,  care nu sunt culori.  În pictura lor nu se poate vorbi de umbră sau perspectivă. Oamenii  şi  animalele  sunt  întotdeauna  redaţi  fără preocupări de compoziţie,  într-o viziune plată asemenea artei  Egiptului,  Orientului  sau  Greciei  arhaice.  Frescele mici aparţin primei faze; treptat, acest stil capătă nuanţe de  fermitate  şi  monumentalitate,  legând  tot  mai  mult această  artă  de  arhitectură.  Această  trăsătură  devine caracteristică frescelor de secul XV î. Hr57.

          În  oraşele  cretane  întâlnim  şi  arta  decorativă,  în înţelesul  de  vase  pictate,  acestea  reprezentând  pentru cercetători un important izvor de informare. Producţia de ceramică  este  atât  de  mare  încât  permite  arheologilor analizarea şi evoluţia acestei civilizaţii pas cu pas. Dintre vasele produse în palate, ceramica zisă "de stil Camares" a cunoscut, de-a lungul primelor trei secole ale celui de-al doilea mileniu, un moment de adevărată strălucire58.Către anul 2000 î.  Hr.,  în Creta se poate distinge o diviziune socială în patru clase: prima cuprindea familiile 
56 Matz Fridriech, op. cit., p. 96; 136.
57 Ibidem,  p.  127;  135-136.  Săpăturile  de  la  Meri,  pe  cursul  superior  al 
Eufratului, au dovedit, prin comparaţie, originalitatea şi superioritatea celei 
cretane. În urma calamităţilor,  în special a incendiilor şi  cutremurelor,  cea 
mai mare parte a frescelor s-a desprins de pe pereţi şi tavan. Din însemnările 
făcute  de  autor  constatăm că  picturile  erau  reprezentate  doar  în  palate  şi 
casele  celor  mai  bogaţi.  Spre  exemplu,  palatul  de  la  Hagia  Triada  are  o 
singură încăpere cu frescă; conchidem prin a spune că, dacă la Hagia Triada 
era o singură încăpere cu frescă, pictura se realiza în diferite condiţii şi nu era 
accesibilă tuturor.
58 Ibidem, p. 142.
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regale şi sacerdotale; a doua clasă, mai puţin numeroasă, era cea a războinicilor; urma apoi clasa agricultorilor şi a crescătorilor de vite. Aceştia aveau datoria de a întreţine familia regală şi slujbaşii palatului, a aparatului militar, a clerului  şi  a  colegiilor  sacerdotale.  Ultima  clasă  era constituită de meşteşugari; această clasă se bucura de mai multă libertate decât clasa precedentă; şi cum toţi aveau nevoie  de  meşteşugari,  au  fost  numiţi  demiurgoi,  adică lucrătorii  comunităţii.  În  afara  acestor  patru  clase  mai rămâneau  marinarii,  pescarii,  servii  şi  sclavii59.  Într-un pasaj din  Odiseea locuitorii  Cretei  sunt împărţiţi  în cinci clase:  eteo  –  cretani,  cydonieni,  ahei,  dorieni  şi  pelasgi. Dintre  aceştia,  eteo  –  cretanii  ar  putea  reprezenta populaţia originară care locuia în insulă înainte de venirea grecilor. Ei au rezistat mai ales în partea estică a insulei şi au  continuat  să-şi  vorbească  propria  limbă  în  perioada istoriei  scrise,  nefolosind  vechea  scriere  lineară,  ci caracterele greceşti60.Importanţa oraşului  şi  a  urbanismului  cretan de la începuturile  sale  până în  epocile  târzii  şi  chiar  în  zilele noastre  este  mare.  Trebuie  amintit  faptul  că  una  din caracteristicile de bază ale urbanismului a fost locul unde este situat oraşul,  deoarece poziţia geografică are un rol determinant. Către anul 2000 î. Hr., în Creta s-au construit primele palate, întemeindu-se astfel primele oraşe, prilej cu care  se putea întrevede o existenţă paşnică. Unul dintre avantajele  oraşelor  cretane  a  fost  acela  –  şi  este  în continuare – că sunt oraşe cu ieşire la mare, adică oraşe port.  În  aceste  condiţii,  comerţul  maritim  era  foarte dezvoltat.  Din porturile Cretei,  22 erau numai pe coasta nordică a insulei. Un alt element important al civilizaţiei cretane a fost acela al străduţelor pavate, care ţinea atât cont  de  orientarea  palatului  şi   pieţei,  cât  şi  de  traseul înconjurător.  O  altă  caracteristică  a  civilizaţiei  cretane a constituit-o rolul femeii în societate: acestea se bucurau de anumite drepturi, în raport cu alte ţări din Antichitate. În oraşe  se  practica  sculptatul,  a  apărut  tehnica  frescei,  a artei  decorative  -   în  înţelesul  de  vase  pictate  -  acestea reprezentând  pentru  cercetători  un  important  izvor  de informare. Către anul 2000 î. Hr., în Creta se poate distinge o diviziune socială în mai multe clase.Pentru a conchide cele spuse până acum, dezvoltarea urbană – începând din mileniul al III – lea î. Hr. - a permis obţinerea,  prin  intermediul  unei  concentrări  a  spaţiilor nelocuite, unei accelerări în timp şi imprimă un ritm mai rapid  evoluţiei  umane,  care  diferenţiază  istoria  de preistorie.  În  acelaşi  timp  ea  a  făcut  durabil  "peisajul" construit  într-o  epocă  având  astfel  posibilitatea  de  a-l transmite epocilor care vor urma şi  de a lega modul  de viaţă al fiecărei generaţii de opţiunile făcute de generaţiile anterioare61.
59 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 497. Înainte de această perioadă, la începutul 
mileniului  al  III  –  lea,  societetea  cretană  era  organizată  după  sistemul 
clanului,  a  grupului  de  familii  de  origine  comună.  În  această  epocă,  atât 
locuinţele  cât  şi  mormintele  erau  comune.  Cu  timpul  puterea  politică  a 
clanurilor s-a concentrat în două regate cu sediul la Phaistos şi Cnossos.
60 B., J.,  Bury, Meigs, Russel, Istoria Greciei, traducere în limba română de 
Diana Stanciu, Bucureşti, 2006, p. 99.
61 Leonardo Benevolo, op. cit., p. 9.
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Fernando  Savater  face  figură  aparte  în  peisajul mediatic şi editorial al Spaniei contemporane. A fost şi este tradus în multe limbi al lumii, este apreciat atât în mediul academic, cât şi de publicul larg.  Născut  în  anul  1954 în  Ţara  Bascilor,  educat  într-o Spanie copleșită de dictatura Generalului Franco, Fernando Savater a dus permanent o luptă de definire a identităţii sale, de intelectual în faţa puterii totalitare, de minoritar în majoritatea  spaniolă,  cetăţean  spaniol  entuziast  pro-european  într-o  Uniune  Europeană  în  plină  criză identitară. Din punct de vedere politic, a început prin a fi libertarian, social-democrat şi, la maturitate, a recunoscut valorile toleranţei, dialogului, democraţiei. Este  titular  al  Catedrei  de  Filosofie  al  Universităţii Complutense  din  Madrid,  fiind  şi  romancier,  dramaturg, eseist, jurnalist. Este un reprezentant de marcă pentru un puternic curent laic din societatea spaniolă,  după decenii de  implicare  masivă  a  Bisericii  Catolice  în  societate  şi  a legăturilor  acesteia  cu  dictatura  franchistă.  S-a  implicat activ  în  mişcări  civice  şi  politice,  căutând  soluţii  pentru problemele societăţii contemporane. După  cum  el  însuşi  mărturiseşte,  ca  adolescent,  l-a descoperit pe Emil Cioran, care l-a cucerit cu luciditatea şi scepticismul  său,  cu  frumuseţea  impecabilă  a  frazei.  L-a citit pe Cioran în spaniolă, apoi în franceză şi a purtat cu acesta  o  amplă  corespondenţă,  scriitorul  român  fiindu-i model  de  gândire,  alături  de  Nietzsche,  Ortega  y  Gasset, Spinoza,  Voltaire.  De  altfel,  toate  scrierile  lui  Fernando Savater  au  eleganța  şi  echilibrul  frazei  lui  Cioran, familiaritatea  şi  limpezimea  argumentaţiei  filosofilor francezi iluminişti, departe de stilul scorţos academic, ceea ce i-a adus un mare succes la public.Aria  sa  de  interes  este  vastă  şi  aici  o  simplă enumerare  este,  cu  siguranţă,   insuficientă:  fericirea individuală  şi  colectivă,  libertatea,  egalitatea  indivizilor, rolul  religiei  în  societate,  naţionalismul  şi  identitatea etnică, postmodernismul,  globalizarea, politicile culturale, utopii  politice,  terorismul,  avortul,  eutanasia,  elitism cultural  versus  cultura populară,  integrarea lingvistică  şi diversitatea culturală, rolul intelectualului în societate.Se revendică de la iluminişti, crede în puterea raţiunii, dar este şi un sceptic, un lucid, se întreabă asupra puterii 

maselor,  a  rolului  elitelor,  promovează  educaţia  civică,  îi repugnă  fanatismele de  orice  fel.  Permanent  repune  în discuţie  moştenirea trecutului,  a  tradiţiei,  a  celei  iudeo-creştine  în  special,  iar  într-o  lume  tehnologică  şi materialistă, el îşi  doreşte o viaţă morală şi demnă, aici şi acum. Recomandă fără  încetare  revizitarea  clasicilor,  a filosofilor antici, a gândirii politice a lui Platon, în paginile ziarului El País, unde e colaborator permanent. Se luptă cu clasa politică,  polemizând pe teme mari  şi  dureroase ale societăţii. Fernando Savater scrie şi  cărţi  pentru adolescenţi  - (Politică  pentru  fiul  meu  Amador),  povestindu-le  cum funcţionează  societatea, care  sunt  curentele  mari  de gândire  care  au  pus  bazele  societăţii  moderne;  scrie tinerilor despre etică - (Etică pentru Amador), îi îndrumă în construirea de sine şi spre deschiderea spre celălalt. Evită tonul  didactic,  moralizator, şi  reuşeşte  să  captiveze  prin accesibilitate şi umor.În volumul de eseuri intitulat  Viaţa eternă, Fernando Savater  vorbeşte  despre  relaţia  dintre  religie  şi  putere, despre dorinţele noastre cele mai ascunse de a trăi veşnic, despre  spaimele  fiecăruia  dintre  noi  în  faţa  morţii inevitabile.  Nu este de acord cu amestecul religiosului  în politică, dar nici cu ideologiile  new age,  totalitarismele şi fanatismele de orice fel nu pot fi soluţii viabile. Dumnezeu este pus față în faţă cu filosofii,  cu oamenii de ştiinţă,  cu gânditorii  atei,  cu  adepţii  eutanasiei,  avortului,  cu susţinătorii drepturilor minorităţilor de tot felul. Atât în  Cele şapte păcate capitale,  ca şi  în  Cele zece  
porunci  al  secolului  al  XII-lea,  autorul  polemizează  cu tradiţia, se luptă cu prejudecăţile, argumentează cu ironie şi  umor  fin,  invocă  autori  dintre  cei  mai  diverşi,  de  la Aristotel,  Sfântul  Augustin,  Francisco  de  Quevedo  y Villegas,   Arthur  Schopenhauer,  Kierkegaard,  Sartre, Georges  Bataille,  etc.,  comentează  mici  texte  din  fiecare autor, construieşte dialoguri imaginare, apoi trage el însuşi concluziile pe care le crede de cuviinţă.Păcatele  capitale  sunt  investigate  prin  ochii moralistului, dar şi a unei conştiinţe ce trăieşte în secolul XXI, interesat permanent de impactul pe care trebuie să îl aibă textul scris asupra cititorului, descriind realitatea ce-l înconjoară.  Punctele  de  vedere  se  succed,  gânditori creştini,  rabini,  regizori  celebri  cu  filmele  lor,  poeţi  şi dramaturgi, toţi sunt convocaţi pentru a-şi aduce aportul la sublinierea temelor spre dezbatere. Comentariul autorului este muşcător, pedepsind moravurile contemporanilor săi. Modernitatea  nu  este  iertată  pentru  păcatele  sale, Fernando Savater nu este un entuziast al epocii moderne, şi de aceea nu se sfieşte să o pună în constrast cu trecutul. În  ceea  ce  priveşte  relevanța  poruncilor  vetero-testamentare  în  lumea  noastră  postmodernă  şi tehnologizată,  o  lume  în  care  a  fi  corect  din  punct  de vedere politic este în mare vogă şi a participa la consumul capitalist un exerciţiu de supravieţuire,  Fernando Savater este nuanţat: deşi natura umană nu s-a schimbat de mii de ani, trebuie, totuşi, să schimbăm ceva în modul în care ne raportăm la tradiţie şi  să privim critic cele primite de la 
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gânditorii  trecutului.  Defectele  umane  sunt  inventariate fără  milă,  iar  portretul  pe  care  Fernando  Savater  îl  face umanităţii nu este deloc măgulitor. Tonul este interogativ, polemic, iar cărţile sunt făcute să ne incite, să ne exercităm spiritul critic. În  concluzie,  morala  este  necesară,  societatea  nu poate  funcţiona  fără  ea,  dar  imaginile  înfricoşătoare  din Vechiul Testament nu par a mai avea relevanța şi impactul pe care l-au avut în trecut. Demersul  filosofic  şi  cel  ştiinţific  sunt  cele  care  ar trebuie  să ne ajute  să înţelegem lumea,  fără  însă a oferi soluţii standard, asemeni lumii standardizate în care trăim.
l

Bogdan Nedelcu
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Fiind adversari  asimetrici,  teroriştii  sunt slabi  şi  le lipsesc atât numărul de membri cât şi resursele. Totuşi, ei pot  genera  efecte  strategice  devastatoare  mobilizând resursele pe care le au în avantajul lor. În atacul de la 11 septembrie,  Al  Qaeda s-a  folosit  de  răbdare,  de  un grad sigur al resurselor şi de voinţa de a muri pentru o cauză. Impactul  pe  care  l-au  creat  a  fost  uimitor,  mulţumită distrugerilor. Până la 11 septembrie, actele teroriste erau restrânse. Limitarea  aceasta vine din faptul că terorismul, până la finele anilor 1990 era văzut ca fiind prin natura sa politic. Scopul principal al vechilor terorişti nu era acela de a  ucide  oameni,  ci  de  a  se  manifesta  sau  de  a  obţine notorietate. Pentru acestea, teroriştii din trecut recurgeau la  acte  de  violenţă  împotriva  statului.  Organizaţiile teroriste  precum Voinţa Poporului  (Narodnaya Volya) în Rusia ţaristă, ETA (Spania), IRA (Irlanda de Nord), Brigada Roşie (Italia) sau Formaţiunea Armatei Roşii (Germania de Vest), toate au acţionat în acelaşi mod brutal. Occidentul este la momentul actual pus în fața noului  
terorism, care  nu mai  limitează  acţiunile.  Cea  mai  mare ameninţare  este  cea  islamică.  Aceşti  noi  teroriști  au modificat principiul Sun Tzu de la ucide o persoană, sperie  
o mie la  ucide o mie de persoane, sperie un milion. Pentru terorismul  islamist  există  acea  pasiune  care  ignoră graniţele morale.  Astfel  de  terorişti  se află   în misiunea divină de a comite acte de violenţă extremă pentru care pot  fi  traşi  la  răspundere  numai  de  o  zeitate  supremă. Intenţia  iniţială  a  acestora  a  fost  aceea  de  a  obţine purificarea lor prin înlăturarea necredincioşilor. Nu par să existe limite etice care să delimitaze crimele teroriştilor. 

Dacă mor musulmani nevinovaţi în timpul atacurilor, acest lucru este scuzabil: fiind credincioşi, aceştia vor fi ajuns în rai;  fiind  necredincioşi,  oricum  meritau  să  moară. Atacurile  nu  mai  vizează  doar  statul,  ci  şi  societatea. Scopul  este  distrugerea,  nu  propaganda.  Lipsa constrângerii semnifică faptul că noii terorişti reprezintă o provocare  majoră  pentru  serviciile  de  securitate occidentale.
I. O pasiune sporităAmeninţarea  teroristă  actuală  la  adresa democraţiilor  liberale  s-a  dezvoltat  odată  cu  creşterea nivelului  spiritului  anti-occidental  din  cadrul comunităţilor  islamice,  tensiune  cauzată  în  special  de extinderea  influenţei  occidentale  asupra  teritoriilor islamice.  Dintre  acţiunile  de  acest  tip  pot  enumera: divizarea  fostului  Imperiu  Otoman  după  Primul  Război Mondial,  care  a  delimitat  graniţele  Orientului  Mijlociu; 

Declaraţia Balfour din 1919 a statului Israel, care pentru musulmani  a  însemnat  încercarea  Occidentului  de  a-şi crea o alianţă solidă în zonă; impunerea valorilor culturale americane prin intermediul globalizării. Există  de  asemenea  o  problemă  în  distribuirea bunurilor.  Sărăcia  a  crescut  în  Ummah  (lumea musulmană), dar societatea dominată  de lipsuri apare şi în statele bogate ca Arabia Saudită. Tinerii educaţi nu au slujbe,  negăsind  oportunităţi  în  propria  lor  societate. Sărăcia  nu cauzează  neapărat  terorismul,  însă  scoate  în evidenţă de exemplu, prin intermediul televiziunii, modul de viaţă a celor bogaţi din Occident. Dispreţul a crescut, iar una dintre căile de ieşire s-a întrezărit în întoarcerea la religie şi la retorica islamistă agresivă anti-occidentală. 
II. O abilitate sporită în implementarea atacurilorGlobalizarea  a  determinat  de  asemenea  creşterea emigraţiei, care a favorizat crearea aşa-numitei  Coloane a  

5-a,  musulmani  stabiliţi  în  Occident,  capabili  de  a ataca statul-gazdă din interior. Noii terorişti s-au adaptat noilor tehnologii  caracteristice  erei  informaţiei.  Folosesc computerul şi Internetul, ceea ce face accesul la orice mult mai  facil.  Au  acces  la  tehnologia  informaţională  (IT), capabilă de a atrage fonduri, de a recruta, de a dispersa propagandă  şi  opinii  necenzurate  faţă  de  viziunea tradiţională.  Teroriştii  aveau  mai  demult  o  structură controlată de o ierarhie strictă şi de o birocraţie dedicată controlului. Astăzi însă birocraţia şi-a pierdut din utilitate, existând asociaţii individuale de terorişti, autonome, mult mai flexibile. Adesea  se  folosesc  de  finanţare  proprie  în coordonarea de acţiuni;  pot purta misiuni  independente sub  o  ghidare  strategică  generală,  precum  Al-Qaeda. Informaţia îi  ajută în încercarea de a-şi lovi inamicii.  Au capacitatea  de  a  manifesta  un  efect  strategic  profund asupra  societăţii  noastre  cu  un  minimum  de  cheltuieli. Multe  domenii  economice  occidentale  sunt  manevrate prin  intermediul  Internetului  -  aşa-denumita  cyber-
economy,  vulnerabilă  hackerilor  terorişti.  Osama  bin Laden spunea că este importantă lovirea economiei SUA, pentru  că  aceasta  e  baza  puterii  ei  militare.  Al  Qaeda  a avut  la  un moment-dat  o  şcoală  de hackeri  în  Pakistan, 
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care  la  sfârşitul  cursurilor  elibera  chiar  şi  diplome  de absolvire.
III.  O abilitate sporită în producerea de pierderi  

masive.  Noii terorişti sunt ajutaţi în uciderea mai multor oameni  de  faptul  că  sunt  foarte  multe  instrumente  de ucidere disponibile. Achiziţionarea acestor unelte a fost o problemă  pentru  vechii  terorişti.  Armele  şi  explozibilii puteau fi obţinute doar din surse oficiale sau prin sprijinul unor  state-sponsor.  Astăzi  însă,  Internetul  pune  la dispoziţie  informaţia  suficientă  teroriştilor  de  a-şi  face expozibili  din  produse  aflate  la  îndemâna  lor.  De asemenea,  există mulţi indivizi  antrenaţi  de Al Qaeda în tabere  speciale,  care  străbat  lumea  oferind  sprijin  altor posibili  terorişti  în  ceea  ce  priveşte  conceperea  unei bombe sau a altor tehnici. În ceea ce priveşte proiectilele aeriene, acestea sunt mult mai accesibile şi chiar au fost folosite. Există  posibilitatea  accesului  şi  la  armele  de distrugere în masă (WMD – Weapons of Mass Destruction) . Acestea  par  să  asigure  unealta  perfectă  noilor  terorişti. Armele de distrugere în masă nu numai că ucid o mulţime de  oameni,  dar  generează  şi  panică,  fiind  astfel  arma ideală într-un atac strategic.  Mai mult decât atât, teroriştii o  pot  folosi  fără  teama  unor  represalii  din  partea adversarului. Neavând un profil bine stabilit, teroriştii nu pot  fi  atacaţi  de  către  SUA,  de  pildă.  Acesta  este  şi adevăratul  sens al  asimetriei:  ca cel  slab să poată folosi arme puternice împotriva unui adversar puternic care nu poate/nu vrea să le folosească. ADM pot fi obţinute gata făcute  din  surse  ex-sovietice,  sau  construite  cu  ajutorul Internetului şi oamenilor de ştiinţă din Blocul Estic.  ADM sunt  cel  mai  de  temut  instrument  aflat  în  posesia teroristului.  Acestea  se  împart  în  4  categorii:  arme chimice,  arme  biologice,  arme  radiologice  şi  arme nucleare.❶  Armele  chimice  (CW-Chemical  Weapons)  au capacitatea de a ucide mii de oameni,  fiind obţinute sau produse  uşor.  Apar  sub  forma  gazelor  uşor  volatile disponibile precum chlorina,  insecticidele sau erbicidele. Se împart în: a)agenţi  asupra  sistemului  nervos  –  care  ţintesc sistemul nervos al  victimei (gazul  sarin,  gazul  tabun, 
gazul  soman etc.)  şi  care  au  fost  folosiţi  în  1995  în staţia de metrou din Tokyo – 12 morţi şi alte  5000 de persoane afectate; b)agenţi  asupra  pielii  –  care  atacă  pielea  cauzând umflături  şi  arsuri  (Mustard-Gas,  Lewisite) şi  care  au folosiţi  în  Primul  Război  Modial  şi  în  atacul  Irakului asupra Iranului între 1980-1988; c)agenţi sangvini – suprimă calitatea sângelui victimei de a mai transporta oxigen, ceea ce provoacă sufocarea (gazul  cianid)  şi  a  fost  folosit  în  atacul  din  1993  al teroriştilor la World Trade Center, însă gazul a ars în timpul exploziei, neprovocând niciun efect;  d)agenţi de asfixiere – atacă plămânii cauzând asfixiere (clorină,  fosgen),  folosit  în  atacul  din  Sri  Lanka  din 1990.❷ Armele biologice (BW - Biological weapons) pot fi mai 

eficiente  şi  mai  durabile  decât  armele  chimice.  Sunt compuse  din  organisme  vii  sau  produşi  ai  acestora.  Se împart în două categorii: a)patogenii  –  sunt  organisme  care  cauzează  maladii, apar sub formă de bacterii ( precum Anthrax ) sau viruşi care  pot  cauza  ciumă,  variolă,  febră  Lassa,  Ebola  sau boala Marburg. Cel mai folosit e virusul variolei, datorită letalităţii şi uşurinţei cu care se poate dispersa. Totuşi e dificil de produs; b)toxinele –  sunt otrăvuri produse din materii vii  şi  au efect chiar şi  în cantităţi mici.  Un exemplu este  toxina  
botulinică,  în  stare  să  paralizeze  muşchii  şi  ducând la asfixiere.  Altă toxină e ricina, obţinută din ulei de ricin, efectivă doar prin injectarea în victimă.Atât  armele  chimice cât  şi  cele  biologice,  destinate distrugerii în masă sunt foarte periculoase. Totuşi nu este foarte uşoară punerea lor în practică. Din punct de vedere logistic   aplicarea  lor  presupune  mulţi  factori  şi  puţine urmări; dezavantajul acestor agenţi este că pentru a avea utilitatea unei  arme trebuie să se afle în formă gazoasă. Această stare îi face uşor de dispersat în atmosferă şi îşi pierd efectul. Agenţi precum Anthrax sau Variola trebuie să fie utilizaţi în anumite condiţii care ţin de exemplu, de condiţiile  meteorologice.  Cu  alte  cuvinte,  nu  este  foarte dificilă  producerea  a  astfel  de  agenţi,  ci  transformarea acestora în arme. ❸   Armele  radiologice  (RW  –  Radiological  Weapons) Bomba cu radiaţii (RDD- Radiological Dispersion Device) este  arma  cu  cel  mai  mare  impact  folosită  de  terorişti. Colocvial  cunoscută  sub  denumirea  de  bombă-murdară, constă într-un încărcător IED adaptat la o sursă de radiaţii (precum Stronţiul sau Caesiul). Teoretic,  bomba  cu  radiaţii  împrăştie  material radioactiv pe o arie extinsă contaminând atât oameni cât şi  elemente de infrastructură (clădiri,  drumuri,  surse de apă  etc.)  Zonele  contaminate  devin  nelocuibile  pentru mulţi  ani.  Astfel,  necauzând  neapărat  victime  imediate, radiaţiile  crează  starea  de  panică  şi  de  dezordine pretutindeni. Se estimează că dacă o bombă de acest gen ar exploda într-un port din SUA, toate porturile maritime ar  fi  închise,  ceea  ce  ar  duce  la  pierderi  economice  de peste 58 de miliarde dolari.❹ Armele  nucleare  (NW  –  Nuclear  Weapons)  Pare imposibilă  construirea  unui  dispozitiv  nuclear  de  către terorişti.  Producerea acestuia presupune o infrastructură manufacturieră sofisticată; furtul unui astfel de dispozitiv este  exclus,  acestea  fiind  foarte  bine  protejate; achiziţionarea  unuia  este  dificilă  din  punct  de  vedere logistic.  Există  însă  posibilitatea  construirii  unui Dispozitiv Nuclear Improvizat (IND), sau bomba nucleară  

a săracului, cu un potenţial explozibil mai scăzut, care nu produce efectul tocmai aşteptat de către terorişti.
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IV. Înţelegerea ameninţăriiTrebuie  să  fim  atenţi  în  exagerarea  acestei ameninţări.  Folosirea  unor  astfel  de  arme  necesită combinarea abilităţilor tehnice cu oportunităţile, cu lipsa constrângerilor  şi  un  dram  de  noroc  (precum  starea vremii).  O  astfel  de  circumstanţă  este  foarte  rară.  De asemenea nu există nicio dovadă că teroriştii  ar fi  ajuns atât de departe cu cercetările. 
V. Riposta asupra adversarilor asimetrici teroriştiProblema cea mai  mare a  democraţiilor  liberale  în lupta cu terorismul este aceea că sunt democraţii liberale. Ele nu pot lua măsuri radicale anti-teroriste care pun în pericol viaţa propriilor lor cetăţeni. Democraţiile trebuie să respecte graniţele statelor, şi nu pot interveni oriunde vor,  au  birocraţiile  care  împiedică  o  reacţie  promptă  şi deţin forţe convenţionale nepregătite să urmărească astfel de inamici. Însă sunt câţiva paşi pe care orice democraţie îi poate urma în lupta anti-teroristă:Apărarea – una dintre metode ar fi ca democraţiile să  

împartă din avuţiile lor statelor sub-dezvoltate, în speranţa că, dacă sărăcia ar fi eradicată peste graniţe, va dispărea şi sentimentul  anti-occidentalist.  Una dintre  aşteptări  ar  fi că,  dacă  condiţiile  de  viaţă  ar  fi  mai  bune,  ar  inocula renunţarea la ideea morţii. Acest tip de măsură este una foarte costisitoare.   O altă metodă este  diplomaţia;  dacă este stabilit un dialog şi se ajunge la o înţelegere, nu mai au loc agresiunile. Problema este aceea că, într-un dialog cu  organizaţii  teroriste  precum  Al  Qaeda,  nu  este  loc pentru  negocieri,  aceasta  neurmărind  niciun  alt  scop anume.  Diplomaţia  mai  poate  fi  folosită  şi  în  presiunile făcute  asupra  anumitor  state-sponsori.  Legată  de diplomaţie este şi ideea că pot fi folosite şi anumite politici ofensive. Un nivel de apărare împotriva teroriştilor poate duce  la  crearea  unui  grad  de  apreciere  a  cauzelor, motivaţiilor,  intenţiilor,  capacităţilor,  structurilor organizaţionale  şi  a  seturilor  de  valori  a  unor  posibili oponenţi terorişti. Câteva  măsuri  mai  drastice  de  apărare  includ 
restricţionarea accesului în oraşele-ţintă,  bariere fizice în jurul  clădirilor,  prezenţa  mai  pregnantă  a  serviciilor  de  
poliţie sau controale de graniţă mai dese. Grija trebuie însă să  îndrepte  balanţa  în  direcţia  corectă.   Ameninţarea teroristă nu ar trebui să aibă niciodată un impact negativ atât de profund asupra societăţii libere. Pe de altă parte, democraţiile nu ar trebui să fie atât de permisive. Teama poate  fi  redusă  doar  adoptând  suficiente  măsuri preventive.  Prima  măsură  de  acest  tip  a  fost  semnarea 
Tratatului  de  Non-Proliferare  Nucleară.  Acesta  prevede printre altele menţinerea anumitor măsuri de securitate în potenţialele  surse  ale  armelor  de  distrugere  în  masă: instalaţii  nucleare,  fabrici,  laboratoare  etc.  O  altă prevedere este  crearea unui serviciu adecvat de urgenţă, compus  din  echipaje  bine  antrenate  şi  echipamente corespunzătoare. Vaccinarea trebuie de asemenea să fie la îndemână.  Toate  aceste  măsuri  par simple  şi  la  subiect, dar  costă  foarte  mult.  SUA a  alocat  în  2004 suma de  6 miliarde  de  dolari  pentru  apărarea  doar  împotriva terorismului biologic. 

Măsurile defensive funcţionează, desigur, când se ştie ce fac teroriştii.  A şti necesită existenţa  serviciilor secrete  de spionaj.  Un alt mijloc defensiv este  cooperarea dintre  
state.  Problema  este  aceea  că  statele  diferite  au  opinii diferite în privinţa semnificaţiei ideii de terorism, ceea ce împiedică luarea de decizii. Un alt dezavantaj este acela că, deşi  serviciile  democraţiilor  sunt  de  cea  mai  nouă generaţie,  cele  ale  teroriştilor  încă  sunt  primitive;  acest fapt duce la incapacitatea democraţiilor de a se adapta.  Ofensiva – Prima măsură ofensivă este aceea de  a 
bloca  fondurile teroriştilor.  Fără  bani  aceştia  nu  se  pot organiza,  călători,  plănui  sau  ataca.  Însă  limitarea finanţărilor  pentru  terorişti  este  inutilă.  Infrastructura scumpă a taberelor de pregătire existente în Afganistan în anii  `90 şi-a îndeplinit  misiunea deja.  A creat o serie de terorişti antrenaţi, împrăştiaţi acum peste tot în lume, care şi-au luat cu ei  pregătirea în scopul oferirii  de pregătire altora la rândul lor. O altă capacitate a Al Qaeda este aceea de a mânui banii. Un sistem precum cel denumit  Hawala are abilitatea de a intercepta fluxuri de fonduri în scopuri infame.  Trebuie  reţinută  ideea  că  acolo  unde  va  fi suficientă ardoare, vor fi mereu şi fonduri suficiente. O altă acţiune ofensivă este arestarea celor suspectaţi de terorism înainte ca aceştia să fi recurs la acţiune. Aceasta ar putea crea  mai  multe  probleme  precum  invocarea  încălcării drepturilor  civice  sau  aprinderea  spiritului  societăţii islamiste. Totuşi, măsurile preventive nu se pot aplica. Conform  Cartei  ONU,  niciun  stat  nu  ar  trebui  să iniţieze un atac înainte de a fi  el  însuşi  atacat.  Acţiunea  
preventivă poate fi aplicată dacă un stat care ştie că este pe cale  de  a  fi  atacat.  Doctrina  Bush  susţine  că   SUA  are dreptul  de  a  acţiona  militar  preventiv  împotriva teroriştilor dacă există dovada că vieţile americanilor sunt puse  în  pericol.  Legile  internaţionale  au  fost  create  pe fondul unei logici foarte diferite de situaţia actuală, ceea ce legitimează  acţiunea  preventivă.   Dezavantajul  acesteia este  acela  că  poate  fi  cu  adevărat  eficientă  dacă  este impusă în mod subtil. Această subtilitate necesită servicii secrete  pregătite  pentru  selectarea  ţintelor,  abilităţile militare  corespunzătoare  anihilării  acelor  ţinte  şi capacitatea înţelegerii efectelor care vor fi urmate de un plan de a le manevra.

VI. Stoparea teroristului Ultima ripostă asupra adversarului asimetric terorist trebuie să vină în modul în care democraţiile subminează scopurile acestuia. De exemplu, teroriştilor trebuie să li se arate  că  atacurile  lor  nu  au  avut  niciun  impact.  (ex: Londra,  2005,  un  atac  în  care  au  murit  52  de  oameni; câteva zile mai târziu londonezii se purtau ca şi cum nimic nu s-ar fi petrecut;). Fără impact, terorismul nu este nimic. Vigilenţa  guvernelor,  a  serviciilor  de  securitate  şi  a persoanelor este de asemenea esenţială, şi asigură cea mai mare  protecţie  împotriva  terorismului,  cunoscut  pentru calitatea  răbdării.  Nu  putem  învinge  definitiv  teroriştii, pentru că în această încercare am fi tentaţi să recurgem la măsuri care ne transformă pe noi înşine în terorişti. Nu e un război, ci mai degrabă o campanie.  
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ConcluzieTeroristul  este  adversarul  asimetric  cel  mai important.  Terorismul  islamic  nu  poate  fi  încheiat  prin compromis politic sau prin numărul mare de arestări. Este o reţea de grupări numeroase cu afiliaţi multipli,  într-un număr mare de state. Teroriştii sunt foarte dedicaţi cauzei lor;  sunt  conduşi  de  sentimentul  că  cultura  lor  este ameninţată, că suferă nedreptăţi din pricina Occidentului şi  mai  ales  a  SUA.  Au  acces  la  fonduri,  armament  şi tehnologie, care, combinate cu ardoarea lor, îi transformă în  adversari  redutabili.  Crearea  de  mari  daune  se datorează folosirii de către aceştia a armelor de distrugere în masă. Ripostarea împotriva terorismului  trebuie să fie 

un  amestec  de  măsuri  defensive  (servicii  de  securitate, forţe de poliţie, organizaţii militare şi sprijin cetăţenesc, în menţinerea  vigilenţei)  şi  ofensive,  având  în  vedere severitatea  ameninţării.  Cooperarea  este  de  asemenea vitală.  Fiind  o  problemă  internaţională,  terorismul necesită  o  ripostă  internaţională.  Aceasta  se  poate  face limitând terorismul şi nu încercând distrugerea totală a sa, prin metode preventive.
●
Daniel Alexandrescu

Student la Facultatea de 
Filosofie și Științe social-
politice din cadrul 
UAIC Iași. 
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„I consider Bush's decision to call for 
a war against terrorism a serious 
mistake. He is elevating these 
criminals to the status of war enemies, 
and one cannot lead a war against a 
network if the term war is to retain 
any definite meaning.”
(Jurgen Habermas)
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Cuvintele greceşti  Cuvintele greceşti  fotosfotos ( (φφotootoςς) şi  ) şi  grafeingrafein  
((γραφεινγραφειν) care se traduc „lumină” şi respectiv) care se traduc „lumină” şi respectiv  

„desen”, ne duc la etimologia cuvântului„desen”, ne duc la etimologia cuvântului  
„fotografie”, tradus literalmente prin„fotografie”, tradus literalmente prin

a picta cu luminăa picta cu lumină  ..
Fotografia-portret reprezintă fotografiereaFotografia-portret reprezintă fotografierea  

unei persoane sau unui grup de persoane cuunei persoane sau unui grup de persoane cu  
scopul de a scopul de a suprinde stările spirituale alesuprinde stările spirituale ale  

acestora, dispoziţia, sentimentele, emoţiileacestora, dispoziţia, sentimentele, emoţiile  
subiectului.subiectului.

  Sunt multe tehnici diferite de fotografiere.Sunt multe tehnici diferite de fotografiere.  
De cele mai multe ori este dorită capturareaDe cele mai multe ori este dorită capturarea  

ochilor şi a feţei ochilor şi a feţei subiectului dintr-un plan cât maisubiectului dintr-un plan cât mai  
apropiat dând mai puțină importanţă celorlalteapropiat dând mai puțină importanţă celorlalte  
elemente. Alteori sunt realizate portretele unorelemente. Alteori sunt realizate portretele unor  

elemente individuale, fotografia concentrându-seelemente individuale, fotografia concentrându-se  
pe compoziţii precum ochii, mâinile sau părţi alepe compoziţii precum ochii, mâinile sau părţi ale  

trunchiului uman.trunchiului uman.
Când fotografiile sunt realizate într-unCând fotografiile sunt realizate într-un  

spaţiu amenajat, fotograful are control totalspaţiu amenajat, fotograful are control total  
asupra luminii şi a asupra luminii şi a compoziţiei subiectului, şicompoziţiei subiectului, şi  

poate ajusta direcţia şi intensitatea luminii.poate ajusta direcţia şi intensitatea luminii.

Desigur, în fotografie experienţa este foarteDesigur, în fotografie experienţa este foarte  
importantă, având o influenţă mare asupraimportantă, având o influenţă mare asupra  
calităţii calităţii fotografiei. Însă, cu toate că experienţafotografiei. Însă, cu toate că experienţa  
este necesară, există unele elemente pe careeste necesară, există unele elemente pe care  
trebuie să le luăm în considerare înainte de atrebuie să le luăm în considerare înainte de a  
începe să fotografiem. începe să fotografiem. 
Primul şi cel mai important este fondul, cu toatePrimul şi cel mai important este fondul, cu toate  
că este cel mai puţin luat în considerare - el poatecă este cel mai puţin luat în considerare - el poate  
scoate mai mult sau mai puțin în evidenţăscoate mai mult sau mai puțin în evidenţă  
subiectul fotografiei. subiectul fotografiei. 
Lumina naturală este de preferat pentruLumina naturală este de preferat pentru  
fotografiile-portret, fiind mai oportună pentrufotografiile-portret, fiind mai oportună pentru  
scoaterea în evidenţă scoaterea în evidenţă a tonului pielii cât şi aa tonului pielii cât şi a  
întregii game de culori din care este compusîntregii game de culori din care este compus  
subiectul. Cel mai bun moment pentru asubiectul. Cel mai bun moment pentru a  
fotografia este în timpul zilei, când  se poatefotografia este în timpul zilei, când  se poate  
profita de potenţialul maxim al luminii soarelui.profita de potenţialul maxim al luminii soarelui.
Dintre toate trăsaturile feţei, ochii sunt cei maiDintre toate trăsaturile feţei, ochii sunt cei mai  
importanţi pentru o fotografie-portret, ei fiindimportanţi pentru o fotografie-portret, ei fiind  
cea mai bună cale cea mai bună cale de a transmite emoţia - chiar şide a transmite emoţia - chiar şi  
cea mai mică schimbare în privire va modificacea mai mică schimbare în privire va modifica  
expunerea unor sentimente şi emoţii.expunerea unor sentimente şi emoţii.

Răzvan Andrei Rusu (XII C, LNI Negrești)Răzvan Andrei Rusu (XII C, LNI Negrești)
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fotografie background: Francesca Arseni, clasa a X-a E, LMK Vaslui



Fiecare simte nevoia de a-și exprima gândurile și Fiecare simte nevoia de a-și exprima gândurile și 
sentimentele. Unii o fac scriind, alții cântând, alții sentimentele. Unii o fac scriind, alții cântând, alții 
dansând, dar eu o fac fotografiind tot ce îmi iese în cale. dansând, dar eu o fac fotografiind tot ce îmi iese în cale. 
Îmi place ca pozele mele să spună o poveste.Îmi place ca pozele mele să spună o poveste.

Pasiunea pentru fotografie o am încă de când tata Pasiunea pentru fotografie o am încă de când tata 
mi-a pus primul aparat de fotografiat în mâini.  Tot el mi-a pus primul aparat de fotografiat în mâini.  Tot el 
m-a învățat primele noțiuni simple de fotografie.  m-a învățat primele noțiuni simple de fotografie.  

Astfel, am început să progresez, descoperind în Astfel, am început să progresez, descoperind în 
fiecare zi ceva nou și fascinant.  Nu ezit niciodată să fiecare zi ceva nou și fascinant.  Nu ezit niciodată să 
fotografiez: pur și simplu apăs pe declanșator.fotografiez: pur și simplu apăs pe declanșator.

Îmi place să surprind mai ales oameni. Găsesc Îmi place să surprind mai ales oameni. Găsesc 
fascinant modul în care gîndurile și sentimentele sunt fascinant modul în care gîndurile și sentimentele sunt 
atât de vizibile în expresia feței.atât de vizibile în expresia feței.

De asemenea, am fost încurajată de prieteni, De asemenea, am fost încurajată de prieteni, 
profesori și nu în ultimul rând de familie.profesori și nu în ultimul rând de familie.

Adnana
Marica

Elevă în clasa a X-a B
LNI Negrești
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„„Când fotografiezi oameni color, tu fotografiezi hainele lor. Dar când îi Când fotografiezi oameni color, tu fotografiezi hainele lor. Dar când îi 

fotografiezi alb-negru, fotografiezi de fapt sufletul lor!” (Ted Grant)fotografiezi alb-negru, fotografiezi de fapt sufletul lor!” (Ted Grant)
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„„Portretele mele spun mai mult despre mine decât despre oamenii Portretele mele spun mai mult despre mine decât despre oamenii 

pe care i-am fotografiat.” (Richard Avedon)pe care i-am fotografiat.” (Richard Avedon)
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„„Atunci când cuvintele Atunci când cuvintele 

devin neclare, reușesc să devin neclare, reușesc să 

mă adun cu ajutorul mă adun cu ajutorul 

fotografiilor. Când însă și fotografiilor. Când însă și 

imaginile vor deveni imaginile vor deveni 

nepotrivite, mă voi nepotrivite, mă voi 

mulțumi cu tăcerea.” mulțumi cu tăcerea.” 

(Ansel Adams)(Ansel Adams)



4ART

2012ianuarie
februarie

48 

Fotografia este ramura artei ce fură firmituri de timp, ce Fotografia este ramura artei ce fură firmituri de timp, ce 
împrumută şi cerşeşte în tăcere o imagine perfectă a realităţii, un împrumută şi cerşeşte în tăcere o imagine perfectă a realităţii, un 

refugiu tehnic. refugiu tehnic. 
Aşa cum arta se împarte în mii de ramuri, şi fotografia se ramifică Aşa cum arta se împarte în mii de ramuri, şi fotografia se ramifică 

la rândul său.la rândul său.

Roberta
Serghei

Elevă în clasa a XI-a 
Piatra Neamț

Arta. O plagiere Arta. O plagiere 
animată a realităţii, o animată a realităţii, o 

contemplare a lumii contemplare a lumii 
împregnate în har,  un împregnate în har,  un 

ideal adânc, o dorinţă a ideal adânc, o dorinţă a 
omului de a se exprima.omului de a se exprima.

De-a lungul timpului, omul a căutat diferite forme De-a lungul timpului, omul a căutat diferite forme 
de manifestare a spiritului şi emoţiilor sale: prin linie, de manifestare a spiritului şi emoţiilor sale: prin linie, 
culoare, formă, sunet, litere, cât şi prin metode tehnice culoare, formă, sunet, litere, cât şi prin metode tehnice 

de copiere a realităţii  (fotografia).de copiere a realităţii  (fotografia).

Arta, prin miile Arta, prin miile 
sale de definiţii spune un sale de definiţii spune un 

singur adevăr: singur adevăr: 
idolatrizarea creaţiei idolatrizarea creaţiei 

Divine şi transpunerea Divine şi transpunerea 
sa în diferite moduri, sa în diferite moduri, 
produs al percepţiei produs al percepţiei 

umane combinată cu umane combinată cu 
stări, trăiri, sentimente.stări, trăiri, sentimente.

Fotografia de portret, este o captare a sufletului îngramădită în mii şi mii de Fotografia de portret, este o captare a sufletului îngramădită în mii şi mii de 
pixeli. O transpunere perfectă a unei expresii  în date tehnice.pixeli. O transpunere perfectă a unei expresii  în date tehnice.

Portretul este un rezumat al fiinţei umane, o reprezentare a  stărilor sufleteşti, Portretul este un rezumat al fiinţei umane, o reprezentare a  stărilor sufleteşti, 
un element intermediar între emoţie şi realitate. un element intermediar între emoţie şi realitate. 

Spre deosebire de pictură, fotografia de portret este o copie desăvârşită a Spre deosebire de pictură, fotografia de portret este o copie desăvârşită a 
expresiei chipului uman, o reprezentare reală, trecând realitatea în stadiul tehnic.expresiei chipului uman, o reprezentare reală, trecând realitatea în stadiul tehnic.
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Toamna. Un tablou cromatic Toamna. Un tablou cromatic desăvârşit,desăvârşit, o simfonie de  o simfonie de 
sentimente ce se muleazsentimente ce se muleazăă dup dupăă    manifestărilemanifestările naturii,  naturii, îîn ce-a de a n ce-a de a 

doua primavardoua primavarăă a anului  a anului îîn care, fiecare frunzn care, fiecare frunzăă devine o floare,  devine o floare, 
asternutasternutăă  îîn covorul plin de culori calde, n covorul plin de culori calde, contrastândcontrastând perfect cu  perfect cu 

dezlănţuireadezlănţuirea vremii. vremii.
Portret de Portret de toamnă.toamnă. O  O îîmbinare armonioasmbinare armonioasăă  îîntre suflet ntre suflet şşi i 

natură,natură, ce d ce dăă  naşterenaştere unor  unor emoţiiemoţii puternice, melancolia fiind  puternice, melancolia fiind 
sentimentul primar, datoritsentimentul primar, datorităă simbolisticii anotimpului  ( toamna  simbolisticii anotimpului  ( toamna 

fiind  un drum spre moarte al naturii; element fiind  un drum spre moarte al naturii; element pregătitorpregătitor al  al 
sfârșituluisfârșitului; o reprezentare a ; o reprezentare a bătrâneţiibătrâneţii  şşi a trecerii timpului).i a trecerii timpului).

Paralel cu melancolia, este fericirea și Paralel cu melancolia, este fericirea și trăireatrăirea pe deplin a  pe deplin a 
ultimei raze de soare, moment pentru o iubire ultimei raze de soare, moment pentru o iubire târzietârzie..

Un ultim Un ultim surâssurâs al anului, o  al anului, o şşoaptă, un anotimp oaptă, un anotimp îmbălsămatîmbălsămat cu o  cu o 
multitudine de miresme… toamna.multitudine de miresme… toamna.
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Miercuri 4 ianuarie 2012 - Corbulîn  cadrul  unui  medalion  dedicat  regizorului  francez  HENRI-GEORGES CLOUZOT"Filmul  este  primul  mare  succes  al  regizorului  Henri-Georges  
Clouzot  este  unul  plin  de  suspans,  realizat  după  o  întâmplare  
adevărată:  o  avalanșă  de  scrisori  anonime  provoacă  panică  și  
sinucideri  într-un  orășel  de  provincie.  Excelent  om  de  meserie,  
Clouzot este recunoscut drept un maestru al suspansului, un fel de  
Hitchcok al  Franței.  Filmul  dovedește  două calități  dominante: o  
tehnică  stăpânită  la  perfecție  și  o  gândire  absolut  sigură.  Din  
această clipă, Clouzot cunoaște secretul de a face simțit ceea ce este  
dincolo de imagini,  ceea ce este în  adâncul sufletelor oamenilor,  
cărora le arată deopotrivă aparențele cele mai neînsemnate, cât și  
actele cele mai crude." (P. Leprohon) (Secolul Cinematografului - Mică enciclopedie a cinematografiei universale)
Miercuri 11 ianuarie 2012 - Quai des Orfevresîn  cadrul  unui  medalion  dedicat  regizorului  francez  HENRI-GEORGES CLOUZOTFilmul reprezint cel de-a treia realizare regizorală a lui Clouzot, și prima după controversatul  Corbul. Fără să poată consulta direct romanul, Clouzot și Jean Ferry s-au bazat în realizarea filmului pe memorie și în acest fel s-au îndepărtat semnificativ de povestea originală. Filmul a fost lansat în Franța și a fost bine primit atât de audiență  cât  și  de  critici.  În  1947,  la  Venice  International  Film  
Festival, Clouzot a primit Premiul Internațional pentru Cel mai bun  
regizor de film. În 1949, filmul a câștigat Premiul Edgar pentru cel mai bun film străin. După lansarea lui tardivă și peste ocean, în 2002,  a  primit  aprobarea și  admirația  criticilor,  care  consideră acest film unul dintre cele mai bune ale regizorului francez.
Miercuri 18 ianuarie 2012 - Salariul groazeiîn  cadrul  unui  medalion  dedicat  regizorului  francez  HENRI-GEORGES CLOUZOT "În realizarea filmului am evitat orice exotism, deşi el ar fi mascat  
absenţa  unei  construcţii  solide.  Decorul  semnificativ,  materialul  
uman complex şi detaliul captivant pe care îl reprezintă camionul  
încărcat  cu  nitroglicerină  mi-au  permis  să  dezvolt  nu  povestea  
picarescă,  ci  calităţile ei  epice.  Pentru că  La Salaire de la peur 
este  un  film  de  aventuri  având  ca  temă  curajul  şi  opusul  lui ." (Henri-Georges Clouzot - 1952 -Cinema et Telecinema) "Veți  avea  parte  de  un  film  de  suspans  cu  accente  sociale, reeditând  aventura  unor  șoferi  angajați  să  transporte  la  mare distanță și pe un drum periculos o încărcătură de nitroglicerină. "Filmul  ne  convinge,  pentru  că  întâmplările  și  acțiunea  sunt  
construite pe o situație umană din care putem deduce o justificare  
critică  socială.  Atmosfera  de  tensiune  este  creată  de  la  prima  
secvență în care apare orășelul prăfos și murdar, pierdut undeva,  
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departe  de  lume,  cu  copiii  lui  goi  și  cu  metișii  săi  amărâți.  
Pesimismul obișnuit al lui Clouzot reprezintă aici un avantaj." (B. Wright).  Pentru  reconstituirea  realității  latino-americane (aventurieri, contraste violente, dominație a societăților străine), regizorul se folosește de o experiență anterioară: filmarea unui documentar  despre  Brazilia."  (Secolul  Cinematografului  -  Mică  
enciclopedie a cinematografiei universale)Premii, nominalizări, selecţii: Cannes (1953) - Marele Premiu al Festivalului.Festivalul internaţional de film din Berlin (1953) - Ursul de Aur:  Henri-Georges ClouzotPremiul  BAFTA pentru  cea  mai  bună adaptare cinematografică străină, 1952.
Miercuri 25 ianuarie 2012 - Diaboliceleîn  cadrul  unui  medalion  dedicat  regizorului  francez  HENRI-GEORGES CLOUZOT „Suntem  într-un  internat  ocupat  numai  de  băieţi.  Directorul acestei şcoli este un adevărat francez, are o soţie, dar o înşeală cu  o amantă. Amândouă sunt profesoare la această şcoală. După ani întregi de tratament diabolesc din partea lui, soţia s-a gândit să se răzbune,  definitiv.  Atât  îmi  permit  să  povestesc  din  intriga generală  a  filmului.  În  rest,  e  vorba  despre  construcţia suspansului,  claustrofobia  psihologică,  avalanşa  de  evenimente imprevizibile  ce  s-au  petrecut  după  evenimentul  principal, foamea interioară a conştiinţei şi cum aceasta se hrăneşte de pe urma fricii  tale.  Nimic nu ne poate  pregăti  pentru ce are să se întâmple. Iniţial ai tot felul de suspiciuni, iar ceea ce se întâmplă în final e ceva care putea fi interpretat ca o halucinaţie până la un anumit punct din cauza neliniştii şi vinovăţiei pe care o simţea personajul principal,  care  este  doamna  directoare  a  internatului.  Ea  este umanitatea pură din film, este sufletul nevinovat şi sfânt (doar a fost călugăriţă), care nu poate scăpa de ceva ce a sedus-o acum mulţi ani însă acum o tratează ca pe un gunoi vorbitor. Până  la  un  moment  dat  era  o  lecţie  pentru  noi  toţi,  bărbaţii: trataţi-le cu respect pe femei, căci niciodată nu ştiţi când vă treziti semi-inconştienţi în cadă, sub apă! Pe mine m-a băgat în sperieţi hotărârea şi cruzimea celor doua care aveau de gând să-l omoare pe cel care le macină zilele. Culmea culmelor: actriţa principală a murit în realitate din acelaşi motiv pentru care moare personajul ei din film. A fost prea de tot! Filmul e absolut genial, un clasic al  genului thriller, o lecţie despre cum se făceau filmele cu cap, cu doze sănătoase şi bine punctate de suspans şi teroare psihologică.(Bogdan Monoran) 

Miercuri 1 februarie 2012 – Un tramvai numit dorință
medalionul regizorului american de origine greacă
ELIA CAZAN
Un tramvai numit dorință (A Streetcar Named Desire) este un film american din 1951, o adaptare cinematografică a piesei omonime aparţinând dramaturgului american Tennessee Williams. În limba engleză, titlul este construit pornind de la un joc de cuvinte între numele  unui  tramvai  real  din  San Francisco,  Desire,  și  numele francez Desiree. Filmul a fost regizat de Elia Kazan, care a regizat și  premiera teatrală a piesei,  având îndistribuție  actorii  Marlon Brando(Stanley  Kowalski),  Vivien  Leigh  (Blanche  DuBois),  Kim Hunter și Karl Malden. Toți actorii, cu excepția lui Leigh, care a înlocuit-o pe Jessica Tandy, au fost aleși din distribuția originală a piesei jucate pe Broadway. În  anul  1999,  filmul,  considerat  ca  fiind  unul  clasic,  a  fost denominat ca fiind de o „importanță culturală semnificativă” de către Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii. Ca atare, a fost selecționat spre conservare în Registrul național de filme al  Statelor Unite ale Americii. 
Un  tramvai  numit  dorinţă este  un  subversiv  şi  înăbuşitor  film clasic  nominalizat la 12 Oscaruri, reuşind să strângă 4 statuete (pentru cele două roluri secundare jucate de Karl Malden şi Kim Hunter,  pentru  rolul  principal  jucat  de  Vivien  Leigh  şi  pentru decor).  Oscarul  îi  scapă  printre  degete  lui  Marlon  Brando, ducându-se  la  Humphrey  Bogart  pentru  The  African  Queen. Această omitere, pe cât ar părea de injustă în zilele noastre, era de aşteptat la vremea respectivă. Tânărul Brando (20 de ani) îşi face intrarea în lumea cinematografiei într-un mod exploziv în una din cele  mai  memorabile  şi  influente  interpretări  ale tuturortimpurilor. Brutalitatea şi sexualitatea potenţată erau ceva de neconceput pentru publicul  de atunci,  având să  pună capăt unui  curent  şi  bazele  altuia,  aşa  cum  evidenţiază  foarte  bine relaţia dintre personajul lui Stanley (Brando) şi cel al lui Blanche (Leigh), Blanche simbolizând fragilitatea aproape ridicolă a unei vremi demult apuse iar Stanley însumând momentul aici-acum. Această  prestanţă  oarecum  exagerat  de  realistă  poate  fi considerată a fi  apărut înainte de vreme, însă are să marcheze inconfundabil  metoda unor actori  precum Jack Nicholson, Sean Penn, Robert DeNiro. (Dana Androne)
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Miercuri 15 februarie 2012 – Viva Zapata!Filmul urmăreşte viaţa celebrului revoluţionar mexican Emiliano Zapata,  de  la  începuturile  sale  modeste,  de  copil  de  ţăran,  la accederea la putere şi, în final, moartea lui, la începutul secolului XX. Zapata s-a revoltat împotriva tiranicului preşedinte Porfirio Diaz, luptă în care i s-a alaturat şi Pancho Villa. Filmul  a  ficţionalizat  anumite  părţi  ale  vieţii  revoluţionarului, astfel  că accentul  e pus mai mult  pe ascensiunea lui  la putere, decât pe motivul luptei  sale,  şi  anume acordarea de pământuri pentru ţăranii din provinciile din sud. Filmul a primit două premii Oscar (Cel  mai  bun rol  principal  şi  Cel  mai bun rol  secundar),  fiind de asemenea nominalizat pentru scenariu si muzică. 

Miercuri 22 februarie 2012 – La răsărit de Eden
La răsărit  de  Eden este  o carte  genială,  după care nu se  putea realiza decât un film de acelaşi calibru (una dintre cele mai bune cărţi  pe  care  le-am  citit  vreodată,  în  timp  ce  John  Steinbeck, câştigător al unui Premiu Pulitzer şi al unui Premiu Nobel pentru literatură,  este  probabil  cel  mai  bun prozator  pe  care  l-au  dat aceşti  copiatori  fideli  ai  Europei,  şi  anume  americanii.  Pe deasupra, chiar autorul spune că East of Eden este cea mai bună operă a sa.) Ceea ce face filmul de faţă atât de strălucit este combinaţia ideală şi reuşită de acţiune înţesată de personaje, având în spate istorii captivante,  cu  multitudinea  de  simboluri,  în  mare  parte referitoare la Biblie. Unul dintre aceste simboluri se află chiar în titlul cărţii, la răsărit de Eden aflându-se ţara Nod (,,fuga”), locul în care Cain a fost pedepsit să se ascundă mereu de Dumnezeu (Geneza  4:16).  Se  anunţă  astfel  importanţa  povestii  lui  Cain  şi Abel în desfăşurarea acţiunii, dar şi una din temele romanului, şi anume lupta continuă dintre bine şi rău. 
La răsărit de Eden este primul film în care James Dean a avut o contribuţie  importantă.  În  vârstă  de  24  ani,  James  Dean l-a interpretat pe Cal,  un tânăr care îşi  doreşte foarte mult atenţia tatălui său, care nu are ochi decât pentru cel de-al doilea fiu al său. Interpretând cu multă sensibilitate acest rol,  James Dean a obţinut şi o nominalizare la Oscar.
„Un fel de aureolă luminează mintea omului. I se întâmplă aproape  
oricui. Poţi câteodată s-o simţi cum creşte sau cum freamătă ca un  
fitil a cărui flacără se apropie de dinamită. Ai o senzaţie plăcută în  
stomac,  o  încântare  a  nervilor,  a  braţelor.  Pielea  gustă  aerul  şi  
fiecare  inspiraţie  e  plăcută.  Începutul  ei  e  aidoma plăcerii  unui  
căscat larg care te destinde. Creierul se luminează şi toată lumea  
străluceşte în faţa ochilor. Omul a dus poate o viaţă cenuşie, pe un  
pământ  cu  copaci  întunecaţi  şi  sumbri.  Poate  că  evenimentele,  
chiar şi cele mai importante, s-au scurs palide, anonime. Şi apoi -  
câteodată,  aureola  îi  sună  în  urechi  un  cântec  dulce  de  greier,  
mirosul pământului îi încântă nările şi lumina ce se strecoară sub  
un copac îi mângâie ochii. După aceea din om ţâşneşte un torent  
care nu-l lasă, totuşi, secătuit. Cred că importanţa unui om în lume  

„Un fel de aureolă luminează mintea 

omului. (...) Cred că importanţa unui 

om în lume este dată de calitatea şi 

numărul aureolelor sale.”
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este dată de calitatea şi numărul aureolelor sale. Este o chestiune  
cu totul personală, dar ea ne leagă de lume Ea este mama tuturor  
creaţiilor şi în asta constă deosebirea dintre un om şi toate celelalte  
vieţuitoare. [...] Dacă aureola ar fi ucisă, suntem pierduţi ."
Miercuri 29 februarie 2012 – Splendoare în iarbăDeane (Natalie Wood într-o prestaţie nominalizată la Oscar, care a făcut-o pe actriţă să se îndrepte spre roluri  complexe ca adult) este o tânără hotărâtă să facă ce e bine în oraşul ei din Kansas, în  anii 1920. Dar sentimentele pe care le are faţă de iubitul ei, Bud (debutantul  Waren  Beaty)  sunt  prea  puternice.  Curând,  însă, conflictul  dintre  comportamentul  respectabil  şi  dorinţă  îl  va aduce pe Bud la un colaps fizic, iar pe Deane în pragul nebuniei. Regizorul  Elia  Kazan  l-a  încurajat  pe  William  Inge  (Bus  Stop, Picnic), câştigătorul unui premiu Pulitzer, să transforme o poveste reală  pe  care  o  auzise  în  Midwest,  într-un  scenariu  de  Oscar.  Rezultatul,  Splendoare în iarbă, rămâne astăzi la fel de poetic, impresionant şi puternic exact cum era în urmă cu două generaţii. "Lucrul  cel  mai  de  seamă  în  'Splendoare  în  iarbă',  este  fără îndoială  descrierea  procesului  neurastenizării  fetei,  unde colaborarea dintre  regizor şi  Nathalie  Wood se ridică deasupra didacticismului scenariului." - 1971 - Robin Wood
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Http://clubul-cinefililor.blogspot.com/ 
Informații și imagini preluate de pe blogul Clubului 
Cinefililor Iași, cu acordul coordonatoarei clubului, Dana 
Abageru.



foto: Denise Pricop (LMK)
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Joseph ValleJoseph Valle

Connecticut, USA - Assumption College,
Philosophy/Foreign Languages, 2010

Stone Masonry

„I don't really have any 
favorite writings, nor do I 
have any themes in mind 
when I write. However, 
subconsciously, certain 
trends or feelings come out 
within the pieces 
themselves.”

The idea of the selves: 
knowing them, understanding 

them, being them. 
The idea of the other: knowing 

it, understandig it, being it. 
Destruction of distinctions and 

forming of form.
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* * ** * *
Stars fade from pillowsStars fade from pillows
dreaming in constellationsdreaming in constellations
patterns of living, beingpatterns of living, being
strewn out like a fortune teller’s bonesstrewn out like a fortune teller’s bones
bringing about weaving paths, hopesbringing about weaving paths, hopes
attempts at failed attemptsattempts at failed attempts
showing promise in perseveranceshowing promise in perseverance
blind acceleration inblind acceleration in
showers of meteorsshowers of meteors
blaze in gloryblaze in glory
all of which plummets, downall of which plummets, down
on and onon and on
‘til fire is no more‘til fire is no more
children stop sleepchildren stop sleep
sleeping, moon pulling tidesleeping, moon pulling tide
upon embersupon embers
dreaming.dreaming.



* * ** * *
Days, months, years passDays, months, years pass

like images oppositelike images opposite
outside window of moving trainoutside window of moving train

butbut
slowing begins, thenslowing begins, then

stopped, perched upon a momentstopped, perched upon a moment
horizon so tangiblehorizon so tangible

reach out and touch itreach out and touch it
grab it, takegrab it, take

it’s yoursit’s yours
as if lockedas if locked

never moving, ever againnever moving, ever again
and then,and then,

rails screech, arms lock,rails screech, arms lock,
hoping, prayinghoping, praying

hawks laugh from abovehawks laugh from above
freely gliding upon windfreely gliding upon wind

tracks on the way once againtracks on the way once again
no ceasing, no shocking revelations, no ceasing, no shocking revelations, 

epiphaniesepiphanies
nowhere but blurred vision,nowhere but blurred vision,

eyes locked outward,eyes locked outward,
and the man sipping his Caffè Americanoand the man sipping his Caffè Americano

in front of you.in front of you.

* * ** * *
In the city, stars fadeIn the city, stars fade
no, burn outno, burn out
like streetlamps buzzing a greylike streetlamps buzzing a grey
tangled mess of lovetangled mess of love
lost in decision of whether to belost in decision of whether to be
a guidea guide
depthsdepths
where evil eminateswhere evil eminates
tears fall through spacetears fall through space
colliding crashingcolliding crashing
with metal only to explodewith metal only to explode
in sparks of illustrious icein sparks of illustrious ice
the wind, gentle, waningthe wind, gentle, waning
smiling down,smiling down,
all-the-way-downall-the-way-down
waitwait
smirking,smirking,
yes, he smirksyes, he smirks
blessing holy waterblessing holy water
in prisms, colors, seconds,in prisms, colors, seconds,
cries for life,cries for life,
upon unknowingupon unknowing
lovers in the night.lovers in the night.
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Dintre alegeriDintre alegeri

Să vină naştereaSă vină naşterea
Şi moarteaŞi moartea
Şi naştereaŞi naşterea
Şi moarteaŞi moartea
Şi naştereaŞi naşterea
Şi moarteaŞi moartea

Până ce Universul Până ce Universul 
Se va plictisi de noiSe va plictisi de noi

Şi ne va spuneŞi ne va spune
Să fim mai hotărâţi.Să fim mai hotărâţi.

NuNu

Disecţia se face cu un cuţit.Disecţia se face cu un cuţit.

Tăierea durează câţiva ani.Tăierea durează câţiva ani.
Apa nu creşte pe-aici.Apa nu creşte pe-aici.

Cuţitul trebuie schimbat la câteva zile,Cuţitul trebuie schimbat la câteva zile,
Fiindcă lama devine confuză destul de repede.Fiindcă lama devine confuză destul de repede.

Am câte-un sclav legat de fiecare picior.Am câte-un sclav legat de fiecare picior.
De aici mai putem merge doar la moară,De aici mai putem merge doar la moară,

Ca din oasele noastre să facem lipici.Ca din oasele noastre să facem lipici.

Universul unuUniversul unu

Cât de mare mă laşi să-mi construiesc planeta?Cât de mare mă laşi să-mi construiesc planeta?

Până când vei ajunge să-i fii singurul locuitorPână când vei ajunge să-i fii singurul locuitor
Şi-apoi…Şi-apoi…

Şi-apoi îmi voi da seama că nu va mai fi niciun loc liber, Şi-apoi îmi voi da seama că nu va mai fi niciun loc liber, 
Iar tu vei fi dincolo de graniţa strigătului meu.Iar tu vei fi dincolo de graniţa strigătului meu.
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  Emil Ioan Emil Ioan 
Borza-DediuBorza-Dediu

NUNU

background: „Pahar cu lichid verde”, pictură realizată de prof. Ramona Popliuc, LER Vasluibackground: „Pahar cu lichid verde”, pictură realizată de prof. Ramona Popliuc, LER Vaslui

Născut în Galați, șef de 
promoție în 2010 la Colegiul 

Național „Calistrat Hogaș” din 
Tecuci

În prezent, student anul II la 
Drept și anul I la Filosofie

Membru în grupul muzical Nu 
(chitarist și compozitor)

Se află la debutul publicistic.
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Melci peste viaţăMelci peste viaţă

N-am mai spus nimănuiN-am mai spus nimănui
Că ai învăţat să miroşi a mare.Că ai învăţat să miroşi a mare.

Pe marea pântecului tăuPe marea pântecului tău
Nu e niciun catarg,Nu e niciun catarg,

Niciun tanc,Niciun tanc,
Niciun câine maidanez,Niciun câine maidanez,

Niciun înec.Niciun înec.

Când vei cădea sfârşită,Când vei cădea sfârşită,
Fiindcă ţi-ai dorit atât de multFiindcă ţi-ai dorit atât de mult

Să ştii cum e să mă străbaţi,Să ştii cum e să mă străbaţi,
Promit că, Promit că, 

Nu voi uita câte linguri de zahărNu voi uita câte linguri de zahăr
Vrei la cafea.Vrei la cafea.

Ce apariţie eşti tu?Ce apariţie eşti tu?

Ce apariţie eşti tu?Ce apariţie eşti tu?
A,A,

Tu eşti momentul Tu eşti momentul 
În care mi-am pierdut vederea În care mi-am pierdut vederea 

periferică.periferică.

Orbii dintotdeauna au ştiut să Orbii dintotdeauna au ştiut să 
plângă.plângă.

Mă suntMă sunt

Eu sunt om.Eu sunt om.
Aşa mi s-a spus la naştere.Aşa mi s-a spus la naştere.

Crede-mă,Crede-mă,
Trupule,Trupule,

Că  suntem doar  o  coincidenţă  a Că  suntem doar  o  coincidenţă  a 
pământului,pământului,

Căci eu arăt ca tine,Căci eu arăt ca tine,
Iar tu mă simţi ca mine.Iar tu mă simţi ca mine.



foto: Alexandra Butnaru (LMK)
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Where are you from and how did you find yourself in 
Romania?Well, just after graduating university in Florida, I decided that I wanted an adventure - I wanted a challenge. I wanted to see the world. I wanted to learn a new language, live in a new culture. So I signed up with the U.S. Peace Corps which offered  me  a  chance  to  do  exactly  that  -  for  two whole years! I was 24 years old when Peace Corps sent me my invitation  to  Romania  to  work  in  the  field  of  youth development. And four years later, I’m still here! I spent my first year in Corabia (Județul Olt) and then requested to be sent to a school for the blind. In university I studied education for the  blind  and  earned  my  master’s  degree  specifically  in Orientation  and  Mobility  -  which  is  what  we  call  the knowledge,  techniques,  and abilities  to  get  around one’s 

house/school,  neighbourhood  and  town.  Usually  a  blind person will use a white cane in order to help himself travel safely and efficiently. So if you ever see someone walking down the street tapping a white cane in front of them - be kind and move to the side - they probably cannot see very well if at all.In  the  Fall  of  2009  I  arrived  in  Târgu  Frumos  where  I completed my two year commitment. However, since I was enjoying my experience so much, I decided to extend my contract for another whole year! I left Peace Corps last year and travelled Eastern Europe for a few months and then went home for the holidays. In January of this year I came back to stay one more year! So looking back, have I accomplished what I set out to do? Absolutely! I now speak a decent level of Romanian. I have lived  within  the  culture  in  a  village,  town,  and  now  a Romanian city. I have seen much of this country and have been to 23 others throughout Europe. I’ve even managed to share  some  of  my  knowledge  about  blindness  and education  for  the  blind  to  colleagues  at  schools  for  the blind in Romania.  But even more than all  of  this:  I  have learned about myself, the world, and the people within it.
Where and what do you teach?I work at ‘Moldova’ school for the blind helping to improve the education taught at the school. Picture this: We are in a kitchen  and  I  am  going  to  show  you  how  to  make Enchiladas  (a  Mexican-American  dish).  You  can  watch every step that I take: the ingredients I use, what I do with them, what utensils I use, etc. After watching me make this 
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Teaching Blind Children
interviu
cu

Jennifer
Lynne
Brooks

Jennifer s-a născut 
în Tampa, Florida, 

SUA.
A absolvit în 2004 

Florida State 
University, cu 

specializarea Visual 
Disabilities, iar 

masteratul un an 
mai târziu. A 

susținut un stagiu 
de voluntariat în 

cadrul Peace Corps, 
predând engleza la 

Liceul pentru elevi 
cu deficiențe de 

vedere cu clasele I-
XII „Moldova” din 

Târgu Frumos, 
județul Iași.

foto: Andrei Dănilă

Foto: Florin Butuc, elev 
în clasa a XII-a la Liceul 
pentru elevi cu deficiențe 
de vedere „ Moldova” din
Târgu Frumos



tasty meal, you could go home and copy what you saw and make the same exact dish.However, what if you couldn’t see? You wouldn’t be able to watch me.  I  could explain it  to  you,  but how would you know just how much of the ingredients to use, how small or large to cut the vegetables, etc. Basically, you wouldn’t know for sure! For a child with a visual impairment it is even more difficult  because they have not learned about the world around them through sight.  They know about the  world  only  through  what  they  have  experienced  in other ways (by touch, by sound, by action, etc). So at ‘Moldova’ school we have been teaching the students how to take care of themselves: skills that they need direct experience with in order to learn. We teach them how to cook for themselves -  a  skill  everyone needs to  learn in order to be independent adults!  
What are some of the challenges you face teaching the 
blind? The  biggest  challenge  I  probably  face  is  having  enough patience. (Well, that and having a room full of children with low vision and who are blind and each of them has a knife - this scenario can be quite a challenge as well!  Although, it has  greatly  improved  my  speed  and  fluency  in  the Romanian language! „Pune-l jos!!! Aşteaptă!!! Nu mai pune mâna!!” And so on…)  As you can see from the example in the previous response, even a simple task is actually made up of  many different  concepts  and movements.   Each of these concepts and each movement need to be explained and shown (sometimes by putting your hands over theirs while completing the task) to a blind child until they are able to accomplish each step on their own.
What  do  you  want  to  accomplish/  what  would  a 
success story look like? A success story would be to have all schools for the blind teaching  their  students  independent  living  skills  and having high school graduates go on to become independent members of a society where everyone would be accepting and understanding of their fellow man. But until then, I’ll be satisfied with seeing a third grader’s face light up when he realizes ‘Wow, I can do it!’
Do  you  have  future  plans  in  Romania  for  the 
development of blind student education?At the moment, I have no plans past this current year.  I  have a contract until December of this year.  I would love to stay  longer  and  continue  my  work  if  I  found  the opportunity!
Can  you  share  a  special  story  from  your  time  in 
Romania?One single story?  No, I’m sorry, I can’t!  I have three years worth of amazing stories and experiences- each one special in their own way!  I mean, do I tell you about the family who took care of me during my first six months even though I could barely say „Mă  numesc  Jennifer.  Sunt  din  America.”?   They  would 

invite  me  over  daily,  feed  me,  teach  me  Romanian, introduce me to people, help me when I needed it, explain words and traditions to me -  even though I spoke like a kindergartener!  Or how about the fact that it  took me traveling half way across the world to find the best friend I’ve ever had?  Do  I  tell  you  the  story  of  the  time  spent  fishing  on  the Danube with a group of five shocked men watching me - „Dar… şi domnişoara merge la pescuit??”  „Uau, uite! Ştie să arunce.”  „Măăi, dar nu-mi vine să cred: a şi prins ceva?!” How about the wonderful days I spent discussing blindness and teaching techniques to teachers from another school for the blind?  Or the evenings I spent teaching my blind students how to ride a bicycle?Or do I share one of many travel stories- but which one? The time I rode in the back of a bread truck to visit a friend in a remote village?  The day a fellow Romanian gave me walking directions in the middle of the night through some tiny Ukrainian village to the Romanian border?  Or all of the  lovely  fellow travelers  I  met  in  the many -  probably hundreds  -  of  trains  that  I’ve  ridden  throughout  this beautiful country?  So no, I  do not think that there are enough pages in his magazine for me to share as much as I would like about my time here in Romania.  All I can say is that it has been the ride of a lifetime – an adventure I will never forget!
Interviu realizat de
Andrei Dănilă
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profesor de limba 
engleză la
Liceul pentru elevi cu 
deficiențe de vedere 
cu clasele I-XII 
„Moldova”din Târgu 
Frumos, Iași



Ce  este  Habitat  for  Humanity,  cine  a  început  
proiectul, unde și de ce?Habitat for Humanity este o mişcare creştin-ecumenică,  non-profit dedicată eliminării condiţiilor improprii de locuit şi  lipsei de adăpost din întreaga lume.  Habitat  for  Humanity îşi  propune să  facă din locuirea  în  condiţii  decente  şi  accesibilă  ca  preţ,  o problemă de conştiinţă şi de acţiune. Habitat  for  Humanity  a  apărut  în  baza convingerilor că fiecare bărbat, femeie sau copil are dreptul la un loc simplu, decent şi accesibil în care să locuiască în siguranţă şi în demnitate. Viziunea Habitat for Humanity este: “O lume  
în  care  toţi  oamenii  au  posibilitatea  să  locuiască  
decent”.La  vârsta  de  30  de  ani, Millard  şi  Linda 
Fuller ajunseseră  deja  milionari.  Afacerile  erau înfloritoare şi totul părea că merge ca pe roate. Însă binecuvântarea vieţii lor a venit abia după ce au făcut un  pas  radical  în  viaţa  lor  de  până  atunci:  şi-au vândut  toate  posesiile,  au  renunţat  la  afaceri  şi  au donat întreaga sumă obţinută pentru scopuri sociale. Au început să iniţieze o serie de proiecte sociale în vecinătatea regiunii  în care locuiau în Georgia,  SUA, însă iniţiativa cea mai importantă a fost ideea lansării unui  program de „parteneriat  pentru locuinţe”,  în vederea  construirii  de  adăposturi  simple,  în parteneriat cu vecinii care erau prea săraci pentru a putea obţine  împrumuturi  convenţionale  pentru  un cămin al lor. Prima casă a fost inaugurată în 1969 şi a fost curând urmată de altele. În  1973,  soţii  Fuller  au  abordat  conceptul 

parteneriatului  pentru  locuinţe  în  Africa.  Împreună cu  cei  3  copii  mici  au  plecat  în  Zair (actualmente Republica Democrată Congo) şi au construit locuinţe pentru, dar, mai ales, împreună cu oamenii loviţi de sărăcie. În doar câţiva ani, locuinţe simple din blocuri de  beton au  înlocuit  casele  nesănătoase,  făcute  din chirpici  şi  paie.  Millard  Fuller  a  avut  atunci  o  idee curajoasă: dacă parteneriatele pentru locuinţe puteau ameliora vieţile locuitorilor din Georgia şi Zair, de ce nu ar putea-o face şi în restul lumii?Astfel,  în  1976,  soţii  Fuller  s-au  întors  în Statele  Unite  şi  au  lansat  Habitat  for  Humanity 
Internaţional.  Anii  care  au  urmat  au  dovedit  că viziunea  lui  Millard  Fuller  asupra  capacităţii oamenilor, de a trăi şi practica cu adevărat iubirea lui Hristos prin într-ajutorare, nu a fost o utopie, ci o idee deosebit de roditoare.  Credinţa, munca asiduă şi un scop  elocvent  au  aşezat  Habitat  for  Humanity Internaţional pe un curs ascendent.Astăzi, Habitat for Humanity International în cifre înseamnă:

• 500.000 de familii servite
• 2.5 milioane de beneficiari
• filiale în 80 de ţări din lume
• Habitat for Humanity România reprezintă:
• 2.326 de familii servite
• Peste 8.000 de beneficiari
• 1.071  construcţii  noi  şi  renovări  în  urma inundaţiilor
• 7 filiale
• Peste 80 de angajaţi
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În  general,  care  este  misiunea  internațională  a  
Habitat for Romania?Habitat for Humanity lucrează în parteneriat cu oamenii de pretutindeni, din toate păturile sociale, pentru dezvoltarea comunităţilor împreună cu cei în nevoie,  prin  construirea  şi  renovarea  de  locuinţe simple şi prin facilitarea accesului la soluţii de locuire adecvată, astfel încât, în comunităţi decente, să existe locuinţe decente în care fiecare om să se poată bucura de iubirea lui Dumnezeu, să trăiască şi să se dezvolte sănătos şi în demnitate din toate punctele de vedere, rupând cercul vicios al sărăciei.

Care sunt obiectivele specifice pentru România? În  
ce  arii  de  interes  se  manifestă  aici  Habitat  for  
Romania?Habitat for Humanity România îşi doreşte să aducă o schimbare în viaţa românilor care trăiesc în condiţii  severe  de  sărăcie,  nu  au  încălzire,  apă potabilă sau toaletă.Habitat for Humanity vrea să demonstreze că a clădi un CĂMIN înseamnă mai mult decât un simplu acoperiş deasupra capului. Cămin înseamnă că: 
– Familia  beneficiară  va  putea  asigura  acum stabilitatea necesară educaţiei copiilor. 
– Va duce o viaţă demnă şi din ce în ce mai viabilă din punct de vedere economic. 
– Sănătatea  şi  siguranţa  vieţii  dobândesc  o  nouă calitate.
– Eliminarea  stresului  locuirii  sărăcăcioase  va îmbunătăţi şansele de muncă şi formare profesională.Pentru a oferi familiilor în nevoie urgentă de locuinţă posibilitatea  de  a  avea  un  cămin,  Habitat  for Humanity  România  adaptează  stilul  de  construcţie, astfel încât să se încadreze în mediul în care aceste persoane trăiesc.  Habitat for Humanity construieşte atât  case  pentru  o  familie,  cât  şi  case  pentru  mai multe  familii.  În  oraşele  în  care  preţul  pământului 

este  foarte  ridicat,  HFH  construieşte  apartamente atipice  sau  renovează  apartamentele  existente. Pentru a se adresa populaţiei  cu  nevoi  speciale  din România, HFH renovează apartamente pentru orfani, pentru  familii  de  orfani  şi  pentru  familii monoparentale. Beneficiari  Habitat  for  Humanity  pot  fi familiile care îndeplinesc următoare criterii:1. nevoia urgentă de locuinţă; 2. existenţa unui venit, chiar foarte modest; 3. Dorinţa de a munci (până la 1.500 ore) la propria locuinţă şi a altora.Programe  oferite  de  Habitat  for  Humanity România se încadrează în următoarele direcţii:
Eliminarea locuirii sub-standard -  ne implicăm în ajutorarea  comunităţilor  puternic  incriminate  şi dezaprobate de către masa dominantă a societăţii.
Programul  de Răspuns  la  Dezastre  -  de-a  lungul anilor, Habitat a ajutat mai mult de 1.071 de familii din toate zonele ţării afectate de inundaţii. 
Casa  Verde  -  atunci  când  vorbim  despre  locuinţe ecologice  ne  gândim  la  protejarea  mediului înconjurător.  Dar  pentru  asociaţia  Habitat,  o  “casă verde” înseamnă o locuinţă solidă, din materiale care să  asigure  sănătatea  beneficiarilor  şi  care  să  aibă costuri minime de întreţinere şi exploatare.
Locuinţe  protejate  -  am  construit  prima  locuinţă protejată  adaptată  nevoilor  persoanelor  cu dizabilităţi  intelectuale  severe.  Şi  nu  ne  oprim  aici. Este un program destinat în primul rând persoanelor cu dizabilităţi, care au nevoie de condiţii speciale de locuit. 
Incluziune  socială  - toţi  oamenii  au  dreptul  să locuiască  decent.  Accesul  la  o  locuinţă  sigură  va ameliora  condiţiile  de  trai  şi  incluziunea  socială  a unora  dintre  categoriile  şi  grupurile  cele  mai vulnerabile din ţară, inclusiv minoritatea roma, copiii expuşi  unui  înalt  grad  de  risc  şi/sau  cei  ieşiti  din instituţiile  pentru  îngrijirea  copiilor,  persoanele  cu handicap, precum şi victimele violenţei in familie.
Comunităţi marginalizate - mai mult decât locuinţe, asociaţia  Habitat  pentru  Umanitate  doreşte  să construiască  speranţe  şi  comunităţi.  Membrii comunităţii  lucrează  împreună  la  zidirea  propriilor case,  pun  sudoare  şi  compasiune  la  temelia  unei construcţii care reprezintă viitorul unor copii, află că împreună sunt puternici  şi  se bucură de ceea ce au realizat.Grupurile tintă fac parte din comunităti care trăiesc în conditii de sărăcie extremă, cu familii (mai ales  de  etnie  romă) cu numerosi  copii,  cu  o  rată  a somajului  extrem  de  ridicată  si  venituri  care  se rezumă  la  ajutor  social  si  venituri  din  munci sezoniere. Majoritatea acestor oameni sunt absolventi 
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de cel mult sapte-opt clase, iar rata analfabetismului este deosebit de ridicată.
Big Build -  proiect de construcţie rapidă: Big Build însemnă coagularea în jurul misiunii  Habitat a unui număr foarte mare de voluntari dar şi de oaspeţi, fie personalităţi  publice  sau  private,  fie  media  şi jurnalişti.

Asigurați asistență în caz de dezastru?Da, avem un program de Răspuns la Dezastre şi din 2005 am ajutat mai mult de 1.071 de familii din toate  zonele  ţării  afectate  de  inundaţii.  Unde  a  fost posibil,  am reabilitat locuinţele distruse de ape, dar, deseori,  a  fost  nevoie  să  le  reconstruim,  cu  ziduri sănătoase,  pe  fundaţie  solidă  din  beton  armat,  în parteneriat cu Guvernul şi administraţiile locale şi cu finanţare de la firme şi companii generoase. Chiar  în  ultimele  săptămâni   am  avut  mai multe acțiuni care vin în sprijinul oamenilor ale căror locuințe  au  fost  îngropate  în  zăpadă  în  mai  multe localități din județul Vrancea. Este o premieră Habitat în întreaga lume, de intervenție post-dezastru cauzat de căderi masive de zăpadă.
Ce  reprezintă  "Big  Build"?  A  fost  un  proiect  de  
succes? Câte persoane au fost implicate?Big Build înseamnă:Big Build 2011 – 10 case, 5 zile, 800 de voluntari, a avut loc la Bălţeşti;Big  Build  2010  –  12  case,  5  zile,  150  de  voluntari români şi nord-irlandezi, a avut loc la Beiuş;

Big  Build  2009  –  10  case,  5  zile,  200  de  voluntari români şi internaţionali, a avut loc la Beiuş.Încă  din  1999,  în  fiecare  an,  Habitat  a  organizat proiecte de construcție rapidă (blitz builds) în filialele din  România.  Primul  a  fost  Eclipse  Build  1999 (10 case, 9 zile, 380 de voluntari) iar cel mai mare a fost Euro2007Habitat, la Rădăuți, când am construit 27 de case (câte una pentru fiecare țară membru a UE) în 5 zile cu 650 de voluntari din întreaga lume.  
Care este ultimul proiect?Cel mai recent proiect mare a fost Big Build 2011,  care  a  avut  loc  la  Bălţeşti,  s-a  desfăşurat  în perioada 3-9 octombrie şi a implicat 800 de voluntari români şi internaţionali. De-a  lungul  evenimentului  personalităţi, vedete şi bloggeri au ajutat la lucrările de construcţie din şantier. Aceştia au lăsat biroul, scena şi respectiv calculatorul  pentru a susţine familiile  şi  pentru a fi solidari  cu  voluntarii.  Aurelian  Temişan,  Monica Davidescu, Alexandru Arşinel, Călin Goia, Laura Cosoi, Dani  Oţil  şi  Bianca Brad şi  33 de bloggeri  au păşit pentru prima dată pe un şantier Habitat cu ocazia Big Build. Totodată, cu ocazia Zilei Mondiale a Locuirii ni s-au  alăturat  şi reprezentantul  ONU  în  România, Yesim Oruc Kaya, reprezentantul UNICEF România.Proiectul este desfăşurat în parteneriat cu Habitat for Humanity Irlanda de Nord, sistemul ONU în România şi  primăria  Bălţeşti  şi  are  ca  sponsor  principal Fundaţia  Vodafone  România.  Sponsori  ai evenimentului mai sunt Lindab, RBS, Lafarge, Porsche România,  Gealan  România,  Kronospan,  Rigips, Baumix, Legrand, Cireşanca, UTTEurope şi Good Sign.
De  ce  ar  participa  studenții  ca  voluntar  Habitat  
sau în comunitățile lor? Piatra  de  temelie  în  activitatea  Habitat  for Humanity  România  o  reprezintă  fără  îndoială, voluntariatul. Oameni din toată lumea, dar şi din ţara noastră vin să lucreze în mod voluntar pe şantierele Habitat pentru a schimba în bine viaţa celor care au nevoie  urgentă  de  o  locuintă  decentă.Habitat România are un program activ de voluntariat în care implică  grupuri  de  studenţi,  oameni  din  biserici, angajaţi din firme, corporaţii sau voluntari individuali din ţară şi străinătate. 
Care  este  opinia  dvs.  Despre  voluntariat,  mai  
precis despre voluntariatul în România?
 Voluntariatul este un mod de viaţă, trebuie să ţină de spritul nostru civic, să vină din interior. Foarte 
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mulţi ani, în regimul comunist oameni au fost forţaţi să facă muncă voluntară şi de aici a pornit reticienţa românilor faţă de voluntariat, însă lucrurile trebuie să se  schimbe  şi  încep  să  se  schimbe  încet,  dar  sigur. Tinerii  încep  să  aprecieze  voluntariatul  şi  să-şi dorească să facă voluntariat, numai că mulţi dintre ei nu ştiu la cine să apeleze, unde să îşi îndrepte paşii. Noi îi aşteptăm la în familia Habitat!
Care  sunt  căile  prin  care  românii  pot  ajunge  
voluntari  Habitat?  Cum  se  pot  implica?  De  unde  
pot obține mai multe informații?Nu  aveţi  nevoie  de  nici  o  experienţă anterioară,  doar  de vointa de  a  ajuta  o  persoană  la nevoie.  Alătură-te  unei  echipe  sau  crează-ţi  una proprie. Veniţi  să  fiţi  voluntari!  Cu  cât  sunt  mai numeroşi cei care vin ca voluntari, cu atât mai repede vom construi locuinţe, vom strânge fonduri sau vom implica mai mulţi oameni în mişcarea Habitat! Atunci când  veţi  lucra alături  de  beneficiarii Habitat  la construirea unei locuinţe Habitat veţi  vedea în mod direct cât de însemnat este sprijinul vostru şi cît de radical le schimbă viaţa.Aduceţi-vă  prietenii  şi  familia,  oricine  este binevenit (vârsta minim 16 ani). Nu e nevoie să aveţi experienţă sau abilităţi speciale!Implicaţi-vă cu  un grup  de  prieteni la  filiala Habitat locală sau petreceţi o vacanţă de voluntariat 

pe oricare dintre şantierele Habitat din ţară! Este o experienţă care vă va transforma.Strângeţi un grup de prieteni din comunitatea voastră şi puneţi vointa si credinţa voastră la treaba în timp ce ajutaţi familii nevoiaşe să îşi construiască un camin decent.Adunați  un  grup  de  colegi  de  la compania voastră, va  fi  o  oportunitate  pentru  dezvoltare personală  dar  în  acelaşi  timp  va  întări  relaţiile voastre de echipă. Este foarte motivant pentru orice voluntar  să  vadă  rezultatul  muncii  sale  şi  să sărbătorească alături de familia Habitat momentul în care aceasta lasă în urmă o viaţă chinuită şi se mută pentru prima data într-o locuinta simplă şi decentă!Contactaţi-ne la voluntar@habitat.ro sau pe 
Platforma de voluntariat de pe www.habitat.ro, pentru a afla mai multe detalii despre cum vă puteţi implica individual sau cum puteţi forma o echipă.

●

Ana-Maria Godja
Habitat for Romania
Manager Comunicare si MarketingÎntrebările au fost adresate de către 
Anthony DeJoseph,voluntar Peace Corps la LNI Negrești
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Despre  diversitatea  structurală  a  limbilor  și  
influența ei asupra dezvoltării  spirituale a umanității, lucrare  fundamentală  a  lingvistului  Wilhelm  von Humboldt,  concepută  ca  introducere  la  un  vast  tratat despre limba kawi, prezintă în douăzeci și cinci de capitole o viziune reformatoare în ceea ce privește natura limbii și a limbajului, influența lor asupra esenței proprii unei națiuni și relația dintre ele.Astfel,  în  capitolul  introductiv,  W.  von  Humboldt, adept al  viziunii  comparativ-istorice,  insistă  asupra celor trei  fenomene  pe  care  un  lingvist  trebuie  să  le  aibă  în vedere  (și  asupra  interdependenței  dintre  ele):  apariția 
popoarelor (care  duce  la),  diversificarea  limbilor și 
producerea  de  forță  spirituală  umană (fenomenul superior care acționează ca  un numitor comun; el  nu se definește exclusiv în relație cu progresele și acumularea de date, originea este inexplicabilă, iar prejudecățile sunt un impediment în înțelegerea și explicarea lui).Limba este un organism coerent și reprezintă efectul simțului  lingvistic  al  națiunii.Humboldt  pune  apariția limbajului  pe  seama  forței  creatoare  a  omului; reconstituind  gradual,  retrospectiv,  stadiile  limbajului, ajunge  la  concluzia  că  acesta  nu  este  un  produs,  ci  o emanație, un dar al spiritului.Natura  ne  obligă  să  o  percepem  ca  atare  și  să  nu încercăm să-i justificăm limitele (întrebările care le vizează iau o formă retorică sau, în cel mai bun caz, revendică un răspuns  irelevant  și  previzibil:  ”până  una-alta,  nu  există alte  fenomene”).  O  alternativă  o  reprezintă  găsirea uneicauze primordiale, necondiționate sau efemere. Acest punct  de  vedere  i  se  aplică  și  limbajului,  el  fiind  o manifestare  a  spiritului  (și  acesta,  la  rândul  lui,  parte  a naturii).  Abordarea limbilor din punct de vedere genetic, presupune  considerarea  lor  drept  activități  spirituale îndreptate  către  atingerea  unui  scop.  Asta  se  poate  face într-o  măsură  mai  mică  sau  mai  mare,  șidepinde  de modurile specifice și intensitatea cu care acționează forța spirituală:  claritatea  și  expresivitatea  reprezentărilor, profunzimea înțelegerii esenței conceptelor, forța creatoare a fanteziei, armonia și ritmul tonurilor etc.

Producerea  limbajului  este  o  necesitate  internă  a  
umanității,  nu  ceva  pur  și  simplu  extern  și  necesar  
întreținerii  unei  comunicări  comunitare.  Cu  alte  cuvinte, Humboldt  reia  ideea  conform  căreia  limba  este  organul  
ființei  interioare prin  care  se  ajunge  la  dobândirea  unei concepții despre lume și a cunoașterii de sine, adăugând că 

prima condiție o reprezintă acordul dintre propria gândire  
cu  gândirea  comună  a  celorlalți.  Wilhelm  von  Humboldt mizează  pe principiul  interdeterminări  limbilor  (chiar  și între  cele  care  nu  atestă  o  relație  istorică),  pe  o  cauză internă  generală  care  nu poate  fi  alta  decât  dezvoltarea forței  active  de  creație  lingvistică.  El  insistă  asupra dezvoltării  progresive  a  limbilor,  care  presupune identificarea  unor  etape:  diferențierea  și  articularea 
sunetelor (substanță  a  limbii,  alături  de  impresiile sensibile și mișcările spontane ale spiritului, ele iau formă grație simțului articulației pur pentru a exprima concepte și  idei),  formarea  silabelor, segmentarea  clară  a 
silabelor și întrebuințarea lor înconstrucția celor mai 
simple cuvinte  (radicali),  utilizarea celor din urmă ca 
ansambluri în unități reale și conceptuale și  distincția 
dintre elementele de limbă care se leagă inevitabil și 
cele  care capătă o valoare simbolică împreună.  Forța creatoare intrinsecă a specificității intelectuale diferă de la o  cultură  laalta  și  se  manifestă  în  funcție  de  evoluția istorică  a caracterului  ei  național.  Se adaugă și  faptul  că individualitatea  spirituală  este  o  restrângere  a  laturii generale  care  tinde  să  se  apropie  de  o  totalitate inaccesibilă.

Nu putem vorbi despre un raport direct proporțional între limbă și cultura căreia aparține. O cultură mai puțin evoluată  poate  avea  o  limbă  cu  aspecte  perfecte  mai numeroase decât una  avansată; eficacitatea ei depinde de măsura în care  stă la dispoziția  vorbitorului  pentru a se exprima  și  de  măsura  în  care  îi  influențează  trăirea  sau convingerile,  ori  favorizează  claritatea  și  organizarea corectă a conceptelor. Pe de altă parte, este notabilă implicarea puternică a limbii  în  forța  spirituală  (adevărata  cauză  a  diversității limbilor) și aspectul ei holistic: nimic nu poate fi exclus din  
limbă, pentru că ea conține totul. 
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Odată  stabilite  liniile  de  plecare  în  analiza fenomenului lingvistic, autorul trece direct la teoretizarea limbii și limbajului, făcând distincția între sunet (la nivelul căruia  se  insistă  asupra faptului  că  sunetele  analoage se folosesc  pentru  a  desemna  concepte  analoage),  sistem 
fonetic,  formă  și  substanță,  cuvânt (imagine  mentală  a obiectelor; are unitate, proprietate marcată în trei maniere: prin  pauză,  care  indică  doar  unitatea  externă,  prin schimbarea literelor-la care contribuie simțul limbii și cel articulatoriu - și prin accentuare, dependentă de alcătuirea ritmică  a  cuvântului  sau  nevoia  de  a  contura  nuanțele semnificației) etc. și insistă asupra relației limbă-gândire. Limba  nu  este  act  (ergon),  ci  activitate  (energeia), cuprinzând  exclusiv  totalitatea  actelor  individuale  de vorbire considerate  efortul  spiritului  de a face sunetul  să  
exprime ideea.  În ceea ce privește relația dintre gândire și limbaj, ideea centrală este aceea că ele sunt cosubstanțiale; limba este organul formator al gândirii  și  în același timp este condiționată de aceasta.Humboldt identifică o tehnică a limbilor, împărțită la rândul ei într-una fonetică (echivalentă cu semnificantul) și una  intelectuală  (semnificatul).  Cât  despre  congruența dintre formele fonetice ale limbilor și cerințele gramaticale, aceasta  subliniază  încă  odată  relația  limbii  cu  gândirea, deoarece  configurarea  formelor  gramaticale  derivă  din legile  gândirii.  Caracterul  limbilor  este  vizibil  la  nivelul întrebuințării  lor  în  scopul  creării  textelor  care  transmit mesaje, în literatură (poezie și proză). Limbile se grupează în familii de limbi, de unde reiese faptul  că au capacitatea de a se  genera una din cealaltă, prin sinteză, exemplul cel mai concludent fiind limba latină și  limbile  romanice.  Acestea  posedă  tendința  către regularitate; în special trei ”puncte” o păstrează: există o diferență  specifică  între  verb  (căruia  îi  este  încredințat actul  de  instituire  sintetică,  este  punctul  central  care animează  celelalte  cuvinte  în  propoziție),  conjuncție 

(indică  relațiile  care  se  stabilesc  între  propoziții)  și 
pronume  relativ  (instituire  sintetică,  se  acordă  atât  cu verbul propoziției relative, cât și  cu propoziția regentă al cărei  element  central  este).  Acuratețea  acestor  trei elemente se exemplifică în cazul limbilor romanice care își datorează puritatea structurii gramaticale atașamentului la organismul lingvistic comun.Putem vorbi, însă, și de sisteme lingvistice mai puțin perfecte: ele nu pot fi explicate în mod exhaustiv, ci depind de faptul că simțul intern al limbii nu a fost întotdeauna capabil  să  dea  sunetului  o  expresie  sensibilă.  Exemplul considerat  cel  mai  concludent  de  autor  sunt  limbile semitice,  și  dintre  ele,  ebraica.  Caracterul  și  originea structurii  lingvistice  mai  puțin  perfecte  nu  rezidă  în vechimea  ei,  ci  în  schimbările  pe  care  le-a  suferit  de-a lungul timpului, sau mai exact, în stabilitatea ei.În fine, ultima problemă pe care o ridică Wilhelm von Humboldt este dacă structura plurisilabică provine sau nu din monosilabism, ajungând la concluzia că oricât ar fi de greu să se ajungă la forma originară a cuvintelor,  analiza conduce, totuși, la teme monosilabice. În sprijinul ideii vin exemple din limbile tagaleză, neozeelandeză și tonga. Scrisă  la  începutul  secolului  al  IX-lea,  această expunere  vastă  a  ideilor  despre  limbă  și  limbaj, exemplificate și relaționate logic și științific, ne pun în fața unei  lucrări  fundamentale   pentru  lingviști.  Demn de un ochi critic admirativ, textul pe care îl avem în discuție își revendică cititorii autorizați și meritele care i se cuvin.Lucrarea  se  înscrie  printre  cele  mai  bune  de  acest gen, nu datorită simplului fapt că înlătură unele semne de întrebare  care  planau  deasupra  lingvisticii  la  vremea respectivă,  ci  mai  ales  abordării  erudite  a  problematicii: explicarea diacronică a limbii și a limbajului în raport cu evoluția spiritual-culturală a popoarelor face din volumul de  față  un  reper  important  pentru  cunoașterea comparativă a limbilor și culturilor universale.

●
Iulia Cristina Artene

„Revelarea forței spirituale umane este țelul cel 
mai înalt al oricărei mișcări spirituale, ideea 
ultimă pe care istoria universală trebuie să o 

ajute să se manifeste cu claritate.”
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„Orice progres spiritual poate porni doar dintr-o manifestare internă a forței și 
are întotdeauna un temei ascuns și, fiindcă este spontan, inexplicabil.”

Wilhelm von Humboldt

ianuarie
februarie 2012

„Limba este organul ființei interioare, chiar 
acea ființă care ajunge treptat la 

recunoașterea interioară de sine și la 
exteriorizare.”

Absolventă a LNI Negrești în 2011.
În prezent, studentă în anul I la Facultatea de Litere 
din cadrul UAIC Iași, specializarea română-franceză.



Aşa cum există  o teorie  a inteligenţei  umane,  la fel  de  bine ar putea  lua  naştere  şi  o  teorie  a  prostiei.  Pornind  de  la  această premisă, Jose Antonio Marina realizează o abordare originală şi atractivă  a  prostiei.  Eşecul  inteligenţei,  aşa  cum  numeşte eufemistic Marina prostia, explică unele dintre fenomenele cele mai dramatice ale istoriei recente, printre care ororile naziste şi comuniste. Însă efectele prostiei nu se resimt doar pe plan politic şi  social,  acestea  continuă  să  provoace  eşecuri  şi  în  planul individual, în cel cotidian al cunoaşterii, al voinţei ori afectiv. Date fiind răspândirea ei  şi răul pe care îl  generează, prostia este o ameninţare pentru specia umană, crede autorul, iar între primele măsuri de apărare se afla dezvăluirea cauzelor şi a mecanismelor ei.
Cuprins: Inteligenţă  prost  folosită  •  Eşecurile  cognitive  • Eşecurile afective • Limbajele eşuate • Eşecul voinţei • Alegerea scopurilor  •  Societăţi  inteligente  şi  societăţi  stupide  •  Epilog: Elogiul inteligenţei triumfătoare 

Ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă  a  devenit  un scop al  societăţilor  democratice,  iar  spiritul consumerist  s-a  infiltrat  până  şi  în  raporturile  individului  cu familia şi religia, cu politica şi sindicalismul, cu divertismentul şi  cultura. O extindere neîncetată a logicii comerciale la toate sferele existenţei  marchează  intrarea  într-o  nouă  fază,  cea  a 
hiperconsumului.  Totul  devine  marfa,  motivaţiile  cumpărării  îşi pierd legătura tradiţională cu poziţia socială şi sistemul claselor, iar  consumul  e  unul  emoţional,  subiectiv,  axat  exclusiv  pe căutarea noutăţii şi a plăcerii. Şi totuşi, distanţându-se de criticile alarmiste  ale  societăţii  de  consum  şi  de  entuziasmele  facile generate  de  societatea  bunăstării,  eseul  lui  Gilles  Lipovetsky arată că perpetua noastră căutare a unei fericiri multiforme nu e 

reductibilă  la  bunuri  materiale.  Noua  etică  consumeristă  nu presupune în mod necesar o înfrângere a gândirii, ce îşi găseşte un stimul inedit în chiar puternica individualizare a consumului şi în faptul că individul e mai mult ca oricând nevoit să-şi caute  propriile repere.
Cuprins: Cele trei faze ale capitalismului de consum • Producţie şi marketing de masă • O triplă invenţie: marca fabricii, ambalajul  şi publicitatea • Marile magazine • Dincolo de standing: consumul emoţional • Consum, timp şi joc • Inflaţia de nou • Consumator „profesionist”  şi  consumator  anarhic  •  Superman:  obsesia performanţei,  plăcerile  simţurilor  •  Viaţa  profesională,  viaţa privată • Înţelepciunea sau ultima iluzie 

O  reflecţie  pe  multiple  planuri  asupra  destinului  religiei  în contemporaneitate,  remarcabilă  prin  stilul  şi  claritatea argumentaţiei. Deşi adoptă o poziţie mai degrabă atee şi, în orice caz, puternic anticlericală, Savater, departe de a vorbi despre un declin  al  credinţelor  religioase  într-o  epocă  tehnologică  şi materialistă,  constată  o  revenire  a  acestora  în  prim-planul dezbaterilor ideologice şi politice. Este deci cu atât mai necesară înţelegerea naturii şi rădăcinii lor - nevoia oamenilor de a crede în nemurire -, ca şi a diferenţelor dintre credinţă şi credulitate sau  a  atitudinilor  dogmatice  ale  spiritului.  Însă  centrul  de greutate  al  eseului  îl  constituie  analiza  relaţiei  dintre  religie  şi putere,  dintre  aceasta  şi  democraţiile  laice  actuale  -  de  la  implicaţiile politice ale ortodoxiilor fanatice până la rolul pe care îl joacă astăzi educaţia religioasă în învăţământul de masă.
Cuprins: Autopsia nemuririi • Dumnezeu față în faţă cu filosofii • Creştinismul,  un  mit  al  postmodernitatii  •  Politica  profeţilor  • Elogiu scepticilor • Câteva perplexităţi privind divinul şi socialul • Fanatici fără frontiere • Globalizarea lui Dumnezeu
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Inteligența eşuată. Teoria şi 
practica prostieiAutor: Jose Antonio MarinaColecție: PluralDomeniu: FilosofieAnul apariției: 2006Număr pagini: 308Traducere din limba spaniola de Cristina Sava şi Rafael Pisot.

Fericirea paradoxală. Eseu 
asupra societăţii de 
hiperconsumAutor: Gilles LipovetskyColecție: PluralDomeniu: FilosofieAnul apariției: 2007Număr pagini: 368Traducere de Mihai Ungurean.

Viaţa eternăAutor: Fernando SavaterColecție: Plural MDomeniu: FilosofieAnul apariției: 2008Număr pagini: 304Cartea a fost recompensată în 2008 cu prestigiosul Premiu „Planeta” Traducere de Cristina Sava şi Rafael Pisot
„Ştiinţa şi religia rezolvă lucrurile, 
fiecare în felul ei, pe când filosofia 
nu reuşeşte decât să ne vindece, într-
o oarecare măsură, de năzuinţa de a 
rezolva cu orice preţ ceea ce este, 
poate, de nerezolvat.” 

(Fernando Savater)

Editura Polirom Iași



Principala lucrare a lui John Rawls, O teorie a dreptăţii reprezintă cea mai complexă  analiză  recentă  a  conceptului  de  dreptate  şi  cea  mai importantă  contribuţie  din  secolul  XX  la  filosofia  politică.  Scopul  său central este acela de a elabora principii ale dreptăţii pentru o societate liberală şi de a oferi o concepţie morală alternativă la teoria utilitaristă care a dominat reflecţia politică din tradiţia anglo-saxonă. Apelând la o variantă a teoriei contractului social, Rawls afirmă că principiile dreptăţii  sunt  cele  acceptate  de persoane raţionale,  libere şi  egale,  aflate  într-o  situaţie contractuală iniţială în care pot decide în mod echitabil. În aceste circumstanţe, participanţii  ar alege principiile dreptăţii  ca  echitate,  i.e.  libertate  egală  pentru  toţi  şi  o  schemă  în  care  inegalităţile  sociale  şi economice favorizează persoanele cele mai dezavantajate, în condiţii de egalitate echitabilă a oportunităţilor.  O teorie a dreptăţii este  o lucrare deosebit de sistematică şi originală care a relansat teoria politică însăşi şi  a  influenţat  decisiv  reflecţia  asupra  principiilor  fundamentale  ale dreptăţii.  Ca  atare,  ea  reprezintă  un  instrument  absolut  necesar  în cercetarea oricărei teme din teoria socială şi politică, precum şi o sursă  primară  atunci  când  argumentăm  în  favoarea  valorilor  esenţiale  ale tradiţiei democratice. 
John Rawls (1921-2002) a fost un filosof american, profesor de filosofie politică la Harvard, considerat de mulţi drept cel mai important filosof politic  al  secolului  XX.  Realizarea  sa  cea  mai  importantă  este  teoria dreptăţii ca echitate.  Rawls a sistematizat în detaliu această doctrină a unei societăţi liberale drepte în cartea sa O teorie a dreptăţii, pentru a o revizui apoi de-a lungul întregii vieţi, în  Political Liberalism (1993),  The  
Law of  Peoples (1999)  şi  Justice  as  Fairness:  A  Restatement (2001).  În 1999 a  fost  distins cu  Premiul  Schock pentru Logică  şi  Filosofie  şi  cu Medalia  National Humanities, acordată de preşedinţia americană pentru contribuţia  adusă prin opera sa,  care „a ajutat o întreagă generaţie de  americani educaţi să-şi reînvie credinţa în democraţie”. 

În Societatea de curte, Elias descrie mecanismul regalităţii  în contextul trecerii  de la societatea feudală la cea industrială. Regii erau detronaţi sau ucişi, descendenţele îndepărtate,  dar  structurile  se  păstrau.  Ne  este  prezentată  o  imagine originală  şi  cuprinzătoare a  puterii  centrale  din Franţa sec.  XVII-XVIII. Norbert Elias pune accent pe relaţiile dintre putere, atitudine, emoţie şi cunoaştere  de-a  lungul  timpului.  Autorul  descrie  ceea  ce  numim „figurational sociology”; indivizii pot fi înţeleşi doar analizând relaţiile de interdependenţă dintre aceştia, ca parte a reţelelor de relaţii sociale-pe care Elias le numeşte „figurations”. 

Pentru Elias,  ceea ce noi numim „societate” constă în întrepătrunderea structurată  a  diverselor  activităţi  ale  diverselor  persoane  urmându-şi propriile ţeluri, ce rezultă în forme sociale, forme de cultură şi identitate de grup, exceptând acele forme sociale planificate de un anume individ sau grup.
Norbert  Elias (1897-1990)  se  numără  printre  marii  sociologi  ai secolului XX. Născut în Germania, Elias a obţinut un doctorat în filosofie şi apoi a revenit la sociologie, lucrand cu fratele mai mic al lui Max Weber,  Alfred Weber, şi cu Karl Mannheim. Mai târziu el a fugit de regimul nazist  în 1935 şi s-a stabilit in Marea Britanie.

 
Ioan-Alexandru Grădinaru (n. 1977) este lector universitar dr. în cadrul Colectivului  de  Ştiinţe  ale  Comunicării,  Facultatea  de  Filosofie  a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Societatea de curte. Sociologia 

monarhiei și a aristocrației de curteAutor:   Norbert EliasColecție: Observatorul SocialDomeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale | SociologieAnul apariției: 2012Număr pagini: 396Traducere din limba germană de Hans Neumann

Limbaj şi discursivitate în filosofia 
americană a secolului XXAutor:   Ioan-Alexandru GrădinaruColecție: SophiaDomeniu: FilosofieAnul apariției: 2012Număr pagini: 402

O teorie a dreptățiiAutor:  John RawlsColecție: SophiaDomeniu: FilosofieAnul apariției: 2012Număr pagini: 534Traducere de Horia Târnoveanu
„Societatea de curte este una dintre operele majore ale lui 
Norbert Elias. Funcţia istoric  a acestui tip de societate este ǎ
una dubl  : întemeiaz  şi afirm  o distincţie, îl separ  pe ǎ ǎ ǎ ǎ
curtean de vulg; în acelaşi timp, curtea conserv  şi ǎ
transmite un stil de viaţ , care este adoptat de alte medii ǎ
sociale. Societatea de curte constituie astfel un dispozitiv 
central în procesul de modificare a sensibilit ţilor şi ǎ
comportamentelor în secolele XVII şi XVIII. Asemenea unui 
laborator, aici erau experimentate controlul de sine şi 
observarea celuilalt, st pânirea emoţiilor, reglarea ǎ
economiei pulsionale, definirea exigent  a pudorii. ǎ
Societatea de curte, prin constrângerile şi regulile ei, d  ǎ
naştere unei noi structuri a afectivit ţii individuale, unui ǎ
nou habitus psihic.” (R. Chartier)
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Editura UAIC Iași

„Prezenta lucrare vrea să propună o imagine despre devenirea limbajului şi a discursului în filosofia americană din cea de-a doua jumătate a secolului XX, pornind de la firele conducătoare asigurate de tensiunea FLI-FLC şi de problema semnificaţiei. Am procedat la această dublă restrângere, tematică şi temporală, pentru a putea lua în stăpânire măcar parţial un obiect epistemic atât de generos, de cuprinzător şi de complicat precum este cel pe care-l anunţă titlul lucrării. Cele două «fire conducătoare» nu beneficiază de o tratare separată, specială: nu le-am luat în atenţie ca subiecte de analiză cărora să le dedic secţiuni determinate, ci mai degrabă ca forme de ghidare, ca elemente ce in-formează şi infuzează discursul propus. Importanţa lor este vizibilă în toate secţiunile cărţii, care este organizată simplu în funcţie de tripticul presupoziţii-dimensiune metodologică-configurare problematică”.(Ioan-Alexandru Grădinaru)



foto: Simona Mihaela Plopan (LNI)
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„Învălmășeală sonoră” (pictură de Pavel Eremei)
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Clubul Fotografilor Iasihttp://www.clubul-fotografilor.ro/
Clubul Fotografilor este una din organizaţiile partenere ale 
Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România și este deschis tuturor pasionaţilor de fotografie, fără deosebire de vârstă şi pregătire profesională sau artistică. La Clubul Fotografilor din Iaşi nu se încasează nici un fel de taxă. Intrarea este liberă. La fel, ieşirea.Întrevederile membrilor Clubului Fotografilor se desfăşoară în Sala „Diotima” a Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, bilunar, în prima şi a treia zi de marţi a fiecărei luni, de la ora 18.00.Accesul în sală este permis doar persoanelor care fac parte din Clubul Fotografilor.1. Nici o zi fără (o) Fotografie.2. Noi scriem (doar) cu Lumină.3. Nimeni nu este mai presus (de Fotografie).4. [Ne mai gândim.]

Bad or Goodhttp://badorgood.comPublicat în Internet =n martie 2001, BadOrGood aduna în momentul de față peste 8000 de membri care contribuie în statistica site-ului cu peste 100000 de imagini.



România Literarăhttp://www.romlit.ro/În spaţiul culturii române contemporane, revista „România 
literară“ ocupă un loc de primă importanţă. Ea se ataşează totodată unei mari şi glorioase tradiţii care începe din secolul trecut, odată cu apariţia, în 1855, sub direcţia lui Vasile Alecsandri, a primei serii a revistei. Alt moment remarcabil din istoria acestei publicaţii este legat de numele lui Liviu Rebreanu, şi el director al „României literare“ în perioada interbelică. Din 1968 apare seria nouă a revistei, care continuă „Gazeta literară“, principala publicaţie a „Uniunii Scriitorilor“, apărută în 1954. În condiţiile ostile adevăratei culturi, impuse de regimul totalitar, luptându-se cu cenzura şi alte nefaste injoncţiuni ale diriguitorilor ideologici, „România literară“ a reuşit totuşi să desfăşoare o activitate benefică în sfera culturii, de sprijinire a valorilor autentice, de încurajare a dezbaterilor de idei şi a spiritului critic. A contribuit, în anii interdicţiilor de tot felul, la menţinerea legăturilor cu circuitele spirituale europene şi universale.
Folkustichttp://folkustic.blogspot.ro/„I-am întâlnit pe scena folkului românesc. Și am ascultat cântecul și poveștile lor. Am consumat tristeți împreună și am împărțit emoții și bucurii pe scenă și dincolo de scenă. Unii au o inimă mare. Alții au doar două inimi în piept. Au lumea lor, au neliniști și spaime, au căutăti, au aripi și tot felul de îndrăgosteli... au cântece și cântări. Unii au chitări. Alții nu au o chitară. Unii iubesc cântecul. Alții iuesc cântatul. Unii sunt triști și se veselesc pe scenă. Alții au doar cântecul trist. Unii sunt recunoscători Făuritorului pentru ce au primit la naștere... Și alții.Unii cântă folk. Alții cântă... folkustic. Unii sforăie când dorm, alții nu dorm deloc. Unii beau numai apă minerală. Și alții beau... Unii au culori preferate, alții au numere norocoase. Unii au www-ul lor și blog. Alții dacă nu au, să-și facă .” (Paul Arva)
Alt Iasihttp://www.altiasi.ro/Site dedicat evenimentelor culturale în Iași – în atenția tinerilor de toate vârstele!
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