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Mă tot întreb de-o vreme cum aș putea defini 
superficialitatea (îmi  este  familiară,  am  fost  și 
sunt superficial mai mult decât îmi doresc). De 
ce mă frământă problema? Pentru că nimic nu 
mă deranjează mai mult și, mai ales, mă rog să 
nu se transforme faptul că sunt deranjat într-o 
stare mult mai serioasă, cum ar fi scârba.

Îmi amintesc că există oameni în proximitatea 
mea care îmi spun câteodată, zâmbind pe sub 
mustăți,  sau  pur  și  simplu  cu  oarecare 
compasiune,  că  mă pierd  în  detalii.  Le  apare, 
fără  umbră  de  îndoială,  ca  un  cusur.  Din 
perspectiva mea, pentru că îmi este atât de frică 
de superficialitate,  nu este un cusur.  Și  nu mă 
refer aici la frica mea de a fi superficial, ci la răul 
pe  care  ni-l  poate  produce  faptul  de  a  fi 
superficial.  Acest fel al meu de a mă pierde în 
detalii  nu  este  un  cusur,  este  doar  efortul 
disperat al unui om oarecare de a nu cădea în 
superficialitate. Știu că ceea ce rezultă în urma 
efortului  pe  care  îl  fac  este  câteodată  alune-
carea în  ridicol, și-atunci îmi cer anticipat scuze 
pentru toate încăpățânările mele viitoare legate 
de încercarea aceasta de a nu cădea în păcatul 
care  mi  se  pare  al  doilea  în  gravitate  după 
vanitate.

De  la  abominabilitatea  vânării  obsedante  a 
detaliilor - la sursa superficialității. Fac un foarte 
scurt  ocol  și  vă  aduc  în  atenție  un  anume 
moment de la o anumită oră de dirigenție, în 

care au fost  trecute în revistă câteva explicații 
pentru apariția agresivității – abuzul în copilărie, 
stima de sine scăzută, nesiguranța, dorința de a 
atrage atenția, dorința de a-și impune ideile etc. 
Ele sunt cumva justificări, iar de cele mai multe 
ori cauze inevitabile. Dar ce spunem despre acel 
rău provocat care nu are nici o justificare printr-
o sursă exterioară subiectului?  Știm că felul  în 
care  un  om se  comportă  la  un  moment  dat 
poate fi strict determinat de ceea ce a trăit sau 
de contextul întâmplărilor la care a fost expus. 
Dar  nu  este  întotdeauna  așa.  Câteodată  o 
persoană se comportă într-un anume fel, și nu 
există absolut nici o explicație. Este un fenomen 
fascinant și ciudat totodată, mai ales că atunci 
când  rezultă  răul  este  cu  atât  mai  bizar,  mai 
nedrept, mai imoral, mai absurd - ne umple de 
indignare și furie. 

Este  superficialitatea  agresivă?  Mi  se  pare 
câteodată una dintre cele mai implacabile forme 
ale  agresivității.  Uneori  pare  cuminte,  dar 
agresivitatea însoțește  rădăcinile ei adânci, și de 
altfel nu întotdeauna agresivitatea este echiva-
lentă cu violența.

Poate superficialitatea fi similară acelui tip de 
rău pomenit mai sus? Adică să apară fără nici un 
motiv, cauză sau explicație? Cu siguranță. Dar în 
același timp ea este, într-o proporție cu mult mai 
semnificativă  decât  situația  răului  gratuit  și 
inexplicabil, rezultatul expunerii la un anumit tip 
de stimuli.  În acest punct al  monologului meu 
simt că am datoria față de mine, în primul rând, 
să specific că nu ar mai fi cazul să disociez ideea 
superficialității de cea a răului – de fapt nu am 
făcut-o de la bun început. Superficialitatea  este 
subordonată răului.

Dacă mă întorc la încercarea de definire de la 
care  am pornit,  atunci  pot  spune că  lipsa  de 
atenție  față  de  detaliile  importante  sau 
incapacitatea  de  a  le  sesiza  pe  acestea  în 
general,  sau  incapacitatea  de  a  repera  toate 
subtilitățile  minunatei  lumi  a  ideilor,  reprezintă 
pentru  mine  esența  sau  sursa  principală  a 
superficialității.  Această  incapacitate  poate  fi 

Despre forța distrugătoare a

superficialității
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Răul a luat în istorie multe forme, dar în 
afara celor evidente și absolut de 

neevitat, am început să fiu din ce în ce 
mai atent la ipostazele ascunse, 

„discrete” ale răului, dar la fel de 
periculoase. Trăim epoca răului subtil, 

insidios și ireversibil... Ireversibil?
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numită ea însăși superficialitate? Cu siguranță nu 
–  superficialitatea  este  efectul  ei  și  se  poate 
transforma ușor într-un mod de viață. Când mă 
gândesc la oameni, îmi place să cred că fiecare 
dintre noi suntem atât suma lucrurilor mărunte 
pe care le-am trăit cât și suma lucrurilor pe care 
nu  le-am  trăit,  dar  le-am  proiectat,  le-am 
gândit, le-am visat.

Superficialitatea nu ar fi prin urmare ea însăși 
o caracteristică inerentă a ființei umane, ci mai 
degrabă  un  efect  al  unei  inabilități  sau 
incapacități, manifestată la rândul ei ca rezultat 
al unor conjuncturi de viață care diferă de la o 
persoană la alta. Lista cu situații care provoacă 
superficialitatea nu este infinită dar este totuși 
destul  de  complexă.  Lipsa  educației  adecvate, 
lipsa  afecțiunii,  anturajul,  mass-media,  birocra-
tismul,  indiferența,  schematismul  și  stereotipia 
universurilor  virtuale  legate de lumea jocurilor 
pe calculator, neîncrederea în oameni sau, mai 
simplu, dorința de a-i manipula pentru a obține 
avantaje  (pe  care  o  manifestă  cei  care  ne 
conduc  -  ei  au  clar  tendința  de  a  ne  spăla 
creierele tocmai pentru a fi mai docili). Lista mea 
cu siguranță nu s-ar opri aici.

Cea  mai  mare tiranie  pe  care  o  pot  gândi 
acum mi  se  pare  de  fapt  a  fi  această  tiranie 
extrem de subtilă, insidioasă și de mare succes 
care  constă  în  întreținerea,  încurajarea  și 
dezvoltarea  virusului  superficialității.  Avem 
nevoie  de  conducători  buni.  Nu-l  vrem  pe 
Pericle, pe Ștefan cel Mare sau pe Vlad Țepeș, 
nu vrem ceva excepțional, vremurile pe care le 
trăim nu ne mai permit să avem visuri mari. Ar fi 
suficient să fie doar cineva care se situează la... 
nivelul mediu al ideii de corectitudine, dreptate 
și empatie față de poporul condus.

Superficialitatea este acel tip de efect la care 
nu mai poți da „undo”. Și deoarece presupun că 
nu  toți  cei  care  citesc  aceste  rânduri  s-au 
realfabetizat  în  universul  computerelor,  am  să 
specific: superficialitatea este un efect persistent 
și ireversibil al unei lipse consistente, majore în 
ființa umană. E acel ceva pe care nu-l mai poți 
întoarce, pe care în nici un fel și cu nici un preț 
nu-l  mai  poți  reface,  la  fel  ca  timpul.  El  vine 
dublat  de  obicei  de  incompetență,  și  această 
combinație  îmi  alimentează  fobiile  fundamen-
tale, pentru că este una letală. Să fie clar: eu nu 
doresc  să  mor  superficial  și  incompetent. 
Glumeam  cu  elevii  deunăzi,  permițându-mi  o 
ironie amară: „Și care ar fi problema dacă avem 
creierele  spălate?  Doar  toți  iubim,  nu-i  așa, 
curățenia...”

Un alt aspect dureros: toți greșim, iar atunci 
când se întâmplă avem tendința josnică de a da 
vina pe alții sau pe altceva, precum și tendința 
neplăcută  și  la  limita  tolerabilului  de  a  găsi 
explicații.  Ar  trebui  să  nu mai  pierdem timpul 
nici cu una nici cu cealaltă, ci  pur și simplu să 
trecem  mai  departe,  dându-ne  șansa  de  a 
încerca să facem ceva bun. Nici unul dintre noi 
nu ar vrea să remarce, la un moment dat, că nu 
mai are timp.

Frazarea mea a fost scurtă în acest editorial, 
și  nu  intenționat,  și  mai  ales  imposibil  de 
controlat. E ca o respirație chinuită și sacadată. 
Da,  ați  înțeles  -  pentru  că  subiectul  îmi  dă 
efectiv fiori. De groază.

De unde își ia forța superficialitatea?  
Este oare acea dimensiune a umanului 

care, în bună tradiție dihotomică, ne 
ajută să rămânem lucizi? La fel ca 

prostia, prejudecata, avem nevoie de 
ea ca termen al unui binom necesar, ca 

un reper? 

„Nimeni nu e dispus să recunoască 
altuia vreo superioritate, atâta timp cât 
poate să i-o tăgăduiască în vreun fel.” 
(Goethe)

„Superioritatea spirituală este pretu-
tindeni și în toate împrejurările lucrul 
cel mai urât din lume; mai ales de 
cârpacii din aceeași specialitate, care ar 
vrea să treacă ei înșiși drept ceva.” 
(Schopenhauer)
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Motto: 

 ,, O lume fără rădăcini este o lume fără morală.”
 Zoe Dumitrescu Buşulenga - Maica Benedicta

© Vlad Mereuță
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Se cuvine a porni în periplul nostru tocmai din drep-
tul ființei, cea care alege să împartă cu celălalt: Divini-
tatea, „umbrela timpului”, pâinea, aerul, apa, încăpe-
rile nocturne, pământul, trotuarele, cuvintele...

Ne întrebăm însă, cu dezinvoltură și candoare, moș-
tenite și acestea de la ciobanul Mioriței: există în clipa 
aceasta ceva care ne definește ca entitate națională și 
care poate fi pus laolaltă într-un spațiu al prefacerii, 
comun cu ceea ce au reprezentativ și alte nații, pen-
tru a ne spori în noi înșine că popor, iară nu pentru a 
ne împuțina, umbri sau desființa? Poate fi vorba de 
punerea laolaltă a multiplelor forme de bunuri, moș-
tenite de la înaintași, sau a zestrei ancestrale culturale 
cu care vine fiecare nație în parte, pentru a da un 
sens real multiplelor soiuri de „uniuni” europene și/ 
sau mondiale? Sau pur  și  simplu punem în act  un 
scenariu  existențial  comun,  însă  fictiv,  formal,  arid, 
prea puțin trăit, și doar atât?

Unde ia sfârșit sinele individual al unei nații și unde 
începe  comunitatea  globală,  acel  noi-laolaltă,  ca 
marsupiu  al  comunităților  și  națiilor  de  tot  felul? 
Parafrazându-l pe Ludvig van Beethoven, ce ar trebui 
să ghicească inima unui român a cărui ureche nu mai 
are  vreme  să  audă  jalea  buciumului  sau  tânguirea 
Mioriței, doar fiindcă acum, în postmodernitate, par a 
fi căzute în desuetudine?

Am fi înțelepți dacă am lua aminte în clipele acestea 
la cuvintele Prărintelui Stăniloae, cel care ne spune în 
limba strămoșilor un adevăr frust precum acesta: „În 
taina  celuilalt  nu  se  poate  intra  tropăind”.  Cine  în 
taina cui a intrat tropăind, ne (și vă) întrebăm?! Oare, 
nu cumva anumite organisme europene și/ sau occi-
dentale au invadat, fără drept de tăgadă, taina româ-
nului, cu toate soiurile de uniuni, instanțe, norme și 
legislații,  toate ființând precum un pat al lui Procust 
care „ajustează” ceea ce este unic, veritabil și unitar 
pentru un neam? Unde ne-am rătăcit și care ne (mai) 
sunt rădăcinile? Să participăm cu bună știință la dilu-
area noastră ca entitate națională sau să hotărâm a 
trăi vertical, asumându-ne mersul la pas, fără grabă, 
prin  aceste  timpuri  galopante  și  cameleonice,  păs-
trându-ne în acest fel „zestrea de neam” intactă, ca 
pe-o comoară de mare preț? 

Toate  aceste  întrebări  rămân  vii,  așternându-se  pe 
„poala memoriei” colective, precum o pulbere de praf 
stârnită  de  galopul  istoriei,  în  așteptarea  unor  răs-

punsuri  la  fel  de  vii  și  de  plauzibile.  Însă,  această 
așteptare nu înseamnă și repaus, somn, ci presupune 
să fim adevărați  și  sinceri,  până la jupuire  de sine, 
abia așa dându-ne seama cine suntem cu adevărat și 
care este rostul ființării  noastre,  ca națiune ce deți-
nem conștient o taină unică. Și vedem cum astăzi, în 
epoca  modernității  lichide  (vz.  Zygmunt  Bauman, 
Modernitatea lichidă, Editura Antet, București, 2000), 
comunitatea  reprezintă  încă  o  idee  și  o  realitate 
extrem de seducătoare, pentru că ea diminuează sau 
chiar  anulează dezechilibrul  dintre  libertatea  indivi-
duală și siguranța acestuia.

Într-o lume în care trăsătura caracteristică a devenit 
superficialitatea legăturilor umane, comunitatea vine 
doar  cu promisiunea de recuperare a afectivului,  a 
umanului, a atașamentului față de valori comune și a 
unei înțelegeri reciproce implicite între oameni. Nesi-
guranței și  caracterului profund schimbător al lumii, 
comunitatea îi opune - doar teoretic - o lume plină 
de substanță, de relații umane profunde și autentice. 
Sau, cel puțin, aceasta este viziunea ideal-tipică. Se 
mai regăsește ea însă în realitatea socială concretă? 
De bună seamă, răspunsul este „nu”. 

Omul, deși este prin excelență o ființă spirituală, pe 
măsură  ce  a  avansat  în  cunoaștere  și  a  progresat 
tehnic  și  material,  și-a  pierdut  rădăcinile  ce-i  erau 
adânc înfipte în transcendență, orbit fiind de poleiala 
propriilor realizări materiale, permițându-și a se crede 
stăpânul naturii, pe care a distrus-o în mare parte, cu 
consecințe dramatice ireversibile.

Și totuși, dincolo de mirajul progresului material stă 
esența ființării  omului:  împlinirea spirituală,  desăvâr-
șirea.  Ori  acum, în aceste timpuri  mișcătoare,  omul 
recent al lui Patapievici (Omul recent, Editura Huma-
nitas, București, 2001) se află într-o flagrantă degrin-
goladă interioară,  rătăcit  fiind și înstrăinat de rădă-
cinile neamului și de el însuși. Se vor sfârși oare într-o 
zi toate aceste contorsionări interioare? Și cu ce preț?

Iată cum, pe fondul acestor întrebări ce nu mai pot 
ființa într-un spațiu pur retoric, apare ideea de nece-
sitate  a  întoarcerii  la  rădăcini,  strămoși,  tradiții  și 
poate chiar  la  noi  înșine,  conturându-se astfel  acel 
„motor  interior”  fără  de  care  n-am  putea  dăinui 
vertical ca neam.
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Toți  știm ce este cultura,  dar de multe  ori  nu 
reflectăm asupra ei, cu toate că datorită ei ne-
am format și ne-am îmbogățit spiritual.

Tradițiile,  bucătăria,  limba,  vestimentația, 
arta, muzica și literatura sunt moșteniri culturale 
ce deosebesc un popor de altul, dar, în același 
timp,  aceste  moșteniri  culturale,  pe  parcursul 
anilor, suferă schimbări prin influența culturii din 
Vest  sau  din  Est.  Acest  fenomen  ar  putea  fi 
numit  cocktail  de  cultură.  Dacă,  cu  câteva 
decenii în urmă, pe pământurile românești, era 
apreciată muzica folclorică în mod special și era 
considerată a fi un relicv național, atunci, în zile-
le  noastre,  putem  observa  tendința  compo-
zitorilor de a crea melodii  folk, dar ATENȚIE, se 
adaugă  încă un ingredient și anume rock, ca în 
final  să  ni  se  vândă nouă,  consumatorilor,  un 
cocktail  folk-rock. Acesta a fost un exemplu cât 
se poate de real, și cred că știți și voi, ele pot fi 
sute și mii.

Internetul,  cinematografia,  mass-media,  și 
posibilitatea de a călători spre orice colț al lumii 
ne influențează și ne face să dorim ceea ce e în 
afara  granițelor, dar uităm de un lucru - acesta 
este schimbul de cultură ce ne afectează direct, 
nemaivorbind și de sărbătorile naționale ce par 
a  fi  uitate.  De  ce  să  sărbătorim  cu  tam-tam 
Valentine’s  Day,  această zi  a  îndrăgostiților  în-
cercuită frumos pe 14 februarie cu roșu în ca-
lendarele din America, dacă o avem pe a noas-
tră proprie,  Ziua de Dragobete, marcată pe 24 
februarie?

Pentru cultură au luptat cu pasiune oameni 
care, sunt sigură, sperau că cei ce vor veni din 
urmă să facă la fel. Oare nu la tine se gândeau 
ei?
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Titlul rubricii reunește două aspecte 
contradictorii și alăturarea lor în 

subiectele discutate este motivul pentru 
care a luat naștere această rubrică. Ea 
tratează aspecte din cultura populară, 

mai puțin accesibile în profunzimea lor, 
deseori folosite și percepute incorect de 

către mulți oameni (iar asta ține de 
incultură) . Finalitatea educativă nu 

primează, dar realizarea ei ar ajuta la 
atingerea tuturor scopurilor adiacente 

demersului nostru.

foto background: modelaj în lut - Șoroagă Roxana (LNI, XC) 
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( In) Cultura populară
De la gesturi  întâlnite în societatea urbană,  până la  obișnuințe  păstrate preponderent  în 
lumea rurală, există aspecte care atrag atenția asupra persistenței credințelor străvechi, chiar 
precreștine, în viața omului modern al secolului al XXI-lea. Ce-i drept, caracterul lor special  
este accesibil etnologilor, însă nu ar fi rău să aruncăm un ochi în grădina specialiștilor.

Gesturi desemantizate
Superstițioși  sau  doar  mimetici,  ne  vedem  adesea 
bătând în lemn când vorbim despre un lucru care nu 
am vrea să se întâmple deși este posibil, ori „tăind” 
un pariu fie pentru a căpăta o parte din câștig (nu-mi 
amintesc  să  i  se  fi  întâmplat  cuiva  minunea!),  fie 
pentru a-i obliga pe cei care fac legământul să res-
pecte înțelegerea în fața unei terțe persoane impar-
țiale.  Este, totuși,  mai interesantă originea lor decât 
gesturile în sine.

„Bate-n lemn!”
Acest gest își are originile în cultul dendrolatic pre-
creștin care presupune credința în spiritele existente 
în  plante.  Oamenii  considerau regnul  vegetal  însu-
flețit  și  acționau  în  consecință:  obișnuiau  să invoce 
diferite  spirite  pentru  a  le  veni  în  ajutor.  Cel  mai 
adesea apelau la spiritele arborilor, plante puternice și 
durabile. Bătutul în lemn este un gest desemantizat 
de-a lungul  timpului,  deoarece,  în condițiile inițiale, 
actul de a bate într-un lemn în mod sigur nu atrăgea 
după sine invocarea spiritului,  ci mai degrabă înde-
părtarea  lui.  Mângâierea  sau  simpla  atingere  erau 
mai sigure în această privință.

Pariurile
Este  binecunoscut  gestul  prin  care  cineva  taie  un 
pariu: cei care pariază își împreunează mâinile, iar o a 
treia persoană își folosește palma întinsă și degetele 
alăturate ca pe un instrument cu care ”taie” de sus în 
jos legătura mâinilor. Greșeala constă în faptul că asta 
semnifică de fapt dezlegarea legământului; prin apă-
sarea  de  sus  în  jos,  înțelegerea  este  dezlegată, 
aruncată oarecum către tenebrele pământului. Gestul 
corect se face prin înălțarea mâinilor către cer, adică 
mâna celui  care  pecetluiește  legământul  trebuie  să 
vină de jos în sus, înălțând înțelegerea spre un martor 
ceresc, divin.

Arhitectura populară
Ceea  ce  este  admirat  la  construcțiile  populare, 
anumite  motive  reluate  de-a  lungul  timpului  și 
păstrate până astăzi, reprezintă fără îndoială dovezi 
de  măiestrie  ale  meșterilor  populari,  dar  și  remi-
niscențe  ale  riturilor  și  credințelor  străvechi.  Deși 
astăzi  mai  păstrează  doar  o  funcție  estetică,  este 
surprinzător să ne îndreptăm atenția și către fucțiile 
inițiale pe care le-au îndeplinit.

Grinzile cu capătul în formă de cap de cal
Multe case din zona Moldovei nordice (în special) mai 
păstrează  acest  mod  de  sculptură  a  grinzilor  la 
extremități. Inițial, doar cele patru grinzi de la colțurile 
casei  aveau  formă  de  cap  de  cal;  colțurile  erau 
considerate  vulnerabile  și  cruciale  pentru rezistența 
construcției, deoarece aici se îmbină elementele care 
constituie  scheletul  casei.  În  plus,  reprezintă un loc 
prin  care  pot  trece  spiritele  rele.  De  aceea,  aceste 
locuri erau apărate de întruchiparea calului, animal cu 
rol apotropaic (gr. apotropaios, expiator; care înlătură 
relele, curăță). În momentul în care această funcție a 
dispărut din mentalitatea colectivă, luându-i locul cea 
estetică,  forma  de  cap  de  cal  s-a  extins  la  toate 
celelalte grinzi.

Porțile cu „acoperiș”
Un alt element arhitectural popular cu o semnificație 
inițială  cel  puțin  bizară  pentru  secolul  nostru  este 
acoperișul porților din anumite zone din Moldova și 
Maramureș.  Această practică este  o reminiscență a 
cultului  înmormântării  în  aer  liber.  În  perioada 
premergătoare creștinismului și încă puțin timp după 
aceea, se practica depunerea cadavrelor în aer liber, 
în copaci sau pe o platformă în natură, crezându-se 
în  reînvierea  sufletelor  odată  cu  venirea  primăverii. 
De  asemenea,  se  obișnuia  și  depunerea  cadavrului 
cât mai aproape de casă, deasupra porții, într-o lădiță 
asemănătoare cu un sicriu: dreptunghiulară, cu mici 
ferestre  și  acoperiș.  Aceasta  a  devenit,  cu  timpul, 
acoperișul în două ape,  preponderent destupat,  de 
astăzi.

Iulia Cristina Artene
Absolventă a LN

I N
e grești în 2011

În prezent, studentă  în anul I la Facultate a 
de Litere din cadrul UAIC Iași, specializa rea 
rom

ână-franceză
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Familia, căsătoria și rudenia au constituit un câmp de 
investigație privilegiat pentru antropologia culturală și 
socială,  cercetarea  în  acest  domeniu  aducând  o 
contribuție  importantă  la  dezvoltarea  teoriei  și 
aparatului conceptual al acestei discipline din câmpul 
științelor socio-umane. Spre deosebire de sociologie, 
care se focalizează mai  mult  asupra familiei  și  mai 
puțin  asupra  rudeniei,  în  antropologia  culturală  și 
socială,  familia,  constituirea  și  consacrarea  acesteia 
prin rituri special instituite - căsătoria și sistemele de 
rudenie sunt aproape de nedisociat.  Asupra acestei 
distincții  dintre  sociologie  și  antropologie  în 
abordarea  familiei  și  rudeniei,  trebuie  să  avem  în 
vedere și  explicația pe care o aduce C.C.  Harris  în 
prefața lucrării sale despre relațiile de rudenie: „Când 
am  fost  invitat  să  contribui  cu  un  volum  despre 
relațiile de înrudire, prima mea reacție ca sociolog al 
familiei, a fost să sugerez că un antropolog ar fi cel 
mai potrivit pentru redactarea unui asemenea volum”. 
Acest  răspuns  este  relevant  pentru  relația  istorică 
dintre disciplinele sociologiei și antropologiei. „Studiul 
înrudirii  este  o  activitate  nobilă,  aflată  în  centrul 
disciplinei  antropologice,  unde  ocupa  o  poziție 
corespunzătoare  studiului  stratificării  din  sociologie. 
Sociologia nu studiază relațiile de rudenie, ci familia”.

Cei  care  au  identificat  și  analizat  sistemele  de 
rudenie  au  fost  Eduard  Tayler  și  Henric  James 
Summer Maine, însă cel care a deschis drumul spre 
antropologie a fost Lewis H. Morgan. Tayler a folosit 
pentru  prima  dată  observația  etnografică  după  o 
călătorie în Mexic, unde a observat comportamentul 
comunităților  sătești,  încercând  să  le  compare  cu 
structura vechii Europe.

Pornind  de  la  conceptul  de  rudenie,  Romulus 
Vulcănescu  l-a  definit  ca  pe  o  legătură  reală,  de 
sânge între mai multe persoane care descind dintr-un 
strămoș comun și alcătuiesc o familie (rudenie colate-
rală), sau descind din aceeași spiță de neam (rudenie 
directă) sau prin căsătorie (rudenie prin alianță).

Cercetarea modernă și contemporană acordă o 
deosebită  importanță  cercetării rudeniei și familiei în

așa-zisele „societăți fără stat”, adică în societățile primitive, cât 
și în epocile moderne. Cercetarea rudeniei a dus la elaborarea 
unei noi ramuri a etnologiei: cea parentalistă (de la  parent  - 
părinte,  strămoș,  rudă).  Contribuții  internaționale  la  studiu 
rudeniei au adus Lewis H. Morgan, F. Engels, Robin Fox , G. P. 
Murdock (Social structure), A. Schusky, Vasile Scurtu (Termeni  
de înrudire în limba română).

Amintind de una dintre noile ramuri ale etnologiei, studiul 
relațiilor parentale constituie unul din domeniile privilegiate ale 
evoluției  teoretice  a  antropologiei.  O  abordare  „a  filiației”, 
izvorâtă din funcționalismul anglo – saxon, se întemeiază pe 
rolul  atribuit  principiului  genealogic,  ce  gestionează 
apartenența la o colectivitate consangvină. Ea a fost elaborată 
pornind de la studiul societăților în care această apartenență 
se exprimă în maniera cea mai evidentă,  acolo unde filiația 
definește identități colective reciproc exclusive; este vorba de 
societăți  conduse  de  o  regulă  a  filiației  uniliniare,  conform 
căreia transmiterea apartenenței este determinată prin referire 
la unul dintre cei doi părinți, fie tatăl (tip patriliniar), fie mama 
(tip  matriliniar).  Într-un  regim de filiație matriliniară, de pildă, 
doar femeile transmit apartenența: indivizii de ambele sexe fac 
parte din grupul de filiație căruia îi aparține mama lor, același 
cu cel căruia îi aparține mama mamei lor.  Un alt exemplu îl 
reprezintă  hoarda  Kariera din  vestul  Australiei,  care  este 
exogamă,  fiecare  copil  de  sex  feminin  ieșind,  în  urma 
căsătoriei, de sub tutela părinților și a hoardei din care face 
parte și intră în posesia soțului ei dintr–o altă hoardă. Când o 
fată ajunge la pubertate, drepturile asupra ei trec de la tatăl 
acesteia și de la hoarda din care făcea parte la soț. Când un 
băiat  ajunge  la  pubertate,  el  trece  de  la  statutul  de 
dependență față de tatăl său la acela de membru al hoardei. 
În aceste condiții  intervine  un proces de succesiune patrili-
niară,  prin  care  fiii  bărbaților  hoardei  devin,  la  rândul  lor 
membri, dobândind drepturi și având o parte din proprietate. 
Averea era transmisă din tată în fiu, excluzând aici mamele și 
fiicele  de  la  acest  „act  testamentar”.  Se  pare  că  în  toate 
cazurile de succesiune patriliniară, unele drepturi revin și din 
partea mamei. În cazul succesiunii matriliniare, cea mai mare 
parte  a  lucrurilor  ajunge la  el  prin mama sa și  nu poate fi 
transmisă copiilor, însă revine copiilor surorii sale. 

Provocări actuale în interpretarea sau analiza Provocări actuale în interpretarea sau analiza 
ierarhiilor sociale, simbolurilor de putereierarhiilor sociale, simbolurilor de putere

şi formelor de organizare socială.şi formelor de organizare socială.
Proiectarea unui studiu de caz:Proiectarea unui studiu de caz:

„„Relaţiile de rudenie”Relaţiile de rudenie”
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Pentru  omul  primitiv,  afirmă  Camille  Tarot,  toți  ceilalți 
oameni  se împart în două categorii: cei pentru care propria sa
viață e  sacră și  cei  pentru care ea nu e sacră.  Cei 
dintâi îi sunt tovarăși, iar cei din urmă îi sunt străini și 
potențiali  dușmani  cu  care  nu s-ar  putea  forma o 
legătură  inviolabilă,  cu  excepția  cazului  când  sunt 
introduși  în  cercul  unde  viața  fiecăruia  este  sacră 
pentru tovarășii săi.

Trebuie amintit faptul că în orice societate există 
o diferență generală între statusul unui bărbat și acela 
al unei femei. Astfel, când un fiu îl „moștenește” pe 
tatăl  său  el  poate  dobândi  un  status  foarte 
asemănător  cu al  tatălui  său,  însă o fiică nu poate 
beneficia de aceleași avantaje. Reversul acestei situații 
se adeverește în cazul unei mame și fiicele sale, pe 
de o parte, și fiul ei, de cealaltă parte.

Soluția  adoptată  de  marea  majoritate  a 
societăților umane în privința determinării statusului a 
fost  acea  prin  care  un  copil  dobândește  anumite 
drepturi și obligații din partea tatălui și altele, de cu 
totul  alt  tip,  din  partea  mamei.  În  cazul  când 
drepturile  și  obligațiile  provenind din  partea tatălui 
predomină ca importanță socială față de cele dinspre 
partea  mamei,  avem  ceea  ce  se  numește  sistem 
patriliniar.  Cu toate acestea, există unele societăți în 
care se manifestă un echilibru între elementele statu-
sului provenite din partea tatălui și  cele din partea 
mamei.  Astfel,  sistemul  de succesiune patriliniară și 
matriliniară  se  concentrează  în  mare  parte  asupra 
sistemului  căsătoriei.  Într-o  societate  puternic 
matriliniară, bărbatul nu are drepturi  in rem  asupra 
copiilor săi, deși deține de obicei anumite drepturi in  
personam.  Drepturile  rămân  de  partea  mamei  și 
rudelor ei. Scopul constă în sublinierea și menținerea 
unei legături strânse între frate și soră, în defavoarea 
relației  dintre  soț  și  soție.  În  consecință,  drepturile 
asupra soției sunt limitate. Într-o societate patriliniară 
extremă avem de-a face exact cu situația contrară.

În  ceea  ce  privește  pseudo-înrudirea,  acest 
termen se  înțelege prin  crearea  artificială  de relații 
parentale  (adopție),  utilizarea  limbajului  și  regulilor 
parentale pentru a construi raporturi sociale specifice 
(înrudire  rituală  sau  spirituală)  etc.  Pot  fi  distinse 
multiple  variante  ale  acestui  fenomen,  distincția 
putând fi  făcută   după  conținutul  relațiilor  stabilite 
(afectiv, juridic, ritual). 

Cum am amintit  anterior,  „înrudirea  rituală”  se 
referă  la  componentele  simbolice  ale  acesteia,  în 
particular  la  cele  asociate  procreării,  gestației  și 
creșterii  copiilor.  Cele  mai  cunoscute  forme  ale 
acestui tip de înrudire sunt cea de sânge și cea de 
lapte. Aceste relații ce evidențiază identitatea parte-
nerilor, stabilită simbolic, împrumută adesea modelul 
fraternității  (fraternitate  de  sânge).  Cât  privește 

înrudirea spirituală (numită uneori și înrudire rituală) 
aceasta desemnează relațiile dintre nași și fini, relații 
ce rezultă în lumea creștină din ritualul botezului.

Pentru a ne putea „aventura” în ceea ce privește 
relațiile de rudenie,  mi se pare normal să oferim o 
definiție a termenului familie, deoarece ea este veriga 
principală de formare și  evoluție a rudeniei:  este o 
unitate  socială  de  factură  etnică,  alcătuită  dintr-un 
bărbat și o femeie și copiii acestora, între care s-au 
stabilit  relații  temeinice  de  viață  conjugală  și  ajutor 
reciproc. Pentru perioada arhaică s-a studiat sistemul 
de filiație maternă și paternă ca sisteme colective de 
rudenie (gintă, fratrie, trib). 

Legăturile  de  familie  formează  „armătura 
principală”  a  societății  medievale.  Ele  sunt  modelul 
„tuturor  frățiilor  artificiale,  stabile  sau  trecătoare” 
dintre  indivizi,  în  cadrul  unor  structuri.  Termenul 
familie  este un cuvânt relativ nou în limba română, 
abia  după  anul  1696  făcându-și  apariția  în  graiul 
românesc, el fiind substituit de alți termeni ca neam, 
clan și casă.

Termenul  casă cu sensul de  familie sau  clan era 
folosit  cu  precădere  pentru  familia  domnului  sau 
pentru  un  mare  clan  aristocratic:  spre  exemplu, 
Despina, soția lui Radu Năsturel mare vistier era „din 
casa lui Mihai Voievod”. Un alt sens al termenului de 
casă era acela de neam: „cu adevărat a prealuminatei 
și preabătrânei, a casei preaviteazului neam Basarab”, 
însă  prin  restrângerea  sensului  principal,  casa 
reprezenta totalitatea persoanelor  aflate  în  serviciul 
cuiva. Ion Neculce în opera sa scria: „tâmplându-se 
de eram de neam și eu de casa lui Antioh Vodă”. În 
comparație  cu  casă și  familie,  cuvântul  neam 
desemnează  în  primul  rând  totalitatea  persoanelor 
înrudite prin sânge.

Pentru a cunoaște modul de realizare a relațiilor 
de  rudenie  în  perioadele  medievală,  modernă  sau 
chiar contemporană este o condiție  sine qua non  a 
se ști maniera în care ele s-au format încă din cele 
mai vechi timpuri;  în câteva rânduri am arătat care 
este rolul acestor relații de rudenie și modul cum au 
evoluat ele.
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Se  impune  încă  din  debut  o  precizare  pertinentă 
pentru  mai  toate  demersurile   care  țin  de  o  „tabula 
clasificatoria”: „...  s-ar putea spune că impasul studiilor 
asupra utopiei  nu atârnă  de absența  definițiilor,  ci  de 
excesiva lor prezență.”1

Astfel, dacă e să acceptăm că putem discuta despre 
utopie ca  despre  o  specie  literară,  devine  inutilă  în-
cercarea  de  definire,  de  situare  într-o  paradigmă,  în 
primul rând pentru că manifestările comune acestei spe-
cii sunt atât de numeroase, apoi pentru că sunt foarte 
diverse și, nu în ultimul rând, deoarece incontestabilele 
asemănări între acestea reclamă „evidența regulei”.

Însă  ceea  ce  este  cu  adevărat  ciudat  (tocmai  din 
virtutea acestui aspect) cu astfel de texte este că, înainte 
de toate, ele impun abordarea ce cuantifică ori clasează 
asemănările  și  diferențele.  Una  dintre  similitudinile  ce 
reclamă „evidența  regulei” ar  fi  caracterul  stereotip  al 
scenariilor din aproape toate scrierile utopice: un dialog 
sau o relatare monotonă despre o călătorie într-o țară 
(de obicei insulă) îndepărtată, țară ce are o organizare 
politico-socială  superioară  societății  căreia  aparține 
autorul.

Deoarece  nu  ne  propunem  să  discutăm  despre 
stereotipia scenariilor utopice, să ne îndreptăm atenția 
asupra  altei  trăsături  eminamente  comună  acestor 
opere:  ironia. Prin esența lor textele utopice sunt niște 
variante  de  critică  subversivă  la  adresa  realităților 
societății, societate la care autorii nu mai aderă nici din 
punct de vedere moral, nici din perspectivă afectivă. Și 
care să fie instrumentele cele mai potrivite unor astfel de 
demersuri, decât satira și ironia?

Ironia  poate  fi  socotită  și  ca  o  „zicere  oblică”; o 
enunțare a unei  idei  pentru ca receptorul  să priceapă 
opusul  ei;  o negație afirmată.  Dacă punem acestea în 
discuție în legătură cu textul care a generat întregul șir 
utopian (Utopia lui Thomas Morus), ne vedem nevoiți să 
constatăm că celebrul umanist englez nu a fost departe 
de  o  astfel  de  manieră  de  concepere  a  operei  sale. 
Morus nu putea ignora un potențial atât de valoros de 
deghizare și de ambiguizare a ideilor sale, în condițiile în 
care statul englez încerca o dispensare de serviciile sale 
de  judecător,  dacă  nu  chiar  excluderea  sa  din  viața 
socială.

1 Sorin Antohi, Utopica. Studii asupra imaginarului social, Editura 
Științifică, București 1991, p. 15

Prin esența sa, ironia se adresează unui receptor la 
fel de abil ca și emițătorul ei, pentru a putea fi decodată 
adecvat și  pentru a-și  atinge scopul. Cui se adresează 
Utopia lui Morus? 

„Veselul  umanist”  își  construiește  textul  în  manieră 
ambiguu-ironică  în  mod  intenționat,  pentru  că  ironia 
este atributul  oamenilor luminați,  al  răsfățaților într-ale 
spiritului.  Thomas  Morus  se  adresează  în  primul  rând 
„inteligenței  latinizate  a  Europei  secolului  al  XVI-lea”.2 
Printre  acești  mari  cărturari  se  număra și  Erasmus din 
Rotterdam, bun camarad al lui Morus, care nu era nici el 
străin de acest tip  de operă. 

După cum sugerează Sorin Antohi, calambururile eti-
mologice  greco-latinești  erau  o  sursă  generoasă  de 
amuzament pentru umaniști; unul dintre acestea, spune 
autorul  într-una  dintre  notele  sale,  este  chiar  și  titlul 
inițial al Elogiului Nebuniei al lui Erasmus: Moriae Enco-
mium,  sintagmă  ce  trimite  la  numele  cărturarului 
britanic: „M-am gândit la propriul tău nume de Morus, 
care este tot atât de apropiat de cel al Nebuniei (moria), 
pe cât de depărtată de ea e persoana ta.”3 Deci, în acest 
caz,  este  un  fel  de  distracție  exclusivistă,  un  joc  al 
intelectualilor.  Același  lucru  l-am  putea  constata  și  în 
cazul termenului utopia, termen cu etimologie ambiguă, 
pe care însă Sorin Antohi o descâlcește admirabil, urmă-
rind sensurile  termenului  grecesc  topos și  combinările 
acestuia cu prefixe combinate (grecești și latinești) cât și 
cu o adaptare a pronunției în limba engleză. Rezultatul 
este un alt calambur foarte expresiv al „veselului uma-
nist”,  care  admite  un  florilegiu  de  sensuri.  Încă  de  la 
debutul său, termenul „utopie”  devenea ambiguu, chiar 
ironic, în măsura în care el nu era accesibil oricui, jon-
glarea cu limbile latină și greacă fiind o activitate exclu-
sivistă în epocă. 

2 Sorin Antohi, op. cit., p. 11
3 Idem, p.68
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Din  această  perspectivă  titlul  real  al  operei  lui 
Thomas Morus constituie  un adevărat avertisment:  nu 
oricine poate pătrunde într-un astfel de spațiu, chiar și 
cu gândul; este însă și o „relaxio animi”  ironică:  Carte  
de aur, nu mai puțin folositoare decât plăcută, despre  
forma ideală de stat și despre noua insulă Utopia, autor  
fiind  ilustrul  Thomas  Morus,  cetățean și  vicecomite  al  
vestitului  oraș  Londra,  acum  prima  dată  tipărită  cu  
acuratețe prin grija lui Petrus Aegidius din Antwerp și cu  
arta  tipografului  Theodoricus  Alustens,  la  străvechea  
Academie din  Louvain. Încă  din  titlu  suntem preveniți 
despre intențiile ghidușe ale autorului englez. O astfel 
de carte poate fi folositoare cui? În ce scop? Conotațiile 
ironice din titlu nu pot fi ignorate pentru că tocmai ele 
oferă un răspuns temporar acestor întrebări: folositoare 
acrobaților obișnuiți cu o astfel de gimnastică mentală.  

Dacă acceptăm jocul  „locul  care nu există”  -   care 
(prin asta) este ideal – devenim martorii unei adevărate 
farse:  acest  loc  inexistent  are  totuși  câteva  atribute 
cunoscute.  Primul  îl  reprezintă  faptul  că  noua  insulă 
Utopia nu este tocmai nouă... ea este de fapt o variantă 
inversată a „perfidului Albion”. Morus își trage pe sfoară 
contemporanii  (și  chiar  și  pe  urmașii  săi),  reclamând 
dreptul de a expune ironic incompatibilitatea sa caracte-
rială și morală cu lumea epocii în care trăiește. Tot acest 
scenariu este în fapt o strategie spirituală ce-și găsește 
motivarea  în  retorica  distanțării  de  referentul  ironizat. 
Atitudinea satirică atestă imposibilitatea autorului de a 
participa naiv la viața cotidiană.

Utopia  este  o  Britania  inversată.  O Britania  ideală, 
morală, unde răufăcătorul nu este condamnat la moarte 
ci  este  degradat  social  la  statutul  de...  sclav.  Britania 
„oblică”  a lui  Morus este o insulă cu o capitală impu-
nătoare în primul rând prin faptul că nu are... locuitori;  
Amauroton este  o  altă  găselniță  tipică  pentru  Morus, 
prin care sunt persiflați londonezii. Sau alaopoliții după 
cum indirect  îi  numește același  autor.  Cei  doi  termeni 
sunt, dintr-o anumită perspectivă, chiar agresivi: și Lon-
dra și londonezii nu își au sensul - ca oraș ori ca locuitori 
ai  unui  oraș,  primul  pentru că nu are locuitori,  ceilalți 
pentru că nu au un oraș. Și un oraș fără cetățeni, ca și 
cetățenii fără cetate, nu pot avea parte decât de un râu 
fără apă:  Anhidrus/ Tamisa.  Ciudat este că,  în celebrul 
său titlu, Morus nu ezită să se declare pe sine „inclytae 
civitatis  Londinensis cive & vicecomite”.  Să fi  fost oare 
autoironia o manifestare terapeutică? Care să fi fost oare 
intenția autorului?

Toată discuția generată de intenția lui Morus poate fi  
considerată  motivată  din  perspectiva  efervescenței 
epocii noilor descoperiri geografice (unul dintre pretex-
tele pertinente ale operei), a călătoriilor de explorare a 
lumii; dar în același timp putem avea în vedere și com-
plexul  insularității  de  care  britanicii  nu  se  feresc  să 
amintească. La baza acestuia este un complex de infe-
rioritate (reieșit uneori din izolarea în corupție și imora-
litate sau de teama unei noi invadări), transformat ade-
sea într-unul de superioritate - alimentat de forța și no-
blețea regalității ori de iluziile coloniale. 

Acest  complex   este  reflectat   chiar  și  de  unele 
anecdote britanice: „Noroc că nu avem prea mult spațiu 
să ne mișcăm. Dacă ne-am aventura prea mult, am pu-
tea risca să cădem de pe insulă.” Spiritul insular se trans-
formă adesea într-un complex al insularității și acesta re-
prezintă unul dintre substraturile importante ale operei. 

Astfel, dacă avem în vedere faptul că opera moriană 
își  are  originea  în  textul  Republicii  lui  Platon,  filosoful 
grec  ilustrând  prin  celebrul  dialog  „o  republică  interi-
oară”,  un tip ideal de om și nu de stat – așa cum vedea 
lucrurile Constantin Noica în prefața unei ediții a textului 
– putem decripta  Utopia ca pe o replică interioară la 
exteriorul nesatisfăcător. Însă este o replică satirică, care 
prin  ridiculizare (nu a modelului, ci a societății) amen-
dează referența. 

Dacă  mai  punem  în  balanță  și  faptul  că  Morus  îl 
deleagă  pe  Raphael  Hytlodeus  să  ne  releve  relele  de 
care suferă umanitatea,  atunci  putem fi  încredințați  că 
suntem  trași  pe  sfoară:  Morus  nu  demască  nimic,  el 
ambiguizează.  Paradoxul  este  grăitor  deoarece  hățișul 
de  sensuri  (filosofice,  politice,  sociale,  morale  etc.)  în 
care ne găsim în timpul receptării  operei  este conse-
cința unui joc premeditat. Ceea ce la Platon era filosofie 
autentică  la  Morus  se  transformă  în  ironie  filosofică. 
„Zicătorul de minciuni” ne vinde imaginea unei societăți 
ideale. Cum? Spunând minciuni... 

„Obstinația  autorului  de a fabrica neologisme înșe-
lătoare i-a făcut pe unii să considere că opera sa nici nu 
intenționa,  cum  s-a  spus  în  genere,  să  declanșeze 
schimbarea  social-politică,  fiind  un  simpatic  joc  de 
societate inițiat de dragul jucăușilor cărturari.”4 Ceea ce 
nu ne situează prea departe de ideea că Morus ne-a 
tras pe toți pe sfoară: pe noi cititorii, pe ei - autorii care - 
plecând de la acest model au creat o adevărată biblio-
tecă de texte utopice. De la Utopia la „era Ford”, aceste 
opere  nu  fac  decât  să  ne  stârnească  spiritul,  să  ne 
determine să ne punem întrebări. Iar răspunsurile nu se 
ivesc decât în variantă ironică. Ironia devine astfel ma-
niera de reflectare a contrastelor.

În  final  trebuie  să  precizăm  că  înțelesurile  operei 
morusiene sunt mult mai profunde și mai extinse decât 
putem prezenta într-o astfel de lucrare. Însă, deoarece 
ne-am propus să abordăm doar unul dintre aspectele 
frapante  ale  textului,  ni  s-a părut  nec  minus  salutaris  
quam festivus opțiunea asupra ironiei din Utopia.

4 Sorin Antohi , op. cit., p. 12
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După căderea lui Adam și a Evei în păcat, aceștia 
și  toți  urmașii  lor  au  fost  sortiți  morții  sufletești  și 
trupești,  urmând să aibă parte de chinurile fără de 
sfârșit ale iadului. Această stare era prea chinuitoare 
pentru creația lui Dumnezeu și astfel, din iubirea Sa 
de oameni, acesta promite venirea unui Mântuitor, a 
unui  Răscumpărător  care  să omoare  moartea  care 
împărățea  peste  suflete.  Cu  toate  acestea,  eveni-
mentul  nu  s-a  produs  imediat  după  făgăduință  ci 
după  5508  ani.  Explicația  este  una  foarte  simplă, 
dacă avem în vedere faptul că primii oameni trebuiau 
să treacă printr-o perioadă grea, în care să simtă lipsa 
lui Dumnezeu, să realizeze cât de adevărate au fost 
cuvintele șarpelui: „nu, nu veți muri”.  

Atunci  când Dumnezeu  a  hotărât  că  era  mo-
mentul  potrivit  pentru  împlinirea  cuvântului  Său,  la 
„plinirea  vremii”,  Fiul  lui  Dumnezeu  a  coborât  pe 
pământ.  Întruparea este  una  dintre  cele  mai  mari 
taine ale creștinismului. Mintea omenească nu poate 
cuprinde felul în care cele două firi, dumnezeiască și 
omenească, s-au unit fără a se contopi (unire ipos-
tatică). De asemenea, pentru a se putea realiza acest 
lucru, Mântuitorul a trebuit să renunțe la slăvile cerești 
și să vină pe pământ, micșorare numită „chenoză”. 

Pentru  a  ne  putea  ridica  pe  noi,  oamenii,  din 
blestemul în care am căzut prin păcat, Mântuitorul a 
trebuit să Se jertfească, dar nu orice fel de jertfă, ci 
moarte pe Cruce. Un mare părinte spunea că acesta 
a  fost  singurul  fel  de  moarte  prin  care  Și-a  întins 
brațele „ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei 
risipiți”. Dacă analizăm puțin lucrurile realizăm că, în 
Vechiul Testament, crucea era cel mai josnic mod de 
a omorî pe cineva și de ea aveau parte, în special, 
tâlharii.  Prin Jertfa de pe Cruce și Învierea Sa,  Iisus 
Hristos a înviat firea noastră cea căzută în păcat, l-a 
împăcat pe om cu Dumnezeu. 

Această  trecere  nu  ar  fi  fost  posibilă  dacă 
Dumnezeu nu ar fi iubit atât de mult lumea încât „pe 
Fiul Său, cel Unul-Născut, L-a dat pentru că tot cel ce 
crede  în  El  să  nu moară,  ci  să  aibă viața  veșnică.” 
(Ioan 3,16).  Și totuși,  ce valoare ar  mai avea Întru-

parea dacă Mântuitorul nu ar fi Înviat? Ei bine, cu pri-
vire la acest aspect,  au existat de-a lungul timpului 
foarte  multe  ipoteze  care  au  încercat  să  infirme 
realitatea Învierii, însă niciuna nu poate sta în picioare 
pentru că a fost prea puternic Soarele ca razele Lui să 
fie înghițite de întuneric,  a fost  prea dumnezeiască 
victima, ca să poată rămâne biruită de niște ticăloși. 

Toată lumea se bucură de Paști. Copiii abia treziți 
la  viață,  oamenii  vârstnici,  cât  și  bătrânii  înălbiți  de 
ani, toți tresaltă la acest praznic, mișcați de fiorul unei 
mari fericiri. Ființa omenească este ființă divină. Când 
Dumnezeu spune „dumnezei sunteți”, nu spune la un 
lemn sau la un bou, ci spune la un om. E puțin acest 
lucru,  de  a  ne  numi  om?  Omul  este  cea  mai 
complexă ființă pentru că suntem creați după chipul 
și  asemănarea  (Facerea  2,17)  divinității,  suntem un 
microcosmos în care se oglindește un macrocosmos. 

Aceasta  este  doar  o  mântuire  obiectivă,  adică 
posibilitatea, șansa de a dobândi viață veșnică. Pentru 
îndeplinirea scopului final este nevoie de o conlucrare 
între noi și Dumnezeu. Nimeni nu a urcat la cer prin 
odihnă și nimeni nu a luat mântuirea cu ezitări, ci cu 
eroism.  Dumnezeu  ne  dă,  însă  nu ne  obligă  să  și 
primim. Cel mai important dar este că avem LIBER-
TATEA  de a alege. Nu ne este îngrădit nici măcar un 
pic  din acest aspect,  chiar  dacă Tatăl  nostru ne iu-
bește pe toți în mod egal și nu dorește „moartea pă-
cătosului, ci să se întoarcă și să fie viu”. Adesea, Crea-
torul ne vorbește prin diferite lucruri, întâmplări, prin 
oameni, însă tot nouă ne revine rolul de a citi dincolo 
de cuvinte. Cine are urechi să audă!

Să  nu  credeți  că  Dumnezeu  sta  cu  satârul  în 
mână: „Ai greșit?!”, „Țac!!” Mai întâi, mult s-ar ușura 
ființa  omenească  dacă  ar  înțelege  cât  de  mult  ne 
iubește Dumnezeu. El ne vrea așa cum suntem noi, 
cu slăbiciunile noastre, cu temerile noastre, numai să 
fim sinceri. Nu degeaba îl numim TATĂL NOSTRU. El 
este un ocean de iubire, iar păcatele noastre nu sunt 
decât  o  mână  de  nisip.  Dacă  aruncăm nisipul  din 
mână în ocean, acesta nu se va revărsa nicidecum. 

Sărbătorile de PaștiSărbătorile de Paști
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Sfintele Paști  sau Sărbătoarea Învierii 
Domnului reprezintă o trecere din robia păcatului și 

a morții, către viața cea veșnică (de la cuvântul 
ebraic pasach = a trece).

Hristos a înviat! Bucurați-vă, dar nu uitați 
care este scopul vieții pe pământ: 
mântuirea! Hristos S-a jertfit pentru noi,
ne-a eliberat din lanțurile morții însă asta nu 
înseamnă că toți oamenii se vor mântui.
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Revenind la Sărbătoarea Învierii Domnului, țin să 
afirm că nu trebuie să așteptăm să vină Paștile ca să 
mai trecem și pe la biserică. În fiecare duminică, la 
fiecare  Sfântă  Liturghie,  Hristos  se  jertfește,  sub 
forma nesângeroasă,  pentru noi.  Mare greșeală fac 
cei care amâna clipa învierii lor în Hristos, care stau 
rătăciți ani de-a rândul... Pentru Dumnezeu nu există 
lucruri neînsemnate. Niciodată nu e prea târziu dacă 
avem inima sinceră. Oricât de târziu ar fi pentru noi, 
este ceasul nostru iar Hristos ne primește cu brațele 
deschise, exact ca o mamă care își așteaptă copilul să 
revină  acasă  după  o  lungă  absență.  Însă,  să  nu 
credeți  acum că  trebuie  să  cerem ca  niște  milogi, 
continuu, fără să dăm ceva în schimb. Așa cum reco-
manda Părintele Arsenie Papacioc, trebuie să avem o 
prezență continuă. 

Această  mare  sărbătoare  a  creștinătății  este 
precedată de o lungă perioadă de post: Postul Paști-
lor, de 40 de zile - ce se încheie la Duminica Floriilor 
și  Săptămâna  Patimilor.  Anumite  rânduieli  accen-
tuează caracterul pascal  al  Săptămânii Patimilor,  fă-
când permanentă trimitere la  evenimentele pascale 
evreiești. Ultima săptămână este marcată de tristețe, 
de durere și căință, căci pentru noi a trebuit să moară 
pe Cruce Mântuitorul Iisus Hristos. 

Postul, rugăciunea, milosteniile pe care le facem 
nu trebuie să fie spre slava oamenilor.  Totul trebuie 
făcut în ascuns, adică să știm doar noi și Tatăl nostru 
faptele noastre. Să nu facem precum găina: a făcut și 
ea un ou și află toată curtea. Aceste aspecte nu sunt 

pe  placul  divinității.  Dacă ținem post,  să  nu facem 
acest  lucru  spre  mândrie,  căci  cine  se  va  înălța, 
Hristos  îl  va  smeri  imediat.  Nu  faptele  noastre  ne 
mântuiesc, ci ele ne fac vrednici de harul lui Dumne-
zeu, ceea ce este altceva. 

Aș vrea să închei prin a vă sfătui să îi faceți și lui  
Dumnezeu loc în viețile voastre. Dacă nu îl exilăm la 
capătul lumii pe Creatorul nostru pentru că acum ne 
merge totul ca pe roate, când vom fi în impas ne va 
mai  răspunde  oare,  vom  mai  primi  ajutor?  El  se 
retrage foarte discret, aproape că nici nu observăm, 
dar se aranjează evenimentele în viața noastră în așa 
fel încât să simțim lipsa. Oare nu va fi  prea târziu? 
Prea  multe  planificări  ale  viitorului,  prea  multe 
autointerdicții,  prea  multe  diete,  enorm  de  multe 
avorturi,  mulți  prea mulți  ani  pierduți spre moartea 
sufletului pentru că tinerii sunt tineri și trebuie să se 
distreze oricum, oricând și cu oricine.  De ce să ne 
pierdem sufletele și să ne mulțumim cu o viață „dedi-
cată” exclusiv trupului care mai târziu va putrezi? Ce 
rămâne în urma noastră? Sufletul omului este identic 
cu o icoană care, după mult timp,  se învechește și 
trebuie  restaurată  pentru a  reveni  la  forma inițială. 
Asemeni unui chirurg foarte iscusit trebuie să lucrăm 
continuu cu sufletele noastre. Oricât am fi de buni, nu 
suntem destul de buni. Este o operație care se ter-
mină în clipa trecerii noastre în viața de dincolo. Orice 
greșeală  poate  fi  fatală  dar  dacă  îl  rugăm  și  pe 
Dumnezeu  să  ia  celălalt  bisturiu,  nu  mai  există 
moarte, ci veșnicie. 

Ouă de Paști
pictate de

Dan Horgan
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I  read  this  book  in  my  first  year  of  philosophy,  so 
accessible was it's material.  In the midst of an onslaught of 
dry,  theoretical  works  meant  to  introduce  me  to  the  big 
thinkers of the western world's philosophical tradition, Sartre's 
Existentialism  is  a  Humanism stood  out  as  a  remarkably 
persuasive and extraordinarily interesting introduction to the 
subject of existentialism. This introduction takes the form of a 
speech, or is rather based off a speech Sartre had given at 
Club Maintenant in Paris in October of 1945.  He offers his 
defense of the Existentialist philosophy in the face of reproach 
from all corners of society. His attempts to cut through the 
slander and popular cultural caricatures so often attributed to 
it  were  and  continue  to  be  well  received  by  existentialists 
today.  

Chief among the arguments of Existentialism's detractors 
is the charge that this philosophy leaves the human individual 
to wallow in despair and hopelessness, to leave him devoid of 
meaning in his life. It closes him off from the rest of the world 
by  separating  him from his  fellow  man and removing  the 
important  links  that  bind  the  brotherhood  of  mankind 
together. The existentialist is a man living for nothing – he has 
no future, no past,  no end outside himself,  and even then, 
how should one find an end within oneself?

Thus he is freed from moral obligation, human solidarity, 
from  accountability.  At  best,  these  accusations  are 
misunderstood, though it seems to Sartre that they are more 
often purposely misconstrued out of anger or fear. 

They are angry  and fearful  of  the possibility  of  choice 
afforded to the individual by the existentialist philosophy, or 
rather,  existentialist  atheism.  This  doctrine rests  on a single 
belief that existence comes before essence. That is to say, any 
essence,  or  meaning,  comes  from human subjectivity,  and 
that subjectivity must first have it's root in existence. For the 
atheist Sartre, the absence of God destroys the notion of a 
being that predetermines the essence of the world, much like 
an  inventor  determines  the  essence   of   his   or   her 
invention. In  his  place,  the  human determiner. He “first of 
all  exists,  encounters himself,  surges up in the world - and 
defines himself afterward.” 

Man, as a self-determiner, now must 
assume  responsibility  for  himself.  It  is  his 
responsibility to continue to create himself. In 
doing so, however, his actions also reflect on 
the essence of  the rest  of  mankind.  In  the 
moment that he makes a decision,  that  he 
chooses one action rather than another, man 
is  defined  along  with  him.  The  chooser 
contributes to the overall  image of man as 
he believes man ought to be, and when he 
chooses for  himself,  the action of choosing 
affirms the nature of man's choice and at the 
same time creates, adds to, and modifies the 
essence of all mankind. 

What  links  the  condition  of  choice 
amongst  men  are  these  three  aspects: 
anguish, abandonment, and despair. Anguish 
is  the feelings one feels  within the state of 
complete,  inescapable  responsibility  thrust 
upon man when choosing  for  himself  and 
thus  choosing  for  others.  Sartre  says  that 
while men may pretend to not recognize the 
weight  of  anguish,  it  is  there  nevertheless, 
pushing  down  upon  him.  He  cannot  help 
but   be   affected  by  the  need to make  a 
decision  for  himself  in  this  world,  and  he 
cannot  help  but  have  that  decision  affect 
how other men make their  choices,  just  as 
their choices affected his own. 

Existentialism is 
a Humanism: 

Jean-Paul Sartre's 
short but 

insightful defense 
of Existentialism
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Sartre describes the feeling of abandonment as 
something that comes upon man in the absence of 
God.  His  absence,  and with  it  the  absence  of  any 
predetermined direction,  knowledge,  future or  past 
of man, forces man to recognize certain conditions 
about the world.

There  is  no  truth  a  priori,  there  is  no  good, 
indeed, there is no human nature and thus no excuse 
for  the  creation  and coming into  being  of  himself 
outside of himself.  He is  the judge and arbiter,  the 
truth  creator.  He  is  given  to  this  world  with  a 
responsibility  for  which  he  did  not  ask,  yet 
nevertheless must take up; he is “condemned to be 
free”. 

Finally, despair is how one feels in regards to the 
limited  range  of  possibilities  of  one's  actions.  Man 
resides  in  a  condition  of  choice  that  is  bound  by 
limits. Exceeding these limits is impossible. Not only is 
it impossible, but as there is no human nature and no 
way to gauge the choices other men will make, one 
must  act  alone  and  rely  only  on  himself,  for  the 
actions  of  others  (and  their  outcomes)  do  not  lie 
within  the  realm  of  possibility  of  his  own  action. 
Despair means man must give up hope and live with 
potential ways of action open to him. 

It  is  perhaps these three aspects that earn the 
Existentialist the accusation that his philosophy is that 
of  pessimism,  sadness,  and  inaction.  It  is  however 
quite the contrary. Sartre describes these aspects as 
the conditions that lead to a life filled with optimism 
and possibility.

Indeed,  only action matters  to the existentialist  who 
knows that the defining of his essence is his work. Action is 
all  he has,  his  responsibility  becomes not  something for 
which he despairs,  but something in which he embraces 
and acknowledges. He becomes free to choose, to live, to 
become. Suddenly the world is more understandable, and 
when he believed before that God provided his essence, 
the  existentialist  says  this  was  never  really  true,  and 
therefore realizes for the first time not only his immense 
responsibility, but his immense power and influence over 
himself.

I've written above about how this book stood out to 
me  when  first  reading  it.  It's  not  that  I  agree  with 
everything. It's that his writing is very easy to follow, is style 
is  engaging,  he  isn't  dry  or  over  theoretical,  and  he 
intrigues you on a personal level. It is worth a read (it is  
widely available in French and English on the Internet), and 
while his claims may seem shocking or extreme, we should 
never fear to question our beliefs. The book is quite short 
and he has much ground to cover from beginning to end. 
Nevertheless, had it been five times as long I believe I still 
would have been fascinated the whole way through.

Van G
ogh, Vincent. Skull of a Skeleton w
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Pe parcursul  celor  4  capitole  ale  acestui  eseu, 
Mircea  Eliade  încearcă,  după  cum este  precizat  în 
introducere,  evidențierea  câtorva  linii  de  forță  în 
câmpul  speculativ  al  societăților  arhaice.  Particula-
ritatea principală  o constituie,  însă,  cercetarea con-
cepțiilor fundamentale ale acelor societăți care nu țin 
seama de această analiză speculativă. Mircea Eliade 
consider  în  această  lucrare  că  filosofia  de  tip 
occidental tinde să provincializeze, să „ridice în slăvi” 
dacă  vreți,  propria  ei  tradiție,  căzând  astfel în 
capcana de a ignora problematicile și soluțiile de tip 
oriental.

Una dintre greșelile făcute de istorici, în genere, 
este aceea că abordează numai situațiile marilor civi-
lizații  moderne,  arhicunoscute,  în defavoarea expe-
riențelor omului așa-zis primitiv, întâlnit în  societățile  
arhaice (triburi,  civilizații  antice).  Omul  presocratic 
(omul antic) poate ajuta științe actuale, precum an-
tropologia, în înțelegerea anumitor aspecte, precum 
valorizarea propriei existențe umane în Univers, sau a 
cunoașterii unei anumite ontologii arhaice.

Unul dintre punctele de vedere ale lui Eliade este 
acela că adevăratele concepții referitoare la realitate 
și la ființă în general își regăsesc fundamentele totuși 
pe comportamentul societăților pre-moderne. Argu-
mentele conform cărora societățile arhaice au o mare 
importanță  se  axează  în  primul  rând  pe  existența 
unui număr mare de simboluri, mituri, ritualuri și le-
gende, ale căror înțeles istoricii trebuie să îl înțeleagă 
în mod profund. Semnificația lor are în vedere cali-
tatea de a reproduce un act primordial, precum cel al 
Creației,  de  a  concepe  modele  celeste  (Haosul, 
Cosmosul,  Centrul  Lumii,  etc.)  și  proprietatea  de  a 
repeta un model mitic, precum revenirea periodic și 
simbolică la timpurile străvechi. Acel Mare Timp, sau 
illo  tempore,  după  cum  zice  autorul,  la  care  se 
reîntorc  nostalgic  civilizațiile,  manifestând  o  revoltă 
față de timpul real, istoric.

Faptele pe care le-a clasificat Mircea Eliade au în 
vedere următoarele principale aspecte: realitatea ca 
funcție  de  imitare  a  unui  arhetip  celest,  realitatea 
conferită de simbolismul centrului asimilat,  centrului 

lumii, și, în final,  ritualurile și gesturile profane. Cre-
dința veche/ arhaică consideră Centrul ca fiind o zo-
nă sacră prin excelență, unde se manifestă realitatea 
absolută. În acesta se efectuează însăși actul Creației. 
Exemplul  Egiptului  Antic,  auto-considerat  Centrul 
Universului,  și  al Nilului ca centru a însuși Egiptului, 
sunt unele relevante în acest sens. Eliade observă că 
acest  mit  al  eternei  reîntoarceri  este  un  rezultat  al 
acestor  credințe,  iar  omul  e  transformat  în  arhetip 
(sau model) prin repetare.

Una  dintre  aceste  reîntoarceri  repetate  este 
ceremonia Anului Nou, sau  cultul morților  (mitul lui 
Osiris) între care există, se pare, o conexiune.

În  final,  Eliade  consideră  că  adevăratul  om se 
poate regăsi mai degrabă în credințele vechi, în timp 
ce creștinismul (credință relativ nouă) se dovedește o 
religie a omului căzut. Argumentul este acela că omul 
modern  „este iremediabil  integrat istoriei și  progre-
sului și în care istoria și progresul sunt o cădere impli-
când  deopotrivă  abandonul  definitiv  al  paradisului 
arhetipurilor și repetării.”

Mitul eternei reîntoarceri
(Le Mythe de l'éternel retour)

Editura
Univers Enciclopedic

Gold, 2011
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Anthony DeJoseph: So let's begin, tell me who you 
are, where you are from, where you went to school, 
and what you are passionate about...
Laura Evers: My name is Laura Evers,  I  grew up in 
Cincinatti, Ohio, I went to university at the College of 
William and Mary in Williamsburg, Virginia, and while 
there I majored in History and minored in Sociology. 
My  history  education  started  out  with  a  focus  on 
American  history  but  by  the  time I  was  done  my 
focus had turned towards Eastern European history. It 
was a really good school, I loved the experience. In 
terms  of  what  I  am  passionate  about  ...  well,  I've 
ridden horses  since I  was  little  and unfortunately  I 
don't  have  that  opportunity  here  where  I  live  in 
Romania. I also really like to read and I am obsessed 
with checking the internet movie data base (IMDB) ...

So you're a big movie fan I take it?
Yes, yes, almost to a fault, and coming to Romania 
has been very interesting, hearing about the movies 
that my students have seen from the United States 
and  getting  their  take  on  the  movie  industry, 
Hollywood, etc, it's very, very fascinating to hear what 
they have to say. All of their favorite movies are my 
favorite movies. 

Why do you think you gravitated towards Eastern 
Europe, why not Western Europe, why not Asia?
That's  a  really  good  question.  I  studied  abroad  in 
Prague, it was my first time out of the country, and it 
was the summer before my senior year. While I was 
in  Prague  I  took  a  class  on  Central  and  Eastern 
European  politics  and  I  just  found  it  absolutely 
incredible. Up to that point I didn't know a whole lot 
about  this  area,  but  we  studied  Romania,  Poland, 
Bulgaria, and post soviet satellite countries, and I was 
hooked after that, so when I returned to William and 
Mary, I realized that I wanted to work, that ideally I 
wanted  to teach, and  that I  didn't  want to be in a 
country where I would have an easy experience. It's 
not  that  Western  Europe  is  cushy  so  much  as  I 
wanted to get out of my comfort zone. Long story 
short: I found Romania's culture very interesting, and 
as you know, Romania has a very unique history in 
terms of how it dealt with Communism as compared 
to  other  countries  and  I  found  that  intriguing.  So 
when applying to teach with Fulbright,  I  applied to 
Romania, which has received many strange reactions 
from both Romanians and Americans. 

Laura is part of the J William Fulbright program, a US sponsored international educational exchange program that provides grants to students, 
young professionals, and professors to study, teach, and conduct research. The US governemnt awards over 8,000 grants annually, partly to 

American citizens, who live and work in 155 countries worldwide, and non-Americans, who are invited to live and work in the United States. There 
are currently 17 American grantees spread throughout Romania and 24 Romanian grantees all throughout the US.   http://www.fulbright.ro/
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How long have you been here and when are your 
planning on leaving?
I  arrived  around  September  and  I  will  be  leaving 
June,  so  it's  a  nine  month  contract  during  the 
academic year.

I see, so Fulbright, what exactly is it, tell me a little 
about it...
Fulbright was started by Senator William Fulbright in 
1946.  His  idea  was  to  promote  cultural  exchange 
from an academic standpoint. There are two different 
kinds of Fulbright scholarships, or grants. There is a 
research grant where one works at a university and 
researches  any  number  of  topics.  The  other  is  an 
English  teaching  assistantship,  which  is  my  grant, 
where  one  teaches  English  at  the  university  level. 
These  are  more  popular  for  recent  graduates  of 
college.  Currently  there  are  five  English  teaching 
grantees in Romania and six researchers. 

And you are located in Suceava... at what University 
do you teach?
„Ștefan cel Mare” University.

How do you find the students, the faculty, etc?
It's really really great, I wouldn't trade it for anything, but there is so much red tape that it's mind-boggling, and 
my students suffer because of it. I can't speak for other universities but I do feel that here at my school, the  
administration really works against my students,  it's  kind of heartbreaking. I've met some great professors,  
some awesome professors, who are fantastic, and I've met some professors who do not care at all about the 
students, who are much more concerned with research, and who will never show up for class and then expect 
these students to take an exam at the end of the semester. At first I was really concerned about attendance but  
then I realized, if students are treated this way by professors, why would they want to come to class? I guess in  
summary, (A) it makes me appreciate the education I received in the United States, I never realized how lucky I  
was until I came here and saw, to put it bluntly, the mess that higher education is and (B) a lot of these students 
are brilliant but they're never going to get a chance, at least not right now. 

How are your  students'  English,  and how has  your  relationship with them been forming over the past  
several of months?
They have varying levels of English, and what's frustrating is that I don't have the ability to break them up which 
means they are all in the same classroom. I have some who can't get past “hello, my name is” and I have some 
that are practically fluent, they have the vocabulary of a native speaker. So, one of my biggest challenges has  
been to engage everyone, which is impossible, so I've taken the middle road. And because I don't have any  
grammar training,   I've been working with the students with better English more often as I feel this is where I  
will have the greatest impact. 
Last semester I had a group of students with excellent English and we used to meet for coffee and I would just  
ask them questions ... and you know, I don't think they're used to voicing their opinions on things. I had one  
student who emailed me, telling me how she wanted to meet with me so she would continue to have the 
chance to practice her English, how else would she have had that opportunity? She arrived with flowers, she 
paid for my drink, and we just sat and talked. She went that far to take advantage of her opportunity to  
practice her English … so many understand that English is important but at least at  „Ștefan cel Mare”,  the 
resources are just not in place for them, neither human nor material.  So, over all  it's been a real pleasure 
working with all of them, and while you always have a few bad apples, you'll find that anywhere. 
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So what is life like here for you... what do you do for fun?
(Laughs) ... what do I do for fun in Suceava ... well let's put it this way, the other English teachers all live in much  
larger cities, so I obviously have less options than my  colleagues. But on the other hand, there are less tourists  
here and therefore less foreign people, so living in a city with only the local population has had an interesting 
impact on my experience. There is one night club, there is a mall, but honestly what I find myself doing most of  
the time is hanging out with the local Peace Corps Volunteer Melissa, and my mentor, a 35 year old English 
teacher named Simona. Most of it is the cafe culture, going out, having drinks, they smoke (and I smell like 
smoke). Thankfully, I haven't taken up smoking. But to answer your question ... I make my own fun! You work 
with what you have ... and go from there. I'll meet with some students for coffee, but generally it's pretty low 
key. 

What are your impressions of Romania, what do you think about living here?
It's definitely changed and evolved over time, when I first got here I was so excited, I had on these “rose tinted 
glasses”, and while I could see things were different, and I could see that the quality of living was lower, I was 
very excited that I got to meet Romanians and interact within another culture. Well, the magic wore off after  
the first couple months. I realized that these people go through so much on a daily basis, and the interesting 
thing is, while I see it as a struggle for them, they see it as daily life, so I really had to reconcile this. I'll never 
forget my first train ride to Iasi, I spoke no Romanian, I was scared out of my mind, and I remember hopping 
on the train and being shocked at the poverty that I saw around me. It really stuck with me. My impressions of 
Romania, I think it's a fantastic country but it has a lot of issues, is has a lot of problems, that's not to say the US 
doesn't have a lot of problems either, so take that for what it's worth. But I think it's so complex, and the time  
I've spent here (and will have spent here when I depart in June) is not nearly enough to scratch the surface of 
what is going on here. There's a lot of potential but I feel like much of the corruption in all levels of private and  
public administration is working against them. There are so many smart people but many are leaving the 
country, understandably so. So if Romanians ask me how I like Romania I generally say “well it's different but it's 
great” and when Americans ask me I tell them that while it's an incredible place to visit, I would not want to live 
here. That being said, I would pick this country all over again if I had that choice, I wouldn't change anything. 

Fulbright offers opportunities for Romanians to travel to America … what do you know about that?
There are many incredible opportu-
nities,  fully  funded  opportunities, 
they are mostly for Romanians who 
want to pursue a Masters or Docto-
rate  degree.  Applications  should 
begin around the end of the second 
year at university. It is a fully funded 
education and includes living expen-
ses as well,  and they can go get a 
degree and do research in any num-
ber of fields. So it's a really cool opp-
ortunity that I don't think many Ro-
manians  know  about.  Of  course, 
their English scores need to be at a 
certain level.  There are also awards 
for Romanian High School teachers 
to travel  to the US and teach at  a 
high school there. 
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I joined the Peace Corps about a year after graduating with a degree in education from Eastern Michigan 
University.  I left because I wanted to see the world and do what I could to help people, and I really did 
not know anything about Romania before I left.  It was an exciting time, though, and I still remember the 
one day we had in training about gypsies.  Leslie Hawke came in to speak with us about the organization 
she founded with Maria Gheorghiu, Ovidiu Rom.  I paid attention then, but I never thought I’d spend a 
year working for them.

I taught English in three rural schools in Mures County.  I was based in a little village called Raciu.  I stayed 
away from the gypsies for most of my first year there, and I listened to some colleagues talk about their 
educational deficiencies.  I spent a lot of time learning Romanian and doing activities with the kids.  Really 
what just about any Peace Corps volunteer does.  When that started to get boring, I made more trips up 
to see the gypsies, and I soon realized that they were just like me.  I was an outsider in Romania, and 
many of them felt the same way.  The difference, of course, was that I was an American, and thus I was 
given preferential treatment, where they were dismissed as lazy or foolish or criminals.  I made a lot of 
friends up there, and just by visiting them and talking to them about education, I got a few more kids to 
go to school.  
 
After my service was up, I realized I wasn’t ready to leave Romania.  I wanted to spend another year 
working exclusively with gypsies, and so I contacted Ovidiu Rom.  I spoke with Leslie, and then with Sheila 
Crowley, the Peace Corps director in Romania, and they worked out a Peace Corps Response position for 
me.  I was really fortunate to get the opportunity. I spent a month in the USA and then I came back to 
work for Ovidiu Rom, an organization which has as its goal to get every poor child into kindergarten.  
They focus on early education because a lot of research shows that that is when education is most 
important to a child; when his brain is still in that early stage.  Plus, it adds to an improving atmosphere 
for education which will hopefully continue throughout the child’s life. 

Is life worth
living?
Yes, so long as
there is wrong
to right.

Alfred Austin

foto: Johannes HeinerVerfeiner Kruse  www.firmakruse.com

Jake Walters
Ovidiu Rom: Changing the Culture of Rroma Education 
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Ovidiu Rom gives out 50 
lei per month in food 

stamps (tichete de masă) 
to the families who have 

kids enrolled in our 
program and who have 

perfect attendance.   They 
provide  a  lot  of 

additional  support.   You 
can  find  out everything 
you want to know about 

the organization at 
www.ovid.ro. My job 

specifically was “Project 
Coordinator,” which meant 

working with the school 
officials, the teachers, the 

local doctor, the school 
mediator, and, most importantly, with the children, 

so that the project would be successful.
I spent some time at the beginning recruiting 

children to come.  I went from being a suspicious 
stranger to a man many of the locals thought was 

himself a gypsy.

I remember the vaccination rate among 
4-year-old children was something very 

low, like 5%.  The doctor could not seem 
to get through to the parents, who all 

thought that vaccinations were a kind of 
unnecessary torture.  But we worked with 
him, and we spoke with the mothers, and 

we raised the vaccination rate to nearly 
100%.  That is just one of the small, 

secondary benefits that comes with our 
program.

Another boy, Sebi, who was not actually in our 
project,  was pretty close to me.  He did not have 
a father at home and so I guess I was a male role 
model in his life.  I tried to teach him wrong from 

right and all the other 
things I thought a man 
should teach a kid.  He 

went to the Black Sea on a 
school trip last summer 

(paid for by a political 
party) and at a disco he 

found a wallet with 2000 
euro in it.

He did not keep the 
money, nor tell anybody he 
had found it.  He just 
handed it back to the DJ 
working the club, and they 
found the rightful  owner.  I 
was really proud of  him 
when I heard about it.  He 
had to suffer through a lot 
of comments from his 
peers and also from adults 
- people asking him why 
he returned it.  I mean, he 
could have bought a house 
with that much money, and 
he’s only ten years old.  But 
he did the right thing, and 
that is worth a lot more.

It’s kind of a stereotype that Peace Corps 
volunteers often say: “I got so much more than I 
gave.”  What they mean is they offered very little 
to their host countries, but they learned so much 

more in return.  It really is true for me.  I 
learned a language and got to travel and 
now I have something good to put on my 
resume, but more important than all 
those things, I made some really 
important relationships with people 
whom I will never forget.  And I’m sure I’ll 
go back to check up on them, someday.

Ultimately, this is your country, and the 
things that happen here are your 
responsibility.  None of us chooses what 
role he or she is born into: Romanian, 

American, Hungarian, gypsy... All we can do is try 
to invest ourselves in the people around us, to 
make the world a fairer and happier place.  You do 
not need to do much.  Maybe you see a kid who 
doesn’t have any good shoes, and you have an 

old pair.  Give them away.  
Maybe another kid doesn’t 
know how to do his math 
homework.  Help him.  You 
may think of those things 
as giving, but you might be 
surprised at the ways the 
universe gives back to you.
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Daniel Alexandrescu:  Salut, Valeriu! Te rog să 
relatezi în câteva idei, pentru cititorii  revistei 
Als Ob, cine ești tu în viața de zi cu zi și cu 
ce te ocupi la momentul actual?
Valeriu Gonta:  Sunt student în anul trei la Re-
lații  Internaționale și  Studii  Europene, ciclul  li-
cență. În același timp, sunt un tânăr ca și toți 
cei-lalți: cu preocupări multiple, cu vise, cu țe-
luri bine definite.

Și ai venit, acum 3 ani, la studii în România. 
Spune-ne  ce  te-a  îndrumat  spre  Iași  și  ce 
impact a avut asupra dezvoltării  tale perso-
nale, venirea la studii în România?
Eram în clasa a noua și atunci am descoperit 
pentru prima dată Iașiul. Și nu că l-aș fi vizitat, 
ci l-am descoperit în cartea de istorie. Am stu-
diat  istoria orașului,  obiectivele turistice și  am 
început să capăt un interes inexplicabil față de 
Iași. Începusem să intru în contact cu tineri de 
aici pentru a-mi crea o imagine mai bună des-
pre localitate. Apoi mi-am zis: vreau să studiez 
la Iași. Încă pe vremea aceea, foarte mulți tineri 
din Basarabia veneau la studii în România. Am 
discutat și cu astfel de elevi și studenți, iar din 
vorbele lor am înțeles că anu-
me Iașiul este locul în care ar 
trebui  să-mi  trăiesc  anii  stu-
denției.  A  mai  fost  un  lucru 
care m-a atras  în  mod  spe-
cial.  Întotdeauna  am  fost 
pasionat  de  radio.  Chiar  în 
localitatea  natală  am  activat 
la un post de radio care mi-a 
amplificat,  de  altfel,  dragos-
tea pentru cuvântul rostit co-
rect, așa cum se face în Ro-
mânia.  Și  am început  prin  a 
asculta  Radio  Iași,  de  fapt, 
unicul  post  de  radio  care 
avea acoperire și în Republica 
Moldova.
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Care sunt oportunitățile pe care ți le-a oferit 
facultatea din Iași, oportunități pe care nu le-
ai fi avut dacă ai fi  rămas în Republica Mol-
dova?
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași mi-
a oferit multe oportunități de dezvoltare perso-
nală și profesională. În primul an am fost mem-
bru activ în cadrul a două organizații de tineret. 
Este  vorba  despre  Organizația  Studenților  la 
Studii  Europene Iași (OSSEI), o asociație apro-
piată  specializării  mele,  iar  cea  de-a  doua  – 
Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor 
(ATRAG), unde am reușit să fiu lider de proiecte 
dezvoltându-mi astfel  anumite competențe. În 
același timp, am fost reporter pentru o publi-
cație on-line care își concentrează atenția asu-
pra diasporei românești. Anul 2 a fost unul cu 
totul deosebit pentru mine. În primul semestru 
am reușit să-mi realizez unul dintre vechile vi-
suri pe care le aveam încă de acasă – acela de 
a activa la radio. Și am ajuns La NordEst FM. 
Acolo  am  învățat  să  mă  exprim  corect  și  să 
moștenesc accentul românesc. Prezentând știri-
le în emisie directă a fost o experiență inedită 
pe care aș repeta-o oricând. Marele avantaj al 
acestei activități este că, în prezent, nu mai am 
teama de a vorbi în public, o problemă cu care 
se confruntă mulți studenți, de altfel. Când știi 
să comunici eficient și ai control asupra publi-
cului, poți spune că, în majoritatea cazurilor, vei 
reuși să transmiți mesajul așa cum ai vrut. Este 
o abilitate pe care fiecare dintre noi trebuie să 
și-o  dezvolte  indiferent  de  domeniul  de  acti-
vitate. Și, ca să nu uit, o altă experiență inedită 
pe care am trăit-o în  anul  doi  de facultate a 
fost câștigarea unei burse ERASMUS de studiu 
care mi-a permis să merg preț de un semestru 
la Universitatea Konstanz din Germania. Aceas-
tă  oportunitate  inedită  mi-a  deschis  o  nouă 
poartă și  o nouă cale spre atingerea țelurilor. 
Aflându-mă  într-o  societate  oarecum  diferită 
de cea din spațiul românesc, am însușit multe 
aspecte, utile de altfel, din societatea germană. 
Punctualitatea,  onestitatea,  corectitudinea  și 
exactitatea de care dau dovadă germanii este 

de  nedescris.  Am  fost  impresionat  de  aceste 
lucruri care sunt regulile de conduită în viața de 
zi cu zi a germanilor. Cred că dacă nu aș fi fost 
student în România, nu aș fi avut o asemenea 
oportunitate de a călători și gusta din viața di-
verselor societăți  europene.  Eram pasionat de 
vocile de acolo, de accentul pe care nu aveam 
cum să-l aud acasă. Astfel m-am îndrăgostit de 
Iași.  Momentul  când  am  trecut  pentru  prima 
dată Prutul a fost unul emoționant, pe care nu-l 
voi uita niciodată.

Ce înseamnă pentru un student  basarabean 
studenția în România?
Pentru mine cel puțin, să fii student în România 
este un privilegiu. Nu oricine ajunge aici.  Tre-
buie să ai dorință, să depui multă muncă în anii 
de  școală  pentru  a  reuși  să  fii  admis  la  o 
universitate  de  aici.  În  general,  multe  univer-
sități  din  România  sunt  considerate  a  fi  mai 
bune decât în Moldova, dat fiind faptul că pro-
fesorii  universitari  sunt  mult  mai  calificați  și 
pregătiți  chiar  la  nivel  european.  Flexibilitatea 
persoanelor în spațiul Uniunii Europene permite 
sistemului  de  învățământ  să  devină  unul  mai 
performant,  atât  profesorii  cât  și  studenții 
având posibilitatea de a urma schimburi  aca-
demice cu instituții de învățământ superior din 
străinătate. Cu alte cuvinte, în România se fac 
studii universitare europene.

Ai  întâmpinat  situații  în  care  să  fii  ținta 
prejudecăților  sau  stereotipurilor  datorate 
faptului că nu ești cetățean român cu acte în 
regulă? Dacă da, dă-ne un exemplu relevant, 
iar dacă nu, ce părere ai despre problemele 
acestea pe care le-au întâmpinat  tinerii  ba-
sarabeni,  și  cum  ar  putea  să  preîntâmpine 
astfel de situații?
Personal,  nu  m-am  confruntat  cu  acte  de 
discriminare sau intimidare din  cauza  faptului 
că  sunt  din  Republica  Moldova.  Probabil  că 
acest  lucru  se explică  prin  prisma faptului  că 
Iașiul este un oraș de graniță, iar foarte mulți 
moldoveni se află aici – peste 2500. Societatea 
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din zona Moldovei ar fi mai tolerantă, dacă mă 
pot exprima astfel. La București, am simțit anu-
mite diferențe. Aflându-mă într-o vizită în capi-
tala României, am fost întrebat la un moment 
dat dacă sunt din Moldova, făcând referire la 
zona Iașiului. Și i-am răspuns că sunt, dar asta 
nu mă împiedică să fiu în rând cu ceilalți. Omul 
nu capătă valoare prin accentul pe care-l are, ci 
prin ponderea și culoarea pe care o dă cuvin-
telor sale. Cred că asta ar fi explicația cea mai 
relevantă pe care un tânăr basarabean, aflat în 
România, ar putea-o face dacă ar fi discriminat 
după elemente lingvistice.

Ești,  după realizările tale de până acum, un 
tânăr de succes. Care este deci  ingredientul 
secret?
Sunt foarte mulțumit de realizările pe care le-
am adunat până acum. Am reușit să fac tot ce 
mi-am propus și nu am cum să nu fiu mulțumit. 
Anii  studenției  au  fost  o  perioadă  extrem de 
frumoasă din viață, pe care mi-o voi aminti de 
fiecare dată cu plăcere și nostalgie. Dar pentru 
a avea satisfacția realizărilor frumoase în viață, 
munca zilnică, optimismul,  perseverența și  or-
ganizarea  sunt  elemente  cheie  în  așa-numita 
„rețetă de succes” pe care o invoci tu. Trebuie 
să ne setăm obiective, să identificăm metodele 

prin  care  le  putem realiza,  să  evaluăm resur-
sele, competențele și abilitățile de care dispu-
nem,  iar  dacă  sunt  insuficiente,  trebuie  să  le 
antrenăm, să le dezvoltăm, iar apoi să punem 
în aplicare tot ceea ce avem mai bun pentru a 
ajunge la  punctul  final  mult  dorit.  Și  cel  mai 
important este să nu renunțăm!

Care sunt planurile tale de viitor și ce sfat dai  
celorlalți  studenți  basarabeni  mai  tineri  față 
de tine, care vor veni de acum încolo la stu-
dii superioare în România?
Doresc să urmez și un ciclu de master, de ce nu 
și mai departe. Aceste detalii  însă le voi con-
cretiza la timpul  cuvenit.  Tinerilor  care vor  să 
vină la studii în România vreau să le spun doar 
atât: să-și dorească cu adevărat să vină aici și 
să-și valorifice personalitatea odată aflați în Ro-
mânia.  Numai  așa se poate spune că studiile 
de peste Prut sunt justificate. România este a 
noastră, a tuturor românilor și  ne așteaptă cu 
brațele deschise dacă și noi suntem deschiși să 
o acceptăm așa cum este, cu toate provocările 
ei  și  toate  oportunitățile  pe  care  ni  le  oferă. 
Trebuie să știm să ținem ritmul  și  să demon-
străm că suntem români în adevăratul sens al 
cuvântului.
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DESPRE BANDA DESENATĂ

    ȘI-ALE VIEȚII VALURI...  
Interviu  cu
Sorin Ivas Anghel
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SORIN  IVAS  ANGHEL
Născut în 1955, absolvent al Institutului 
de Arte Plastice și al Facultății de 
Muzeologie din București.
Pseudonim: Lee Ivas Anghel.

Este laureat al concursului de BD organizat de revistele 
Cutezătorii  și  PIF,  „Aventurile  colegului  Minitechnicus” 
(1970).  Între 1974 și 1980, în paralel cu studiile sale de 
arte  plastice,  a  publicat,  sub  pseudonim,  în  diverse 
fanzine și reviste de limba franceză (Scorpion și Archeo-
pteryx în Franța;  Curiozity Magazine), BD underground 
(este primul și singurul desenator de acest fel de la noi).  
A fost recompensat cu un premiu pentru BD realistă, de 
către  un juriu alcătuit,  pe lângă alți  autori  de BD, din 
desenatorul Jean-Claude Fournier șid in Raymond Maric, 
redactor șef la revista Pieds Nikelés.

În acea perioadă îi cunoaște pe viitorii săi prieteni: 
Mircea Arapu, Sandu Florea, Traian Marinescu și Valentin 
Tănase, toți legați de aceeași pasiune – banda desenată. 
Michel Deligne, editor al Curiosity Magazine, îi publică în 
1979 primul album - „Apres lʼApocalypse – une nuit, un 
lâche” și îi decernează, în același an, „Prix Spatial”.

Datorită  succesului  său  internațional,  revistele 
românești  își  pun  paginile  la  dispoziție  pentru  Sorin 
Anghel, astfel că desenatorul începe să publice în Cute-
zătorii, Vacanța Cutezătorilor, Lumea copiilor istorii amu-
zante pe teme istorice, contemporane sau SF. Cu doi ani 
înainte de căderea regimul comunism,  în perioada cea 
mai  dificilă  pentru  autor,  lucrează  la  un  proiect  BD 
intitulat  sugestiv  „Zidul”.  Imposibilitatea  de  a  publica 
acest album la Paris i-a inspirat noi benzi desenate, le-
gate de viața emigranților.

Când,  în sfârșit,  creativitatea lui s-a putut exprima 
liber în România, a introdus un nou gen la noi: banda 
desenată  politică,  publicând  în  Expres  Magazin și  în 
Cotidianul Românesc „Noile cărți ale junglei” (o satiră a 
conducerii  politice,  cu  personaje  animaliere,  în  24  de 
episoade).

În 1990-1991 a publicat mai multe benzi desenate 
în  revistele  Orion,  Imago sau  Baby  Star.  Împreună cu 
prietenii  săi  (Arapu,  Marinescu  și  Tănase)  încearcă 
relansarea  în  România  a  modelului  revistei  Peur,  sub 
numele  Sfinx.  Această  tentativă  este  împiedicată  de 
realitatea economică. În anii următori a publicat „Olimpul 
vesel ”și „Uimitoarele aventuri ale lui Boby Boy” în  Top 
Junior,  iar  în  1996-1997  -  „Home,  Sweet  Home”  și 
„Emigrant” în Quadrat. Ultima sa apariție în lumea benzii 
desenate datează din 2005, în revista Carusel.

În  prezent,  la  Palatul  Copiilor  din  București,  Sorin 
Anghel continuă să deseneze și să combine maniera de 
a povesti prin imagini cu universul păpușilor animate.

„Atelierul pictorului, un tablou 
genial al lui Vermeer. Artistul văzut din 

spate se pregătește să picteze o 
alegorie...  Dar dacă, dintr-un motiv sau 
altul, personajele dispar și rămâne doar 

atelierul gol... și noi, spectatorii, 
obligați să asistăm neputincioși la 

atacul tăcut și lent al timpului asupra 
materiei?... Din păcate, degradarea 

materiei alterează și spiritul...”

„Pentru m
ine, ba nda desenată a fost o preocu pare constantă . Când am

 avu t ocazia să pov estesc, dacă m
i se 

oferea opțiune a, am
 făcut-o în  BD

... U
neori, c ând schim

bam
 planșeta de de sen cu șevalet ul, am

 încercat  
pictând să surp rind m

ișcarea m
ateriei și trece rea tim

pului, la  fel ca într-un com
ics.

4 a r tb a n d ă  d e s e n a t ă
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Dan Adomnicăi:  Bună ziua dom' profesor.
Sorin Anghel:  Bună Dane, încerc să intru direct 
în subiect, ca să nu-ți mănânc timpul.

Cum ați  întâlnit  banda desenată și când v-ați 
îndrăgostit de ea?
B.D.  este  singura iubită  pe care soția  mea nu 
este geloasă, poate un pic îngrijorată că relația 
dintre mine și cea de-a noua artă durează de 40 
de ani și nu dă semne că se va încheia foarte 
curând...  dacă  e  neapărat  nevoie  să  dau  un 
răspuns direct,  atunci  haide să leg începuturile 
mele  de  revista  Vaillant, ce  avea  să  se  trans-
forme în revista PIF, revistă a partidului comunist 
francez, dar cu un mesaj politic foarte subtil. De 
fapt, întreaga generație BD, din care fac parte, își 
are declicul profesional legat de această revistă. 
Într-un sistem sufocat  de  represiune  la  nivelul 
intelectului, revista PIF era o gură de aer atât de 
necesară!

Ce personaje ale vremii v-au captivat?
Băiat fiind, eram captivat de seriile de aventură, 
cum ar fi Teddy Ted, o serie super antrenantă cu 
cowboys sau  Bob Mallard, un serial  pasionant, 
desenat de un mare grafician francez, pe care îl 
cunoaște și  generația  de astăzi,  dar cu un alt 
titlu pe care l-a desenat mai târziu,  Rahan, co-
lecție  editată  în  România  de  trustul  de  presă 
Adevărul.

Comics sau benzi desenate?
Bineînțeles, bandă desenată! În acei ani Româ-
nia era profund francofonă, era o rușine să nu 
vorbești limba franceză, drept pentru care cam 

toate  informațiile  veneau din  zona vest  euro-
peană. Firește că și în SUA erau multe serii foar-
te interesante, dar lucrul acesta aveam să-l aflu 
mult  mai târziu, când ZIDUL avea să fie dărâ-
mat. Știi cum se spune: „Prima iubire nu o uiți 
niciodată!”. Oana, fiica mea nu înțelege cum de 
nu  am  informații  totale  despre  muzica  anilor 
mei, eu fiind un fan rock în anii '70-'80. Îi este 
greu să înțeleagă, crescută în incredibila epocă a 
net-ului,  facebook-ului și  a computerului, că în 
general o generație ca a mea primea feliuțe din 
viață și niciodată nu avea imaginea de ansamblu 
a vieții! Târziu am aflat ca SUA e grozavă și când 
vine vorba de B.D. Dar pentru mine era cam târ-
ziu să mai pot schimba macazul.

În secțiunea „Pruncia” de pe site, ce reper ați 
avut ca artist  al domeniului? Din țară sau din 
lume?
Când am început să descopăr că părul  de pe 
față  se  îndepărtează  cu  ușurință  și  cu  multe 
tăieturi cu un banal aparat de ras, am aflat, din 
șoapte rostite tainic pe la ureche, de mișcarea 
UNDERGROUND din  SUA.  Revolta  unor  artiști 
americani  care  nu  mai  suportau  canoanele  și 
parantezele  în  care  erau  cantonați  de un stat 
sclerozat. Să nu vă imaginați că doar pe la noi 
se practica cenzura, dragii moșului! 0, nu, cen-
zura este o pacoste care trăiește printre noi de 
când  am  început  să  folosim  creierul!  Robert 
Crumbs e un artist genial al acelor timpuri, care 
vorbește despre sex, droguri și relația stat-indi-
vid, nu neapărat cu tonul unui anarhist, ci chiar 
critic, dar spre deosebire de tonul artiștilor agre-
ați  de „establishment”,  textele  și  desenele sale 
erau  lipsite  de  ipocrizie...  Cautați-l  pe  net: 
MERITĂ!!!

Ne împărtășiți ceva despre primii pași ai benzii 
desenate?
Toate epopeele care s-au păstrat, fie că e vorba 
de ILIADA, ODISEEA sau ENEIDA, sunt  într-un 
fel benzi desenate. Stilul lor epic, greu de citit 
astăzi  dar,  presupun,  atât  de  pasionante  în 
vremea lor, când un menestrel era pe post de 
internet, televizor și teatru la un loc și le decla-
ma în piața publică! Dar prima dovadă concretă „.
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în prezent elev 

în clasa a XIII-a 
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și greu de distrus de bandă desenată din istorie 
este  și  rămâne  necontestată:  COLUMNA  LUI 
TRAIAN!

Există influențe ale unor artiști în stilul dvs. de 
lucru?
Influențe? Sigur că da, orice citesc nou și e de 
bună  calitate  mă  face  să  schimb  direcția  de 
mers, măcar cu o fracțiune de milimetru, fără să 
renunț  total  la  convingerile  pe  care  mi  le-am 
format. Mi-e teamă de clipa când nu o să-mi 
mai placă nimic și nimic nu o să mă mai atingă, 
presupun că  asta  ar  fi  definiția  unui  zombie... 
sau a unui reacționar!

Care  desenator  al  domeniului  este  supus 
„invidiei" dvs?
Personal, îi invidiez pe toți... fiind prof de desen 
și uneori de BD, sunt momente când ajung să fiu 
gelos pe câte o idee originală apărută în capul 
unui copilaș. De multe ori mă întreb dacă ce fac 
este  viabil,  dacă  mesajul  e  clar,  dacă  poanta 
ajunge la cititor, de fapt partenerul meu de joc. 
Căci arta ce este altceva decât o formă elevată 
a jocului?

Vă regăsiți în planșe? Ați găsit acolo lumea de 
care aveți nevoie în interior?
Banda desenată este o artă totală. A apărut în 
forma pe care o cunoaștem astăzi în SUA, pe la 
începutul secolului trecut, în cotidiene, dintr-un 
motiv  pe care  mi-e  aproape rușine să-l  recu-
nosc: în America de abia civilizată, erau o mulți-
me de semianalfabeți care urmăreau cu degetul 
literele, poate pricep mesajul editorului. Dar ce 
fericiți și inteligenți se simțeau atunci când price-
peau  cele  3-4  casete  desenate  ale  unui  strip 
cotidian, cu text redus la minim si cu onomato-
pee pe post de zgomote dinamice! Din fericire, 
o  artă  primitivă  și  stângace  care  a  evoluat. 
Astăzi,  BD îți  permite să te exprimi total,  indi-
ferent  de  complexitatea  mesajului.  Important 
este să stăpânești tehnica narațiunii, ceva noți-
uni de desen, dar nu neapărat foarte multe și un 
anumit feeling al decupajului story-ului, un simț 
al cadrării imaginii, foarte important în contextul 
BD,  manga sau comics de azi.

Pasionat fiind de mic de desen, am fost convins până printr-a patra că spațiul din stânga liniei de la caiet îmi  
aparține și-l dedicam consecvent și cu încăpățânare fluturilor, săbiilor și dromaderilor  
de tot felul.  Aveam lungi certuri cu toată lumea în care îmi revendicam acel spațiu, 
lucru rar pentru că de fel eram mai timid, nu foarte luptător. Pe domnul profesor Sorin 
Anghel l-am cunoscut în clasele primare, undeva în clasa a-6-a când un coleg mi-a 
vorbit  despre  cercul  de  desen  al  Palatului  Copiilor.  Așadar,  cu  toate  caietele  de 
nerecunoscut din cauza mâzgălelilor, am ajuns acolo cu niște planșe în format A3 dintr-  
un bloc de desen,  împăturite și băgate în buzunarul de la spate al  pantalonilor de 
pionier.  M-a  primit  cu  un  râs  puternic,  dar  blând,  în  timp  ce  mă  scotoceam prin  
buzunare  după desene,  amuzat  de  felul  în  care îmi  țineam eu  planșele.  Așa l-am 
cunoscut pe Sorin Anghel. Un profesor de viață, un reper, un profesionist, un OM de o 
rară eleganță morală. Cred că a fost profesor toată viața și e printre puținii pedagogi 
care modelează caractere spre a le elibera. Sorin Anghel e primul artist din România 
care a publicat un album de autor în Occident și tot el a făcut prima bandă desenată 
politică după '89. Își semnează planșele cu Ivas Anghel sau Lee Ivas și în prezent se 
lansează într-o serie de proiecte personale, dintre care site-ul și blog-ul său:

sorin-ivas-anghel.ro., sorin-anghel.blogspot.com
Partea bună din mine, normală, aplecată spre artă, e de la bunica și de la el. Sigur,  

dacă mă pun pe căutat, ajung la concluzia că mă trag și din Rembrandt, dar bunica 
avea un simt artistic special. Mulțumesc enorm profesorului și omului Sorin Anghel care 
m-a preluat... și m-a educat. Dacă îmi place ceva la mine azi, îi datorez asta.

(Dan Adomnicăi)

„arta... ce este altceva 
decât o formă elevată a 

jocului?”
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„Fii aproape de noi, aşa cum şi noi vom fi foarte aproape de tine. Va fi intim. 
Fără scenă, fără cortină, fără efecte speciale. Cu doar cerul deasupra şi câteva 

lumini. Câteva inimi laolaltă şi câteva cântece...” (Paul Arva)

Emil Bîzgă & Răzvan BorodaEmil Bîzgă & Răzvan Boroda
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Interviu cu Interviu cu 

E m i l  B î z g ă
Anca  Prisecariu: De  unde  ideea  cu  combi-
narea  elementelor  de  folclor  cu  muzică 
clasică și jazz contemporan?
Emil  Bîzgă:  Da... De unde vine. Poate fiindcă 
aceste  genuri  de  muzică  le  stăpânesc  foarte 
bine  și  fiindcă  îmi  plac.  Am  început  să  cânt 
folclor românesc. Apoi, mai târziu, undeva pe 
la 20 de ani, m-am apucat să cânt jazz cu mu-
zicieni din România și m-am trezit pe la 23 de 
ani că puteam să stăpânesc aceste stiluri bine.

Ați moștenit talentul de la cineva?
Talentul? Da, tatăl  meu a fost trompetist, sun-
tem o  familie  de  muzicieni,  cu  o  tradiție  de 
probabil  câteva  sute  de  ani.  Cum  este  zona 
Moldovei, la noi se cântă foarte mult la instru-
mentele de bas... Mai sunt fanfare sătești cum e 
și  la  Vaslui...  de acolo am moștenit  și  ducem 
mai departe tradiția.

Am citit  că  datorită  faptului  că  dvs.  cântați  
foarte  bine  și  v-ați  afirmat,  sunteți  admirat 
de celebrul Tony Bennet.
Da, Tony Bennet, e o poveste. Pur și simplu ne-
am  întâlnit  la  un  concert  de-al  meu  într-un 
restaurant cu specific românesc, a venit să mă-
nânce,  la  New  York,  unde  locuiesc.  A  venit 
acolo, eu cântam și este foarte interesant când 
cânți  undeva  și  îți  intră  pe  ușă  și  te  ascultă 
neprogramat, să zic, o mare vedetă. Tony Be-
nnet este cea mai reprezentativă voce a jazz-
ului în lume și atunci nu eram sigur dacă era el. 
După ce m-a ascultat, a venit la mine, m-a feli-
citat și am rămas prieteni foarte buni. 

Și  cum  v-ați  simțit  în  momentul  când  Tony 
Bennet v-a pus la dispoziție propriul său stu-
dio de înregistrări?

Tocmai lucram la noul meu CD și chiar căutam 
un studio. Întâmplător, am intrat pe internet și 
am văzut că Tony Bennet avea un studio pro-
priu în New Jersey și atunci l-am sunat și i-am 
pus o întrebare.

Cum  vă  simțiți  atunci  când  concertați  în 
România sau chiar în Iași?
Când vin acasă, concertele sunt cele mai grele. 
În  general,  cele  mai  proaste cântări  ale  mele 
sunt în România.

Simțiți  vreo  diferență  între  concertele  din 
România și SUA?
Da, sunt mai  bune cele din străinătate pentru 
că acolo nu te cunoaște nimeni și atât timp cât 
cânți  în  fața  prietenilor  și  în  orașul  tău, 
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așteptările sunt mult mai mari. Nu poți fi  atât 
de dezinvolt, ești acasă, iar oamenii te știu într-
un fel.

Au așteptări mari de la dumneavoastră?
Nu neapărat, ei vor să te vadă cum te știu ei. 
Iar ei se uită la tine cu apreciere sau nu.

Aveți ani de carieră în spate. Cum vă simțeați  
atunci când erați la început de drum și cum 
vă simțiți acum, când ați ajuns unde ați vrut? 
Este o mare diferență pentru că experiența își 
spune  cuvântul,  acum  sunt  mult  mai  relaxat, 
mult mai atent la ce cânt, la ceea ce fac colegii  
mei. Am început să coordonez lucrurile, ca to-
tul să fie mai profesionist, mai de calitate. Orice 
cântare de a mea contează foarte mult. Chiar 
dacă este la Iași, la New York, la Londra sau la 
Paris.

Aveți și alte pasiuni în afară de trompetă, în  
afară de muzică?
Da,  am și  alte  pasiuni.  Îmi  place  foarte  mult 
sportul.

Ce sport?
Joc tenis de câmp, îmi place și înotul și fitness-
ul.

Doriți să aveți  familie în viitor?
Acesta e un subiect foarte mare. Atâta timp cât 
trebuie să investești în tine, probabil că familia 
rămâne pe planul doi  sau relațiile sunt destul 
de compromise, ca la oricare artist

Cum a fost să vă schimbați stilul de viață? Ați  
plecat  din  România  și  v-ați  mutat  în  New 
York...
Nu  a  fost  direct.  Prima  dată  am  plecat  în 
Suedia, apoi în Germania. În Suedia mi-a fost 
cel mai greu fiindcă a trebuit să mă obișnuiesc 
cu  vestul.  Plecând  dintr-o  țară  comunistă,  nu 
aveam  nimic,  iar  comportamentul,  totul  era 
diferit.  Am cunoscut oameni acolo...  Apoi  am 
plecat în Germania, iar de acolo la New York, 
capitala jazz-ului, pentru că este locul unde se 
poate cânta jazz cel mai bine. Acolo ai starea 
de jazz pe care trebuie să o ai.

Cum v-au tratat străinii ca artist?
În  lumea  muzicală,  străinii  nu  te  tratează  în 
niciun fel. Ei te apreciază sau nu.

Iar  românii?  Ați  fost  mai  apreciat  de  către 
români?
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Bineînțeles că am fost apreciat și de unii și de 
alții.  Dar  există  problema  că  românii  nu 
investesc  în  ceea  ce  au  mai  bun,  în  talent... 
Părerea  mea  este că  au  pierdut.  Adică,  de-a 
lungul  timpului,  toți  cei  care  au  creat  ceva 
pentru  mine,  au  creat  în  afară.  România  se 
mândrește practic cu românii ce au plecat și au 
creat  în  străinătate.  Iar  dacă  eu  aș  veni  în 
România nu aș putea să creez nimic.

Deci vă vedeți peste zece ani tot acolo?
Niciodată  nu  mi-am  dorit  să  fiu  într-un  loc 
anume. Sunt un mercenar.

Dar v-ar plăcea să vă întoarceți în România?
Ce înseamnă să te întorci în România? Eu sunt 
român și am dreptul să vin, să plec, dar nu ca 
să mă stabilesc. Nu cred că România are ce să-
mi ofere. Prefer să fiu mercenar.

Cum v-a afectat faima viața personală?
Practic, cu cât știi mai multe, cu atât devii mai 
trist. Înainte gândeam diferit. Spuneam că voi fi  
mai fericit, dar nu e așa. Cu cât știi mai multe, 
îți dai seama că nu știi nimic și devii mult mai 
anxios.

Ați  dorit să vă rafinați  studiile muzicale. Din 
ce cauză?
Pentru a evolua. Fiindcă, venind din România, 
unde  nu era  nici  o  formație  de  jazz,  mi-am 
dorit să iau contact cu cei mai mari muzicieni, 
cei mai buni trompetiști și am avut norocul să îi 
cunosc  personal.  Și  sunt  foarte  fericit  că  am 
cunoscut acești oameni.

Ați cântat cu mulți artiști consacrați?
În general, odată ce ești profesionist, poți cânta 
cu cine vrei tu.

Eu  vă  mulțumesc  foarte  mult.  A  fost  o 
onoare să vorbesc cu dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc și felicitări pentru revistă.

Interviu cu 

Răzvan BorodaRăzvan Boroda
Întrebările  au  fost  adresate  alternativ  de 
către cele două eleve

Obreja  Medeea:  Când  s-a  născut  pasiunea 
pentru muzica?
Răzvan  Boroda.:  S-a  născut  foarte  devreme, 
undeva  pe  la  4-5  ani.  Pe  vremea  aceea  sin-
gurele emisiuni care se dădeau la TV erau doar 
vinerea  și  sâmbăta.  Sâmbăta  se  dădea  un 
concert cu muzică clasică și l-am văzut la TV 
de  câteva  ori  pe  unul  dintre  cei  mai  mari 
pianiști ai noștri, Dan Grigore, tânăr fiind atunci, 
în plină ascensiune. Dintre toate emisiunile date 
la TV doar acolo stăteam lipit, mă uitam de la 
început la sfârșit. Ai mei au observat asta și m-
au întrebat:
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„ - Îți place ce face?
 - Da.
 - Vrei și tu să faci ca el?
 - Da.
 - Vrei să-ți luăm un pian?
 - Da.”
Și de la șase ani am început să studiez la pian.

Alina Axinte: De ce ați ales să cântați jazz? De 
ce jazz-ul dintre atâtea genuri muzicale?
Jazz-ul l-am ales mult mai târziu... prin clasa a 
XI-a l-am descoperit. Întâmplător, am pus mâ-
na pe o casetă cu jazz și mi s-a părut foarte 
neobișnuit, dar  trezea ceva în mine. Și, evident, 
curiozitatea  m-a  făcut  să  caut  sonoritățile 
acelea, să le reproduc eu, cu mâinile mele, la 
pian, deși profesoara mea nu era încântată de 
acest lucru, dar asta am început să fac zi de zi 
în timpul liceului. Deci, practic, sursa mea a fost 
o casetă de jazz; pe vremea aceea erau cam 
greu de găsit,  cel  puțin  în  partea aceasta de 
țară.

Presupun că ați  avut și  cântăreți  de jazz pe 
care i-ați admirat...
Cel pe care l-am auzit pentru prima dată și cu 
formația lui.

A fost și cel care v-a inspirat?
El m-a impulsionat să caut să descopăr jazz-ul, 
trecând prin mai multe etape și nu am avut un 
cântăreț de jazz preferat.

Credeți că jazz-ul românesc are același nivel 
calitativ ca cel din străinătate?
Da. Sunt alții  care nu sunt de acord cu mine, 
dar  eu  cred  că  da.  Singura  diferență  dintre 
jazz-ul  european  și  cel  american  este  stilul. 
Până la urmă, jazz-ul s-a născut în America, nu 
în Europa,  europenii  venind cu lucruri  noi,  cu 
influențe  din  muzica  populară  a  fiecărei  țari, 
care, după părerea mea contribuie la calitatea 
și progresul jazz-ului cel puțin în ultimii 20 de 
ani.

Cred că aici este vorba și despre cât de bun 
este interpretul...
Cât de bun este interpretul...  interpretul este o 
noțiune destul de largă. A fi bun nu înseamnă 
doar a avea niște abilități tehnice extraordinare, 
înseamnă și o muzică de calitate care trebuie 
exprimată  într-un  anumit  fel,  plăcut.  Mie-mi 
place sa despic firul în patru, dar la acest ca-
pitol spun că un muzician cu talent, dacă inter-
pretează în așa fel încât să-i placă lui, sigur va 
place și celui ce ascultă.

Presupun că de-a lungul vieții ați avut multe 
colaborări. Care v-a inspirat cel mai mult?
Colaborări am avut foarte multe, de pe vremea 
când în Iași cânta singura trupa de jazz de pe 
vremea aceea,  adică  Skape și  am avut  de la 
colaborări  întâmplatoare  cu  instrumentiști  sau 
formații de jazz care veneau la festivalul de jazz 
din Iași, până la Mircea Tiberian care mi-a fost 
profesor la București și de la care am învățat cel 
mai mult.

Aici intră și colaborarea cu trupa  Slang  de 
asemenea...
Colaborarea  cu  Slang a  fost  și  aceasta 
întâmplătoare...
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Dar totuși v-a adus Cerbul de Aur din 2004.
Într-adevăr, s-a dovedit foarte benefică. Încă o 
dovadă că lucrurile ies cel  mai  bine când nu 
sunt plănuite.

Ce  părere  aveți  despre  publicul  și  industria 
muzicală din România?
Despre public încă am o părere bună pentru că 
s-a dovedit  că publicul  este întotdeauna  avid 
după  muzică bună. Despre industrie, nu am o 
părere  atât  de  bună  pentru  că  industria  s-a 
transformat într-un business curat, are ca scop 
un produs care să arate bine, să placă maselor. 
Industria muzicală de la noi și nu numai, vizea-
ză mediocritatea sau speculează mediocritatea 
și asta se vede cu ochiul liber și se aude.

V-ar  plăcea  să  colaborați  cu  un  artist  din 
industria muzicală de aici?
Sigur.  Sunt  foarte  mulți  artiști  nevăzuți  și 
neauziți din păcate, sau insuficient de cunoscuți 
care  fac  lucruri  extraordinare.  De  exemplu, 
Adrian Enescu îmi place foarte mult și merită să 
colaborezi  cu el  în orice fel. Cred că aș avea 
foarte mult de învățat.

Care a fost cel mai important concert?
Cel mai important concert susținut, în afară de 
Cerbul  de Aur,  cred  că  a  fost  un concert  pe 
care  l-am  avut  împreună  cu  Nicolae  Simion. 
Din păcate, locația a fost sub nivelul artistic al 
trupei, dar pentru noi nu a contat asta. A fost 
într-un oarecare bar din Iași, m-am mirat cum 
domnul Simion a acceptat să cânte într-un ase-
menea loc, dar cred că a fost cea mai intere-
santă colaborare pentru mine.

Ce  urmează  de  acum  înainte,  în  ceea  ce 
privește cariera muzicală?
Planuri sunt multe...

Care  este  cel  mai  important  sacrificiu  pe 
care l-ați făcut pentru muzică?
Nu cred că am făcut un sacrificiu pentru mu-
zică. Un compromis... Când te apuci de muzică 
faci obligatoriu un compromis. Cei care încep 
să studieze muzica de mici, nu mai au copilărie 
sau viață normală. Din punctul ăsta de vedere, 
compromisul este foarte mare pentru cei care 
studiază muzica la nivel profesionist. De altfel, 
eu consider că nu am făcut niciun compromis, 
dimpotrivă,  aș  fi  putut  face  mai  mult  pentru 
muzică. Poate nu am făcut suficient.
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Dan Horgan
meșter popular
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Dan  Horgan  s-a  născut  la  Bârlad,  în  data  de  14 
decembrie  1967.  Etimologic,  plecând  din  latină, 
călătorind  prin  germană  și  maghiară,  magister a 
devenit, în română, meșter, transferând în alt orizont 
conceptele  de  cunoaștere,  pricepere,  măiestrie  și, 
mai  ales,  capacitatea  de  a  le  transmite  și  altora. 
Aceasta  este  și  titulatura  pe  care  și-o  acordă  Dan 
Horgan,  adăugând  și  popular,   titulatură  susținută 
prin  lucrări  realizate  în  acest  domeniu,  dar  și  prin 
îndelungate practici  la Muzeul Satului și, tangențial, 
prin profesia sa de zi cu zi. 

Dan  Horgan  este,  totodată,  pictor,  un  artist 
autodidact.  Icoanele lucrate de Dan Horgan au fost  
structurate,  în  cadrul  expozițiilor  sale,  în  două sec-
țiuni: „de vatră” și „pe sticlă”. Cea dintâi categorie o 
putem considera inedită, în sensul cunoașterii, pen-
tru spațiul nostru cultural - pe plan național icoanele 
de vatră  fiind foarte  puțin  știute,  adevărate  rarități 
muzeistice,  practic  sunt  pe  cale  de  dispariție.  Ele 
erau legate nu numai etimologic de vatră, erau con-
fecționate  mai  mult  sau  mai  puțin  rudimentar,  și 
reprezentau  sfântul  preferat  al  stăpânului  locuinței, 
păzitor de orice rele, în primul rând de duhurile duș-
mănoase care ar fi putut intra pe horn. Dan Horgan, 
specializat  în  prelucrarea artistică  a  lemnului,  a  re-
înviat tradiția, confecționând și prezentând în expo-
ziție mai multe icoane de vatră.  Icoanele de lemn 
expuse au fost concepute în așa fel încât să repro-
ducă și aspectul provenit din șederea îndelungată în 
fum. 

În  ceea  ce  privește  icoanele  pe  sticlă,  con-
trazicând  canoanele  bizantine,  Dan  Horgan  exce-
lează în luminozitate, în culori calde și vii,  care im-
primă o notă de optimism funciar icoanelor sale.

Artistul  și  meșterul  popular  din Bârlad are pre-
ocupări largi în domeniul artei tradiționale. Se pre-
ocupă de confecționarea măștilor, folosind ca mate-
riale de bază lemnul și textilele, reușește să realizeze 
și  frumoase încondeieri  ale  ouălor,  domeniu  consi-
derat  prioritar  feminin,  nu  îi  este  străină  nici  arta 
mărțișoarelor. Oricând și oriunde, Dan Horgan evocă 
tradiția și  conservarea sa și,  suntem convinși  că va 
realiza obiective statornice și prețuite în timp.

(sursa: Dan Ravaru, Monitorul de Vaslui)
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statuete din lemn de tei (sculptate de Dan Horgan)
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statuete din lemn de tei (sculptate de Dan Horgan)
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The Pursuit of Art
I have always been moved to create art. It is something that I have enjoyed doing 
ever since I was a young child. The only thing that has changed for me over the years  
is  the subject  matter.   As  a  kid  I  loved drawing animals,  then eventually  I  began 
drawing people,  which  is  the subject  matter  that  I  still  enjoy  most  today.   Being 
creative is a major part of who I am.  It's one of the reasons why I enjoy teaching so 
much: I'm constantly faced with finding new and inventive ways to reach the students 
with the curriculum.  I believe that my passion for art and creativity is something that 
has been passed down through my family, from both my mother and my father. 

Some  day  I  would  like  to  create 
great, original works of art in which 
I  would  illustrate  the  beauty  of 
humanity in all walks of life.

I would really like to show-case 
the  commonalities  between  all 
human beings, which people in all 
times,  places,  and  cultures  could 
recognize  and  appreciate.   Until 
then,  I  am  still  practicing  by  co-
pying  the  works  of  great  artists. 
I'm  finding  that  the  more  I  learn 
from them, the easier it is to create 
original pieces.

My message to aspiring artists 
would be to keep doing what you 
love to do and don't limit yourself. 
Try  all  different  mediums  and 
subjects, and don't be afraid to be 
uncomfortable or out of your ele-
ment,  for  it  is  often  from  those 
types  of  situations  that  you learn 
from the most!
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What inspires 

Holly Engvall … 
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The  Three  Works  I  Chose  (although  these 
three  works  are  all  very  different,  I  chose 
them because they are all based on different 
people who inspire me):

Left: William-Adolphe Bouguereau, a French 
academic  painter,  is  my favorite  artist.   He 
portrayed  human  beings  so  realistically, 
which has been my goal ever since middle 
school,  when  my  interest  in  art  began  to 
grow.  This is a drawing of one of my favorite 
Bouguereau  paintings,  At  the  Edge  of  the  
Brook.

Right: A tribute to Salvador Dali.  It's based 
on one of his self-portraits and his painting 
Galatea of the Spheres.  Dali is actually not 
one of my favorite artists,  but a favorite of 
one  of  my  dear  friends.   It  was  my friend 
who inspired this work of art, which happens 
to be my favorite.   This piece belongs with 
the other two because my friends and family 
have  also  inspired  a  great  number  of  my 
best works. 

Below: The tribute to Bob Fosse is actually in 
homage to a  different  kind of  visual  artist. 
Fosse was a director and choreographer and 
this work was inspired by the film Cabaret, 
which he directed in 1972.  Both Bouguereau 
and  Fosse  inspired  me  to  create  multiple 
works of art in various mediums. 
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Am vizionat acest film din curiozitate. Sunt certată cu 
filmele românești care se învârt în jurul aceluiași su-
biectiv obsedant al revoluției și comunismului, pentru 
că arătăm în permanență (cinematografic  vorbind!) 
doar că avem un mare handicap, ca națiune, de înțe-
legere, asimilare și depășire a unei perioade istorice. 
Până și după 20 de ani.

Documentarul lui Andrei  Ujică părea să fie oa-
recum  altceva.  În  primul  rând  nu  era  ficțiune,  ci 
înregistrarea reală a istoriei în desfășurarea ei brută, 
iar simplisima formulă de „colaj de episoade din viața 
dictatorului” era cam nesincronizată cu premiile luate 
la  festivaluri  de  profil.  Anul  acesta  am  început  să 
vizionez foarte multe documentare (începând cu cele 
ale lui Werner Herzog) și, sincer, sunt o specie aparte 
a  genului  cinematografic,  funcționează  cu  premise 
distincte  și  au o funcționalitate  aplecată  spre  reali-
tatea imediată, reduc la minim artificiile de compo-
ziție din filmul artistic și deservesc unor interese so-
ciale, de punere în temă istorică, de educare, dar mai 
puțin  de  delectare.  Documentarele  adună mărturii, 
dau verdicte, propun analize, sunt studii de caz serios 
construite și regizorul este un om ce deține un punct 
de vedere argumentat vis-a-vis de ceea ce prezintă. 
Nu este neapărat o muncă de creație de la A la Z, ci  
o muncă de așezare, de organizare, de coerență, de 
transmitere realistă/ dramatică a unui mesaj.

Să revenim la  Autobiografia  lui  Nicolae  Ceau-
șescu, un posibil fir subiectiv al perspectivei persona-
jului central asupra propriei vieți concentrat în 3 ore. 
Nu m-a plictisit deloc. Vedeam imagini în premieră, 
de la înmormântarea lui Dej sau de la ascensiunea lui 
Ceaușescu pe  scena politicii  mondiale  și  observam 
dinamica personajului colectiv,  poporul,  redus la un 
zgomotul  puternic  de  fundal  al  aplauzelor  și  al 
zâmbetelor de mulțumire pentru așa-zisa binecuvân-
tare  coborâtă  asupra  lui.  Din  cele  9000  de  ore 
înregistrate  cu  viața  lui,  s-au  păstrat  cam 1000  și, 
timp de 2 ani, regizorul cu echipa sa a vizionat, triat, 
închegat,  pus  cap  la  cap  într-o  coerență  logică 
punctele de miez din evoluția dictatorului. Uneori te 
uiți  și  pare  neverosimil  că  un  om ca  Ceaușescu  a 
putut să își  treacă poporul  prin chinuri  și  privațiuni 
pentru un vis măreț ca transformarea peste noapte a 
României într-o țară aflată la masa țărilor comuniste 
de prim rang din lume.

Nu se pot nega niște izbânzi diplomatice pe care 
le-a avut pe scena politică, nici umorul de la Praga, 
nici  atitudinea față  de invadarea Cehoslovaciei,  nici 
construcțiile megalitice pe care le-a gândit și executat 

(Casa Poporului, Canalul Dunăre - Marea Neagră) și 
regizorul  nu include aceste  aspecte pentru a-l  dis-
culpa,  pentru  că  totul  este  văzut  prin  ochii  dicta-
torului, dar spectatorii au parte de un tablou cât mai 
cuprinzător.  Desigur,  discrepanțele  între  cum  arăta 
viața lui și  țara pe care o conducea erau infernale, 
mai  ales  pe  ultima  sută  de  metri,  și  gestul  lui 
Constantin  Pârvulescu (singurul  oponent  public  din 
timpul lui Ceaușescu) avea mai mult ca sigur în spate 
adeziunea  tăcută  a  mii  de  oameni.  Pârvulescu era 
dezamăgit  crunt  de  cum  distorsionase  Ceaușescu 
viziunea comunistă pentru a deservi propriului vis și 
și-a expus în public profundul dezacord, dar poporul 
era pe o altă grilă de nemulțumire, pe una asociată 
supraviețuirii imediate.

Ujică  include  aspecte  care  ar  putea  aduce  un 
supliment de înțelegere: întâlnirea cu Mao din China 
este  asemănătoare  unei  scene  în  care  învățăcelul 
ajunge la mentor acasă, vizitele diplomatice la Elisa-
beta a II-a, venirea lui Reagan la București, toate fac 
parte  din  grandiosul  plan,  în  care  Ceaușescu  este 
arhitectul  și  forțează toate barierele  pentru a pune 
teoria în practică, indiferent câtă minciună și sacrificii 
sunt  necesare.  Discursurile  sale  finale  sunt  evident 
diferite față de cele inițiale: văzând că poporul a fost 
leneș și  nu s-a putut  ridica la nivelul  visului său,  el 
insistă și nu cedează și, chiar dacă realizează că nu 
mai poate ajunge marele țări (foste) comuniste, căci 
rămăsese cam singur în partea de S-E a Europei, vrea 
ca măcar o parte din proiectul său mental să fie real.

Ceaușescu  este  o  viață  concentrată  în  jurul 
puterii, a coruperii pe care ambiția o realizează siste-
matic asupra spiritului uman. Îmi venea să râd amar 
când a primit titlul de Doctor Honoris Causa și a spus 
că a trebuit să devină și intelectual,  când a văzut că 
ideologia comunistă este deschisă spre toate păturile 
sociale odată instalată, dar  să nu uităm niciodată că  
doar  în  economie  și  știință  stă  puterea.  Ora  de 
discuții cu regizorul a fost aproape o lecție de psiho-
politică așezată într-un discurs coerent, dens, încât a 
fost o reală plăcerea să ascult despre demers și mun-
ca de culise.

Merită! Este un documentar-mărturie ce nu doar 
informează, ci arată perspectiva dictatorului și, odată 
înțeles  omul,  îi  sunt  înțelese  și  faptele,  chiar  dacă 
acest lucru nu anulează consecințele peste care, du-
pă cum vedem, trecem greu în timp.

M-am dus  la  „Autobiografia  lui  Nicolae  Ceau-
șescu”  având  deplină  încredere  că  o  să-mi  placă; 
poate  din  cauza  faptului  că  mă interesează  lucruri 
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care au legătură cu comunismul sau poate m-a vrăjit 
trailerul (cel cu cântecul românesc cântat atât de bine 
de o chinezoaică). Sala de la cinema Victoria a creat 
o atmosferă numai bună pentru film: mă refer deo-
potrivă  la  clădirea  în  sine  (construită  în  perioada 
comunistă) și la o parte din publicul spectator,  care 
înainte de începerea filmului, începuse să aplaude și 
să scandeze „Cea-u-șes-cu”. Să retrăiești ședințele în 
cadrul cărora trebuia să fii  prezent,  să aplauzi și  să 
lauzi,  doar  că acum nu mai  este  nimic obligatoriu, 
iată o bucurie negativă specifică estului Europei.  La 
fel ca în bancul cu esticul care, după 1991, cere în 
fiecare dimineață, la cafea, un exemplar din  Pravda, 
deși chelnerul îi răspunde de fiecare dată că Uniunea 
sovietică s-a destrămat și Pravda nu se mai editează. 
„Știu” spune omul „dar îmi place să te aud spunând 
treaba asta”.

Autobiografia ...” este după cum spune regizorul (într-
o declarație dată unei televiziuni centrale) un altfel de 
film istoric - unul în care personajele se joacă pe ele 
însele. În cazul lui Nicolae Ceaușescu arhiva de film a 
permis crearea unei  asemenea opere.  Se spune că 
am avut prima revoluție televizată - iată că avem și o 
biografie filmată - dar cu materialul clientului (ceea 
ce explică titlul).  Este așadar,  o viziune asupra vieții 
dictatorului,  obținută din materiale agreate de către 
cenzura comunistă. Fără comentariu (scris sau vorbit), 
fără titluri,  fără nicio altă formă de ghidare a spec-
tatorului (tocmai de-aici vine ineditul) filmul are co-
erență și creează senzație - s-a aplaudat,  râs,  oftat 
(uneori nostalgic); să obții un asemenea rezultat doar 
folosind imaginile  de arhivă mi  se  pare o realizare 
interesantă.

Pe de altă parte, lipsa ghidajului face filmul mai 
greu de înțeles de către spectatorul care nu cunoaște 
istoria evenimentelor prezentate. Pentru cei care s-au 
născut  aproape  de  revoluție,  nu  prea  i-a  interesat 

subiectul (și nici istoria în general), imaginile trebuie 
să fi părut sterile și foarte plicticoase. Nu-i de mirare 
că la începutul proiecției a fost un pic de forfotă până 
s-au ales cei care veniseră cu alte așteptări la un film 
istoric,  fie el și mai altfel.  O altă consecință a lipsei 
ghidajului la un asemenea film („cu materialul clien-
tului”) este că spectatorul neavizat ar putea rămâne 
cu  o  impresie  neașteptată  despre  personajul  prin-
cipal, cu totul diferită de a celui care știe istoria. Se 
întreba un jurnalist (de la un săptămânal de moravuri 
grele - ceea ce schimbă cumva sensul întrebării) dacă 
nu cumva Ceaușescu va părea un tip „mișto” pentru 
„tineri și internauți, străini și papagali”. Și îl întreba pe 
regizor  de  ce  conștiința  nu  are  replică  în  film,  să 
povestească despre „răni”, despre „cum ne-a mutilat 
Ceaușescu”. Răspunsul a fost: „Fiindcă are un rol mut.” 
Care, după părerea mea, se poate deduce din dis-
tanța aristocratică luată față de imaginile prezentate. 
E un element de subtilitate la care contribuie și ab-
sența comentariului.

Îi înțeleg pe cei care s-au săturat de filme despre 
comunismul din România și de multe ori mă număr 
printre  ei.  Însă...  avem un handicap  (cum spune și 
Dana) din cauza celor peste 40 de ani de abrutizare 
și  este  normal  ca (și)  cinematografia noastră să fie 
influențată profund de acest lucru. După o asemenea 
boală trebuie să existe o perioadă (lungă și ea) de 
convalescență,  cu  tot  cu  nervii  ei.  Iar  unele  dintre 
filme au un rol vindecător, ajută la aflarea adevărului 
și la împăcarea cu trecutul - lucruri de care avem ne-
voie. Având în vedere acest lucru mi se pare că, de 
fapt... nu sunt destule.

Putem considera filmul lui Andrei Ujică un alt pas 
(important  aș  spune  eu)  spre  întregirea  imaginii 
despre comunism, imagine la care s-au tot adăugat 
elemente în ultimii ani. E cu material „de la ei”, trebuie 
să  vedem  și  partea  aceasta.  În  plus  sper  că  sunt 
destui cei 20 de ani trecuți pentru a privi lucrurile cu 
calm, detașare și sinceritate (acum 12 - 15 ani ar fi 
fost complicat). Însă, după părerea mea, încă lipsesc 
părți importante din întreg, sunt pete oarbe în ima-
gine. Sunt aspecte pe care nu le știm, pe altele le-am 
uitat,  pe altele  nu le-am înțeles  și  lucrul  acesta ne 
afectează - cred că este un motiv pentru care nu reu-
șim să încheiem tranziția din punct de vedere moral, 
afectiv și al mentalității. După părerea mea mai este 
loc și mai este nevoie de filme despre comunism.

Aʽ  must-see for any student of 
history, political rhetoric and 

film poetics at their most 
vagrant and revelatory.ʼ

Ann Hornaday
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Miercuri,  7  martie  2012  „Balada  Soldatului”  -  medalion  regizorul  ucrainean  GRIGORI 
CIUHRAI

Acest road-movie care spune povestea scurtei permisii a unui tânăr soldat sovietic și a 
călătoriei sale în spatele frontului are o unitate remarcabilă, o simplitate a acțiunii atent 
construită, o capacitate specială de a crea personaje episodice vii și puternice și curajul de 
a emoționa,  în ciuda utilizării  convenționale  a luminii  și  a muzicii  (cu câteva excepții).  
Descoperirea  durerii  (crucea)  fiecărui  personaj  (determinată  de  ”trăirea  sub  vremi” 
dramatice), într-o lume în care două săpunuri de pe front, o năframă sau o bucată de 
șuncă sunt cel mai de preț cadou, este cheia pentru înțelegerea forței filmului. Orice alt  
comentariu ar fi o dovadă de snobism.

„Cu riscul de a repeta un truism, capacitatea unică a cinematografului de a-mi arăta 
lumi pierdute pentru totdeauna (cu fizionomiile vremii, cu locuri, gesturi, obiecte și peisaje 
dispărute)  reprezintă  forța  sa  colosală  de  seducție.  Lăsându-mă  purtat  de  poveste, 
acceptând convențiile regizorale și dramaturgice și primind, fără a mă opune, emoțiile 
transmise ingenios de combinația de imagine, sunet, muzică, dialoguri, lumină și mișcare, 
mă transpun deseori  în lumile de pe ecran,  chiar dacă știu că sunt,  în aproape toate 
cazurile, reconstituite. Plonjez fără plasă de siguranță într-o existență atât de departe de 
cele mai multe din experiențele mele cotidiene, însă atât de aproape în același timp.”

Miercuri, 21 martie 2012  - „Al 41-lea” (GRIGORI CIUHRAI)
Soldatul Maria Filatovna, o tânără femeie înrolată în Armata Roșie, participă alături de 

colegii ei de pluton la încă o bătălie împotriva "albilor", unde ea se remarcase prin curaj și 
dăruire pentru cauză și avea la activ deja 40 de ofițeri albi uciși în luptă. În această bătălie, 
cade prizonier Locotenentul Vadim Nikolayevich Govorkha,  un tânăr ofițer alb, pe care 
Maria  primește  misiunea  să-l  păzească.  Între  cei  doi  se  înfiripă,  în  timp,  o  frumoasă 
poveste de dragoste, desfășurată pe fundalul unui splendid peisaj marin, în care cei doi 
sunt izolați,  departe de sfera înfruntărilor  politice,  de clasă.  Când revin la realitate,  se 
apropie trupe ale albilor, eroina încearcă să-l determine pe iubitul ei să nu plece împreuna 
cu tovarășii săi de arme și ia o hotărâre neașteptată.

Miercuri, 28 martie 2012 - „Cer senin” (GRIGORI CIUHRAI)
„Noaptea de Revelion, 31 decembrie 1940. Soarta îl aduce pe Alexei Astahov (Erou al 

Uniunii Sovietice - Pilot de teste), la ușa Sashei Lvova, o adolescentă care, în mare taină, îl 
idolatriza.  După  22  iunie  1941,  când  Germania  ataca  Uniunea  Sovietică,  Sasha  este 
nevoită  să  întrerupă  școala,  angajându-se  ca  muncitoare,  iar  Alexei  devine  Pilot  de 
Vânătoare. Reîntâlnirea după un bombardament se transformă într-o idilă neașteptată, 
Alexei descoperind în această puștoaică, anostă la prima vedere, un suflet de o candoare  
deosebită. Alexei este trimis în misiune și este dat dispărut. Zilele și anii trec. Povestea lor  
se va reînnoda.”

Nina Drobysheva și Yevgeni Urbansky, (Sasha și Alexei), reușesc să transforme acest 
scenariu într-una din cele mai frumoase și mai complexe povești de dragoste, iertare, 
înțelegere și un altruism ieșit din comun. Până să o cunoască pe Sasha mai bine, Alexei 
era un fel de "dandi", adulat de femei, cam superficial.

Clubul  Cinefililor  Iaşi
             activităţi  primăvara  2012
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Miercuri, 11 aprilie 2012 „Într-o lume mai bună” - medalion regizoarea daneză SUSANNE 
BIER

„Care e cea mai bună dintre lumile în care e posibil să trăiești? Cea săracă, din lumea 
a treia,  cu drame umane sfâșietoare, dar <<învelită>> într-un peisaj nepământean de 
frumos  sau  cea  occidentală,  tolerantă  și  decentă,  în  care  comunicarea  nu  merge 
întotdeauna nici între părinți și copii, nici măcar între soți și violența mocnește tocmai din 
această cauză? Mergeți să vedeți filmul acesta și să primiți morala lui specială.”

Filmul începe brusc în Africa unde un doctor alb îngrijește cu calm și răbdare toți 
răniții. Știu că, oricâte ar fi, filmele cu și despre continentul negru ne dau frisoane și ne fac 
să plângem cât ne uităm la ele,  dar  apoi ne întoarcem la rutina vieții  noastre simple, 
uitând complet problemele celor din capătul de lume. Ei bine, acesta nu este și nici nu își  
propune să fie un rechizitoriu despre sărăcie, despre corupție, despre bande și clanuri,  
despre mizerie. Filmul este o minunăție, blând și clar ca apa.

Regizat exemplar de Susanne Bier, câștigător de Glob de Aur și Oscar pentru Cel Mai 
Bun Film Străin, are toate nadele să te cheme să îl vezi. Și foarte plăcut este că te scufunzi  
în el, în această poveste simplă, dar spusă frumos, cu un soi de realism și de minimalism 
nordic spart de cele mai serene și mai grandioase imagini pe care le-ați văzut în ultimul 
timp. Nu e un film dulce, are forță, putere și energie, te prinde, așa, tăcut, fără explicații 
cum este. Nu simți sexul regizorului, nu e sentimental sau liricoid, ba, dacă nu ai ști că  
cineastul din spatele camerei este o femeie, ai crede că ai în față opera poetică și lirică a  
unui experimentat corespondent de război.

Miercuri, 18 aprilie 2012 - „Frații” (SUSANNE BIER)
„Aspectul  politic  al  filmului  este  prezența militară  daneză în Afganistan,  dar  filmul 

vorbește, în primul rand, despre iubire, despre locul iubirii în stilul nostru de viață actual.”  
(Cinemagia)

Michael, comandant în armata daneză, are o carieră militară promițătoare și o familie 
reușită, alături de Sarah și cele două fiice. Fratele său, Jannick, un hoț mărunt, ce abia a  
ieșit din închisoare, e considerat rușinea familiei. Obligat să plece în misiune în Afganistan, 
Michael e dat dispărut. Pentru familia lui începe o perioadă grea. Spre surpriza tuturor,  
Sarah găsește în Jannick un om serios, gata de sprijin. Când nimeni nu se mai aștepta,  
Michael se întoarce!

Miercuri, 25 aprilie 2012 - „După nuntă” (SUSANNE BIER)
Iacob Paderson (Mads Mikkelsen) locuiește în împrejurimile orașului Bombay, India și 

ajută la conducerea unui orfelinat. El a încercat o serie de proiecte pentru a ajuta copii 
orfani, toate însă în zadar. A adoptat un tânăr orfan, Pramod, și are grijă de el. Cu o  
presiune în creștere asupra orfelinatului, care este pe punctul de a da faliment, primește o 
ofertă de finanțare de la un cetățean danez bogat, Jørgen Hannson, care poate pune 
capăt problemelor sale. Pentru a obține banii, Iacob trebuie să meargă la Copenhaga, să 
se întâlnească cu Jørgen, pentru a primi asistență financiară, și să se  întoarcă pentru a  
sărbători a opta aniversare a lui Pramod. 

Se întâlnește cu Jørgen și îi prezintă câteva casete video și susține că donând câteva  
coroane ar putea salva mai multe vieți, care altfel ar ceda la boli și infecții minore. Jørgen 
se uită la casete, dar nu arată prea mult interes. Îl invită pe Iacob sa participe la nunta 
fiicei sale, unde face cunoștință cu Helene, soția lui Jørgen, mireasa, Anna și gemenii lui 
Jørgen  –  Martin  și  Morten.  După  ceremonia  de  nuntă,  Christian  Refner,  ginerele  lui 
Jørgen, ține un discurs. Destul de neconvențional, Anna decide să țină de asemenea un 
discurs, care va distruge lumea lui Iacob, făcându-l să realizeze încet că această invitație la 
Copenhaga a fost un truc nu doar pentru a-l prinde în capcană ci și pentru a-l împiedica 
să se întoarcă în India.
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Miercuri, 2 mai 2012 „Europa, Europa” - medalion regizoarea poloneză AGNIESZKA HOLLAND
Europa Europa este un film din anul 1990 în limba germană regizat de Agnieszka 

Holland. Titlul original în limba germană este Hitlerjunge Salomon.  Filmul este bazat pe 
autobiografia lui Solomon Perel din 1989, un băiat evreu din Germania care a evadat 
Holocaustul dându-se drept un german arian de elită.

„I always wonder at how fragile and how strong we are, how evil and irrational under 
some circumstances, and how brave and compassionate at other times. We still don’t  
have  the  answers  to  some  of  the  basic  questions.  How  could  the  Holocaust  have 
happened? What are the limits of human behavior?” (Agnieszka Holland)

Un băiat evreu (Solomon Perel) este separat de familia lui în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial.  În încercarea de a supraviețui,  băiatul  profită de cunoștințele sale de 
limbă germană și rusă pentru a pretinde că este un German și pentru a-și crea relații cu  
armata  germană.  Băiatul  este  acceptat  în  Tineretul  lui  Hitler  după un timp,  iar  filmul 
urmărește povestea acestuia până la sfârșitul războiului. În încercarea de a fi acceptat de 
Germani, Solomon este nevoit să se ferească de cunoștințele și prietenii lui evrei și să se 
comporte ca și cum nu i-ar cunoaște, sau chiar să acționeze violent împotriva lor. Filmul  
este  bazat  pe  o  poveste  reală  și  prezintă  comportamentul  și  acțiunile  germanilor  în 
Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Miercuri, 9 mai 2012 - „Recoltă amăruie” (AGNIESZKA HOLLAND)
Recoltă amăruie (în germană:  Bittere Ernte) este un film din anul 1985 regizat  de 

Agnieszka Holland. Acesta a fost nominalizat pentru Premiul Academiei pentru Cel Mai 
Bun Film Străin.  Acesta se bazează pe un roman scris de Hermann Field și Stanislaw 
Mierzenski în timp ce aceștia au fost închiși de către guvernul polonez în anul 1950.

În iarna anului 1942-1943, o familie de evrei sare dintr-un tren care trece prin Silezia.  
Ei sunt separați în pădure, și Leon, un țăran local, descoperă femeia, Rosa, și o ascunde în 
pivnița lui. Leon este un burlac catolic de vârstă mijlocie. El nu ii spune femeii că a văzut 
semne că soțul ei este în viață și o imploră să-l iubească.  Rosa i se oferă lui Leon cu  
condiția  ca  acesta  să ajute  un evreu  local  care  are  nevoie  de  bani.  Leon  plătește  și 
dragostea dintre cei doi începe să se dezvolte, dar apoi supunerea țărănească a lui Leon 
și empatia sa limitată duc la tragedie. La sfârșitul războiului, o rază de soare vine dintr-un 
loc neașteptat.

Miercuri, 16 mai 2012 - „Muza lui Beethoven” (AGNIESZKA HOLLAND)
Când o tânără studentă la Conservatorul din Viena acceptă să lucreze pentru Ludwig 

von Beethoven, ea își dă seama curând că destinul ei va fi mereu unit de cel al celebrului  
muzician  clasic.  Simfonia  a  9  a  lui  Beethoven  este  pe  cale  să  își  facă  debutul,  dar 
producătorul acestuia, Herr Schlemmer, este pe moarte. Având mare nevoie de cineva 
care să completeze partitura, Schlemmer o găsește pe ambițioasa studentă, Anna Holz; 
aceasta acceptă imediat, deși este avertizată că Beethoven este o persoană extrem de 
dificilă. Anna începe procesul istovitor de copiere a celei mai mari opere a compozitorului,  
iar bunătatea și duioșia ei îl fac pe Beethoven să considere această colaborare drept o 
adevărată binecuvântare, care îl va determina să producă muzica sublimă pe care a lăsat-
o în urmă. 

Când Anna își face curaj și îi arată compozitorului câteva din creațiile proprii, duritatea 
părerilor  acestuia  o  fac  pe  sensibila  tânără  să  anuleze  colaborarea.  Hotărâtă  să 
părăsească Viena și să se căsătorească cu devotatul Martin, Beethoven o găsește repede 
pe Anna și o obligă să aleagă între dragoste și datorie.
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Grigori Ciuhrai
În  1956,  Grigori  Ciuhrai  dobândea un important  premiu la  Cannes  cu un film  ce 

anunța o ruptură de cinematograful oficial, conformist,  academic. Adoptând nuvela lui 
Boris  Lavreniev  Al  41-lea (ce  mai  fusese  transpusă  pe  ecran  în  1927,  de  Iakov 
Protozanov), trista poveste de dragoste dintre o tânără combatantă în Armata Roșie și 
prizonierul ei, un ofițer alb, cineastul a vrut să atragă atenția că „Revoluția și Războiul civil  
nu înseamnă numai fapte pozitive, ci și evenimente tragice”. Peste trei ani, în 1959, Grigori 
Ciuhrai cunoștea din nou un succes de răsunet cu  Balada Soldatului, o cronică lirică a 
unor scurte întâlniri omenești ale tânărului aflat într-o permisie de câteva zile. „Înainte de 
toate, soldatul este un om, asta am vrut să spun”. 

Susanne Bier
Susanne Bier s-a născut în Copenhaga, Danemarca. A studiat arta și arhitectura la 

Universitatea  din  Ierusalim,  înainte  de  acceptarea  ei  la  Școala  Națională  de  Film  din 
Danemarca,  unde  a  abosolvit  în  1987.  Ea  a  început  să  regizeze  diferite  filme  în 
Danemarca și Suedia, primul ei succes comercial fiind comedia romantică The One and  
Only (1999). Cel mai bine este cunoscută pentru filmele Frații (2004), După nuntă (2006) 
și Într-o lume mai bună (2010).

Agnieszka Holland 
Agnieszka Holland s-a născut la Varșovia, Polonia, dar s-a dus în Cehoslovacia pentru 

a studia regia de film la FAMU din Praga. Și-a început cariera de film lucrând în Polonia, 
cu Krzysztof Zanussi ca director asistent, și Andrzej Wajda ca mentorul ei. Ea a scris mai  
multe scenarii  cu Wajda înainte să-și  regizeze propriile filme,  care au câștigat  curând 
premii la festivalurile de la Cannes (1980), Gdansk, Berlin (1981), Montreal (1985, 1987) și 
Globul de Aur (1991). În Statele Unite este cunoscută cel mai mult pentru filmele Recoltă  
amăruie, Europa, Europa, Olivier, Olivier și Grădina Secretă. 
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Informațiile au fost preluate parțial de pe blogul Clubului Cinefililor 
Iași, cu acordul coordonatoarei clubului, Dana Abageru. Au fost 
completate cu informații de pe Wikipedia sau IMDb selectate și 

traduse de Alexandru Pavel, elev în clasa a X-a B, LNI
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Experiențele umane definitorii pentru identitatea unui 
om se întâmplă uneori pe neașteptate și devin sis-
teme de referință ce nu pot fi date deoparte în viața 
ulterioară. Pentru Joe Simpson și Simon Zates pasiu-
nea  pentru  munte  era  o  punte  de  legătură,  căci 
amândoi își doreau să-și testeze limitele de rezistență 
prin abordarea unor vârfuri aparent inaccesibile. Răs-
punsul  la provocarea pentru o verticalitate ca Siula 
Grande  (Peru),  ce  se  refuzase  până  atunci  pasului 
uman, i-a costat o schimbare profundă în modul de a 
fi și de a se raporta la viață și la ceilalți. 

Cele două nume sunt ființe reale și personaje în 
cartea  Culmile neantului, apărută în 1988, un jurnal 
de călătorie și  de memorie,  prin care Joe Simpson 
trăiește  retrospectiv  expediția  montană  în  Siula 
Grande din 1985.

Maniera sa de a povesti  a fost  atât  de cople-
șitoare încât Kevin MacDonald a ecranizat cartea în 
documentarul Touching the Void, apărut în 2003.

Filmul este excelent realizat, cu unghiuri ce sur-
prind munții în adevărata lor frumusețe și splendoare, 
dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult este că, pe 
tot parcursul derulării, privitorul trăiește odată cu Joe 
experiențele sale și îi este alături din punct de vedere 
emoțional,  la  fel  ca  și  în  carte.  Regizorul  este  de 
apreciat din acest punct de vedere pentru că s-a axat 
pe trăirea personajului și pe drama acestuia, reușind 
să redea într-un mod spectaculos  povestea tensio-
nată a montaniardului Joe și a partenerul său, Simon.

Amândoi  au  pornit încrezători în  1985, spre Vf. 
Siula Grande (6.356 m) din Anzii Peruvieni, pentru a-l 
cuceri. După câteva zile de pregătire, acomodare cu 
muntele și așteptare pentru o vreme favorabilă,  cei 
doi  și-au  făcut  rucsacurile  și  au  plecat  în  marea 
călătorie. Emoțiile i-au cuprins după ce au luat hotă-
rârea, iar Joe începuse să se îngrijoreze („Dacă ceva 
nu merge bine? Nu ne trebuia mult să murim. Am 
realizat cât de singuri am ales să fim și m-am simțit 
mic.”), însă sentimentul de încredere în reușită era mai 
puternic, iar cei doi tineri s-au aventurat către  vârf. 
S-au cățărat pe spatele muntelui destul de repede, 

norocoși că totul mergea bine și bucuroși că vor fi 
primii ce vor cuceri fața de vest a Siulei Grande. Parcă 
erau  pe  acoperișul  lumii  („Simțeam  seva,  căldura, 
sângele și puterea curgând. Era bine.”), și au profitat 
din plin de momentul ajungerii pe vârf și de liniștea 
prezentă,  meditând  asupra  performanței  lor 
incredibile.

După vreo trei zile și  jumătate s-a întâmplat  o 
nenorocire: Joe și-a rupt piciorul. Au avut un moment 
de tăcere, de pus ordine în gânduri, de încercat să ia 
decizia corectă, cu toate că răspunsul le era deja cu-
noscut amândurora: Simon trebuia să coboare singur, 
iar Joe avea să fie lăsat în urmă. După îndelungate 
momente de meditare asupra problemei au hotărât 
amândoi  că  vor  continua  împreună  atât  cât  vor 
putea, urmând ca Simon  să-l ancoreze pe Joe și să-l 
coboare  cât  ținea  frânghia.  Această  decizie  contu-
rează și mai mult încrederea lor în capacitatea de a 
depăși o situație dificilă, forțând limita omenească și 
mergând  pe  principiul  „vom reuși”,  negând  posibi-
litatea de a rămâne Joe în urmă.  Dând dovadă de 
încăpățânare că vor ajunge cu bine la bază, cei doi 
montaniarzi pun ideea în aplicare și, din fericire, au 
reușit să coboare destul de mult. Ca și data trecută, 
când  situația  de  „totul  e  bine”  a  fost  sabotată  de 
accident, acum s-a întâmplat același lucru: după co-
borâri  repetate și dureri  îngrozitoare,  Joe ajunge la 
un moment dat să atârne într-un gol imens, agățat 
numai de frânghie.

Din  cauza  vremii  copleșitoare  și  a  disperării, 
Simon a luat decizia de a tăia coarda, nemaiprimind 
niciun  semn  de  la  partenerul  său,  iar  Joe  a  fost 
aruncat  aruncat  în  crevasa  ce  se  vedea  dedesubt. 
Surprinzător chiar și pentru el, Simpson nu a murit, 

"Cine nu se urcă pe munte nu 
cunoaşte înălţimea cerului" 

(proverb chinezesc)

Culmile Neantului
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furtună, care îmi lăsa răgaz să mă minunez de 
ceea ce făceam şi să resimt o îndoială neplăcută 
că probabil îmi pierdeam controlul - eram aici 
din pură plăcere sau din egoism?”
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însă frica, foamea și setea l-au copleșit  și acesta își 
pierdea încet încrederea în sine și orice speranță de 
viață.  Totuși,  reușind să-și  adune gândurile  și  hotă-
rând că trebuie să ia o decizie, să lupte în continuare 
și să nu rămână neputincios așteptând ca moartea 
să-l prindă din urmă, Joe a început să coboare mai 
mult în întunericul izbitor al crevasei. Această decizie 
șocantă i-a salvat viața până la urmă, conducându-l 
către un ochi de lumină și scoțându-l pe ghețar, de 
unde  cu  ultimele  puteri  s-a  târât  dureros  pană  la 
bază și l-a revăzut pe Simon care era devastat sufle-
tește.

Ni se prezintă o experiență traumatizantă, care i-
a făcut pe cei doi  tineri să se uite din alt  unghi la 
viață, să o măsoare altfel și să-și pună niște întrebări 
în legătură cu ce s-a întâmplat. Amintirile bine înră-
dăcinate  ale  ghețarului  și  a  munților  înconjurând 
morenele, cu siguranță îi face pe cei doi montaniarzi 
să se gândească cu spaimă la frica prin care au trecut 
în acele zile. 

„Apoi am văzut fața de vest a lui Siula Grande 
și am simțit un tremurat de frică [...] M-a făcut să 
îmi  pun întrebări  asupra  persoanei  care am fost 
atunci, cu câțiva ani în urmă. [...] Unde dispăruseră 
imboldul și pasiunea de altădată? Cum de mi-am 
pierdut acel sentiment al invincibilității, încrederea 
născută din tinerețe, prea mult testosteron și prea 
puțină imaginație?”(Joe Simpson - iulie 2002).

Personal,  numai  încercând să-mi imaginez,  pot 
spune că nu aș rezista unei astfel de încercări. În film 
sunt surprinse foarte bine expresiile celor doi și, oricât 
ar încerca să ascundă acele sentimente și emoții din 
spate,  ele  ies  în  doze  mici  la  suprafață  și  rămân 
nemișcate. În mod cert, e mult mai mult în sufletul lor 
-  trăiri  ce nu își  găsesc echivalentul  în cuvinte,  dar 
există.  Am încercat  să  mă gândesc  puțin  la  timida 
mea experiență cu muntele și am încercat să îmi aduc 
aminte un moment de frică măcar, să am ceva pentru 
a compara cu povestea celor doi. Nu am găsit nimic 
în comun, doar acel sentiment de libertate, de împli-
nire  și  de fericire  unică pe care îl  găsesc numai  la 
înălțime, în aerul tare și proaspăt; acea deconectare 
de tot ce nu e necesar pentru suflet, de aglomerația 
din oraș sau de grijile de zi cu zi. Și astfel, am reușit 
măcar puțin să îi înțeleg pe Joe și Simon, care tânjeau 
la fel sau chiar mai mult după aceste trăiri ce te fac să 
devii un alt om și să îți dorești un dialog cât mai lung 
cu muntele, care te face să te simți extraordinar.

  

© driftersguild.blogspot.com

„Viața poate să-ți ofere surprize nebănuite. 
Mă voi supune sorții, voi încerca s-o păcălesc, 
sau îmi voi încerca destinul?
Nu voi ști niciodată.”
(Joe Simpson, iulie 2003)
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Ten Minutes Older (2002), este un proiect 
cinematografic compus din două compilații 
intitulate „The Trumpet” și „The Cello”.

Proiectul a fost conceput de producătorul 
Nicolas McClintock ca o reflecție a temei 
timpului. Cincisprezece regizori au fost solicitați 
să își creeze propria viziune despre timp, pe 
parcursul a zece minute de film.

În cadrul seriei „Ten Minutes Older”, regizorii 
celor opt filme de scurtmetraj, folosindu-se de 
tehnologie în cele mai inovatoare și provocatoare 
modalități, prezintă, cu o completă libertate 
creatoare, perspectiva lor despre timp și 
relatează toate experiențele umane: nașterea, 
moartea, dragostea, sexualitatea, dramele de 
actualitate, istorie și mituri antice.

Bernardo Bertollucci prezintă, în „The Cello”,  propria 
sa viziune despre timp, având la bază o pildă indiană. 
Pe  parcursul  celor  zece  minute,  sunt  transmise 
învățaturi religioase:  prețuirea valorilor sufletești  mai 
mult  decât  o  îmbinare  multiculturală  bizară,  care 
surprinde  întâlnirea  întâmplătoare  a  unui  imigrant 
indian  cu  o  tânără,  plăcerile  vieții,  precum  și 
imposibilitatea  de  a  schimba  fundamentul  propriei  
personalități, radăcinile  sale.  Filmul  este  despre  o 
italiancă și  un iranian,  căsatoria  celor  doi,  tentațiile 
extraconjugale și ciudata despărțire. 

Scurtmetrajul este subintitulat „Poveste cu ape” 
(„Histoire  d'eaux”)  având  ca  sursă  de  inspirație  un 
cunoscut mit indian, povestea lui Narada - supusul 
ideal. Vishnu, unul dintre zeii supremi ai hinduismului, 
i  se  arată  tânărului  pe  neașteptate.  Curios  privind 
secretul  existenței  sale,  Vishnu  îi  spune  că  va  afla 
răspunsul  numai  dacă  se  scufundă  intr-o  piscină. 
Narada se supune poruncii  zeului și  odată intrat în 
apă, parcurge o nouă viață. În această nouă existență 
el este o femeie care duce o viață fericită, dar a cărei 
soartă se schimbă după câțiva ani, când un conflict 
izbucnește între  soțul  său și  tatăl  acesteia,  în urma 
căruia ambele familii  mor. Ea arde cadavrele pe un 
rug, și decide să se alăture acestora, moment în care 
flacăra se transformă într-un bazin care o conduce 
spre viața anterioară.

Într-o altă variantă a acestui mit, Narada îi cere 
lui Vishnu să îi dezvăluie secretul puterii sale. Acesta îl 
duce pe tânăr  în deșert  și  îi  cere să îi  aducă apă, 
întrucât vede în zare niște cabane. Narada pleacă să 
ceară  apă,  însă  pe  drum  întâlnește  o  frumoasă 
domnișoară  și  uită  complet  de  sarcina  sa.  Se 
căsătorește în scurt timp cu aceasta, devenind tatăl a 

trei copii. Un potop se abate asupra satului în care 
trăia,  spulberând tot în calea sa:  nevasta și  cei  trei 
copii, chiar și pe Narada care se trezește din nou în 
mijlocul deșertului, alături de Visnhu.

Pe  lângă  tema  principală,  timpul  efemer, 
regizorul Bernardo Bertollucci accentuează motivele 
religioase din cultura hindusă. Astfel, bătrânul prezent 
la  începutul  și  finalul  filmului,  cel  care  îi  cere  lui 
Narada  să  îi  aducă  apă,  are  rol  simbolic,  fiind  o 
întruchipare a zeului Vishnu. Alături de acesta există 
și  alte  elemente  cheie.  Apa  simbolizează  energia 
zeului hindus, lipsită de bariere și neperisabilă. Potrivit 
mitologiei  lui  Vishnu,  apa  reprezintă  infinitul,  forța 
nemărginită. Este prezent simbolul muzical -  flautul, 
cel  care  în  credința  indiană  înseamnă  emițător  al 
sunetului  primordial.  În  aceeași  credință hindusă se 
menționează animalul  sfânt,  vaca,  fapt  care explică 
cele două cadre, de la începutul și sfârșitul filmului, 
focalizate  pe  ochiul  uneia  dintre  vitele  păzite  de 
bătrân.  Despre  zeul  Vishnu  se  spune  că  are  zece 
avataruri (umane sau animale) dintre care unul este 
animalul sacru, vaca. Această întruchipare a divinității 
hinduse vine în susținerea credinței  că misiunea lui 
Vishnu este să protejeze oamenii și să redea ordinea 
pe pământ, arătându-se acestora când există pericole 
în jur.

Scurtmetrajul  „Histoire  d'eaux”  este 
transpunerea  în  cotidian  a  unei  învățături  potrivit 
căreia căutarea înțelepciunii este de departe cea mai 
iluzorie  și  subtilă  cale  pentru  mintea  umană. 
Construcția  existenței  noastre  psihice combinată  cu 
modul  imperfect  al  percepției  senzoriale,  întunecă 
esența naturii  universului.  Cele  zece minute câștigă 
noi înțelesuri, și, astfel, trăim o experiență intrigantă și 
incitantă, în care căutarea iluminării  devine disoluția 
realității egocentrice.
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Alexandrescu Daniel: Ca să nu începem chiar 
pe  un  ton  oficial,  îți  spun  în  primul  rând 
„bine  te-am găsit,  Cătălina!”.  Spune-ne mai 
întâi  câteva  lucruri  despre  tine!  Cine  este,  
pentru cei din jur, Cătălina Dănilă? 
Cătălina Dănilă: Hristos a înviat! Bine v-am găsit 
acum, urare pe care o fac și în speranța multor 
revederi  de  acum  înainte.  Sunt  tânără,  chiar 
foarte  tânără  aș  putea  spune.  Am  18  ani  și 
urmează să termin în câteva luni un liceu tehnic 
care nu are legătură prea mare cu deschiderea 
mea spre lumea culturală. Pentru cei apropiați 
sunt  prietena  Cătălina,  iar  pentru  ceilalți 
scriitoarea Cătălina. Locuiesc în Tg. Neamț, un 
mic  oraș  apropiat  de  mănăstirile  nemțene, 
lucru care mi-a oferit o șansă în plus, aș spune 
eu, în ceea ce privește viața religioasă.

Romanul  tău,  „Lacrima  Sufletului.  Crâmpeie 
de Poveste”,  se numește doar Lacrima sufle-
tului. „Crâmpeie de poveste” este titlul inițial  
al  lucrării,  este  practic  debutul  tău  în  arta 
scriitoricească.  Cum  s-a  născut  povestea  ta 
impresionantă  și  care  a  fost  imboldul  care 
te-a determinat să faci acest pas?
Totul  a  început  dintr-o  lacrimă… Înainte  de  a 
lansa primul roman, am scris nenumărate arti-
cole la care am primit foarte multe mulțumiri 
din partea tinerilor. Atunci a pornit ideea de a 
scrie  un  roman,  apoi  al  doilea…  și-așa  mai 
departe.  Imboldul  propriu-zis  a  fost  legat  de 
rugămințile  tinerilor  care  vroiau  neapărat  să 
citească o carte originală scrisă de un om de 
vârsta lor. Și atunci m-am hotărât să scriu. De 
fapt,  Lacrima  sufletului s-a  odihnit  în  ochii 
tuturor cititorilor ei… pentru că fiecare tânăr s-a 
regăsit într-o oarecare măsură în povestea ei.

Pentru cei  care nu au citit încă romanul tău, 
ai  putea, te rog, să spui câteva cuvinte care 
să ne dezvăluie o parte din povestea roma-
nului?  (Nu  toată,  pentru  că  vrem  să  lăsăm 
cititorii curioși să citească singuri!)
Lacrima  sufletului  este  mai  mult  decât  o  po-
veste: este o lecție de viață, din care, consider 
eu,  orice  tânăr  are ce învăța.  Este  o  carte  în 
care zâmbetul se îmbină atât de bine cu lacri-
ma, încât reușește să demonstreze cu ușurință 
că  și  tristețea  poate  oferi  o  rază  de  fericire. 
Romanul  prezintă  povestea  unor  liceeni,  care 
se  întâlnesc  după  mulți  ani  în  locuri  la  care, 
atunci când erau tineri, nu se gândiseră nicio-
dată… Însă nu vă voi spune mai multe, tocmai 
pentru a vă lăsa să descoperiți singuri…!

Toți marii  scriitori aveau un loc special unde 
îi năpădea inspirația. Care este acel loc mis-
terios al Cătălinei Dănilă?
Inspirație… E greu să găsesc acum un loc, însă 
cert este că am nevoie de un loc în care să fie 
foarte  multă  liniște.  Natura  este cea  care  îmi 
oferă cel mai bun loc: lângă un lac, lângă un 
copac… lângă o bucată de cer sau poate lângă 
o lacrimă. Scriu oriunde, însă ceea ce vreau să 
am este liniștea exterioară și interioară.

Scrii  tot timpul? Dacă nu, îți alegi momentul 
sau pur și simplu o faci oricând simți nevoia 
și găsești ocazia prielnică de a scrie?
Nu îmi programez niciodată când să scriu, însă 
nu se întâmplă des să nu am starea necesară 
pentru a scrie. Nu, scriu oricând simt nevoia să 
scriu. Știți cum e? Ca atunci când îți este sete. Îți 
poți  potoli  setea  doar  bând  apă;  așa  e  si  la 
mine; nu pot trăi decât scriind.

interviu realizat 
de
Daniel
Alexandrescu
în colaborare cu
Cristina 
Alexandrescu
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Cătălina Dănilă este elevă în clasa a XII-a a Colegiului Tehnic „Ion Creangă” din 
Tîrgu Neamț. Primele încercări în ale scrisului le-a făcut la revista liceului - 
Ipoteze. „Am scris mai multe articole, din care amintesc Lacrima  sufletului,  
Crîmpeie de poveste,  începînd  din clasa a IX-a.  În timp  s-au adunat peste 30 
de materiale”. Nu și-a imaginat că emoțiile ei vor prinde contur într-un volum 
apărut în anul 2011 – Lacrima sufletului.
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În  încheiere,  trebuie  să  spun  că  am  auzit 
zvonuri  că  acest  roman  al  tău  este  doar 
primul volum, al  doilea volum urmând să fi  
apărut  anul  acesta  în  luna  martie.  Va  mai 
apărea? Și dacă a apărut deja, ne poți spune 
unde l-am putea găsi?  Pentru că  sunt sigur 
că cititorii abia așteaptă!
Zvonurile  sunt parțial  adevărate.  Un al  doilea 
roman deja a apărut, însă nu este volumul doi. 
Prima  mea  carte,  Lacrima  sufletului,  este  un 
roman de sine stătător și  nu are niciun fel  de 
legătură  cu  al  doilea,  cu  Mi-e  dor  de  Tine,  
Doamne.  Momentan,  doar  cel  de-al  doilea 
volum mai poate fi achiziționat, în special de la 
marile librării  online.  Primul  roman are stocul 
epuizat  deja.  Însă  multe  detalii  despre  acti-
vitatea mea găsiți pe blogul meu.

www.ecatherine.wordpress.com

Îți mulțumesc pentru timpul acordat, și închei 
cu vorba ta atât de simplă, și totuși, atât de 
cuprinzătoare: „Doamne ajută!...”.
Doamne ajută!
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la ironiala ironia
enen

„„ Don Quijote”Don Quijote”
grafică background: Raul Ștefan Blăniță (LNI, XB)

 Andrei Dănilă
S-a născut la 20 noiembrie 1977, la Suceava.
Absolvent al Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare”, din 

Suceava (1996) și al Facultății de Litere de la UAIC Iaşi, Secția 
Spaniolă – engleză (2002). Profesor de limba engleză la Liceul 
pentru elevi cu deficiențe de vedere cu clasele I-XII „Moldova” 
din Târgu Frumos, Iași. 

Din anul 2000 publică articole de specialitate în reviste de 
didactică și în volumele cuprinzând lucrările unor congrese 
naţionale și internaționale. A publicat între 1999 și 2003 
articole în revistele „Vânătorul și Pescarul” și „Pescarul român”. 

A fost colaborator la Teatrul Național „V. Alecsandri”, din 
Iași, la piesa Fata fără zestre (2000).

Volume în colaborare: Dicţionarul explicativ ilustrat al 
limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007; 
Dicţionarul explicativ ilustrat pentru elevi, Iași, Editura „Porțile 
Orientului”, 2008. 

Traduceri: Thomas R. Beyer, 501 verbe englezești, 
(traducere de Andrei Dănilă) Iași, Editura Polirom, 2008; 
Christopher Kendris, Theodor Kendris, 501 verbe spaniole, 
(traducere de Elena Dănilă și Andrei Dănilă), Iaşi, Editura 
Polirom, 2009. 

Premii: Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internațional de 
Carte SIC 2007, ediția a 16-a, Chișinău, 2007 şi cu Premiul 
„Cartea anului” la Salonul internațional de carte românească, 
ediția a XVI-a, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 
pentru Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), 
Chişinău, Editurile Arc și Gunivas, 2007.
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Don Quijote de la Mancha es una obra de valor universal, porque 
Cervantes  supo  realizar  un  equilibrio  entre  el  mundo  ideal  y  el 
mundo real. Por medio de la libertad que la ironía ofrece, Cervantes 
muestra la desproporción existente entre los valores de la realidad 
cotidiana y los  valores del ideal caballeresco, muy preciado en su 
época; así introduce un nuevo „género narrativo” que resulta de la 
fusión de varios.

A la vez que mira alrededor de él, Cervantes descubre un mundo 
interior  (la  conciencia,  lo  subjetivo)  y  escribe  una  novela  que  da 
primacía a lo psicológico. En los personajes Don Quijote y Sancho 
Panza, el autor señala el desajuste entre la vida real y la conducta de 
los caballeros andantes, opone a las ficciones caballerescas la pobre 
realidad provinciana de su país.

Cervantes escribe una novela en la que lo falso se hace pasar por 
verdadero; esta ambigüedad, que hace universal al Quijote, da valor 
a la obra, que está llena de enigmas, de preguntas con respuestas 
escasas, dudas constantes, misterio, desorientación por parte de los 
lectores  y  de  los  personajes.  El  narrador  inventó  un  hidalgo  con 
delirios de grandeza, fanático y abusivo imaginario, cuya testarudez y 
seriedad llegan a ser a veces escandalosas. Toda la ironía y el humor 
que le sobraban a Cervantes le faltaban a Don Quijote.

El Quijote, desde su prólogo, es un libro compuesto con técnica 
irónica. El autor se burla de los lectores, les desorienta a la vez que 
les da pistas, de la misma manera como lo hace con sus personajes.  
Es irónica la crítica que dirige a su propia persona – „el estéril y mal 
cultivado ingenio mío”,  „mi insuficiencia y pocas letras”  (Miguel de 
Cervantes,  Don  Quijote  de  la  Mancha,  Distribuciones  Mateos, 
Madrid,  p.7)  -  en  el  prólogo,  pero  en  realidad  critica  la  falsa 
erudición.  También  en  el  prólogo,  echa  mano  de  la  técnica  del 
diálogo propia a Sócrates - el diálogo del debate, de la disputa, al fin 
interrogar y responder, en búsqueda de la verdad. Al mismo tiempo 
despierta en el lector el anhelo de examinar diferentes temas y de 
realizar la percepción crítica.

Don  Quijote es,  junto  con  algunas  Novelas  ejemplares  y  
entremeses, el mayor logro de Cervantes. Se puede explicar como 
réplica  a  los  libros  de  caballerías,  que  estaban llenos  de  gente  y 
lugares increíbles, fantasías, magia; Cervantes intentó combatirlos y 
sustituirlos descubriendo su falsedad y ofreciendo en su lugar verdad, 
realidad, o, por lo menos, verosimilitud.

Cervantes  y  su  ironía
Don Quijote de la Mancha  este o operă de rang 

universal deoarece Cervantes a realizat  un echilibru 
între lumea ideală și lumea reală. Prin intermediul 
libertății oferită de ironie, Cervantes prezintă 
dezechilibrul existent între valorile vieții cotidiene și ale 
idealului cavaleresc, foarte apreciat în epoca 
scriitorului, astfel introducând un nou „gen narativ”.

În timp ce  privește în jurul său, Cervantes 
descoperă o lume  interioară  (conștiința, subiecti-
vitatea) și scrie o operă literară cu întâietate 
psihologică. Prin personajele Don Quijote și Sancho 
Panza, autorul prezintă diferența dintre viața reală și 
comportamentul cavalerilor, săraca realitate provincială 
din țara sa îmbinându-se cu ficțiunile cavalerești. 

Cervantes scrie un roman în care falsul devine 
adevărat; această ambiguitate ajută la recunoașterea 
operei pe plan universal, conferindu-i o valoare 
stilistică, plină de enigme, de întrebări cu răspunsuri 
puține, mister și dezorientarea cititorilor şi a 
personajelor. Naratorul a inventat un nobil cu deliruri 
de măreție şi o imaginație foarte bogată, a cărui 
încăpățânare depășește orice limită. Excesul de ironie și 
de umor de care dispune Cervantes îi lipsește în 
totalitate personajului principal.

Ironia este prezentă în Don Quijote încă din prolog, 
conținând mici tachinări adresate cititorilor, 
dezorientându-i și în același timp dându-le indicii, 
procedând astfel și cu personajele sale. Critica însuși 
este ironică – „geniul meu steril și prost cultivat” 
(Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 
Distribuciones Mateos, Madrid, p.7) – în prolog, dar în 
realitate critică falsa erudiție. Pe lângă aceste aspecte, 
Cervantes împrumută tehnica dialogului tipică lui 
Socrate – dialogul dezbaterii, al disputei şi al 
interogării, cu scopul aflării adevărului. În același timp, 
trezește dorul cititorului de a aborda diverse teme şi 
realizarea percepției critice.

Don Quijote, împreună cu Nuvele Exemplare, sunt 
pe departe cele mai mari realizări ale lui Cervantes. 
Operele conțin locuri incredibile, fantezie, magie; 
Cervantes a încercat să schimbe romanele cavalereşti 
descoperind falsitatea lor şi oferind în schimb adevăr, 
realitate, sau cel puţin verosimilitate.

„Los locos de la Edad Media se encuentran en la frontera 
entre vida y arte; no son excéntricos; son llevadores de 

una forma de vida real y, al mismo tiempo, ideal”.

„Nebunii Evului Mediu se găsesc la graniţa dintre viaţă şi artă; nu sunt excentrici, ci sunt 
purtători de o formă de viaţă reală şi, în acelaşi timp, ideală”.

  Mihai Bahtin (François Rabelais şi cultura populară)
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En El Quijote debemos pasar la frontera de lo anecdótico, de lo 
pintoresco, de lo que hace reír. „Hay que penetrar en este libro con 
una  desnudez  de  espíritu  paralela  a  la  intimidad  de  la  obra”. 
Tenemos que encontrar motivos de meditación y no de risa, de ver 
en  la  imposibilidad  de  Don  Quijote  de  distinguir  entre  los  dos 
mundos - una „triste gracia” y no sólo una situación cómica.

Los discursos y parlamentos de Don Quijote a lo largo de la obra 
reflejan el ideal cervantino sobre la vida,  el  arte y la literatura.  La 
locura, además, proporciona ilusión al individuo y lo hace feliz. De 
igual manera, sólo la falta de juicio puede posibilitar el desarrollo de 
un pensamiento sobre la relatividad de las cosas y la ausencia de 
valores absolutos, tanto reales como fingidos.

Las exageraciones,  los contrastes  y  los paralelos  internos entre 
episodios,  así  como una preocupación crítica  por el  lenguaje  y  el 
estilo de la narración llevan a considerar cincos tipos de ironía, según 
Eduardo  Urbina:  ironía  temática,  ironía  verbal,  ironía  narrativa, 
ironía dramática e ironía estructural.

grafică: Andrei Ștefan Boitan (LNI, X D)

În Quijote, trebuie să depășim bariera anecdoticului, 
pitorescului a ceea ce stârnește râsul. „Trebuie să 
pătrundem în universul cărții cu o seninătate a spiritului 
paralelă cu intimitatea operei.”①. Trebuie să găsim 
motive de meditație, să observăm imposibilitatea lui Don 
Quijote de a face diferența între cele două lumi – o 
„grație tristă”② și nu numai o situație comică.

Discursurile şi nebuniile personajului principal 
reprezintă idealul cervantesc al vieții. De asemenea, 
nebunia propor-ționează iluziile individului făcându-l 
fericit. Lipsa judecății poate face posibilă dezvoltarea 
gândirii asupra relativității lucrurilor și absența valorilor 
absolute, reale sau imaginare.

Exagerările, contrastele și paralelismele interne, 
precum și o preocupare critică pentru limbaj și stilul 
narațiunii, duc spre formarea a cinci tipuri de ironie, după 
Eduardo Urbina③: ironia tematică, ironia verbală, ironia 
narativă, ironia dramatică și ironia structurală.

z o n a  L s t u d i u  l i t e r a r
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Es  claro  que  los  dos  temas  principales  que  Cervantes  quiere 
ironizar son los dos ideales básicos de la literatura caballeresca:  la 
caballería y el amor; Cervantes opera una transformación textual al 
respecto de los libros de caballería.  Las luchas en las cuales toma 
parte Don Quijote ponen de relieve el ridículo de éste, teniendo en 
cuenta el hecho de que en los libros de caballería el héroe siempre 
vence,  mientras  que  Don Quijote,  aparte  de  buscar  camorra  con 
„enemigos” que no son más que gente de medio pelo, está molido a 
palos, por primera vez en el encuentro con los mercaderes.

También ironiza  Cervantes  algunos elementos  de los  libros  de 
caballería: en lugar de un escudero serio y responsable, Don Quijote 
„atrapa”  un  vecino  suyo,  un  campesino  que  tiene  mujer  e  hijos, 
glotón y perezoso, Sancho Panza. En lugar de los caballos que tienen 
cualidades sobrenaturales, Don Quijote ensilla un caballo flaco y viejo 
que  apenas  marcha.  Las  armas  y  todo el  arsenal  caballeresco se 
componen de objetos viejos y herrumbrosos, que heredaba de sus 
antepasados.  El  último elemento  necesario  para  ser  un  caballero 
andante „completo” es  „una dama de quien enamorarse” (ed. cit., 
p.19) y la encuentra en la persona de una „moza labradora” (ed. cit.,  
p.19), en lugar de una princesa de los libros de caballería.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que una de las metas de 
Cervantes fue realizar una parodia de los libros de caballería, pero su 
parodia  no  destruye  por  completo  los  universos  literarios 
precedentes, sino que re-crea el lenguaje parodiado „como un todo 
esencial que tiene su lógica interna”.

En cuanto al modo de vida de Don Quijote, debemos mencionar 
que,  más que una ironía „general”  que esconde el subtexto de la 
batalla, hay una ironía que trata cada detalle de los episodios. Por 
ejemplo, en el episodio del encuentro con los mercaderes que „se 
iban a comprar seda a Murcia” (ed. cit.,  p.31), nuestro héroe tiene 
una armadura, un morrión y una lanza con la cual ataca al „atrevido 
mercader” (ed. cit., p.32). La más terrible humillación que el narrador 
impone a su héroe es precisamente el hecho de que „el mozo de 
muías”  (ed.  cit.,  p.32)  (otra  contradicción  irónica  en  cuanto  a  la 
diferencia entre un caballero andante y un mozo de muías), „le molió 
como cibera” (ed. cit., p.32) con su propia lanza - arma „grandiosa” 
de los  caballeros  -  después  de „haberla  hecho pedazos”  (ed.  cit., 
p.32). Así que la lanza con la cual Don Quijote querría corregir las 
injusticias llega a ser los pedazos con las cuales un humilde „mozo de 
muías”  le  zurra  la  badana.  Sancho  Panza,  el  personaje  que 
acompaña a Don Quijote durante todas sus aventuras es también un 
„producto” de la ironía del narrador pero no en igual medida que el 
personaje  central.  Por  medio  de  Sancho,  Cervantes  ironiza  a  los 
escuderos de los caballeros andantes, presentándonos a un labrador, 
un vecino de Don Quijote, „hombre de bien - si es que este título se 
pude dar al que es pobre - pero de muy poca sal en la mollera” (ed. 
cit., p.42). Así que la imagen irónica es completa: un hidalgo con el 
juicio rematado, „seco de carnes y enjuto de rostro” (ed. cit., p.17), 
que se va montado en un rocín  flaco  y  su escudero pobre de 
espíritu que „no estaba ducho aandar mucho a pie” (ed. cit., p.42).

La  ironía  temática
Temele pe care vrea Cervantes să le abordeze sunt 

cele două idealuri ale literaturii cavalerești - 
cavalerismul şi  dragostea, el realizând o transformare 
textuală cu referință la cărțile cavalerești. Luptele din 
care face parte Don Quijote scot în evidență ridicolul 
acestuia, având în vedere faptul că în cărți eroul 
învinge mereu, în timp ce Don Quijote, cautând ceartă 
cu oamenii de rând, este bătut zdravăn la întâlnirea cu 
cei  doi comercianți.

De asemenea, Cervantes adaptează câteva 
elemente din cărțile cavalerești: în schimbul unui 
scutier serios şi responsabil, Don Quijote pune mâna 
pe un vecin de-al său, un țăran cu femeie şi copii, 
mâncăcios și leneș, pe nume Sancho Panza. În locul 
cailor cu trăsături supranaturale, Don Quijote pune 
șaua pe un cal bătrân și slab care cu greu se mai ține 
pe picioare. Armele și restul arsenalului sunt compuse 
din obiecte vechi și ruginite. Ultimul element necesar 
pentru a fi un cavaler „complet” este „o doamnă de 
care să te îndrăgostești”, și o găsește în persoana unei 
țărănci, în schimbul prințesei.

Toate aceste lucruri ne duc la concluzia că unul 
dintre obiectivele lui Cervantes a fost realizarea unei 
parodii a cărților cavalerești, dar această parodie nu 
distruge universurile literare precedente, ci recreează 
limbajul parodiat „ca fiind esențialul cu propria logică 
internă”④.

Privind modul de viață al lui Don Quijote, trebuie să 
menționăm că, mai importantă decât o ironie generală 
de substrat, ascunsă în contextul general al atitudinii 
eroului,  ironia se bazează pe  detaliile fiecărui episod. 
De exemplu, în episodul în care se întâlnește cu 
comercianții, „care mergeau să cumpere mătase la 
Murcia”, eroul nostru poartă o armură, o cască și o 
lance cu care îl atacă pe „comerciantul îndrăzneț”. Cea 
mai teribilă umilință pe care naratorul o impune eroului 
său este exact faptul că „băiatul fără cal” (altă 
contradicție ironică legată de diferența dintre un 
cavaler pedestru și un om obișnuit), îi administrează o 
bătaie cu propria sa lance – arma măreață a cavalerilor 
– după ce a rupt-o în bucăți. Așadar, lancea cu care 
Don Quijote vroia să îndrepte nedreptățile este ruptă, 
după ce umilul comerciant îl bate măr. Sancho Panza, 
personajul care îl însoțește pe Don Quijote în timpul 
aventurilor, este de asemenea un produs al ironiei 
naratorului, dar nu în egală măsură cu personajul 
central.  Prin intermediul lui Sancho, Cervantes 
ironizează scutierii cavalerilor pedeștri, prezentându-ne 
un țăran, un vecin al lui Don Quijote, „un om simplu și 
bun – dacă-l putem numi așa pe acest sărman - „care 
nici nu are ce pune pe masă”. Așadar, imaginea ironică 
este completă: un cavaler slăbit, cu moralul la pământ, 
„numai piele și os și cu figura tristă”, care pornește la 
drum urcat pe un cal slăbit, și scutierul său slab de 
înger și care „nu era făcut să-și folosească prea mult 
propriile picioare”
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Encontramos  en  estos  fragmentos  una  técnica  paródica  que 
consiste en tomar como plataforma el modelo parodiado para crear 
una situación  en  la  cual  se  pone de  relieve  el  ridículo.  Antes  de 
empezar las aventuras de Don Quijote, el narrador menciona en un 
fragmento  a  las  grandes  figuras  de  los  libros  de  caballería, 
comenzando  con  Palmerín  de  Inglaterra  y  Amadís  de  Gaula  y 
continuando  con  una  serie  de  nombres,  hasta  Reinaldo  de 
Montalbán,  „cuando  le  veía  salir  de  su  castillo  y  robar  cuantos 
topaba” (ed. cit., p.18).

Tanto más profunda es la ironía, cuanto más sutil. En el episodio 
de  la  paliza  que  el  dueflo  da  a  su  criado,  el  modo  en  el  cual 
interviene Don Quijote para „proteger” al joven Andrés le pone en 
una  situación  ridicula,  de  la  que  se  percatan  los  lectores.    La 
verdadera  ridiculez  y  la  más sutil ironía aparecen después de la 
salida de Don Quijote, cuando el labrador le „dio tantos azotes, que 
le dejó por muerto” (ed. cit., p.31). Los caballeros andantes corregían 
todas  las  injusticias  que  encontraban -  lo  que  parece  hacer  Don 
Quijote,  hasta  que  se  aleja,  convencido  que  había  remediado  la 
injusticia, cuando, de hecho (y esto lo sabe sólo el lector) le había 
hecho más difícil aun la situación al joven.

Otra  estrategia  por  la  que  Don  Quijote  justifica  su  afán  de 
aventura  y  sus  deseos  de  fama  -  su  caballería  como  profesión 
necesaria al servicio de la justicia - es por medio de presentación y 
recreación de ejemplos. „Esta continua necesidad de justificación es 
evidencia  de  una  ironía  que  pone  de  manifiesto  la  sátira  de  la 
aventura como un fin en sí mismo o como un gesto vacío”.  Otro 
aspecto de la caballería, tratado irónicamente, es el de la búsqueda 
continua de la aventura, en lugar de la búsqueda que tenga un fin 
metafísico o, por lo menos, grandioso. „La idealización de la mujer, el 
amor como servicio y el conflicto entre amor y caballería” son tres 
rasgos que nos llevan a considerar irónico el tema del amor en Don 
Quijote.

Dulcinea está idealizada en todas sus cualidades: „su calidad, por 
lo menos,  ha de ser  de princesa,  pues es reina y  señora mía;  su 
hermosura sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos 
todos los  imposibles  y  quiméricos  atributos  de  la  belleza  que los 
poetas dan a sus  damas:  [...]  que sus  cabellos  son oro,  su frente 
campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas 
rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello [...]” 
(ed. cit., p.73); por estas descripciones hiperbólicas el narrador quiere 
ironizar a los caballeros andantes que consideraban a sus señoras 
„como si ellas fueran su Dios” (ed. cit., p.72).

El tratamiento irónico del tema del amor se refiere a la ilusión del 
ideal del amor de Don Quijote, amor que aparece como paradójico; 
Dulcinea será gradualmente „la  dulce mi enemiga”  (ed.  cit.,  p.72), 
„hermosa ingrata” (ed. cit., p.90), „bella ingrata, amada enemiga mía” 
(ed. cit., p. 158) y „enemiga dulce mía” (ed. cit., p.287), pero sólo en 
la Primera Parte, porque en la segunda desaparecen las quejas de 
este  tipo.  Por  medio  de las  construcciones paradójicas,  Cervantes 
ironiza  temas  como  el  de  la  amada  ingrata  y  el  del  sufrimiento 
amoroso,  pero  más  específica  es  la  ironización  de  la  experiencia 
misma del amor en la que la mujer aparece como un ser idealizado.

Întâlnim în aceste fragmente o tehnică a parodiei care 
constă în a prelua ca bază modelul parodiat pentru a crea 
o situație în care se pune în evidență ridicolul. Înainte de 
a începe primele aventuri ale lui Don Quijote, naratorul 
prezintă într-un fragment marile personaje ale cărților 
cavalerești pe care Don Quijote le citea, începând cu 
Palmerín al Angliei şi Amadís al Gaulei, continuând cu o 
serie de nume - până la Reinaldo de Montablán, „când ăl 
vedea ieșind din castel și jefuind toate persoanele  
întâlnite.”

Cu cât este mai profundă ironia, cu atât este mai 
subtilă. În episodul altercației tânărului Andrés cu Sancho 
Panza, modul în care intervine Don Quijote pentru a-l 
proteja pe tânărul Andrés  îl pune într-o situație ridicolă, 
pe care cititorii o percep. Adevărata ridiculitate și cea mai 
subtilă ironie apare după plecarea lui Don Quijote, când 
tânărul l-a bătut pe scutier, lăsându-l muribund. Cavalerii 
îndreptau toate nedreptățile – ceea ce încearcă Don 
Quijote să facă înainte de a se îndepărta de cei doi, 
convins că rezolvase conflictul, când, de fapt, (și acest 
lucru îl știe doar cititorul) înrăutățise situația.

O altă strategie prin care Don Quijote justifică dorința 
aventurii și a faimei – profesia de cavaler necesară 
serviciului justițiar – se realizează prin intermediul 
prezentării și al recreării exemplelor. „Această continuă 
nevoie de justificare este evidența ironiei, care manifestă 
satirizarea aventurii ca pe un mediu de sine stătător sau 
ca pe un gest fără rost”⑤. Unul dintre alte aspecte ale 
cavaleriei care este ironizat este căutarea continuă a 
aventurilor în schimbul unui sfârșit metafizic sau, cel 
puțin, grandios. „Idealizarea femeii, dragostea ca un 
serviciu și conflictul dintre dragoste și cavalerie”⑥  sunt 
trei caracteristici care ne fac să considerăm tema 
dragostei ironică.

Dulcineea este idealizată prin calitățile sale necesare: 
„trebuie să fie prințesă, doar este regina şi doamna mea, 
frumusețea ei supraomenească, căci în ea toate himerele 
vor deveni posibile: [...] cu părul de aur, fruntea să-i fie 
câmpie elizee, sprâncenele arcuri cerești, ochii precum 
soarele, obrajii ușor roșiatici, buzele corali, dinții ca 
perlele și cu alabastru pe gât [...]”; prin aceste descrieri 
hiperbolizante, naratorul ironizează cavalerii care își 
„lăudau doamnele ca pe propriul Dumnezeu”.

Ironizarea temei dragostei vizează iluzia idealului lui 
Don Quijote, o dragoste care apare  paradoxală: 
Dulcineea este „vrăjmașa mea dulce”, „frumusețea 
nerecunoscătoare”, „frumoasă nerecunoscătoare, iubita 
mea inamică”, și „dulcea mea inamică”, dar doar în prima 
parte, pentru că în a doua dispar formulările de acest fel. 
Prin intermediul paradoxurilor Cervantes ironizează teme 
precum cea a iubitei nerecunoscătoare și suferinței 
amoroase, dar în mod special propria experiență 
amoroasă, în care femeia apare ca o ființă idealizată.
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Según Eduardo Urbina, la profunda y fatal ironía que pone de 
manifiesto en la Segunda Parte con respecto al ideal del amor es la 
impotencia de Don Quijote de servir a su señora librándola de su 
encantamiento. No hace referencia ya a la necesaria invención de su 
señora a partir de aquella labradora de la que anduvo enamorado, 
Aldonza Lorenzo, cuando reafirma su dedicación a ella al proponerse 
rendirle tributo visitándola en El Toboso, „que cualquier rayo que del 
sol de su belleza llegue a mis ojos alumbrará mi entendimiento y 
fortalecerá mi corazón, de modo que quede único y sin igual en la 
discreción y en la valentía” (ed. cit., p.381). Ante el conveniente olvido 
de Aldonza y la ausencia impertinente tras la burla de Sancho, el 
servicio de Don Quijote queda reducido a la repetida reafirmación de 
su fidelidad, de su lealtad y exclusiva dependencia de su señora.

La oposición entre el mundo caballeresco y el mundo en el cual 
se desarrollan las aventuras resulta también de los nombres propios. 
Desde el primer capítulo encontramos los nombres que Cervantes 
inventa para sus personajes. De esta manera, el „quijote” era, como 
sustantivo común, la parte de la armadura que cubría la pierna y es 
claro que no fue elegido al azar;  Cervantes prefiere un sustantivo 
con  la  terminación  en  „ote”,  sufijo  aumentativo  que  se  usa  de 
costumbre  para  sustantivos  que  determinan  cosas  o  personas 
ridiculas  (libróte,  monigote,  mazacote).  Luego,  Sancho  Panza, 
nombre que no puede significar otra cosa, sino que el personaje es 
más interesado por su barriga que de las aventuras de su dueño. 
Pero la ironía se da también en los nombres inventados por el propio 
protagonista para sus „cosas” - emblema de su nueva identidad. Al 
elegir  el  nombre  de  su  rocín,  Don  Quijote  „formó,  borró,  quitó, 
añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin 
le vino llamar «Rocinante»” (ed. cit., p. 19). „Rocinante” es un nombre 
compuesto por el sustantivo „rocín” y el adverbio „antes”, un nombre 
elegido para sugerir „lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo 
que ahora era”(ed. cit., p.19).

Por otro lado, la ironía de los nombres lo hace el narrador con la 
contribución de Sancho, que siempre chapurra el lenguaje y, así, se 
ironizan  los  nombres  altisonantes  de  las  novelas  de  caballería.  El 
escudero, muy poco preocupado por tales problemas, siempre da 
con un nombre que es parecido fonéticamente al original y es un 
trasunto  totalmente  grotesco.  Esto  es  el  caso  del  bálsamo  de 
Fierabrás:

„Querría, si fuese posible - respondió Sancho Panza - que vuestra 
merced me diese dos tragos de aquella bebida del feo Blas...” (ed. 
cit., p.83).

En  el  mismo  error  lingüístico  -  irónicamente  realizado  por 
Cervantes - cae también el ama, aún menos preocupada que Sancho 
por el „purismo” caballeresco: „- Dijo también que se llamaba el sabio 
Muñatón.

-Frestón diría - dijo Don Quijote.
-No sé - respondió el ama - si se llamaba Frestón o Fritón; sólo sé 

que acabó en «ton» su nombre” (ed. cit., p.41)

La  ironía  verbal

După Eduardo Urbina⑦, profunda și fatala ironie 
care se manifestă în partea a doua în legătură cu 
idealul dragostei, este exprimată prin incapacitatea lui 
Don Quijote de a-și sluji doamna eliberată de sub 
vrajă. Nu mai face referință la necesara invenție legată 
de doamna lui, nu mai este nevoie să-și caute 
dragostea ideală, deoarece a descoperit-o în Aldonza 
Lorenzo pe care o vizitează în Toboso: „fiecare rază de 
soare din frumusețea ei să-mi ajungă până la ochi și 
îmi va lumina gândirea”. După ce Sancho o 
batjocorește pe Aldonza, aceasta îl evită impertinent 
pe Don Quijote, astfel singurul lucru care îi rămâne 
acestuia este repetata afirmare a fidelității, a loialității și 
a dependenței față de doamna sa.

Opoziţia dintre lumea cavalerului şi lumea în care se 
desfăşoară aventurile reiese de asemenea din numele 
proprii. Din primul capitol găsim nume pe care 
Cervantes le inventează pentru personajele sale. Astfel, 
„quijote-ul” era, ca substantiv comun, partea armurii ce 
acoperă piciorul şi este clar că nu a fost ales 
întâmplător. Cervantes preferă un substantiv cu 
terminația „ote”, sufix augmentativ ce se folosește în 
general pentru substantive ce determină lucruri sau 
persoane ridicole. Apoi, Sancho Panza (Sancho Burtă), 
nume ce nu poate avea o altă semnificație decât că 
personajul este mai interesat de burta lui decât de 
aventurile stăpânului său. Dar ironia se regăsește de 
asemenea în numele inventate de protagonist pentru 
„lucrurile” sale – emblemă a identității sale. În alegerea 
numelui calului său, Don Quijote a format, a șters, a 
adăugat, a desfăcut și a revenit la memoria și 
imaginația sa, astfel a hotărât să-l numească 
„Rocinante”. „Rocinante” este un nume compus din 
substantivul „rocín” (cal slăbit) și adverbul „antes” 
(înainte), un nume ales pentru a sugera „ceea ce a fost 
când era un cal bolnav și slăbit, înainte de ceea ce este 
acum”.

Pe de altă parte, ironia numelor o induce naratorul 
folosindu-se de contribuția lui Sancho, ce întotdeauna 
alterează limbajul și, astfel, se ironizează nume deja 
cunoscute din nuvelele de cavalerie. Scutierul, foarte 
puțin deranjat de astfel de probleme, mereu găsește 
un nume asemănător fonetic cu cel original și care 
este, de asemenea, grotesc. Acesta este și cazul 
balsamului lui Fierabrás:

„Dragă, dacă ar fi posibil – răspunse Sancho Panza 
– ca voia dumneavoastră să-mi dea două gâturi din 
acea băutură a urâtului Blas…”

În aceeași eroare lingvistică – în mod ironic realizat 
de Cervantes – cade si menajera, chiar mai lipsită de 
griji cu privire la „puritatea” cavalerească:

„- Ați spus că se chema înţeleptul Muñatón.
-Frestón aș spune – zise Don Quijote.
- Nu știu – răspunse menajera – dacă se numea 

Frestón sau Fritón; știu doar că se termina în «ton» 
numele său.”
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A este  tipo  de  ironía  pertenecen  las  „transposiciones  al  estilo 
pastoril” que Don Quijote hace de los nombres propios, todos de 
gran sonoridad y de evidente intención paródica por la  sufijación 
empleada: Teresaina,  Carrascon, Niculoso (en lugar de Nemoroso), 
Sansorino. Debemos mencionar un aspecto muy importante: cuando 
Don  Quijote  usa  nombres  como  Caraculiambro  y  Pentapolín, 
nombres no sólo altisonantes, sino cómicos, ésto que se puede ver 
como un primer indicio que Cervantes da a los lectores en cuanto al 
hecho de que su héroe no es  tan loco como se cree,  porque él 
mismo crea est nombres, él mismo es autor de la ironía.

Otra  ironía  verbal,  según  Genette,  consiste  en  retomar 
literalmente un texto conocido para darle  una significación nueva, 
jugando con las demás palabras del entorno. Es una cita extraída de 
su contexto y de su nivel de dignidad. Toda la ironía cervantina en el  
empleo de romances „heroicos” está basada en su utilización dentro 
de situaciones claramente prosaicas. Así, cuando Sancho golpea a su 
señor porque le había castigado para desencantar a Dulcinea, cita 
con retintín unos versos del dramático romance de  Los Infantes de  
Lara:  „Aquí  morirás,  traidor,  enemigo  de  doña  Sancha”  (ed.  cit., 
p.639)

La acumulación es  también una forma de imitación irónica;  el 
concepto se modifica, se amplía, se repite, o se aplica  circunstancias 
disparatadas, con lo cual adquiere un característico valor cervantino. 
Parece a la vez un remedo burlón del estilo de la época y un juego 
verbal.  El  redoblamiento de  palabras  era  una  de  las  agudezas  o 
refinamientos  de las  novelas  de caballería  y  de la  novela  pastoril. 
Cervantes imita - ironizándolo - frecuentemente este estilo; no olvida 
la  repetición retórica,  con sus  viejas  figuras  -  anáfora,  conversión, 
reduplicación;  es  una  reacción  contra  el  estilo  de  los  libros  de 
caballería, que no lograban verosimilitud.

Otro  de  los  mecanismos  de  la  ironía  verbal  es  la  ruptura  de 
estructuras estereotipadas; la ironía se produce cuando se quiebra la 
expectativa del tópico. El lenguaje común tiene muchas rupturas, de 
indudable resultado irónico, operadas sobre refranes y frases hechas 
(del  tipo „Ojos  que  no ven...  bofetada  que te  pegas”).  Cervantes 
suele  „fracturar”  expresiones  conocidas  con  elementos 
„discordantes”, que no corresponden a las palabras que concurren la 
expresión.  Así,  hay  secuencias  como „comenzaron a  saludarle  los 
oídos  con piedras  como el  puflo”  (ed.  cit.,  p.102);  o  la  secuencia 
donde una vieja vaca es llamada „ternera algo entrada en días (ed. 
cit.,  p.587).  La  acumulación  excesiva  de  elementos  estereotipados 
«robados» al género parodiado produce un efecto humorístico muy 
acusado. El mejor ejemplo lo ofrecen, sin duda, las tan conocidas y 
celebradas descripciones de la aurora. El estilo altisonante contrasta 
cómicamente con la situación o con algún exabrupto burlesco”

Para otro tipo de ironía verbal que encontramos en el diálogo, un 
buen ejemplo sería el del episodio del encuentro con los mercaderes, 
donde uno de estos, fingir la consideración para „la emperatriz de la 
Mancha”  (ed.  cit.,  p.31),  de  hecho  se  burla  de  Don  Quijote,  de 
modocasi grotesco: „...aunque su retrato nos muestre que es tuerta 
de un ojo y  que del  otro le  mana bermellón y  piedra azufre,  [...] 
diremos en su favor todo lo que quisiere” (ed. cit., p.32).

Acestui tip de ironie aparțin „transpunerile la stilul 
pastoral”⑧, operate de către Don Quijote numelor 
proprii, toate de mare sonoritate și de o evidentă intenție 
parodică prin sufixele folosite: Teresaina, Carrascon, 
Niculoso (în loc de Nemoroso), Sansorino. Trebuie să 
menționăm un aspect foarte important: când Don 
Quijote folosește nume cum ar fi Caraculiambro și 
Pentapolín, nume nu doar cu mare sonoritate, dar și 
comice, acest lucru se poate vedea ca un prim indiciu pe 
care Cervantes îl dă lectorilor cu privire la faptul ca eroul 
său nu este așa de nebun cum se crede, pentru că el 
însuși creează aceste nume, el însuși este autorul ironiei.

Altă ironie verbală, după Genette⑨, constă în a relua 
literar un text cunoscut pentru a-i da o semnificație nouă, 
jucându-se cu celelalte cuvinte din jur. Este un citat extras 
din contextul său și de la nivelul său de demnitate. Toată 
ironia cervantină în romantisme eroice este bazată pe 
folosirea sa în situațiile clar prozaice. Astfel, când Sancho 
își lovește seniorul pentru că l-a pedepsit pentru a o 
scăpa de vrajă pe Dulcineea, citează sarcastic unele 
versuri aparținând dramaticului romantism din „Los 
Infantes de Lara”:

„Aici vei muri, trădătorule, inamic al doamnei Sancha”
Acumularea  este de asemenea o forma de imitație 

ironică; conceptul se modifică, se extinde, sau se aplică 
circumstanțelor nebunești, ceea ce oferă o caracteristică 
valoare cervantină. Pare în același timp o soluție 
batjocoritoare a stilului din epocă și un joc verbal. 
Dublarea cuvintelor era unul dintre rafinamentele din 
nuvelele de cavalerie și al nuvelei pastorale. Cervantes 
imita frecvent – ironizând – acest stil; nu uita repetarea 
retorică, cu vechile sale forme – anafora, conversia, 
dublarea; este o reacție contra stilului cărților de 
cavalerie, ce nu atingeau plauzibilitatea.

Alt mecanism al ironiei verbale este ruptura 
structurilor stereotipe; ironia se produce când se rup 
așteptările subiectului. Limbajul comun are multe rupturi, 
de un cert rezultat ironic, aplicate asupra zicătorilor și 
expresiilor (de tipul „Ochi ce nu vad… palmă ce îți iei”). 
Cervantes, de obicei, „fracturează” expresiile cunoscute 
cu elemente „discordante”, ce nu corespund cuvintelor 
din expresie. Astfel, există secvențe cum ar fi „ au început 
să îi salute urechile cu pietre ca pumnul”; sau secvența 
unde o bătrână vacă este numită „vițel puțin intrat în zile”. 
Acumularea excesivă a elementelor „furate” cu stereotipe 
a genului parodiat produce un efect umoristic foarte 
marcat. Cel mai bun exemplu este oferit, fără îndoială,  de 
cunoscutele şi celebrele descripții ale aurorei. Stilul foarte 
bombastic contrastă comic cu situația sau cu vreo 
insolență burlească⑩. 

Pentru alt tip de ironie verbală ce găsim în dialoguri, 
un bun exemplu ar fi cel din episodul cu întâlnirea cu 
negustori, unde, unul dintre aceștia se preface în 
considerația lui pentru „împărăteasa din Mancha”, de 
fapt, își bate joc de Don Quijote în mod aproape grotesc: 
„… chiar dacă portretul său ne arată că are un ochi 
strâmb și că din celălalt îi iese vermelion și pierde sulf, […] 
vom spune în favoarea lui tot ce ar dori”.
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Un recurso muy eficaz de la ironía verbal es el que se desarrolla 
en  torno  a  asociaciones  -  comparaciones  intencionadamente 
inhabituales, que hacen descender a veces el termino comparado al 
más  bajo  nivel  de  banalidad,  destruyendo  así  el  elevado  plano 
literario que se caricaturiza. El efecto irónico se produce al destruir la 
expectativa  del  tópico  de  ciertas  comparaciones,  en  las  que  el 
segundo término es sustituido por otro infinitamente más vulgar: por 
ejemplo cuando se compara a una mujer llena de pendientes con 
„una palma que se mueve cargada de racimos de dátiles” (ed. cit., 
p.446), o los dientes blancos de Belerma con peladas almendras (ed. 
cit., p.459).

La ironía  narrativa se desarrolla  a lo largo del  texto,  como un 
género narrativo, mostrando la ironía como principio literario y no 
sólo como ingrediente en fragmentos aislados.

El  primero  y  más  importante  de  los  procedimientos  irónicos 
usados por Cervantes consiste - básicamente - en la anulación de lo 
extraordinario y en su sustitución por lo cotidiano. En las novelas de 
caballería, el „lugar lejano” con atributos de misterio y lirismo aparece 
en la atmósfera mítica. Con la primera frase del Quijote, Cervantes 
sitúa a su protagonista en unas coordenadas espacio- temporales 
opuestas  totalmente  a  la  mítica  lejanía  de  lo  caballeresco.  Son 
admirables  en este  sentido la  riqueza y  variedad de detalles  que 
ofrece el  retrato del  hidalgo,  usando - abusando,  de hecho - de 
detalles  cercanísimos,  cotidianos  hasta  la  sonrisa(las  lentejas  de  la 
olla, el rocín flaco, los pantuflos...). „A lo largo del texto, la quimera 
caballeresca del hidalgo choca con la realidad ambiente, prosaica en 
su  elementalidad”.  Cervantes  ha  escogido  con  sabiduría  los 
elementos  cotidianos  que  contrastan  más  evidentemente  con  la 
fantasía de Don Quijote (las mozas de partido, el ventero socarrón...).

Mercedes  Juliá  seflala, una  diferencia  importante  entre  la 
Primera  y  la  Segunda  Parte,  en  cuanto  al  nivel  narrativo.  Las 
frecuentes  intervenciones  del  autor  en  la  narración  muestran  la 
preocupación de Cervantes en cuanto al proceso de creación de un 
texto  narrativo,  en  la  Primera  Parte,  mientras  que  en  la  Segunda 
Parte los encuentros de Don Quijote con otras personas muestran la 
complejidad de la realidad.

El protagonista ya no es visto como un loco frente a una sociedad 
cuerda, sino como una combinación de loco / cuerdo que ironiza sus 
debilidades propias por un lado y las debilidades de la sociedad, por 
otro lado.

La ironía es una forma del discurso que pone en incertidumbre y 
relatividad el mundo mismo. Así, en el episodio de la cueva, la duda 
de  Don  Quijote  sobre  si  es  ficción,  realidad  o  sueño  lo 
experimentado, pone de manifiesto la relatividad de la realidad. Esta 
experiencia en la cueva es vivida y narrada por Don Quijote, que es 
el único que baja a ella. Lo que cuenta es claramente producto de su 
imaginación,  pues  los  personajes  con  los  que  habla  son  seres 
ficticios. La ironía reside en el hecho de que Don Quijote seriamente 
se preocupa de si lo que ha visto ha ocurrido realmente o no. 

La  ironía  narrativa

O resursă foarte eficace a ironiei verbale este cea 
care se desfășoară în jurul asociațiilor sau comparațiilor 
intenționat neobișnuite, ce face ca termenul să 
descindă la cel mai jos nivel de banalitate, distrugând 
astfel înaltul plan literar ce se caricaturizează. Efectul 
ironic se produce la distrugerea expectativei 
subiectului pri anumite comparații, în care al doilea 
termen este înlocuit cu altul mult mai vulgar: de 
exemplu când se compară o femeie plină de cercei cu 
„o palmă ce se mișcă încărcată de sâmburi”, sau dinții 
albi a Belermei cu migdale cojite.

Ironia narativă se desfășoară de-a lungul textului, 
ca un gen narativ, arătând ironia ca un principiu literar 
și nu doar ca un ingredient în fragmente izolate.

Prima și cea mai importantă dintre procedurile 
ironice folosite de Cervantes constă, la bază, în 
anularea extraordinarului și înlocuirea acestuia cu 
cotidianul. În nuvelele de cavalerie, un „loc îndepărtat” 
cu atribute de mister și lirism apare în atmosferă mitică. 
Cu prima propoziție a lui Don Quijote, Cervantes 
situează acțiunea în niște coordonate spațial-
temporale opuse total de mitica îndepărtare a 
cavalerismului. Sunt admirabile în acest sens bogăția și 
varietatea detaliilor ce oferă portretul nobilului, 
folosind sau abuzând, de fapt, de detalii apropiate, 
cotidiane, cum ar fi zâmbetul, fasolele din oală, calul 
slăbit, papucii de casă… „De-a lungul textului, himera 
cavalerească a nobilului se ciocnește cu realitatea 
înconjurătoare, prozaică în elementaritatea sa”⑫. 
Cervantes a ales cu înțelepciune elementele cotidiene 
ce contrastă evident cu fantezia lui Don Quijote ( fetele 
din curte, vicleanul hangiu…).

Mercedes Juliá⑬  semnalează o diferență 
importantă între prima și a doua parte, cu privire la 
nivelul narativ. Frecventele intervenții ale autorului în 
narațiune arată îngrijorarea lui Cervantes cu privire la 
procesul de creare a unui text narativ, în prima parte, în 
timp ce în cea de-a doua parte reuniunile lui Don 
Quijote cu alte persoane arată complexitatea realității.

Protagonistul nu mai este văzut ca un om nebun în 
fața unei societății sănătoase, ci ca o combinație de 
nebun / sănătos ce ironizează propriile slăbiciuni, pe 
de o parte, și slăbiciunile societății pe de alta.

Ironia este o formă a discursului ce pune în 
incertitudine și relativitate lumea. Astfel, în episodul 
peșterii, îndoiala lui Don Quijote cu privire la faptul că 
experiențele sunt realitate, ficțiune sau vis, manifestă 
relativitatea în realitate. Această experiență în peșteră 
este trăită și narată de Don Quijote, el fiind singurul ce 
coboară în ea. Ceea ce povestește este clar produs al 
imaginației sale, deoarece ființele cu care vorbește sunt 
fictive. Ironia rezidă în faptul că Don Quijote se 
îngrijorează în mod serios cu privire la faptul că ce se 
întâmplase era real sau nu. 
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La  experiencia  fue  un  sueño,  pero  el  protagonista  está 
convencido de haberla vivido. Durante toda su vida (esto es - a lo 
largo del texto) le preocupará este asunto y el  lector acabará del 
mismo modo sintiendo el enigma.

A diferencia de la Primera Parte, en la Segunda aparecen mundos 
distintos, por medio de la ironía, el mundo del imaginario y el mundo 
real, que se superponen y no es fácil de distinguirlos. La ironía lleva a 
relatividad y confusión, a unas situaciones cuando no se sabe quien 
es  el  más  loco,  si  Don  Quijote  o  los  de  su  entorno  que  hacen 
disparates  para  divertirse.  Por  medio  de  la  ironía  narrativa  Don 
Quijote  se  evade,  mientras  la  mentira  y  la  verdad,  la  locura  y  la 
cordura, la ficción y la realidad coexisten en un mundo relativo que 
parece escaparse al limitado entendimiento humano.

En este  capítulo tenemos que considerar  no el  drama tratado 
irónicamente, sino la ironía que pone de relieve el drama, la seriedad 
y aun lo trágico.  Don Quijote,  „duefio de su ambiente” es,  al 
comienzo de la obra,  un hombre feliz  en toda la extensión de la 
palabra;  va  al  encuentro  de  las  aventuras  y  de  los  peligros  sin 
considerar  las  consecuencias,  sólo para el  placer momentáneo de 
gustar  todas  sus  acciones,  empleando  su  fuerza  en  satisfacer  su 
deseo de  aventura.  Defiende  la  justicia,  la  libertad,  pero,  poco  a 
poco, Cervantes „crea” la desintegración del personaje: Don Quijote 
va  a  ver  desmoronarse  todo aquello  en  lo  que  había  creído.  Su 
actitud  es  cada  vez  más  de  una  pasividad  absoluta.  Acepta  las 
circunstancias, pues se siente impotente para reordenar el mundo. 
Ese sentimiento de impotencia llevará al caballero a una desilusión 
que lo matará, no sin antes haber hecho una renuncia formal: „[...] ya 
yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alfonso Quijano, a quien 
mis costumbres me dieron renombre de «Bueno»“ (ed. cit., p. 710). 
Especialmente  en  la  Segunda  Parte,  a  Don  Quijote  le  falta  el 
entusiasmo y, finalmente, „se deja morir”, como dice Sancho porque 
„ha perdido la ilusión al recuperar la cordura”.

Ramiro  Ledesma  Ramos  considera  que  el  propósito  de  Don 
Quijote  era vivir  en nosotros,  apoderarse de nosotros  y  hacer de 
todos  los  seres  humanos  caballeros  andantes,  hombres  que 
pertenezcan a una clase superior. Pero todo lo que intentó fue un 
fracaso.  Ésta es la ironía dramática - el  autor que se burla de su 
héroe, el lector que ríe de todo el ridículo evidente y, de nuevo, el 
autor que esconde en la ridiculez de su personaje el drama de todos 
los que intentaron cambiar el mundo, corregir las injusticias, o, por lo 
menos,  esperar que los hombres puedan llegar a ser hombres.  El 
lector ríe de la vida de Don Quijote, consistente en actuar como si 
siguiera leyendo los libros de caballería. Ríe del absurdo quijotesco 
consistente en no distinguir entre ser y leer. Esta confusión parece 
cómica a unos; para otros, en cambio, es una triste gracia, una gracia 
seriamente triste, esta necesidad de distinguir entre ambos mundos, 
el vivido y el leído. Para Don Quijote la separación entre ellos no 
tiene  gracia  alguna,  se  lamenta  de  ella  repetidamente  e  intenta 
remediarla.

La  ironía  dramática

Experiența a fost doar un vis, dar protagonistul este 
convins că a trăit-o. În timpul vieții sale (de-a lungul 
textului) are grija aceasta şi lectorul va termina în același 
mod, simțind enigma.

Spre deosebire de prima parte, în cea de-a doua apar 
lumi distincte, prin intermediul ironiei, lumea imaginară și 
lumea reală, ce se suprapun și pe care nu îi este ușor să le 
distingă. Ironia aduce la relativitate și confuzie, la unele 
situații când nu se știe cine este mai nebun, Don Quijote 
sau cei din jurul lui, ce fac trăsnăi pentru a se distra. În 
mijlocul ironiei narative Don Quijote scapă, în timp ce 
minciuna și adevărul, nebunia şi sănătatea, ficțiunea și 
realitatea coexistă într-o lume relativă ce pare să scape 
înțelegerii umane.

În acest paragraf nu trebuie să luăm în considerare 
drama  tratată ironic, ci ironia  care pune în relief drama, 
seriozitatea  și tragedia. Don Quijote, ,,stăpân al 
ambientului său”⑭, este, la începutul operei, un om 
fericit în toată puterea cuvântului; merge la întâlnirea cu 
aventurile și pericolele fără să ia în considerare 
consecințele, doar pentru plăcerea de moment, gustând 
toate acțiunile sale, folosind forța sa în a-și satisface 
dorința de aventură. Apără justiția, libertatea, dar, încetul 
cu încetul, Cervantes ,,creează” dezintegrarea 
personajului: Don Quijote se va vedea lipsindu-se de 
toate în care credea. Atitudinea lui este din ce în ce mai 
mult o pasivitate absolută. Acceptă circumstanțele, se 
simte incapabil pentru reordonarea lumii. Acel sentiment 
de incapacitate îl va duce pe cavaler la o deziluzie care îl 
va omorî, nu înainte de a-și fi dat oficial demisia: „[...] eu 
nu mai sunt Don Quijote de La Mancha, ci Alfonso 
Quijano, cu obiceiurile mele mi-am dat un renume de 
bun”. Mai ales în a doua parte, lui Don Quijote îi lipsește 
entuziasmul și, în cele din urmă „se lasă să moară” cum 
zice Sancho pentru că „a pierdut iluzia recuperând bunul 
simț”⑮.

Ramiro Ledesma Ramos consideră că scopul lui Don 
Quijote era să trăiască în noi, să dețină puterea asupra 
noastră și să facă din toți oamenii tineri cavaleri, bărbați 
din clasa superioară. Dar tot ce a încercat a fost un eșec. 
Aceasta este ironia dramatică – autorul care își bate joc 
de eroul său, cititorul care râde de acel ridicol și, din nou, 
autorul care ascunde în spatele personajului său drama 
tuturor celor ce au încercat să schimbe lumea, sau să 
corecteze injustiția, sau, măcar să aștepte ca băieții să 
ajungă bărbați. Cititorul râde de viața lui Don Quijote, 
conștient în activitatea sa și continuând citirea cărților de 
cavalerie. Râde de absurdul quijotesc conștient legat de a 
nu face confuzie între a fi  și a citi. Această confuzie 
pentru unii pare comică, pentru alții în schimb este o 
glumă tristă, această necesitate de a distinge între două 
lumi diferite, cea a lui a trăi și cea a lui a citi. Pentru Don 
Quijote, separația dintre ele nu este nici o glumă, se 
plânge de nenumărate ori și încearcă să o remedieze.
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A Don Quijote suelen identificarlo a la humanidad o a la propia 
España, como lo hizo Ortega y Gasset, describiendo su figura 
como „parodia triste  de un Cristo más divino y  sereno,  un Cristo 
gótico, macerado en angustias modernas”; „su fisonomía compagina 
aquellos  corazones  dispersos,  los  nacionaliza,  poniendo  tras  sus 
amarguras personales un comunal dolor étnico”.

Una de las manifestaciones más sutiles de la ironía trata de las 
reflexiones amplias y abstractas que interrumpen la narración en el 
momento de mayor tensión. Buen ejemplo es el final del episodio del 
vizcaíno (ed. cit., p.52). Aumenta progresivamente el ritmo narrativo, 
llegamos  a  sentirlo  casi  frenético.  Sin  embargo,  cuando  se  está 
llegando al climax de la lucha, Cervantes efectúa un giro magistral, 
con extraordinaria ironía y deja pendiente el final de este episodio: 
introduce aquí una digresión sobre el segundo autor y los “ingenios” 
de La Mancha.

El fenómeno más significativo, en cuanto a la ironía estructural en 
la Segunda Parte, es el que se produce por la narración de acciones 
simultáneas.  El  narrador relata primero un acontecimiento y luego 
otro,  aunque  ambos  coincidan  en  el  tiempo,  con  la  consiguiente 
alteración cronológica. Son frecuentes las expresiones de este tipo: 
„Deja, lector amable, ir en paz y en hora buena al buen Sancho” (ed.  
cit., p.184). „Dejemos al gran Don Quijote envuelto en pensamientos” 
(ed. cit., p.340), que señalan el cambio en la narración , con el fin de 
que el lector se oriente en la lectura.

Durante la estancia de Sancho en la ínsula, el narrador establece 
una ordenación en la materia entrecruzando las dos historias, la de 
Sancho y la de Don Quijote, e incluso en un momento dado, la de 
Teresa Panza.  Desde el momento en que caballero y escudero se 
separan, hasta el día en que se reúnen, transcurre el mismo período 
de tiempo. Pero esto no quiere decir que los acontecimientos que se 
narran  sean  estrictamente  simultáneos.  Es  muy  difícil  indicar  una 
cronología  fiable,  ya  que  existen  ciertas  elipsis  temporales  y  las 
referencias cronológicas son poco precisas.

Según  Amparo  de  Juan  Bolufer,  encontramos 
frecuentemente un tipo de desviación cronológica en los  fines  de 
capítulos  que  se  caracterizan  por  un  escaso  desarrollo  narrativo. 
Suelen constar en enunciados vagos y ambiguos sobre el futuro de 
los  personajes,  en  los  que  se  puede  establecer  una  gradación, 
teniendo en cuenta la cantidad de información que transmiten. Un 
ejemplo  podría  ser:  „[...]  al  cual  Don  Quijote  el  día  siguiente  le 
sucedió otra aventura con un enamorado y andante caballero, de no 
menos suspensión que la pasada” (ed. cit., p.149).

Es claro que esta modalidad de estructurar los capítulos lo hace 
Cervantes de modo irónico, con un primer fin de mantener el interés 
del lector en la obra.

La  ironía  estructural

Don Quijote este identificat drept omul umanității 
sau a propriei Spanii, cum a făcut Ortega y Gasset⑯ 
când a descris figura sa ca fiind: „parodie tristă a unui 
Crist mai divin și liber, un Crist gotic, macerat în chinuri 
moderne”; „fizionomia sa combină acele inimi 
împrăștiate, le naționalizează, punând peste supărările 
sale o durere etnică comună”.

Una din manifestările cele mai subtile ale ironiei se 
leagă de reflecțiile ample și abstracte care întrerup 
narațiunea în momentele de mare tensiune. Un 
exemplu bun este sfârșitul episodului „del vizcaino”. 
Crește progresiv ritmul narativ, ajungem să-l simțim 
aproape frenetic. Pe de altă parte, când se ajunge la 
partea luptei, Cervantes efectuează o întorsătură 
magistrală, cu ironie extraordinară, și lasă pe mai târziu 
finalul acestui episod: aici introduce informații despre 
al doilea autor și geniile din La Mancha.

Cel mai semnificativ fenomen legat de ironia 
structurală în cea de a doua parte este cel care se 
produce datorită narațiunii de acțiuni simultane. 
Naratorul relatează prima dată un eveniment și apoi 
altul, chiar dacă amândouă coincid în timp, cu 
alternanță cronologică. Sunt frecvente expresiile de 
acest tip: „Lasă cititor amabil, mergi în pace și în ceas 
bun la Sancho”, „Să-l lăsăm pe pe marele Quijote 
cuprins de gânduri” - care arată schimbarea în 
narațiune, astfel încât cititorul să se orienteze în 
lectură. 

Pe durata șederii lui Sancho pe insulă, naratorul 
stabilește o ordonare în materie, intersectând cele 
două povești, a lui Sancho și a lui Don Quijote, 
incluzând la un moment dat pe cea a Teresei Plaza. Din 
momentul în care cavalerul și moșierul se separă, până 
în ziua în care se reîntâlnesc, trece aceeași perioadă de 
timp. Dar asta nu înseamnă că evenimentele povestite 
sunt strict simultane. Este dificil a indica o cronologie 
fiabilă, din moment ce există anumite elipse temporale 
și referințele cronologice sunt puțin precise.

După Amparode Juan Bolufer⑰, găsim frecvent un 
anume tip de abatere cronologică la sfârșitul 
capitolelor care se caracterizează printr-o desfășurare 
fragmentată a narațiunii. De obicei, constă în fraze vagi 
despre viitorul personajelor, în care se poate stabili o 
gradație, având în vedere cantitatea de informație pe 
care o transmit. Un exemplu ar putea fi: ,,[...] în care lui 
Don Quijote, în ziua următoare, i s-a întâmplat altă 
aventură cu un îndrăgostit și cu un tânăr cavaler, nu 
mai puțin plină de suspans ca cea anterioară”.

Este clar că această modalitate de structurare a 
capitolelor Cervantes o face în mod ironic, cu scopul 
de a menține interesul cititorului.
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***

În duhul dimineții te închină
La icoana-nchisă într-o stea fără lumină,

Îneacă-ți morții ce-or să vină,
Cântând sub aureola boreală,
Din flaute-ascuțite la lumină,

Festin din muguri de fecioare.
Degeaba strigi în bezna udă -

Te-așteaptă lupii în cetate,
Doar șoimul surd încearcă să te-audă,

Ciupind amarnic struna mută de păcate.
Doi sfinți căzând la învoială,
La ceasul dintre două lumi,

Cu un tâlhar ce vrea să ceară
O amnezie pentru o zi de luni.

poeme de

Alin Constandache
(Torino, Italia)

……
unde timpul e unde timpul e 
tras de melci tras de melci 

ologiologi
......
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Zorii ascunși ai unui vis

Coaja de lămâie
De pe-o veche, macabră statuie
Urlă inexistent la răspântii de vânturi,
Din inimă tu nu poți să mă scuturi.

Încearcă-ți norocul în zori de cerneală,
În abisuri de jar, de poți, mă doboară.
Amprenta umărului meu sfâșiat de-un crocodil
Te cheamă subtil, neîncetat, umil.

Visul meu clădește, pentru noi,
Pe Jupiter, minarete nematurate de păcate,
În care să ne trezim
Măcar o scurtă dimineață
Și-apoi să pleci din nou, pe viață.

Dar înainte de asta, o să te-nchid într-o perlă,
Și-ai să plângi, și-ai să cânți,
Și-o să emigrăm într-o nouă emisferă
Unde timpul e tras de melci ologi.

Pendulul care bate doar o dată

Tu, care știi de ce-i amară mierea,
Durerea din chipul tău de înger s-a născut.
Prin asfințitul roșu trece-ți mâna,
Intră-n coliba lupului de mare iertarea ca să-ți dau,
Și-apoi, cărarea desculți să mistuim.
Desparte-ți trupul rece de al meu,
Pășește adânc prin coama unui leu
În miezul nud al nopții, să-ți mai visez privirea.
Din Carul mare, încearcă iubirea să-mi strivești.
Deschide ochii negri, sterpi de lacrimi,
Peste steaua nouă,
Și-mi răcorește buzele și tâmpla.
Și fă din inima-ți de gheață rouă.
Din sânul stâng, fierbinte ca un chin,
Să gust din desfrânatul tău venin.
M-adapă și te uită cum mă sting,
În ceasul unei stalagmite, m-ajută să mă-ntind.
Trimite-n taină pasărea de pradă,
Blestemul ce ne leagă să-l deznoade.
Pe oasele-mi de ceară verde lasă-ți gândul,
Să mă îngrop în nori de frunze-mi veni rândul.
Și lasă-ți inima să-nghită un colț, măcar,
de stalagmită,
Iar din tămâia de sub crucea mică
O rândunică s-o înveți să zboare.
Nu plânge, aruncă-mă uitării,
Ridică-te și pleacă, să nu te vadă zorii.
Doar spada asului de treflă ne mai află
Pașind încet prin umbra de sub apă.

O nuntă cu-n popă de pică

Într-o sămânță de chin o să-mi agăț scheletul,
Tu lasă să respire epitetul.
Din veșnicia iubirii ce ți-o port
Îmi fac un pat de spini, mai mult nu pot.

În floarea ce te caut nu mai ești,
Tu știi să te ascunzi, să strălucești.
Din inimă-mi vioară am să fac
Și-o să-ți cioplesc din note chipul vag.

Aș vrea să uit să pot să-mi amintesc,
Când inima-mi stă, te-ntrezăresc.
Miroase-a moarte și-a iubire mută,
Doar cactușii se-apleacă și m-ascultă.

Te strâng la piept prin visele de ceară,
Steaua din zodia ta începe să mă doară.
Stupid și-absurd prin vene te doresc,
La Cina cea de Taina sperând să te-ntâlnesc.
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Idei despre oameni
 
 Și te strigă simplu, vag, șoptit, glasul aerului atât de prezent și totuși 
niciodată simțit…
 Reușești mereu să simți ceva atunci când nici nu știi și  nici nu vrei,
 Dar, totuși, nu poți închide ochii așa cum ți-ai dori, să uiți tot ce odată ai 
privit,
 Gândind că poate poți fugi de ceea ce nu văd ochii tăi.
 
 Frica e umbra vânătă a vântului mereu în mișcare,
 Sinceritatea, o iluzie întotdeauna trecătoare...
 De ce-ți dorești să zbori, să atingi cerul, când ai totul pe Pământ?
 De ce vrei să renunți la tot înainte să te vezi luptând?
 Mereu, îți aleargă-n cale o altă șansă la care nici nu știi cum să răspunzi...
 Dar... nu e o întrebare, nu ai răspuns pentru așa ceva.
 Liberatea este drumul deschis ce-ți întinde visele la picioare,
 Iar fericirea - simplu spirit din momente ireale.
 De ce minți atunci când adevărul e atât de simplu de spus?
 De ce nu accepți s-o iei de la capăt, atunci când ai pierdut?
 
 Fiecare clipă pe care o aspiri,
 E actul fără scenă a unei amintiri.
 Fiecare rol pe care îl îndeplinești,
 E largă povară a propriei tale vieți...

Ultima dorință…
 
 Când voi mai putea oare să mă agăț de același nisip pe care am pășit prima 
dată?
 Să pot să simt parfumul crud de copilărie?
 Oare când voi mai putea înțelege foșnetele puerile ale unei frunze?
 Când voi mai vedea lumea dintr-o singură privire?
 
 ...Niciodată...
 O clipă ascultă-mi inima ce spune,
 Păzește ultima speranță-a unui vis neterminat!
 Ascunde-mi sufletul diform în cioburi de oglindă spartă,
 Sau, timpule, fă-mă prizonier în propria minte! 

poeme de

Georgiana Mocanu
(elevă în clasa a X-a A, LNI)

grafică background: Pavel Răducu Eremei
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poeme de

Ana-Maria Cracea
(elevă în clasa a IX-a A, LNI)

Uitucul

Îmi lipeam speranțele de mâinile tale
Și când mergeam în frig pe stradă
Atârnau de tine copii răsfățați
Ți-am scos cândva câteva roze din priviri
Și le-am prins într-o rază,
Dar acum zac...
Roze umede pentru o inimă împletită în paie
Legate de tine.
Te-nvăț să spui
„Da” și „Nu”.

Te mint doar ca să-nveți minciuna,
Ridic mîinile la cer să te-nvăț asfințitul,
Uneori decupez cu o foarfecă imaginară
Bucăți imaginare de aer.
Uneori, uiți să respiri și atunci
Îți ascund în buzunare câteva guri de aer proaspăt.
Uneori, când prind aerul în palme,
Mi-l lipesc de frunte și mă rog să mi te ia,
Iar tu mă strigi de la distanță.
Azi ai uitat să mergi,
Iar eu trebuie să vin către tine.

Fericire
(lui Bacovia)

Un soare sărac, o lună în plus
Înserare cu iz de-nceput
Plecarea de-acasă cu prânzul inclus
Dorinți pământești așternut

Sentimentul ratării, doi bătrâni salvatori
Orator, surdo-mut și timid
Mesaj ne-nțeles, la birt muncitori
O moarte de preot lucid

Promoții râzând vitrinelor gri
Cu premii în zâmbete scoici
O mare aflată-n impas mai neclar,
Speranța că nu mai apar.

grafică background: Pavel Răducu Eremei
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Steaua

Mi se pare
Că cerul a mai crescut
și nu mi-am văzut
singura stea ce arde
mai                ceva
ca                   mine

Oglindă
( pentru Dorian Gray)

În ceață-mi apare o umbră...
Ștearsă și veche-ndărăt.
Era prea crudă, prea sumbră –
Aproape ca ea eu arăt.

Credeam că e o oglindă.
Din treacăt spre ea aruncând
O piatră cu fața rotundă,
Ochiuri de baltă spărgând.

O lume pe dos

Ce-ar fi dacă
Totul s-ar învârti pe dos?
Soarele răsare din apus
și apune în răsărit.
Luna răsare din apus
și apune în răsărit.
„Și totuși pământul se învârte.”

După o ploaie
(în spirit de Haiku)

Aud
Cum pământul
Absoarbe apa, după o ploaie obișnuită.
După nori, îmi dau seama dacă iar vine,
Ca la început, ploaie.
Brotacii stau și cântă... de parcă ar fi
Edenul lor
Iar vântul suflă puternic amestecând mireasma florilor
și apoi... din nou e soare
lumea iese, mai privitoare.

poeme de

Vlad Calinciuc
(elev în clasa a XI-a B, LNI)

grafică background: Pavel Răducu Eremei
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Fortuna  este  prezentatoarea  unui  talk–
show, iar ceilalți zei sunt invitații ei.

Fortuna: Salvete!  Mă  numesc  Fortuna  și  în 
această zi deosebită vă vom prezenta un talk – 
show cum rar v-a fost dat să vedeți. Vom începe 
cu prezentarea invitaților. (Urmează prezentarea 
fiecărui  zeu.)  Discuția  începe de la  întrebarea: 
„Ce s-a întâmplat cu zeii?” (Adresându-se Iuno-
nei)  Stimată  zeiță,  fiindcă  sunteți  invitată  spe-
cială, v-aș ruga să expuneți punctul de vedere 
cu privire la statutul zeilor în secolul al XXI – lea 
d.Hr.

Iuno: Bună ziua! În acest secol supraîncărcat de 
realitate, pot spune că zeii... au dispărut. Oame-
nii se cred atotputernici și vor să cucerească uni-
ver-sul.  Dar  oare  cine  i-a  ajutat  să  ajungă  la 
acest stadiu? E ca și cum invenția domină inven-
tatorul. 

Fortuna:  Vreți să ne explicați ce înseamnă pen-
tru dumneavoastră „secol supraîncărcat de rea-
litate?”

Iuno: În acest timp, omul are câte o explicație 
pentru fiecare fenomen. Puține lucruri sunt con-
siderate supranaturale și aceste descoperiri sunt 
în defavoarea noastră. Cu cât se descoperă mai 
multe legi cu atât autoritatea noastră scade.

Iupiter: Dacă-mi permiteți, aș întări spusele so-
ției mele. Pe mine mă amuză ipotezele oame-
nilor cu privire la fulgerele mele. Acum 2000 de 
ani  fulgerele  reprezentau  felul  meu  de  a  mă 
prezenta  oamenilor,  iar  astăzi  reprezintă  așa 
numitele descărcări electrice. 

Minerva: Mă scuzați!

Fortuna: Vă rog!

Minerva: Dar civilizația nu trebuie să evolueze? 
Viața  nu  trebuie  să  aibă  un  curs  fluid?  Dacă 
omul nu ar fi încercat să afle cât mai multe din 
tainele naturii, ar fi rămas la stadiul de maimuță.

Concordia: Pe de o parte, ai dreptate, stimată 
Zeiță. Dar aceste legi date de oamenii de știință 
dau bătaie de cap tuturor elevilor. Dvs. știți cât 
mi-a  luat  mie să împac  un elev  cu  „legea  lui 
Avogadro” ? Mai ușor mi-ar fi fost să-i împac pe 
Traian și Decebal.

Fortuna: Și de ce nu ați făcut-o? (arată spre Iu-
piter): Aici a fost dorința lui Iupiter, nu am putut 
interveni.

Iupiter: Așa  trebuie  să  fie.  Era  scris  în  legile 
poporului roman.

Fortuna: Dar, să nu ne îndepărtăm de la subiect. 
Stimată zeiță (spre Diana), ce ne puteți spune?

Diana  (amărâtă):  Ce să spun? Mi-a anchilozat 
tot trupul de când nu am mai fost la vânătoare. 
Oamenii din ziua de azi  nu se mai roagă să-i 
ajut. Își iau carabina și spun: „Hai, puștoaico, să-i 
dăm gata! Prindem un pui de urs?”. Nici măcar 
luna nu îmi mai aparține. Mi-au furat-o vârco-
lacii.

Neptun: Din cauza asta sufăr și eu. Îmi amintesc, 
ce  frumos  se  oglindea  luna  în  apele  mele. 

Cristina Preotu
a absolvit  LNI 
Negrești în 2001
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Personajele:
Fortuna – zeiţa destinului

Minerva – zeiţa înţelepciunii
Discordia – zeiţa vrajbei

Concordia – zeiţa înţelegerii
Iuno – zeiţa căsătoriilor
Venus – zeiţa frumuseţii

Iupiter – zeul suprem, soţul Iunonei
Iustitia – zeiţa dreptăţii

Apollo – zeul artelor
Mars – zeul războiului

Neptun – zeul mării

piesă înt r-un act
piesă într -un act
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Această imagine mirifică este văzută de foarte 
puțini. Noroc că mai există poeții și îndrăgostiții. 
Doar ei îmi mai alină durerea. Dacă ar ști câtă 
energie pozitivă rezultă  din oglindirea lunii,  să 
vă explic procedeul…

Fortuna: Nu-i  nevoie,  Neptun. Ne îndepărtăm 
de la subiect. M-ar interesa foarte mult să știu 
care este părerea zeiței Iustitia despre modul în 
care tratează oamenii problema adevărului.

Iustitia (tristă):  De  când mi-a  fost  încredințată 
această problemă, eu sunt „oarbă”. Dar cred că 
este mai bine așa. Astfel nu văd cum aș putea 
suporta pedepsele nedrepte. 

Apollo: Dar bine, zeiță. Cine dă verdictul în justi-
ție, nu tu?

Iustitia:  Ba  da!  Dar  cum vrei  să  știu  adevărul 
dacă m-au orbit?

Discordia: Mă scuzați, dar eu nu am nici o vină. 
Oamenii și-au învățat prea bine lecția ca să nu 
mai aibă nevoie de mine. Și eu sunt la fel  de 
necăjită ca și voi.

Venus: Și eu am o problemă foarte gravă!

Fortuna: Poftiți!

Venus: Adolescentele din ziua de astăzi au uitat 
ce  reprezintă  frumusețea  adevărată.  Folosesc 
tot  felul  de  creme,  farduri…  pur  și  simplu  se 
maschează, crezând astfel că sunt frumoase și 
mai atrăgătoare. Și în loc să mi se roage mie să 
le  fac  frumoase,  venerează nu știu  ce star  de 
cinema.  Și-au  pierdut  acea  puritate  care  le 
înnobila și le dădea personalitate.

Diana : Dar folosind aceste produce cosmetice, 
fetele sunt văzute bine de către băieți.

Venus: Și ce? Vrei să spui că le și iubesc? Nu!

Iuno: Și dacă mai ajung să se și căsătorească… 
viitorul lor e compromis. 

Discordia: Nici nu e nevoie de intervenția mea 
în astfel de cazuri, căci ei își dau seama repede 
că s-au îndrăgostit de un chip și nu de un suflet.

Venus: Și  uite  așa  îmi  slăbește  mie  sufletul, 
neavând energia emanată de puritatea și frumu-
sețea sufletească a muritorilor! (scâncește)

Discordia (răutăcioasă):  Nu  te  mai  smiorcăi! 
Crezi că numai tu ai probleme? Cu toții avem.

Apollo: Așa este!  Ceea ce era mai  frumos pe 
pământ a dispărut. Oamenii au transformat ar-
tele în mizerie. Spuneți și dumneavoastră dacă 
mai puteți fi sensibili ascultând muzică rock sau 
house. E de-a dreptul jignitor. Cei care cântă la 
vioară sau pian sunt considerați de modă veche. 
Dar arta adevărată are limite în timp? Nu cred!

Minerva: De aici pot porni și acuzațiile mele. De 
exemplu, oamenii înțelepți sunt considerați doar 
cei care au bani. Și asta mă supără foarte mult. 
Sunt atâția oameni înțelepți și cu o situație ma-
terială modestă. 

Fortuna: Dacă sunt înțelepți, de ce nu reușesc să 
strângă avere?

Minerva: Ei au o avere mult mai mare, pe care o 
înmulțesc  zilnic…  sufletul.  Ei  își  dau  seama că 
sufletul e mai presus de orice lucru material.

Concordia: Îmi place cum gândești, dragă zeiță. 
Căci un suflet cultivat înseamnă înțelegere între 
oameni. Și astfel nu-mi va fi greu să-mi exercit 
funcția. Acum de mi-ar mulțumi cineva. Îmi pla-
ce atât de mult să văd oameni înțelegându-se 
între ei!

Discordia:  Ei,  nu  e  bine  nici  prea  multă  înțe-
legere. Totuși admit că zeii nu sunt răsplătiți pe 
merit.

Concordia: Pentru prima dată în veșnicia mea 
sunt de acord cu tine.
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Discordia:  Ar  trebui  să  învrăjbim  toți  oamenii 
unul împotriva celuilalt și să vedeți cum se vor 
întoarce la noi!

Mars: E  o  idee  genială.  Astfel  îmi  voi  putea 
exercita  și  eu  funcția.  Ah!  De când n-am mai 
luptat, mi-au ruginit armele.

Apollo: Voi  și  concepțiile  voastre!  Cine  vă 
credeți?

Concordia: Și  așa  se  dușmănesc  de  moarte. 
Acum au inventat și bomba atomică de nu mai 
știu cum să-i împac. Nu mă pricep la tehnologie. 

Iupiter: Sunt  de acord cu  Apollo.  Nu cred că 
este nevoie să apelăm la soluții atât de drastice.

Mars: Dar era o soluție atât de bună. De ce nu 
ne limităm la ea dacă alta nu avem?

Venus: Eu propun o grevă. Să ne adunăm toți 
membrii sindicatului zeilor și să luăm o hotărâre. 
Asta este bătaie de joc. Zeii muncesc ori degea-
ba, ori sunt prost răsplătiți. Ne cerem dreptul la 
răsplată. 

Fortuna: Vă rog, să nu ne revoltăm.

Venus: Dar  cum să  nu ne  revoltăm,  doamnă, 
dacă de mii de ani am fost dați uitării. Dar nu se 
mai poate!

Minerva  (calmă):  Protestând  nu  vom  obține 
nimic. Problema trebuie discutată.

Neptun: Ce discuție? Căci toți discută și nimeni 
nu mișcă un deget!

Iuno:  Așa  este.  Am  rămas  fără  case,  fără 
prieteni. Ne-au lăsat pe drum. În ziua de azi nici 
nu-mi  mai  pot  exercita funcțiile.  Eu trebuia să 
protejez nașterile, dar cum să le protejez dacă 
săracii copii sunt concepuți în laboratoare? Teh-
nologie peste tehnologie.

Apollo: Și pe deasupra ne mai iau în râs și limba 
pe care o vorbim. Spun ca limba latină este o 
limbă  moartă.  Păi  asta  e  chiar  culmea.  Dacă 
latina este o limbă moartă, înseamnă că și noi 
suntem morți. Ne-au îngropat de vii!
 
Fortuna: Și  până  la  urmă  care  este  dorința 
voastră?

Mars: Vrem să declanșăm război pentru a….

Toți: Fără război!

Diana  (către Mars):  Nu mai  ai  nevoie de tine. 
Acum  există  un  altfel  de  război:  războiul 
psihologic…

Concordia: Nu! Noi ne cerem dreptul la viață! 
(Toți aprobă în cor.) 

Fortuna: Încă nu s-a inventat  acest  drept,  dar 
sper că veți obține ceea ce doriți. Finalul rămâne 
deschis. Ne întâlnim la o nouă ediție în secolul 
următor. Până atunci : Valete, amici! 

© foto: Diana Ionela Nimerceag (LNI, IXB)
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Publicul ieșean ar fi rămas dezamăgit dacă ar fi 
venit la reprezentația de muzică poetică fără să 
fi  făcut  în  prealabil  cunoștință  cu  absurdul  și 
suprarealismul  lui  Matei  Vișniec.  Carismatic  și 
amabil, scriitorul născut în Rădăuți, orașul în care 
trenul înjumătățește zilnic cimitirul, a revenit în 
România  cu  ocazia  zilelor  francofoniei,  sărbă-
toare a multiculturalității și a toleranței, a limbii și 
a  vorbitorilor  de  limbă  franceză  din  întreaga 
lume. În cadrul unui turneu-maraton de aproa-
pe  o  săptămână,  între  26  martie  și  1  aprilie, 
Matei Vișniec a susținut conferințe și expoziții cu 
afișe  ale  pieselor  montate  după  textele  sale 
(Albumul  cu  aplauze)  în  cinci  orașe,  începând 
din Rădăuți și terminând în București. Alături de 
conferința  Zilele  francofoniei:  o  sărbătoare  a  
identității,  momentul  poetic  al  manifestării  a 
venit ca un șoc electric peste publicul cuminte al 
Iașiului,  cel  mai  adesea  obișnuit  cu  ideea  de 
interpretare  sobră  a  poeziei,  fie  ea  oricât  de 
modernă. Despre trupa de teatru experimental 
Monsieur Delagare & Cie  trebuie spus că ea 
face parte dintr-o companie mai mare, Cie de la  
gare, și că numele sugerează natura experimen-
tală a tipurilor  de artă produse în  Théâtre au 
Gare,  un  teatru  fondat  in  ’96  de  Mustapha 
Aouar  (Monsieur  Delagare)  în  clădirea  deza-
fectată a unei… gări. Tot el a regizat și specta-
colul muzical La ville d’un seul habitant susținut 
pe 30 martie, în Iași, în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare. 

Poeziile lui Matei Vișniec din volumul ce dă 
numele spectacolului sunt interpretate în limba 
franceză, în traducerea lui Nicolas Cavaillès, dar 
versurile originale în limba română sunt proiec-
tate de asemenea în fundalul scenei.

Monsieur  Delagare  a  rămas  impresionat 
de  poezia  contemporană  românească  și  a 
adaptat spectacolul creat în 2010 dedicând pri-
ma jumătate interpretării acesteia. Printre cărțile 
de pe jos și de pe mese, acompaniat de o chi-
tară și un contrabas, Monsieur Delagare își face 
apariția în mijlocul scenei, de unde cu spatele la 
public, recită prima poezie: titlul devine refren și 
acordurile de jazz capătă nuanțele versurilor. Pe 
parcursul a două ore scena devine o piesă de 
teatru în care însăși poezia e personaj, se scu-
tură  de  cuvinte,  se  tânguie,  plânge,  latră,  se 
cațără pe scaun și râde, aleargă și urlă. Publicul 
e năucit, unii se înfioră, alții șușotesc amețiți de 
voluptatea poeziei trezită la viață, uneori ca o 
fiară sălbatică, alteori ușoară ca o ploaie. Muzica 
devine  voce  și  se  contorsionează  prin  poezie 
transformându-se din jazz în heavy metal și din 
clasică  în  bossa  nova.  Finalul  e  marcat  de  o 
ploaie de flori roșii, pe care Monsieur Delagare 
le aruncă una câte una în public. 

Deși o parte din public a fost confruntată 
cu  limitele  propriilor  obișnuințe  în  materie  de 
artă, o altă parte, venită cu mintea liberă și fără 
așteptări a savurat din plin ineditul moment și a 
plecat  abia  după  ce  a  cunoscut  îndeaproape 
poezia  românească ca pe o construcție  vie  și 
independentă,  personală  și  livrată  direct  de 
autor. Dovedește poezia românească, așadar, că 
supraviețuiește într-un context mai larg? Rămâ-
ne de văzut. Salutăm curajul și prietenia cu care 
Matei  Vișniec  se apropie atât  de publicul  său, 
cât și de al altora!

La ville
d’un seul habitant:
Poèmes d’ici et de là-bas
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„Avec mes complices musiciens, nous soulignerons la musique de ses 
mots par nos phrases musicales comme un don, comme la main 

bienveillante sur le cœur d’une ville aimée.” Mustapha Aouar

vineri 30 martie 2012
sala „Mihai Eminescu”
BCU Iași
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Fight  Club,  romanul  lui  Chuck 
Palahniuk apărut în anul 1996, tra-
dus la Editura Polirom, de către Dan 
Croitoru, în 2004, a revoluționat lite-
ratura americană și  chiar mondială, 
devenind un clasic al literaturii nihi-
liste.  Romanul  a  fost  inclusiv  ecra-
nizat, în 1999, în regia lui David Fin-
cher,  avându-i  în  rolurile principale 
pe Edward Norton și Brad Pitt.

Acțiunea se concentrează în jurul  celor două personaje 
principale,  Tyler  Durden și  naratorul  (al  cărui  nume nu este 
dezvăluit  deloc  pe parcursul  romanului),  doi bărbați  care se 
împrietenesc și  decid să pună bazele  unui  club mai special, 
Fight Club. Membrii acestui club trebuiau să se bată unul cu 
celălalt, nu din cauza unor  conflicte ce ar exista între ei, ci pur 
și simplu pentru că acesta este codul  Fight Club. Deși prima 
regulă  a  Fight  Club-ului  este:  „Să  nu  vorbești  despre  Fight  
Club”, clubul începe să aibă tot mai mulți membri, până când, 
din cauza  surplusului  de doritori,  Fight  Club  începe  să aibă 
filiale și în alte orașe. 

Motivele pentru care acest club este fondat ar fi două; ele 
reies  inclusiv  din  replicile  personajelor.  Primul  este  auto-
cunoașterea,  Tyler considerând că pentru a ajunge să-ți  cu-
noști  sinele,  trebuie  să ajungi  la  autodistrugere –  „Poate că  
autoperfecțiunea nu e răspunsul. Poate că autodistrugerea e  
răspunsul.” Al doilea ar fi dorința oamenilor de a se apropia și  
a  comunica  cu  semenii  lor.  Deși  poate  părea  ciudat  sau 
teribilist,  aceasta  justificare  este  cât  se  poate  de  reală,  unul 
dintre  principiile  artelor  marțiale  fiind  acela  că,  pentru  a 
cunoaște cu adevărat o persoană, trebuie să te bați cu ea.

În  ceea  ce  privește  personajele  principale,  ele  par  a  fi 
complementare: tot ce îi lipsește naratorului fiindu-i cu priso-
sință lui Tyler, începând cu viclenia și determinarea, terminând 
cu acel caracter puternic și hotărât, ce-l face pe Tyler să pară 
un idol, să devină o legendă. Deși cei doi sunt buni prieteni,  
relația lor este dată peste cap de către Marla, cel de-al treilea 
element al triunghiului amoros.

„

Marla Singer este singurul personaj feminin prezent 
în roman, o narcomană cu tendințe sinucigașe, dar care, 
dintr-un anumit punct de vedere, reprezintă imaginea în 
oglindă a naratorului. Ambii sunt niște farsori, participă 

la  diferite  ședințe  ale  grupurilor  de  sprijin  împotriva 
diferitelor forme de boli letale, deși ei doi nu suferă de 
niciuna din acele boli. Diferența constă în motivele care-i 
împing pe cei  doi  să  frecventeze acele  ședințe,  nara-
torul, pentru terapie contra insomniei, iar Marla, dintr-o 
fascinație a morții. 

Acțiunea ia o turnură extrem de periculoasă în mo-
mentul  în  care  naratorul  se  îndepărtează  de  acțiunile 
Proiectului Mutilare, ba chiar încearcă să le stopeze, în 
favoarea construirii unei relații cu Marla. Tyler se simte 
trădat și  dispare,  mai  ales ținând cont  de faptul  că el 
ridicase ștacheta Fight Club-ului, creând Proiectul Muti-
lare, tocmai pentru că naratorul dobândise o toleranță la 
bătăi și avea nevoie de noi provocări.

Finalul romanului este la fel de abrupt ca incipitul,  
dar îi lasă cititorului posibilitatea să viseze, să contribuie 
și el la sfârșitul poveștii. Din punct de vedere structural, 
romanul  este împărțit  pe 30 de capitole,  desfășurarea 
acțiunii fiind relatată la timpuri diferite, pe alocuri fiind 
inserate  flash-back-uri,  care  ajută  la  formarea  unei 
atmosfere  pline  de  suspans  și  tensiune,  ce-l  prinde 
definitiv pe cititor în migăloasa pânză de păianjen țesută 
de autor. 

Din punctul meu de vedere, Chuck Palahniuk redă, 
printr-o suită de imagini destul de brutale și dureroase, 
imaginea  societății  consumeriste  în  care  trăim,  unde 
oamenii  considerați  mici  se  pot  ridica  împotriva  celor 
mari, prin violență, dar pentru un scop mai bun. Nu sunt 
de acord cu vechea expresie „scopul scuză mijloacele”, 
dar nici nu consider că acțiunile personajelor lui Palah-
niuk sunt născute din teribilism, ci dintr-o dorință acerbă 
de autopurificare, pe care unii oameni, animale sociale, 
nu o pot împlini decât prin violență, brutalitate. Perso-
najele atât de atent conturate și realitatea în care trăiesc, 
dură,  nemiloasă,  negativă,  atrag  instantaneu  interesul, 
iar acțiunea întrece orice așteptare,  oferind,  prin inter-
mediul unui subiect aparent ilogic și nihilist, o poveste 
captivantă și cu multe substraturi.

Deși  romanul  lui  Palahniuk  este  reprezentativ 
pentru literatura nihilistă (datorită personajelor mânate 
de tendințe autodistructive), tendințele de acest gen nu 
sunt  atât  de  puternice,  deoarece  însuși  autorul  se 
consideră un romantic și  spune că romanele sale sunt 
văzute ca nihiliste doar pentru că oamenii  nu sunt de 
acord cu ideile expuse.

În  opinia  mea,  un  roman  bun  este  acela  care-ți 
ridică semne de întrebare și te face să meditezi, or, citind 
replica  lui  Tyler,  nu  poți  evita  o  atitudine  auto-
interogativă: „Cu cât o să te prăbușești mai jos, cu atât o  
să zbori mai sus. Cu cât o să fugi mai departe, cu atât  
mai tare o să vrea Dumnezeu să te întorci.”

doar din propria cenușă
mai poți să renaști!
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„Suntem ca într-un soi de triunghi 
amoros. Eu îl vreau pe Tyler. Tyler o 

vrea pe Marla. Marla mă vrea pe mine. 
Eu nu o vreau pe Marla, iar Tyler nu mă 

vrea prin preajmă. Nu mă mai  vrea.” 
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România  abţibild 
Autorul  realizează o analiză critică obiectivă a 
evenimentelor  care  au  marcat  viața  socială, 
politică și  culturală a României  în anii  dinainte 
de 2000: dosarele securității, mineriadele, bom-
bardarea  Iugoslaviei  de  către  forțele  N.A.T.O., 
cazul Pacepa și multe altele.

Cristian Tudor Popescu reunește, în coperțile 
volumului  România  abțibild  câteva  teme  pre-
dilecte  ale  acutelor  sale  editoriale  (apărute  în 
cotidianul Adevărul) din cea de-a doua parte a 
anilor ’90. Ceea ce frapează și astăzi, chiar la o a 
doua sau o a treia parcurgere a cărții este doza 
de luciditate a autorului și  substratul intuitiv al 
incursiunilor  sale  asupra  problemelor  de  fond 
ale societății românești.

Mai  presus  de  toate,  aceste  elemente 
reprezintă liniile de forță ale  României abțibild. 
O carte care adună o literatură surprinzătoare, 
fermecătoare  atât  prin  diversitatea  sa  –  de  la 
microeseu la confesiune, de la articol jurnalistic 
la șarjă ironică –, dar mai ales prin sinuozitățile 
intelectualiste pe care le propune. Această carte 
este  –  în  mod  cert  –  una  ce  se  adresează 
sensibilităților intelectuale. Zvâcniri  ale spiritului 
într-o lume a materiei a cărei obscenă acuitate 
nu  mai  permite  regăsirea  eului...  Gustul  acru-
amar lăsat de o experimentare a unei lumi dez-
umanizate excesiv. O acțiune sanificatorie a indi-
vidului chinuit de malformații  sociale și  politice 
grave.

Ca  în  mai  toate  contextele  vieții,  avem 
prejudecăți. CTP!!! Un om acru, sarcastic și ne-
suferit  care-și  permite  autosuficiența  prin  opi-
niile sale. Cristian Tudor Popescu e altul. Nu e cel 
din ziar și  nici  cel de la televizor. Nici comen-
tatorul  pasionat  de  tenis  și  cinefilul  experi-
mentat. Este un creator cu un univers propriu, 
pe care – în această carte – îl  distanțează de 
proza  SF.  Tematica  acestui  volum  este  istoria 
trăită,  consecințele  acesteia  asupra  spiritului  și 
sensibilității individului. 

Ecrane ale proiecțiilor angoaselor colective 
– una dintre numeroasele încercări de sintetizare 
a trăsăturilor esențiale ale mitului. Roger Bastide 
oferea  o  definiție  pentru  miturile  de  pretu-
dindeni,  de  oricând –  evident,  fără  a  avea  în 
vedere  faptul  că  aceasta  e  mai  compatibilă 
miturilor moderne, mai cu seamă celor ale con-
temporaneității – și cu siguranță fără a se gândi 
că această paradigmă va fi mai potrivită pentru 
un areal  anume,  pentru  o  națiune sau pentru 
destinul  unei  etnii.  Frapant  este  că  aceasta 
descrie perfect  tranziția românească, surprinde 
fidel  traiectoria  unui  popor  într-un  segment 
temporal relativ scurt, cel post-decembrist.

Dezamăgirile,  prăbușirile,  frustrările  cotidi-
ene – generate poate de altele mai vechi, care 
se reactivează mai  pronunțat  –  temerile,  ofta-
turile, sentimentul de vacuum, dispariția dorinței 
celor  din jur  de a mai  adera la oricare dintre 
vechile valori, dezbateri televizate fără de sfârșit 
– dar mai cu seamă fără noimă -, lamentoul sau 
libidoul  de fiecare  zi  mediatizate  excesiv,  kilo-
metri  de autostradă volatili,  drame de mahala, 
eroi  providențiali,  nedreptatea mizeriei  -  toate 
acestea sunt elemente ale imaginarului post ’89. 
Sunt bucăți din viețile noastre; frânturi din des-
tinul nostru comun, șuvițe din mentalul colectiv 
românesc.

Pentru a folosi un clișeu, autorul acestei cărți 
este  un  exponent  al  societății  civile  care  are 
atitudini.  Textele  și  informațiile  ce  intră  într-un 
manual școlar, political corectness-ul mult prea 
discutat,  rata  încrederii  românilor  în  Biserică și 
rugăciune, scatologia și morbiditatea comando-
urilor de fani din peluzele fotbalistice, literatura 
zilei,  dispariția  sentimentului  național,  segre-
garea socială –  sunt  doar câteva dintre  preo-
cupările acestor creații. 

de Cristian Tudor Popescu
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Un  aspect  extrem  de  important  de 
evidențiat este cel al limbii române. Cristian Tu-
dor Popescu este un român care-și iubește lim-
ba,  care  îi  protejează  și  cinstește  virtuțile.  În 
măsura în care forța unei cărți se extrage și din 
grija autorului acesteia pentru limba în care este 
scrisă,  România  abțibild este  un  volum  de  o 
certă valoare.

Omul crispat – așa cum îl numește autorul 
într-unul din texte – nu ar putea spune povestea 
acestor ani: „Or, în România clipei  de față și  a 
anilor ce vor veni, cred că va împărăți crisparea 
ca sentiment național dominant.” Cristian Tudor 
Popescu  este  doar  un  om  care-și  clamează 
dreptul la normalitate, la firesc. 

Cuprins:  0° Fahrenheit • Pedeapsa meseriei • Lista lui Arpagic • Nicu Ceaușescu, Dostoievski și 
ceilalți • Purificarea mocirlei? • Tribalizarea româniei • Cine l-a ucis pe Iosif Sava • Viața și opera 
• America nu stă în nădragii domnului Clinton • Greața de vot și setea de foc • Cadavrul din 
ultimul rând • Un bătrân pe scara de incendiu • Kitschul tragic • Sexul lui Iisus • Mesia la romani 
• Românul național • Cine e mai tare decât poporul? • Lagărul fără sârmă ghimpată • Cine este 
România? • Westul și restul • Dulce ca mierea e glonțul NATO • Spre West, în genunchi • Logica 
imperială • Trocul sângelui • Creierul și Crucea • Lumina Occidentului • Kosovomul • 
Bogdaproste • Iubiți-l pe Pacepa! • Am fost un dobitoc • Fața întunecată a Lunii • În crucea 
realului • Media moralia • Prăbușirea în timp • Dacia postistorică • Dreptul la omor • Lumina 
soarelui negru • O țară de handicapați • Maimuțăreala • Spitalul spiritelor • Română și 
matematică • Zgomotul alb, mustața neagră • De unde mă cunoști dumneata pe mine, 
onorabile? • Omul nou • Manualul care crapă obrazul dascălului • Sovromizarea inversă • 
Antisemitule! • Vedenii morale • Românul bidimensional • România abțibild • Literatura zilei • O 
caricatură de dictator • Libertate fără adevăr • Spadă pe pajiște de pluș • Adio, gheișe! • Insulele 
japoneze o iau de¬a curmezișul Pacificului • Ciociosan • „Pohod na Sibir” • Un nenorocit de ziar • 
Gavno - blazonul intelectualului • „Lumea a fost creată cu câteva minute în urmă...”

© lubileah.blogspot.com
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Apărut în anul 1947, romanul „Ciuma” propune o vi-
ziune  simbolică  asupra  unor  evenimente  reale, 
încercând în  același  timp să  degajeze  semnificațiile 
mai  ample ale  suferinței  umane,  greu încercate de 
teroarea războiului. Prin intermediul stilului meditativ, 
transparent și, uneori filosofic al autorului (cu privire 
la condiția umană,  absurditatea existențială sau ne-
dreptatea  destinului  uman),  se  conturează  în  unde 
clare  mesajul  întregului  roman:  solidaritatea  umană 
prin apelul la o nouă ordine a revoltei.

Încă  de  la  începutul  romanului,  povestitorul  își 
asumă  metoda  cronicarului,  promițând  să  relateze 
evenimentele petrecute în orașul Oran, de pe coasta 
Algeriei în anii 1940, folosind atât de experiențele și 
mărturiile proprii, cât și pe ale altora. Treptat, prinde 
formă și identitatea eroului principal, care este desco-
perită de cititor în cea a medicului Bernard Rieux.

Personajele lui  Camus sunt  în general  caracte-
rizate printr-o tipologie comportamentală exemplară. 
Ele sunt  victime ale fatalității  exterioare,  care acuză 
prin intermediul unor sacrificii personale, absurditatea 
existenței.

Personajul  principal,  întruchipat  de  medicul 
Rieux, poate fi considerat un tip al  revoltatului, care 
alege dăruirea propriei sale persoane, fiind prins într-
un  război  din  care  nu  poate  ieși  cu  statutul  de 
învingător deplin.

Pe  tot  parcursul  desfășurării  acțiunilor,  se  des-
coperă și  se evidențiază alte  personaje  chinuite de 
propriile  destine  potrivnice,  acestea  nefiind  însă, 
caracterizate de o psihologie complicată. Jean Tarrou, 
Raymond Rambert sau părintele Paneloux, reprezintă 
de asemenea întruchipări generice ale diferitelor ca-
tegorii sociale - idealistul, străinul, preotul.

Un alt personaj, de această dată unul simbolic, 
este reprezentat de elementul central al romanului - 
Ciuma. Personajul întruchipat de ciumă joacă un rol 
fundamental  în  procesul  de  exprimare  artistică  a 
tabloului suferinței umane, influențând totodată acți-
unile  celorlalte personaje.  Astfel,  ea este  un instru-
ment al destinului, care manifestă o puternică, totală 
și temporară funcție dominantă, asupra spiritului agi-
tat al mulțimii.

Camus propune în  Ciuma o perspectivă simbo-
lică asupra evenimentelor desfășurate, mutând sufe-
rințele umane din planul social în planul biologic. El își 
ilustrează  opera  cu  un  motto  din  Jurnal  din  anul  
ciumei al lui Daniel Defoe, reușind astfel să sublinieze 
coordonata esențială a acesteia: „Poți tot atât de bine 
să înfățișezi un fel de întemnițare prin altul, cum poți 
să înfățișezi orice lucru care există cu adevărat prin 
ceva care nu există”.

Alegoria  și  simbolul,  elementele  utilizate  de 
autor,  au rolul de a evidenția multiplele semnificații 
ale existenței omenești în general: „Vreau să exprim 
prin intermediul ciumei apăsarea de care am suferit și 
atmosfera  de  amenințare  și  exil  în  care  am  trăit. 
Vreau în același timp să extind această interpretare la 
noțiunea  de  existență  în  general”.  Pus  în  fața  unei 
experiențe  decisive,  Albert  Camus  alege  revolta, 
subliniind nevoia de speranță într-o lume ciumată, în 
care „bacilul ciumei nu moare și nu dispare niciodată”. 
Acesta consideră că depășirea negării  nu se poate 
face decât prin apelul la o ordine a revoltei.

Astfel, numai în revolta față de rău, în acest caz 
ciuma, oamenii „se întâlnesc” și „încep să fie” - Omul  
revoltat (1950). De aceea, valoarea esențială desco-
perită de doctorul Bernard Rieux și de cei din jurul 
său - aceea a solidarității - este propusă ca o singură 
conduită morală, valabilă în fața răului.

Romanul are ca finalitate imaginea sobră a doc-
torului Rieux, devenit și naratorul „anonim”, imagine 
în care acesta este surprins în ipostaza meditativă, o 
atitudine  antagonică  în  raport  cu  strigătele  de 
bucurie ale mulțimii.

Prin această intervenție, eroul își justifică dorința 
de  a  nu  face  „parte  dintre  cei  care  tac,  pentru  a 
depune  mărturie  de  partea  acestor  ciumați,  ca  să 
lase cel puțin o amintire a nedreptății și a violenței ce 
li  s-a făcut”,  dorind să aducă un omagiu și o certă 
dovadă  a  rănilor  provocate  de  războiul  împotriva 
ciumei.  Astfel,  prin  intermediul  construirii  unei 
analogii (trecerea suferințelor umane din planul social 
în planul biologic), Camus oferă o descriere amplă a 
interiorului uman, frământat și ros de un bacil incu-
rabil,  și  a  rănilor  dureroase lăsate de aceasta ca o 
amprentă violentă pe sufletul pașnic al umanității.

Ciuma
Albert Camus

Editura ELU 
București, 1965 
272 pagini
Traducerea de 
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Anđelija Milaš: Cine a fost cel care v-a inițiat 
în lumea fotbalului?  Mai păstrați legătura?
Miodrag Belodedici: Primul meu antrenor, care 
nu mai trăiește din păcate, a fost Olint Matees-
cu. El a fost primul, care a început să mă an-
treneze în Moldova Nouă.

Ce diferențe ați remarcat, până în momentul 
de  față,  între  fotbalul  de  pe  vremea  când 
jucați și cel de acum?
Noi știam mai bine să oprim mingea. Să facem 
preluări…  Acum  sunt  mai  multe  diferențe.  Și 
creșterea copiilor, dar și  societatea s-a schim-
bat.  Totul  s-a schimbat,  deci  este o diferență, 
dar una negativă , și nu pozitivă, din păcate.

Primul gol  bănuiesc că nu se uită niciodată.  
Care a fost sentimentul ce v-a cuprins, atunci 
când l-ați marcat?
Eu jucam fundaș în primul rând, iar primul gol 
a fost un autogol și nu o să-l uit niciodată . Dar 
în Divizia A primul gol a fost unul, cum să zic … 
din corner cu capul.

Credeți  că,  în  perioada  actuală,  suporterii 
prezintă o altă atitudine față de echipele, pe 
care, în mod normal, ar trebui să le susțină și  
în  momentele  favorabile  cât  și  în  cele  mai 
proaste?  Influențează acest aspect echipa?
Mda,  toată  lumea  spune  că  suporterii  influ-
ențează echipa, aceștia ajutând-o atunci când 
se aud susținându-și echipa, și desigur că nu o 
ajută  atunci  când  o  huiduie.  Este  adevărat, 
totuși, că în ziua de azi, ei se plictisesc repede, 
așteptând  prea  repede  performanțe  de  la 
echipele susținute. 

Se  știe  foarte  bine  că  Steaua  a  atins  o 
performanță  greu  de  egalat  în  `86.  Credeți  

că mai  avem șanse să atingem același  nivel  
cu o echipă românească?
De  atunci  s-au  schimbat  foarte  multe.  Acum 
Liga Campionilor este mult, mult mai grea de-
cât  Cupa  Campionilor  Europeni.  Acum  sunt 
foarte multe echipe și e foarte greu să ajungi la 
un așa nivel. Acum, performanța înseamnă să 
intri  în  grupele  UCL.  Dacă  intri  în  grupe e o 
performanță enormă pentru fotbalul românesc.

De asemenea, în presa de azi, se tot face o 
comparație  între  Steaua  actuală  și  cea  din 
`86.  Dvs.  ce  diferențe  sau  asemănări  vedeți 
între ele?
Repet,  noi  am avut  altă  creștere.  Am crescut 
mult  mai  bine  decât  băieții  ăștia  care  joacă 
acum și aveam profesori mult mai buni, com-
petiții mult mai tari când eram tineri. Diferența 
este mare, având în vedere că aveam jucători 
la Steaua care erau consacrați, jucau la echipa 
națională,  vreo 7-8 jucători.  Iar acum, nu știu 
câți jucători  de la Steaua mai joacă la echipa 
națională.

Sunteți  un  sportiv  ce  a  obținut  numeroase 
performanțe, atât în fotbalul românesc cât și 
în cel internațional. Ce sfaturi aveți pentru ti-
nerii ce speră la o carieră în fotbal?
Dacă  un tânăr  vrea  să  facă  sport  de  perfor-
manță,  în  cazul  ăsta  fotbal,  în  primul  rând 
trebuie să aibă  oameni  care se pricep  la  așa 
ceva,  pentru  ca aceștia  să  îl  dirijeze  în  acest 
domeniu. Cu un tânăr e foarte greu să lucrezi. 
E tânăr și nu știe ce să facă. Trebuie să aibă oa-
meni pregătiți, pricepuți și din partea lui trebuie 
să  fie  foarte  mult  profesionalism.  Să  se gân-
dească numai și numai la fotbal, la sport, să fie 
atent la ce mănâncă, ce bea, pe unde umblă, 
aspecte destul de grele pentru cei tineri. 

La câteva pase cu Miodrag Belodedici...
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Personal,  eu  tind  să cred  că, în  momentele 
actuale, fotbaliștii  nu  mai  prezintă  aceeași 
seriozitate, cu toate că ei și-au luat anumite 
angajamente. Mă contraziceți?
Ei  sunt copii,  de 22-23 de ani.  Să fie  așa de 
serioși  ca un bărbat de 30  sau 40 de ani,  e 
greu să le ceri.  Societatea actuală are mult mai 
multe tentații și nu prea poate să fie liniștit și să 
se gândească doar la fotbal.  Unii  dintre ei  se 
mai pierd în locuri mai neserioase. Deci nu, nu 
te contrazic.

Pe vremea copilăriei  ați  avut un idol  ce v-a 
motivat să vă antrenați din ce în ce mai mult,  
pentru ca, ulterior, să faceți performanță?
Idol, hmm, păi aveam. Îmi plăcea, din România, 
Ștefan Sameș, el era idolul meu pentru că juca 
fundaș, era înalt și  puternic, dar îmi plăcea și 
de Verim Mirsalev,  care juca pentru naționala 
Serbiei.  Dar,  totuși,  idolul  meu  era Ștefan 
Sameș. 

Având  în  vedere  că  luăm  acest  interviu 
pentru o revistă citită mai  ales  de elevi,  îmi 
puteți spune dacă pe parcursul școlii v-a mai  
atras o altă materie, pe lângă sport, desigur?
Îmi plăcea istoria. Eu citeam foarte multă isto-
rie, pe parcursul liceului. Și geografia de ase-
menea.  Dar  când  era  vorba  de  istorie,  eram 
mult mai atent, fiind pasiunea mea principală.

Generația  actuală  este,  în  mod  indubitabil,  
absorbită  de  jocurile  electronice,  neglijând 
din ce în ce mai mult sportul. Ce măsuri cre-
deți că ar trebui luate?
Măsurile ar trebui să fie luate, în primul rând, 
de părinți, dar și de oamenii în vârstă, cei care 
ne conduc. Să construiască terenuri de fotbal, 
baschet, handbal, pentru că, atâta timp cât ele 
nu  există,  nici  copiii nu  au  unde  să  meargă, 
deci se refugiază în jocurile electronice.

Credeți  că  ar  fi  o  idee  bună  ca  antrenorii  
echipelor de juniori să-și ducă elevii la teatru 
și să-i încurajeze pe plan cultural?

Sunt  de  acord.  Este  esențial  să  culturalizezi 
copilul încă de la o vârstă fragedă, iar această 
idee, mai ales pentru sportivi, trebuie luată în 
considerare. Un film sau un teatru de păpuși, 
pentru cei mai tineri, pot avea un mare impact 
asupra lor.

Din punctul  dumneavoastră de vedere, cum 
este privit sportivul român în străinătate?
Din  păcate,  în  ultima  vreme,  nu  prea  a  mai 
existat sportivul român care să ne reprezinte în 
străinătate.  Cu  toate  că  am  avut  un  sportiv 
recent, care a fost la nivel înalt, dar a avut niște 
probleme în viață și  a decăzut. Adevărul  este 
însă, că avem foarte puțini sportivi, în prezent, 
cu care să ne putem mândri. Pe plan fotbalistic, 
ar fi 2 sau 3, dar, repet, nu putem vorbi de per-
formanțe nemaipomenite. 

Fotbalul  este  un  sport  foarte  mediatizat. 
Astăzi,  copii  de  toate  vârstele  joacă  fotbal  
oriunde,  prin  școli  sau  printre  blocuri.  Cre-
deți însă că este de ajuns pentru o carieră în 
acest domeniu?
Printre blocuri nu se mai joacă fotbal, pentru că 
nu este loc. Înainte nu aveam teren, acum din 
păcate, dacă vrei să joci fotbal, fiind mai mic, 
părinții trebuie să scoată bani și să plătească o 
oră, pentru că, ei bine, așa e acum. 

Se știe foarte bine că trăim într-o țară ce are 
din  ce  în  ce  mai  puține  resurse  pentru  a 
finanța  activitățile  sportive.  De  asemenea 
mulți  copii  nu  își  permit  să  aibă  un  echi-
pament  corespunzător  sau  să  se  prezinte 
acolo  unde  li  s-ar  putea  oferi  o  șansă  să 
meargă  mai  departe.  Cum credeți  că-i  pu-
tem motiva să nu renunțe?
E important să ai partea financiară. Sunt mulți 
copii talentați care încep să joace fotbal și apoi 
renunță,  din  cauza  problemei  financiare.  Toți 
oamenii  din  instituțiile  de  stat, care  conduc 
sportul, nu prezintă,  însă,  interes  pentru asta, 
ceea ce este o mare greșeală, pentru că mari 
talente se pierd. 
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Ce  beneficii  va  aduce  României  găzduirea 
finalei Europa League în țară? 
Hmm... păi  o să fie mai  cunoscută și o să fie 
expusă  în  Europa.  Beneficii  financiare  vor  fi 
probabil  datorită turiștilor, și așa le dăm posi-
bilitatea să ne cunoască orașul și țara.

Vorbiți-ne,  în  general,  despre  avantajele  și  
dezavantajele  carierei  de  fotbalist  profesi-
onist.
Avantajele și dezavantajele... Păi, avantajele: îți 
place fotbalul, deci joci din plăcere, placându-ți 
meseria aleasă. De asemenea, partea financiară 
este foarte bună. Dezavantajul este că nu ai o 
viață normală, că ai multe restricții; este o viață 
diferită față de cea a unui tânăr normal.

1. Echipa favorită din prezent:
Echipa favorită în momentul de față este Vaslui ( râde)… Păi, desigur, Steaua București.
2. Stadionul preferat:
Stadionul Maracana  din Stockholm. Bine, acum avem Național Arena  și este un stadion 
extraordinar de frumos, dar stadionul preferat mi-a fost mereu Ghencea ! 
3. Cartea favorită: 
Păi, în general mi-a plăcut istoria, deci citesc istoria popoarelor slave.
4. Filmul preferat: 
Nu am unul preferat. În general, să fie umoristice. 
5. Actorul preferat: 
Mell Gibson.
6. Cântărețul:
Nici aici nu am unul preferat, dar îmi place muzica populară. 
7. Autorul:
Neagu Djuvara. Îmi place că scrie pe înțelesul tuturor.

1. Echipa favorită din prezent:
Echipa favorită în momentul de față este Vaslui ( râde)… Păi, desigur, Steaua București.
2. Stadionul preferat:
Stadionul Maracana  din Stockholm. Bine, acum avem Național Arena  și este un stadion 
extraordinar de frumos, dar stadionul preferat mi-a fost mereu Ghencea ! 
3. Cartea favorită: 
Păi, în general mi-a plăcut istoria, deci citesc istoria popoarelor slave.
4. Filmul preferat: 
Nu am unul preferat. În general, să fie umoristice. 
5. Actorul preferat: 
Mell Gibson.
6. Cântărețul:
Nici aici nu am unul preferat, dar îmi place muzica populară. 
7. Autorul:
Neagu Djuvara. Îmi place că scrie pe înțelesul tuturor.

Întrebări fulger
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Elevii liceului negreștean ne-au bucurat de această dată cu ceva mai 
multe locuri fruntașe la olimpiadele județene. Pe lângă experiența dobândită 

atât de către elevi cât și de către profesorii care i-au pregătit, anul 2012 a marcat 
cea mai importantă prezență a noastră la olimpiadele naționale.

Un an bun pentru olimpiade? Cum altfel, dacă la Olimpiada județeană de 
Matematică elevii clasei a IX-a D au obținut premiile I, II, III precum și trei 
mențiuni? Nu ne permitem să uităm numeroasele premii II, III și mențiuni 
câștigate la alte obiecte. Elevul Ionuț Șorea a participat atât la Olimpiada 

Națională de Geografie, cât și la etapa națională a Olimpiadei de Științe ale 
Pământului. În plus, anul acesta liceul nostru a organizat pentru prima dată o 

olimpiadă județeană pe filieră teoretică, Olimpiada de Socio-Umane.

Participare LNI de excepție laParticipare LNI de excepție la
olimpiadele naționaleolimpiadele naționale

Flash-interviuri cu elevii liceului nostruFlash-interviuri cu elevii liceului nostru

Profesorii care au pregătit elevi 
pentru etapa națională:

Iuliana Cotae (matematică)
Elena Covaci (religie)

Mihaela Dascălu (chimie)
Daniel Ardeleanu (electrică)

Lenuța Zaharia & Andreea 
Leuștean (protecția mediului)

Lenuța Vasiliu (geografie)
Ana-Maria Știrbu (franceză)
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Gabriel G. Mariciuc: Te pasionează matematica?
Andrei  Baciu: Da,  mă  pasionează.  Dacă  nu  m-ar 
pasiona, nu cred că aș fi trecut nici măcar de locală.

De ce ai ales să participi la olimpiadă?
Trebuie să admit că am ales această olimpiadă din 
obișnuință,  dar  și  datorită  faptului  că  îmi  place  să 
lucrez la matematică.

Cum a fost pregătirea pentru ultimele două etape 
la care ai participat, dar până atunci?
Pregătirea pentru ultimele două etape a fost intensă. 
Pot spune că,  dacă aș  aduna toți  anii  mei de pre-
gătire  din  școala  generală,  tot  nu aș  avea  destule 
caiete câte am adunat anul acesta. Totuși, sunt bucu-
ros  pentru că am făcut-o,  deoarece nu aș  fi  putut 
ajunge atât de departe fără ea.

Cum ți s-a părut ultima  etapă?
Ultima etapă mi-a arătat  ce înseamnă cu adevărat 
matematica  și  că  materia  predată  în  clasă  este  o 
simplă introducere.

Care sunt concluziile după experiența ta?
În  primul  rând,  această  experiență  mi-a  arătat  că 
există copii foarte deștepți în țară, care au potențialul 
de a face o schimbare a viitorului României, iar în al  
doilea rând mi-a arătat, deși știu că toată lumea s-a 
săturat de fraze de genul  acesta, că îți trebuie 10% 
îndemânare și 90% muncă, dacă vrei să excelezi într-
un domeniu.

Elena Mădălina Dumitriu: De ce ai ales să participi 
la această olimpiadă?
Ionela  Dumitriu:  Am  decis  să  particip  la  această 
olimpiadă,  deoarece,  înainte  de  toate,  sunt  creștin 
ortodoxă și abia apoi româncă. Am simțit că trebuie 
să fac ceva prin care să îi mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru toate câte mi-a dăruit. Din alt punct de vede-
re, am ținut în mod deosebit  să mă îngrijesc și  de 
suflet, pentru că viața nu ar mai avea niciun rost dacă 
s-ar  stinge  Lumina  din  adâncul  cel  mai  adânc  al 
existenței mele. Olimpiada de religie este singura la 
care am reușit să mă calific la etapa națională și cred 
cu  tărie  că  nu  este  un  lucru  întâmplător.   M-am 
schimbat  mult  sufletește,  văd  lucrurile  în  alt  mod, 
gândesc mult mai profund. Foarte mulți oameni pun 
religia  pe ultimul  plan;  dacă  s-ar  putea să  nu mai 
existe ar fi perfect: „La altă olimpiadă nu ai putut și tu 
să mergi decât la religie?!" Pentru mine, însă, lucrurile 
nu stau chiar  așa.  Religia  este cea mai importantă 
pentru  că  „studiem"  adâncul  sufletelor  noastre  iar 
omul este un microcosmos în care se oglindește un 
macrocosmos.  Când  Dumnezeu  spune  „dumnezei 
sunteți" nu spune la un bou sau la un lemn, ci spune 
la un om. E puțină această tovărășie de a ne numi 
om?  În  ziua  judecății  noastre  vom  da  socoteală 
pentru  felul  în  care  ne-am  îngrijit  de  sufletele 
noastre, nu despre câți bani am cheltuit pe nu știu ce 

obiecte care în cel mai scurt timp și-au 
pierdut  orice valoare.  Degeaba cucerim 
și construim dacă nu ne cunoaștem su-
fletul, sensul existenței noastre. 

Ești mulțumită de rezultatul obținut? 
Sunt  foarte  mulțumită  de  rezultatul 
obținut.  Am fost  foarte  liniștită,  nu  am 
avut  deloc  emoții  și  astfel  m-am  con-
centrat foarte bine. Sunt perfect conști-
entă  că  sunt  și  elevi  mult  mai  pregătiți 
decât  mine,  cu  altă  experiență,  cu  alte 
trăiri.  Întotdeauna  trebuie  să  vedem  și 
partea cealaltă a unui concurs și anume 
faptul  că  o  competiție  ne  face  mai 

puternici,  ne  învață  cum să  facem față  eșecului  și 
cum să primim un rezultat foarte bun. Aceste lucruri 
nu sunt ușor de obținut. Ele se acumulează în timp, 
cu multă răbdare, dar dacă ne punem nădejdea în 
ajutorul  lui  Dumnezeu  nimic  nu  este  imposibil: 
„Hristos este cu noi!  Cine ne poate sta împotrivă?" 
Vreau  să  îi  mulțumesc  în  mod  deosebit  doamnei 
mele profesoare Covaci Elena care mi-a fost alături 

Flash-interviuri 
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în tot acest timp și m-a susținut sufletește. O respect, 
o iubesc și sunt sigură că va rămâne veșnic în sufletul 
meu ca o icoană vie. 

Ce te-a impresionat în mod deosebit?
M-a  impresionat  foarte  mult  amabilitatea  și  dra-
gostea cu care am fost primiți. De asemenea am fost 
plăcut  surprinsă  de  deschiderea,  de  bucuria  și  de 
simplitatea  celorlalți  participanți  cu  care  am  legat 
frumoase prietenii.  Nu pot să nu menționez un alt 
aspect  care  m-a  încântat,  și  anume  curățenia  și 

civilizația.  Nu am întâlnit  un om 
căruia să îi solicităm ajutorul și să 
nu  ne  răspundă  zâmbitor.  Am 
simțit că mă aflu în altă lume. Au 
fost  momente  absolut  minunate 
și îmi voi  aduce aminte cu drag 
de zilele petrecute la Oradea.

Care  este  sfatul  tău  pentru 
colegii  mai  mici,  mai  ales  că 
peste  puțin  timp  vei  absolvi 
liceul?
Dragi colegi învățați, învățați și iar 
învățați, pentru că este imposibil 
să  nu  primiți  și  roadele  muncii 
voastre. Fiți eroii propriei voastre 
vieți! Nu puteți să primiți răsplata 
înainte  de  a  duce  lupta.  Pentru 
cele câteva zile în care mergem 

în  alt  oraș,  în  care  cunoaștem alți  elevi  și  cu  care 
facem schimb de experiențe se merită să învățați zi și 
noapte. Regret că nu m-am dedicat mai mult pentru 
a obține și mai multe rezultate, însă mă gândesc că 
nemulțumitului i se ia darul, așa că mă mulțumesc cu 
ceea ce am realizat până acum. Bineînțeles că fiecare 
poate învăța într-o anumită măsură, însă mare grijă 
să  nu  va  îngropați  talanții  pe  care  i-ați  primit. 
Dumnezeu nu ne vrea să fim slabi, să fim fricoși ci El 
vrea să ne rugăm pe o poziție de nedărâmare sufle-
tească, pe o poziție de erou, nu de milog. În final, 
scopul  vieții  este  mântuirea  sufletelor  noastre,  însă 
mântuirea nu se ia cu mâțâială sau cu miorlăială, ci 
cu  eroism,  dar  trebuie  să  ne  îngrijim  de  sufletele 
noastre pentru că ele vor rămâne, nu trupurile care 
se vor  descompune din pământul  din  care au fost 
luate. Nu uitați să-I mulțumiți întotdeauna lui Dum-
nezeu,  pentru  că  fără  ajutorul  Lui  nu  putem  face 
nimic. („Fără Mine nu puteți face nimic" - Ioan 15, 5)

Alina  Andreea  Axinte: Bună,  Diana!  Din  câte 
știm,  tu  ai  fost  la  olimpiada  de  chimie,  ajun-
gând  la  faza  națională.  Ne  poți  spune  de  ce 
acest obiect te pasionează?
Diana Elena Săvuc: Bună! Calificarea la faza nați-
onală a fost un impuls puternic, care a adus chi-
mia  în  prim-plan și  m-a  îndemnat să  mă auto-
depășesc. Cred că elementul principal, de la care 
a pornit drumul meu în chimie, a constat în curio-
zitate.  Mi-am  dat  seama  că  această  materie 
conferă  o  explicație  logică  lumii  înconjurătoare. 
Atunci mi-am propus să lucrez cât mai mult,  iar 
pasiunea pentru chimie a apărut imediat.

Consideri  chimia punctul tău forte?
Nu știu dacă o pot numi astfel, însă dacă voi alege 
să studiez chimia în continuare, în mod cert toate 
informațiile acumulate îmi vor fi de folos. 

Ești  mulțumită de rezultatul obținut sau consi-
deri că puteai mai mult? 
Rezultatul  este  umbrit  de  cunoștințe  și  mă  mo-
tivează. Principiul care mă îndrumă este acela de 
a fi  cât mai determinată, pentru a putea lucra mai 
mult.

Te rog, în câteva cuvinte, să povestești această  
experiență.
Pot  spune  că  olimpiada  a  avut  două  părți 
esențiale: probele propriu-zise și întâlnirea cu alți 
elevi care au aceleași pasiuni. Probele au fost ade-
vărate provocări, dar legarea unor prietenii sincere 
a fost un adevărat câștig pentru toți concurenții.

Interviu cu
 Diana Elena SăvucDiana Elena Săvuc
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Alina Andreea Axinte: Bună, Geanina! Din câte 
știm,  tu ai  fost  la  olimpiada  de  protecție  a  
mediului, ajungând la faza națională. Ne poți 
spune de ce te pasionează acest obiect?

Geanina Florina Negoiță: Am avut 4 module și 
mi-a  plăcut  mai  mult  conservarea  biodi-
versității,  pentru  că  am  cunoscut  o  serie  de 
noțiuni noi, interesante, care mă ajută în viitor 
pentru protejarea mediului înconjurător.

Crezi că protecția mediului  este punctul tău 
forte? Nu, dar am încercat să mă axez și pe alt 
obiect, ceea ce implică ore de studiu și efort.

Această olimpiadă este prima  de acest fel?
Nu.

Te  rog,  în  câteva  cuvinte,  să  ne  povestești 
această experiență.
Mergând la această olimpiadă am avut parte 
de o experiență nouă, am cunoscut elevi de la 
alte  licee,  am  schimbat  impresii  și  am  văzut 
împrejurimile  liceului  la  care  a  avut  loc 
concursul.
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Alina Andreea Axinte: Laurențiu, tu ai fost la olimpiada de 
electrică ajungând la faza națională. Ne poți spune de ce 
acest obiect te pasionează?
Laurențiu Zavaleche: Deoarece consider acest obiect un lucru  
esențial pentru mine în viitor.

Electrica este punctul tău forte?
Da, deoarece este unul dintre lucrurile la care mă pricep cel mai 
bine.

Această olimpiadă este prima de acest fel?
Da, este prima dată când m-am calificat la faza națională și a 
fost o experiență minunată.

Ești mulțumit de rezultatul obținut sau consideri că puteai mai 
mult?
Nu sunt mulțumit de rezultatul obținut, deoarece nu a fost bine 
organizată, dar având în vedere că a fost prima dată, consider 
că m-am descurcat.

Te rog în câteva cuvinte să ne povestești această experiență.
Pentru mine, Olimpiada națională de Elecronică și Automatizări 
2012, ce a avut loc la Roman, a fost un eveniment important în 
viața mea de elev, din care am avut multe de învățat.

Interviu cu
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Alina Andreea Axinte: Din câte știm tu ai participat 
la  olimpiada  de  matematică,  ajungând  la  faza 
națională.  Ne  poți  spune  de  ce  acest  obiect  te 
pasionează?
Paula Andreea Vasiliu: Totul a început de când eram 
mică, iar odată cu trecerea timpului pasiunea pentru 
acest obiect a devenit din ce în ce mai intensă. Îmi  
place  foarte  mult  matematica  pentru  faptul  că  ea 
este o știință exactă. Sincer,  eu o consider cea mai 
ușoară știință de acest fel. În al doilea rând, înțeleg 
foarte repede și foarte ușor lucrurile noi, cum ar fi o 
teoremă, o definiție sau diferite artificii  care trebuie 
aplicate pentru rezolvarea unei probleme.

Consideri că matematica este punctul tău forte?
Mai am foarte multe de învățat, deoarece nu totul se 
rezumă la  materia  de clasă. Adevărata matematică 
abia  de  aici  începe.  Matematica  este  una  dintre 
puținele materii  la  care muncesc  cu drag pentru a 
performa.  Doar  prin  muncă,  seriozitate  și  perse-
verență  poți  concura  cu alți  elevi  din  alte  licee de 
prestigiu din țară.

Această olimpiadă, este prima de acest fel?
Da, Olimpiada națională de matematică la care am 
participat este prima. Toate aceste lucruri au venit pe 
nepregătite,  eu  una  nu  mă  așteptam la  nimic.  Vă 
mărturisesc,  sincer,  că  nimeni  nu  s-a  așteptat  ca 
liceul nostru să reprezinte județul Vaslui la cea de-a 
63-a ediție a olimpiadei.

Ești  mulțumită de rezultatul obținut sau consideri  
că puteai mai mult?
Se  poate  mult  mai  mult,  dar  acest  lucru  se  va 
întâmpla odată cu trecerea timpului. Este nevoie de 
foarte  mult  timp,  foarte  multă  răbdare  și  foarte 
multă muncă pentru a ajunge la rezultatul dorit. Am 
participat  în  anii  trecuți  și  la  alte  concursuri  de 
matematică, în urma cărora am căpătat experiență, 
iar emoțiile s-au diminuat treptat. Aceste lucruri mi-
au  conferit  o  oarecare  încredere  în  mine.  Un  rol 
important în perioada pregătirilor pentru olimpiadă 
l-a avut doamna profesoară Iuliana Cotae, care și-a 
sacrificat timpul liber pentru a ne călăuzi pașii.

Te  rog,  în  câteva  cuvinte,  să  povestești  această 
experiență?
Experiența trăită mă motivează să continui în acest 
domeniu. Ajunsă la  Constanța, locul  în care a  avut 
loc  ultima  etapă,  mi-am dat  seama  că,   pe  viitor, 
trebuie să mă pregătesc mult mai mult și trebuie să 
fac  mai  multe  sacrificii.  Această  experiență  m-a 
schimbat, făcându-mă să înțeleg lucrurile care sunt 
cu adevărat importante pentru mine.

Alina Andreea Axinte: Din  câte  știm,  tu  ai  fost  la 
olimpiada  de  geografie,  ajungând  la  etapa  na-
țională!  Ne  poți  spune  de  ce  acest  obiect  te 
pasionează ?
Ionuț Petronel Șorea:  Într-adevăr, am ajuns la etapa 
națională a unui obiect care mă pasionează în mod 
special,  geografia.  Dorința  mea de  a  aprofunda în 
acest domeniu vine de la faptul că iubesc natura și 
vreau să descopăr cât mai multe din fenomenele ce 
o  caracterizează.  De  asemenea,  îmi  place  să  aflu 
lucruri  noi  despre  statele  lumii,  atât  din  punct  de 
vedere al turismului, cât și al spațiului geografic, iar 
geografia  îmi  dă  aceasta  șansă.  Geografia  este  o 
materie complexă! Dacă încerci să o descoperi, vei fi 
cucerit de frumusețea ei!

Cum a devenit aceasta pasiunea ta?
Geografia  a  devenit  pasiunea  mea  în  2004,  când, 
urmărind  Jocurile  Olimpice  de  vară  de  la  Atena, 
vedeam  cum diferiți  sportivi,  aparținând  diferitelor 
culturi ale lumii, concurând sub steagul propriilor țări, 
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se  întreceau  pentru  victorie,  pentru  obținerea  me-
daliei de aur! Îi admiram pe învingători și doream să 
știu  de  unde vin,  așa  că  luam atlasul  geografic  în 
mână și le căutam țara de origine! Și acum îmi aduc 
aminte cum mi-am pregătit un caiet în care îmi dese-
nam drapelele diferitelor țări! Așa a început aventura 
mea în minunata lume a geografiei!

Crezi că geografia este punctul tău forte?
Îmi place geografia, mă descopăr în ea și astfel pot 
cu  certitudine  afirma  că  este  un punct  de-al  meu 
forte!

Această olimpiadă, la care am înțeles că ai luat și  
un premiu, este prima de acest fel?
Nu,  nu este prima și  da,  ai  dreptate,  la  Olimpiada 
Națională  de  la  Craiova,  căci  acolo  s-au  întrunit 
geografii din România timp de o săptămână, am luat 
mențiune.  Legat  de  celelalte  olimpiade,  tot  anul 
acesta, m-a ajutat Bunul Dumnezeu și am ajuns și la 
faza națională a Olimpiadei Interdisciplinare „Științele 
Pământului" de la Brăila. Anul trecut, toată povestea 
începea  la  Timișoara,  la  prima  mea  națională  de 
geografie, unde am luat locul al doilea. De aseme-
nea, în același an, experiența mi se îmbogățea odată 
cu  Olimpiada  de  „Științe  pentru  juniori"  din  Târgu 
Mureș.

Te  rog,  dacă  dorești,  să  povestești  în  câteva 
cuvinte această experiență!
Orice  experiență  ce  se  termină  cu  o  națională, 
indiferent de materie, are la bază dorința și lucrul din 
greu  combinate  cu  pasiunea!  Aceasta  este  rețeta 
succesului  pe  care  toți  olimpicii  împreună  cu 
profesorii  lor  și-o  imprimă  în  suflet  la  plecarea  în 
frumosul drum al olimpiadelor! Dar să nu uitam căci 
mai presus de toate este ajutorul Bunului Dumnezeu! 
Crezând, totul este posibil!

Alina Andreea Axinte: Bună,  Alexandra!  Din  câte știm,  tu  ai  fost  la 
olimpiada  de limbă franceză,  ajungând la  faza  națională.  Ne poți  
spune de ce acest obiect te pasionează?
Alexandra Vârlan: Mă pasionează acest obiect deoarece, după părerea 
mea, limba franceză este un obiect  foarte interesant, care mi-a stârnit 
interesul  încă din primii  ani  de studiu.  Sunt fascinată de tot ceea ce 
reprezintă limba unei țări, a unui popor, cât și de cultura și obiceiurile 
acestora.

Crezi că franceza este punctul tău forte?
Da, după părerea mea, limba franceză este  punctul meu forte,  alături  
de limba română,  deoarece aceste două obiecte de studiu sunt esen-
țiale în procesul de formare a personalității mele.

Această olimpiadă este prima de acest fel?
Da.  Până  anul  acesta  am  mai  participat  la  diferite  olimpiade,  însă 
aceasta este prima dată când am reușit să mă calific la faza națională.

Ești mulțumită de rezultat  sau  consideri că puteai mai mult?
Consider că puteam obține un rezultat mai bun, însă sunt mulțumită că 
am reușit să ajung până aici și să am parte de această experiență.

Te rog, în câteva cuvinte să povestești această experiență.
Pentru mine, „Olimpiada națională de limbi romanice 2012”, care a avut  
loc anul acesta la Timișoara, a fost o experiență plăcută, din  care am 
avut mult de învățat. Orașul Timișoara m-a impresionat prin arhitectură 
și  oamenii pe care i-am cunoscut, m-au făcut să îmi schimb anumite 
puncte de vedere în legătură cu olimpiadele și concursurile școlare, în 
general.  De  asemenea,  am  învățat  că  cel  mai  important  este  să 
participi,  indiferent  de  rezultat  și  că  oricine  poate  ajunge  la  faza 
națională, cu puțin efort.
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Motivație.  Condițiile socio-umane defavorizante pot 
dezvolta  carențe  în  plan  afectiv-motivațional,  riscul 
de a abandona școala,  de a absenta de la școală, 
indisciplina,  scăderea  performanțelor  la  învățătură, 
deviații  de comportament,  comiterea de fapte care 
nu corespund normelor aprobate de societate. Elevii 
pot  fi  astfel  predispuși  la schimbarea anturajului  cu 
unul nedorit, apare „tentația străzii”.

Dezechilibrul cel mai mare, și cu efecte de cele 
mai multe ori iremediabile, se produce în plan afectiv, 
tinerii  fiind lipsiți  de afecțiunea părinților,  de supra-
vegherea lor, de sentimentul de siguranță pe care îl 
simt în prezența acestora.

Proiectul  „Școala  -  a  doua  casă  -  relaxare,  
informare și educare“ răspunde nevoii de a organiza 
activități  care  să  urmărească  îmbogățirea  cunoș-
tințelor  elevilor  prin  achiziționarea de noutăți,  dez-
voltarea și lărgirea orizontului lor cultural, participarea 
activă, conștientă și responsabilă la propria formare, 
contactul cu lumea reală.

Proiectul nostru își propune înființarea unui nu-
măr de șapte ateliere de lucru realizate pe specificul 
disciplinelor de studiu la clasele IX-XII prin care se va 
urmări  formarea  și  consolidarea  atitudinilor  și  con-
vingerilor  elevilor,  descoperirea  preferințelor,  inte-
reselor, valorilor și domeniilor de reușită, asigurându-
le astfel o modalitate plăcută și instructivă de petre-
cere a timpului liber. 

Echipa proiectului are în vedere următoarele as-
pecte  care  constituie  punctul  de  plecare  pentru 
derularea activităților propuse: 
● lipsa unor spații sigure, amenajate corespunzător, 
adecvate  desfășurării  activităților  elevilor  în  timpul 
liber în orașul Negrești;
● lipsa  din  ce  în  ce  mai  acută  a  timpului  destinat 
educației non-formale a elevilor;
● incapacitatea  părinților  de  gestionare  a  timpului 
liber disponibil; comoditatea;
● obișnuința  de  a  face  mereu  aceleași  activități, 
urmărirea diverselor emisiuni TV: plimbarea prin oraș, 
calculatorul ( jocuri și internet);
● lipsa de modele concrete în mass-media;
● plecarea părinților în străinătate;
● lipsa unor mijloace materiale capabile să diversifice 
activitățile elevilor. 

Atelierele de lucru din cadrul proiectului „Școala  
- a doua casă - relaxare, informare și educare“ vin în 
sprijinul  aceste  situații  cultivând  și  valorificând  po-
tențialul creator al elevilor, îmbunătățind relația cadru 
didactic-elev, ameliorând imaginea școlii  în comuni-
tate prin crearea exemplelor de bună practică cu un 
impact pozitiv asupra opiniei publice.

Obiectivul general
Crearea unui climat educațional deschis,  stimu-

lativ  prin  organizarea  unor  activități  curriculare  și 
extracurriculare  menite  să  contribuie  la  dezvoltarea 
unor trăsături de caracter, la îmbunătățirea abilităților 
de viață ale elevilor,  la educarea spiritului  creativ al 
acestora în diferite domenii, asigurându-le o modali-
tate plăcută și instructivă de petrecere a timpului liber. 

Obiectivele specifice
● Creșterea cu 20% a activităților extracurriculare și 
extrașcolare  prin  implicarea  părinților,  membrilor 
comunității locale, alături de elevi și cadrele didactice, 
în  desfășurarea  și  pregătirea  activităților  pentru  a 
îmbunătăți relațiile dintre aceștia; 
● Ameliorarea  problemelor  de  natură  afectivă  ale 
elevilor  implicați  în  proiect,  prin  activitățile  propuse 
prevenindu-se astfel situațiile de eșec școlar, abandon 
școlar, refugiul în băuturi alcoolice, droguri, implicarea 
copiilor în activități ilicite ale bandelor de cartier; 
● Creșterea cu 20% a numărului de cadrelor didacti-
ce interesate pentru crearea unui climat educațional 
care să favorizeze dezvoltarea unor trăsături de ca-
racter prin realizarea atelierelor de lucru desfășurate 
pe durata proiectului și nu numai;
● Valorificarea  creativității,  aptitudinilor  și  talentelor 
pentru un  nr.  de  100  de  elevi  precum și  însușirea 
unor abilități în domeniul utilizării computerului, limbii 
și literaturii române, matematicii, geografiei, filosofiei, 
limbilor moderne, artei, dansului; 
● Creșterea  cu  30%  a  numărului  de  elevi  ce  au 
dobândit competențe necesare integrării  în societa-
tea  democratică,  elevi  ce  au  posibilitatea  să  guste 
plăcerea efortului cu sens, să participe cu entuziasm 
la acțiuni interesante, să aleagă petrecerea timpului 
liber  într-un  mediu  organizat  și  plăcut  care  oferă 
siguranța fizică și spirituală.

Beneficiari direcți: 100 elevi ai grupului țintă (10 elevi 
din  Consiliul  Elevilor  și  90  de elevi  de  la  clasele  IX-  XII),  
cadrele didactice din echipa de proiect; 

Beneficiari  indirecți: elevii  și  cadrele  didactice  din 
instituția școlară, părinții/rudele/familiile elevilor din grupul 
țintă,  școala,  reprezentanți  ai  comunității  locale,  elevii  și 
cadrele  didactice  din  comunitatea  educațională  care  vor 
beneficia de rezultatele și produsele proiectului.

Școala
- a doua casă -

relaxare, informare și educare
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Proiectul se desfășoară în perioada februarie - iunie 
2012, cu posibilitate de continuare și are în vedere 
dezvoltarea  unui  mod  de  a  gândi  și  de  a  munci 
pentru cunoașterea potențialului creativ și de impli-
care a colectivului de elevi - cadre didactice în par-
teneriat, pentru promovarea competențelor, valori-
lor educaționale și a talentului.

Activitatea 1
Ne informăm, colaborăm, decidem

Activitatea 2
Atelier de literatură - Magia cărților (responsabili: 

prof. Todirașcu Daniela, prof. Vargan Teodora, prof.  
Todiriță Maria -Cecilia) 

Activitatea 3
Atelierul de informatică Tinerii și calculatorul 

(responsabili: prof. Dominte Costică, prof. Terente  
Vladimira, prof. Șoreanu Paul, prof. Isaic Alina)

Activitatea 4
Atelierul de creație hand-made Imaginație și culoare 

(responsabili: prof. Frățiman Lăcrămioara, Ciocan  
Elena, Iharov Cristina, Eremei Paul)

Activitatea 5
Atelierul de matematică Ucenicii lui Pitagora 

(responsabili: prof. Mihai Doinița, prof. Cotae Iuliana,  
prof. Dobrin Bogdan)

Activitatea 6
Atelierul de geografie Vrem să învățăm prin  

explorare și descoperire (responsabili: prof. Iharov  
Cristina, prof. Toma Viorel, prof. Lenuța Vasiliu)

Activitatea 7
Atelierul de dans Să pășim în lumea dansului 

(responsabili: prof. Manea Daniela, prof. Boitan Geta)
Activitatea 8

Atelierul Filosofia – pregătire pentru viață 
(responsabili: prof. Onică Florin, prof. Mariciuc Vasile)

Activitatea 9
Să pătrundem în lumea teatrului și a muzicii – 

activitate cultural-educativă
Activitatea 10

La ora bilanțului
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GREȘELI FRECVENTE ÎN EXPRIMARE

oi, adolescenții, avem tendința de a mai stâlci cuvintele, din 
diferite  cauze  –  așa  auzim  acasă,  nu  ne  mai  preocupă 

lectura, pe Internet se găsesc fel de fel de „oameni culți” care ne 
bagă și mai tare în ceață, cei care traduc telenovelele sunt uneori  
certați  cu limba română.  Iată  câteva dintre  cele  mai  frecvente 
greșeli pe care le facem (nu numai noi, dar spunem așa ca să 
pară că ni le asumăm în totalitate și astfel, să atragem un pic de 
compasiune).

N

Toată viața mea am folosit cuvântul ulcior și aș fi fost în stare 
să merg până în pânzele albe cu varianta mea, dar iată că DEX-ul 
e de altă părere. 

 Urcior = vas de lut (smălțuit)  cu gâtul strâmt, cu una sau 
două  toarte,  folosit  pentru  păstrarea  lichidelor;  (rar)  Loc  mai 
adânc în albia unei ape curgătoare, unde se formează vârtejuri; 
bulboacă, bulboană; sau –  Urcior  = mic furuncul care apare la 
rădăcina genelor. Am trăit toată viața în minciună.

Pâlnie = la mine acasă toată lumea o numește leică, dar, deși 
nu  e  greșit,  ne  dăm  de  gol  că  suntem  moldoveni,  întrucât  
DOOM-ul  îl  numește  regionalism.  Am  mai  auzit  folosindu-se 
cuvântul leucă, dar fiindcă sunt afurisită și nu vreau să fiu doar eu 
cea care greșește, am căutat în DEX, și leuca există, întradevăr,  
dar e cu totul altceva.

Leucă = parte a carului formată dintr-un lemn încovoiat, cu 
un capăt îmbucat în osie și cu celălalt prins de loitră, spre a o 
sprijini.

A  târâ  =  a  mișca  un  lucru  (greu)  dintr-un  loc  în  altul, 
trăgându-l pe jos; a trage după sine cu sila un om, un animal; 
(sens  figurat)  a  îndemna,  a  împinge  spre  ceva  (reprobabil);  a 
antrena; (reflexiv) a merge, a înainta cu greu atingând pământul 
cu genunchii, cu coatele, cu burta; (despre animale) a înainta prin 
mișcări  specifice,  cu  trupul  lipit  de  pământ;  a  merge  încet,  a 
înainta  cu  greu,  abia  mișcându-și  picioarele;  (reflexiv,  despre 

obiecte  care  atârnă)  a  atinge  pământul  cu 
partea de jos, a se freca de pământ;

A târâi = (formă populară) a (se) târî.

Se  mai  întâmplă  să  aud  oameni  spunând 
„vroiam”: Dacă aș auzi asta numai la OTV, nu ar 
fi chiar o tragedie, însă forma eronată își face 
ușor loc și în vocabularul celor ceva mai... citiți 
(așa s-ar zice).  Să îi  oftic  pe cei de la 3SE, în 
versurile  cărora  s-a  strecurat  de  câteva  ori 
cuvântul  buclucaș,  nu –  vroiam/  vroiai/  vroia/ 
vroiați/  vroiai nu sunt corecte. Ca explicație vă 
servesc faptul că verbul este  a voi, deci forma 
este voiam. Să nu vă mai aud de acum înainte!

A hlinzi, de asemenea, nu este corect. Și nu 
numai  din  punct  de  vedere  moral,  adică 
rânjetele acelea încărcate cu mult „ce-față-de-
bidon-turtit-are”, ci și din punct de vedere gra-
matical, pentru că forma corectă este a hlizi. 

Când îl arunci,  cuțitul se...  Când o lansezi, 
săgeata se... Când coși, acul se...  înfige! Nu, nu 
se „înfinge”. Numai în Moldova se înfinge. Om fi 
noi  urmașii  lui  Gheorghe  Dracul,  dar  asta  nu 
înseamnă că suntem și lingviști.

Că  tot  era  vorba  de  ce  suntem și  ce  nu 
suntem,  mi  se  pare  corect  să  vă  spun  că 
suntem copii cuminți, mâncăm tot din farfurie, 
venim  devreme  acasă  și  nu  folosim  cuvântul 
sântem.

RECOMANDĂRI
um mulți dintre noi își îneacă exuberanța și 
prospețimea într-un „las’  pe mâine”  când 

vine vorba de o activitate culturală și sunt de-a 
dreptul  terifiați  când  trebuie  să  CITEASCĂ  o 
carte... Ei bine, nici eu nu vă voi stresa cu astfel 
de lucruri. Totuși, ar fi cazul să subliniez că, de 
multe ori,  ne putem „cultiva” (ce cuvânt bizar, 
ce  să  cultivăm?  Ceapă?  ...  tot  e  sezonul)  și 
desfășurând  activități  plăcute,  ceva  mai  ușor 
digerabile pentru neuronii noștri plini de coșuri 
și afumați de țigări – nu insinuez nimic, Doam-
ne ferește! Totuși, calea spre cunoaștere e una 

C plină de dificultăți, spunea... nu-mi amintesc bine cine, însă era 
ori filosof, ori tractorist.  De aceea, în scopul desăvârșirii  voastre 
intelectuale, vă recomand călduros să încăl-cați legea. Nu, nu vă 
pun să furați poșeta vreunei doamne în vârstă pe stradă, pentru 
că oricum nu vă veți alege decât cu cel mult o proteză și ce a mai 
rămas din pensia de 300 de lei, după ce și-a plătit apa, lumina, 
medicamentele  și  abonamentul  la  Focus  Sat  ca  să  nu  piardă 
vreun episod din „Secrete din trecut”. Ceea ce vreau eu de la voi  
este  să  căutați  pe  Google  „torrentz.eu”  în  locul  „Nebuniei  lui  
Salam vol 2”, și din acel mic paradis virtual să descărcați câteva 
filme artistice/ seriale. Eu voi avea rolul de călăuză spirituală, și  
voi scrie câteva... priviri în ansamblu (aș scrie recenzii, dar mi-e 
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teribil de frică de reacția domnului Onică).
Up (2009) – Bun, am început în forță. Am 

zis că vă recomand filme și eu am început cu 
desene  animate.  Dar  îndrăznesc  să  merg 
înainte  pe drumul acesta,  întrucât  animația  în 
discuție  este  cu  mult  mai  bună  decât  majo-
ritatea filmelor de astăzi.  Știu că abia așteptați 
să  aflați  despre  ce  este  vorba  (pff,  absolut 
sigură!) așa că nu vă mai țin mușchii curiozității 
încordați  și  creierii  pe  moațe.  Știu  că  fiecare 
avem un vis, nu-i așa? De la ofițerul ieșit de la 
post-liceala Drăgășani (care, între noi fie vorba 
și-ar face superiorii la grătar cu puțin rozmarin) 
ce vrea să devină animator în Bamboo, până la 
animatorul  din  Bamboo  care  vrea  să  devină 
prințesă. În acest film este vorba despre împli-
nirea  visului  de-o  viață,  și  prin  acesta,  de 
descoperirea  unei  noi  laturi  umane  din  noi. 
Adică un moș ajunge în sfârșit explorator și se 
trezește cu un puști pe cap. În final, băiețelul îi 
arată  că  își  poate  trăi  viața  și  fără  soția  sa, 
moartă  de  câțiva  ani.  Oscilez  între  tristețe  și 
fericire, dar știu sigur că filmul e delicios, de la 
minutul  0:00,  până  la  minutul  96:00.  Merită 
văzut!

Easy A (2011) – Un film ceva mai neobișnuit 
despre viața de adolescent, pus față în față cu 

stereotipurile societății. Nu îl pot numi „artistic”, dar protagonista 
emană o energie care te lovește fix între globii oculari, și e de o 
inteligență și un umor care fac minuni inimilor rănite (că tot se 
întâmplă așa des). Nu, nu m-am îndrăgostit de ea, însă Emma 
Stone a făcut o treabă grozavă. Bravo ei. Voi de ce nu ați deveni 
actori?

Waitress (2007) – Iată un film cu adevărat bun. Cred că l-am 
văzut de vreo 5-6 ori și încă nu m-am săturat. Se vrea trist pe 
undeva, însă pe mine m-a făcut să râd. Poate din cauză că sunt 
eu așa insensibilă (a se citi „nesimțită”). E despre o chelneriță care 
strânge bani de când s-a măritat cu o brută (mă murdăresc pe la  
gură cu acest apelativ vulgar din cauză că O MERITĂ – vine în 
fiecare zi acasă beat, o dă cu capul de toți pereții și apoi începe 
să sforăie de cade tencuiala de pe pereți). În final, soțul o prinde 
și ca să scape de bestia dezlănțuită ca un câine scăpat din lesă, îi  
spune că e gravidă. E, cu adevărat, dar nu cu el! Vă las să vă 
bucurați de spectacolul oferit de Goliatul de soț, când află că i s-
au pus coarne. Merita, ce-i drept.

Și  ca  desert,  propun  un  serial  spumos,  care  vă  va  trezi 
neuronii ca o găleată de apă rece și vă va face să vă credeți un 
pic mai neevoluați intelectual decât un cimpanzeu. Cel puțin, la 
mine efectul ăsta l-a avut și e persistent. De o anumită perioadă 
de timp evit  Mentalistul, deoarece mă face să mă simt proastă! 
(comparată  cu  protagonistul,  care  pare  un  geniu,  dar  pentru 
liniștea mea sufletească, eu încă îmi spun că în viața reală îl bate  
nevasta).

PAŞII SPRE PRIMUL BLOGG
vând în vedere că sunt un blogger destul de bun (sau așa 
îmi place să mă numesc), mă laud peste tot cu mica mea 

pasiune.  Deși  de cele mai multe ori  feedback-ul ia forma unei 
interogații: „lasă-mă, frate, arăt eu de parcă mă interesează?”, se 
mai găsesc și  plictisiți oameni strâns legați  de lumea culturală, 
care mă ascultă (mai de voie, mai de nevoie). Astfel că, în ultimul 
timp (din cauză că sunt ca o moară stricată),  multe (2-3) per-
soane  m-au  întrebat  cum  să  intre  în  lumea  publicisticii  și  să 
posteze  pe  blogul  lor  personal.  Deși  nu  e  un  proces  foarte 
complicat, voi, învățăceii mei, aveți tot dreptul de a-l aprofunda și 
a vă porni minunata călătorie spre lumină. Adică spre a spune 
lumii că suferiți. Da, acum că v-am captat atenția, un blog este 
locul perfect de a vă exprima temerile și îndoielile specifice vâr-
stei.  De  asemenea,  pe  blogul  personal  puteți  adresa  injurii 
oricărui lucru/ oricărei persoane pe care ați vrea să o vedeți zbă-
tându-se în chinuri. Cum am făcut eu cu prietenul meu Lucian, 
care, printr-o indigestie a cauzalității universale, a luat o notă mai 
mare ca mine la Olimpiada de Logică și Argumentare.

A

Primul pas ar fi înscrierea pe o platformă de blogging, cum e 
Blogger.com,  sau  Wordpress.com.  Dacă  stați  bine  cu  nervii, 
recomand Blogger, dacă simțiți o chemare inexplicabilă de a vă 
face  capului  cunoștință  cu  peretele  atunci  când  ceva  merge 
prost, încercați Wordpress. Desigur, există și alte site-uri ce oferă 
aceleași servicii, dar e ca și cum în loc să vă îmbrăcați în haine de 
firmă, ați trage pur și simplu un sac peste goliciunea voastră. Din 
oficiu, Wordpress va crea un blog cu username-ul tău imediat ce 

îți faci cont, iar Blogger te va pune să îi pui un 
nume și  să alegi o adresă web. Bineînțeles că 
acesta este mo-mentul când toată inspirația ta 
dispare ca muzica de pe MTV și nu te vei putea 
gândi la un nume mai interesant decât „cartoful 
prajit 75” sau „Mis3rabl3 EMO Life”. Acesta din 
urmă  e  mai  răspândit  ca  mucegaiul.  Nicio 
problemă, totuși, deoarece și numele și adresa 
vor putea fi schimbate mai târziu (când le veți 
înlocui cu o metaforă frapantă, care îi va lăsa pe 
toți cu gurile căscate).

Următorul pas este să vă înscrieți blogul în 
bazele de date ale motoarelor de căutare. Pen-
tru asta, va trebui să accesați:  
http://www.google.com/intl/ro/add_url.html

Google e cel mai important. Cine folosește 
Yahoo Search, oricum?

Acum e cazul să intrați în acțiune. Nu aveți 
de făcut, de fapt, decât să scrieți orice aberație 
vă trece prin cap. Amintiți-vă că e blogul vostru 
și dacă voi vreți să spuneți lumii ce a pus mama 
în  sandwich-ul  pe  care  l-ați  mâncat  de  dimi-
neață,  descrieți  cașcavalul  amănunțit  și  nu  vă 
opriți  aici! Puteți  pune și  poze cu ce a rămas 
din feliile de pâine, sau cu câinele care a mân-
cat restul. Important e să fie corect scrise!

a d  l i b i t u m

primăvara  2012 105105

p u b l i c i s t i c ă



Enciclopedia înțelepciunii (Anna Avram) 
Proverbele lumii, adunate aici în 107 categorii de învățăminte, sintetizează experiența 

de secole a literaturilor populare. Așa cum veți vedea în carte, fiecare dintre acestea are 
propriile învățături morale, dar diferențele între o cultură și alta sunt uneori insesizabile. 
Tocmai  de  aceea  proverbele  au  putut  fi  sintetizate  în  categorii  generale,  ele  redând 
aceeași înțelepciune practică în limbaje diferite.

 Chiar dacă fac uz pe alocuri de exprimări arhaice, învățămintele din acest volum nu 
pot fi considerate inactuale. Chiar dacă telefoanele mobile, calculatoarele și Internetul nu 
sunt prezente în aceste pilde, adevărul etern valabil enunțat de proverbe poate fi adus 
mereu în actualitate.  Aceasta este și  intenția autoarei,  de a ne aduce în față  o nouă 
întrebuințare și însemnătate a proverbelor, sub o formă nemaiîntâlnită.

 Aveți în față o carte inedită, care își propune nici mai mult nici mai puțin decât să vă  
dezvăluie  „secretele  reușitei  în  viață”,  nu  prin  vânzarea  unor  ponturi,  ci  printr-o 
introducere adecvată în pildele înțelepciunii milenare.

„O poveste incitantă care le  va insufla  cititorilor  un sentiment  persistent  de mirare 
filozofică. Dacă sunteți fermecați de Lumea Sofiei, cu siguranță că Fascinația ideilor vă va 
vrăji.” (Christopher Phillips, autorul cărții Socrates Café)

Enciclopedia Gale a fenomenelor neobișnuite și inexplicabile (Brad E. Steiger, Sherry 
Hansen Steiger) 

Volumul  oferă  informații  cuprinzătoare  și  obiective  despre  mistere  fără  răspuns, 
capacitați paranormale, fenomene religioase, magie, fenomenul OZN și mituri apărute în 
diverse culturi. Cele trei volume sunt foarte bogate în informații, constituind un instrument 
valoros,  care  le  oferă  utilizatorilor  oportunitatea  de  a  evalua  numeroasele  ipoteze  și 
contra-ipoteze privitoare la fenomenele enigmatice. Multe dintre aceste ipoteze au fost 
expuse de-a lungul timpului în filme, emisiuni radiofonice, cărți și Internet, dar în niciunul 
dintre cazuri nu au fost atâtea informații solide și obiective. Subiectele controversate sunt 
prezentate din mai multe puncte de vedere, iar senzaționalismul a fost ținut la distanță, 
așa încât credibilitatea subiectelor abordate să rămână neatinsă. Maniera de prezentare le 
permite cititorilor  să-și  utilizeze abilitățile cognitive critice pentru a delimita faptele  de 
ficțiune, opiniile de dogmă și adevărul de legendă pentru fiecare enigmă care a intrigat, 
uimit sau vrăjit omenirea, de-a lungul secolelor.

Enciclopedia este formată din paisprezece capitole mari, acoperind o gamă largă de 
subiecte de interes: Misterele lumii de dincolo, Șamanii, spiritismul și misticii, Fenomenele 
religioase, Religiile și cultele misterelor, Societățile secrete, Magia și vrăjitoria, Profeția și  
divinația, Obiectele de putere și mister, Locurile de mister și putere, Spiritele și fantomele, 
Creaturile misterioase, Enigmele minții,  Superstițiile și  legendele urbane, Invadatorii  din 
spațiu.  După fiecare capitol o secțiune de lecturi suplimentare face trimitere la cărțile, 
publicațiile, programele TV, site-urile de Internet, filmele și documentele folosite, oferind 
cititorului bogate oportunități de cercetare a subiectului pe cont propriu.

Brad E. Steiger a scris peste 150 de cărți, difuzate în peste 17 milioane exemplare.  
Printre numeroasele sale  lucrări  se află biografii,  cărți  despre fenomene paranormale,  
spiritualitate, OZN și crime neelucidate. 

Sherry Hansen Steiger este coautoare, alături de el, a 24 de lucrări, tratând o varietate 
de subiecte din domeniul enigmelor.

Categorii: Carte generală, 
Non-fiction

Număr pagini: 432
Dată publicaţie: 07.11.2011

Categorii: Carte academică, 
Umaniste

Format carte: 20x26
Număr pagini: 320

Dată publicaţie: 02.03.2012

Instigare la lectură
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Scurtă istorie a lumii. Din preistorie până în zilele noastre (Alex Woolf) 
În  300  de  pagini,  această  carte  ne  prezintă  istoria  omenirii  de  la  cele  mai  vechi  

începuturi ale sale în Africa, în urmă cu șase sau șapte milioane de ani, până la lumea 
complexă, globalizată din 2008. Autorul ne propune o lectură accesibilă și agreabilă, care 
nu  face  necesară  o  cunoaștere  anterioară  aprofundată  a  istoriei.  Lucrarea  oferă  o 
prezentare generală  a  istoriei  umane și  o  conștientizare a  vastității  sale,  lăsându-i  pe 
cititori cu o înțelegere mult mai bună a modului în care noi, oamenii, am progresat de la 
vânătoarea și culesul din pădurile și savanele Africii preistorice la socializarea pe internet  
sau folosirea ipod-urilor în orașele aglomerate de astăzi.

De vorbă cu psihologul (Carmen Ionescu) 
De  vorbă  cu  psihologul  reprezintă  un  ghid  practic  de  popularizare  a  psihologiei 

aplicate în viața de zi cu zi. Cu ocazia unor numeroase incursiuni în psihologia persoanei  
și  în  psihologia  socială,  cartea  dorește  perfecționarea  cititorului  în  studierea 
comportamentului uman, în autocunoaștere și autoevaluare. În acest sens, sunt puse în 
discuție numeroase situații de viață autentice, pentru care, în urma unor așa-zise discuții 
cu psihologul,  veți primi foarte multe recomandări din partea autoarei, care posedă o 
experiență amplă în domeniu, dublată de o experiență de viață bogată.

Veți putea descoperi, printre altele: • Ce spune scrisul despre noi? • Cum putem pre-
veni surmenajul intelectual? • Cum să ne îmbunătățim comunicarea? • Care sunt atuurile 
cuplului romantic? • Cum să ne alegem partenerul pentru o eventuală căsătorie? • Cum 
evităm crizele de furie ale copiilor mici? • Cum pregătim copilul pentru examen? • Ce tip 
de temperament are copilul nostru? • Cum să fim șefi aproape perfecți? • La ce folosește  
simțul psihologic în management? • Cum să formăm o echipă de lucru performanța? • 
Cât de repede putem trece peste o dezamăgire în amor? • Cât de corect ne autoapre-
ciem personalitatea?

 Stând „de vorbă cu psihologul”, vă veți regăsi în multe dintre situațiile prezentate și 
veți avea ce exemple să fructificați în folosul dumneavoastră și al celor alături de care 
trăiți.

Jihad sau drumul spre Djanna (Dumitru Chican) 
Astăzi, la un deceniu de la dramaticele evenimente de la 11 septembrie 2001, opinia 

publică  așteaptă  încă  răspuns  la  o  întrebare  asupra  căreia  se  păstrează  o  tăcere 
neliniștitoare: cine sunt adevărații organizatori și executanți ai atacurilor care au lăsat în 
urmă câteva mii de morți vinovați doar de a se fi aflat în locul nepotrivit la momentul 
nepotrivit?

Prin impactul psihologic asupra mentalului colectiv, prin conul de umbră densă în care 
se desfășoară, prin sentimentul că ne aflăm în fața unui inamic prezent nicăieri și oriunde 
și, mai ales, prin violența ucigașă, „jihadul” a devenit un concept la care se raportează tot 
mai  mult  viața  și  siguranța  lumii  contemporane  și  chiar  un  fenomen  sui-generis  de 
globalizare, pe cât de mult descris, pe atât de puțin înțeles.

Cartea de față își  propune să ofere cititorului  un prilej  de meditație asupra acestei 
epidemii, atât cât autorul i-a putut cunoaște simptomele în cei peste treizeci de ani pe 
care i-a petrecut, ca ambasador al României, în lumea Orientului Mijlociu, areal învinovățit  
de a fi principala pepinieră a violenței de sorginte religioasă islamică.

Născut în anul 1948, Dumitru Chican și-a reprezentat țara în numeroase state arabe, 
fără a da uitării aplecarea către cunoașterea și prezentarea, prin cuvântul scris, a lumii 
arabe, preocupare concretizată în cele 15 volume publicate până în prezent, prin studii și 
articole de arabistică, orientalistică și Islamism și prin numeroase traduceri din literatura 
română și arabă publicate în țară și în lumea arabă, unele dintre acestea fiind încununate 
cu  recunoașteri  și  premii  internaționale.  Este  membru  fondator  al  Ligii  de  Prietenie 
Româno-Arabă din București, profesor universitar asociat.

Traducător: Irina 
Cristea
Număr pagini: 310
Dată publicaţie: 
2011

Număr pagini: 288
Dată publicaţie: 2011

Număr pagini: 272
Data publicației: 2010 
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Prințul lui Dumnezeu (René Guitton) 
„Abraham, contemporanul nostru: iată cum ar putea fi caracterizată, doar în 

trei cuvinte, această carte. Mărturiile contemporane, începând cu cea a martorului  
principal,  a autorului  cărții,  se întrețes cu cele ale străvechilor tradiții,  lumea de 
astăzi, în care trăim noi, se confruntă uneori, chiar, cu o lume antic orientală, dar 
uneori are și puncte de coincidență cu ea, uimitoare fuzionări pe zone reduse, pe 
care Rene Guitton, prin tot ceea ce scrie, dar și prin acțiuni nemijlocite încearcă să  
le extindă.” (Irina Mavrodin)

Scrisori către Dumnezeu (René Guitton) 
Cunoscutul gânditor francez René Guitton a adunat în această carte „O sută de 

scrisori de la lume către Creator “ (cf. banderolei sub care a apărut cartea: „Cent 
lettres  du monde au  Créateur  “).  La  prima  vedere,  este  o  antologie,  oricum,  o 
antologie  atipică.  Privită  în  profunzimea  ei,  cartea  este  o  operă colectivă,  cu  o 
structură foarte coerent, care răspunde uneia dintre marile idei ale epocii noastre 
(de fapt, ale tuturor epocilor omenirii civilizate): ideea de toleranță, în conjuncție cu 
cea de Dumnezeu.

Confruntat cu dezastrele societății contemporane (războaie, foamete, terorism, 
sida și alte boli teribile, Auschwitz, gulaguri de tot felul, Hiroshima etc.), pe care le 
evocă într-o importantă prefața în care ne vorbește despre geneza cărții Lettres a 
Dieu,  René  Guitton  invită  o  sută  de  personalități  de  cele  mai  diferite  orientări 
religioase și profesionale – oameni ai bisericii ca „martori religioși, evrei, catolici din 
Occident și din Orient, protestanți, ortodocși, musulmani, bahai, budiști“, dar și din 
lumea laică: „scriitori, filozofi, intelectuali, universitari și oameni de știință“, toți având 
în comun „limbajul lui Dumnezeu, limbajul omului“ – să-i trimită texte, „scrisori către 
Dumnezeu“ în care să-și exprime, în raport cu Dumnezeu și relația lor cu această 
lume, punctul lor de vedere, plin de fervoare sau, dimpotrivă, sceptic, luminos sau 
negru,  sub  o  formă  „poetică“  sau  mai  aproape  de  ceea  ce  numim  o  formă 
„științifică“.

Rene Guiton este în prezent autor și editor. Ca editor se dedică cu precădere 
literaturii religioase și filosofiei. Studiază marile curente religioase monoteiste, filo-
sofia  și  sistemele  de  gândire.  Este  recunoscut  astăzi  ca  expert  în  dezvoltarea 
simbolisticii unificatoare a lui Abraham/Avraam. 

Lucrările sale literare au fost recunoscute de:
● Academia franceză – Premiul Montyon pentru filosofie și literatură, „încoronând o 
operă care lucrează pentru înălțare morală”.
●  Academia de Științe d’Outre mer – Premiul Lyautey 2002, „încoronând o carte 
care pledează/lucrează pentru apropierea între oameni”.
● Premiul Liberte – 2001

În 2006, o teză de doctorat despre lucrările sale intitulată Rene Guitton, sacrul în  
contemporaneitate a  fost  susținută  de  Laura  di  Domenicantonio,  în  Italia  la 
Universitatea Pescara.

Spațiul literar (Maurice Blanchot) 
Demersul  lui  Blanchot  (aplicat  unor  scriitori  ca  Rilke,  Kafka,  Mallarme  etc.)  

constă în tentativa de a se apropia cât mai mult de înțelegerea a ceea ce este 
specific în actul uman creator de opere de artă, justificându-l ontologic.  Spațiul  
literar este o carte în care toată această problematică este pusă la un mod care a 
devenit clasic.
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De ce se ucid oamenii (Bogdan Ficeac) 
Torturarea semenilor,  omuciderile și masacrele în masă au marcat întreaga istorie a 

omenirii.  Numai în secolul XX au fost uciși  circa două sute de milioane de oameni în 
războaie sau de către propriile guverne. Și totuși, omul este o ființă uimitoare, singura 
înzestrată cu rațiune, un explorator înnăscut care a ajuns deja pe alte corpuri cerești, un 
creator de excepție, un univers unic și irepetabil de emoții și sentimente nobile. Dar și un 
rezervor de pasiuni mistuitoare, de ură și de cruzime. Cum se împacă aceste extreme ale 
naturii umane? Este omul un ucigaș înnăscut sau învață să ucidă de la semenii săi? Cum  
funcționează mintea umană de face posibile orori inimaginabile? De fapt, de ce se ucid 
oamenii? Este întrebarea fundamentală la care își  propune să răspundă această carte.  
Demersul  multidisciplinar  al  autorului  pornește  de  la  genocid  și  ajunge  până  la 
funcționarea structurilor  neurale,  chiar  la  nivel  de  sinapsă,  iar  finalul  cărții  propune o 
viziune surprinzătoare asupra viitorului imediat - omenirea s-ar putea să fie prea puțin 
pregătită..

Dictator, demon, demagog - Întrebări și răspunsuri despre Adolf Hitler (Anna Maria 
Sigmund) 

La multe decenii de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, această întrebare 
încă mai frământa mii de oameni, în special oameni tineri: Cum de nu a împiedicat nimeni  
ascensiunea la putere a lui Hitler? Oare laudele care i se aduceau și ovațiile poporului de  
rând nu erau exagerate? Cum a reușit Hitler să entuziasmeze atâția germani? De ce și-a 
ascuns Hitler proveniența? Să fie oare adevărat că Hitler a trăit o vreme într-un azil pentru 
cei fără adăpost? De ce nu a reușit nimeni să-l asasineze pe Hitler? Anna Maria Sigmund 
pleacă de la aceste întrebări și oferă cititorului răspunsuri bine documentate, bazate pe 
informații noi, descoperite recent, prezentând astfel o imagine integrală a felului de a fi al  
dictatorului german.

Opus Dei (John L. Allen) 
O  carte  obiectivă  despre  cel  mai  controversat  subiect  al  momentului.  Cartea  care 

dezvăluie  miturile  și  adevărurile  celei  mai  controversate  forțe  din  Biserica  Catolică 
asumându-și  provocarea  de  a  încerca  să  surprindă  esența  OPUS  DEI,  organizația  care 
reușește  să  stimuleze  cei  mai  sensibili  centri  ai  imaginației  conspiraționiste.  O  operă 
exhaustivă, o cercetare îndeaproape care relevă misterul, dar și doctrina celei mai puternice 
organizații  din  sânul  Bisericii  Catolice,  o  incursiune fantastică  în  sânul  congregației  care 
odată cu apariția romanului  CODUL LUI  DA VINCI  fascinează o lume întreagă.  În urma 
interviurilor  cu  membri  marcanți,  dar  și  cu  foști  membri,  cercetând  îndeaproape  acest 
fenomen, John Allen explorează un mit  al  zilelor  noastre.  Prin această carte John Allen 
deschide o ușă care a fost, poate, pentru prea mult zăvorâtă. Iar rezultatul acestui demers, 
cartea OPUS DEI vorbește de la sine prin obiectivitatea de care dă dovadă, dând răspunsuri, 
dar în același timp stârnind și mai multe întrebări.

Povestea unei trădări. Spionajul britanic în România 1940-1944 (Mihai Retegan) 
Bazat  pe  documente  identificate  în  arhivele  serviciilor  speciale  și  ale  Ministerului  de 

Externe de la Londra, lucrarea devoalează politica Regatului Unit față de România în anii 
celui  de-al Doilea Război  Mondial.  Scris într-un stil  neobișnuit  pentru o carte de istorie, 
volumul  "Povestea  unei  trădări"  focalizează  procesul  decizional  la  nivelul  Serviciilor  de 
informații britanice, relațiile acestora cu organismele similare ale Uniunii Sovietice, opiniile 
cercurilor conducătoare britanice,  americane și  sovietice despre organizarea postbelică a 
Europei Centrale și de Răsărit. Pe de altă parte, documentele cuprinse în volum oferă date 
noi  despre rețeaua spionajului  britanic  și  despre  unele  dintre  acțiunile  pe  care  "Special 
Operations Executive" le-a montat în România. În această ordine de idei este de remarcat 
relația directă dintre misiunea” Autonomus” și vastul plan de înșelare a germanilor pe care 
maeștrii  înșelărilor,  britanicii,  l-au elaborat  pentru a ascunde locul  viitoarei  debarcări  din 
Franța.
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Sociologie generală (Petre Andrei) 
Studiu  introductiv  de  Dumitru  Stan.  Lucrarea  Sociologie  generală este  cea  mai 

importantă dintre cărțile scrise de profesorul Petre Andrei și a apărut pentru prima 
dată  în  anul  1936 la  editura  craioveană Scrisul  Românesc.  Prin  reeditarea  acestei 
lucrări  de  referință  pentru  sociologia  românească,  Universitatea  „Alexandru  Ioan 
Cuza", aflată în postura jubiliară de a sărbători 150 de ani de la înființare, are prilejul 
de a-l omagia pe cel mai important profesor de sociologie pe care l-a avut și care i-a 
adus un capital simbolic imens.

Din cuprins: Sociologia ca știință • Ce este sociologia • Raporturile dintre sociologie 
și  alte  științe  • Metodologia  sociologiei  • Ce este  societatea:  natura  și  esența ei  • 
Factorii  și  condițiile  vieții  sociale  • Geneza vieții  sociale  și  formele  ei  • Structura și 
evoluția societății etc.

Despre autor: Petre Andrei s-a născut pe 29 iunie 1891 în orașul Brăila și, după 
finalizarea liceului, urmează cursurile Facultății de Litere și Filosofie ale Universității din 
Iași, pe care o încheie în 1913 cu „Magna cum laude”. Se specializează la Universitatea 
din  Berlin,  unde urmează un curs  de logică  și  istoria  filosofiei,  care îl  va ajuta  să 
întocmească lucrarea de doctorat.

Conștiință și cunoaștere (Gr.T.Popa) 
Ediție  alcătuită  și  îngrijită,  notă  asupra  ediției,  studiu  introductiv,  repere  bio-

bibliografice de Dana Baran. Închinată memoriei Profesorului Dr. Gr. T. Popa – rămas în 
Academia Română, prin vicisitudinea vremurilor și indiferența oamenilor – doar membru 
corespondent, cartea de față, fără a fi exhaustivă, adună texte ilustrative din creația sa  
științifică și eseistică: sunt, pe de o parte, scrieri care îi definesc gândirea, cercetarea și  
contribuțiile originale în plan bio-medical,  iar,  pe de altă parte, scrieri  privind spiritul  
științific în România și, îndeosebi, în Moldova, statutul universității și al universitarului în 
propria țară, orașul Iași și instituțiile sale de asistență sociomedicală, portretul unor figuri 
reprezentative din istoria științei medicale românești și universale.

Volumul I. The vascular link between the pituitary and the hypothalamus, A portal  
circulation from the pituitary to the hypothalamic region, Hypophysio-portal vessels and 
their  colloid  accompaniment,  Les  conditions  morphologiques  de  la  circulation 
hypophysaire, Le pouvoir hémoclasique de l'hypophyse, Studies on Hypophysis and Its 
Relations,  Neurotropic  Principles  in  the  Sheep  Hypophysis  Including  a 
„Cerebrostimuline”, La cérébrostimuline, telle qu'on la connaît aujourd'hui  (L'effet des 
injections  intracérébrales  avec le  chlorure  de potassium et  avec  la  cérébrostimuline,  
Nouvelles contributions à l'analyse de la cérébrostimuline, A technique for operations 
on the hypothalamo-hypophysial region of the rabbit, Les méninges, leurs dépendances  
et leurs relations etc.

Volumul  II. Dezvoltarea  spiritului  științific  în  Moldova  și  contribuția  Academiei  
Mihăilene  la  această  dezvoltare,  Starea  trecută  și  actuală  a  Iașului,  Problema 
învățământului superior, Facultatea de Medicină din Iași ca tip de problemă universitară  
provincială, Raportul dintre Spiridonie și Facultatea de Medicină, Claude Bernard et la  
méthode expérimentale, Evoluția unui om și evoluția unei științe (Un fel de curriculum 
vitae), Morala creștină și timpurile actuale etc. 

Despre  autor.  Gr. T. Popa (n.  1892,  Șurănești,  Vaslui  - m. 1948,  Iași)  a  fost  cadru 
didactic de talent și necontestată probitate, ilustrând Facultățile de Medicină din Iași și 
București, demonstrator la universitățile din Chicago și Cambridge; a îmbrățișat multiple 
domenii,  de  la  Embriologia  Generală,  Anatomia  Umană  și  Anatomia  Comparată  la 
Antropologie, de la literatură, istoria științei și epistemologie la arta oratorică, prin care 
și-a susținut până la sacrificiu crezul etic și deontologic, dorind să modeleze conștiința  
publică.  Membru  corespondent  al  Academiei  Române  și  membru  al  Academiei  de 
Medicină, decan al Facultății de Medicină, membru în Senatul Universității din București.
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Scurtă istorie a viitorului (Jacques Attali) 
Jacques  Attali  a  fost  consilier  al  lui  François  Mitterrand,  fondator  al  ONG-ului  Action 

Internaționale Contre la Faim, fondator și președinte al Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (1991-1993).

Apariția unor noi puteri și dispariția altora, explozia demografică, migrațiile, terorismul sau  
modificările  climatice  vor  schimba  lumea  contemporană.  Într-un  eseu  despre  următorii 
cincizeci de ani ai omenirii, autorul, deja consacrat viitorolog, ne pune în fața unei alternative 
radicale.  Omenirea va avea de ales între dispariția  totală,  determinată fie  de evoluția unui 
hiperimperiu construit după legile pieței, fie de un conflict ce ar întrerupe violent globalizarea,  
și hiperdemocrație: acceptarea și controlarea mondializării, într-o societate ce va oferi tuturor  
accesul la noile tehnologii, la un mediu mai bine protejat și la libertatea individuală.

„Așa cum orice predicție este, înainte de toate, un discurs asupra prezentului, acest eseu 
este și o carte politică; sper că cititorul va putea să-i dea cea mai bună întrebuințare, acum,  
când se prefigurează atâtea evenimente majore...” (Jacques Attali).

Cuprins: O istorie foarte îndelungată • Scurta istorie a capitalismului • Sfârșitul imperiului  
american • Primul val al viitorului: hiperimperiul • Al doilea val al viitorului: hiperconflictul • Al  
treilea val al viitorului: hiperdemocrația • Dar România?

Socio-hai-hui prin Arhipelagul România (Vintilă Mihăilescu) 
Cartea conține o selecție de articole, din ultimii patru ani, publicate de autor în  Dilema 

(Veche). Tematica volumului, diversă și atrăgătoare, se înscrie în câteva direcții de interes, fie  
ilustrează și comentează diversitatea societății romanești din prezent, fie propune așezări în 
timp și spațiu ale memoriei sociale sau evadează în „obsesii” ale momentului.

„Suntem deja în «post-tranziție» – spun unii. E discutabil. Cert este însă că faptele mărunte  
nu  mai  sunt  la  fel  de  fascinante  în  ele  însele,  nu  mai  uimesc  doar  prin  ineditul  lor,  prin  
diversitatea frustă a întâmplării, ci, învăluite într-o aură simptomatică, lasă tot mai mult loc de 
meditație în jurul lor. De pe micul ecran al cotidianului pe marea scenă a problemelor țării este 
un drum care se cere parcurs la fiecare pas. Se cere o «privire grăitoare», care să așeze în  
cuvinte cu rost observațiile mărunte. O privire socio-hai-huie, dar nu prea...” (Vintilă Mihăilescu)

Cuprins: Povestea Gertrudei von Trabant • Muzeul bananei •  Arhipelagul România • Cele 
trei Românii • Balcanii și marile puteri • Europeni second-hand • Obsesii • Caut proiect pentru 
România sau obsesia instituțiilor • Chestia agrară sau despre obsesia satului • Mămăliga nu  
explodează? • Dascăli și manageri sau despre obsesia învățământului • Cristos a înviat! Uniți,  
pentru România Europeană!  Sau despre Biserică,  religie  și  credință •  Petrecerile  timpului  •  
Marx, Oblomov și tranziția •   Cogito interruptus și privirea grăitoare • Mishteau

Viața cotidiană în comunism (Adrian Neculau)
Tratată din perspectiva sociopsihologică, viața cotidiană din perioada dictaturii comuniste 

nu-și pierde caracterul teribil, nu este mai puțin tristă, însă devine mai de înțeles, explicabilă.  
Demersul volumului coordonat de Adrian Neculau, la care colaborează nume importante ale 
psihologiei, sociologiei, dar și ale vieții culturale românești, devine astfel cu atât mai interesant, 
el oferind răspunsuri pe care, de multe ori, nici măcar nu le-am intuit.

Cuprins:  Manipularea  contextului  și  controlul  reprezentărilor  sociale  (Adrian  Neculau)  • 
Viața universitară în comunism. O perspectivă psihosociologică (Andrei Cosmovici) • Cotidianul 
comunist  (Aurora  Liiceanu)  •  Oficializarea  reprezentării  private  a  propriei  vieți  (Septimiu 
Chelcea) • Cenzura noastră cea de toate zilele (Liviu Antonesei) • Avatarurile cozii în sistemul 
de tip sovietic (Dan Lungu) • „Mici defecțiuni”: 1977, 1987 (Ruxandra Cesereanu) • Interzicerea 
avorturilor (1966-1989) ca fapt de memorie socială (Lavinia Betea)

„La câteva luni după ce, prin volumul Explorări în comunismul românesc, Editura Polirom a 
dublat  documentar,  foarte  nimerit,  O  lume  dispărută,  acea  extraordinară  radiografie  a 
ceaușismului prin careul existențial compus din Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, 
Ioan Stanomir, ea tipărește acum, în seria  Psihologie aplicată, un volum coordonat de Adrian 
Neculau și dedicat vieții cotidiene în comunism.” (Dan C. Mihăilescu, 4 martie 2005,  Ziarul de  
Dumincă)
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