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Nu, n-am fost în Patagonia. Cel puțin nu fizic. 
Cât  despre  ce  înseamnă  pentru  mine  cuvântul 
acesta, ce spațiu imaginar sacru delimitează, este 
nevoie să fac un excurs prin meandrele indiferenței 
așa cum le gândesc, așa cum le-am simțit din plin 
în  moalele  ființei,  mai  recent  și  mai  fulgerător 
decât pot înțelege. Dintr-un bun simț pe care nu 
știu  dacă îl  am cu adevărat,  voi  evita  referințele 
precise.  Prin urmare,  nu contează ce și  mai ales 
cum a declanșat reacția mea de acum. E suficient 
de  important,  pentru  mine,  că  a  declanșat-o. 
Plecând de aici, îmi aleg un reper matur, care mă 
va  purta,  nu  știu  câte  rânduri  sau  câte  mii  de 
caractere, într-o zonă periculoasă foarte.

În emisiunea din seria „50 de minute cu Pleșu 
și  Liiceanu”,  în  care  cei  doi  și-au  ales  ca  temă 
„Frica”,  am  descoperit  ceva  special.  Una  dintre 
fricile cel mai des întâlnite pare a fi cea legată de 
sfârșitul  lumii,  frică  mai  mult  sau  mai  puțin 
justificabilă,  după caz.

Pleșu face trimitere mai  întâi  la Hesiod, care 
acum  două  milenii  și  jumătate,  a  enumerat 
simptomele  sfârșitului  lumii,  plasând  cauzele  nu 
într-o  sursă  exterioară  (meteoriți,  planete  buclu-
cașe,  cataclisme naturale sau cosmice etc.),  ci  în 
interiorul lumii umanului. Ceea ce urmează este o 
redare  a  prezentării  făcută  de  Pleșu  textelor  lui 
Hesiod, și  va fi  urmată de prezentarea unui text 
puranic.  Descrierile  respective  vor  fi  însoțite  de 
comentariile celor doi filosofi români angrenați în 
aceste conversații cordiale și extrem de serioase.

„Înainte de finalul ciclului (care înseamnă, spre 
exemplu, sfârșitul unei etape în civilizația umană - 
n.  red.)  vor  apare  simptome  de  felul  următor, 

spune Hesiod. Tații nu vor mai semăna cu fii și fii 
nu vor mai semăna cu tații  (aici e o anticipare a 
unei  fracturi  de generații  –  generațiile  noi  vor fi 
diferite fundamental de generațiile vechi). Va intra 
în derivă instituția respectului. Lașii îi vor ataca pe 
cei  curajoși.  Va  fi  o inflație  de ură și  de invidie. 
Conceptul conștiinței și al rușinii se vor diminua ca 
pondere.  Cuvântul dat nu va mai avea greutate. 
Deosebirea între bine și rău nu va mai fi limpede. 
Oaspeții  nu  se  vor  mai  bucura  de  ospitalitatea 
gazdei, după cum frații nu se vor mai bucura unul 
de altul, prietenii nu se vor mai bucura unii de alții 
ș.a.m.d.  (Acesta  este  Hesiod.  Eu  cred  că  e  o 
descriere mai în substanță decât să spui că-ți cade 
ceva în cap. Liiceanu completează: Sursa fricii este 
mutată  din  catastrofa  naturală  în  perimetrul 
umanului. Factorul fricii nu este catastrofa naturală, 
ci semenul tău.  Faptul că frica este produsă din-
lăuntrul speciei umane este infinit mai puternic.)”.

Pleșu completează tabloul hesiodic cu un text 
indian vechi de aproape trei mii de ani.

„Acolo apare o descriere a celui de-al patrulea 
ciclu din marele cerc al timpului cosmic, ciclul final. 
Dacă  acum  peste  2500  de  ani  cineva  a  intuit 
descrierea  lumii  contemporane,  atunci  înseamnă 
că există o ordine previzibilă a involuției umanului. 
Se va rupe echilibrul naturii și al societății. Vor intra 
în  criză  valorile  fundamentale.  Omul  va  periclita 
celelalte ființe vii. Va fi o inflație de lideri de proastă 
calitate. Oamenii vor fi mult mai nervoși, irascibili. 
Cunoașterea  va  fi  folosită  pentru  a  face  rău,  în 
scopuri  impure.  Șefii  de stat  vor fi  de obicei  de 
origine  joasă.  Va  fi  un  amestec  fatal  al  castelor 
(acesta  fiind limbajul  indian,  adică  al  categoriilor 
sociale).  Intelectualii  vor  fi  puși  în  poziție  de 
muncitori  și  muncitorii  în  poziție  de  intelectuali 
(sună familiar – perioada comunistă). Va fi o epocă 
în care vor fi uciși fătul și eroul (acestea vor fi cele 
două  ținte  ale  unui  asasinat  moral  sau  fizic 
permanent). Hoții vor deveni regi. Femeile virtuoa-
se se vor împuțina substanțial. Cei puternici nu vor 
mai  ști  să  protejeze poporul.  Cunoașterea se  va 
vinde  pe  bani.  Oameni  de  proastă  calitate  vor 
deveni oracole (vor fi luați drept înțelepți, experți, 
analiști ș.a.m.d.). Va crește numărul femeilor și va 
scădea  numărul  bărbaților.  Se  va  vinde  în  piețe 
mâncare gătită dinainte (viziunea super-marketului 
și a fast-food-ului?!). Cei care nu au de lucru se vor 
înmulți,  de asemenea negustorii  necinstiți.  Limba 
se  va  vulgariza  definitiv.  Asociațiile  criminale  vor 
prolifera.  Părul  va  fi  purtat  în  dezordine.  Se vor 
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înmulți bolile stomacului. Se vor înmulți ritualurile 
eretice. Oamenii vor fi încet-încet atinși de inacți-
une și letargie.”

Apocaliptic  sau nu? Acum aproape 3000 de 
ani un gânditor indian descrie perfect vremurile pe 
care le trăim. Ne sperie acest fapt sau măcar ne 
face  să  ne  îngrijorăm,  să  lansăm  întrebări?  Sau 
poate vom găsi imediat o explicație fenomenal  de 
absolut plauzibilă, cum că mentalitatea de atunci 
era alta...

Exact  despre  asta  vorbim.  Despre  faptul  că 
mentalitatea omului  contemporan e alta,  iar  de-
monul nepăsării  sale îl  împinge s-o accepte cam 
necondiționat. Fără întrebări, fără răspunsuri, doar 
o  pierdere  a  vechii  mentalități  într-un  noian  de 
nimicuri și  mai ales în iluzia funcționalității  mate-
riale,  care  satisface  nevoile  de  bază.  Bine,  de 
acord,  cine-i  flămând și  nu  are  un  acoperiș,  nu 
poate  crea  Critica  rațiunii  pure.  Prin  urmare, 
omenirea  transpiră  din  greu  să  rezolve  această 
problemă. Dar supraviețuirea într-o lume materială 
ar trebui să excludă complet latura cealaltă? Odată 
întrebat, orice mare conducător care încurajează și 
întreține consumerismul, ar spune că ne ocupăm 
de „infrastructură” ca să putem crea condițiile pen-
tru creație, cercetare științifică și  cultură în general, 
deoarece cultura ne deosebește de animal.

În  realitate,  însă,  observăm  niște  efecte 
secundare  incredibile.  Cum  spunea  Noica  la  un 
moment dat - ne pregătim o sumedenie de mij-
loace și ne trezim că am uitat scopul.

Zic  bine?  Văd că tabloul  apocaliptic  de  mai 
sus, intuit acum trei mii de ani, probabil de cineva 
care  aparținea  cu  totul  altei  specii,  se  confirmă. 
Ceva nu-i bine. Și afișând o mină insectoidă, parcă 
văd fețe aparent umane, neînțelegând de ce fac 
spume în fața lor vorbindu-le despre felul în care 
filosofia  consumeristă,  care  ne  transformă  în 
roboței sătui și docili, ar trebui cumva contracarată. 
Nu zic extirpată, ci doar nuanțată cu alte modele 
comportamentale, care să existe simultan și, dacă 
se poate, complementar.

Nepăsarea,  ruda  nesimțită  a  indiferenței.  Și 
verișoara care-o însoțește pretutindeni -  labilitate 
și insuficiență afectivă, felul acela de a nu-ți asuma 
sentimentele,  de  a  evita  chiar  să  le  trăiești  (nu 
înțeleg cum e posibil așa ceva, dar am cunoscut 
ipostaze umane de acest tip). Consecința: în primul 
caz – cunoașterea de la zero spre minus infinit. În 
cazul  verișoarei  -  morala  îndoielnică,  confuzia 

valorilor, lipsa unui răspuns matur (apropo, matu-
ritatea  fizică  este  o  condiție  nici  necesară  nici 
suficientă pentru cea spirituală!).

Mă întorc din zona sumbră în care am intrat, 
purtat instantaneu parcă de tastele computerului, 
în zona mea de lumină. Dintre toți oamenii care 
mi-au dăruit ceva, cel mai mult mi-a dăruit mama. 
Prin simpla existență și mai ales prin faptul că are 
un dar foarte special - citește oamenii, din prima, 
absolut fără eroare (și  spun asta din perspectiva 
celor aproximativ cincisprezece ani în care am fost 
extrem de atent la acest aspect).

În rarele mele rugăciuni invoc forțele de din-
colo de umila noastră înțelegere, sperând în secret 
să  fi făcut sau să facă cumva un abracadabra și 
să-mi  fi  transmis  și  mie  această  unică  abilitate 
(până acum semnele sunt nesemnificative).

În  acest  punct,  mi-am amintit  că  mai  am o 
problemă. Apare ca iminentă descinderea mea la 
un confesional  (ar  fi  primul),  în  cadrul  căruia  să 
adresez o întrebare anume persoanei îndreptățite 
să-mi ofere un răspuns, întrebare care-mi frământă 
mintea.  Dacă  toată  viața  mea  conștientă  am 
închinat rugăciuni aproape exclusiv unor instanțe 
din lumea culturii, cum ar fi persoane, idei, versuri, 
picturi, concepte, situații pe care eu le-am simțit ca 
fiind  exemplare  etc.,  atunci  oare  n-am păcătuit? 
Nu m-am închinat eu la idoli?

Rememorez că, în urmă cu cel puțin zece ani, 
după ce  renunțasem (temporar)  să  mai  port  cu 
mine  un  volum  din  Nichita,  am  descoperit  un 
poem al argentinianului care urma să devină pre-
feratul meu, un poem care se numește Remușca-
rea.  În  debut  scrie  așa:  „Am comis  cel mai  grav 
dintre  toate  păcatele/ pe  care  un  om le  poate 
comite./ Nu  am  fost  fericit.”  Imaginea  acestor 
versuri, fie și oglindită în gând, avea pe atunci un 
efect fantastic.

Dacă, să presupunem, ar fi momente în viață 
în  care  am accepta  lucruri  despre  noi  înșine  pe 
care, în mod obișnuit, le-am respinge cu încăpățâ-
nare vreme de mii  de miliarde de ani,  atunci  în 
momentele acelea miraculoase ale acceptării erorii 
s-ar deschide efectiv cerurile.  O simplă derogare 
de  la  obișnuințele  noastre,  recunoașterea   unei 
realități  de  altfel  evidente,  poate  avea  drept 
urmare fericită schimbarea stării de spirit. Și dintr-o 
dată ne-am trezi că lumea e prea mică și că avem 
nevoie  să  se  descopere  urgent  leacul  nemuririi, 
pentru că brusc avem de făcut foaaaaarte multe.
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Această  funcție  a  fost  îndeplinită  cu  succes, 
constant,  în  umila  mea  experiență  de  viață,  de 
către  ceea  ce  am  numit  „epifanii  ale  culturii  în 
universul derizoriu al uitării și neputinței spiritului, 
căruia aparținem mai mult decât acceptăm”. M-am 
trezit atunci atribuind faptelor de cultură (în sensul 
mai pretențios al celebrei distincții  cultură/ civili-
zație,  operabilă  în  spațiul  de  gândire  european, 
mai  ales  german)  o funcție  nu numai cathartică 
dar și pragmatică și programatică în cel mai pro-
fund sens. Iar cultura a devenit pentru mine, nu-i 
așa, un idol. Nu cultura așa cum ne apare, alterată 
de faptul că nu mai avem capacitatea să pricepem 
sau să simțim,  ci  așa cum cred eu că există,  ca 
„lucru în  sine”,  în  transcendența-i  inco-gnoscibilă 
minților  noastre  corupte  de  monden  și  detaliu 
nesemnificativ.  Un  idol  care,  deși  pare  greu  de 
crezut, mi-a răspuns tot timpul. Mă amuz amintin-
du-mi cum, întrebat fiind care-i religia mea, nu mă 
sfiam să deranjez  pe  celălalt  spunându-i  „E  una 
politeistă.”

De ce mi-am numit spațiul  fictiv,  în care mă 
refugiez  (doar  în  caz  de  urgență,  vă  asigur), 
„Patagonia”, după numele unui spațiu real? Pentru 
că regiunea geografică respectivă e înconjurată de 
și  posesoare a unor puncte de interes  personal. 
Fascinația mea pentru America de Sud depășește 
limitele  medico-legale  acceptabile,  e  spațiul 
apropiat  atât  de  scriitorii  mei  preferați  cât  și  de 
frigul  sudului  față  de  care  am  o  slăbiciune.  E 
teritoriul  străbătut de Che Guevara cu motoreta, 
într-o tinerețe în care visa să-i unească pe oameni, 
și mă întreb dacă nu cumva visul acela juvenil nu 
cântărește mai greu decât tot ce a înfăptuit după. 
În  apropiere  tronează  Machu  Pichu,  unul  dintre 
marile centre energetice ale lumii (alături de Tibet, 
iar după unii autori alături de Bucegii noștri), cu un 
oraș inexplicabil; în apropiere avem o zonă în care 
încă  mai  trăiesc,  s-ar  părea,  cei  mai  puternici 
vrăjitori  care practică magia neagră.  Argentina e 
țara care a născut tangoul,  atât de controversat, 
dar despre care aș scrie într-o zi luminoasă rânduri 
memorabile.  Lista  mea  ar  continua  cât  nu  aveți 
timp... așadar mă opresc. 

Respir un pic, rar, cât să-mi revin, și mă întorc 
de  la  un  vis  la  reveria  aceasta  în  care  scriu 
editorialul numărului nostru aniversar.

Spațiul meu imaginar ar putea la fel de bine să 
fie numit Câmpiile Elizee, Macondo, Muntele Vrăjit, 
Utopia,  Abracadabra Geometriei  sau altcumva;  e 
refugiul și casa absolută. Dar unele lucruri e bine 
să le știm numai noi...  Adevărul este că am mai 
destăinuit fericita locație cuiva, prin urmare nu mai 
contează dacă încă câteva zeci de perechi de ochi 
află. Oricum, e un teritoriu destul de extins iar eu 
tolerez  în  preajmă o gamă variată  de  ființe  mai 
mult  sau  mai  puțin  asemănătoare.  De  altfel,  nu 
contenesc  să  mă  întreb  –  oare  cum  arată 
patagonezele? Sper să fie blonde și atletice.

Acum,  în  final,  pe  șleau.  Lucrurile  stau  cam 
așa.  Eu,  peste  un  număr  de  ani,  undeva  pe  o 
banchiză, cu un peisaj pinguinesc în spate, aștep-
tându-mi prietenii la un ceai. Știu, va fi cam frig, 
dar, cu riscul de a părea mysofob, vă informez că 
frigul ucide germenii răului, mai ales virușii nepă-
sării,  ai  agresivității  și  ai  invidiei.  De  asemenea, 
ceaiul meu va fi importat din India și va fi cald. Am 
să  lansez,  special  pentru  întâlnirea  noastră,  o 
consistentă campanie de promovare (deocamdată 
încă mă lupt cu Photoshop-ul).

Patagonia
 și... 

vecinii
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Manifest
Revista  ALS  OB  apare  pentru  acele  ființe  umane 
care  sunt  înzestrate  cu  capacitatea  de  a  descifra 
mesajele  scrise  sau  figurative,  și  care  prezintă 
următoarele abilități:
 de a prefera să-și utilizeze gândirea, măcar în 
10% din timpul în care sunt în stare de veghe, 
pentru altceva decât simpla și banala 
supraveghere a desfășurării, mai mult sau mai 
puțin satisfăcătoare, a nevoilor fiziologice de bază
 de a evita să-și consume energia în activități 
cum ar fi: mizantropia cu toate stadiile ei, 
agresivitatea de orice fel, rânjeala salivantă, 
mârlănia, accesarea minciunii ca soluție de viață, 
ura explicită sau implicită, zâzania, invidia acută 
(invidia este acceptabilă numai în stadiul incipient), 
interpretarea și răsucirea pe toate părțile a vieții 
personale a altora (verificați dicționarele din când 
în când, pentru a vă reaminti semnificația 
termenului „personal”  sau, dacă acest lucru se 
dovedește imposibil, încercați să vă imaginați cum 
vă simțiți voi când altcineva face acest lucru în 
legătură cu evenimentele din viața voastră care 
transpar sau pur și simplu sunt inventate de către 
ceilalți)
 de a nu gândi și scoate în evidență mai întâi 
aspectele negative, atunci când intră în contact cu 
un fenomen nou, cu ideea sau realizarea cuiva 
care are îndrăzneala ignobilă de a exista în afara 
minunatei sale sfere de interes; ce-ar fi dacă prima 
dată am enunța unul sau două lucruri bune? Oare 
s-ar usca gura și ar cădea (hmmm... tot ce se 
poate! acest aspect trebuie regândit)
 de a lupta prin mijloace spirituale cu miopia 
ideilor, un astfel de mijloc fiind, spre exemplu, 
mersul pe bicicletă! și asta până se descoperă 
vaccinul (notă: miopia ideilor a fost descoperită 
recent de un savant thailandez care stipulează că 
această boală, care va deveni fatală, are drept 
efect principal imposibilitatea de a identifica 
diferențele specifice ale ideilor sau genul lor; 
partea bună – se poate, în sfârșit, dacă nu o 
stopăm, să ajungem să înfăptuim cu surle și 
trâmbițe mult râvnita globalizare, pentru că - nu-i 
așa? - vom fi toți la fel)
 de a-l asculta pe celălalt înainte de a se grăbi 
în a se comunica pe sine
 de a reflecta și de a reconsidera propriile 
opinii (de altfel întotdeauna extrem de întemeiate!)

 de a-și închipui măcar cum e să facă gratuit 
binele
 de a vocifera împotriva nedreptăților de orice 
fel și de a face orice ca să le împiedice, cu excepția 
anihilării propriei persoane (care s-ar putea realiza, 
de exemplu, prin incendierea propriului trup în fața 
Primăriei Municipale)
 de a hrăni animalele incapabile să se 
hrănească singure, pentru că ele ne ajută să nu fim 
singura specie neajutorată de pe planetă
 de a nu rămâne prea mult holbându-se ca 
vițelul la poarta nouă; această „nobilă activitate” 
este totuși permisă într-o pondere redusă, strict 
doar ca să nu uităm despre ce este vorba
 de a fi curios în legătură cu misterele 
universului și cu sensurile ultime, profunde, ale 
existenței umane; de fapt, într-o primă fază se 
acceptă și abilitatea de a fi pur și simplu curios, nu 
contează în legătură cu ce; despre restul, mai 
vorbim
 de a utiliza calculatorul ca simplu instrument 
„care este”; nu vă lăsați folosiți de către calculator!
 de a-și păstra într-o părticică de suflet 
tendința bibliofilă, cu adnotarea că suntem datori 
să încercăm să depășim în mod constant recordul 
absolut de donator la secția „Reciclarea hârtiei”
 de a se întovărăși exclusiv cu ființe similare; 
este acceptată întovărășirea cu alte specii doar din 
considerente pur științifice, de cercetare
 de a avea sentimente și de a le înțelege, 
măcar parțial sau aproximativ; mai ales de a și le 
asuma; dacă se poate, fiecare ar trebui să-și 
calculeze în procente disponibilitatea de a avea 
sentimente sau de a și le înțelege (notă: o echipă 
de cercetători islandezi, după un studiu îndelungat 
efectuat cu resurse obținute, bineînțeles, de la 
fonduri guvernamentale SUA, a descoperit că 
procentul-prag este de 37, 54%; în traducere 
pentru noi, neofiții: cine coboară sub acest prag nu 
prea știe pe ce lume calcă, iar cine-l depășește 
înseamnă că începe să se înțeleagă pe sine; pentru 
detalii suplimentare sau măcar extraordinare, 
puteți consulta site-ul www.not/now/john.com)
 de a încerca să acceadă la „cea mai 
superioară” moralitate ever
 de a avea memoria lucrurilor cu adevărat 
importante, sau de a avea memorie măcar în 
general
 de a întâmpina sfârșitul lumii cu demnitate 
(eventual de a consulta uneori site-ul NASA)
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Primele zile ale lui decembrie, chiar înaintea apariției acestui număr, marchează încă un eveniment important pentru noi. S-a  
constituit clubul nostru de fotografie, iar numele clubului reprezintă chiar ora la care a fost lansată propunerea, la clasa a XI-a  
B (științe sociale), acolo unde regăsim nucleul viitorului nostru club. Reflectând asupra cifrelor, am observat că 8 are legătură  
cu infinitul, iar 8 plus 22 face 30. Și 3 este o cifră binecuvântată, așa cum vor fi și activitățile clubului nostru. Clubul va avea  

întâlniri  bilunare  care  se  vor  desfășura  în  parteneriat  cu  organizația  „Salvați  Copiii”,  prin  proiectul 
„Creștem împreună”, în sala dedicată acestui proiect – corpul B al liceului nostru, iar în activități sunt 
incluși și copiii care fac parte din proiect. Fotografiile vor fi expuse atât la sala „Creștem împreună”, cât și  
în sala CDI, pe holul corpului A al liceului sau în săli de clasă. Periodic va apare un supliment ALS OB 
dedicat fotografiei și artelor vizuale în general, în care vor fi publicate în special realizările fotografice ale  
elevilor noștri sau ale elevilor din județ (n. ed.).

Filmul a fost realizat ca un semnal de alarmă 
legat de fenomenul consumurilor de droguri.

Regie & montaj: Marica Adnana (XI B)
Scenariu: elevii implicați
Distribuție: Ana-Maria Cracea (XA), Andelija Milas 
(XE), Raul Blăniță (XI B)
O parte din filmări s-au desfășurat în locația pusă 
la dispoziție de Alexandru Mariciuc (XI B).

Consiliul  Județean  Vaslui,  prin  Centrul  de 
Informare EUROPE DIRECT Vaslui, a organizat 
în luna noiembrie concursul de regie și film de 
scurt metraj „Liber să fiu EU!” Concursul, axat 
pe tema „Constituirea unui spațiu de libertate, 
securitate  și  justiție  pentru  cetățeni”,  este 
adresat  elevilor  de  liceu  din  județul  Vaslui. 
Elevii au abordat subiecte precum: pericolul pe 
care îl constituie consumul de droguri,  traficul 
de  persoane,  violența,  criminalitatea,  neres-
pectarea drepturilor și a legilor. 

Acțiunea  face  parte  din  suita  activităților 
proiectului  „Centrul  de  Informare  EUROPE 
DIRECT Vaslui”, finanțat de Comisia Europeană 
prin Reprezentanța sa din România,  în cadrul 
programului  „Selectarea  structurilor  gazdă 
pentru  centrele  de  informare  din  rețeaua 
Europe  Direct”.  Filmele  au  fost  trimise  spre 
jurizare. Așteptăm nerăbdători rezultatele.

Clubul de Fotografie „8.22”

Pași spre infern
Primul film de scurt metraj realizat 
de elevii noștri - o reușită ! ! !
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În  septembrie  și  noiembrie  2012  am par-
ticipat la două cursuri de perfecționare didactică 
în problematica Holocaustului care ne-au oferit 
șansa unei  mai  bune înțelegeri  a  fenomenului 
istoric și a resorturilor sale intime (atât cât poate 
fi  explicat  pentru  că  Holocaustul  rămâne  mai 
mult insondabil) și a unor idei în dialog cu isto-
rici, sociologi de prestigiu din România, Statele 
Unite ale Americii și Israel.

În perioada 9-15 septembrie am participat 
la  seminarul  educațional  „Holocaustul  din  Ro-
mânia între istorie și  percepție” la Surduc (Lu-
goj), județul Timiș. Activitatea a fost organizată 
de Memorial Library New York și Institutul Nați-
onal pentru Studierea Holocaustului din Româ-
nia „Elie Wiesel”  și  a avut ca scop înțelegerea 
contextului  social,  cultural  și  politic  al  Holoca-
ustului, reliefarea principalelor lui aspecte și efi-
cientizarea  predării  în  școli  a  cursului  opțional 
Istoria  Evreilor.  Holocaustul.  Dintre  lectorii  și 
comunicările  seminarului  menționăm: Dr.  Radu 
Ioanid,  directorul  Arhivelor  Internaționale  ale 
Muzeului  Memorial  al  Holocaustului  din  Wa-
shington DC - Holocaustul din România. O pre-
zentare a Holocaustului așa cum s-a desfășurat  
acesta în România; Dr. Liviu Rotman, directorul 
Centrului  pentru  Studierea  Istoriei  Evreilor  din 
România - Anatomia Holocaustului în România.  

Context  istoric  și  cultural,  concepte de înțele-
gere  a  fenomenului;  Dr.  George  Voicu,  șef 
departament cercetare Institutul Național pentru 
Studierea Holocaustului din România „Elie Wie-
sel”  -  Antisemitis-mul cultural;  Dr. Anca Ciuciu, 
cercetător  Centrul  de Studii  Ebraice „Goldstein 
Goren”, Facultatea de Litere a Universității Bucu-
rești  -  Cum trebuie  predat  Holocaustul?;  Liviu 
Beris  (supraviețuitor),  președintele  Asociației 
Evreilor  Români  Victime  ale  Holocaustului  - 
Mărturii din Transnistria; Iancu Țucărman (supra-
viețuitor), membru al Asociației Evreilor Români 
Victime ale Holocaustului  -  Mărturii  de la Po-
gromul din Iași.

       

Lucian Sava
profesor de istorie  (LN

I)Seminarul educațional 
«Holocaustul din România 

între istorie și percepție»
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Liviu Beris. Președinte al Asociației Evreilor Victime ale 
Holocaustului din România. Supraviețuitor al deportărilor
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Între 12  și 16 noiembrie a avut loc, la Iași, 
cursul-seminar „Educație pentru viitor prin înțe-
legerea  trecutului:  pregătirea  formatorilor  de 
profesori  în domeniul  istoriei  Holocaustului”,  în 
organizarea United States Holocaust  Memorial 
Museum, Institutului  Național  pentru  Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel” și Minis-
terului  Educației,  Cercetării,  Tineretului  și  Spor-
tului. Evenimentul de la Iași ne-a prilejuit partici-
parea  la  seminarii  interactive  coordonate  de 
Jennifer  Craig-Norton  (SUA)  și  Chava  Baruch 
(Israel) și audierea unor comunicări de substan-
ță: dr. Paul Shapiro, director al Centrului pentru 
Studii Avansate în domeniul Holocaustului de pe 
lângă  Muzeul  Memorial  al  Holocaustului  din 
Washington D.C, Holocaustul și clerul. Garda de  
Fier și Biserica;  dr. Michael Shafir, profesor univ. 
dr. la Institutul de Relații Internaționale și Studii 
Strategice  a  Universității  „Babeș-Bolyai”  Cluj-
Napo-ca,  Negarea Holocaustului; dr. Alexandru 
Florian,  director  al  Institutului  Național  pentru 

Studierea Holocaustului din România „Elie Wie-
sel”, Legislația privind evreii din România: 1938-
prezent; dr. Adrian Cioflâncă, cercetător științific 
la  Institutul  de  Istorie  „A.D.Xenopol”,  Neculai 
Bolohan, lector dr. arheolog la Facultatea de Is-
torie a Universității „Al.I.Cuza” Iași, Pogromul de 
la  Iași.  Groapa  comună  de  la  Popricani.  De 
asemenea, am avut ocazia parcurgerii unui „tra-
seu al memoriei” (legat de pogromul de la Iași): 
Muzeul  Comunității  Evreilor  din  Iași,  Obelix  - 
Fosta Chestură -  Gară -  Cimitirul  Evreiesc  din 
Iași - Cimitirul Evreiesc din Podu Iloaiei - Cimiti-
rul Evreiesc din Târgu Frumos.

Studierea  Holocaustului,  coordonată  inteli-
gent, poate furniza tinerei generații valori mo-
ral-civice, mult vehiculate de programele școlare 
și cu adevărat indispensabile societății actuale în 
care gesturi și măsuri politice extremiste, aparent 
fără amploare, trebuie detectate prompt și con-
damnate. 

Pentru noi, perfecționarea didactică în pro-
blematica Holocaustului  reprezintă posibilitatea 
creșterii calității actului didactic dar și șansa de 
a-i câștiga pe elevi de partea unei valori funda-
mentale,  toleranța,  căci,  privind  spre  trecut  și 
scrutând viitorul,  putem parafraza:  secolul  XXI  
va fi tolerant sau nu va fi deloc.

Seminar
«Educație pentru viitor prin 

înțelegerea trecutului: pregătirea 
formatorilor de profesori în 

domeniul istoriei Holocaustului»

Dr. Radu Ioanid. Directorul Arhivelor Internaționale ale 
Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington
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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.

Obiceiurile de iarnă pe care le cunoaștem fiecare, într-o anumită măsură, 
din  experiență  directă  sau  prin  intermediul  mijloacelor  de  informare,  au  la 
rândul lor semnificații și origini care scapă publicului privitor și, de multe ori, 
chiar actanților. Dintre toate practicile care țin de aceste momente, merită să 
fie discutate cea a Plugușorului , Sorcova și Jocurile de măști.

PLUGUȘORUL
Plugușorul și majoritatea practicilor din preajma Anului Nou 
se diferențiază de cele de Crăciun în principal prin faptul că 
cele dintâi sunt ritualuri de trecere calendaristică, cu rosturi 
apotropaice și vechi substraturi rituale, precreștine. Practica 
Plugușorului se bazează pe  un text folcloric, în diferite va-
riante, în funcție de zonă, construite în jurul aceluiași nucleu 
semantic inițial; acesta poate fi înțeles doar în contextul care 
l-a  generat.  Aparent,  textul  în  jurul  căruia  se  conturează 
acest ritual sincretic (deoarece Plugușorul capătă expresie și 
prin manifestări de ordin muzical, coregrafic, dramatic ș. a. 
m. d) este anacronic: nu este firesc să vorbești despre teh-
nica aratului în plină iarnă - „Mâine anul se-nnoiește/ Plu-
gușorul se pornește...”  Justificarea o găsim, însă, în faptul 
că, fiind o practică precreștină, nu se mai ține cont de noua 
ordine a sezoanelor anuale impusă de calendarul iulian în 
anul 47 î.e.n.

foto background © www.banaterra.eu/romana/saravale-port-popular-romanesc. Material trimis de prof. Liliana Micu

Iulia Cristina Arte ne
Absolventă a LN

I N
egrești în 2011.  În prezent 

studentă în anul I I la Facultatea de Litere din cadrul 
UAIC Iași, speciali zarea rom

ână-fra nceză.
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Înainte de acest moment, venirea Anului Nou se sărbătorea 
primăvara,  calendarul  fiind  structurat  pornindu-se  de  la 
marcarea diferitelor momente sezoniere care corespundeau 
procesului muncii în comunitățile agro-pastorale. Bazându-
se pe vechi substraturi, fenomenul dezagregării nu a afectat 
acest tip de ritualuri, ci au intrat în conștiința colectivă, au 
fost acceptate ca atare și practicate în continuare în virtutea 
unei motivații tradiționale și estetice.

SORCOVA sau SEMĂNATUL
În aceeași sferă a practicilor cu ocazia Anului Nou se înscrie 
și Sorcova care reprezintă un ritual cu înrâuriri străine, efect 
al contactului cu popoarele vecine. La origine, corespundea 
semănatului  de  primăvară,  etapă  ulterioară  aratului  de 
primăvară marcat simbolic prin practica Plugușorului. Rit de 
trecere  cu  rol  fertilizator,  Sorcova își  regăsește  astăzi  în 
conștiința comună doar sensul metaforic, urare de belșug în 
anul care începe.

JOCURILE DE MĂȘTI
Cele mai spectaculoase dintre practicile de Anul Nou și în 
care primează esteticul  prin forța de expresie și  impactul 
vizual asupra privitorilor, sunt, în zilele noastre, aceste jocuri 
de măști,  care urmează diferite  scenarii  redate prin texte 
transmise  de  la  o  generație  la  alta.  În  esență,  ele  sunt 
emanația practicilor străvechi în fața morții anului vechi pe 
care o presupune venirea noului an. La origine, aceste rituri 
aveau motivație funcțională, apotropaică; orice moarte (în 
cazul de față, îngroparea anului vechi) presupunea prezența 
duhurilor rele și a forțelor oculte care puteau afecta ființele 
umane și întreaga comunitate. În consecință, măștile și jocul 
lor erau dedublări menite să deruteze demonii, pentru ca 
noul an să debuteze fără incidente și promițător.

Plugușorul,  Sorcova și Jocurile de măști sunt ritualuri care au suferit mutații 
de-a lungul timpului, dar se păstrează, bineînțeles, fără a-și mai actualiza de 
fiecare  dată  semnificațiile  primordiale,  din  motive  estetice  și  de tradiție,  ca 
urmare a repetării  unor gesturi  arhetipale,  cu caracter  ciclic,  manifestări  ale 
mecanismelor sociale precreștine.
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După întâlnirile ce au avut loc consecutiv la Teheran, Ialta și Potsdam, cele trei Mari Puteri din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, respectiv SUA, Uniunea Sovietică și Regatul Unit al Marii  
Britanii au convenit asupra pedepselor care trebuiau aplicate celor vinovați de „crime de război și 
crime împotriva umanității”.

Contextul  în  care  Germania  nazistă  a  de-
clanșat  cel  de-al  Doilea  Război  Mondial  este 
unul foarte complex. Pe fondul urii naziștilor față 
de alte rase decât cea a lor, a antisemitismului și 
a  unei  false  teorii  a  „rasei  ariene,  superioară 
altora”,  aceștia  au  propus  o  serie  de  măsuri 
sistematice pentru a extermina popoarele care 
nu puteau fi „germanizate”, unde erau încadrate 
printre altele populația evreilor și a rromilor. 

Punerea  în  practică  a  acestor  măsuri  a 
reprezentat ceea ce după încheierea războiului 
avea să devină principala acuzație adusă jude-
caților în cadrul Procesului de la Nürnberg.

Crimele de război ale naziștilor au constat în 
principal în acțiuni întreprinse în scopul stabilirii 
unei „noi ordini europene”. 

Măsuri de o violență fără precedent în isto-
ria omenirii,  acestea erau destul  de variate  ca 
modalități  de aplicare,  dar care aveau ca unic 
scop  dispariția  evreilor.  Inițial,  prizonierii  de 
război erau maltratați, după care asasinați, civilii 
erau executați în masă, iar persoanele arestate și 
ostaticii erau împușcați. 

De departe cea mai gravă faptă a naziștilor 
este  aceea  a  înrobirii  a  milioane  de  cetățeni 
evrei și deportarea lor în lagăre de concentrare, 
supuși apoi la muncă forțată până la epuizare, în 
condiții de totală subalimentație și mizerie, su-
puși experimentelor biologice și medicale. Acest 
Holocaust a semnificat în viziunea lui Hitler, așa-
numita „soluție finală”.

La inițiativa Marilor Puteri,  principalii  crimi-
nali  de  război  naziști  au  fost  aduși  în  fața 
Tribunalului  Militar  Internațional,  unde  au  fost 

judecați și  condamnați. În august 1945 are loc 
redactarea Cartei de la Londra, act ce a devenit 
bază legală a Tribunalului de la Nürnberg.

Inițial, Stalin a luat în considerare orașul Ber-
lin ca locație a desfășurării Procesului. Însă dato-
rită localizării în zona de ocupație americană a 
Germaniei,  Nürnberg  a  părut  o  opțiune  mai 
rezonabilă. Pe lângă acest fapt, edificiul Palatului 
de Justiție din Nürnberg era una dintre puținele 
clădiri  care  rezistase  violentelor  bombarda-
mente din timpul războiului. Era spațios, neava-
riat  și  dispunea de asemenea de o închisoare 
mare. Unii istorici iau în calcul și varianta simbo-
listicii pe care o avea Nürnberg; la început acest 
oraș a reprezentat locația unde aveau loc con-
gresele Partidului  Nazist.  Faptul  că tot  aici  ur-
mau să fie judecați chiar liderii acestuia era con-
siderat ca fiind o tristă ironie a sorții. 

Tribunalul  Militar  Internațional  a  fost  inau-
gurat la 18 octombrie 1945, iar lucrările acestuia 
au  fost  deschise prima dată  pe  20  noiembrie 
1945. Scopul principal al Procesului desfășurat la 
Nürnberg în viziunea istoricului M. W. Kempner, 
a  fost  acela  de  „a  da  criminalilor  vinovați  de 
ororile  petrecute  în  perioada  războiului,  pe-
deapsa cuvenită”. Pe lângă reprezentanții ameri-
cani, sovietici și britanici, li s-a permis și france-
zilor  să ia parte  la  proces.  Într-o perioadă de 
aproape patru ani (1945-1949), în cadrul Proce-
sului (ce a constat de fapt în 13 procese) au fost 
trimise în judecată aproximativ 200 de persoane 
vinovate de crime de război și în jur de alți 1600 
de acuzați de alte fapte grave împotriva umani-
tății.

D
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Dezbaterile primului proces, cel mai semni-
ficativ dintre toate din punct de vedere al impor-
tanței, s-au desfășurat între 20 noiembrie 1945 
și 1 octombrie 1946. Aici au fost judecați princi-
palii criminali de război  – 24 dintre cei mai im-
portanți lideri ai Germaniei naziste. Dintre aceș-
tia enumerăm pe: Göring, Hess, von Ribbentrop, 
Ley, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, von Boh-
len, Frank, Fritz,  Streicher, Funk, Schacht, Doe-
nitz, Raeder, von Neurath, Fritzche. Acuzați im-
portanți  precum Hitler, Goebbels sau Himmler 
s-au sinucis, Bormann nu a putut fi găsit și a fost 
judecat în lipsă, iar Krupp nu a putut fi adus în 
fața instanței fiind grav bolnav. 

După aproape un an de dezbateri, Tribuna-
lul Militar i-a găsit vinovați pe toți cei acuzați, cu 
excepția lui Schacht, von Papen și Fritzche care 
au fost achitați. Göring s-a sinucis în închisoare 
imediat  după aflarea  sentinței,  Doenitz,  Speer, 
von Schirach,  Raeder,  Hess și  von Neurath au 
fost  condamnați  la  închisoare,  iar  restul  con-
damnați la moarte prin spânzurare. Bormann a 
fost condamnat la moarte în lipsă (contumacie).

Pe lângă judecarea și condamnarea princi-
palilor exponenți naziști, Tribunalul de la Nürn-
berg a mai calificat ca fiind criminale și foste or-
ganizații sau organisme naziste precum: Gesta-
po (Poliția Secretă de Stat), S.S și S.D (Serviciul 
de Siguranță al  Reich-ului,  unificate în 1937 și 
cunoscut  apoi  ca  R.S.H.A),  W.V.H.A.  (Direcția 
Centrală  Economică și  Admninistrativă),  Kripco 
(Poliția Judiciară), Orpo (Poliția de Ordine), Tru-
pele SS, Trupele Waffen-SS etc.

Deși au fost la rândul lor vinovate de crime 
și  alte  atrocități,  Marele  Stat  Major al  Armatei 
Germane  și  Înaltul  Comandament  German  nu 
au fost declarate drept organizații criminale de 
către Tribunalul Militar Internațional.

Un al doilea set de procese în cadrul Proce-
sului de la Nürnberg a vizat judecarea și con-
damnarea  altor  numeroși  criminali  de  război 
naziști  din  diferite  domenii:  comandanți  sau 
inspectori  de lagăre,  specialiști  în exterminările 
de masă, medici care au efectuat experimente 
inumane pe deținuți, ofițeri care au participat la 
crimele săvârșite precum și alții. Mulți au rămas 
liberi neputând fi găsiți,  dintre care unii  trăiesc 
refugiați  pe  alte  continente,  protejați  de  acte 
false și ocupând poziții politice și economice im-
portante în diferite țări.

Ca o concluzie, Joe Heydecker și Johannes 
Leeb constatau în cartea intitulată simplu  Pro-
cesul de la  Nürnberg faptul că cei condamnați 
nu  și-au  primit  pedeapsa  din  cauza  ideilor  și 
ideologiei pe care le-au popularizat, ci din cau-
za faptului că le-au și pus în practică încălcând 
granițele altor state. Robert Jackson, principalul 
acuzator american din timpul procesului spune 
că „nu ideile lor, ci acțiunile lor publice sunt cele 
pe care le calificăm drept criminale.” Tot el mai 
spune în final că „toate faptele amintite aici sunt 
realități sumbre, care nu vor lăsa generațiile vii-
toare să uite vreodată acest secol.”

http://romanian.ruvr.ru/2011/05/17/50427921.html
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Scopul  cercetării.  Confruntându-se  cu  o  anumită  situație  generatoare  de  stres,  angajatul 
evaluează nu numai potențialul stresogen, dar și propriile posibilități de a-i face față. Acest  
proiect  este  o  evaluare  a  stresului  profesional  asupra angajaților  din  cadrul  unei  firme de 
distribuție a mărfii.

În realizarea acestui proiect am avut în vedere realizarea următoarelor obiective:
* * * determinarea surselor de stres profesional;
* * * implementarea unor metode de optimizare a muncii în echipă sau a muncii individuale, 
care implicit, vor conduce la succesul profesional al angajaților, dar și al organizației.

Studiul  stresului  profesional  (ocupațional) 
prezintă  o  importanță  deosebită  atât  pentru 
fiziologi  și  clinicieni,  cât  și  pentru  sociologi  și 
organizatorii  activității  productive,  în  vederea 
creării condițiilor optime de muncă și a realizării 
unui randament maxim cu păstrarea echilibrului 
psihofiziologic al omului. Stresul profesional este 
definit ca un fenomen având mai multe cauze și 
mai  multe  dimensiuni,  reflectat  în  răspunsurile 
psihofiziologice  ale  individului  într-o  anumită 
situație  de  muncă.  Acesta  se  manifestă  prin 
dezechilibrul dintre solicitările impuse de muncă 
și  capacitatea  obiectivă  sau  doar  subiectivă  a 
omului de a le face față. 

La  condiționarea  stresului  profesional  con-
tribuie mai  mulți  factori,  dependenți  de ambi-
anța fizică, particularitățile intrinseci ale activității 
și  caracteristicile psihofiziologice ale individului. 
Bridges  subliniază  importanța  diverșilor  factori 
stresanți în condiții reale de viață, când aceștia 
declanșează cu o frecvență mai mare stresul față 
de laborator, când determină cel mult un grad 
de alertă a subiectului. Ca și surse de stres pro-
fesional putem enumera:

a) Ambianța fizică:
O  ambianță  fizică  nefavorabilă  își  exercită 

efectul  stresant  în  funcție  de  durata  acțiunii, 
gradul  de familiarizare cu agenții  stresogeni  și 
tipul  de muncă ce  trebuie efectuat.  O atenție 
deosebită s-a acordat  zgomotului  și  vibrațiilor, 
ca rezultate secundare, nedorite, ale mecanizării 

și automatizării, factori frecvent întâlniți în con-
diționarea stresului ocupațional. Zgomotul care 
depășește  70-80  dB  și  o  frecvență  de  1000-
4000 Hz are efecte specifice asupra auzului  și 
este  răspunzător  de  apariția  bolilor  cardio-
vasculare,  digestive  și  nevrotice.  Zgomotul  de 
mică  amploare nu produce leziuni  anatomice, 
dar duce la stres psihic secundar, cu reducerea 
eficienței prin muncă și oboseală precoce.

De asemenea, iluminatul, expunerile la tem-
peraturi extreme, umiditatea atmosferică și con-
centrațiile ridicate de CO2 fac parte din factorii 
stresogeni ce țin de ambianța fizică.

b) Organizarea muncii:
Orarul  prelungit  de  lucru  duce la  un  efort 

intens de adaptare, care se extinde și după ziua 
de  lucru  obișnuită.  Munca  în  schimburi  alter-
nante este un stresor profesional frecvent întâl-
nit. Sub raport fiziologic și psihologic, munca în 
schimburi  afectează  ritmul  nictemeral,  tempe-
ratura  corporală,  rata  metabolismului,  nivelul 
glucozei sanguine, motivația în muncă, tulburări 
care în timp pot genera apariția unor boli legate 
de stres. Alături de volumul sarcinilor de muncă, 
ritmul  desfășurării  acesteia  poate  constitui  un 
factor de stres profesional. De asemenea, nivelul 
de  responsabilitate  din  cadrul  unei  activități 
profesionale reprezintă un factor major de în-
cordare și stres ocupațional. Alături de ambigu-
itatea  sarcinii  și  conflictul  de  rol  în  activitatea 
desfășurată.

M
ădălina Zaharia

A absolvit Faculta tea de Psihologie  
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c) Factorii psihologici:
Factorii  psihosociali  de  muncă  rezultă  din 

interacțiuni dintre mediul de muncă, conținutul 
sau natura muncii, condițiile muncii, capacitățile 
sau  nevoile  muncitorului,  cultura  acestuia  și 
condițiile de viață în afara muncii.

Cunoașterea  variatelor  situații  și  a  multitu-
dinii  de  factori  care,  interferând cu  activitatea 
profesională, pot  determina stresul  profesional, 
pune  la  îndemâna  organizatorilor  muncii  și  a 
subiectului însuși, mijloace menite să evite con-
dițiile ce grăbesc reducerea capacității  funcțio-
nale a organismului  și  favorizează declanșarea 
stresului. Intervențiile de combatere și reducere 
a stresului profesional  pot contribui  substanțial 
la  creșterea  calității  vieții  profesionale  și  la 
umanizarea muncii, orientări devenite actuale și 
de mare importanță științifică și economică.

Calitatea  vieții  profesionale,  ca  și  compo-
nentă esențială a calității vieții este privită printr-
o dublă perspectivă:cea a muncitorului (la care 
primează satisfacția, confortul material și posibi-
litățile de realizare individuală) și  cea a intere-
selor  sociale,  organizaționale,  care  primează, 
vizând  optimizarea  capacităților  productive  a 
forței de muncă și sănătatea pe termen lung.

a) Ipotezele de lucru: 
În realizarea cercetării  noastre am pornit de la 
două ipoteze de lucru:
● un climat profesional rigid conduce la declan-
șarea stresului;
● cu cât o persoană deține o funcție mai mare 
din punct de vedere ierarhic, cu atât gradul de 
stres este mai mare.
b) Instrumentul de lucru: 

Pentru acest studiu am folosit un chestionar 
de stres profesional, care cuprinde 126 de itemi, 
structurat pe 7 dimensiuni: 
●  imaginea  asupra serviciului  pe care  îl  pres-
tează - 12 itemi;
● starea actuală de sănătate fizică și psihică - 18 
itemi;
●  comportamentul cotidian al respondentului - 
10 itemi;
● sursele de stres la locul de muncă - 40 itemi; 

● modul de adaptare la situația stresogenă - 10 
itemi; 
●  măsura  în  care  subiectul  stăpânește  situația 
stresogenă – 16 itemi;
● sistemul axiologic al respondentului- 20 itemi.
c) Alegerea eșantionului:

Chestionarul a fost aplicat pe un lot de 30 de 
subiecți  din  cadrul  unei  firme  de  distribuție  a 
mărfii din Constanța, având vârste cuprinse între 
22- 46 ani (14 femei și 16 bărbați).
d) Modul de aplicare a instrumentului de lucru:

Chestionarul  a  fost  aplicat  prin  autoad-
ministrare,  nepunându-se  problema  non-răs-
punsurilor. Respondenții  au fost selectați  dintre 
angajații  a  mai  multe  nivele  ierarhice,  aceștia 
fiind foarte cooperanți. 

Informațiile obținute din administrarea ches-
tionarului  au fost centralizate în tabele pe fie-
care item în parte,  calculând frecvența  pentru 
fiecare variantă de răspuns.  Variantele  de răs-
puns au fost codificate în chestionar 1-6. 

Dimensiunea 1
Imaginea asupra serviciului pe care îl prestează

La  itemul  3  din  cadrul  acestei  dimensiuni, 
care  vizează  măsura  în  care  subiectul  este 
stimulat  de  munca  pe  care  o  prestează,  8 
subiecți  (26,7%) au  răspuns  că  au  o  oarecare 
satisfacție  legată  de  munca  lor,  7  subiecți 
(23,3%) declară că sunt nesatisfăcuți de aceasta, 
10% dintre  subiecți  (3)  au  multă  satisfacție  în 
legătură  cu  munca  lor,  iar  2  subiecți  (6,7%) 
afirmă că sunt foarte satisfăcuți de munca lor.

Referitor  la  stilul  de  conducere  utilizat  de 
superiori (itemul 4), 11 subiecți (36,7%) declară 
că  sunt  oarecum  satisfăcuți  de  acesta,  iar  6 
subiecți (20%) afirmă ca sunt foarte nesatisfăcuți 
în  legătură  cu  stilul  de  conducere  utilizat  de 
superiorii acestora.

Itemul  8,  care  vizează  modul  în  care  sunt 
rezolvate conflictele din întreprindere, 26,7% (8 
subiecți), declară că au o oarecare nesatisfacție 
referitor  la  acesta,  23,3% (7  subiecți)  –  multă 
nesatisfacție, iar 6,7 % dintre subiecți (2) – foarte 
multă satisfacție.

În  ceea  ce  privește  atmosfera  psihologică 
sau climatul existent în întreprindere, 33,3% (10 
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subiecți) sunt satisfăcuți de aceasta, iar 16,7 % (5 
subiecți)  afirmă că sunt foarte  nesatisfăcuți  de 
climatul psihologic de la locul de muncă.

Dimensiunea 2
Starea actuală de sănătate fizică și psihică

43,3% dintre subiecți (13) afirmă că nu sunt 
tulburați în cursul unei zile de muncă, în timp ce 
3,3% (1 subiect) afirmă că prezintă tulburări în 
cursul unei zile la locul de muncă (itemul 2A).

În ceea ce privește lipsa de încredere atunci 
când  acțiunile  inițiate  merg  prost  36,7%  (11 
subiecți)  răspund  că  au  încredere  în  propriile 
acțiuni,  iar  3,33% (1  subiect)  afirmă că  nu au 
încredere în ei, atunci când treburile începute nu 
merg bine (itemul 7A)

33,3% (10 subiecți) declară că nu sunt per-
soane care își fac griji din orice, în timp ce 20% 
(6 subiecți) afirmă că sunt preocupați mai mult 
decât normal de probleme cotidiene (item 8A).

În  ceea  ce  privește  starea  de  oboseală 
inexplicabilă 7 subiecți (23,3%) afirmă că nu re-
simt niciodată o stare de oboseală sau epuizare 
inexplicabilă, iar 1 subiect (3,33%) este de părere 
că  resimte  foarte  frecvent  starea  de oboseală 
sau epuizare inexplicabilă (item 1B).

36,7% (11 subiecți) nu au niciodată tendința 
de a mânca, bea sau fuma mai mult decât de 
obicei, iar 10% (3 subiecți) au această tendință 
frecvent (itemul 2B).

36,7% (11 subiecți) au foarte rar tremurături 
musculare,  iar  3,3%  (1  subiect)  se  plânge  de 
aceste  tremurături  musculare  foarte  frecvent 
(item 4B).

Dimensiunea 3
Comportamentul cotidian al respondentului

În ceea ce privește dorința de performanță, 
12 subiecți (40%) afirmă că sunt persoane care 
simt  nevoia  să  câștige  sau  să  exceleze  în  tot 
ceea  ce  fac,  deci  sunt  persoane  dornice  de 
performanță, în timp ce 1 subiect (3,3%) e de 
părere  că  nu  dorește  să  facă  performanță  în 
cadrul organizației din care face parte (3A).

La itemul 5A care vizează depistarea persoa-
nelor orientate pe acțiune, 43,3% (13 subiecți) 
afirmă că sunt persoane dinamice, în mod spe-

cial orientate spre acțiune, iar 3,3% (1 subiect) 
răspunde că este o persoană comodă, care ia 
viața  așa  cum este  și  nu  este  în  mod special 
orientat spre acțiune.

Itemul  1B  care  vizează  evaluarea  perfor-
manțelor  50% (15  subiecți)  sunt  de părere că 
aceasta reflectă modul în care lucrează și cât de 
mult  lucrează  indivizii,  iar  1  subiect  (3,3%) nu 
este de acord cu această părere.

Dimensiunea 4
Sursele de stres la locul de muncă

36,7% (11 subiecți) sunt de părere că o în-
drumare sau un sprijin insuficient din partea su-
periorilor nu reprezintă o sursă de tensiune, dar 
13,3% (4 subiecți) nu au aceeași părere (item 4).

În  ceea  ce  privește  participarea  la  ședințe, 
30%  dintre  subiecți  (9)  sunt  de  părere  că  în 
general, aceasta nu este o sursă de stres, iar 2 
subiecți  (6,7%)  susțin  că,  în  general  aceasta 
reprezintă o sursă de tensiune (itemul 9).

În ceea ce privește sursele de stres profesio-
nal,  enumerăm: imposibilitatea de a avansa în 
carieră - 40% (item 33), discriminarea și favori-
tismul  -  36,7%  (itemul  14),  dezacordul  între 
sarcină și cerința de serviciu – 33,3% (item 13) și 
subaprecierea - 30% (itemul 18).

Dimensiunea 5
Modul de adaptare la situația stresogenă

Ca  moduri  de  adaptare  la  situația  streso-
genă, subiecții au afirmat că rezolvă problemele 
în ordinea importanței  și  urgenței  lor – 33,3% 
(itemul 8), își organizează eficient timpul – 26,7 
% (itemul 3) sau se concentrează asupra unor 
probleme specifice – 20% (item 7).

Dimensiunea 6
Măsura în care subiectul stăpânește situația  

stresogenă 
30% dintre  respondenți  sunt  de  părere  că 

obținerea unei  slujbe dorite depinde mai mult 
de noroc – item 5 și 20% (6 subiecți) cred că, 
dacă angajații unei organizații sunt nemulțumiți 
de o decizie luată de către superiori, ei trebuie 
să facă ceva pentru a remedia situația – item 4.
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Dimensiunea 7
Sistemul axiologic al respondentului

Ca valori  prioritare în  viață  pentru subiecții 
chestionați,  menționăm:  timp  suficient  pentru 
viața  personală  sau  familială  –  70% (item  1), 
statornicia și stabilitatea personală – 63,3% (item 
9), condiții fizice bune de lucru – 56,7% (item 2), 
siguranța serviciului – 46,7% (item 4), relații de 
muncă bune cu șeful  direct  și  posibilitatea de 
promovare – 40% (item 3 și item 7) și posibi-
litatea de a lucra bine cu oameni care colabo-
rează bine între ei – 33,3% (item 5).

În  urma  acestei  cercetări,  am  constatat 
faptul că 43,3% dintre subiecții chestionați sunt 
persoane  dinamice,  dornice  de  performanță, 
orientate spre acțiune, oarecum satisfăcuți  de 
munca  lor  (26,7%),  care  susțin  că  au  o 
oarecare nesatisfacție în legătură cu rezolvarea 
conflictelor  din  organizație  (26,7%).  Aceștia 
susțin că principalele surse de stres din cadrul 
organizațional  sunt:  imposibilitatea  de  a 
avansa  (40%),  favoritismul  și  discriminarea 
(36,7%), precum și subaprecierea (30%).

© http://inside-the-brain.com/tag/how-stress-impacts-the-brain/
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At  its  basics,  communication  means  to 
transmit something to a receiver. Working with 
teenagers  gives  me the possibility  to  develop 
different  communicative strategies  and to find 
solutions  for  all  the  challenges  I  meet  in  my 
interaction with them. As a teacher I know that 
good communication is when I offer alternatives 
to different ideas I share and, also, when I give 
strong and real arguments for everything I say. 
This  is  how  I  develop  an  idea  which  can  be 
easily  understood  and  I  get  students  more 
interested in knowledge.

I  don’t  like  to  think  that  I  am  only  a 
manager  of  the  classroom  interaction  and 
activities,  who  establishes  situations  that 
promote communication so I  try  to make my 
students  become  good  communicators  in-
volving  them  actively  in  debating  meaning 
because  they  learn  to  communicate  only  by 
communicating.

Today,  more and more students  choose a 
sort  of  virtual  communication.  It  seems  that 
everything becomes easier for them when they 
communicate while hiding behind a computer. 
But  this  is  not  real  communication  because it 
has  exactly  the  opposite  result.  Students  who 
involve  themselves  more  in  this  kind  of 
socializing might  start  to  avoid the real  world 
and create one of their own where interaction 
lacks completely. Students become more silent 
simply because they do not need to react, their 
opinions  do  not  need  gestures  to  be  more 
emphatic  and  they  lose  the  possibility  of 
knowing themselves better.

Real interaction makes possible a good self-
knowledge because one may discover surprising 
things about oneself from one’s own reactions 
and  attitudes  when  debating  or  having  a 
conversation.

The educational process requires knowledge 
and it also requires the perpetuation of values 
and  how  could  we  do  this  better  than 
communicating. Without communication school 
would be like  a  virtual  library  where students 
get the information they need and keep it in the 
same form they found it or possibly interpret it 
as they see fit. But there is no interaction and 
interaction  and  communication  are  tightly 
connected.  Interaction  involves  a  spiritual 
development  because  one  can  share  one’s 
opinion, can listen to different ideas that might 
complete his/her knowledge about a particular 
topic  or  even  improve  and  change  his/her 
manner of thinking. Good interaction develops 
confidence  and  a  confi-dent  person 
communicates easily. 

If  I  have the possibility I,  myself  involve in 
various, interesting and useful activities, where I 
can learn different didactic strategies that I may 
use in my classes, with my students and I can, 
also, change or add something which I consider 
it has a better impact among students.

My  teaching  experience  taught  me  how 
important is for a teacher to be honest when 
working with people because it happens quite 
often to lack the satisfaction of a job well done. I 
always think that it could have been better and I 
find no one responsible for it but me. I learned 
how  to  assume my  mistakes  and  I  think  this 
gave me enough strength to find the solutions 
when needed and to improve my skills. 

Ioana Carm
en Ba diu

A absolvit în 1999  G
rupul Școlar In dustrial „N

icolae Iorga” 
N

egrești, profilul Filologie. Este lice nțiată în Teologie  O
rtodoxă 

D
idactică &

 Lim
b a și Literatura Eng leză la UAIC Iași – Facultatea 

de Teologie O
rtod oxă  (prom

oția 2 007)

imagine background:© Marcu Petruț (http://marcupetrut.wordpress.com/)

p e d a g o g i e

toamna  2012 2121

s o c i o m a n i a



Recenta  criză a datoriilor suverane a demonstrat că stabilirea la  nivel  național  a  unor reguli  fiscal  –
bugetare pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice  nu a fost suficientă în 
acest  demers,  respectarea lor  riguroasă fiind  discutabilă.  Unul  dintre  motivele  degenerării  disciplinei  
fiscale  a  fost  tocmai  ignorarea  regulilor  stabilite,  fie  prin  stabilirea  unor  plafoane  privind  deficitele 
bugetare, de-o manieră în care regulile fiscale să poată fi respectate cu ușurință, fie au fost invocate o  
serie de circumstanțe particulare, absolvindu-se astfel de sancțiunile stabilite prin Pactul de Stabilitate și  
Creștere. Aceste probleme de natură fiscală au condus la necesitatea găsirii altor mijloace și mecanisme 
care să asigure disciplina fiscală. Una dintre soluțiile care a captat atenția în majoritatea statelor membre  
a reprezentat -o crearea unor instituții fiscale independente. În lucrarea noastră vom analiza comparativ 
rolul consiliului fiscal și al poziției acestuia în procesul de elaborare și implementare a politicii  fiscal-
bugetare în România, luând în considerare anumite coordonate precum: independența acestui consiliu, 
calitatea și stabilitatea  membrilor, iar în cele din urmă, pentru a evalua eficiența, autoritatea sa în raport  
cu instituțiile centrale implicate.

CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND RESPONSABILIZAREA FISCAL – BUGETARĂ

Invocat din ce în ce mai des, nu 
doar la nivel declarativ sau idealistic, 
conceptul de responsabilizare fiscal-
bugetară, tinde să se materializeze, 
ca urmare a presiunilor exercitate la 
nivel  de  Uniune  și  din  partea 
instituțiilor  financiare  internaționale 
(Fondul Monetar Internațional,  Ban-
ca  Mondială),  dar  desigur,  capătă 
conotații  practice  diferite  în  funcție 
de  anumiți  factori   istorici,  politici, 
economici etc.

Înainte  de a identifica și analiza practicile internaționale în materia 
responsabilizării fiscal-bugetare, respectiv eficiența lor, considerăm că 
este necesar a face distincția între reponsabilitate și responsabilizare 
fiscal-bugetară. În opinia noastră, între cei doi termeni există o relație 
„determinant-determinat”,  eficacitatea responsabilizării  fiscal-bugetare 
reflectându-se  în  gradul  de  responsabilitate  al  guvernanților  la  un 
moment dat.  Astfel, este important de identificat în primă etapă care 
sunt actorii principali responsabili în domeniul fiscal-bugetar, pe urmă 
condițiile și  exprimarea acestor responsabilități,  precum și implicațiile 
pentru starea financiară publică. Până la acest punct, nu putem vorbi 
decât despre responsabilitatea fiscal-bugetară și modul în care aceasta 
se  reflectă  în  starea  financiară  și  economică  pe  ansamblu,  însă 
identificând  la  nivelul  responsabilității  anumite  disfuncționalități  și 
sincope,  apare  necesară  consolidarea  acesteia.  Consolidarea 
responsabilității  fiscal-bugetare  presupune  un  set  de  instrumente, 
reguli și mecanisme menite, fie să reducă din caracterul discreționar al 
politicilor, fie să sporească exigențele la nivelul exercitării prerogativelor 
din domeniu. Prin urmare, responsabilizarea fiscal-bugetară acționează 
de o manieră mai mult sau mai puțin eficace asupra responsabilității 
guvernanților și  are implicații  diferite,  atât asupra guvernării  cât și  a 
economiei în ansamblul său.

În literatura de specialitate, noțiunea de „responsabilitate fiscală” 
comportă diferite accepțiuni, în funcție de subiectul principal la care se 
raportează.  Prin  urmare,  termenul  este,  de regulă,  utilizat  pentru a 
reflecta prudența guvernului în limitarea cheltuielilor sau gestionarea 
rațională a datoriilor suverane, dar de asemenea poate face referire și 
la  procesele  și  acțiunile  guvernului  în  gestionarea  politicii  fiscale. 

Rolul Consiliului Fiscal în funcționarea mecanismului 
de responsabilizare fiscal-bugetară a  Guvernului   
Practici internaționale
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Recenta criză a datoriilor suverane a demonstrat că stabilirea la nivel național a unor reguli fiscal –bugetare 
pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a finanțelor publice  nu a fost suficientă în acest demers, 
respectarea lor riguroasă fiind discutabilă. Unul dintre motivele degenerării disciplinei fiscale a fost tocmai 
ignorarea regulilor stabilite, fie prin stabilirea unor plafoane privind deficitele bugetare, de-o manieră în care 
regulile fiscale să poată fi respectate cu ușurință, fie au fost invocate o serie de circumstanțe particulare, 
absolvindu-se astfel de sancțiunile stabilite prin Pactul de Stabilitate și Creștere. Aceste probleme de natură 
fiscală au condus la necesitatea găsirii altor mijloace și mecanisme care să asigure disciplina fiscală. Una dintre 
soluțiile care a captat atenția în majoritatea statelor membre a reprezentat -o crearea unor instituții fiscale 
independente. În lucrarea noastră vom analiza comparativ rolul consiliului fiscal și al poziției acestuia în 
procesul de elaborare și implementare a politicii fiscal-bugetare în România, luând în considerare anumite 
coordonate precum: independența acestui consiliu, calitatea și stabilitatea  membrilor, iar în cele din urmă, 
pentru a evalua eficiența, autoritatea sa în raport cu instituțiile centrale implicate.



Tratatul  de  la  Maastricht  definește 
responsabilitatea  fiscală  prin  prisma 
exigențelor  pe  care  le  impune  în 
acest  sens,  solicitând statelor  euro-
pene să își exercite responsabilitățile 
fiscal-bugetare prin menținerea  de-
ficitelor bugetare și datoria publică la 
nivele  prestabilite,  considerate  ca 
fiind sustenabile.   Comparativ,  Fon-
dul Monetar Internațional abordează 
responsabilitatea  fiscală  prin  rapor-
tare la criterii transparente în cadrul 
politicii fiscal-bugetare și stabilirea de 
instituții  fiscale independente cu rol 
de monitorizare și control al cheltu-
ielilor aprobate de entitățile centrale.

În opinia autorilor citați anterior, 
responsabilitatea fiscală implică coor-
donarea  a  trei  factori  principali: 
nivelul  datoriei  guvernamentale  cu-
rente, sustenabilitatea datoriei guver-
namentale  pentru  un  interval  de 
timp  și  măsura  în  care  guvernele 

acționează  transparent  și  sunt  responsabile  pentru  măsurile  fiscale 
asumate. Această abordare presupune că responsabilitatea reprezintă 
mai  mult  decât  gestionarea  deficitelor  anuale,  crearea  instituțiilor, 
procedurilor și a regulilor care reglementează procesul bugetar, fiind 
absolut esențiale.

Fără  îndoială,  sensurile  conceptului  de  responsabilitate  fiscală 
oferite  în  literatura de  specialitate  sau de  către  instituțiile  financiare 
internaționale, sunt multiple și se diferențiază în funcție de punctul de 
referință  avut  în  vedere,  însă  miezul  rămâne  comun  și  anume, 
responsabilitatea fiscală incumbă un angajament politic,  economic și 
social al celor implicați.

Responsabilizarea  fiscală,  însă  comportă  o  nuanțare  aparte.  La 
nivelul bugetelor locale, responsabilizarea fiscală incumbă în prealabil 
un  contact  direct  între  autorități  și  cetățeni,  sporind  astfel 
responsabilitatea în furnizarea serviciilor publice, întrucât este mai facil 
de urmărit raportul dintre contribuții (venituri) și furnizarea serviciilor 
publice  pe  seama  prelevărilor.  Comparativ,  la  nivel  național 
responsabilizarea fiscală este mai difuză întrucât deciziile alegătorilor 
sunt  influențate  parțial  de  evaluările  anuale/  trimestriale  privind 
performanțele guvernului (într-o regiune sau alta, într-un domeniu sau 
altul)  și  de  impactul  politicilor  naționale  care  este  mai  dificil  de 
cuantificat,  cu  atât  mai  puțin  particularizat  pe  nivele  locale  de 
guvernare.

ROLUL CONSILIULUI FISCAL ÎN STATE MEMBRE  ALE  UNIUNII EUROPENE

În literatura de specialitate  (Lars  Calmfors and Simon Wren-Lewis, 
2011,  p.  12) problematica rolului  pe care ar  trebui să-l  joace Consiliul 
Fiscal  este  abordată  din  perspectiva  responsabilităților  care  îi  sunt 
conferite,  a  prognozelor  efectuate  (prognoze  personale  sau  analiza 
prognozelor efectuate de guvern), a analizelor (analize pozitive sau critice 
și urmate de recomandări normative, partajând astfel o parte din puterea 
discreționară) și nu în ultimul rând de integritatea implicării sale care să 
ofere  credibilitatea  necesară.  În  linii  mari,  rolul  instituțiilor  fiscale 
independente  poate  fi  măsurat  prin  rezultatele  concret  obținute  în 
materie  de  disciplină  fiscală,  predictibilitatea  și  relevanța  prognozelor 
oferite, precum și influențarea în sensul dorit și pe cât posibil, a deciziilor 
fiscal-bugetare.

Denumit  generic,  „Consiliu  Fiscal”,  acesta  activează  în  prezent  în 
numeroase state sub denumiri diferite, (în Austria instituția în speță poartă 
denumirea  de  „Government  debt  Comitee”,  în  Germania  „Council  of 
Economic Experts”,  Danemarca – „Economic Council”,  Ungaria – „Fiscal 
Council”,  Olanda  –  „Central  Planning  Bureau”,  Suedia  –  „Fiscal  Policy 
Council”,  Marea Britanie – „Office for Budget Responsability”,  Canada – 
„Parliamentary  Budget  Office” etc.) iar sfera  atribuțiilor,  regimul 
independenței, nivelul de autoritate diferă de la un stat la altul în funcție 
de regimul politic și flexibilitatea sa, în funcție de tradiția statului cu privire 
la implicarea societății în dezbaterile subiectelor de interes național,  de 
amploarea crizei  datoriei  guvernamentale  etc..  Prin  urmare,  în  Suedia, 
care are în spate o tradiție solidă privind participarea activă în dezbaterile © blogs.voanews.com
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publice, Consiliul Fiscal examinează și transparența documentelor oficiale 
ale  Guvernului  și  solicită  permanent  motivarea  propunerilor  de  politici 
publice. Totodată, în timp ce în unele state sfera evaluărilor, prognozelor, 
analizelor și a recomandărilor este mai restrânsă în ce privește obiectul 
acestora,  în  alte  state  precum  Suedia  analizele  și  recomandările  se 
răsfrâng și  a asupra politicii  privind ocuparea forței  de muncă,  asupra 
bugetului alocat Administrației Publice, politica de pensii, după cum este 
redat și în tabelul următor:

Sfera de cuprindere a responsabilităților Consiliului Fiscal în diferite state 
Stat/Atribuție Austria Belgia Danemarca Ungaria Germania Suedia

Previzionare x x x x x x

Evaluare  inițiative 
politice

x

Evaluare 
transparență fiscală

x x x

Evaluare  ex-post  a 
politicii fiscale

x x x x x x

Evaluare  ex-ante  a 
politicii fiscale

x x x x x x

Completează  regulile 
fiscale

x x x x x

Evaluare 
sustenabilitate fiscală

x x x x x x

Recomandări 
normative

x x x x x

Se  implică  și  asupra 
altor domenii

x x

Sursa: prelucrare date autor după Lars Calmfors and Simon Wren-Lewis,  2011, p.36

De remarcat, pe lângă sfera cuprinzătoare sau limitativă, după caz,  a 
atribuțiilor  care  sunt  conferite  Consiliului  Fiscal,  este  prerogativa  cu 
caracter  normativ  acordată  acestei  instituții  în  state  precum  Suedia, 
Germania,  Danemarca,  Belgia,  Austria.  Această  prerogativă  normativă 
presupune ca anumite recomandări ale Consiliului, în domenii de politică 
expres  prevăzute,  sunt  obligatorii  pentru  autoritățile  vizate,  dar  vom 
observa că în nici un stat recomandările nu sunt oficial recunoscute cu 
forță juridică. În Germania, acordarea către Consiliu a prerogativei de a 
impune unele recomandări pe baza obiectivelor de politică fiscală stabilite 
de către Guvern, nu este oficial recunoscut, însă în practică recomandările 
făcute au fost respectate.  În Suedia, situația este relativ asemănătoare, în 
sensul  că  mandatul  oficial  al  Consiliului  nu  prevede  obligativitatea 
recomandărilor  făcute,  însă  Consiliul  a  stabilit  practica  de  a  oferi 
recomandări  și  a acționa de o manieră persuasivă încât  acestea să fie 
respectate.

Din perspectivă constituțională, terenul este mai sensibil decât pare, 
frontierele  între  a  acorda credibilitate  și  stabilitate  regulilor  fiscale  și  în 
același timp, a permite o marjă de flexibilitate guvernului, fiind dificil de 
delimitat.  Spre  exemplu,  Germania  a  consacrat  în  Constituție  „regula 

echilibrului bugetar” conform că-
reia  soldul  bugetar  ajustat  ciclic 
trebuie să fie zero, monitorizarea 
acestui sold realizându-se pe ba-
za unui indicator care va avea în 
vedere acumularea deficitelor mai 
mari  de  0,35% într-un cont  dis-
tinct, iar în situația în care defici-
tele cumulate vor depăși 1,5% din 
PIB, Guvernul va fi obligat să re-
ducă  cheltuielile  și  să  revină  la 
echilibrul  bugetar.  Cu  toate  că 
această  limită  de  1,5%  este 
acceptabilă  doar  în  perioade  în 
care economia este puternic cicli-
că,  regula  implică  un  angaja-
ment ferm din partea guvernan-
ților, limitând puterea discreționa-
ră a acestora, cu atât mai mult în 
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contexte economice neprevăzute.
În  Suedia  (Lars  Calmfors,  2010,  pp.  46-49) regula  consacrată 

constituțional prevede ca împrumuturile nete să nu depășească 1% din 
PIB în perioada unui ciclu economic, iar eficiența regulii consacrate este 
susținută de alte prevederi adiacente precum: obligativitatea echilibrului 
bugetar în cazul bugetelor locale, stabilirea pe o perioadă de trei ani a 
bugetului Administrației Centrale (împreună cu Consiliul Fiscal) și obligația 
Parlamentului de menține echilibrul bugetar,  creșterea unei categorii  de 
cheltuieli fiind admisibilă doar cu condiția reducerii altei categorii.  Limita 
impusă  de  1%  în  PIB  a  împrumuturilor  nete  în  perioada  unui  ciclu 
economic  este  discutabilă  întrucât  lasă  loc  de  interpretări  în  ceea  ce 
privește  stabilirea  exactă  a  perioadei  în  care  se  derulează  un  ciclu 
economic  și  astfel  oferă  o  marjă  de  manevră  Parlamentului  care  are 
posibilitatea de a prelungi perioada avută în vedere până la momentul în 
care  limita  impusă  poate  fi  respectată.  Soluția  oferită  în  literatura  de 
specialitate (Lars Calmfors, 2010, p. 47) în această privință este „soluția de 
compromis” care ar presupune că se poate admite stabilirea unui prag 
strict (o limită de 1 – 1,5% a deficitului structural, de exemplu) peste care 
nu  se  poate  trece,  însă  această  limitare  să  nu  declanșeze  automat  o 
anumită măsură fiscală ca răspuns la obligația impusă întrucât ar inhiba 
stimularea creșterii economice într-un con-text favorabil, însă atunci când 
pragul este nerespectat,  Parlamentul să răspundă și să motiveze oficial 
cauzele  care  au  condus  la  situația  respectivă.  Această  soluție  de 
compromis oferă Parlamentului atât posibilitatea de a stimula creșterea 
economică prin majorarea cheltuielilor publice, cât și posibilitatea în caz 
de imprudență de a-și redefini obiectivele de ordin bugetar.

ROLUL CONSILIULUI FISCAL ÎN ROMÂNIA ȘI POSIBILITĂȚI DE CONSOLIDARE A 
RESPONSABILIZĂRII FISCAL BUGETARE

Deteriorarea  situației  econo-
mice  și  financiare  a  României,  a 
obligat ca în perioada următoare să 
se  găsească  soluții  și  sprijin  pentru 
finanțarea  și  redresarea  economică. 
Era  incontestabil  faptul  că  impru-
dența politicii fiscal-bugetare din anii 
anteriori precum și creșterea nesus-
tenabilă  a  cererii  interne  au  repre-
zentat  principalele  cauze  ale  dete-
riorării contextului economic. În con-
secință,  adoptarea  unor  măsuri  de 
ajustare  fiscală  și  o  reconsiderare 
amplă a politicii fiscal-bugetare erau 
absolut  necesare.  Responsabilitatea 
fiscal-bugetară  din  acest  punct  de 
vedere, capătă în perioada următoa-
re  valențe  noi,  fiind  raportată  la 
constrângerile  și  presiunile  externe, 
în special în contextul în care Româ-

nia și-a asumat o serie de angajamente, derivate,  fie din acordurile 
financiare încheiate (Acordul  Stand by cu FMI), fie din calitatea sa de 
membru al Uniunii Europene.

În  România,  Consiliul  Fiscal  este  o  autoritate  independentă, 
compusă din 5 membri cu experiență în domeniul macroeconomic și 
bugetar, care sprijină Parlamentul și Guvernul în procesul de elaborare 
și  derulare  a  politicilor  fiscal-bugetare.  În  ce  privește  independența 
membrilor Consiliului Fiscal considerăm că este discutabilă în măsura în 
care  decizia  finală  cu  privire  la  numirea  membrilor  aparține 
Parlamentului.  Membrii  Consiliului  Fiscal   sunt  numiți  de  către 
Președintele  Academiei  Române  (pe  baza  propunerilor  venite  din 
partea Academiei Române, a Băncii Naționale, a Academiei de Științe 
Economice  București,  a  Institutului  Bancar  Român  și  a  Asociației 
Române a Băncilor) în urma avizului Parlamentului pe o perioadă de 5 
ani. În majoritatea statelor, numirea și decizia finală aparține de regulă 
Guvernului  la  propunerea  diferitelor  instituții  financiare,  însă  se 
consideră că este independent atâta timp cât membrii Consiliului nu 
sunt  din  cadrul  ministerelor  și  cât  finanțarea  nu  se  realizează  din 
bugetul  de  stat.  În  opinia  noastră  asigurarea  unei  independențe 
depline Consiliului se poate realiza prin eliminarea influenței politice în 
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toate  cele  trei  etape  (propunere, 
numire,  aviz)  și  finanțarea  acestuia 
din bugetului altei instituții financiare 
independente  cu  experiență  înde-
lungată. Astfel,  propunem ca numi-
rea  membrilor  Consiliului  să  fie 
făcută pe baza voturilor exprimate în 
cadrul unei Comisii formate de către 
instituțiile financiare deja implicate în 
această  etapă  și  să  nu  presupună 
decât  avizul  Comisiei  constituite  iar 
finanțarea  să  se  realizeze  dintr-un 
fond comun al acestor instituții. În ce 
privește  calitatea  profesională  a 
membrilor,  proveniența  lor  poate  fi 
atât  din mediul   academic  cât   și 
din  mediul de afaceri (de evitat me-
diul  politic)  cu  precizarea  că  expe-
riența în domeniul macro-economic 
să rămână în continuare un criteriu 
necesar. Considerată ca o premisă în 
asigurarea unui rol  semnificativ,  au-
toritatea  de  care  dispune  Consiliul 
Fiscal depinde de  factori obiectivi și 
subiectivi.

 În  reglementarea actuală  (Legea nr.  69/2010 a responsabilității 
fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 20 
aprilie  2010), Consiliul  Fiscal  analizează  și  elaborează  opinii  și 
recomandări asupra prognozelor macroeconomice și bugetare oficia-
le,  asupra  strategiei  fiscal-bugetare  și  asupra  obiectivelor  fiscale,  a 
priorităților  specificate  în  strategia  fiscal-bugetară.  Aceste  opinii  și 
recomandări „vor fi avute în vedere” de către Guvern și Parlament la 
elaborarea Strategiei  fiscal-bugetare și  a  legilor  bugetare anuale.  În 
raport cu cele precizate imediat anterior, este important de precizat în 
ce măsură Guvernul și  Parlamentul  „iau în vedere”  recomandările și 
opiniile Consiliului Fiscal, textul oferind o interpretare diferită și un grad 
de  flexibilitate  celor  două  autorități.  Practic,  este  foarte  posibil  ca 
recomandările să nu fie puse în aplicare de către Guvern, caz în care 
considerăm  necesare  instituirea  unor  mecanisme  de  tragere  la 
răspundere și de verificare a conformității legilor bugetare anuale și a 
strategiilor cu observațiile Consiliului. 

Având în vedere forma de organizare a României (stat unitar) și 
particularitățile  regimului  constituțional,  este  dificil  de  găsit  un 
mecanism de constrângere a autorităților centrale în privința respectării 
cu strictețe a recomandărilor Consiliului Fiscal, de unde rezultă o slabă 
autoritate a instituției. 

O soluție pe care o considerăm până la un punct ca fiind viabilă /  
aplicabilă ar fi introducerea caracterului normativ al recomandărilor și 
avizelor  de  ordin  tehnic  oferite  de  către  Consiliul  Fiscal,  iar  aceste 
schimbări să se realizeze prin rectificarea Legii Responsabilității Fiscal-
bugetare în care să se prevadă expres caracterul obligatoriu cel puțin 
al avizelor și condițiile specifice. Obligativitatea impusă prin avize însă 
nu vizează decât partea pur tehnică a problemei și nu mijloacele sau 
instrumentele  prin  care  Guvernul  decide  să  o  soluționeze.  Cu  alte 
cuvinte, dacă legea responsabilității fiscal-bugetare prevede ca soldul 
bugetului general consolidat  și cheltuielile de personal ale bugetului 
general consolidat, nu pot depăși plafoanele anuale stabilite în cadrul 
fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru primii 2 ani acoperiți 
de  aceasta,  sarcina  Consiliului  Fiscal  este  de  a  acorda  aviz  negativ 
legilor de rectificare bugetară prin care proiecția nu s-ar respecta ori, în 
cazul în care, dintr-o gestiune defectuoasă a resurselor se ajunge la 
depășirea plafoanelor, Consiliul să poată obliga Parlamentul/Guvernul 
să revină la limita impusă în strategia fiscal-bugetară. Ceea ce nu i s-ar  
permite Consiliului, ar fi partea de transpunere a obligației în sensul că 
instituția  fiscală  nu  va  impune  Parlamentului/Guvernului  metode  și 
mijloace prin  care se asigură respectarea legii  fiscal-bugetare,  acest 
lucru fiind imposibil în practică. Este suficient să sesizeze abaterea și să 
oblige autoritățile la respectarea legii, obligația fiind una de rezultat, nu 
una de diligență.

Pentru a oferi stabilitate mecanismului, ar fi de dorit punerea în 
aplicare a uneia dintre cele două variante: fie includerea în Constituție 
a regulilor  fiscale precizate deja în Legea responsabilității  Fiscale, fie 
includerea în Constituție a prevederii conform căreia avizele Consiliului 
sunt  obligatorii.  Astfel,  în  condițiile  în  care  caracterul  obligatoriu  al 
avizelor  Consiliului  ar  fi  ignorat  sau  interpretat  formal,  Consiliul  să 
poată contesta neconstituționalitatea actelor  legislativului/executivului ©
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care contravin prevederilor Constitu-
ționale.  Cu  toate  acestea  și  acest 
demers ar  putea fi  denaturat de la 
scopul  său  deciziile  Curții  Constitu-
ționale fiind puse uneori sub semnul 
întrebării cu privire la obiectivitatea și 
independența celor care le-au adop-
tat. Sub acest din urmă aspect numi-
rea celor 9 judecători de către auto-
ritatea  legislativă (6  judecători)  și  3 
de  către  Președinte  pentru  o  peri-
oadă de  9  ani  este  discutabilă  din 
perspectiva  asigurării  independen-
ței și a integrității în adoptarea deci-
ziilor Curții. 

Includerea totodată a unui mecanism de control care să prevadă 
un semnal de alarmă cu caracter predictibil în ce privește plafoanele 
de  cheltuieli,  cuantumul  datoriei  publice și  deficitul  bugetar,  semnal 
declanșat  de către  Consiliu  și  adus  public  la  cunoștința  autorităților 
centrale, ar determina evitarea pe cât posibil a situațiilor mai dificil de 
controlat ulterior. 

Pe  termen  lung,  rolul  Consiliului  Fiscal  ar  putea  spori  sau, 
dimpotrivă, s-ar putea diminua în funcție de schimbările intervenite în 
planul  Uniunii  Europene.  Astfel,  obligativitatea  impusă  de  Uniunea 
Europeană privind consacrarea unei  „reguli  de aur”  în Constituție  a 
schimbat  datele  problemei  și  autoritatea  la  care  ne  raportăm, 
semnarea  de  către  România  a  Tratatului  Fiscal,  reprezentând  o 
provocare  cu  implicații  de  proporții  juridice,  economice,  fiscal-
bugetare.

CONCLUZII. Am observat  că,  în  ceea ce privește  autoritatea Consiliului  Fiscal,  în  plan  internațional  s-au 
configurat două tendințe și anume: pe de o parte, delegarea responsabilităților legate de efectuarea analizelor  
economice-financiare, a prognozelor macroeconomice și pe această bază elaborarea de recomandări și avize,  
iar pe de altă parte delegarea deciziilor în materie de politică fiscal-bugetară în competența acestui Consiliu.  
Decizia de a delega doar partea tehnică sau chiar decizia finală în politica fiscal –bugetară, trebuie analizată 
într-un context mai larg decât un simplu act de voință a guvernanților, sistemul constituțional și particularitățile 
regimului politic reglementat la nivelul fiecărui stat, justificând practic una dintre aceste două direcții de acțiune 
sau, desigur, complementaritatea lor, acolo unde sistemul este mai flexibil. 

Suntem de părere că,  totuși,  eficiența competențelor  pur tehnice (evaluarea poziției  fiscal-bugetare,  a 
sustenabilității  datoriei  publice,  a  conformității  măsurilor  guvernului  cu  normele  fiscale  etc.)  aparținând 
Consiliului Fiscal depinde în mod direct de mecanismele legale și instituționale puse la dispoziție pentru ca 
avizele, observațiile tehnice prin care se aduce la cunoștință nerespectarea legislației în materia fiscal –bugetară 
să fie respectate. Pe de altă parte, regulile fiscale impuse prin Tratatul Fiscal, în special cele privind deficitul  
structural, vor restrânge posibilitatea guvernanților de a stimula economia prin creșterea cheltuielilor, uneori 
promovând concomitent deficite bugetare nesustenabile. În acest context, Consiliului Fiscal îi revine rolul de a 
găsi soluții și de a concepe strategii alternative și viabile, din care să rezulte metodele și mijloacele de a crea  
venituri marginale, suplimentare pe seama cărora să fie stimulată economia. Concomitent, aceste strategii ar  
trebui să fie completate cu calcule numerice pe termen lung și scenarii bazate pe ipoteze macroeconomice 
prudente.
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Am  avut  mereu  o  admirație 
profundă față de Japonia. Mai ales față 
de înțelepciunea, echilibrul, frumusețea și 
forța  spirituală  a  japonezilor,  de  simpli-
tatea  dezarmantă  ce  sfidează  mereu 
lucrurile complicate și inutile.

Am  descoperit  tainele  grafiei 
japoneze  (atât  de  complicate  și  intere-
sante)  și  am  citit  cu  nesaț  cărțile  lui 
Haruki Murakami.

Mereu m-am întrebat, uimindu-mă, 
de  ce  sufletul  unei   gheișe  trebuie  să 
trăiască  atâta  dramă,  să  se  reinventeze 
doar ca să fie plăcută unui bărbat?

Mi-am imaginat cum e să te plimbi 
pe sub cireșii înfloriți, să bei ceremonios, 
dar boem, ceaiul pregătit ca un ritual, să 
te înclini și să-ți împreunezi mâinile când 
întâlnești  o  persoană (ne)cunoscută sau 
să descifrezi  limbajul  plantelor și  florilor 
din arta Ikebana.

O  parte  din  toate  acestea  le-am 
trăit  cu bucurie  la Iași  la „Zilele  Culturii 
Japoneze”  organizate  de  Asociația 
Himawari  (Floarea soarelui).

Voi lăsa imaginile să vorbească…

Japonia forever
Organizația Himawari (Floarea Soarelui)

Weekend japonez la Iași  - Festivalul Tanabata
traditional  verus  modern
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Din programul evenimentului...
(locație - Casa de cultura Мihai Ursachi, 
Parcul Copou, Iași)

7 iulie - Tanabata
Workshop-uri de origami, dansuri 
tradiționale nipone, shodou (caligrafie) și 
sumi-e (pictura în cerneală; demonstrație 
de karate, reprezentații de dansuri 
tradiționale; joc de cultură generală, 
precum și o serie de alte jocuri și concursuri 
cu specific japonez
Cei prezenți au avut posibilitatea de a  
îmbrăca costumele tradiționale nipone: 
kimono-ul și yukata. S-a pus în scenă și 
legenda Tanabata.

8 iulie - Anime & Visual Key
Cu precădere publicul tânăr a fost invitat să 
experimenteze arta machiajului visual key și 
a face-painting-ului, să își etaleze talentul 
într-ale desenului (manga) și să-și dezvolte 
creativitatea în cadrul workshop-ului de 
origami. 
Proiecții AMV (anime-music-video), 
reprezentații de karate si ninjutsu, melodii 
karaoke.
Etalare de costume într-o paradă
cosplay / gaming.

©
 fotografii de Crist ina Tofan
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În perioada 17 noiembrie – 8 decembrie 2011 a 
fost  deschisă  la  Muzeul  Unirii  din  Iași  expoziția 
„ȘTIINȚA RESTAURĂRII - PUNTE ÎNTRE TRECUT ȘI 
VIITOR”,  organizată  de  Centrul  de  Cercetare  și 
Conservare –  Restaurare a Patrimoniului  Cultural 
din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” 
Iași.

Au fost expuse obiecte din diverse materiale 
(ceramică, corn, metal, hârtie, piele, textile, lemn, 
pictură  pe  pânză  sau  lemn)  restaurate  și 
conservate  în  ultimii  ani  de  către  restauratorii 
Centrului amintit,  specializați și atestați fiecare pe 
suportul material abordat.  

Expoziția  a  cuprins  piese  provenind  din 
diverse  epoci  istorice,  de  la  cele  mai  vechi, 
arheologice, cum sunt vasele ceramice și din corn 
aparținând culturii  neolitice Cucuteni (aproximativ 
4000 ani î.Hr.) și până la cele contemporane (Vas 
de sticlă  policromă în  corsaj  metalic),  trecând în 
revistă  obiecte  din  secolele  II-IV  d.Hr.  (Spada 
sarmatică și Pahar de sticlă din cultura Sântana de 
Mureș  -  Cernjachov)  sau  lucrări  de  artă  din 
secolele  XIX  și  XX  (piese  textile  și  din  piele, 
evantaie, mobilier, carte veche, icoane, tablouri).

Prezentarea  obiectelor  a  fost  în  mod  fericit 
completată  de  expunerea  unor  postere  care  au 
explicat  în  detaliu  fluxul  tehnologic  și  etapele 
proceselor de restaurare și conservare a obiectelor 
de patrimoniu,  diferite  și  specifice  pentru fiecare 
material suport în parte.

Piesele expuse provin din colecțiile, depozitele 
sau expozițiile de bază ale  următoarelor instituții 
de  cultură:  Muzeul  de  Istorie  a  Moldovei  Iași, 
Muzeul Unirii Iași, Muzeul de Artă Iași, Institutul de 
Arheologie  Iași,  UA  Iași,  Muzeul  Mihail  Kogălni-
ceanu Iași, Muzeul Județean Botoșani.

Expoziția  s-a  dorit  a  fi  o  aducere  în  atenția  publicului  
deschis  spre  cultură  a  activităților  de  restaurare  și 
conservare  și  a   profesiunii  de  restaurator,  a  oamenilor 
din „spatele” obiectelor de muzeu și a deosebitei pasiuni 
cu care aceștia redau viață patrimoniului cultural.

Colectivul de artiști inimoși ai Centrului de Cercetare și Conservare – Restaurare a 
Patrimoniului Cultural care a organizat această epoziție este format din:

Cerc. șt. dr. ing. Maria Geba – investigații fizico-chimice – Șef secție
Daniela Sălăjan – expert restaurator pictură (coordonator)
Arina Hușleag - expert restaurator ceramică-sticlă-porțelan
Ing. Ligia Otilia Teodor - expert restaurator ceramică-sticlă-porțelan
Ing. Codrin Lăcătușu - expert restaurator ceramică-sticlă-porțelan
Ing. Manuela Elena Dascalache - expert restaurator ceramică-sticlă-porțelan
Ing. Mihaela Simon - expert restaurator metale
Victor Emanuel Grecu - expert restaurator metale
Ana Maria Andrei - expert restaurator hârtie
Mihai Andrei - expert restaurator hârtie
Dr. ing. Marta Cristina Ursescu - expert restaurator hârtie
Dr. ing. Dorina Rusu - expert restaurator piele
Dr. ing. Carmen Marian - expert restaurator textile
Doina Anăstăsoaei - expert restaurator textile
Mariana Gugeanu - expert restaurator textile
Mircea Gheorghiu - expert restaurator lemn

ȘTIINȚA 
RESTAURĂRII - 
PUNTE ÎNTRE 
TRECUT ȘI VIITOR

Ing. Ligia O
tilia Teodo r

Expert restaurato r ceram
ică-sticlă- porțelan

Centrul de Cercet are și Conservare  - Restaurare a P atrim
oniului 
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Terapeutica,  potrivit  unei  simple  definiții 
oferită  de  un  dicționar  explicativ  al  limbii 
române,  reprezintă  o  ramură  a  medicinii  care 
studiază  tratamentul  bolilor  și  modul  de 
întrebuințare  a  medicamentelor;  terapie  sau 
totalitatea metodelor de vindecare a unei boli. 
După această sumară semnificație a cuvântului 
mai sus menționat, se poate intui de ce autorul 
acestei  cărți  și-a  denumit  opera  așa;  dar  cine 
este Jean Claude Larchet?

Jean-Claude  Larchet  este  recunoscut  ca 
fiind  unul  dintre  cei  mai  importanți  teologi 
ortodocși  contemporani.  Născut  în  1949, 
profesorul  francez  Jean-Claude  Larchet  este 
doctor atât în Filosofie (1987) cât și în Teologie 
(1994). Prima teză de doctorat, cea în filosofie, 
s-a  intitulat  Terapeutica  bolilor  spirituale.  O  
introducere  în  tradiția  ascetică  a  Bisericii  
Ortodoxe,  în  timp ce  teza  în  teologie,  a  avut 
titlul  Îndumnezeirea  omului  la  Sfântul  Maxim 
Mărturisitorul.  Convertirea  la  Ortodoxie  a  lui 
Jean-Claude Larchet s-a petrecut în anul 1972, 
la vârsta de 23 de ani; era un catolic practicant 
în acea perioadă, în care trebuia să pregătească 
o  lucrare  de  master,  studiind  în  același  timp 
opera  Sfântului  Dionisie  Areopagitul.  Citind 
lucrări ale unor importanți teologi ortodocși (în 
special  teologi  ruși)  a  conștientizat  faptul  că 
Biserica  Ortodoxă  era  mult  mai  apropiată  de 
fundamentele creștinismului.

Jean-Claude  Larchet,  autor  a  numeroase 
studii de spiritualitate ortodoxă, este considerat 
unul  dintre  cei  mai  profunzi  cunoscători  ai 
teologiei  Sfântului  Maxim Mărturisitorul,  căruia 
i-a  consacrat  nu  mai  puțin  de  zece  ani  de 
studiu.  Iată  cum  explica  teologul  francez 
interesul  deosebit  față  de  teologia  Sfântului 
Maxim: „Când am citit Sfinții Părinți în întregime, 
Sfântul  Maxim  mi-a  reținut  atenția  în  mod 
special și asta pentru că există o legătură foarte 
puternică între viața mea și felul de a gândi al 

sfântului.  O bună parte  din  preocupările  vieții 
mele  au  fost  marcate  de  Sfântul  Maxim 
Mărturisitorul”.  Volumele  sale  despre  Sfântul 
Maxim Mărturisitorul – Îndumnezeirea omului la  
Sfântul  Maxim  Mărturisitorul (1996),  Maxim 
Mărturisitorul,  mediator  între  Răsărit  și  Apus 
(1998) și  Sfântul Maxim Mărturisitorul (2003) – 
sunt  recunoscute  ca  fiind  printre  cele  mai 
importante studii asupra vieții  și operei acestui 
mare  sfânt  al  Bisericii  Ortodoxe.  Tot  atât  de 
remarcabilă este seria ce cuprinde trei  volume 
care  tratează  boala  și  vindecarea  în  tradiția 
patristică:  Teologia  bolii (1991),  Terapeutica  
bolilor mintale. De asemenea, teologul francez a 
scris  numeroase  articole  și  studii  cu  privire  le 
dezbaterile  teologice  contemporane  dintre 
ortodocși  și  catolici,  cu  privire  la  adaosul 
Filioque,  în  varianta  apuseană  a  Crezului 
niceoconstantinopolitan. În mare parte, lucrările 
lui Jean-Claude Larchet au fost traduse și în alte 
limbi,  precum  engleza,  greaca,  sârba,  dar  și 
româna.

Dintre cărțile sale apărute în limba română, 
grație  celei  care  le-a  tradus,  Marinela  Bojin, 
amintim:  Terapeutica bolilor spirituale; Teologia  
bolii; Creștinul  în  fața  bolii,  suferinței  și  morții; 
Dumnezeu este iubire. Mărturia Sfântului Siluan  
Athonitul;  Tradiția  ortodoxă  despre  viața  de  
după   moarte;  Acesta este trupul Meu...; Ține 
candela  inimii  aprinsă.  Învățătura  părintelui  
Serghie;  Terapeutica bolilor mintale; Dumnezeu 
nu  vrea  suferința  omului; Inconștientul spiri-
tual sau adâncul neștiut al inimii; Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, mediator între Răsărit și Apus.

Metoda  teologică de cercetare reflectată în 
Terapeutica  bolilor  spirituale a  lui  Larchet  se 
poate  observa  datorită  faptului  că  autorul  își 
propune cu ajutorul surselor de care dispune să 
vindece,  să  tămăduiască  (așa  cum  spunea 
definiția dată terapeuticii) bolile spirituale; vom 

Metoda  teologică de cercetare 
reflectată în opera „Terapeutica bolilor 
spirituale” a lui Jean Claude Larchet

- prezentare de carte -

Io
nu

ț B
ăl

an
Li

ce
nţ

ia
t î

n 
Ist

or
ie

 la
 U

AI
C 

Ia
și.

 În
 p

re
ze

nt
 p

ro
fe

so
r l

a 
G

ru
pu

l Ş
co

la
r V

la
de

ni
, j

ud
. I

aș
i ş

i s
tu

de
nt

 la
 F

ac
ul

ta
te

a 
de

 Te
ol

og
ie

 O
rt

od
ox

ă 
di

n 
ca

dr
ul

 U
AI

C 
 Ia

şi.

2012  toamna3232

s o c i o m a n i a r e l i g i e



vedea că pe parcursul  operei  autorul  va arăta 
principalele cauze ale bolilor, atât cele spirituale, 
cât și cele trupești. Ceea ce mă face să vorbesc 
la  Larchet  de  metodă  teologică  este  tocmai 
aceea  că  autorul  nu  aduce  pur  și  simplu 
anumite probleme în discuție ci, cu ajutorul unui 
impresionant material bibliografic, le prezintă, le 
arată  cauza  sau  cauzele,  le  analizează,  după 
care,  tot  cu  ajutorul  aceleiași  uluitoare  biblio-
grafii, găsește și soluția, vindecarea, tămăduirea 
sau terapeutica.

Lucrarea de față,  tradusă în românește de 
Marinela Bojin, a apărut cu binecuvântarea Prea 
Sfințitului  Galaction  al  Alexandriei  și  Teleorma-
nului,  la  București,  la  Editura  Sofia  în  2006, 
având un cuvânt înainte semnat de același Prea 
Sfințit. Menționez faptul că nu-mi propun să fac 
o prezentare a cărții stricto sensu după capitole, 
ci  scopul   este acela de a arăta,  pe parcursul 
prezentării,  metoda teologică folosită de autor. 
Lucrarea  debutează  cu  o  introducere  în  care 
autorul prezintă o serie de „imagini”, plecând de 
la anumite informații oferite de Sfânta Scriptură 
și  de  către  Sfinții  Părinți,  precum  și  autori 
contemporani,  prin  care  sunt  puse  în  lumină 
cele două forțe: Binele și Răul, fiecare cu repre-
zentantul  său:  Mântuitorul  Hristos,  respectiv 
Satana.

Conform  autorului,  unul  dintre  țelurile 
acestei  cărți  este  acela  de  a  dezvălui  locul 
esențial  pe  care  Tradiția  ortodoxă  l-a  atribuit 
imaginii numită de Losski „medicală”; în această 
direcție nu trebuie pierdut din vedere faptul că 
Mântuitorul este și Doctorul sufletelor, dar și al 
trupurilor.

Lucrarea  de  față,  foarte  generoasă  în 
conținut,  aproximativ  680  de  pagini  text  scris, 
însumând aproximativ 4600 de note de subsol și 
vreo 16 pagini de bibliografie, prezintă evoluția 
omului,  de  la  starea  sa  din  momentul  creării, 
când  era  lipsit  de  păcat,  când  nu  știa  ce-i 
păcatul,  până  la  răscumpărarea  sa  de  către 
Biruitorul;  aceasta  este  o  direcție  trasată  de 
Larchet în opera sa, după care arată, cu destulă 
obiectivitate, pe baza mărturiilor scripturistice și 
patristice, descrierea, manifestările și felul în care 
se produc bolile spirituale, care nu sunt altceva 

decât patimile. În continuare ne sunt prezentate 
condițiile  generale  ale  tămăduirii,  urmând  ca 
aceasta  să fie  o  dorință  ce  vine din interiorul 
nostru. După urmarea acestor pași foarte simpli, 
dar anevoios de pus în practică, urmează tămă-
duirea patimilor și dobândirea virtuților; trecând 
acest mare examen, atunci putem spune că ne-
am redobândit sănătatea.  

Pe  parcursul  întregii  opere  autorul  face 
paralela între omul îndumnezeit, adică cel care 
nu cunoștea încă păcatul și cel în care a intrat 
păcatul,  ca  urmare  a  îndepărtării  sale  de 
Creator; în momentul în care creația vrea să fie 
mai mare decât Creatorul ei atunci se creează 
un dezechilibru, iar Larchet spunea că are loc o 
pervertire  a  lucrurilor  conforme  firii  în  unele 
contrare firii; acesta este practic păcatul. 

Mai  sus  am  trasat  mai  multe  direcții 
prezentate  de  autor,  plecând  de  la  originea 
bolilor,  modul  cum  acestea  se  manifestă  și 
ajungând  în  final  la  redobândirea  sănătății. 
Aceasta  este  practic  metoda  teologică  a 
autorului  de  a  prezenta  într-o  anumită  logică 
desfășurarea  evenimentelor,  ajungând,  practic, 
de  unde  s-a  plecat:  iubirea  de  Dumnezeu, 
cunoașterea Lui și sănătatea sufletească.     

Autorul  a  avut  în  vedere  în  momentul  în 
care a aplicat această metodă un plan bine pus 
la punct, în sensul că în cele șase părți ale operei 
sale arată ceea ce am subliniat anterior, adică de 
la raiul cel frumos în care trăiau primii oameni în 
comuniune  cu  Dumnezeu,  până  la  starea 
degradată a  omenirii  cauzată de îndepărtarea 
sau chiar  negarea Creatorului  lor,  ajungând în 
cele  din  urmă,  să-l  redreseze  pe  cel  căzut, 
făcându-l să-și conștientizeze greșelile, patimile, 
și să și le asume, fiind convins că prin asumarea 
lor  se  poate  tămădui;  și  în  cele  din  urmă  să 
redobândească  sănătatea;  cu  siguranță,  acest 
deziderat nu s-ar fi putut realiza dacă la plinirea  
vremii,  cum  spunea  Sfântul  Apostol  Pavel  în 
Epistola sa către Galateeni, n-ar fi venit Doctorul  
sufletelor și al trupurilor.

Ceea ce mi s-a părut extraordinar la acest 
autor,  pe  lângă  faptul  că  este  familiarizat  cu 
Scriptura Noului și Vechiului Testament dar mai 
ales  cu  scrierile  patristice  din  care  citează  în 
orice  afirmație,  este  faptul  că  și-a  dus  la 
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împlinire ceea ce pentru mulți poate fi o muncă 
de o viață; să fie realizate aproximativ 680 de 
pagini  de  text  cursiv,  folosind  peste  4600  de 
note de subsol și peste 16 pagini de bibliografie 
este un lucru extraordinar. Un alt lucru care m-a 
surprins,  din  nou  în  mod  plăcut  este  familia-
rizarea lui cu scrierile patristice, iar în momentul 
în  care  preia  o  anumită  idee,  automat  face 
trimitere la una, două, trei sau chiar mai multe 

opere  pentru  aceeași  idee,  iar  acest  lucru  îl 
poate face doar un bun cunoscător, unul care 
cunoaște ca pe o „rugăciune” operele Sfinților 
Părinți și ale scriitorilor bisericești. De asemenea, 
cartea reprezintă și un punct de plecare pentru 
reflecția  anumitor  teme  de  cercetare  (asta  în 
condițiile  în  care autorul  nu a atins  maximum 
din  ceea  ce  se  putea  atinge  într-o  anumită 
direcție). 

Foto: © rinconvacations.com
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Intro
Luna  septembrie  a  marcat  pentru  noi  un 

eveniment  important.  Elena-Mădălina  Dumi-triu, 
Cezara  Bălăuță,  Corneliu  Bichineț,  Ionuț  Șorea  și 
Gabriel Grigore Mariciuc, elevi ai Liceului Tehnologic 
„Nicolae Iorga” din Negrești, alături de tineri din alte 
șase  țări  din  Europa  de  Est  și  Caucaz  (Albania, 
Abkhazia,  Armenia,  Georgia,  Cipru,  Bosnia-
Herțegovina), au participat la Forumul Regional The 
World  Youth  Want  („Lumea  pe  care  și-o  doresc 
tinerii”),  în  Armenia.  Forumul  a  fost  o  inițiativă  a 
Organizației  World Vision făcând referire la  Noile 
Obiective  ale  Mileniului.  Elevii  au  fost  însoțiți  de 
Mirela Slusaru (World Vision Iași) și de Florin Onică.

În cercetarea pe care au realizat-o, cei cinci tineri au 
descoperit principalele probleme cu care se confruntă 
oamenii din orașul lor: sărăcia, violența, lipsa locurilor 
de muncă și problemele legate de sistemul sanitar. 

Grupul de 30 de elevi ai liceului negreștean, din care fac parte și cei cinci tineri care au mers în 
Armenia,   este   implicat  într-o  nouă   activitate  de advocacy, proiectul ART (Be Aware, Raise your 
Voice, Take Action!), început în martie 2012. Timp de doi ani, ei vor analiza problemele orașului în  
care trăiesc și vor lua măsuri pentru a le rezolva.

Analiza interviurilor
Anchetă legată de problemele existente în comunitatea negreșteană
Ancheta a fost realizată de cei cinci elevi ai LNI Negrești care s-au deplasat în Armenia. Ei au 
formulat întrebările și au aplicat chestionarele pe teren, în Negrești și Siliște, exclusiv elevilor 
din zona vizată.

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt de 

cele  mai  multe  ori  necunoscute  de  către  tinerii  ce 
provin  din  grupurile  vulnerabile  din  comunitatea 
Negrești,  fapt  ce  se  datorează  în  principal  lipsei 
promovării  acestora de sistemul de învățământ.  Cu 
toate  acestea,  întâlnim  și  tineri  care  cunosc  aceste 
obiective,  precum și  problemele  ce  se  doresc  a  fi 
soluționate.

Principalele probleme care, în opinia tinerilor, ar 
trebui  adăugate  pe  lista  MDG  vizează  violența 
stradală, sistemul de învățământ, sistemul de sănătate 
din comunitate, lipsa locurilor de muncă, infracțiunile 
din comunitate, adulterul, abuzurile asupra minorilor 
„ar trebui adăugate furtul, adulterul, violența stradală” 
(copil care practica cerșetoria).

Problemele tinerilor din comunitate. 
Problemele  identificate  de  către  tineri  ca  fiind 

necesare să facă parte din lista MDG îi afectează și pe 
ei în mod direct sau indirect. Lipsa locurilor de muncă 
îi  determină  pe  părinții  acestora  să  plece  în 
străinătate,  fapt  ce  are  un  efect  negativ  asupra 
dezvoltării tânărului „părinții sunt nevoiți să plece să 
lucreze la mii de km, din cauza sărăciei pentru a-și 
câștiga pâinea și pentru a mă ține pe mine în școală” 
(copil cu părinți plecați în străinătate). De asemenea, 
lipsa accesului la servicii medicale îi afectează în mod 
direct pe tineri, crescând riscul contractării unor boli 
„mă afectează lipsa spitalului din oraș - crește riscul 
de  a  contacta  TBC-ul”  (copil  cu  părinți  divorțați). 
Făcând prioritare probleme pe care le întâmpină în 
comunitate, tinerii consideră că principalele trei ar fi 
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violența  stradală,  lipsa  prezenței  părinților  în  viața 
copiilor  și  lipsa  accesului  la  un  sistem  sanitar  în 
comunitate.

Implicarea   în   rezolvarea   problemelor 
identificate. Soluția și rezolvarea efectivă a acestor 
probleme  trebuie  să  vină  din  partea  autorităților 
locale, dar și a persoanelor aflate la conducerea țării 
„ar  trebui  rezolvate  de  către  primărie,  poliție, 
președinte”. O altă categorie de persoane, văzută de 
tineri  ca  fiind  capabilă  să  îndepărteze  aceste 
probleme este  reprezentată de  oamenii  bogați  din 
comunitate, care prin situația lor financiară și statutul 
social ar putea avea un cuvânt hotărâtor de spus în 
acest  sens  „oamenii  bogați  care  ne  conduc  și  se 
gândesc  doar  la  ei”  (copil  provenit  din  familie 
numeroasă).

Comunicarea este identificată ca fiind principala 
modalitate  de  rezolvare  a  acestor  probleme,  o 
comunicare  între  persoanele  afectate  de  aceste 
probleme  și  cele  capabile  să  le  rezolve,  bazat  pe 
sprijinul celor din urmă „sprijin și comunicare” (copil 
provenit din familie monoparentală).

În ceea ce privește implicarea efectivă a tinerilor 
în  rezolvarea  acestor  probleme  părerile  sunt 
împărțite, aceștia împărțindu-se în două tabere. Există 
un număr de tineri dornici de a se implica, precum și 
tineri care nu doresc să se implice.

Principalele  modalități  de  implicare  a  tinerilor 
identificate  de  către  aceștia  se  pot  concretiza  în 
campanii  de  strângere  de  fonduri,  campanii  de 
informare a populației, greve, acțiuni care să vizeze 
protejarea mediului înconjurător precum și schimburi 
de  experiență  -  „dacă  aș  fi  în  proiect  aș  propune 
acțiuni cu privire la mediul înconjurător, schimburi de 
experiență” (copil familie monoparentală).

Problematica divorțurilor. 
Fenomenul  divorțului  este  prezent  și  în comu-

nitatea  negreșteană,  acesta  afectând dezvoltarea  și 
educația copiilor, punându-și în același timp ampren-
ta și asupra vieții sociale a acestora - „intră în cercuri 
dubioase” (copil care cerșește). 

Soluțiile pentru rezolvarea acestei probleme sunt 
de  cele  mai  multe  ori  inexistente,  fiind  date  în 
majoritatea cazurilor de parteneri, de părinți, fapt ce 
nu poate fi controlat - „nu există soluții, depinde doar 
de părinți” (copil familie săracă). Armonia și liniștea ar 
fi  principalele  caracteristici  ale  unei  țări  în  care 
problema divorțurilor nu există, în opinia tinerilor din 
comunitate „ar fi o țară liniștită și armonioasă” (copil 
familie monoparentală).

Sistemul de învățământ.  O majoritate semni-
ficativă a tinerilor din comunitate merg la școală, iar 
cei care au întrerupt cursurile au avut ca principale 
motive situația financiară precară a familiei,  situația 
școlară precum și relația deteriorată dintre aceștia și 
colegi - „erau răi cu mine, aveam note rele și nici nu 
mai aveam bani” (copil care a abandonat școala). O 
altă cauză a abandonării cursurilor este reprezentată 
de  lipsa  locurilor  de  muncă  pe  piața  muncii  din 
comunitate - „nu voi avea unde să muncesc după, 
mai bine rămân acasă să muncesc” (copil aparținând 
unei alte confesiuni religioase).

Avantajele materiale oferite de către stat ar fi, în 
opinia celor care nu frecventează cursurile, una dintre 
modalitățile care i-ar determina să revină la școală - 
„o  alocație  mai  mare  sau  măcar  să  ne  cumpere 
caiete”  (copil  care  a  abandonat).  De  asemenea, 
posibilitatea  de  a  învăța  să  scrie  reprezintă  o  altă 
metodă de a atrage copiii ce au abandonat școala - 
„posibilitatea  de  a  învăța  să  scrie”  (copil  care  a 
abandonat  școala).  Lipsa  siguranței  în  incinta  școlii 
este una dintre principalele probleme semnalate de 
către tineri  cu privire la sistemul de învățământ din 
comunitate - „mobilier mai bun și siguranță în pauze” 
(copil familie monoparentală).

În  ceea  ce  privește  profesorii,  opiniile  tinerilor 
sunt împărțite, o parte dintre aceștia considerând că 
nu  se  implică  suficient  de  mult  în  procesul  de 
educare-predare „profesorii neglijează orele”. La polul 
opus se află cei care consideră că profesorii sunt buni 
și își fac cu conștiinciozitate datoria - „avem profesori 
foarte buni” (copil familie săracă).

Violența, una din problemele semnalate în cadrul 
comunității este prezentă și în cadrul școlii, în rândul 
elevilor, limbajul acestora fiind una din cauzele acestei 
probleme  -  „colegii  mei  se  ceartă  ca  urmare  a 
limbajului folosit datorat educației pe care o primesc 
în cadrul familiei” (copil familie monoparentală).

Școala ideală este descrisă ca fiind acea școală 
care poate asigura accesul tuturor copiilor indiferent 
de caracteristicile familiei din care provine „o școală în 
care  toți  copiii  ar  avea  acces”  (copil  orfan),  iar 
profesorul ideal ar fi o persoană înțelegătoare, calmă 
- „să fie înțelegător calm și să ne facă să pricepem” 
(copil cu dizabilități).

Violența stradală.  Este una dintre problemele 
pe care tinerii din comunitate au identificat-o ca fiind 
prioritară, majoritatea dintre aceștia fiind capabili  să 
definească și să exemplifice acest fenomen și modul 
în care acesta se regăsește în cadrul comunității lor - 
„bătaie  între  grupuri,  bătaie  în  stradă,  violența  în 
spațiul  public”,  „găști  care-și  permit  să  atace  pe 
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oricine”, „scăpare de sub control”, „fratele meu a fost 
lovit  cu  o  secure  în  cap  și  acum  are  probleme 
psihice”. Unii dintre tinerii  intervievați au povestit că 
au fost victimele unor astfel de incidente - „cunosc și 
am fost implicat în câteva incidente, însă am scăpat 
cu bine”  (copil  din  familie  săracă),  „sunt  bătută de 
patronul  magazinului  în  fața  căruia  cerșesc”  (copil 
care cerșește).

Întrebați  fiind  de  cauzele  care  duc  la  apariția 
acestui fenomen tinerii și copiii  au făcut trimitere la 
lipsa locurilor  de muncă,  limbajul  agresiv  folosit  pe 
stradă,  consumul  de  droguri  și  mai  ales  lipsa 
gardienilor, în special pe timpul nopții „lipsa locurilor 
de muncă și faptul că se umblă în găști”,  „băutura, 
glumele, drogurile și incompetența poliției”.

Soluțiile propuse de către tineri pentru a rezolva 
aceste  probleme  ar  fi  „paznici  pe  străzi  noaptea”, 
„sporirea numărului  de polițiști”,  „amenzi mai mari”, 
„o lege mai aprigă”, „poliția ar trebui să patruleze mai 
des prin oraș”.

Dezastre naturale. În ultimii ani țara noastră s-
a  confruntat  cu  diferite  calamități  naturale,  de  la 
inundații  și  înzăpeziri  până la  alunecări  de teren și 
incendii. Deși zona Negrești nu a fost afectată în mod 
deosebit de aceste fenomene, tinerii au fost capabili 
să  definească  conceptul  de  calamitate  naturală  și 
chiar  să  dea  câteva exemple „înzăpezire,  cutremur, 
inundații,  alunecări  de  teren,  incendii”.  În  general 
tinerii nu văd implicațiile directe ale acestor fenome-
ne naturale,  dar  atunci  când au fost  întrebați  cum 
consideră ei că ar putea fi prevenite aceste incidente, 
ei  au  propus  „mai  multe  echipaje  de  pompieri”, 
„refacerea sistemului  de  irigații”,  „oamenii  să  nu fie 
lăsați să-și facă case în locurile care prezintă risc”.

Rromii. Problema  discriminării  rromilor  a  fost 
una  dintre  problemele  identificate  la  nivelul 
comunității,  câțiva dintre tinerii  intervievați afirmând 
despre rromi că „nu am nimic cu ei însă unii dintre ei 
au un comportament îngrozitor”.

Majoritatea celor întrebați însă îi compătimesc pe 
tinerii de etnie rromă, datorită vieții grele pe care o 
duc și precizează că „sunt oameni egali cu noi și ar 
trebui ajutați”. Chiar și în aceste condiții atunci când 
au  fost  întrebați  dacă  au  prieteni  de  etnie  rromă, 
numărul celor care au prieteni și al celor care nu au 
prieteni de etnie a fost aproximativ egal.

Tinerii  precizează  că  rromii  sunt  discriminați 
datorită  comportamentului  lor  agresiv  și  datorită 
faptului că „se îmbracă și miros urât” și consideră că 
aceștia  ar  trebui  incluși  în  viața  comunității  prin 
renunțarea la „rasism și la stereotipuri”.

Problematica avorturilor..   În cadrul cercetării 
una din problemele surprinse a fost cea a avorturilor 
timpurii,  la  vârste  foarte  mici.  Unul  dintre  tinerii 
intervievați a afirmat chiar că „am în liceu 3 cazuri de 
tinere care au făcut avort la 15 și 16 ani".

Majoritatea celor  intervievați au putut defini  ce 
înseamnă avort „întrerupere de sarcină”, „oprirea unui 
copil  de la naștere”,  „înseamnă un fel  de crimă”,  și 
chiar au precizat motivele pentru care tinerele ajung 
în astfel  de situații  -  „nu păstrează copiii  de teama 
părinților”,  „nu se protejează și nu  au grijă de ele”, 
„nu sunt informate”.

Înțelegând  gravitatea  acestor  situații,  copiii  și 
tinerii  propun  ca  soluții  campanii  de  informare  la 
nivelul comunității,  sesiuni de orientare sexuală și o 
atenție mai mare a părinților asupra adolescentelor.
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Agenda întâlnirii

THURSDAY, SEPTEMBER 13
Get to know each other - games 
Team-building games
Cuisine dessert (national sweets)
FRIDAY, SEPTEMBER 14
Meeting with chaperons
Icebreakers, Energizers
Plenary session: The World Youth Want (key-speaker: 
Daniel Wisniewski, WYA)
Youth delegates-Training 1: Public Speaking
Journalists -Training 1: Blogging and Social Media
Youth delegates - Training 2: Facilitation  Journalists 
-Training 2: KSCO Training
Game on messaging and activism
Meeting a young advocate: a story from Liana who went to 
UN

SATURDAY, SEPTEMBER 15
Icebreakers, Energizers
Plenary session: National Team Introductions
Question Lab
Plenary session: Discussion and decide on themes
Discussion on the existing situation.
Plenary report. Group report (5 minutes /group)
SUNDAY, SEPTEMBER 15
Plenary: What makes a good goal/SMART indicators
Group work: Writing recommendations
Group 1. Finishing policy papers and preparing for Press 
Conference
Group 2. Young Journalists prepare for PC
Group 3. Networking
Final Plenary: Speeches and press conference
Giving Certificates
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Flash – interviews

Can you tell me something about you?
Alla Manukyan:  Hello, I'm Alla Manukyan and 
I'm  17  years  old.  I  want  to  become  an 
accountant and I want to do something good 
for my country...
Diamond  Novavita:.  Hello!  My  name  is 
Diamond and I came from Albania, I'm 18 years 
old and I love working on things that one day 
will make the change, that youths are yearning 
now, such as MDG-s, or other projects related to 
youths!
Gor Torosyan: My name is Gor Torosyan, I'm 24 
years old and I live in Armenia, in Gyumri.
Ia Teodoradze: Well, my name is Ia Tedoradze 
and  I'm  from Georgia.   I  love  everyone  and 
everything!  It's  difficult  for  me  to  talk  about 
myself, but I can tell you that I'm always trying 
to get more and more skills.

First of all, why did you want to participate in 
this project?
Alla  Manukyan:  This  project  was a very good 
lesson  for  me,  so  I  can  understand  the  real 
problems  of  my  country.  Thanks  to  the 
organizers  of  the  project  who  gave  us  the 
possibility to be part of this project. 
Diamond  Novavita:  I  got  the  pleasure  of 
knowing I CAN make it, I've got things to give 
from myself and I do have the power to change 
the course of TODAY!  And the most important 
thing, I got the trust of those who choose me to 
represent  their VOICE in such a huge project, 
where surely their VOICE WILL BE HEARD!
Gor  Torosyan:  This  project  gives  me  the 

opportunity to do my best for helping all those 
who need it.
Ia  Teodoradze.:  I  got  a  huge  experience,  I'm 
also  more confident   and I  wanted to make 
some new friends, which I did.

Which  one  do  you  think  that's  the  main 
problem of youth?
Diamond  Novavita:   I  can't  stress  a  main 
problem, because there are a lot, and each one 
of them has a different impact on youths! But 
forcing my way of thinking, I'd choose certainly 
`lack  of  employment  for  youths´.  I  stress  this, 
because  youths  have  limited  opportunities  to 
find a job after graduating, and this leads us to 
other issues, like emigration! I'm a student too, 
and seriously this is a frustration for me, I can't 
find a job, because I don't have the necessary 
experience  and  government  hasn't  even 
cooperated to create programs to train youths! 
Funds are too low for creating new employment 
places  and  as  a  result  I'm  worried,  but  not 
hopeless. Tomorrow is gonna be better!
Gor  Torosyan:  I  think it  would be  `the lack of 
employment´.
Ia  Teodoradze:  They  do  not  have  the 
motivation  to  do  somethnig.  At  least,  not 
anymore. I mean, that's what I think.

Do you think that youth can change the world?
Alla  Manukyan:  Yes,  of  course  I  think  that, 
because  WE  ARE  THE  FUTURE!  The  world's 
future is in our hands and I belive that we can 
change it.
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Diamond Novavita: I  dont think that,  I'm sure 
about it! They have just begun to change it, and 
in our communities, cities, countries is spreading 
the new era, the era where youth will no longer 
disscuss about MDG. They are strong, powerful, 
full of hope and positive energies, and the most 
important  they  have  „EARS  TO  HEAR  AND 
HEARTS TO GIVE LOVE TO THOSE WHO NEED 
IT”, because  money  can  end  but  love  never 
does. In conclusion, not believing on youths and 
that they can't change the world would be just a 
paradoxe, because they are, for those who have 
eyes to see and ears to hear, of course!
Gor Torosyan: Yes, they definitely can.
Ia  Teodoradze:  Of  course!!!  The  youth  can 
change anything, because nothing is impossible.

What  about  this  conference?  Do  you  think 
there's anything going to happen?
Alla Manukyan: The conference was very useful 
for  me,  because  I've  learned  things,  which  I 
needed,  things that  I  wanted to  find out  and 
now I'm going to use my knowledge from the 
conference. I think it would help me a lot to take 
correct decisions.
Diamond Novavita: I think this conference was 
the facilitator we needed. There we discovered 
that  we  had  commune  issues  and  there  just 
started the domino effect I call it. The big push 
is already given, we chose the main issues, we 
found  solutions  and  that's  it.  We  really  went 
home, but with clear goals to reach and plans to 
make the change we want to see in the world! 
The conference gave as  the chance  that  "our 
voice  be  heard",  it's  just  a  small  gap  till  we 
represent  a  report  to  the United Nations and 
Council  of  Europe  about  youths  purpose. 
Summeraising was the foundation of  what  we 
wanted to do and what 
are  we  going  to  do! 
I'm  a  visionary  and  I 
don't  suffer  from  lack 
of  hope,  sure  that 
more  than  something 
gonna  happen,  it  has 
already  started,  I'm 
aware  of  the  fact  that 

this movement is still growing and maturing but 
youths make it stronger and more successful.
Ia Teodoradze: I think that this conference will 
have a big influence on us, because we will be 
more confident and we will have some new skills 
to be more active.

What  would  you  like  to  say  to  the  children 
from all over the world?
Alla Manukyan:   I would like to say that nothing 
is  impossible  for  us.  We  have  to  try  to  do 
everything for our rights. We can't give up on 
something, without trying it first, I think this it's 
the worst thing we can do.... we have to try and 
we don't have to give up.... and of course,  WE 
ARE THE FUTURE..
Diamond  Novavita:  For  nothing  in  the  world 
give up fighting for your goals and dreams, no 
matter what happens, obstacles just make you 
stronger,  not  weaker,  you're  weak  at  that 
moment you give up fighting! It's not gonna be 
easy,  it's  not  gonna be  simple,  you got  skills, 
values, ears, eyes, VOICE, everything needed to 
be the leaders of tomorrow, because you  know 
what does it means MDG-s, you have faced up 
them and want to see the world different! SO! 
KEEP WORKING HARD, BE DETERMINED, NEVER 
GIVE  UP,  B'COZ  YESTERDAY  IS  YESTERDAY, 
TOMORROW IS A MISTERY, AND WE HAVE GOT 
ONLY TODAY, BY DOING WHAT I MENTIONED 
TOMORROW  WILL  ME  CLEAR  AND 
HIGHLIGHTET, NO LONGER A MISTERY!
Gor Torosyan:  I want to say that very soon all 
children will  be protected by the rights,  which 
we reach.
Ia Teodoradze:  Be more active and do all your 
best!

Conferința de presă din finalul întâlnirii
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Interview with Daniel Wiesniewski

Hello, Daniel! Firstly, please tell me something 
about yourself!
Hi. My name is Daniel Wisniewski, I was born 
and raised in a small village from Poland. After 
that, I went to university in Warsaw, then I went 
to study abroad. I am now the regional director 
of World Youth Alliance, and I manage its office, 
in Brussels.

Might you please tell me something about 
your hobbies?
I used to play guitar, I do a little jogging, and I 
would like to go to the marathon in Amsterdam. 
I also like music, philosophy and discussing.

What was your first contact with World Youth 
Alliance?
My first contact with World Youth Alliance was in 
2006, when I was studying in Warsaw. They 
organized a conference there about human 
dignity and international relations. Since then, I 
got involved in their work, I’ve been present at 
conferences and I have done all my WYA 
trainings about human dignity, advocacy, and 
national solidarity. Six years later, I became their 
regional director for Europe.

Such a big progress in such little time. You can 
say you are a successful man. Where do you 
see yourself in 20 years?
I have many dreams. I would love to be involved 
in activities that can change the world. By that, I 
mean I would like to devote my life for 
something that has a meaning and once I will 
be out from WYA, I will be looking for a job that 
will also have a meaning.

As one of the leaders of W.Y.A. can you tell me 
what are the organization’s resolutions?
The organization which I lead in Europe is 
devoted to promoting human dignity and 
solidarity between youth, from developed and 
developing nations. We are trying to show that
the life of each individual is a very valuable 
thing. Another thing that we are trying to do is 
getting the attention of international policy
makers to the real needs of the youth, the 
visible one, like healthcare, proper employment, 
proper education. We are trying to bring the 
attention of the west to the east. We in fact 
represent over 1 million youth.

How was the organization started?
I am a new member of staff. I was not there 
when it was started. The whole organization was 
started at a United Nations conference about 
the needs of the youth. The members of that 
session decided to bring issues like sexual rights 
for youth, sexual educations, things that are not 
the real problems. Then, 22 years old Anna 

Daniel Wisniewski s-a născut pe data de 
1 septembrie 1984. Provine dintr-un 
orășel din centrul Poloniei și a studiat 
atât economia la Universitatea Catolică 
din Louvain și la Warsaw University, cât 
si relații internaționale la Colegiul Civitas 
în Warsaw. În 2011 și-a început slujba la  
United States House of Representatives, 
pe care ulterior a abandonat-o. Din 2012 
este în stuff-ul World Youth Alliance 
Europe, fiind în prezent director general.
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Halpine, rose up and she said that those people 
do not represent the real needs of the youth. 
The politicians actually listened to her and asked 
her to remain. As a result of that she started an 
NGO which was devoted the the problems of 
the youth all around the world. They had a lot 
of difficulties at the start, because it is hard to 
build something from the ground. It was very 
hard, but Anna got help from noble families. 
This is a great example of that the idea can be 
shaped. This is a great inspirational thing.

As you can see, in this forum, there are people 
from many countries. We are very alike and 
yet we are very different. What do you think 
about the intercultural exchange?
We come from different countries, we speak 
different languages, we have different religions, 
but in fact, we all have the same needs. We all 
want good jobs, we all want to heave a good 
life, we all want to have families and live in 
peace. All teenagers have the same needs. We 
might look different, but we are the same. I have 
met many people from a lot of countries and I 
personally realized we are not very different.
Thank you, Daniel! 

WYA Regional Offices

Headquarters
World Youth Alliance Headquarters 228 East 71st 
Street New York, NY 10021 USA Phone: +1 212 585 0757 
Fax: +1 212 585 0785
Africa
World Youth Alliance Africa P.O. Box 24021, 00100 
Nairobi, Kenya Tel.: +254 20 2250 754 Africa@wya.net
Asia Pacific
World Youth Alliance Asia Pacific 303 Xanland Place 
323 Katipunan Avenue Loyola Heights, Quezon City 
Philippines 1108 T/F:+632 921 5162 
asiapacific@wya.net
Europe 
World Youth Alliance Europe Rue Belliard 23A, bte 6 
B-1040 Brussels, Belgium Phone: +32 2 732 7605 Fax: 
+32 2 732 7889 Europe@wya.net
Latin America 
World Youth Alliance Latin America Insurgentes Sur 
950 * 1er. Piso Col. Del Valle * C.P.03100 Mexico D.F. * 
Phone: +52 (55) 53407908 latinamerica@wya.net
North America 
World Youth Alliance North America 228 East 71st 
Street New York, NY 10021 USA Phone: +1 212 585 0757 
Fax: +1 212 585 0785 North America@wya.net

Echipa tinerilor jurnaliști

eu & lumea O N G

4444 2012  toamna



Retrospectiv, câteva gânduri 

„Consider  că  această  experiență  a  fost  una  foarte 
importantă,  care  mă  va  iniția.  Am  învățat  că  există 
oameni care și-au dedicat în totalitate viața pentru a-i 
ajuta pe cei în nevoie. De asemenea, am realizat că o 
viață  care  nu este  trăită  pentru  cineva,  este  o  viață 
care nu merită trăită. Am conștientizat că încă există în 
lumea de azi probleme la care nici nu m-aș fi putut 

gândi vreodată și, acum, că le cunosc, nu pot sta nepăsător 
față de cei care au nevoie de ajutor. Plănuiesc să mențin o 
colaborare cât de strânsă cu World Vision, fiindcă vreau să 
văd o schimbare,  măcar în  comunitatea mea.  Este foarte 
greu ca un singur om să facă schimbări la nivel  mondial, 
însă în orașul meu, simt că pot face ca lucrurile să fie mai 
bune,  simt  că  pot  aduce un zâmbet  pe  fața  unui  copil”. 
(Corneliu Bichineț)

„Eu  și  cu  echipa  mea  am  prezentat  problemele 
orașului nostru în speranța că vom putea schimba și 
vom putea readuce zâmbetul pe fețele unor oameni 
necăjiți.  Pentru  mine  această  experiență  a  însemnat 
foarte mult. M-am simțit onorată să particip la o astfel 
de întâlnire.  Mă bucur că am putut  reprezenta țara 
noastră în astfel de probleme. Sper să mai am această 

ocazie. În urma acestei conferințe am căpătat experiență și 
am  legat  prietenii  cu  oameni  foarte  prețioși.  Impresiile 
lăsate în urma acestei întâlniri  sunt frumoase, chiar foarte 
frumoase aș putea spune. A fost un „drum” de neuitat din 
viața mea. Vă pot împărtăși doar faptul că merită să îți dai 
sârguința  și  devotamentul  pentru  oamenii  din  jurul  tău, 
doar  din simplul  fapt   că știi  că  TU  poți  schimba ceva.” 
(Cezara Bălăuță)

Șansa  spre  a  schimba  ceva.  „Prima  zi  a  fost 
energizantă  și  în  același  timp,  jocurile  pregătite  de 
organizatori ne-au ajutat să ne cunoaștem și să legăm 
prietenii încă de la început. Melanie Ewert, manager la 
World Vision, ne-a învățat ce înseamnă să fii un bun 
coechipier, cât de important este sprijinul din partea 
unor persoane pe care nu le cunoști  și  cât de mult 

contează încrederea într-o astfel de activitate. 
Zilele  s-au  scurs  una  după  alta.  În  acest  timp,  Artak 
Shakaryan ne-a învățat regulile de bază pe care trebuie să 
le respectăm atunci când ținem un discurs și faptul că într-o 
conversație trebuie să ascultăm fiecare opinie și să le oferim 
tuturor șansa să își exprime părerea. Am admirat un lucru la 
cei  din  Armenia,  acela  că  își  iubesc  țara  și  imnul 
necondiționat.  În  urma acestei  experiențe,  am învățat  că 
dacă ai voință, poți schimba orice. Am învățat că prieteniile 
se leagă și rămân foarte unite, indiferent de religie, culoarea 
ochilor sau țara în care trăiești. Am învățat că trebuie să îmi 
iubesc  țara,  cu  bune  și  cu  rele.  Am învățat  că  și  alții  se 
confruntă cu probleme la fel de grave, dar nu cedează și 
sunt  dornici  să  schimbe  ceva,  începând  de  la  familie, 
prieteni  și  cunoștințe.  Am învățat că poți  să oferi  sprijinul 
unei persoane pe care nici nu o cunoști și că există tineri 
care chiar vor un alt viitor, unul mai bun. 
Am avut onoarea de a reprezenta tinerii din România, copiii 
ale căror voci nu sunt auzite, cetățenii care trăiesc de pe o 
zi  pe  alta,  sperând  că  vom  putea  schimba  ceva.  Le 
mulțumesc  tuturor  celor  care  mi-au  oferit  șansa  de  a 
participa la acest forum internațional.

M-am întors  în  țară  cu  un  regret  în  suflet,  pentru  că  a 
trebuit să mă despart de cei cu care am petrecut patru zile 
și care mi-au fost ca o familie, dar în același timp am venit  
cu forțe noi, cu gândul că orașul nostru va fi mai bine.”
(Mădălina Elena Dumitriu)

„Armenia a fost o experiență foarte frumoasă! Țara în 
sine a fost spectaculoasă din multe puncte de vedere, 
iar participarea la primul Forum Regional al Tinerilor a 
fost un moment ce m-a îmbogățit  cu multe alte noi 
cunoștințe cu privire la problemele copiilor din lumea 
de azi și nu numai! Desigur, am legat și multe prietenii 
cu  mulți  alți  copii  din  diferite  țări.  O  călătorie  de 
neuitat! Shnorhakalut'yun Hayastan (Mulțumesc Armenia)!” 
(Ionuț Șorea)

„Am început proiectul cu gândul că vom avea ocazia 
ca, acolo unde mergem, să facem ceva bun pentru noi 
și  tinerii  din  comunitatea  în  care  trăim.  Durata 
drumului între orașul nostru și destinația din Armenia, 
a fost de aproximativ o zi , dar cu toate acestea eram 
dornici și simțeam că putem să schimbăm ceva pentru 
noi tinerii, și chiar asta s-a întâmplat.
Eu, fiind jurnalistul care a reprezentat echipa noastră, 
am făcut și  două cursuri  de jurnalistică,  unul  despre 
siguranța pe internet și al doilea: cum trebuie sa fie un bun 
reporter.  Ambele au fost interesante,  al doilea fiind chiar 
captivant. Ajunși acasă, îmbogățiți cu această experiență, ne 
gândim că vom reuși  să  schimbăm lucrurile  în  mai bine.” 
(Grigore Gabriel Mariciuc)

Grupul tinerilor din cadrul conferinței
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Asociațiunea  Transilvană  pentru  literatura 
română și cultura poporului român – ASTRA – 
a  fost  fondată  în  data  de  23  octombrie/4 
noiembrie 1861 la inițiativa a 176 de repreze-
ntanți ai românilor transilvăneni, având în frunte 
o  triadă  de  elită  formată  din  Andrei  Șaguna, 
Timotei Cipariu, George Bariț. 

Cu  o  activitate  deosebită  în  coagularea 
culturală  a  conștiinței  naționale  și  implicit,  în 
„pregătirea” unirii de la 1918, activitatea ASTREI 
s-a extins în perioada interbelică și  în celelalte 
teritorii  românești,  stimulând  o  mai  rapidă 
integrare a noilor provincii. 

Desființată în 1948, Asociațiunea și-a reluat 
activitatea după 1990 și se dovedește a fi, la 151 
de ani de la înființare una din cele mai alese și 
durabile întreprinderi culturale din istoria națiunii 
noastre. 

„Despărțământul  Mihail  Kogălniceanu”  din 
Iași,  fondat  la  18  noiembrie  1994,  este  acum 

unul  dintre  cele  mai  active  și  mai  importante 
despărțăminte  ale  Astrei,  fapt  demonstrat  de 
gama variată de manifestări dar și de aprecierile 
pe  care  le-a  primit  din  partea  a  numeroase 
personalități.  Dintre  acțiunile  coordonate  de 
despărțământul  ieșean  amintim:  editarea  unor 
publicații – Revista română, Chronos, Revistă de 
Istorie, Constelații ieșene; organizarea Simpozio-
nului Internațional „Românii din afara granițelor 
țării”,  organizarea  unor  itinerarii  și  programe 
culturale  –  „Denii  eminesciene”,  „Se-ntâlnește 
dor  cu dor”;  organizarea taberei  de cultură și 
civilizație românească „Acasă la noi”.

Colaborând  la  Chronos.  Revistă  de  Istorie 
încă  din  perioada  studenției,  am  avut  posibi-
litatea să mă apropii de echipa inimoasă a Astrei 
ieșene, coordonată de profesoara Areta Moșu. 
Din 2010 am participat la simpozioanele Astrei 
care  au  avut  loc,  în  ultimii  ani,  în  Republica 
Moldova și Ucraina. 

ASTRA ŞI ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII
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Simpozionul recent (7-11 noiembrie 2012) a 
cuprins  comunicări  științifice  și  momente 
culturale  ce  s-au  desfășurat  la  Iași,  Cernăuți, 
Edineț și Soroca. 

Istoricul  academician  Alexandru  Zub  a 
deschis,  la  Iași,  lucrările  simpozionului,  acesta 
fiind  organizat  pe  trei  secțiuni: 
„Istorie,  cultură  și  civilizație  româ-
nească”, „Limbă și literatură româ-
nă”,  „Religie  și  spiritualitate”. La 
Cernăuți  întâlnirea  cu  reprezen-
tanții  comunității  românești a avut 
loc  la  sediul  Societății  pentru 
Cultura  Românească  „Mihai  Emi-
nescu”,  unde  s-au  susținut  alo-
cuțiuni  dar  și  un  program artistic 
coordonat de Iurie Levcic, director 
al  Centrului  Bucovinean  de  Artă 
Cernăuți. La Edineț au fost lansate 
publicațiile  Astrei  și  a avut  loc o 
masă  rotundă  (pe  care  am  avut 
onoarea  să  o  moderez)  cu  parti-
ciparea elevilor de la liceele „Mihai 
Eminescu”  și  „Pan  Halippa”  din 

localitate,  cu  tema  „Ro-
mânia  și  Republica  Mol-
dova,  împreună spre Eu-
ropa”.  Traseul  nostru  a 
inclus  și  vizite  de  docu-
mentare la  cetățile  Hotin 
(Ucraina) și Soroca (Repu-
blica Moldova).

Sperăm  ca  legăturile 
noastre cu Astra Iași să fie 
benefice nu numai pentru 
experiența noastră umană 
și profesională, ci  și  pen-
tru Liceul din Negrești. Un 
început deja există, acesta 
fiind  reprezentat  de  Cer-
cul  Astra  „Nicolae  Iorga”, 
constituit  în  27  martie 
2012, din elevi ai  liceului 
nostru  care  provin  din 
Republica Moldova (și nu 
numai),  cerc care își  pro-
pune coagularea și impli-

carea acestor elevi  în activități  extracurriculare, 
evidențierea și  strângerea legăturilor  istorice și 
culturale ale românilor de pe ambele maluri ale 
Prutului,  promovarea  liceului  nostru  ca  unitate 
școlară în care se pot forma tinerii basarabeni.
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Marți, 6 noiembrie a avut loc la Centrul 
Județean  de  Resurse  și  Asistență  Educa-
țională  (CJRAE)  Vaslui  conferința  interna-
țională  de lansare a proiectului  Grundtvig 
„Violence Prevention Club in  Europe”.  Re-
prezentanți  ai  autorităților  locale  au  luat 
cuvântul  în  deschidere,  apoi  a  urmat  un 
program artistic și  bineînțeles, prezentările 
partenerilor  din  proiect  (România  –  ISJ  și 
CCD Vaslui;  Italia,  Turcia,  Lituania,  Letonia, 
Franța, Portugalia) precum și a școlilor din 
județ  care  au  statut  de  colaboratori  ai 
partenerilor români.

Perioada de derulare:  1 august  2012-
31 iulie 2014. Tema proiectului: combaterea 
violenței în ariile de expertiză ale instituțiilor 
implicate în proiect (în școli și universități, în 
familie, în viața socială, în sport, în media).

Activități  concrete:  analiza  situației 
privind violența în țările partenere, formare 
tematică  pentru  grupurile  țintă,  schimburi 
de experiență și conferințe internaționale în 
țările  partenere,  întâlniri  cu  toți  factorii 
interesați  în combaterea violenței, activități 
organizate în instituțiile partenere și în cele 
colaboratoare,  monitorizare  și  evaluare, 
diseminarea rezultatelor, produselor finale și 
a exemplului de bune practici.

Produse finale: studiu privind cauzele și 
situația  faptelor  de  violență  în  țările 
partenere; curs de formare pentru comba-
terea violenței și managementul conflictelor 
pentru grupurile țintă; ghid practic de com-
batere a violenței și managementul conflic-
telor, website-ul proiectului.

Violence Prevention Club in Europe
Școlile și instituțiile partenere în proiect:
G-Centrum spol. s r.o. - Coordonator (Cehia)
Casa Corpului Didactic Vaslui (România)
Istituto Tecnico Statale „E.Fermi” (Italia)
La Yole Triniteenne (Franța, Martinica)
Viesoji istaiga Socialiniu moksliu kolegija 
(Lituania)
Ogres Valsts tehnikums (Letonia)
Escola Secundaria de Santto André 
(Portugalia)
Elif Spor Okulu ve Taekwondo ihtisas Kuliibu 
(Turcia)
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Dan Teodorescu (Taxi)

Alexandru Andrieș   &   Paul Arva
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Cosmin  Vaman:  Ați  dat  lovitura,  ați  rupt 
internetul  în  două,  Facebook-ul,  Youtube-ul, 
un  milion  50  de  mii  de  vizualizări  în  două 
zile, record.
Dan Teodorescu: Pentru noi, categoric. Am rupt 
internetul în două și le-am rupt și unora cape-
tele.  Am înțeles că am asasinat  niște oameni, 
dar  nu  noi  shareuim,  nu  noi  dăm  share.  Îmi 
pare foarte rău. Există, propun pentru cine cre-
de  că  se  poate  termina,  o  cură  de  dezin-
toxicare  de  „Ești  iubibilă”...  dacă  s-a  intoxicat 
cineva. Înțeleg că există câteva cazuri cu „Mate-
matică imposibilă”, „Cădere liberă”... avem niște 
pilule pentru treburi din astea prea comerciale. 
Nu regretăm absolut nimic, însă regretăm fap-
tul că unii (mă rog...) au fost stresați. Adevărul e 
că a fost prea mult. Cred că s-a ars piesa asta. 
Nu ne așteptam la așa ceva. Vă spun... este în-
că  o  glumiță  pe  care  mi-o  asum,  îmi  asum 
toate prostiile care s-au făcut eventual la trupa 
Taxi  și  bineînțeles  și  lucrurile  bune,  dacă  ele 
există. În măsura în care există, asta am vrut să 
spun. Sunt obosit, m-au luat de pe drum. Abia 
acum am ajuns la Iași. Mmm... și mi-am pierdut 
șirul. Ideea este că așa, din când în când, îmi 
place să mă joc... și mă joc. Și probabil că o să 
mă mai joc. Asta a fost.

Și după asta vă apucați iar de balade?
Cred că o să declar aici în premieră. Nu cred. 
O să declar și cred că ce declar este și adevă-
rat. Nu, dar pe bune, e adevărat că nu mai pot. 
E rândul meu să stabilesc ce sigle o să fie la 
Taxi. Nu mai pot. Deci eu am vrut single-ul ăsta 
înainte de „Citez din 2Pac” și piesa era făcută, o 
cântăm deja în concerte (prost... un pic așa). Te 
gândești: mă, ce-o fi,  mă, ce-o fi? Tu știi  ori-
cum, știi tot de la Taxi, știi mai bine decât mine. 
După   aia   am  făcut  „Citez  din  2Pac”,  am 
cântat-o într-un club undeva în Slatina, a prins 
foarte  bine  și  toată  lumea  zice  „«Citez  din 
2Pac», să vezi ce-o să facem cu asta”. Da, n-am 

făcut nimic. Și după aia, mă rog, cu „Cele două 
cuvinte”, nu c-a fost rău. Eu de 2-3 ani vreau să 
scoatem „Tăcerea din ochi” și declar în premie-
ră aici că acesta va fi următorul single Taxi, da-
că nu acolo unde îmi stau picioarele să îmi stea 
dioptriile.  (Se  aude o  chitară)  Ăsta  a  fost  un 
semn de sus, a fost o chestie divină. Asta a pe-
cetluit cumva ce-am spus, deci  trebuie să mă 
țin de cuvânt, poate nu o să mai vreau, dar tre-
buie să mă țin de cuvânt.

Sunt  dezbateri  dacă  o  să  intre  cuvântul 
„iubibilă” în DEX? De la câte vizualizări în sus 
crezi că intră în DEX?
Hai  se ne lămurim.  Sunt  niște băieți  care vor 
drepturi de autor și pe bună dreptate. Am citit 
undeva: „Bă, eu am spus asta!” Da. Eu am făcut 
piesa  asta  acum...  nu mai  știu,  un an,  parcă. 
I-am zis neveste-mii  într-o dimineață, ne alin-
tam, care eu deși sunt bătrân, adică nu. Poate 
că  tocmai  pentru  că  sunt  bătrân  dau  încet, 
încet în mintea copiilor și ne prosteam și spu-
neam tot felul de prostioare și chiar m-a între-
bat:  „Dar  tu,  de ce mă iubești  pe mine?”  Nu 
chiar ca în piesă, dar pe acolo. Până la urmă, 
toate sunt inspirate din viața personală. Și i-am 
zis: „Pentru că ești... pentru că ești... ăă... ești... 
ăă... iubibilă.” și am zis „Mamă, ce tare sunt! Am 
inventat  un  cuvânt.”  Eu  când  am  impresia  că 
sunt deștept sau inventator  sau ceva mă duc 
repede pe Google. Și acolo am descoperit că a 
spus unul pe un nu-știu-ce site în 2003. Unul pe 
un blog din 2010. Deci s-a zis de 6-7 ori. Și am 
zis: „Nu-i nimic! Inventez eu «mângâibilă».” Am 
inventat, m-am dus pe Google, spusesem, prin 
2007. Deci n-am inventat nimic. Cred că n-am 
găsit... ba și „giugiulibilă” am găsit. „Răsfățabilă” 
cred că nu am găsit. Deci nu s-a inventat nimic. 
Și  am fost foarte supărat,  am zis:  „Bun. Aș fi 
vrut să fac eu o piesă cu «Ești iubibilă» dar re-
nunț pentru că iată, n-am inventat nimic.” Dar 
pe urmă m-am gândit: „ Cuvintele  pe  care  le-
am folosit în piesele anterioare le-am inventat? 
Nu,  nu,  nu.”  Fuseseră  inventate.  În  general  e 
foarte greu să mai inventezi ceva.  (Râde.) Am 
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zis cu „Te iubesc”? Da. Am inventat eu expresia? 
Nu.  Bun.  Ok.  Așa  că  pot  să  fac  și  cu  „Ești 
iubibilă”.

Cum  de  cântați  la  Sala  Palatului?  După  13 
ani, faceți un concert din ăsta mare?
Da, nu știu. Nu e ideea mea. Ne-a împins ma-
nagera de la spate. A zis că „Bă, cam cât vreți 
să așteptați? Cam câți ani?”; plus că la mine e 
periculos, nu poți să aștepți foarte mult. Au zis 
„Hai că e momentul!” Eu am zis că trebuia să 
așteptăm, că dacă n-am fost în stare să facem 
concertul la 10 ani, când ar fi fost drăguț, pen-
tru că n-am găsit niciun sponsor, am zis hai să 
așteptăm până facem 15. „Nu, că e prea târziu, 
că acum e momentul.”

Pregătiți ceva special?
Da, dar chiar nu pot să zic. Mă împușcă ăștia... 
toți.  Sunt  niște  surprize...  vreo  câteva  sunt.  Și 
da,  pregătim  ceva  special.  În  esență,  e  un 
concert Taxi. Ce super tare ar fi fost să vii și să 
asiști  la un concert Guns! Dar nu, o să fie un 
concert Taxi. Asta e! (Râde)

Cu clipurile cu vedete ați încheiat?
Da. Și așa a fost prea mult.

Cum i-ați  găsit? I-ați  căutat voi,  v-au căutat 
ei? Se dă șpagă ca să intri  într-un clip Taxi? 
Am citit asta pe internet.
Pe bune?

Da. Cineva a scris pe Facebook „Eu cred că 
se dă șpagă.”
Să luăm o pauză că vreau să merg să întreb 
formația cine a luat-o. La mine nu a ajuns. Dacă 
s-a dat, cine a luat-o? (Râde) A fost ușor, a fost 
chiar, cum să spun... prea ușor. În sensul că e o 
chestie care mă obligă și ne obligă. A fost cam 
așa, cam de la „Cele două cuvinte”:
„- Bă, salut!  - Ce faci, bă?
 - Păi uite, vii să ne ajuți...?
 - Pentru voi, clar! Nicio problemă.”
Și e onorant și te obligă chestia asta.

Acum  n-ai  să  mă  omori  dacă  te  întreb: 
urmează un album?
Nu. Sunt  două piese noi  și  late în  momentul 
ăsta,  pe  bune!  Piese  sunt,  dar  nu  sunt  înre-
gistrate; sunt în studio. Și îmi părea rău. Acum 
îmi pare bine că n-am pus pe albumul trecut 
orice asemănare cu personaje reale. O să o pu-
nem pe ăsta. Deci  ar fi  trei. Aceea, „Te iubesc 
nonstop” și „Ești iubibilă.”

Mai scoateți album, album fizic?
Da.

Mai crezi în formula asta?
Nu,  demult  (râde).  Dar  o  să  vrea  Ha-Ha-Ha 
Production.

Cum e să lucrați cu Ha-Ha-Ha Production?
Este excepțional.

Cât  de  compatibili  sunteți  cu  ceilalți  artiști? 
M-am uitat pe site-ul lor, sunt cumva din altă 
zonă muzicală.
Există undeva o zonă de compatibilitate, măcar 
la nivel de comunicare, cu Smiley. Eu m-am dus 
la  el  și  „Băi,  vrei  să  fii  producătorul  nostru 
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muzical?” și a zis da. „Nonstop” este lucrată la 
ei. Eu am fost încântat că și-au bătut capul cu... 
nu sunt  eu  Taxi,  dar  eu  sunt  solistul,  până la 
urmă, fac piese, fac texte, cumva... și-au bătut 
capul cu mine și este o diferență mare între noi. 
Și au zis că nu, că esența e aceeași, dacă e mu-
zica bună, e muzică bună.

Pe cine îți place să asculți din muzica româ-
nească?
Pe Smiley  (Râde.), Radio Killer și în general tot 
ce se produce la Ha-Ha-Ha Production. (Râde.) 
Ascult hip-hop. Pe bune, sunt fascinat de câte 
cuvinte pe metru pătrat și câte texte bune... și 
sunt spuse foarte repede și cred că se pierde 
foarte multă informație acolo și e păcat. Adică 
știi  câte balade bune aș face eu dintr-un text 
bun de hip-hop?  (Râde.) Câte idei sunt acolo. 
Bine, din anumite melodii, nu din toate. Nu ba-
lade, piese la Taxi. Multe. Deci oamenii ăia au 
hardul mare, au creierul în niciun caz odihnit, e 
pus la muncă tot timpul. Tot respectul pentru el, 
nu pentru tot.

O curiozitate mai veche... Am zis că dacă tot 
am prins momentul: cum ați făcut să aveți un 
featuring cu Andrei Pleșu?
Păi  a  fost  o  piesă  pe 
care am avut  featuring-
uri  la  fel  de  insolite, 
dacă  pot  așa  zic  așa, 
respectiv  cu  doamna 
Mona  Muscă,  doamna 
Ponta,  în  2004,  pe 
albumul  Politica,  piesa 
„Noi cu cine votăm?”. A 
fost greu. Ăla a  fost un 
proiect  greu.  Deci  am 
lucrat  cu  reportofonul, 
cum  ești  tu  acum,  trei 
luni,  ca  să  prind  4-5 
oameni.  Trei  luni  mi-a 
luat și a fost greu, a fost 
cu negocieri: „Da' ăla ce 

spune? Da' eu... da' vreau să aud, da'...”, nu pot 
să zic  cine și  ce mi-a cerut,  dar  a  fost  greu. 
Domnul  Andrei  Pleșu  a  fost...  M-am  simțit 
prost, m-am simțit jenat de propriul tupeu că 
unul ca mine, adică un zero, se duce la cineva 
ca domnia sa și îi explică povestea: 
 „-  Uite,  am vrea să se încheie  așa și  ne-am 
bucura foarte mult să participați.
 -  Da,  domnule  Teodorescu."  (cred  că  și-a 
întrebat asistenta cum mă cheamă).

Deci ați fost personal?
Da. M-am dus și:
 „-  Am făcut o  piesă,  uite-așa,  politică  și  am 
vrea să ne spuneți câteva cuvinte, dacă vreți și 
dumneavoastră. 
 - Sigur, cu drag, să deschidem reportofonul și 
să...
 -  Da, dar știți...  am vrea să ne spuneți, uitați 
așa, pentru că eu după aia știți eu zic așa.
 -  Domnule Teodorescu, de ce nu-mi  spuneți 
mai exact ce vreți, eu notez pe o foaie...”
Deci  mi-a fost o jenă... pentru că mie trebuia 
să-mi rezulte ce ziceam după aia.

Deci textul e al tău în această colaborare cu 
Andrei Pleșu?
Da.
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Dar e plauzibil. E un compliment.
Mi-a fost o jenă, dar fiind nesimțit de București, 
n-am  putut.  Dar  n-aș  mai  avea  tupeul  ăsta 
acum. Deci, după ce că te duci la Andrei Pleșu 
cu „știți  aș vrea să-mi  spuneți  câteva cuvinte”, 
„Sigur,  să  deschidem reportofonul...”,  „Nu,  nu, 
vă zic eu ce să ziceți, că știți... vreau să-mi iasă 
finalul.”  Nu  cred  că  i-am  mulțumit  vreodată. 
(Râde)  Îi mulțumesc acum.

Umblați  prin  toată  țara.  Mai  aveți  timp  să 
mai scrieți?
Nu umblăm toată țara, umblăm prin Moldova 
și îmi place foarte mult. Da știu, o să sune: „Păi 
cum,  ăsta  e  aici,  doar  n-o  să  spună că  nu-i 
place  Moldova”  -  păi  chiar  îmi  place.  Și  nu 
pentru că e nevasta mea din Iași, nu. Deci, hai 
să  o  luăm  așa,  să  nu  mai  bat  câmpii  să-mi 
ziceți că sunt ipocrit, îmi place mai mult în Mol-
dova decât în Oltenia, Teleorman de unde sunt 
părinții mei.

Vine o campanie electorală. Sunteți din gru-
pul  celor  care  exclud  orice  colaborare  cu 
oricine,  sau  din  cei  care  nu exclud  o  cola-
borare cu un partid?
Nu pot să-mi permit să vorbesc în numele co-
legilor mei, dar o să vorbesc în nume personal 
și  o să spun o idee (n-am multe, dar pe una 
am transpus-o, am scris undeva, cred că ai co-
mentat, am scris pe Facebook, pentru că acolo 
ne trăim viețile mai nou), am principii de fier de 
la care nu abdic sub nicio formă. Poate numai 
în cazuri  în care situația implică metale preți-
oase. (Râde.) Deci n-aș cânta în anumite locuri 
și în anumite conjuncturi pentru nicio sumă.

Acum, asta e mai greu, pentru că la voi sunt 
două feluri de piese: alea vesele și baladele.  
Dacă ar fi să vină cineva și să zică „Trimite-mi  
o piesă, n-am ascultat în viața mea Taxi,  dar 
vreau să știu cum e trupa asta. Trimite-mi o  
piesă.” Ce piesă i-ai trimite?

Foarte bună întrebarea. I-aș spune că nu pot să 
sintetizez și să spun că asta e trupa Taxi. Și să 
zic  că  acolo e esența și  că...  Nu,  n-aș putea. 
I-aș trimite două... știu, nu răspund la întrebare. 
Ce să-i trimit? Tu ce i-ai trimite?

Eu i-aș trimite „Ești iubibilă”.
Nu, sub nicio  formă.  Așa cum nu i-aș trimite 
nici „Comunitarul”, deși ăla e un text serios. Nu 
știu  ce  i-aș  trimite.  I-aș  trimite..  mm..  Hai 
lasă-mă să trimit două.

Două.
Trimit două? I-aș trimite „Prea sus” și „E criză”. 
Sau i-aș trimite „O viață mică” și „Ești iubibilă” 
ca  să  înnebunească.  Da,  asta  i-aș  trimite:  „O 
viață  mică”  și  „Ești  iubibilă”,  sau ceva  absolut 
imposibil  de  conceput  că  poate  fi  gândit  de 
aceeași persoană. (...  ... ...) Asta a fost tot? Eu 
vreau să mai zic, pentru cine își bate capul să 
înțeleagă ce se întâmplă. Eu sunt foarte fericit 
în ultimii ani. Datorită acestei căsnicii. Acum eu 
îmi cer scuze și unii m-au înjurat și mi-au spus 
„Băi, fata asta pare foarte mișto, o să fii fericit. 
N-o să mai faci balade.” Da, au avut dreptate. 
Sunt piese, nu știu dacă sunt haioase. Mie mi se 
par haioase. De asta  le-am făcut. Poate sunt 
niște prostioare. Asta simt, asta fac. Dar, după 
cum  spuneam,  noroc  că  am  avut  parte  de 
multă  tristețe înainte și  am niște balade puse 
deoparte, printre care și „Tăcerea din ochi”, care 
am spus că va fi următorul nostru single și aia 
este o baladă tristă. Ideea este că dacă cineva 
consideră mult prea ludică - ăsta fiind un eufe-
mism pentru ridicolă, puerilă și cretină - piesa 
„Ești  iubibilă”,  repet:  există  cure  de  dezin-
toxicare.  Avem  piese  extrem  de  depresive, 
avem piese care conțin cuvântul „moarte”, deci 
avem.  Consider  că  mi-am  făcut  datoria... 
Consider că am dreptul, din când în când, să 
joc șotron, să mă joc șotron, (nu știu ce e, nu 
contează).  Chiar  și  așa,  la  47  de  ani,  și  mul-
țumesc foarte mult că m-ați suportat.

Eu vă mulțumesc.

transcriere din
format audio:
Mădălina Elena
Dumitriu
elevă în clasa
a X-a E  la LNI
Negrești
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Cosmin Vaman: De ce apăreți atât de rar? De 
ce sunt atât de rare concertele lui Alexandru 
Andrieș?
Alexandru Andrieș: Păi din cauza mea, evident. 
Probabil că publicul și-ar dori să mă vadă mai 
des, sau măcar așa îmi place să cred, nu știu 
dacă  e adevărat,  dar  eu  dacă  aș  cânta  prea 
des, aș începe să mă transform într-o mașină 
de cântat, ceea ce nu e în regulă. Și prefer să 
cânt  mai  rar,  ca  de  fiecare  dată  să  fie  ceva 
special și pentru mine,  nu numai pentru public. 
Pentru  că  se  crează  o  altfel  de  atmosferă  în 
clipa în care cânți, mai mult sau mai puțin, cam 
aceleași  cântece,  din  3  în  3  zile,  tot  timpul, 
devine  inevitabil  ca  după  o  perioadă,  să  le 
cânți  pe  pilot  automat  și  să  nu-ți  mai  pese, 
cumva. Și eu nu vreau să ajung așa. Am văzut 
chestia asta la mulți dintre cei care asta fac, din 
asta își câștigă banii și nu au încotro. Eu am și 
noroc că nu am renunțat la meseria mea, îmi 
văd în continuare de partea de arhitectură și de 
orele  de la  „Ion Mincu”  și  de asta  pot  să-mi 
permit acest lux, pentru că e un lux să apar rar, 
dar să fie o experiență corectă și  din punctul 
meu de vedere, dar și din cel al publicului.

Sunteți  un  artist  foarte  prolific.  Anul  și 
albumul, cel puțin.
Păi dacă nu fac multe concerte, am timp.

Nu e obositor pentru un artist să creeze într-
un asemenea ritm?
Păi ritmul ăsta nu ține neapărat de odihnă sau 
de oboseală.  Sunt unii  artiști  care sunt foarte 
prolifici, există și la noi destule exemple și peste 
tot în lume. Și pe de altă parte nu înseamnă că 
dacă  faci  mult,  e  și  bine.  Sunt  foarte  multe 
șanse,  dacă produci  mult,  din același  mult,  o 
bună parte să rămână undeva uitat la coș și o 
mică parte să rămână cu adevărat bună. Din 

punctul meu de vedere, a intra în studio și  a 
imprima un material  nou este o experiență la 
fel  de inedită ca un concert pe viu, dar e cu 
totul  o  altfel  de experiență.  Trebuie cumva să 
înlocuiești  emoția  și  energia  pe  care  ți-o 
transmite  publicul  atunci  când  cânți  pe  viu 
ceva; în studio, oricum ar fi  e un spațiu steril, 
unde tehnic nu ai nici un fel de reacție, atunci 
trebuie  cumva  să  inventezi  diverse  „haine” 
pentru cântecele alea care să funcționeze și în 
sistemul  ăsta  de  conservă,  cum  zic  eu  și  nu 
numai eu, discului. Pentru că discul este ca un 
fel  de  conservă  care  înlocuiește  hrana 
proaspătă.  Când  nu ai  încotro,  și  pleci  într-o 
excursie și nu știi dacă găsești ce să mănânci, îți 
iei  niște  conserve  în  bagaj,  nu?  Și  dacă  te-a 
prins foamea, desfaci o conservă și o mănânci. 
Nu se compară cu mâncarea proaspătă, gătită 
atunci,  dar decât deloc...  Și  pe de altă parte, 
muzica asta conservată are niște reguli proprii 
care o  fac  să funcționeze altfel  decât  muzica 
cântată pe viu și artiștii care înțeleg lucrul ăsta, 
merg în această direcție, și de cele mai multe 
ori, ce auzi pe disc, nu se repetă în concert și 
nici invers, pentru că sunt alte tipuri de emoție 
pe care  generează.  Când ascult  și  eu discuri, 
pentru că și eu sunt pasionat, le ascult singur 
sau cu maximum doi prieteni.  Nu e lume, nu 
mă ia valul și emoția și atunci sunt alte lucruri 
care te impresionează în clipa în care asculți un 
disc,  și  asta  încerc  să fac  de câte ori  intru în 
studio și asta încerc să fie și un fel de „concurs” 
între mine și prietenii mei și public. În sensul că 
n-am prea repetat, deci discurile de studio nu 
seamănă prea mult unul cu altul. De multe ori 
sunt  diferențe  drastice.  Și  eu  cred  că  asta  e 
bine, pentru că nu e în regulă să oferi mereu 
același  lucru  pentru  că  le  transformi  într-o 
marfă.  Da,  Coca Cola trebuie să fie la fel  tot 
timpul. Să știu că am cumpărat Coca Cola, ăla 

A stat ploaia

Interviu cu Alexandru Andrieş

4 noiembrie 2012, Brăila, înaintea recitalului pe care l-a susținut la Festivalul „Chira Chiralina”
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e gustul pe care îl caut și aia e cantitatea. Dar 
nu cred că arta e un produs de manufactură și 
atunci cred că e mai în regulă așa.

În ultima perioadă aveți materiale, nu cover-
uri, de pildă, cu piese originale de la piesele 
altora.  Acum ați  adunat multe cântece între 
timp?
Bineînțeles că nu m-am oprit, nu se pune pro-
blema. Însă, și asta a fost o experiență intere-
santă. Prima pe care am făcut-o a fost un disc 
cu cântece din repertoriul lui Bob Dylan, apărut 
mai demult; se cheamă Alb Negru discul. Deja 
e  la  ediția  a  II-a,  și  atunci  o  primă  surpriză 
foarte  plăcută  a  fost  că  am  lucrat,  cu  Vali 
Stelian,  Dumnezeu  să-l  ierte,  în  studio  și  am 
lucrat  foarte bine.  Eu zic  că discul  ăla  a  ieșit 
foarte bine și din  cauza  asta  e și vremea, că 
l-am făcut în paralel, în același timp. Cea mai 
cunoscută piesa este „Cea mai frumoasă zi” de 
pe discul ăla și discul Dylan ca cerul alb-negru 
- 17 melodii din repertoriul lui Bob Dylan. Și a 
doua surpriză este că după ce el a fost lansat 
pe piață, m-am pomenit cu un e-mail de la un 
tip care era executiv la B&G și care era pasionat 
de  Dylan  și  pregătea  un  disc  de,  un  dublu-
album,  de  cover-uri  Bob  Dylan,  de  cele  mai 
bune cover-uri selectate de el. Și vroia neapărat 
una din piesele de pe discul ăla și, oricum m-
am mirat că am ajuns în topul lui de preferințe, 
din  toată  lumea,  dar  m-am  mirat  cum de  a 
aflat el de disc. Pentru că este totuși un disc în 
limba română, nu știu, nu circulă. Și a zis: „Cum, 
noi care suntem înnebuniți  de Dylan știm tot, 
căutăm,  nu știu  ce,  ăsta  este  un disc  excep-
țional, îmi pare rău că am hotărât așa câte o 
piesă de la fiecare artist, nu putem mai multe, 
că altfel puneam nu știu câte”. Și m-am trezit cu 
cântecul meu selecționat în această colecție de 
20 și ceva de cântece, care a apărut la B&G și 
acum este editat de Sony și care se găsește în 
continuare  de  cumpărat  peste  tot  în  lume  și 
bineînțeles că, sincer, pe cântecul ăla care l-au 
pus  cei  de  la  B&G pe disc,  am câștigat  mai 
mult decât am câștigat pe orice s-a vândut în 
România.  Asta-i  diferența  de  felul  în  care  se 
face acolo comerțul  cu muzica față de ce se 

face la noi. Și oricum a fost o influență foarte 
interesantă „Blowing in the wind”  pentru că nu 
pot să spun că este o traducere, este o variantă 
proprie  a  unor  cântece  care-mi  plac  foarte 
tare.  Și  atunci,  pe  undeva  respect  artistul  și 
păstrez direcția lui, dar în același timp aduc în 
varianta  mea  și  punctul  meu  de  vedere  și 
evident există distanța. Nu mai suntem în 1963 
când a scris Dylan „Blowin în the wind”, și orice 
cântec  compus  atunci  și  cântat  acum  se 
schimbă,  pentru  că  s-a  schimbat  și  percepția 
mea și ce se întâmplă în jur și tot, și atunci e 
normal  să  nu  fie  doar  o  traducere  aridă  și 
exactă și atâta tot. M-am bucurat foarte tare că 
anul ăsta, nu știu dacă nu a apărut deja, Mircea 
Cărtărescu  pregătește  o  carte  Traduceri  din  
Dylan la  Humanitas  și  am  avut  o  întâlnire 
împreună  cu  el  la  librăria  Humanitas  din 
București unde am recitat fiecare din variantele 
noastre și de multe ori a fost același cântec cu 
variante diferite, a lui într-un fel și a mea într-un 
fel, fără să ne îndepărtăm de direcția de bază, 
dar  fiind  oameni  diferiți...  De  aia  și  cred  că 
Dylan  este un foarte  bun poet,  pentru  că  te 
lasă să te duci  în ce direcție vrei  tu. Ei,  după 
această  experiență,  evident  că  am  mulți 
cântăreți preferați, nu e doar Dylan. Și am făcut 
așa...,  în  timp  s-au  tot  adunat  cântece  de  la 
Paul  Simon,  de  la  James  Taylor  de  la  Randy 
Newman  și  evident de la  favoriții  mei  -  The 
Beatles. Anul ăsta a apărut la J.T., inițiale de la J. 
Taylor  și  care  cred  că  are  18  cântece  din 
repertoriul  lui  Jenny  Taylor  și  care  a  ieșit  iar 
foarte interesant, fiindcă de data asta am lucrat 
doar pe percuții  și  pe instrumente acustice, și 
am  lucrat  împreună  ca  secție  ritmică  cu 
prietenii mei de la trupa Byron care au făcut să 
aibă alt aer imprimările. Am lucrat, e adevărat, 
și  la  niște  versiuni  în  limba  română  din 
repertoriul Beatles, care și după părerea mea și 
a  celor  care m-au ajutat  au ieșit  foarte  bine, 
doar că din motive de copyright și de  politica 
firmei  care  deține  drepturile  Beatles,  nu  am 
voie să le fac publice. Materialele există și vor 
sta  în  sertar  până  ce  voi  obține  această 
autorizație.  Oricum,  în  clipa  în  care vor  trece 
suficient  de  mulți  ani  de  la  lansarea  pieselor, 
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această  chestie  se va întâmpla automat și sper 
să  fiu  încă  în  viață  și  să  apuc  șansa  acestui 
material  oficial  pentru public.  Eu am făcut un 
material  de  prezentare  într-un  tiraj  foarte 
restrâns pe care l-am oferit caselor de discuri și 
presei  și  toată  lumea care  l-a  ascultat  a  fost 
încântată de material. Foarte mulți s-au dus și 
au  vorbit  cu  reprezentanții  lui  Sony  Music 
Publishing în România care sunt cei de la Roton 
Sincron,  și  pe  măsură  ce  se  tot  duceau 
spuneau:  „Domnule  deja  nu  se  mai  poate, 
sunteți  al  treilea, al  cincilea care ați  venit!” Eu 
am  făcut  inclusiv  toate  demersurile  care 
puteau ține de mine, respectiv am trimis câte 
un  material  de  prezentare  la  absolut  toți  cei 
care  mai  există,  inclusiv  la  Paul  McCartney, 
Ringo  Starr,  Olivia  Harrison,  inclusiv  la  Apple 
Corporation, inclusiv la George Marvin, inclusiv 
la  revistele  mari  și  importante de muzică  din 
străinătate și le-am spus exact ce vreau să fac, 
pentru  că,  din  punctul  meu  de  vedere,  în 
primul rând acestea nu pot fi denumite cover-
uri, pentru că nu sunt cover-uri pur și simplu, ci 
în fiecare din aceste materiale, inclusiv de Bob 
Dylan,  James  Taylor  sau  de  Beatles,  ei  sunt 

punctul de inspirație. Așa cum poate să  mă in-
spire o întâmplare pe care o trăiesc, sau ceva 
despre  care  aud  sau  un  tablou  pictat  de 
Picasso, foarte bine poate să mă inspire și un 
fenomen muzical, zic eu. Pe de altă parte, prin 
simplul  fapt  că nu a putut să apară pe piață 
fără  probleme  din  acest  punct  de  vedere 
materialul  cu  James  Taylor  sau  materialul  cu 
Bob Dylan arată că este o problemă, o politică 
proprie a acestei  firme, cu care eu nu pot să 
mă bat, că nu am nici banii lui Sony Music, nici  
avocații lor, și nu am cum să fac lucrul ăsta, mai 
mult  decât  să-mi  exprim  punctul  meu  de 
vedere ca artist și să trimit acest material ca ei 
să vadă despre ce este vorba,  în rest mâinile 
mele sunt legate. Sper că la un moment dat să 
le  treacă  această  idee,  părere  pe  care  o  au, 
deocamdată  nu  am  voie  să  fac  materialul 
public  și  asta  e  tot  ce  pot  să  spun.  La  un 
moment dat sper să se facă public și să aibă 
toată lumea acces la el.

Sunteți  unul  dintre  puținii  artiști  rămași  pe 
piața  muzicală  românească  dintre  cei  care 
mai  abordează probleme și  legate de ce ni 
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se întâmplă, aspecte sociale, într-o cheie mai 
mult sau mai puțin serioasă, dar sunt mesaje 
importante  transmise  despre  ce  ni  se 
întâmplă.  De  ce  credeți  că  ați  rămas  așa 
puțini?
Nu  știu,  că  nu am stat  să  fac  recensământul 
populației  sau  să fac  studii  de  piață   să  văd 
despre  ce  subiecte  se  cântă  sau  nu.  Motivul 
este simplu: Clipa în care cei care fac cântece și 
trăiesc din asta - ei vor ca respectivele cântece 
să  fie  difuzate  de  cât  mai  multe  posturi  de 
radio, de cât mai multe posturi de televiziune și 
să  fie,  dacă  se poate,  cumpărate de  cât  mai 
multă  lume.  Evident  că  în  clipa  în  care  ai  o 
părere foarte clară politică sau socială, unii sunt 
de partea ta și alții nu. Deci îți micșorezi piața 
în  mod  automat.  Te  vor  cumpăra  numai  ăia 
care sunt de acord cu tine, iar cei care nu sunt 
de acord cu tine o să te înjure. Și ei trăind din 
asta vor cât mai puține probleme .

Ascultați muzică românească?
Da, sigur că da!

Cine vă place, în afară de Byron?
Păi  sunt destul  de mulți,  dar  majoritatea sunt 
din  generația  mea,  nu  cred  că  e  interesantă 
lista pentru oamenii  mai tineri care vă ascultă 
pe voi.

Nu vreți să ne dați două trei nume?
Nu, că sunt destul de mulți și pe de altă parte 
pe  urmă dacă  dai  o  listă  o  să  înceapă  niște 
comentarii,  gen:  „A,  pe  mine  nu  mă  place.” 
Încep niște prostii care nu au nici o legătură cu 
realitatea,  dar  trebuie  să  spun  că  îmi  plac 
foarte  mulți  dintre  colegii  mei,  din  generația 
mea, mai mult sau mai puțin respectiv, Alifantis, 
Baniciu,  Vintilă.  Îmi  place  foarte  mult  trupa 
Byron  care  este  una  dintre  puținele  trupe 
adevărate care au apărut, pentru că sunt unele 
făcături care există pentru un scurt timp și pe 
urmă dispar și se refac și iar dispar, dar ei mi se 
pare  că  propun  și  o  chestie  interesantă  din 
punct  de  vedere  muzical  și  s-a  dovedit  că 
funcționează și bine împreună, deja au trecut

câțiva ani buni de când tot experimentează și 
fac lucruri, și sunt interesante. Bine, probabil a 
contat și faptul că sunt foarte buni prieteni cu 
cel care cântă la clape în trupă și care este cel  
care se ocupă de site-ul  meu, care există  pe 
internet, el de fapt l-a făcut, eu nu am niciun 
merit  în  asta  și  m-am  împrietenit  și  cu  ei, 
pentru că,  iar  întâmplător  sau nu,  studioul  în 
care  lucrează  este același  cu  studioul  în  care 
lucrez eu, deci avem același prieten maestru de 
sunet,  domnul  Victor  Panfilu,  și  s-au  legat 
lucrurile,  așa  cum  se  întâmplă  și  în  viață, 
oamenii cu care te înțelegi se apropie de tine, 
tu de ei, și  oamenii cu care nu te înțelegi, chiar 
dacă nu este un motiv serios, sunt în alt plan, 
sunt în altă parte.

Folosiți  Internetul? În curând, lumea zice, nu 
o să se mai cumpere discuri și că totul trece 
acolo.
Multă lume zice asta, nu știu dacă e așa. Ce am 
constatat eu în străinătate în continuare merge, 
nu în aceeași  măsură în care funcționa acum 
câțiva  ani,  înainte  de  boom-ul  ăsta  al 
descărcărilor  și  al  digitalizării,  dar  există 
întotdeauna o diferență între un produs făcut 
de fabrică de la cap la coadă, deci cu cărticică, 
tipărit frumos și chestia aia pe care poți  să o 
descarci și să să o pui pe un stick și să o bagi în 
ureche  după  aia,  dar  nu  e  același  lucru.  În 
străinătate cei ce se ocupă cu acest comerț au 
înțeles  foarte  repede  și  majoritatea  discurilor 
care apar acum sunt genul ăla de material pur 
sonor sau de video,  de DVD sau de blue-ray, 
nu contează care e suportul - apar în formă de 
prezentare foarte  elaborată,  foarte  sofisticate, 
te atrag cumva și te fac să îl dorești, adică nu 
numai  să  asculți  chestia  aia  pe  care  o   poți 
descărca; nu mai discut că descărcarea nu este 
niciodată  totuși  la  aceeași  calitate  sonoră  cu 
discul în sine, că nu are cum, dar nu știu dacă 
ați văzut, un disc - Sting a scos de exemplu un 
disc, o ediție de asta, un fel de Best Of, de 25 
de ani de activitate de discuri, ceva de genul 
ăsta, cu o carte foarte frumoasă cu poze,  cu 
text, cu schițe de-ale lui, cu ciorne și fotografii  
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reproduse  unu  la  unu,  chiar  e  o  chestie  de 
colecție pe care ți-o dorești în bibliotecă, chiar 
dacă nu ești  pasionat de Sting neapărat.  Este 
foarte frumoasă ca obiect, e o carte frumoasă 
în  sine  și  foarte  mulți  fac  astfel  de  ediții, 
aproape  toți.  Nu  cred  că  o  să  moară  brusc, 
sigur  nu o  să mai  fie  la  nivelul  la  care eram 
obișnuiți, dar e și normal. Gândiți-vă că atunci 
când s-a inventat tiparul, cărțile erau un obiect 
de lux, erau tipărite în tiraje foarte mici, nu era 
tehnologie,  și  ca  să  ai  cartea  X  era  ceva 
deosebit: „Mamă... ai  pus mâna pe una dintre 
cele  182   de  exemplare,  e  extraordinar!”  Pe 
urmă, din cauză că tehnologia a avansat brusc, 
tirajele  au  ajuns  să  fie  de  sute  de  mii  de 
milioane,  depinde de  cât  de  vandabil  e  titlul 
respectiv.  E valabil  și  la cărți  și  la discuri  și  la 
orice altceva, acuma s-a ajuns în faza digitală, 
dacă  nu  ești  un  colecționar  și  un  iubitor  de 
artă, poți doar să descarci respectivul disc sau 
ce vrei, să îl asculți și să îl vezi. Cei care sunt în 
continuare iubitori  de artă pot să își dorească 
să  aibă  în  colecție  mai  mult  decât  simpla 
imagine  sau  simpla  muzică.  Cei  de  la  Asia 
Records,  știu  că  au  pus  pe  Amazon  toate 
discurile  mele  în  format  digital,  mp3,  se  pot 
cumpăra oricând în  toată lumea. Deci  există 
un avantaj și pentru asta. De exemplu românii 
care  trăiesc  în  țări  mai  îndepărtate,  Australia, 
habar nu am, chiar și SUA, Canada, pot să le ia 
de acolo și nu e nevoie să le trimită cineva prin 
poștă, și așa mai departe. Nu știu cum o să fie, 
așa s-a speriat lumea când a apărut și creionul, 
au zis  „Aoleu ce e ăsta,   ne-a   nenorocit”  și 
acuma a venit computerul. Nu, nu cred că am 
muri din asta. Sper.

Ultima  întrebare.  Presupunând  că  găsim  un 
om  care  nu  a  ascultat  niciodată  Alexandru 
Andrieș, și ar veni și ar spune: „Trimiteți-mi o 
singură  piesă  din  care  să  înțeleg  cum  e 
muzica lui Alexandru Andrieș.”  
Asta nu am cum să o fac eu, nici măcar nu aleg 
eu piesele pentru discurile mele. Nu am cum să 
fiu  obiectiv,  cântecele  mele  sunt  niște  lucruri 
foarte  personale  și  bineînțeles  că  cel  la  care 
lucrez și cel pe care îl termin mi se par cele mai 

bune, iar a doua zi încep să lucrez la altul și mi  
se pare că acela e cel mai bun și nu am cum să 
aleg eu, nu pot să fiu obiectiv, ăsta e unul din 
motivele  pentru  care  lista  de  piese  pentru 
fiecare  disc  o  face  Mariana  Mântulescu.  Ea 
ascultă  tot,  îi  cânt  tot  ce  am  pregătit,  și  din 
chestia aia selecționează  niște piese, hotărâm 
că mergem pe o idee sau alta și în funcție de 
asta,  eventual,  mai  fac  niște piese care  să se 
potrivească în economia acelui  disc,  album și 
așa mai departe, dar nu  pot să le aleg eu. Păi 
cea  mai  bună  piesă  poate  fi  de  exemplu 
cântecul ăsta, „Cea mai frumoasă zi” care dacă 
vă  uitați  pe  Youtube  era  cea  mai  accesată 
melodie a  mea.  Este de departe,  din punctul 
meu de vedere, cea mai bună din punctul de 
vedere al vizualizărilor și al popularității; piesa 
respectivă nici nu am vrut să o pun pe disc, am 
zis că e o tâmpenie - ce să caute asta  pe disc, 
și Ana și cu Vali Stelian au sărit un kilometru în 
sus de pe scaun și au zis că este cea mai bună 
piesă, cum să nu o punem pe disc, iar eu am 
zis  că  este  o  tâmpenie,  acorduri  de  muzică 
clasică, nu e nicio șmecherie, ce e cu asta. Iar ei 
spun: „Băi, tu nu știi, asta o pui pe disc, asta e 
treaba mea, nu e treaba ta.” Evident că ei  au 
avut dreptate. Și nu, nu am cum să fiu obiectiv, 
dar dacă ar fi  să aleg așa un cântec care îmi 
palce acuma, în perioada asta să zicem, nu știu, 
să zicem... îmi tot suna în cap o melodie care 
de fapt e foarte veche, și care suna splendid și 
care se cheamă  „A stat ploaia”; a apărut pe un 
disc care a apărut pe culegerea asta 50-30-20 , 
pentru  că  alea  erau  cântece  care  la  vremea 
respectivă  erau  difuzate  fără  cenzură,  fără 
niciun  motiv  serios,  și  le-am  pus  atunci  în 
varianta orchestrată  și  cântat  acum ca  bonus 
pentru  cei  care  au  cumpărat  colecția.  De  ce, 
chiar  nu  știu  de  ce,  pentru  că  e  o  vreme 
frumoasă,  nu plouă,  a  fost o  toamnă absolut 
superbă.  Uite  bat  în  lemn -  sper să nu fie  o 
chestie și să înceapă de mâine așa pur și simplu 
să plouă groaznic.

Mulțumesc mult!
Cu plăcere, și tăiați voi ce nu vă place din asta.

transcriere din
format audio:
Alina Axinte
elevă în clasa
a XI-a B  la LNI
Negrești
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Cosmin  Vaman: Ai  sărbătorit  de  curând  17 
ani  de  activitate  în  formula  Paul  Arva  și 
Lucian Darie. Cum a fost?
Paul  Arva:  A  fost  o  aniversare  cuminte,  mai 
puțin îndrăzneață decât cea de anul trecut. Am 
avut o mână de prieteni alături, am avut public 
și până la urmă și vremea a ținut cu noi.

De ce cântați atât de rar?
În  primul  rând  avem  joburi  care  ne  solicită 
mult,  nu trăim din cântat,  avem și  familie,  iar 
vremurile  s-au  schimbat,  evenimentele  se 
petrec în general  în cluburi, unde sonorizarea 
lasă de dorit uneori, e mult fum, e așa cum știi 
și  tu.  Nu  e  ușor  nici  pentru  noi,  nici  pentru 
public. Se întâmplă să plătească bilet doar ca 
să  fie  în  aceeași  încăpere  cu  noi,  sau  în 
încăperea alăturată, ne ascultă într-o boxă sau 
ne  urmăresc  pe  un  televizor,  iar  asta  nu  e 
amuzant. În Iași cântăm totuși de 3-4 ori pe an.

Cântați mai des în alte orașe? Unde vă simțiți  
cel mai bine?
Comparativ cu anii  din urmă n-aș spune că-s 
mai  dese  cântările  din  alte  orașe,  dar  nu 
refuzăm o invitație dacă totul se întâmplă așa 
cum  trebuie  să  se  întâmple.  Ne  simțim  bine 
peste tot, uite, la Călărași, de pildă, am cântat 
mai des. Acolo avem prieteni foarte dragi care 
fac lucruri interesante și cu multă dăruire.

Ce părere ai  despre festivaluri?  Cumva sunt 
printre  puținele  evenimente  organizate 
constant  și  de  amploare  ceva  mai  mare, 
pentru  genul  ăsta  de  muzică.  Totuși,  mulți 
spun  că  sunt  un  fenomen  depășit.  Tu  le-ai 
câștigat  aproape  pe  toate.  Te-au  ajutat  în 
vreun fel?
Dacă vrei să cânți nu e obligatoriu să treci prin 
festivaluri, dar dacă alegi să faci asta, rămâi cu 

America-i mică. Un om și 
muzica lui
Interviu cu Paul Arva

8 septembrie 
2012, Iași
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o experiență interesantă. Cunoști oameni, poți 
lega  prietenii,  ai  șansa  să  urci  pe  o  scenă 
adevărată, ai acces la un public mare, flămând 
și atât de viu. Până la urmă poate asta e toată 
frumusețea. Pe mine m-au ajutat aceste festiva-
luri-concurs, cum altfel ar fi aflat unii că „Ame-
rica e chiar mică”?

Ne-ar prinde bine un festival de folk la Iași?
O, da, Iașiul ar avea mare nevoie de un festival, 
din păcate nu (mai) avem. Iar problemă nu este 
publicul, avem zeci de mii de studenți aici. Am 
auzit  că  se va întâmpla un festival  de folk  la 
Fălticeni.  Și  ce  dacă  nu  e  centru  universitar? 
Iată, orașe mici cu oameni mari. Probabil avem 
ceea ce merităm, un festival nu se face bătând 
din palme și chemând cinci copii cu chitară.

Mai  e  lumea  interesată  de  folk?  Tu  de  ce 
cânți genul ăsta?
Cum să nu? Folkul așa cum mai arată el astăzi 
are publicul lui fidel. Păi cant ceea ce cânt. O fi 
folk, o fi  altceva, încă n-am aflat de-adevăra-
telea. Și nici nu-mi bat capul cu asta. Cu sigu-
ranță n-am inventat ceva nou, mi-am propus 
să livrez un cântec așa cum îl simt. Și țin la bu-
nul simț muzical. Sper că se observă asta, nu?

Eu zic că da.
Ah, mi-ai luat o piatră de pe inimă

Totuși este la noi folkul un gen care „se ține 
bine” sau doar unul care supraviețuiește ?
În general, în România, doar se supraviețuiește. 
Artiștii  consacrați  ai  fenomenului  folk  s-au 
adaptat  la  cerințele  și  prețurile  pieței.  Dacă 
până nu demult un tânăr debutant se plângea 
că  nu  poate  împărți  aceeași  scenă  cu  artiștii 
consacrați, iată, astăzi poate cânta cot la cot cu 
ei în baruri și cafenele. Ce poate fi mai frumos? 
Festivaluri de folk încă există și salut încăpățâ-
narea  și  devotamentul  celor  care  sunt  direct 
implicați  în  aceste  acțiuni.  Criza  aceasta  eco-
nomică  face  ca  totul  să  fie  mai  greu  de 
înfăptuit.  Dar  e  criză  și  de oameni  faini,  nu-i 
așa?  Dincolo  de  asta,  au  apărut  și  impresari, 

mediatori,  aranjori  de  evenimente.  Uneori 
câștigă mai bine decât artistul prestator, aflăm 
din când în când despre astfel de situații.

Nu-ți dorești să trăiești din muzică?
Ei, cum nu? Mulțumesc de întrebare, asa ceva 
îți doresc și ție!

E  important  să  scoți  un  album?  Merită  tot 
efortul? E nevoie de o casă de discuri?
Dacă ai cântecele gata, e bine să le aduni la un 
loc pe un cd, pe un site, cumva. Cu sau fără 
casă  de  discuri,  important  e  să  ajungă  la 
oameni.  Dacă  ai  jucăriile  necesare  îți  poți 
imprima albumul și acasă, în garaj, în balcon, 
prin vecini. Dacă mă întrebi, eu nu am jucăriile 
care-mi trebuie să fac asta așa cum imaginez și 
nici bani să intru în studio.

Cumperi discuri?
Doar de colecție și mai rar în ultima vreme. În 
schimb primesc discuri cadou.

Încerci  să  folosești  internetul  ca  instrument 
de promovare? Îți pui piesele acolo? Dacă te 
căutăm pe Google,ce găsim?
Îl  găsim  pe  Lucian  Darie.  Desigur,  și  câteva 
cântece  .  Și  câteva  vorbe.  Piese  cântate  de 
mine nu am pus niciodată pe net, dar piesele 
mele  cântate  de  Lucian  sunt  pe  Youtube sau 
Trilulilu.
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Când  scoți  totuși  un  al-
bum?
Numai  Lucian  poate  să 
răspundă  la  întrebarea  asta 
deocamdată.  El  zice  de 
câțiva  ani  „curând,  curând”. 
Eu  m-aș  încumeta  să  cred 
că la anul voi  avea o piesă 
nouă  înregistrată;  cine  știe, 
poate va fi și singura.

Mai ai timp să scrii muzică?
Din păcate nu mai am prea 
mult timp. În ultimii  ani  am 
lucrat  la  15-18  piese,  mai 
am de lucru  la  texte.  Când 
voi  avea  10  piese gata am 
să iau o hotărâre scurtă. Idei 

am mereu, obișnuiesc să le notez, cine știe la 
ce-o folosi asta?

Ce te inspiră  în  momentul  ăsta?  Ești  –  s-ar 
zice - un om așezat: ai familie, ai job, despre 
ce mai simți nevoia să cânți?
Eu iubesc cântecul mai mult decât cântatul. În 
general cânt despre îndrăgosteală, dar am aflat 
că se mai poate cânta și despre altceva. Lucrez 
la asta. Dacă am timp liber, îmi place să studiez 
la  instrument.  Și  din  când  în  când  organizez 
evenimente.  Folkustic  și  Up  Close & Personal 
îmi sunt două proiecte dragi.

Ai  avut  colaborări  importante  -  o  să 
amintesc doar pe Dinu Olărașu, Mircea Rusu, 
Alexandra Ungureanu… Cum s-a întâmplat?
Cu Dinu m-am cunoscut în 1986, e un artist pe 
care-l port în suflet, chiar dacă uneori este mai 
spiriduș  decât  pare.  Am  avut  bucuria  să-l 
însoțesc de câteva ori în cântăriși am petrecut 
împreună momente speciale. Pentru mine așa 
au fost. Mircea m-a aflat în 2008 la un festival 
în Sighișoara și-a dorit să mă cunoască. Ceva 
mai  târziu a  imaginat  o  formulă în  care m-a 
inclus  și  pe  mine și-i  mulțumesc  pentru asta. 
Așa  m-am  trezit  la  un  griff  distanță  de 
Alexandra, dar eu nu am făcut altceva decât să 
mângâi corzile. Lucian este cel care a imprimat 

două  piese  superbe  cu  Mircea  Rusu  Band  și 
Alexandra Ungureanu.

Ce artiști mai asculți?
În ultima vreme ascult „staruri  Youtube” și  mă 
străduiesc să fiu la curent cu noutățile colegilor 
de breaslă.

Te-ai gândit vreodată – acum e o modă – să 
mergi  la  un  concurs  de  talente  de  genul 
Vocea României, Românii au talent, X Factor?
O, nu am ce caută acolo. Nu fac performanță 
vocală, nu sunt atât de dibaci pe instrument și 
nici moaca nu mă ajută. Pe mine nu mă iubește 
camera și nici eu pe ea. Nici măcar web cam 
nu am acasă.

Dar  nu  îți  dorești  să  fii  celebru?  Nu  ai 
vanitatea asta a artistului care își  dorește să 
fie admirat, iubit de „cei mulți”?
Cred că am avut momente în  viață când am 
fost mai îndrăzneț. Îmi place și simt nevoia să 
ajut pe alții,  cred că până la urmă de dragul 
cântecului.  Îmi  plac  cântările  intime,  uneori  o 
mână de oameni e de ajuns, vorba lui Dinu. De 
aici și Up Close & Personal, acolo nu poate fi 
decât intim. Sper că și martorii  la evenimente 
să simtă la fel.

Ce  părere  ai  de  Folk  You?  Acolo  e  o  ma-
nifestare de mare amploare. Au fost și scan-
daluri, și de toate, unii zic că au „reinventat” 
folkul.
Din  punctul  meu  de  vedere,  Folk  You  s-a 
rebranduit cumva, avem acum Mișcarea de Re-
zistență, ceea ce dă posibilitatea organizatorilor 
să  facă  propuneri  artistice  mai  îndrăznețe. 
Amândoi  știm  că  este  un  eveniment  la  care 
publicul  nu plătește bilet,  în condițiile acestea 
organizatorii pot invită pe cine vor, corect? Și să 
nu uităm că până la un punct, ce se întâmplă 
acolo  e  televiziune,  e  imagine,  se  experi-
mentează pe viu, se propune.

Unii spun că publicul de folk este exclusiv 
publicul Cenaclului Flacăra. Sunt și tineri pe 
care-i vezi la concerte?
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Eram acum 3 ani la Folk You și Tatiana Stepa ne 
cânta pentru ultima oară. Lângă mine, pe plajă, 
s-a oprit  o  pereche – nu aveau mai  mult  de 
37-40  de  ani.  Cântau  împreună  cu  Tatiana 
fiecare vers. Am privit către ei cu bucurie și-mi 
spuneam: iată ce înseamnă publicul de folk! La 
un moment dat au dispărut la o tarabă să-și ia 
niște  guvizi,  ceva,  să-și  potolească  foamea. 
Când au revenit în același loc, pe scenă cântau 
Poesis „2000 de ani”. Moment în care doamna 
dă drumul la guvide pe gât și îngaimă: „dragă, 
dar cine-s băieții aceștia care cântă piesa de la 
Colibri?” Într-un fel mi s-a părut amuzant, dar 
iată o situație. Am întrebat un tânăr de 20 de 
ani dacă a auzit de Phoenix și mi-a răspuns că 
a auzit de această pasăre. L-am întrebat dacă a 
auzit  și  de  Pasărea  Colibri  și  auzise  și  de 
această pasăre. Dar de Mircea Baniciu ai auzit? 
S-a gândit o vreme și a răspuns: cred că este 
un  nene  care  cântă  la  chitară.  Asta-i  o  altă 
situație.  Dar  cunosc  tineri  de  9-11  ani  care 
cunosc antologia folk, au auzit și de mine și de 
tine (în  ordinea asta pentru că-s mai  bătrân). 

Cred că ține de informare și trebuie să mai ai și 
o chemare, o curiozitate cumva. Cunosc adulți 
care  se prăpădesc  după  folk,  sunt  fani  înrăiți 
Mircea  Vintilă  dar  nu  au  auzit  de  Horia 
Stoicanu. Iar Doru Stănculescu le sună cunoscut 
„trebuie  să  fie  domnul  acela  cu  mustață 
șmecheră”, înțelegi?

Mai agăță copiii cu chitara?
Doamne ajută, sper că da. Mie nu mi s-a mai 
întâmplat de mult timp. Tu să nu-ți pierzi spe-
ranța.

Dacă  ar  veni  cineva  care  nu  ți-a  ascultat 
niciodată  muzica  și  ar  spune:  trimite-mi  o 
singură piesă din care să înțeleg cine ești, ce 
i-ai trimite?
I-aș  trimite  „Minte-mă”.  Chiar  dacă  e o  piesă 
cântată de Lucian, sunt tot eu în cântecul ăla, e 
tot povestea mea. Îndrăznesc să cred că e unul 
dintre  cele  mai  bune  cântece  pe  care  le-am 
scris vreodată.

transcriere din
format audio:
Cosmin Vaman
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Îmi plac filmele care abordează viața unei personalități dincolo de ce a scris, a pictat, a sculptat, a gândit.  
Desigur, ele sunt conectate, există o interdependență între viață și operă, între viață și creație, între viață  
și gândire, dar opera – creația - gândirea nu cuprind în esență viața, ci aceasta este un suport, uneori  
dezirabil (dacă asigură un confort dorit), alteori indezirabil (dacă devine o povară sau o inutilitate). Anul  
acesta am văzut câteva astfel de filme:
Camille Claudel  (1988),  Seraphine (2008, despre Seraphine de Senlis),  Becket (1964),  Sophie Scholl - 
ultimele zile (2005), Agonie și extaz (1965, despre Michelangelo), Agora (2009, despre Hypatia), Steaua 
luminoasă  (2009, despre John Keats),  Mongol  (2007, despre Ginghis-Han),  Rondul de noapte  (1997, 
despre Rembrandt),  Țarul  (2009, despre Ivan cel Groaznic),  Libertinul  (2004)(despre Earl of Rochester), 
Copiii  secolului  (1999,  despre  George  Sand  și  Alfred  de  Musset),  Invictus  (2009,  despre  Nelson 
Mandela),  Hamsun  (1996),  Un om pentru toate anotimpurile  (1966, despre Thomas More),  Pollock 
(2000), Valkiria (2008)(despre Claus von Stauffenberg) și încă vreo câteva, dar ajunge.

Știu că astfel de filme trebuie să se raporteze 
la  un  adevăr  istoric,  la  biografii/autobiografii,  că 
sunt țesute în jurul adevărului cu o posibilă doză 
de ficțiune (uneori prea mare!), că nu informează 
(cărțile  sau  documentarele  sunt  metode  mai 
inspirate pentru asta), ci transmit o perspectivă a 
celui care a abordat subiectul: viața unui om (sau 
doar  a  unui  aspect  din  ea).  E  posibil  ca  ea  să 
deformeze prin problematizare, dar este un risc al 
provocării.  Nu mă uit niciodată la astfel de filme 
căutând  să  descopăr  adevăruri  incontestabile 
istoric și asta ține de orizontul meu de așteptare, 
pentru că mă orientez la lecția de viață, nu la fapte 
certificate cu dovezi incontestabile. Până la urmă 
suferința,  tristețea,  angoasa,  bucuria  sunt  ape 
subterane ale tuturor vieților,  dar mă interesează 
dacă aspectele surprinse de regizor în filmul său 
păstrează coerența cu opera-creația-gândirea celui 
pe  care  îl  prezintă.  E  greu  să  mi-l  imaginez  pe 
Keats altfel decât e portretizat de Jane Campion, 
dar  Ivan  cel  Groaznic  al  lui  Lungin  are  termen 
serios de comparație cu varianta lui Eisenstein. Să 
îi  vezi uman pe cei pe care îi  apreciezi în arta și 
gândirea lor  nu înseamnă să îi  cobori  de pe un 
piedestal  și  să  îi  aduci  lângă  cei  mulți,  dar  mai 
puțin înzestrați, ci doar să încerci să îi vezi integral, 
nu trunchiat,  exclusiv  prin  ceea  ce  au  creat  sau 
gândit.

Filmul este făcut după o carte a lui Irvin Yalom 
și  abordează  un  aspect  din  viața  înverșunatului 
filozof ateu german, Friedrich Nietzsche, jucat de 
actorul  Armand  Assante.  Desigur,  ca  orice  film 
țesut  în  jurul  gândirii,  cuprinde  lingvistic  multă 
ironie și jocuri semantice, dar și o plonjare serioasă 
în  lumea  psihanalizei,  în  aceea  prin  care 
subconștientul trebuie integrat conștientului pentru 
a  împăca  cele  două  vieți:  diurnă  și  nocturnă. 
Mintea,  instrumentul  uman  de  sondare  și  de 
așezare a omului în lume, funcționează prin idee, 
dar ce te faci atunci când ea este atât de ascuțită, 
încât  nu  te  poți  ascunde  sau  amăgi/cădea  în 
resemnare? Disperarea și nuditatea evidenței devin 
singurele  adevăruri  incontestabile  ale  condiției 
umane și se altoiesc pe singurătate, pe o dificultate 
exasperantă de raportare și acceptare a lumii așa 
cum  este  ea,  suficientă,  dar  recuperabilă  de  la 
autoiluzionare.

- Cărțile tale nu sunt tratate despre disperare?
- Da, dar eu nu știu să tratez disperarea. Știu doar 
cum să o tolerez.

- Eu niciodată nu mi-am ales țelurile. Se aflau acolo, 
precum un accident...
- Și,  fiindcă nu îți stăpânești încă țelurile, pur și 
simplu lași viața să îți fie un accident.

Plân sul lui Nietzsche
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Nietzsche  nu  urăște  lumea.  Doar  modul  în 
care  este  ea  organizată,  doar  superstițiile  care 
omoară spiritul liber, doar morala care constrânge, 
doar  religia  care  a  umbrit  secole  de  afirmare  a 
omului, subjugându-l, doar evoluția societății spre 
o  zonă  pragmatică  în  care  omul  ca  ființă 
superioară  este  subordonat  materialului  și  nu 
înălțat  spre  culmi  de  înțelegere  și  confirmare  a 
propriului potențial. Nietzsche nu este niciun mare 
iubitor de oameni: doar de genii, de nebuni care 
duc limitele dincolo de tot și toate, care forțează și 
nu sunt obișnuiți ca majoritatea,  e îndrăgostit de 
muzica lui Wagner, îl apreciază pe Schopenhauer 
și trăiește aproape delirant, refuzând orice formă 
de  control  a  propriei  voințe  pentru  a-și  păstra 
libertatea  minții,  a  nu  o  preda  intereselor  mes-
chine, care macină inutil energia umană.

- De fiecare dată când am încercat să construiesc o  
punte către ceilalți, am fost trădat.

- Izolarea asta extremă este ea însăși stresantă. E un  
paradox. Izolarea există doar în izolare. Odată  

împărtășită, se evaporă.
- Marii gânditori își aleg propria companie, nu?  

Netulburați de gloată.

Pe măsură ce moartea e mai aproape, valoarea vieții  
crește. Trebuie să fii un spirit liber în gândire, să te ridici  

deasupra posibilităților tale. Fii Supraomul! Ca să îți  
formezi copiii cu adevărat, trebuie să te construiești  

mai întâi pe tine.

Micile mele metode secrete de a-mi tolera  
singurătatea. Cu toate astea, o glorific, nu? Și nu vreau  

să mor, așa, singur. Nu vreau ca trupul să-mi fie găsit,  
pur și simplu. Cu duhoarea lui, Lou mi-a mai domolit  

frica aceasta, un timp. Dar tu ai dreptate. E doar o  
iluzie.

Nietszche este un incomod, o nucă tare care 
nu se deschide, un titan aparent vulnerabil ca orice 
om,  un  inaccesibil  venit  prea  devreme  în  lume, 
după cum singur o spune, dar un neputincios în a-
și analiza propria minte până la capăt, din cauza 
zonelor vulnerabile din ea, pe care nu vrea să le 
confrunte.  Obsedat  de  putere-voință-control, 
Nietzsche nu își negociază libertatea și sesizează 
ostilitatea,  răsculându-se  împotriva  propriilor 
sentimente față de ceilalți pentru că e conștient că 
va fi trădat mai devreme sau mai târziu și abătut 
temporar  de  la  scopul  său.  În  film  apare  ca  un 
personaj exaltat,  posedat de propriile idei,  dar și 
liniștit  și  controlând  situațiile  abrupt  de  direct. 
Doctorul  Brauer  se  întreabă cum este să trăiești 

așa, să te dezrădăcinezi din tot și toate, să refuzi 
orice  formă  de  legare  și  să  fii  într-o  derivă 
controlată aparent,  și  află răspunsul prin hipnoza 
pe care i-o face Freud: nu toate spiritele umane 
pot  face  față  unei  astfel  de  presiuni  și  evidența 
devine  de  necontestat.  Sigmund  Freud,  tânăr 
doctor  în  film,  recunoaște  după  lectura  a  două 
cărți din Nietzsche că este cel mai mare psiholog 
al omului pe care îl  cunoaște,  atât de profund a 
pătruns în mintea și condiția umană. El trece peste 
scuze  spre  miezul  moale  al  problemelor  și, 
recunosc, am găsit dificil  să asociez forța gândirii 
lui  cu  scenele  emoționante,  cu  romantismul  și 
trăirea  imediată  a  senzațiilor.  E  vorba  de  o 
prejudecată la mijloc: dând atenție intelectului unui 
om prin ceea ce scrie, dimensiunile celelalte par a 
deveni neverosimile, dar, oare așa și este?

„Vom avea prieteni, și ne 
vom înstrăina, unul de 
celălalt. Aceasta e ceea ce 
se cuvine a fi. Noi nu vrem 
să mascăm sau să 
ascundem realitatea, ca și 
cum ar trebui să ne rușinăm 
de ea. Noi suntem două 
corăbii, fiecare cu scopul și 
direcția lui. În cele din 
urmă, doctore Breuer, 
trebuie să devenim străini 
unul de celălalt, căci 
aceasta-i legea la care 
suntem supuși.”

„When Nietzsche Wept” 2007 - regie: Pinchas Perry
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Miercuri, 5 septembrie 2012  „Kadosh” - medalion regizorul israelian AMOS GITAI
Kadosh  este  un  film  din  anul  1999  regizat  de  regizorul  israelian  Amos  Gitai.  A 

participat la Festivalul de Film de la Cannes din anul 1999.
O lume ermetică, aceea a hassidimilor din Ierusalim, este pentru prima oară descrisă 

minuțios,  cu  practicile  sale  stricte,  într-un  film  „de  cameră”,  unde  vibrează,  amplu, 
universalul și un dialog în care disperarea este redusă la șoaptă. Măritată de zece ani cu 
Meir, Rivka n-a avut copii, deși și-a iubit pătimaș soțul.  Constrâns de tatăl său, rabinul 
comunității, și de Legea Talmudică potrivit căreia, dacă timp de un deceniu o femeie nu a 
avut copii, ea trebuie repudiată, Meir divorțează, ca să își încerce forțele reproductive cu 
alta. La rândul ei, Malka, sora Rivkăi, este amorezată de Yakov, un muzician, care a izbutit  
să  se  smulgă  din  nemiloasa  îmbrățișare  a  habotnicilor.  Dar  îndrăgostiții  întâmpină 
rezistența aceluiași tată autoritar și șef religios, care dorește ca Malka să îl ia de soț pe 
Yosif, asistentul său fidel. Spre deosebire de Meir, care se resemnează, Malka își impune 
voința. 

Miercuri, 12 septembrie 2012 „Zihron Devarim” (AMOS GITAI)
Zihron Devarim este un film de dramă realizat de regizorul israelian Amos Gitai în 

anul 1995. În Tel Aviv oamenii pregătesc mâncarea, mănâncă, fac dragoste și mor. „Poate 
cineva să găsească  pace în această viață?” - întreabă un personaj. „Poate exista un act de 
libertate în această viață modernă?” - întreabă altul. Tatăl mult disprețuit al lui Goldman a 
murit. Prietenii săi, Caesar și Israel pornesc spre înmormântare, dar o ratează și merg la  
casa lui Goldman. Caesar are probleme cu femeile: fiul său dintr-o căsătorie anterioară 
este bolnav, a promis că se căsătorește cu alte două femei de temperament opus. Israel 
are o prietenă față de care este cald și rece în același timp. Mama lui Goldman trăiește în 
trecut.  Prietenia,  familia,  dragostea și  amintirile s-ar  putea să nu fie  suficiente în final 
pentru a găsi pacea sau libertatea.

Miercuri, 19 septembrie 2012 - 480 - „Kedma” (AMOS GITAI)
Kedma este un film israelian din anul 2002 regizat de Amos Gitai.  A participat la 

Festivalul de Film de la Cannes din 2002. 
Filmul reflectă o tragedie istorică: refugiați ai Holocaustului sunt aduși ilegal în Israel.  

Când ajung acolo, sunt urmăriți de către soldații britanici. După ce scapă, ajung să lupte 
contra arabilor. Totul se concentrează în jurul a două monologuri: un țăran arab afirmă că 
se va opune mereu evreilor, iar un refugiat terminat emoțional deplânge soarta poporului 
evreu de a fi condamnat să fie în permanență într-o suferință lamentabilă.

Miercuri, 26 septembrie 2012 - 481 - „Kippur” (AMOS GITAI)
Kippur este un film de război israelian din anul 2000 realizat de regizorul Amos Gitai.  

Povestea a fost concepută dintr-un scenariu scris de Gitai și Marie-Jose Sanselme. 
Filmul,  realizat  la  mai  mult  de  20  de  ani  după războiul  din  Yom Kippur,  reflectă  

experiențele  personale  ale  regizorului  trăite  în  timpul  acestuia.  Fiind  încă  student  la  
arhitectură, Amos Gitai a fost chemat să își împlinească stagiul militar în timpul războiului, 
făcând parte din echipa de salvare ce se deplasa cu un elicopter pe front pentru a oferi  
primul ajutor răniților.

Clubul  Cinefililor  Iaşi
                     activităţi  toamna  2012
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Miercuri, 3 octombrie 2012 „Lawrence al Arabiei” - medalion regizorul englez DAVID LEAN
Lawrence  al  Arabiei este  un  film  britanic  din  anul  1962  bazat  pe  viața  lui  T.  E.  

Lawrence. Acesta a fost  regizat de David Lean și produs de Sam Spiegel prin intermediul  
companiei sale, Horizon Pictures,  scenariul fiind realizat de Robert Bolt și Michael Wilson.  
Filmul a primit șapte premii și trei nominalizări Oscar, patru premii și două nominalizări  
Globul de Aur și patru premii și o nominalizare BAFTA.

Bazată pe fapte reale, pelicula prezintă periplul uneia dintre cele mai controversate 
figuri  ale  primei  jumătăți  a  secolului  XX,  aventurierul  T.E.  Lawrence,  ofițer  britanic,  în  
întreprinderea sa de a uni triburile arabe și a le obține independența de Imperiul Otoman 
în timpul Primului Război Mondial, ca și drumul său spre a deveni Lawrence al Arabiei, așa 
cum l-a reținut  posteritatea.  Filmul  se  deschide cu moartea sa,  în 1947,  pentru a se 
întoarce în urmă cu 30 de ani, în Arabia.

Miercuri, 10 octombrie 2012 „Scurtă Întâlnire” (DAVID LEAN)
 Scurtă întâlnire este un film britanic din anul 1945 regizat de David Lean cu privire la  

convențiile vieții suburbane britanice. Scenariul este scris de Noel Coward, și se bazează 
pe opera sa din 1936, Still Life. Coloana sonoră include Concertul pentru pian Nr. 2 de 
Serghei Rahmaninov interpretat de Eileen Joyce.

În cafeneaua unei gări, Laura Jesson îl întâlnește pe doctorul Alec Harvey. Deși femeia  
este  deja  măritată,  cei  doi  se  îndrăgostesc  treptat  unul  de  altul.  Și  continuă  să  se 
întâlnească în fiecare joi în micuța cafenea, deși știu că dragostea lor este una imposibilă.

Miercuri, 17 octombrie 2012 „Marile Speranțe” (DAVID LEAN)

Filmul este considerat drept una dintre cele mai bune ecranizări făcute vreodată și 
printre cele mai bune filme britanice. A câștigat două premii Oscar (pentru scenografie și  
operatorie) și mai are în palmares alte trei nominalizări (regie, imagine și scenariu).

În rolul principal (Pip) e distribuit John Mills (un nume care nu mai spune prea multe 
astăzi), iar Valerie Hobson o joacă pe Estelle. În acest film debutează marele actor Alec 
Guiness, în rolul lui Herbert Pockett.

Cea  mai  recentă  adaptare  a  romanului  lui  Dickens  e  semnată  de  britanicul  Mike 
Newell (Prince of Persia,  Harry Potter,  Mona Lisa Smile) și va apărea în cinematografe la 
sfârșitul lunii noiembrie. În rolurile principale îi veți putea vedea pe Helena Bonham Carter, 
Ralph Fiennes sau Jason Flemyng (Snatch, Lock stock..., Benjamin Button).

Miercuri, 24 octombrie 2012  „Podul peste râul Kwai” (DAVID LEAN)
Film premiat cu șapte Oscaruri - inclusiv Oscarul pentru Cel Mai Bun Film în 1957.
Pierre Boulle a scris în 1952 un roman absolut genial Podul peste râul Kwai, în 1957 a 

fost făcut și un film de David Lean. Într-un lagăr de deținuți britanici de undeva din Asia,  
șeful lagărului, japonez, avea misiunea de a construi un pod. Britanicii, tratați practic ca  
sclavi,  erau  umiliți  incredibil.  Șeful  lor  se  opune  conducătorului  japonez  și  suferă  cu 
stoicism toate pedepsele.  Japonezii  nu sunt  în stare să construiască podul și  englezul 
propune, și propunerea este acceptată, să-i lase pe englezi, în schimbul unui tratament 
omenesc,  să  construiască  podul  în  stilul  lor.  Cu  organizarea,  metodele,  competența, 
entuziasmul și solidaritatea care i-au dus pe englezi la cel mai mare imperiu din toate  
timpurile, încep construcția. Realizează podul, depășind greutăți aparent insurmontabile. 
Între  timp  acesta  devenise  obiectiv  strategic  pentru  Serviciile  engleze  care  trimit  un 
comando să-l dărâme. 

Posibile lecții transmise? Trebuie totdeauna să vezi cu câțiva pași înainte consecințele 
unui fapt. Binele de moment nu înseamnă binele în viitor. Competența și entuziasmul sunt 
o  armă  ucigătoare  dacă  scopul  e  greșit.  Orgoliul  nemăsurat  conduce  la  dezastru. 
Demnitatea  unui  conducător  constă  în  a  arăta  drumul  corect  nu  drumul  ușor.  
Compromisul totdeauna se răzbună. Libertatea e mai importantă decât traiul îndestulat. 
Totdeauna există o voce care spune adevărul. Cea a rațiunii.
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Miercuri, 7 noiembrie 2012 „O călătorie în India” (DAVID LEAN)
Regizată de David Lean, pelicula de Oscar O călătorie în India se inspiră din romanul 

lui E. M. Forster, acțiunea fiind plasată în India anilor '20. Adela Quested (Judy Davis), o  
femeie britanică educată, sosește în orașul Chandrapore, sperând că aici va avea ocazia 
să cunoască stilul de viață autentic indian. Ea nu călătorește singură, ci împreună cu Mrs. 
Moore (Peggy Ashcroft), o femeie mai în vârstă. Aici, Adela se împrietenește cu Dr. Aziz  
(Victor Banerjee), un indian în ciuda tabuurilor sociale, reușea să aibă acces foarte ușor în  
cercurile britanicilor. Într-una dintre zile, Aziz, Adela și doamna Moore merg să viziteze 
peșterile  Marabar.  Din  acest  moment,  viața  organizată  a  doctorului  se  dă  peste  cap 
iremediabil,  deoarece Adela îl  acuză că o molestase într-una dintre peșteri.  Aziz  este 
imediat arestat și, când se afla în spatele gratiilor, află că toată administrația britanică este 
împotriva lui, dorind să fie găsit vinovat și să fie pedepsit exemplar. În felul acesta, toți 
indienii aveau să afle ce îi așteaptă dacă molestează un cetățean britanic. Astfel, Aziz va  
înțelege  pe  pielea  lui  motto-ul  neoficial  al  sistemului  britanic:  „vinovat  până  la 
demonstrarea nevinovăției”.

Printre altele, pelicula a obținut nouă nominalizări și două premii Oscar (pentru cea 
mai bună coloană sonoră și cea mai bună actriță - Peggy Ashcroft); opt nominalizări și un 
premiu BAFTA (cea mai bună actriță - Peggy Ashcroft); două nominalizări și trei premii la 
ceremonia decernării Globurilor de Aur: cel mai bun film străin, cea mai bună actriță - 
Peggy Ashcroft - și cea mai bună coloană sonoră) și o nominalizare la premiile Grammy.
(sursa: Cinemagia)

Miercuri, 14 noiembrie 2012 „Noaptea Sfântului Lorenzo” - medalion regizorii italieni PAOLO 
și VITTORIO TAVIANI

Sub toate aspectele,  cei  doi  frați  formează  o sinteză  perfectă.  Este  imposibil  să-i  
analizăm separat.  Temele lor  predilecte sunt cele sociale și istorice.  Se interesează de 
anarhismul secolului XIX, de moartea unor lideri politici, de perspectivele umanității. Dar  
ei nu expun evenimente, întâmplări, ca scop în sine, adică nu fac filme istorice sau sociale 
sau social-istorice, ci folosesc istoria, evenimentele sociale, ca pretext pentru meditație, 
pentru sesizarea mecanismelor  intime,  aproape invizibile,  ce condiționează raporturile 
dintre individ și sistem, dintre individ și istorie. Istoria, evenimentele sociale sunt tratate ca 
experiență umană și sursă de învățăminte, dar fără intenție didactică, moralizatoare. Cei 
doi lucrează cu mare rigoare. Tonul lor este fie interogativ, fie sarcastic. Practică analiza, 
dar construiesc și alegorii,  parabole. De remarcat la ei bogăția formală, ritmul,  uneori, 
contrapunctic.

„În folclorul italian, Noaptea Sfântului Lorenzo e momentul magic al stelelor căzătoare 
și al dorințelor împlinite. Filmul e un lung flash-back asupra acelei nopți a anului 1944, în  
Italia ocupată de naziști.” (sursa:  cinemagia.ro)  Filmul are 105 minute, e color, a câștigat 
(conform IMDb) 16 premii și e inclus în diverse topuri ale celor mai bune filme despre 
război, ale celor mai bune filme italiene.

Miercuri, 21 noiembrie 2012 - 488 - „Afinități elective” (PAOLO și VITTORIO TAVIANI)
Afinități  elective este  un film de  comedie  din  anul  1996  regizat  de frații  Paolo și 

Vittorio Taviani. 
„Viața tihnită a unui cuplu aristocratic din Toscana secolului al XIX-lea e tulburată de 

apariția bunului prieten al soțului, care vine în vizită,  împreună cu fina lui adolescentă. 
După câteva relații pasionale încrucișate, fiecare pleacă spre alte zări; dar mai pot fi ei  
fericiți așa cum erau inițial?” (sursa: cinemagia) 

În rolurile principale îi avem pe Isabelle Huppert (de două ori câștigătoare a premiului  
pentru Cea mai bună actriță la Cannes; a jucat în  The Piano Teacher  al lui Haneke) și 
Fabrizio  Bentivoglio  (de  cinci  ori  câștigător  al  premiului  pentru  Cel  mai  bun  actor  la  
Festivalul de film de la Veneția; a jucat în  Eternity and a Day  a lui Theo Angelopoulos). 
Filmul durează 98 de minute, a câștigat un premiu și a avut alte șase nominalizări. 

4 a r t c i n e m a t o g r a f i e
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Miercuri, 28 noiembrie 2012 - 489 - „Cezar trebuie să moară” (PAOLO și VITTORIO TAVIANI)
Filmul  italian  Cesare deve morire (Cezar trebuie să moară),  o adaptare - în 

parte film documentar, în parte eseu - după celebra piesă shakespeariană  Julius  
Caesar a câștigat Ursul de Aur pentru Cel mai bun film în cadrul celei de-a 62-a 
ediții a Festivalului de Film de la Berlin. Realizat într-o manieră distinctă ce îmbină 
cadrele filmate în alb-negru cu cele trase color, producția îi are drept vedete pe 
deținuții  de la un cunoscut penitenciar italian de maximă securitate care pun în 
scenă tragedia  Julius Caesar de William Shakespeare.  Cesare deve morire a fost 
apreciată de către juriu în special pentru capacitatea sa de a-i deschide privitorului 
o fereastră spre sufletul unor oameni. 

 

Paolo si Vitorio Taviani
Frații Taviani  (Paolo și Vitorio) sunt cunoscuți pentru probabil cel mai bun film al lor,  

Padro Padrone, cu care reușesc să câștige în 1977 Palme d’Or la Cannes. Cei doi regizori 
născuți în Toscana au lucrat dintotdeauna împreună, fiecare regizând câte o secvență din 
fiecare film pe care îl fac.

Au debutat în 1960 cu documentarul L’Italia non e una paese povero (lucrat împreună 
cu celebrul Joris Ivens),  un film despre resursele subsolice de petrol și  gaz metan ale 
Italiei, iar în 1962 realizează primul lungmetraj de ficțiune din cariera lor – Un uomo da  
bruciare (realizat împreună cu Valentino Orsini), cu care câștigă Premiul Criticii la Veneția. 
Cel mai recent film al lor,  Cesare deve Morire, tocmai a câștigat anul acesta, la Berlin, 
Ursul  de  Aur.  În  filmografia  celor  doi  se  regăsesc  17  lungmetraje  de  ficțiune,  un 
documentar și două filme de TV.

David Lean
Sir David Lean CBE (n.25 martie 1908 – d. 16 aprilie 1991) a fost un regizor englez, 

producător, scenarist și editor, cel mai bine cunoscut pentru realizarea unor filme epice 
cum ar fi The Bridge on the River Kwai (1957), Lawrence of Arabia (1962), Doctor Zhivago 
(1965) sau A Passage to India (1984); sau pentru ecranizarea operelor lui Charles Dickens 
în filme ca Great Expectations (1946) și Oliver Twist (1948). 

Aclamat de către regizori  precum Steven Spielberg și  Stanley Kubrick,  Lean a fost 
votat al 9-lea cel mai mare regizor de film britanic conform Institutului de Film Britanic,  
într-un sondaj de opinie din 2002. 

Amos Gitai
Amos Gitai este cel mai cunoscut cineast israelian din lume, cu importante participări 

de-a lungul timpului  la Centrul  Pompidou Paris,  la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) 
New-York,  la  Lincoln  Center  New-York  sau  British  Film  Institute  Londres.  Opera  sa 
cuprinde peste 40 de filme de ficțiune și documentare. Între 1999 și 2011, șapte dintre  
filmele sale au fost prezentate în competiții oficiale la Festivalul de la Cannes și la Mostra 
de Venise. Gitai a lucrat cu nume importante precum: Juliette Binoche, Jeanne Moreau, 
Natalie Portman, Yael Abecassis, Samuel Fuller, Hanna Schygulla, Annie Lennox, Barbara 
Hendricks, Lea Seydoux, Valeria Bruni Tedeschi, Renato Berta, Nurith Aviv, Eric Gautier și  
mulți alții.
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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

4 a r tc i n e m a t o g r a f i e
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Au  participat:  Teatrul  Municipal  „Bacovia” 
din Bacău, Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad, 
Teatrul  „Mihai  Eminescu”  din Chișinău,  Ateneul 
„Tătărași”  din  Iași,  iar  din  București:  Teatrul 
„Masca”,   Teatrul  de  Comedie,  Teatrul  „Lucia 
Sturdza Bulandra”, Teatrul „Odeon”, Teatrul „Ion 
Creangă”, Teatrul „Metropolis”, Teatrul „Național”.

Regizori:  Mihai  Mălaimare,  Alexandru  Da-
bija, Adela Moldovan, Marcel Anghel, Yuri Kor-

donsky,  Sorana  Coroamă  Stanca,  Alexandru 
Vasilache.

Cât  despre  actorii  care  s-au  perindat  pe 
scena vasluiană, cuvintele sunt de prisos: Radu 
Beligan, Ion Caramitru, Horațiu Mălăiele, George 
Ivașcu,  Victor Rebengiuc,  Marcel  Iureș, George 
Mihăiță...

Menționăm și  „Salonul  național  de  carica-
tură” (cu nume prestigioase), „Salonul de litera-
tură  satirico-umoristică”,  numeroase  lansări  de 
carte. (a consemnat Florin Onică)

Ediție fantastică a festivalului!

t e a t r u
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Grafică: Pavel Răducu Eremei, profesor de educație artistică la LNI Negrești
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Cronicarii  vremii  vorbesc despre Dorin 
Cozan pentru prima dată în anul 2150 ca 
fiind,  după  spusele  unui  posibil  stră-stră-
nepot  al  său,  de  prin  locurile  Cotnariului, 
fiul lui Vasile și al Anei, oameni și ei, lăsați 
de  Dumnezeu pe  Pământ  să  nască  acest 
minunat  odor  întru  propășirea  literaturii 
române  rurale.  Se  pare  că,  peste  ani,  a 
urmat  Școala  de  Filosofie  din  Eș  și,  fiind 
tăcut din fire, era privit ca un om cel puțin 
inteligent. De asemeni, se mai știe că era de 
un bun simț ieșit din comun și luminos ca o 
lumânare  de  Paște.  Despre  modestia  și 
frumusețea Sa nativă, toți doxografii afirmă 
că nu există dubii – ele există.

Nu știm multe despre adolescența Sa, 
absolut stranie în esență, nici despre moar-
tea Sa senzațională. Însă, mai spun cronica-
rii vremii, traducând o cărțulie numită Apo-
calipsa după Vaslui, al cărei autor au căzut 
de  acord  că  este  însuși  Dorin  Cozan,  că 
acest  om a  fost  iubit  și  a  murit  aproape 
fericit.  Noi nu știm ce să credem. Recent, 
făcând săpături  în  ruinele  din  locul  numit 
altădată Cotnar (sau Cotnari?) am dat peste 
un volum de versuri,  Baletistul,  pe a cărei 
copertă  scrie  „.or..  Co..n”.  Tindem să  cre-
dem că e același autor de care am vorbit 
până acum. Așadar, misterul vieții și creației 
cozaniene continuă.

* fragment din lucrarea de doctorat a unui lunatec 
(lunatec=locuitor al Lunii, anno Domini 2200)

Premii obținute
● Mențiune II și premiul Convorbiri literare, 
Concursului național de poezie Avangarda XXII, 
Bacău, 2005;
● Marele Premiu la concursul de debut literar 
UniCredit, ediția a II-a, pentru romanul 
Apocalipsa după Vaslui, București, 2009;
● Trofeul „Visul”, Orăștie, 2009;
● Premiul II, Concursul național de creație 
literară „La porțile visului” (Reghin, 2009);
● Mențiune II, Concursul de poezie în limba 
română „Îngerul blond”, București, 2010;
● Premiul revistei Argeș, Concursul de poezie de 
dragoste „Leoaică tânără, iubirea”, Pitești 2010;
● Mențiune II, Festivalul Internațional „Lucian 
Blaga”, Alba-Iulia, 2010;
● Premiul I, Concursul Național de Poezie „Sub 
semnul de taină - George Suru”, Caransebeș, 
2010;
● Marele Premiu la concursul „Scrie tu finalul 
romanului”, București, 2010;
● Premiul editurii Princeps Edit pentru 
manuscrisul Baletistul și al revistelor Feed-back și 
Argeș, în cadrul festivalului „Porni luceafărul...”, 
Botoșani, 2010;
● Premiul special al juriului la Concursul național 
de proză scurtă „Pavel Dan”, Turda, 2010
● Marele Premiu la Festivalul Internațional de 
Poezie „Grigore Vieru”, ediția a II-a, Iași-Chișinău, 
2010, pentru volumul de poezii „Baletistul”

1. Apocalipsa după Vaslui, Humanitas, București, 
2009
2. Baletistul, Princeps Edit, Iași, 2010
3.Urâții, (roman) 2012, la editura Allfa, Iași

Date biografice *

Cărți publicate
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Mâna unui Seducător păstrează mereu parfumul crimelor sale.
Respirația sa este respirația unui Rege care întinde mâna și ia.
Degetul lui mic lunecând pe spinarea iubitei - iată suprema artă a pianistului
pusă la zid; astfel înveți plăcerea de a înfrânge rezistența femelei
privind pe fereastră mișcătoarele fuste, cu glezne nervoase, lanțuri și alte
filosofii.
Perseverența e totul: o zi, o lună, un an
dar când acest fluture îți cade în plasă și încă se zbate
tu știi: demult era prins, pentru tine, tinere domn, fu doar un exercițiu de dicție,
o problemă de fonetică, reformulată; cel mult o tresărire a feței îți trădează plăcerea.
Ești viu și puternic. A înșela e un cuvânt depășit. Spune-mi: crezi că nu știu
numărul lor, nu-l presimt? Oare nu eu te-am învățat tot ce știu? A le rupe foarte încet aripa 
–
ce plăcere estetică mai mare există, printre noi,
teoreticienii tandreții?
În ultima vreme, prietene drag, tot încerc să-ți spun acest adevăr:
mâna ta miroase foarte frumos. Privesc încântat instrumentarul și-mi trec degetele
peste acrobațiile tale împăturite exemplar, în cuvinte de laudă sau dojană maternă.
Și încep să mângâi fără a fi mângâiat
să țin în brațe cu forța fără măcar să mi se întindă un deget,
să-mi înghit vorbele, să le înec de pe imaginare faleze, ca pe-o imaginară turmă de porci.
Și altele de acest fel, care nu merită înșirate aici.
Pe scurt, sunt numai lapte și miere; mă studiez cu interes maxim.
Disciplina e totul, spiritul, paideia. Erotismul mâinii ce-nvârte cheia în broască
îmi provoacă, astăzi, roșeață.
Am atins pământul făgăduinței, așadar, m-am liniștit deodată.
Visez încă mult, - vai, poate prea mult, o să mă cerți pentru asta -
cum mă trezesc lângă umărul tău, mușcat ca un măr,
mă târăsc spre bucătărie, pun de cafea
și-n timp ce aburii amărui se împletesc în părul tău pe spinare,
cred că numai un om simplu și bun
poate ști dinainte cum va fi ziua -
negreșit, ca mâna ta parfumată,
foarte frumoasă.

Zori de zi
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L-am visat pe Isus. Era
în Egipt, călărea un băț și striga:

„-I-haa, i-haaa, i-haaa!”
Înainte de asta, trăgea cu urechea lipit de 

ușile egiptenilor.
Ele înverzeau pe loc, iar din crăpăturile lor

se umflau portocale, lămâi.
Atunci, ieșea egipteanul în ușă

și-l lua frumușel de ureche deoparte:
- Nu ți-e rușine, om bătrân, nu ți-e rușine?

Ia du-te, du-te-ncolo, valea!
Și Isus se ducea, nu zicea nu.

La următoarea ușă, iar,
Își sălta bățul, își potrivea pe chelie coronița 

din flori de catus
se bătea peste cămașa de praf, turna un fir 

de-apă în cap
îmi făcea cu ochiul și iar

„-I-haaa, i-haaaa!”
Mi-am zis atunci:

“Dacă vine la ușa mea, îl iau înăuntru,
Îi dau ceva să îmbuce, îi torn un pahar de 

vin roșu ca sângele

Iar după aia, din vorbă în vorbă, îl întreb din
tinerețea lui, de Golgota și toate alea.”

Și a venit la ușa mea.
Și-am deschis-o.

Dar ușa mea s-a deschis
s-a deschis pe dinăuntru, jur.
Pe dinăuntrul Lui, nu al meu

Și acolo se ciopleau două cruci din cactus,
cu miros de lămâi.

Într-o clipă am văzut totul și-am auzit, am 
auzit un glas din amvon:

Pe cine vreți să vi-l dau: pe Isus?Sau pe el?
Și omul acela arăta către mine.

Am trântit ușa, am trântit-o.
Visez. Pot face asta, mi-am zis. Iar data 

viitoare, îl iau de urechi.
Îi amintesc de chinurile iadului,

de noi toți.
Și de mama.

când ți se termină drumul
și nu te ia nimeni în brațe
amintește-ți de mine
sunt de o viață lângă umărul tău
doar că în alt balon de săpun

Și cum îți spuneam...

Pe aripile vântului
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când se ridică în mine copacul dragostei
și pielița lui plesnește în albul ochilor
acest copac aspru stelar această negreală
deschid și eu ochii
ochii mei blânzi și senini
un set de cuțite puse în ordine
atunci știi
eu nu iert niciodată o dragoste
când aceste mâini se prefac în flori de lămâi
și pe spinare coboară
am nevoie de tine acum
să nu scoți o vorbă despre asta
foarte curând va veni ceața
și în ceață vei luneca precum vrabia în 
gheara pisicii

va veni ceața
va veni iat-o că vine
adună-ți rochia sub tine
și dormi cu fața la zid
vreau să-ți rup în genunchi o aripă
ochii tăi care mă strâng într-un foc
să-i arunc în cuibul unor insecte
nu voi privi înapoi
nu privesc niciodată
dar acum vin către tine
vin ca o stea sfredelind întunericul
dragostea mea îți tin pumnii

Am alergat la prietenii mei și le-am zis:
-Prietenii mei, prietenii mei, ajutați-mă:

Dați-mi un pat, doar un pat, cad din picioare.
-Ce fel de pat? au zis ei.

Vrei un pat pentru ochi, un pat pentru spate,
un pat pentru glezne?

- Orice pat. Oricare e bun.
Promit, vi-l dau înapoi. Iar de-l zgârii cumva,

cumpăr un altul.
- Ce să faci cu patul, amice? a zis unul, din fund.

- Să iubesc? deschid eu gura…
- Să iubești? Să iubești, ce? a zis altul, scuipând semințe.

- O femeie.
- O femeie? A cui e femeia aceasta? a zis un amic, trăgând la țigare.

- A ta nu-i, zic.
- Dar a mea? a întrebat prietenul meu cel mai bun.

- Nici.
- E măritată? Are copii?

- E…e ca mine.
Atunci, și-au scos paturile în față și-au zis într-un glas:

-Alege, prietene, ia ce-ți poftește inima.

Shooting Stars

Scrisoare din Rai
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Apoi s-au dat deoparte, lovindu-mă pe umăr,
susținându-mă din priviri.
Femeile lor mă sărutau pe obraji,
mângâindu-mi părul cu pene.
Am patul, îl am! O, cât am visat asta!
Fix patul acesta!
O, Doamne, dacă te uiți, e chiar patul în care Eva
l-a culcat pe Adam.
Fix patul acesta! Ce mișto!
Iată, de-acum stau și aștept, aștept cât trebuie.
Au trecut niște ani, știu,
Or să mai treacă, zici,
E seară, târziu, știu și asta,
Peronul e gol și uscat;
plin cu melci și lămâi.
Sunt în rai, clar!
Bârrr, și vântul ăsta tăios!
Ce măgar la el, ce măgar!

Trei zile am stat cu mâna la gură, privind-o cum pleacă
Dar nu m-am pus înaintea ei, n-am atins-o.

I-am deschis ușa, i-am cărat bagajele și i-am făcut semn cu mâna.
Spre seară, în jurul meu am început să se miște,

să zboare obiecte
și pereții să-și desfacă umerii, gura.

Și m-am văzut pe mine, din prima zi,
Sprijinit ca un leu de pieptul ei pulsând, peste care asfințea soarele.

Ierburi înalte urcau pe scări, sub pat și pe brațe
ne strângeau fața, ne trăgeau în pământ.

Am închis ochii, i-am rostit numele și am alergat cu ea sub pământ.

A doua zi, i-am desfăcut mâinile, deget cu deget,
I-am desfăcut picioarele, gura, umerii, coastele

Și m-am culcat peste ea, privind-o în ochi.
Eram plin de pământ, iar dacă vorbeam

Din gură se rostogoleau lângă pat bulbi de iarbă.

Trei
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În ultima zi, a coborât din pat, înfășurată în pânză,
O văd aproape să iasă și-i fac semn cu încredere.
Ea strigă atunci către mine:
“Te văd înaintea mea și-ți fac semn să oprești!”
Dar strigă atât de puternic încât gura ei rămâne închisă.

În jurul meu, totul se depărta, se mișca înapoi, ca niște tentacule de țărână.
Nu am ridicat din umeri, n-am zâmbit și n-am râs
Am ținut doar ochii deschiși, cât am putut.
Podeaua lucea, proaspăt spălată.

Am întâlnit-o în mijlocul orașului.
Era cu o prietenă, se împingeau și priveau în vitrine
Iar curelușele lor se atingeau ca niște șerpișori de alamă.
Când m-a văzut, ea a pălit și a rămas așa, cu gura întredeschisă,
Cu rotula dezvelită de vânt, lucind ca un bănuț în fundul unei fântâni.
Iar în căușul claviculei stângi, urma unui sărut se deschidea ca steaua de mare.
Prietena ei se opri și ea, cu mobilul deschis și eșarfa bătând ușor pe bărbie
Iar în spatele gâtului, o vână tresări ca un prunc aruncat la gunoi.
Ca un prunc îi apucă mâna și o strânse. Atât mai avu timp ca să facă
Înainte ca totul să devină cu totul și cu totul ca o vată de zahăr.
Sau nu – de ce să mint?- totul s-a făcut cu totul și cu totul de piatră.
Un chibrit lunecă pe sânul de piatră al unei femei oarecare.
Scăpără. Aerul luă foc,
sfârâind ca un ibric ud sub flăcăruia aragazului.
Și cenușa umplu tot spațiul dintre lucruri. Le umplu dinții și gura.
O ciupercă uriașă crescu în vitrine, plesni la colțurile blocurilor.
Un copil arătă cu degetul. Și degetul său se făcu mare,
fu apoi pus într-un inel de piatră
Iar inelul dispăru, peste ani, în el însuși.
Un bătrân privi cerul, gol și rotund.
Marele ochi, cu vinișoarele umflate de explozie, i se lipi de față.
Firișoare de grund se scurseră pe sub pielea zbârcită a mâinilor.
Asfaltul își ridică spinarea, ca un balaur scuipând foc și pucioasă.
Îngerii, sub umbrelă, intrau și ieșeau neîncetat dintre blocuri.
Și, scuipând pe vârful creionului, notau în carnet (ca și ei, tot din piatră)
ceea ce trebuie notat: că rotula ei, dezvelită de vânt, strălucea, împroșcând cu raze X,
iar sărutul din căușul claviculei stângi sau poate drepte
se desprinse de ea și plutea, ca steaua de mare

Lecția lui Arhimede, pe înțelesul tuturor
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pe fundul lagunei;
deși totul era praf, vânt și, dacă întindeai mâna, ea dispărea;

se transforma în cenușă.
Se făcea că există, cum să spun?, doar în imaginația cititorului.

Dar eu mi-am luat inima în dinți, deși era mult praf, vânt și pietriș,
și am întins mușchiul piciorului cu puterea minții.

Iar el s-a pus din nou în mișcare.
Poate nici nu se oprise, de fapt, și se mișca în virtutea sa

de picior de poet. În fond, ca oricare altul.
Ca al pruncului aruncat la groapa orașului, de exemplu.

Astfel, și genunchiul ei își făcu numărul, dispărând sub rochia galbenă,
Iar prietena ei își trase eșarfa cu unghia zgâriind ușor pielea gâtului.

Se făcu,- o știam prea bine-, că nu vede.
Numai ea a privit către mine, ca spre o cunoștință uitată.

A zis:
„-Salut!”

„-Bună ziua!”
am zis.

Steaua de mare s-a clătinat, lovindu-mi umărul.
Aerul s-a clătinat, lovind în piept cu pumnii de aer.

Și lumea, în general, a simțit o apăsare pe suflet
Apoi, a pășit mai departe.

La fel au făcut și picioarele noastre.
După câțiva metri, m-am rezemat de scoarța unui copac.

Și copacul acela, de altul. Și acela, de altul
Până s-a terminat șirul copacilor

Dacă nu cumva, dragul meu, draga mea, se sprijină și acuma
Pe clavicula ta

stângă sau dreaptă.
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Nu știu alții cum sunt, dar mie îmi place să scriu. 
Și  pentru  că  îmi  place  să  scriu,  paradoxal,  m-am 
întrebat foarte rar de ce scriu, când mai degrabă m-
aș putea călugări ca Abelard, biciui ca Pascal sau fugi 
în lume cu bărbatul visurilor mele, care ar putea fi – 
de  ce  nu?  -  Gigi  Becali,  în  căutarea  oii  fantastice.
Orice  s-ar  spune,  semioza creatoare îți  lasă  puține 
alternative.  A  fi  scris  este  -  o  recunosc  franc  -  o 
plăcere  care,  cel  puțin  din  punctul  de  vedere  al 
duratei  bergsoniene,  rivalizează cu plăcerea pură a 
sexelor  potrivite;  numesc  „pur”  ceea  ce  rămâne 
identic  cu  sine  în  mijlocul  discursului  sentimental 
dintre două trupuri (și nu corpuri) care se recunosc 
androginic în Spiritul poetic universal. Termenul „sex” 
nu  considerăm că  trebuie  numit,  cât  mai  degrabă 
intuit  prin  cele  două forme ale  intuiției,  descrise  în 
estetica transcendentală kantiană.

În  limitele  unei  astfel  de  abordări,  propoziția 
„Dorin Cozan scrie poezie de aproximativ 8 ani” este 
falsă și, totodată, adevărată; falsă, pentru că nu Dorin 
Cozan scrie,  ci  mai  degrabă este  scris,  iar  limbajul 
poetic este o închisoare, un turn de fildeș, în accepți-
unea clasică, și adevărată pentru că, în spirit carte-
zian, nu putem eluda o evidență clară și distinctă și 
anume aceea că ființa transcendentă ( pentru a nu 
risca, deocamdată, termenul „inefabil”) numită Dorin 
Cozan are publicat un caiet de poezii, unde asemeni 
bărbatului  cosmic  Pangu,  în  ajunul  morții  sale,  s-a 
metamorfozat total: „respirația I s-a prefăcut în vânt 
și nori, glasul I s-a făcut tunet asurzitor, ochiul stâng 
s-a  făcut  soare,  ochiul  drept  s-a  făcut  lună,  șira 
spinării,  mâinile  și  picioarele  au  devenit  cele  patru 
laturi ale lumii și cei cinci munți vestiți, sângele lui s-a 
prefăcut în fluvii…”  etc, etc... [nota 1]

Prin  urmare,  ceea  ce  interesează  aici  este 
contextul  creației  cozaniene,  tehnica  sa  narativă, 
mecanism ignorat în bună măsură până în prezent, 
procesul  de constituire a discursului  poetic fiind un 
rezultat  al  acestor  factori  exteriori  cât  se  poate de 
profani  și  la  îndemână.  Așadar,  cum  scrie  Dorin 
Cozan,  astfel  încât  sufletul  său  ascuns,  „prezent 
deopotrivă  în  stea,  piatră  sau  ființă”  [nota  2]  se 
materializează  prin  cuvintele  limbii  române  violată 
atât de frumos de Academia Română, cu organon-ul 
său updatat – DOOM2!?! Statornic, de aproximativ 8 
ani,  El  scrie  în  tăcerea  nopții.  Firește,  înainte  de  a 
comite o asemenea experiență ontologică remarca-
bilă, El citește și este citit: cărți, evident, locuri (comu-
ne  sau  nu),  femei,  copii,  frunze,  ceruri,  corole, 

căprioare, testamente, fire de tort și fire de plumb, 
lilieci, marmote, etc., etc...

Când  își  întinde  mâinile,  în  jurul  Său,  se  face 
liniște.  Nicio  ființare  nu  mișcă,  nicio  ispită  filosofică 
nu-i  mângâie  orgoliul  creator.  Atunci,  Animalul  – 
cunoscut  în  epoca  noastră  sub  eticheta  de laptop, 
notebook sau PC- se contopește cu Stăpânul Absolut 
al  Alfabetului  Poetic  (SAAP),  asemeni procesului  de 
transsubstanțiere din mitologia sacramentală creștină 
sau  procesului  de  purcedere  a  Spiritului  Sfânt,  în 
cazul de față, a Spiritului Poetic.

Crearea  ființei  poetice,  a  poemului  în  sine  și 
pentru sine, durează câteva ore pământești; uneori, 
toată  noaptea;  dacă  am trăi  la  poli,  „sunt  absolut 
convins” – cu intonația specific cioraniană - că El ar 
scrie  poeme-fluviu  sau  poeme-iceberg.  Miracolul 
cozanian,  asemeni  miracolului  grec,  se  desfășoară 
calm  și  imperturbabil,  odată  prima  propoziție 
formulată, aruncată în lumea ecranului fosforescent. 
Acum,  fiecare  cuvânt,  fiecare  literă,  fiecare  spațiu 
dintre cuvinte este fundamental (și radical, în sensul 
unei  radicalități  metafizice ce interoghează Lumea); 
iar  peste  toate,  ascultând  șoaptele  bărbatului 
adevărat  Friedrich  Nietzsche,  ritmul,  muzicalitatea 
aproape  gotică  care  întrețese  haina  poetică  și  o 
pliază pe sufletul Său veșnic.

Făcând un pas în plus pe calea creației poetice 
autentice, Dorin Cozan va fi acela care va recita, cu 
mintea, cu vocea, cu inima și milioanele de molecule 
indestructibile  care-l  compun,  Textul,  într-o  dublă 
cheie: de sus în jos, apoi de jos în sus, drumul finisării  
și al perfecțiunii fiind același.

Într-un  sfârșit,  epuizat  fizic  și  metafizic,  Dorin 
Cozan se va culca pe o parte, surâzând ca Buddha, 
sau, de ce nu?, ca o lehuză care a născut lumea încă 
o dată. (Dorin Cozan, 15 octombrie 2012)

link-uri Dorin Cozan
http://bibliotecacotnari.wordpress.com/2011/03/01/dorin-cozan-de-amicitia/
http://agonia.ro/index.php/article/13894003/index.html
http://agonia.ro/index.php/personals/13916852/index.html
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 fântâna
Îi  vede pe toți  adunați  în jurul  fântânii.  Se 

uită la ei plictisit și cu dispreț știind că acesta va 
fi un pretext să-i arate ei cât a greșit, să evoce 
(în  aparență cu disperarea dată  de repetarea 
de 100 de ori a unui lucru, în fond cu liniștea 
unui argument de oțel) toate ocaziile în care i-
au  arătat  cum  trebuie  pusă  coarba  după  ce 
scoate apa. De ce nu bagă odată la cap? De ce 
e  așa  bătută-n  cap?  De  câte  ori  să-i  mai 
repete? Se gândește: „Au pândit-o toți când a 
scos apa și apoi pe el și când el era deja la 15 
metri  sub  pământ  au  venit  s-o  ia  la  rost, 
aproape  ușurați  că  au  ceva  concret  ca  s-o 
certe”. Se izbește de apă, se scufundă, intră în 
mâl,  se  ridică,  gâfâie,  se  îneacă,  tușește,  se 
calmează, își amintește de expresia vărului său 
și o gândește: „un ac în fiecare celulă” zicea el, 
asta simt și eu, se sperie, nu știe dacă pe față 
are sânge sau e apă, e rece apa, beznă, tubul 
fântânii  are diametrul  de un metru, gândește, 
își  amintește de câte ori  s-a uitat  la  el  de la 
suprafață în fântână și nu îi vedea capătul și se 
întreba: oare cum e fundul fântânii? Se întreabă 
dacă  degetele  i  s-au  tocit  pe  jumătate 
încercând să se agațe de tuburile fântânii  sau 
simte așa din cauza durerii, se simte singur, își 
spune măcar:  „Dac-aș  fi  în  ocean să simt un 
pește lângă mine, sau niște alge. Așa... nu simt 
decât apa cum unduiește pe lângă mine. Cât te 
întristează să auzi doar apa.” Gândește...

Vezi ce se întâmplă? zice mama celui care e 
la 15 metri sub pământ. Trebuia să se întâmple 
și asta. Nu așa se pune coarba, ești așa bătută-
n cap, e mândră că acum cuvintele „bătută-n 
cap” au o acoperire, aproape zâmbește trium-
fător, îl privește pe fratele ei, care se apucă să-
și  certe  și  el  soția  „proasto,  cum  să  pui  așa 
coarba? Vezi că pân’ la urmă ești proastă? Așa 
ai fost dintotdeauna.” Ea se uită înciudată la ei 
și spune: „A căzut că e obraznic și nu din vina 
mea, coarba am pus-o cum știu eu și e bine 
cum știu eu, nimeni nu mă învață pe mine cum 
să pun coarba la fântână”. Plictisit peste poate 

de ceea ce vede își spune: „Păcat!” doar că nu 
pot să îi vorbesc acum despre nuvelă, poate ia 
o notă mare la română dacă îi vorbește profei 
de marile nuvele ale literaturii...  „Mi-ar  plăcea 
așa de mult să-i pot vorbi!” e aproape furios, 
știe că nu-i face niciun serviciu că îi vorbește și 
că de fapt lui i se face un serviciu că e ascultat 
fiindcă el trebuie să vorbească, dar ei nu mai 
termină de făcut procesul coarbei.

Trebuie să se țină cu mâinile de pereți,  să 
preseze  cu  mâinile  pereții  ca  să  stea  la 
suprafață, dar îl dor toate de la apă, de la apa 
rece, sunt singur fiindcă e întuneric, gândește, 
dacă ar  fi  puțină lumină nu aș mai  fi  așa de 
singur, m-aș putea vedea pe mine, de vorbit e 
prea  obosit  să  mai  vorbească,  poate  scoate 
doar  gemete,  dar  ele  îl  fac  și  mai  trist.  Se 
chinuie  să-și  amintească  un  banc,  dar  nu-și 
poate controla memoria, memoria îl obligă să 
se uite la scena în care vărul  său îi  spune că 
frigul ca factor extern provoacă tot timpul vise 
plăcute, pe când arșița coșmaruri; mai bine că 
mi-am amintit  asta  decât  un banc,  își  spune, 
încep să nu mai simt durerea, încep să mă simt 
mai bine.

Nu mai suportă și intervine: ar putea să nu 
mai enumere atât toate dățile în care i-am spus 
cum  se  pune  coarba  după  ce  scoate  apa. 
Coarba a fost pusă greșit și pace, însă când o 
să mai facă cu el exerciții  la română dacă tot 
timpul  face  altceva  când  trebuie  să  facă 
exerciții  în  afară  de  exerciții?  Fie  se joacă  cu 
pixul,  fie  desenează,  fie  pur  și  simplu  se 
gândește  la  altceva,  parcă  anume  ca  să  se 
revolte că face exerciții  și  acum e la 15 metri 
sub  pământ  în  loc  să  facă  exerciții.  În  ritmul 
ăsta  el  nu  poate  să  garanteze  că  trece  la 
română. „E vina lui, recunoaște mama lui, dar 
n-avem ce-i face...”

Deja  se  simte  relaxat,  simte  încet  cum  se 
scufundă  în  rece,  atinge  malul  de  pe  fundul 
fântânii: e ca nisipul de sub apa mării, mai fin 
încă, gândește, se ghemuiește, ar putea să se 

Petru Popa
Student în anul II la Facultatea de 
litere din cadrul U AIC Iași
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întindă, își amintește că vărul său îi spunea că 
se folosea ca tortură o cameră ca o cutie, ca 
un cub cu latura de un metru, sau chiar  mai 
puțin, unde erau închiși oameni, ca să nu stea 
nici  în picioare, nici  culcați, să stea tot timpul 
ghemuiți;  așa  se  simțea  și  el.  Dar  oare  în 
camera aia era o saltea așa de moale cum e 
sub mine, gândește?

„Dar  n-ar  trebui  să  chemăm  pompierii?” 
întreabă  mama  celui  aflat  la  15  metri  sub 
pământ.  Se  impacientează,  toți  se  impacien-
tează,  țipă,  gesticulează  violent,  se  iau  cu 
mâinile de cap...

Se  simte din  ce  în  ce  mai  bine,  ar  fi  așa 
frumos dacă s-ar putea întinde, tot ce vrea e să 
se întindă... Simte cum betonul este împins cu 
mâinile și cu picioarele și el se lungește..

El  vede durerea: apare în scenă ca un leu 
care sfâșie niște creștini în arenă sau ca un taur: 
Îi ia în coarne pe toți, îi aruncă, se izbesc de la 
zeci  de  metri  de  pământ,  apoi  îi  ia  iarăși  în 
coarne,  îi  învârte  în  aer,  după  care  îi  calcă 
nebunește în picioare, le urâțește fața, îi calcă 
pe burtă, îi face să nu mai poată sta drepți, nu 
mai  pot  sta  în  picioare,  stau  pe  jos,  se 
zvârcolesc ca niște matadori pe care i-au călcat 
taurii  de  5  ani  în  picioare,  urlă,  nu-și  găsesc 
alinarea unul în brațele celuilalt și se resping cu 
violență... la el durerea vine ca un șarpe uriaș, 
se unduiește pe lângă el, îi ajunge la gât și cu o 
mișcare  bruscă  îl  strânge  cu  toată  puterea, 

reușind  să-l  stoarcă  de  șuvoaie  de  lacrimi, 
simte  în  gât  presiunea  pitonului,  încearcă 
disperat să respire, se îneacă, se opintește.

După un timp...
Pompierul...  Se uită la ei  cu neîncredere și 

clatină dezamăgit  din  cap.  Se apropie  de  el, 
are ochii  triști  și  exclamă cu durere: „Îmi pare 
atât de rău de copiii care se îneacă în fântâni! 
De-atâta  amar  de  vreme  n-am  salvat  pe 
niciunul, se uită în depărtare de parcă ar vedea 
scenele  trecându-i  prin  fața  ochilor  și  le-ar 
comenta: părinții întotdeauna se ceartă cine nu 
a pus bine coarba, în timp ce ei zac la zeci de 
metri sub pământ. Ar trebui ca imediat după ce 
au căzut  să îi  strige,  să  vorbească  cu  ei:  i-ar 
purta pe cuvinte ca pe brațe; din păcate în ziua 
de azi fântânile sunt atât de adânci încât nu li 
se vede fundul și de aceea ar trebui să bage o 
lanternă  în  fântână  și  să  le  facă  lumină:  s-ar 
agăța de lumină ca de o frânghie; ar trebui să 
mă cheme pe mine mai repede și în timp ce eu 
sunt  pe  drum  să  le  vorbească,  să  le  facă 
lumină... dar cum ajung prea târziu, nici nu mai 
cobor  după  ei  în  fântână,  pentru  că  astăzi 
fântânile sunt așa de strâmte încât n-are rost să 
mă chinui să-l  scot. Pompierul  pleacă agale...” 
Rămas singur, gândește: „În sfârșit, sufăr  și  eu 
pentru ceva real, nu pentru o idee care să nu 
fie a mea: s-a înecat vărul meu într-o fântână.”

© foto: Diana Ionela Nimirceag
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Alex Dima s-a născut în anul de grație 1976, pe 19 noiembrie, puțin după miezul nopții,  
„stricându-le astfel  somnul  doctorilor de la gardă”. A făcut și  facultate și  postuniversitară, 
ajungând,  la  început  de  mileniu,  profesor.  După  ce  părăsește  învățământul,  ajunge  la  o  
selecție pentru reporteri, la Realitatea TV. După un an de „prigoană” a fost racolat de ProTv și  
este reporter al emisiunii România te iubesc.

Pe data de 11 septembrie am aflat că există posibilitatea să îi iau un interviu, în ziua urmă-
toare. Am primit  vestea cu entuziasm, având în vedere că nu știam ce îmi pregătește ziua 
ulterioară.  Întrucât  am fost  anunțată că  voi  fi  informată din timp cu privire  la  acordul  sau  
dezacordul lui de a-mi fi interlocutor în interviu, am trăit relaxată cu gândul că voi avea timp să  
îmi  pregătesc  întrebările.  Ei  bine,  în  mod  ironic,  nu  a  fost  așa.  Aveam  doar  jumătate  din 
interviu  pregătit,  în  momentul  în  care  am fost  sunată și  anunțată că  în  aproximativ  o  oră 
trebuie să mă prezint la sediul ProTv. Desigur că nu mi-am permis să spun că îmi este aproape 
imposibil să fac acest lucru, având în vedere că drumul până acolo urma, în mod normal, să îmi  
ia o oră și câteva minute. Așa a început mica mea „aventură”.

Am plecat în cinci minute de acasă, îmbrăcată cu primele haine pe care le-am găsit, aspect 
ce  deja  începea  să  mă enerveze.  Am ajuns  la  metrou.  În  mod evident,  am pierdut  primul 
metrou. În stație am început să scriu câteva întrebări, întrebări ce-și pierdeau sensul în capul  
meu. Urcată în metrou, nu am rămas șocată când am văzut că pixul a încetat să mai scrie.  
Desigur că nimeni nu avea nici un pix în vagonul meu. Amuzant, nu? Stația următoare, când în  
sfârșit am găsit un pix, am rămas fără loc. Nu este un sentiment tocmai plăcut să încerci să scrii  
pe spatele unui străin, care nu putea sta locului. Am fost nevoită să înapoiez acel pix roz, care  
m-a ajutat destul de mult, chiar atunci când mai aveam de scris ultima întrebare, la care am și  
renunțat, de altfel. Totul părea să se rezolve și inima mea să nu mai bată nebunește, când am  
remarcat că nu am baterii la reportofon. Mai aveam 15 minute să ajung la destinație, metroul  
încercând parcă să mă oprească. De fapt, chiar s-a oprit, făcându-mă să mai pierd cinci minute. 
Având  în vedere  că mai erau  doar  10 minute rămase, m-am  dus la singurul magazin pe  care 
l-am văzut, găsind acolo bateriile de care aveam nevoie, în mod șocant! Zâmbetul meu ciudat  
probabil că l-a făcut să-și dea seama că nu eram tocmai în apele mele, dar trecând peste aceste 
detalii, interviul a avut loc cu succes! (Andelija Milas)

Andelija  Milas: Ce v-a determinat să vă impli-
cați în jurnalism?
Alex Dima: Să mă implic în jurnalism? Adică să 
mă apuc de jurnalism. Am ajuns în jurnalism așa, 
din întâmplare. (Râde) Eu nu mă pregătisem. Nu 
am studii de specialitate, sau n-am avut, dar știi 
cum e,  viața  te  duce...  Avem noi  impresia  că 
înotăm în direcția în care vrem, dar m-a dus va-
lul.  M-am  dus  la  un  casting,  după  ce  termi-
nasem  facultatea.  Am predat  un  an  și  m-am 
gândit să încerc. Îmi plăcea foarte mult ce ve-
deam. Aveam un post de radio pe vremuri, pe 
lângă  mine,  când  eram  student,  și  mă  uitam 
acolo și mi se părea ceva atât de magic, să știu 
că niște oameni lucrează acolo și eu îi aud din 
casă. M-am dus, am dat interviul, m-au luat și 
uite-mă în jurnalism!

Ați  întâlnit  tineri  care  să  spună „România,  te 
iubesc!”, iar în caz că i-ați întâlnit, au avut ei o 
justificare pentru afirmația lor?
Am întâlnit  tineri  care  să  spună  „România,  te 
iubesc!” Și cred că o spuneau și nu doar așa, să 
se afle în treabă, pentru că eu cred că grâul din 
țara  asta...  Și  eu  spun  uneori  „România,  te 
iubesc!”,  iar atunci când ești  tânăr, ca să revin, 
cred că majoritatea lucrurilor ți se par frumoase. 
Tinerii pe care i-am găsit spuneau sincer „Româ-
nia, te iubesc!”  și  sper să rămână cu afirmația 
asta până la final. Chiar dacă la un moment dat 
ajung să nu mai spună asta, avem datoria nu 
neapărat să iubim, ci să facem lucrurile în așa 
fel, în locul ăsta, încât să fie de iubit.

Interviu realizat d e Andelija M
ilas, 

elevă la LN
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Românii  nu  mai  dau  dovadă  de  același 
patriotism ca pe vremuri, cel puțin din punctul 
meu  de  vedere.  Sunteți  de  acord?  Eu  fac 
această afirmație pentru că mai tot timpul aud 
oameni  spunând că  ei  vor  să  plece  din  țara 
asta sau că nu o suportă.
Trăim într-o  vreme a globalizării, în care grani-
țele sunt deschise și oamenii pot să aleagă unde 
vor  să  trăiască.  Atunci,  treaba asta  cu  patrio-
tismul este mai mult sau mai puțin reală. Cred că 
suntem la fel de patrioți ca și pe vremuri. Poate 
că ne-am mai diluat puțin patriotismul, dar ce 
înțelegi prin patriotism? Că acum 100 sau 200 
de ani ieșeau la luptă și dădeau cu sabia? Să nu 
uităm că, de cele mai multe ori, nu făceau trea-
ba asta din plăcere. Dacă îți  aduci  aminte din 
literatură sau istorie, nu era o plăcere să vină să 
te ia cu arcanul și să te ducă la oaste. În cazul 
ăsta, poate că patriotismul... Adică, dacă traduci 
patriotismul  prin  treaba  asta,  înțelegi?  Odată 
aflat  pe câmpul de luptă,  nu aveai  altceva de 
făcut decât să lupți. De fugit, dacă fugeai dădeai 
tot de ai tăi în spate și îți luau capul, iar în față 
dacă te duceai, ți-l  luau ceilalți  și atunci deve-
neai, din start, patriot. Dădeai și tu în stânga și 
în dreapta din sabia aia. (Râde) Mă repet, cred 
că suntem la fel de patrioți ca acum cinci ani sau 
10 ani.

Care  este  opinia  dumneavoastră  legată  de 
resursele  culturale  ale  țării?  Le  exploatăm  la 
adevărata lor valoare?
Ei bine, aici discuția ar putea fi foarte lungă. Eu 
cred că nu exploatăm resursele culturale și ne-
am putea referi la oameni, la locuri, la diverse 
fapte sau întâmplări care s-au petrecut aici sau 
chiar diferite obiecte care țin de cultură, dar noi 
nu  prea  le  exploatăm.  Sunt  mulți  oameni  de 
cultură pe care îi avem și pe care, din păcate, nu 
îi scoatem în față și nu îi apreciem. Sunt oameni 
de cultură care ar merita o statuie, dar repet, noi 
nu  îi  apreciem  la  adevărata  lor  valoare.  Sunt 
scriitori, oameni de teatru, oameni de film, cân-
tăreți sau oameni care gândesc, dar, din păcate, 
și  asta  o  spun  cu  o  oarecare  amărăciune,  îi 
scoatem în față și îi plângem abia atunci când 
nu  mai  sunt.  Dacă  ai  observat,  atunci  când 

cineva pleacă dintre noi, toată lumea începe să 
spună „Vai, ce mare om a fost și ce a făcut!”. Dar 
probabil că așa suntem noi, mai ignoranți, și ne 
dăm  seama  de  ce  avem  abia  după  ce  am 
pierdut acel ceva.  

Ați  făcut  Seminarul  și  Facultatea de Teologie, 
fiind  chiar  și  profesor  de  religie.  Cum a  fost 
când ați trecut de la o meserie la alta?
Oh, păi nu a fost o trecere, nici grea, nici ușoară. 
În  teologie,  tot  înspre  oameni  te  îndrepți  și 
lucrezi cu ei, iar aici tot cu oameni lucrezi. Facul-
tatea și liceul m-au ajutat foarte mult, pentru că 
acolo  am avut  cursuri  de  specialitate  care  te 
învățau să vorbești liber, întrucât așa vorbește un 
preot. El le ține oamenilor predici și tot acolo te 
învață  momentele  dintr-o  predică,  unde  să 
începi, unde să te duci, care-i punctul culminant 
sau ce vrei să transmiți. Toate lucrurile acestea 
m-au avantajat și m-au ajutat, iar trecerea nu a 
fost... A fost totuși o trecere, pentru că am trecut 
dintr-o tabără în alta, dar Dumnezeu este și al 
meu și al tău, și al preotului și al jurnalistului. Am 
rămas totuși în biserică. Am foarte mulți prieteni 
preoți  și contactul cu  oamenii  din biserica nu 
l-am pierdut, din fericire.

Ce  sfaturi  aveți  pentru  tinerii  ce  își  doresc  o 
carieră în jurnalism?
Meseria asta trebuie să vrei s-o faci și trebuie să 
te gândești foarte bine, atunci când te duci într-
o școală sau o facultate de jurnalism, dacă vrei 
cu adevărat să o faci sau dacă îți place. Cred că 
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e valabil pentru orice meserie ți-ai alege, dar aici 
se simte... Una e să lucrezi pe calculator și una e 
să lucrezi  în meseria asta. Aici  se simte foarte 
ușor dacă unui om îi place sau nu îi place ceea 
ce face, pentru că el transmite ceva. Atunci când 
transmiți  se vede dacă tu trăiești  cu adevărat. 
De multe ori, chiar ăsta fiind secretul emisiunii la 
care lucrez, noi nu transmitem doar informații. 
Transmitem  atitudine,  bucurie,  compasiune; 
toate acestea nu le poți  transmite dacă nu îți 
place meseria asta. Dacă crezi că poți face toate 
astea, apucă-te! Dacă nu, nu. Eu, când am intrat 
în jurnalism, am întâlnit la vremea respectivă un 
jurnalist foarte mare. Cred că a fost primul sau 
al  doilea interviu pe care l-am făcut.  De fapt, 
primul interviu l-am făcut cu Iliescu. Eram atât 
de emoționat  și  tremuram tot  și  atunci  omul 
mi-a zis, ce-i drept, în niște cuvinte foarte româ-
nești care nu sunt de pus într-o revistă: dacă nu 
ai o anumită parte a corpului, nu te apuca de 
treaba asta. (Râde) Nu e tocmai de pus în re-
vistă, dar omul mi-a zis că trebuie să am... curaj. 
Ți-am zis că eram și tânăr și la început, dar în 

timp îți  dai  seama că într-adevăr trebuie să ai 
curaj ca să faci ceea ce facem noi. Ne ducem în 
locuri în care oamenii nu sunt tocmai prietenoși, 
unde oamenii nu sunt tocmai cinstiți, unde oa-
menii nu sunt de treabă și atunci  îți  trebuie și 
puțin curaj. 

Este ușor de remarcat că un număr mult prea 
mare de tineri sunt dependenți de jocuri video 
și  Internet.  Cum i-ați  determina dvs.  să  înțe-
leagă că  se află  pe o cale  greșită?  Legat  de 
Internet, știm cu toții că avem nevoie de el, dar 
nu  vi  se  pare  că  tinerii  aceștia  dependenți 
parcă nu mai fac diferența între real și virtual?
Știi, îmi aduc aminte că era un împărat sau cine-
va care a răsturnat vinul și fiind întrebat de ce îl 
răstoarnă, el a răspuns: „Decât să mă răstoarne 
el pe mine, mai bine îl răstorn eu pe el.” Așa este 
și cu Internetul. Decât să „te răstoarne” el, mai 
bine ai tăria și închide-l. Este foarte ușor să cazi 
în plasa asta, pentru că este cea mai ieftină dis-
tracție.  Te  distrezi  atunci  când te  întâlnești  cu 
prietenii, te distrezi dacă urci pe munte, te dis-
trezi  dacă  faci  sport,  dar  asta  este  cea  mai 
ieftină și ușoară metodă de a te distra. Te costă 
patru sau cinci  euro un abonament pe lună și 
poți sta acasă, în pat, și ai senzația că te distrezi. 
Repet,  ai  doar  senzația  că  te  distrezi.  Te  poți 
distra, dar la un moment dat pierzi realitatea și 
pierzi contactul cu ce este în jurul tău. Dacă aș 
avea acces la un astfel  de tânăr,  care se află 
într-o stare de dependență, aș încerca să îl iau și 
să îl duc pe munte și să îl țin acolo două sau trei 
zile.  Să stea cu mine și să îi  arăt cum poți  să 
trăiești liber, departe de orice gadget. L-aș duce 
în locuri unde oamenii sunt faini, aș încerca să îl 
scot  din starea aia.  Sper  să nu ajungă copilul 
meu, de exemplu, așa. Dar dacă aș avea un ast-
fel de copil, în calitate de părinte asta aș face. 
Dacă aș avea un frate, în calitate de frate asta aș 
face. Sfatul ar fi să dea o apăsare de buton și să 
închidă tot, să se uite puțin în jur, pentru că viața 
este aici. Acolo e ceva virtual și dacă te trans-
formi într-o chestie virtuală, la un moment dat 
asta vei deveni. O persoană care nu mai con-
tează pentru restul, pentru că se închide. Și să 
știi  că la noi  nu este asta tocmai o problemă, 
dar am văzut niște documentare de prin Japo-
nia,  unde pur  și  simplu  ajungeau la  obeziate, 
ajungeau la un soi  de sălbăticie  și  sper să nu 
apucăm și  noi  pe  căi  din  astea,  dar  e  foarte 
dificil.  Mă  repet  când  spun  că  este  cea  mai 
ușoară formă de distracție. Dai click și  nu mai 
urci  pe munte,  ci  îl  ai  în  cameră.  O altă  pro-
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blemă este că foarte mulți oameni își pierd viața 
în jocuri. Am avut o vreme când, și eu, nu eram 
tocmai  dependent,  dar  jucam  foarte  mult  în 
rețea și,  la un moment dat,  când am ieșit  din 
casă,  prima chestie pe care am făcut-o ieșind 
din casă a fost să mă uit pe clădirea de alături. 
Atunci  mi-am dat  seama: „Hopa,  stai  că înce-
pem să le amestecăm”, așa că m-am oprit. 

Ce anume v-a impresionat și ce v-a displăcut? 
Din orice punct de vedere. Știm că v-ați plim-
bat cam prin toată țara.
Hm, mai bine zis, am alergat. De plăcut îmi plac 
multe și poate la fel de multe îmi displac. În pri-
mul rând, în țara asta avem peisaje foarte fru-
moase. Avem munți, mare, deltă, păduri, peșteri, 
râuri și foarte multe locuri superbe. Avem pod-
gorii,  dealuri  și  multe  alte  locuri  frumoase,  de 
văzut. De asemenea, avem oameni foarte faini. 
Avem oameni gospodari, și asta nu sună doar 
așa,  ca într-o baladă.  Chiar  avem,  și  sunt  oa-
meni, doar trebuie să îi vezi. Dacă vrei să vezi 
doar grâul, vezi doar grâul. Dacă nu, poți vedea 
și lucrurile frumoase. Avem Bucovina, care este 
foarte  frumoasă.  Acolo  am  întâlnit  oameni 
minunați.  Mai  avem și  Maramureșul,  unde  iar 
avem oameni faini. Oameni minunați sunt și în 
jurul nostru, pe stradă, niște oameni pe care nu 
îi  obligă  nimeni  să  facă  treaba asta  și,  totuși, 
ajută copii sau oameni bolnavi, și pur și simplu 
fac  treaba asta  din  voluntariat.  Sunt  voluntari. 
Oamenii ăștia sunt de apreciat și ar trebui să ne 
mândrim cu ei. Trebuie să ne mândrim cu locu-
rile din țara asta și cu oamenii din ea. 

Dacă mă uit  la  astfel  de locuri  și  la  astfel  de 
oameni, devin optimist. Acum, lucrurile care îmi 
displac,  și  ele  sunt  multe.  Nu-mi  place,  și  e 
destul  de  răspândită  treaba,  de  oamenii  care 
mănâncă semințe în parc și fac mizerie. Nu-mi 
plac  oamenii  care  scuipă,  cei  care  își  aruncă 
țigările pe jos sau aruncă lucruri din mașină. Nu-
mi plac curțile murdare, iar ăsta-i primul aspect 
pe care îl vezi. Pe urmă, nu-mi plac oamenii care 
fură și oamenii care sunt neserioși. 

Ce  părere  aveți  despre  faptul  că  majoritatea 
românilor  pretind  că  sunt  credincioși,  dar,  în 
același  timp,  la  evenimentele  religioase  se 
comportă într-o manieră necivilizată, aspect ce 
contrazice ceea ce pretind ei.
Oh, da.  Păi  este puțin complicat.  Cred că oa-
menii  ăștia care se duc la moaște și  ajung cu 
capul spart acasă sau cu mâini rupte, de fapt nu 
sunt credincioși.  Ei  confundă credința și  religia 
cu... Habar n-am cu ce, dar Dumnezeu nu stă 
acolo. Nu trebuie să dai din coate și să te îm-
pingi ca să ajungi să te vadă Dumnezeu. El te 
vede dacă îi dai unui om o felie de pâine, dacă 
ești  un om bun, dacă sufletul tău și mintea ta 
sunt curate, nu dacă te duci și ai punctat, pentru 
că nu suntem într-un  game. Am punctat  șase 
sfinți și nu am fost primul, dar am fost în primii 
zece, deci sunt aproape campion la treaba asta. 
Este  aiurea...  Nu  știu  ce-i  în  capul  acestor 
oameni,  dar  probabil  că  nu  este  mare  lucru. 
Sincer, nu poți să te duci și să te bați, să rănești 
alți oameni și să provoci suferința celor de lângă 
tine, încercând să ajungi la Dumnezeu. Nu este 
acolo. Mă rog, este și acolo, dar nu așa ajungi la 
El. În primul rând, ajungi la Dumnezeu din tine. 
Acolo trebuie să îl  caute prima dată, apoi să-l 
caute  prin  mănăstiri,  dacă  pui  așa  o  paralelă 
între îmbulzeala de la moaște și îmbulzeala de la 
tigăi cu preț redus de la un centru comercial - 
este  la  fel.  Și,  dacă  te  uiți,  oamenii  sunt  cam 
aceiași. Fac parte cam din aceeași categorie de 
oameni. Nu știu, probabil sunt niște oameni cu 
probleme, care vor reduceri. „S-au băgat redu-
ceri  la  Dumnezeu,  poftiți!  Acum  și  în  rate!” 
(Râde) Îți dai seama că oamenii ăia probabil că 
se întorc acasă cu o oarecare mulțumire și niște 
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vânătăi,  ca  de  la  lupte.  Ne-am  luptat  pentru 
creștinism.  „Am  fost  într-o  cruciadă  la  Iași,  la 
cuvioasa  Parascheva  și  m-am întors  cu  geaca 
ruptă.”  De asemenea, foarte complicat este să 
încerci  să  le  explici.  Toate  băbismele astea  pe 
care le avem și noi și alții... Te duci într-o biserică 
și  deja dai  peste două sau trei  persoane care 
„știu cum se face”. „Nu sta aici, stai la stânga! Nu 
sta la stânga, stai la dreapta! Prima dată te duci 
la icoana X și abia apoi la icoana Y! Acum stai în 
genunchi,  acum stai  în  picioare”.  Dar  lasă-mă, 
frate, să comunic eu cu Dumnezeu și tu ia-ți re-
gulile și scrie o carte. (Râde). 

Ce  considerați  că  ar  trebui  să  facem  noi, 
individual,  pentru  a  spera  la  o  țară  mai  fru-
moasă, mai bogată și mai puternică din punct 
de vedere economic?
Ca să avem o țară mai bogată și să fim noi mai 
bogați trebuie să facem multe. În primul rând, 
cred că trebuie să muncim. Eu întâlnesc foarte 
mulți oameni care se vaită că sunt săraci și că le 
merge prost, dar atunci când încerci să le oferi o 
alternativă,  la  modul  „Uite,  am aici  în  curte  o 
grămadă de pământ, că am făcut nu știu ce și a 
rămas aici  în  curte”.  Cazul  ăsta  l-am pățit  eu. 
Două  săptămâni  m-am  chinuit  să  găsesc  pe 
cineva să ia pământul ăla de acolo și să îl ducă 

undeva. Dar dacă stai și ieși din curte și vorbești 
cu oamenii, toți se vaită: „Viața-i foarte compli-
cată  și  e  greu să  găsești  de  muncă și  nu  au 
bani...”  Asta cred că ar fi  soluția.  Să facem un 
duș rece, o analiză ca să vedem unde suntem și 
să vedem ce putem face de aici în viitor. Ce am 
făcut în trecut este egal  cu zero, nu mai con-
tează. Dacă am putea da timpul înapoi, probabil 
că  eu  nu aș  mai  face  credit  la  bancă.  (Râde) 
Cum  avem  privirea  înainte  și  viitorul  înainte, 
okay, aici suntem, tragem linie și ne facem cal-
culul. Cred că asta ar fi soluția: să muncim și să 
găsim soluții, în așa fel încât să și facem ceea ce 
ne place. Uite, am fost în America și am găsit un 
om, român, dar care antrenează acolo vedete. E 
celebru  în  America  și  omul  spunea:  „Succesul 
meu nu stă neapărat în faptul că eu îi pregătesc 
fizic,  ci  că  îi  pregătesc  psihic  și  încerc  să  îi 
transform în niște învingători.” Dacă tu te duci la 
muncă și  nu îți  place ce faci  și  te  duci  acolo, 
zicând „Aoleu, mă duc la job!” și ai o dimineață 
proastă, te apuci de treabă și pe urmă timp de 
opt sau zece ore tu te gândești la cât de nasol e 

„În general, cel mai greu este atunci când 
te izbești de refuzul autorităților, care, 

deși dețin informații, refuză să vorbească. 
E foarte greu de ajuns la acești oameni, 
trimiți mail-uri peste mail-uri, stabilești 

întâlniri, dar la final se ascund în birourile 
baricadate de paznici. Încerc să mă 

controlez, să mă comport ca un 
profesionist, să fiu obiectiv dar... tare e 

greu. Te revoltă nepăsarea, dezinteresul și 
indolența unor oameni plătiți din banii 

publici, care ar trebui să-și facă datoria, să 
muncească în definitiv. Din câte se pare, 

nu fac nimic”.
(http://www.protvmagazin.ro/lifestyle/interviu/a6440382-romania-te-iubesc)
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acolo, și îți dorești să ajungi acasă, atunci viața 
ta e pierdută. Trebuie să găsești un loc în care să 
te simți bine. Caută-l! Sau să încerci  măcar să 
găsești un loc de unde ai putea scoate frumosul 
și plăcutul. Să nu îți pierzi viața! Nu mai știu care 
a fost întrebarea, dar uite că am ajuns în Ame-
rica! (Râde) 

Care este părerea dumneavoastră cu privire la 
învățământul românesc? Ar trebui ceva schim-
bat? 
Of, și aici este o groază de vorbit! Eu am predat 
un an  de zile  și  pot  spune că  sunt  multe  de 
schimbat în învățământul românesc. Pornind de 
la selecția oamenilor, ajungând până la sistem, 
sau invers, pornind de la sistem și așa ajungi să 
faci  o  selecție  bună  a  celor  care  predau.  Să 
ajungi să faci  o selecție  bună și  să ai  oameni 
buni la catedră, trebuie să găsești o modalitate 
și de a-i sprijini financiar. Oamenii care predau în 
țara asta, profesorii, cred că se află printre cei cu 
salarii  foarte  mici.  Când  am  predat  eu,  prin 
2000,  câștigam  70  de  dolari  pe  lună.  Acum, 
uitându-mă în urmă, nici nu îmi vine să cred și 
îmi aduc aminte cam cum trăiam eu cu 70 de 
dolari.  Este  foarte,  foarte  greu  să  trăiești  cu 
atâția bani. Atât era salariul pentru un profesor 
debutant. Dacă nu îți  place treaba asta, îți  dai 
seama ce  se  întâmplă  la  catedră.  Din  fericire, 
mie mi-a plăcut foarte mult să predau și să mă 
înțeleg cu copiii, pentru ca ei să vină la mine ca 
la un dascăl. Când era vorba de bani, era incre-
dibil. Asta trebuie schimbat în sistem, în selecția 
cadrelor,  iar ca să ai  cadre bune, trebuie să le 
plătești.  Nu știu care ar fi  soluția,  pentru că și 
aici, dacă am avea bani în buget, le-am da bani 
și toate lucrurile ar fi minunate. Mi-aduc aminte 
că se suna de intrare și profesorii  întârziau, se 
suna de ieșire și ei plecau înainte, dar am văzut 
și oameni cu pasiune, oameni care făceau me-
seria asta de zeci de ani sau oameni tineri care 
o făceau tot cu pasiune. Problema se învârte la 
oamenii de genul ăsta. Dacă ai un profesor de 
matematică prost și fără chef, poți spune că ai 
distrus un copil. Dacă ai și un profesor de limba 
română la fel, chiar că l-ai distrus de tot. Și dacă 
mai  aduni  încă  două  trei  materii,  copilul  ăla 

pierde ritmul,  asta-i  problema.  El  trebuie ținut 
constant  într-un  ritm,  să-i  predai...  Dacă  ți-a 
pierdut niște semestre sau niște ani de învăță-
mânt, poți spune: „La revedere!” L-ai pierdut. El 
nu va mai înțelege nimic din materia respectivă. 
Chiar dacă după un an îi vine un profesor bun, 
probabil că o să recupereze, dar îi va fi foarte 
greu.

Ar trebui să existe diferențe între mentalitatea 
oamenilor de la oraș și cea a oamenilor de la 
țară? Eu tind să cred că există.
Nu, n-ar trebui să existe o mentalitate a omului 
de la oraș și una a omului de la țară. Ar trebui să 
existe o conștientizare a situației în care te afli. 
Eu sunt la oraș și pot să fac asta, iar eu sunt la 
țară și  pot,  la rândul meu, să fac asta.  Ideea 
este să fii mândru de locul din care vii și din care 
trăiești. Eu trăiesc de mulți ani la oraș, dar copi-
lăria mi-am petrecut-o la țară.  De foarte mult 
timp, în toți acești ani am tânjit după mutarea la 
țară, încă tânjesc și probabil că într-o bună zi se 
va întâmpla, pentru că și orașul are farmecul lui, 
dar  și  țara  are  farmecul  ei!  Orașul  îți  spală 
creierul într-un fel și țara îți spală creierul într-un 
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alt fel. Atunci, ce pot să zic, fiecare cu farmecul 
lui.  Cred că nu ar  trebui  să existe o diferență 
între cele două mentalități. 

Care considerați că sunt resursele naturale ale 
țării, de asemenea, neexploatate?
Resursele naturale? Păi, mai avem ceva resurse, 
dacă nu le-au vândut ăștia. Petrolul l-au dat. Se 
pregătesc  să  dea  și  aurul.  Mai  avem  resurse. 
Cred  că  principala  resursă  a  acestei  țări  sunt 
oamenii, și ce e în pământ sau sub pământ, dar 
oamenii sunt valoarea acestei țări. Iar dacă este 
totuși  să  vorbim  despre  resurse,  chiar  acum 
pregătesc un material despre agricultură. Dacă 
în  România  s-ar  face  agricultura  cu  cap,  am 
putea hrăni 80 de milioane de oameni, adică de 
trei, patru ori cât avem noi în țară. Vin oameni 
din alte țări și cumpără aici pământ, pentru că 
aici pământul este ieftin, iar ei își dau seama de 
resursele țării noastre. Avem aur în munți și sper 
să rămână acolo, iar dacă nu rămâne acolo, cel 
puțin să îl scoatem noi. De asemenea, mai avem 
petrol pe care sper să îl scoatem tot noi. 

Care este principalul mesaj pe care îl transmi-
teți  publicului,  prin  intermediul  emisiunii  „Ro-
mânia, te iubesc!”?
Încercăm  să  schimbăm  lucrurile  cu  emisiunea 
asta. Misiunea noastră stă în mai multe aspecte. 
În  primul  rând,  informăm! Încercăm să schim-
băm legi,  să  conștientizăm și,  mai  mult  decât 
atât,  încercam să schimbăm mentalități,  dar  și 
legi și „slavă cerului!”,  am reușit să mai schim-
băm câteva. Schimbăm legi, schimbăm oameni 
din funcții, dar degeaba schimbi o lege, dacă nu 
îi schimbi mentalitatea. Degeaba pui o lege „Nu 
mai scuipa pe stradă!”, dacă nu schimbi mentali-
tatea. În cazul ăsta, asta încercăm să transmitem 
noi și  să facem. Transmitem bucurie și  tristețe. 
Transmitem stări. Eu asta îți spun, că eu încerc cu 
adevărat să îți transmit acasă, ceea ce se întâm-
plă în locul ăla. Dacă în locul ăla oamenii suferă 
de frig... Astă iarnă am tot transmis și, la un mo-
ment dat începusem să mă simt ridicol, pentru 
că eu transmiteam de acolo și spuneam: „Vai, ce 
greu  este  aici!”  și  într-adevăr  ne  era  și  nouă 
greu, dar eu eram echipat, eu aveam o mașină 
de teren care putea să stea cu căldura pornită, 
cel puțin atunci când aveam mașină, pentru că 
am mers și mulți kilometri pe jos și nu am mai 
avut nimic. Într-o zi am zis: „Ok, trebuie neapă-
rat să stăm cu niște oameni în casă și să vedem 
ce simt ei și de ce se vaită.” Așa că într-o noapte 
am dormit, iar când ne-am culcat erau -4 grade. 
Seara măsuraserăm temperatura cu un i-phone, 
iar dimineața când am încercat să măsurăm iar, 
telefonul  crăpase.  Era  foarte,  foarte  frig,  iar 
dimineața am putut într-adevăr să transmit un 
mesaj viu de acolo, pentru că eu eram înghețat 
de frig, înțelegi? Eram mort  de frig și  nu mai 
eram  un  corespondent  care  privește  de  pe 
margine, ci eram de acolo, dintre ei. Ăsta e unul 
dintre  secretele  acestei  meserii,  să  transmiți 
starea de acolo. Dacă este la o nuntă, te bucuri 
cu nuntașii și transmiți bucuria de acolo. Nu poți 
să te uiți la o nuntă și să fii la fel de vesel ca la o 
înmormântare, sau invers. Asta facem și sper să 
ne  mai  ține  puterile  să  o  facem  mulți  ani  în 
continuare. 
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Program

Luni 1 octombrie
●Expoziție „Toamna, Muzica & Doamna” la 
Casa  de  Cultură  Negrești  (prof.  Pavel 
Răducu Eremei)

Marți 2 octombrie
●Spectacol  de teatru cu  piesa „Adunarea 
femeilor” (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bâr-
lad) la Casa de Cultură Negrești 

Miercuri 3 octombrie
●Spectacol pentru copii – „Capra cu trei iezi”
●„Hansel și Grethel” (Teatrul de Marionete „Aș-
chiuță” din Huși)  la Casa de Cultură Negrești

Joi 4 octombrie
●„Biblioteca mai aproape de tine” - activitate la 
Biblioteca Orășenească „Ion Macarovici” din Ne-
grești  (prezentarea  serviciilor  oferite  de  bibli-
otecă,  expoziție de carte Zaharia Stancu, pro-
iecție de filme artistice și documentare)
●„Personalități negreștene de ieri și de azi” (prof. 
Lucica Vargan, prof. Teodora Vargan) – la Liceul 
Tehnologic „Nicolae Iorga”
●Concurs  de  cultură  generală  „Care  pe  care” 
(prof. Mona Calciu, prof. Lăcrămioara Frățiman, 
prof. Laura Casian)

Vineri 5 octombrie
● Întâlnire a poetului vasluian Mihai Apostu și a 
invitaților săi (Corneliu Bichineț, Dumitru Buzatu 
și  Florin  Onică)  cu  elevii  și  tinerii  creatori  din 
Negrești la  Biblioteca Orășenească „Ion Maca-
rovici” din Negrești 
●„Ipostaze feminine în literatură”  (prof.  Angela 
Secrieru) - la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”

Sâmbătă 6 octombrie
●  Campionat de streetball (prof. Geta Boitan) - 
la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”
●  Întrecere sportivă Cupa „Inter Frisbee” (prof. 
Costel  Boitan) la Sala de Sport a orașului Ne-
grești

Duminică 7 octombrie
●  Spectacol  folcloric  susținut  de  taraful  „Hora 
Negreșteană”,  dirijor  prof.  Gheorghiță  Stan, 
colaborator  muzical  –  Titi  Ursu.  Soliști:  Lili 
Ciortan, Mariana Carnariu, Doina Dărăban. (Ca-
sa de Cultură Negrești)
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INSOMNIE

Tot ce se-ntâmplă parcă nu-i de mine,
atât nesomn îmi circulă prin vene

și îmi repet mereu că nu e bine
să scriu la infinit poeme

cu iz de toamnă udă și pustie,
cu amăgiri în noaptea fără lună,

s-adun cuvinte într-o poezie
abstractă, nefirească, necomună.

Mai plâng c-o anumită parte-a minții
când tâmpla îmi refuză amânarea,

când albul din hârtie-l sparg cu dinții,
când îmi mănânc răspunsul și-ntrebarea:

de ce nu dorm în fiecare noapte,
de ce nu scriu în fiecare zi,

de ce mă plimb prin mine mai departe
și somnul nopții nu mi-l pot păzi!

Afară doar un sforăit de stradă,
iar se zvonește prematur lumină –

orele sunt mici, pleoapele vor să cadă,
sunt plin de nesomn și n-am nici o vină.

Tot ce se-ntâmplă parcă nu-i de mine,
atât nesomn îmi circulă prin vene

când îmi repet mereu că nu e bine
să scriu la infinit poeme.

ANALIZE

Până mai ieri îmi fugăream femeia
să-mi pună masa pe-un picior de plai
și să-mi recite-n zori din Odiseea
cu gura ei transfigurată-n nai.

Ce timpuri bune de-njunghiat pe seară
și de ieșit de-afară în afară,
și de săpat în genă cu lopeți,
orbește căutând cu lumânarea
un cromozom pierdut de Geți.

Până mai ieri ciobanii mioritici
împachetau legenda lor în ceară
și plănuiau toți trei să moară.

Dar astăzi tremură cetatea
lățindu-și toți pereții spre-năuntru.

Ce timpuri bune de ucis gomore,
de transformat anii în ore
și de schimbat turația la viață,
să scrii poeme lungi în cafenele
să le reciți fără să-ți fie greață.

Ce timpuri bune de întins iar coarda
și de zvârlit în univers cu barda.

Întâlnire   cu   poetul

Mihai  Apostu...
„Câteva repere ale activității mele literare...
Sunt autorul a șapte volume de versuri, un volum de proză, am publicat în trei 
antologii. În trecutul foarte apropiat am devenit membru al Uniunii Scriitorilor 
din România. Editez revista Ecouri Literare, o revistă care și-a făcut loc în 
circuitul literar al revistelor, inclusiv celor ieșene, și nu în ultimul rând, toate 
acestea am reușit să le fac și din poziția de președinte al Asociației Culturale 
„Poesis Moldaviae”, o asociație care, pe lângă faptul că editează această 
revistă, are în subordine, aș putea spune, și un cenaclu literar.” ...la B

ibli oteca O
ră șenească „

Ion M
acar ovici”

 din  N
egrești

© foto: Adnana  Marica

a consemnat Florin Onică
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Nu-ți uita telefonul, o să ai mare nevoie de 
el, iar dacă încerci să te autoconvingi că viața e 
ușoară și fără tehnologie, e ca și cum ai încerca 
să faci un preot să asculte death metal. Nu uita 
de teza la istorie, o să te descurci ca baba la box 
(cum obișnuiește tata  să spună).  Nu fă gluma 
aia  proastă  la  ora  de  franceză.  Doamna 
profesoară nu-ți va aprecia bunele intenții. Nu te 
mai gândi aiurea,  ai  nevoie de fiecare neuron 
liber  pentru  managementul  locomoției,  pentru 
că ești prea bleagă să știi să folosești trotuarul. 
De aia te împiedici tot la 10 minute. La prânz, 
cumpără-ți mai bine un iaurt, și nu te mai uita 
vreodată spre pungile cu Lay’s de sezon, dacă 
vrei  să  îți  păstrezi  intestinele...  la  căldură.  Și 
vorbesc  serios.  Nu  uita  de  ziua  colegei  de 
bancă. Și prin asta vreau să zic.. NU uita. Învață 
să mai spui „te rog”, și „mulțumesc”, și încetează 
să-ți exersezi glumele inteligente pe cine apuci. 
Nu toată lumea apreciază.

Dacă aș avea în fiecare dimineață un mic 
text de genul ăsta, scris de mine la sfârșitul zilei, 
viața mea ar fi un paradis. Sau cel puțin, o plajă 
mediteraneeană  liniștită.  Și  pot  numi  multe 
persoane  în  aceeași  situație  cu  mine.  E  Ics 
Icsulescu, și Igrec Igrecescu, și... da, bine. Nu  e 
nimeni. Sunt cea mai uitucă persoană pe care o 
știu. Și mi-e rușine de lucrul ăsta. Motivul pentru 
care împărtășesc  lucrul  ăsta  cu cei  ce vor  citi 
asta, e că sunt foarte puțini (și Domnul Onică se 
va supăra ca subapreciez revista în 3, 2, 1...), și 
probabil nu le pasă. 

Serios vorbind, aș vrea să-mi pot da sfaturi 
din când în când, și să am și tragerea de inimă 
să le respect, pentru că atunci când le aud de la 
alții, urechile mele au tendința de a se închide, și 
să se redeschidă atunci când consideră ele că le 
va plăcea ce aud. Și deși am multe defecte de 
genul  ăsta,  cum  ar  fi  lenea  (-cough,  cough- 
participarea selectivă), și sunt conștientă de ele, 
nu fac nimic spre a le schimba. Asta e firea mea, 
și uneori aș vrea sa mă schimb, însă.. Facebook-
ul pare, dintr-o dată, atât de ispititor...
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...Said no one, ever.  În continuarea articolului 
despre cum să-ți pui pe picioare propriul blog, vin 
cu un ghid legat de lepșele pasate între minunații 
locuitori ai blogosferei românești, și anume acele 
posturi cu întrebări originale primite de la Gigel, la 
care tre’ să răspunzi cât de jmeker și original poți 
tu, apoi să o pasezi mai departe, altui jmeker, cu 
răspunsuri jmekere și originale. 
Să începem.
1.When you look in the mirror, what’s the first 
thing you think about? 
Moari fetili (băiețili, după caz) când mă vedi.
2. How much cash do you have on you? 
Fără număr
3. What’s a word that rhymes with “TEST”? 
BEST
4. Favorite planet? 
Dintre toate planetele pe care le-am vizitat, să fiu 
sincer/ă, Venus mi s-a părut cea mai interesantă. 
Tot Roșul ăla...
5. Who is the 4th person on your missed call list 
on your cell phone? 
Mama.
6. What is your main ring tone on your phone? 
Da’ cine-I mare barosan?
7. What shirt are you wearing? 
Harmani original.
8. Do you “label” yourself? 
Jmeker și original.
9. Name the brand of your shoes you’re currently 
wearing? 
Naic.
11. What were you doing at midnight last night? 
Petrecere, evident! A țipat mama la mine să dau 
muzica mai încet până la ora 10.
12. What did your last text message you received 
on your cell say? 
Printzesah (printzuh) că mă adoră..
13. What’s a saying that you say a lot? 
Hei fata, torn un suc în tine?
14. Who told you they loved you last? 
Mama.
15. Last furry thing you touched? 
Covoru’.
16. How Many Drugs Have You Done In The Past 
three Days? 

Fără număăăr. Numa’ io șâ bunu’ Dumnezău știm 
câte cafele am băut.
17. How many rolls of film do you need to get 
developed? 
Niciunul. Am Niikoon !! Pot să fotografiez colțul 
mesei, sunt așa artistică!
18. Favorite age you have been so far? 
Copilăria... -sigh- Mi-e așa dor de zilele alea, când 
nu aveam probleme... M-am săturat de atâta 
suferință.. Părinții nu-mi cumpără iPhone 5, tre’ să 
mă mulțumesc cu 4... Iar băiatul ăla drăguț nu mă 
bagă în seamă... A zis că-s prea mainstream... Ce 
o mai însemna și asta?
19. Your worst enemy? 
Toată populația! Se știe.
20. What is your current desktop picture?
Aww, pisicuța aia drăguță, pe care nu aș hrăni-o 
când trec pe lângă ea pe stradă, dar o pun 
desktop, pentru că ador animalele.
22. If you had to choose between  a million  
bucks or  to  be able to change a major regret? 
Pfff, n-am regrete așa mari.
23. Do you like someone? 
STILL.
24. The last song you listened to? 
Skrillex – Nothing Else Matters.

Ce amuzante sunt lepșele!
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V-ați gândit vreodată cum ar fi dacă 
ați avea posibilitatea să vedeți cum 

este viața academică de student, cu 
toate implicațiile intra și extra-

universitare, înainte de a lua decizia de 
a susține admiterea la o universitate, 

fie ea de stat sau particulară?

Probabil că decizia proprie de a accede în 
învățământul  universitar,  pentru  început  ca 
studenți și ulterior ca aplicanți pentru masterat 
sau  doctorat,  ar  fi  luată  mai  obiectiv,  mai 
plauzibil  sau, pe scurt,  în cunoștință de cauză 
pentru că - nu-i  așa -  din interior lucrurile se 
văd altfel, devin comune și probabil visul de a 
deveni student este mai ușor de îndeplinit.

Răspunsul practic și pragmatic la întrebarea 
adresată  anterior  s-au  gândit  să-l  dea, 
transformându-l în realitate, un grup de studenți 
de  la  „Asociația  Tineret  Pentru  Iași”  care 
împreună  cu  Universitatea  Tehnică  „Gheorghe 
Asachi”  Iași,  Facultatea  de  Textile  Pielărie  și 
Management Industrial  și  Primăria Municipiului 
Iași au dezvoltat un proiect educațional pentru 
elevii  de  clasa  a  XII-a  din  învățământul 
preuniversitar tehnologic aflați în pragul deciziei 
de a accede în învățământul universitar.

Proiectul s-a numit „Student pentru o zi” și 
s-a  derulat  în  două  serii  în  perioadele  11-13 
noiembrie,  respectiv 14-16 noiembrie 2012, cu 
perioadă activă de trei zile pentru fiecare serie.

În cadrul proiectului au fost selectați elevi de 
la clasele a XII-a zi și a XIII-a la ruta progresivă, 

de la liceele tehnologice din regiunea Nord-Est 
(România)  din  localitățile  Vaslui  (Liceul 
Tehnologic  „Ștefan  Procopiu”),  Negrești  (Liceul 
Tehnologic „Nicolae Iorga”), Fălticeni, Roman și 
Focșani. 

Timp  de  trei  zile,  un  număr  de  150  de 
liceeni au participat la simularea procesului de 
predare-învățare  și  evaluare  desfășurat  la 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. 
Elevii  participanți  s-au  familiarizat   cu  viața 
academică  din  toate  punctele  de  vedere:  au 
simulat  modul  de  înscriere  și  admitere  la  o 
facultate  prin  completarea  de  formulare  de 
înscriere,  au  participat  la  cursuri  și  seminarii 
predate  de  profesori  din  cadrul  Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi”  Iași  - Facultatea de 
Textile și Management Industrial, și au susținut o 
mini-sesiune  de  examene.  Pe  lângă  aceste 
aspecte  strict  didactice,  elevii  participanți  în 
cadrul  proiectului  s-au  familiarizat  și  cu  viața 
socială studențească prin diverse activități: s-au 
cazat  precum  studenții  în  căminele  din 
Campusul  Studențesc  „Tudor  Vladimirescu”,  au 
servit  masa  la  cantina  studențească  și  au 
participat  la  petreceri  tematice,  frecventând 
locurile preferate de studenții ieșeni.

Costurile  de  finanțare  ale  activităților 
proiectului au fost suportate integral din fondu-
rile proiectului. 

Liceul  Tehnologic  „Nicolae  Iorga”  a  parti-
cipat în seria I cu un număr de 15 elevi selectați 
de la clasele a XII-a F (Costel Alexandru Cioată, 
Ștefănuț  Cristinel  Nedelea),  a  XII-a  G  (Raluca 
Belecciu, Georgiana Guță, Geanina Negoiță),  a 
XII-a H (Anișoara Dobriță, Laurențiu Zavaleche), 
a XIII-a H (Daniel Bordianu, Ionuț Cătălin Pascu, 
Alexandru  Șuhan),  a  XII-a  I  (Radu  Andrei  Bo-
zoancă, Mirabela Cumpătescu, Andreea Mădă-
lina Grigore), a XII-a J (Petru Moisă, Cătălin Cos-
tel Popa).

Proiectul în cadrul Liceului Tehnologic „Nico-
lae Iorga” Negrești a fost condus de către profe-
sorii  Marius  Petru  Săvuc  și  Alina  Elena  Săvuc, 
care s-au ocupat de implementarea proiectului, 
înscrierea  elevilor  participanți,  organizarea  de-
plasărilor cu acordul ISJ Vaslui, însoțirea elevilor 
pe toată perioada desfășurării  activităților pro-
iectului și încheierea de parteneriate cu factorii 
decidenți. 

Marius Săvuc
Profesor de TIC la 
LNI Negrești

Alina Săvuc
Profesor de m

ate m
atică la 

LN
I N

egrești
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V-ați gândit vreodată cum ar fi 
dacă ați avea posibilitatea să vedeți 

cum este viața academică de 
student, cu toate implicațiile intra și 

extra-universitare, înainte de a lua 
decizia de a susține admiterea la o 

universitate,  fie ea de stat sau 
particulară?



Selecția  internă a elevilor,  în cadrul 
liceului,  a fost realizată de către profe-
sorii de matematică care predau la cla-
sele cu profil tehnic menționate și cărora 
le mulțumim pe această cale:  prof. Bog-
dan Dobrin, prof. Irina Năstasă.

Deplasarea elevilor de la Negrești la 
Iași s-a realizat cu sprijinul integral sub-
venționat  al  Primăriei  Negrești,  repre-
zentată  de  primar  Vasile  Voicu,  făcând 
astfel posibilă participarea la un proiect 
educațional  fără  costuri  din  partea 
elevilor.

Activități în Ziua I de proiect
(11 noiembrie)

Deschiderea  activităților  proiectului  a  avut 
loc la orele 12.00 în amfiteatrul Ioan C. Ștefă-
nescu al Facultății de Textile și Management In-
dustrial. Elevii participanți au simulat procedura 
de completare a  documentelor de înscriere la 
facultate.

Conf.  dr.  ing.  Blaga  Mirela  a  susținut  un 
„curs”  pe tema proiectelor  sau  burselor  euro-
pene  Erasmus pentru  studenți,  la  care  pot 
accede viitorii studenți ai Universității Tehnice în 
perioada anilor de studii universitare, master sau 
doctorat.  Studenții  din cadrul  facultății  care au 
finalizat astfel de proiecte au susținut cu prezen-
tări video și foto discursul doamnei profesor.

Conf.  univ.  dr.  ing.  Dan Dorin  a  prezentat 
sub forma unui seminar un site, un blog și un 
forum  administrate  de  domnia  sa  cu  sprijinul 
Universității  Tehnice  „Gheorghe  Asachi”  Iași, 
toate pe tema „Locuri de muncă pentru studenți 
și absolvenți”. Proiectul vine în sprijinul studen-
ților viitori absolvenți cu cereri și oferte de locuri 
de muncă „on line”, în diverse domenii tehnice, 
cu  actualizare  permanentă.  Avantajul  acestui 
oficiu electronic de plasare de forță de muncă 
constă în posibilitatea viitorilor angajați de a-și 
exprima preferințele pentru locurile de muncă în 
funcție  de  domeniul  de  activitate,  județ  sau 
localitate, având permanent contorizat numărul 
locurilor  disponibile  și  datele  de  contact  ale 
angajatorilor. Link-ul de acces pentru cei intere-
sați este:

 

În  încheierea  primei  sesiuni  de  lucrări  din 
cadrul proiectului au susținut alocuțiuni domnii 
prodecani  ai  Facultății  de  Textile,  Pielărie  și 
Management Industrial: conf. dr. ing. Radu Cezar 
Doru  și  prof.  dr.  ing.  Augustin  Mureșan.  Dis-
cursurile au fost legate de importanța accesării 
nivelului  universitar  tehnic  de către absolvenții 
unui liceu tehnologic. 

www.asitexlocdemunca.blogspot.ro

Elevi în timpul laboratoarelor...

Amfiteatrul „Ioan C. Ștefănescu”
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La finalul lucrărilor din prima zi de proiect, la 
ora 16.00 elevii au fost grupați după zonele de 
proveniență  și,  sub  îndrumarea  responsabililor 
de  grup  desemnați  de  Universitate,  au  fost 
derulate  procedurile  de  cazare  în  Campusul 
Studențesc  „Tudor  Vladimirescu”,  căminul  T8, 
camerele 2, 9, 25, 28, 30, 31, 410, 422. După 
încheierea procedurilor de cazare,  în jurul  orei 
17.00, elevii au beneficiat de serviciile de masă 
oferite  la  cantina  studenților  din  campus.  La 
finalul  „primei  zile  de  student”  elevii  au 
participat  la un eveniment cultural,  beneficiind 
de  invitație  la  filmul  „Agent  007-Skyfall”  la 
cinematograful Multiplex din Iulius Mall.

Ziua a II-a (12 noiembrie2012)
Onouă  zi  de  „student”  a  debutat  pentru 

elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” din Ne-
grești  cu participarea la un laborator de ope-
rare  pe  utilaje  cu  comandă  automată  pentru 
realizarea  desenelor  prin  coasere sau broderii, 
unde au utilizat un soft  de proiectare a dese-
nelor pe care le-au transferat pe mașinile auto-
mate  în  vederea  obținerii  de  diverse  produse 
sub formă de mostre. Elevii au fost îndrumați de 
șef lucrări dr. ing. Ionescu Irina și șef lucrări dr. 
ing. Avădanei Manuela.

Un alt laborator la care elevii negreșteni au 
participat conform orarului „Seria I, grupa 3”, din 
care  au  făcut  parte,  a  avut  drept  scop  pro-
iectarea  în  softul  specializat  și  deservirea  uti-
lajelor automatizate ale firmei germane Stoll. În 
cadrul  lucrărilor  acestui  laborator  elevii  au 
realizat  un  afiș  promoțional  din  material  textil 

pentru  proiectul  „Student  pentru  o  zi”.  Îndru-
mătorul  acestei  activități  a  fost  conf.  dr.  ing. 
Blaga  Mirela.  După  serviciile  de  masă  pentru 
prânz elevii au participat la o nouă sesiune de 
laboratoare, desfășurate în cadrul stațiilor pilot 
din cadrul Universității  Tehnice „Gheorghe Asa-
chi” Iași.

Finalul  celei  de-a  doua  zi  de  proiect  s-a 
încheiat  cu o plimbare în grădina complexului 
Palas Mall - Palatul Culturii Iași, un scurt peleri-
naj la Mitropolia Moldovei și Bucovinei și partici-
parea în campusul studențesc la un spectacol de 
karaoke, unde au fost recompensați pentru abi-
litățile  muzicale  cu  premii  constând în  diverse 
obiecte.

Ziua a III-a (13.11.2012)
Elevii, viitorii studenți, deprinși fiind deja cu 

rutina programului de student, au participat dis-
de-dimineață împreună cu studenții din anul II la 
un  curs  interactiv  de  management  industrial 
unde și-au putut testa calitățile de viitori mana-
geri de firme.

Finalul  lucrărilor de proiect au culminat cu 
decernarea diplomelor de participare înmânate 
chiar de  conf. dr. ing. Carmen Loghin, decanul 
facultății. În cadrul proiectului s-au încheiat două 
parteneriate între Asociația „Tineret Pentru Iași”, 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”  Iași  și 
liceul  negreștean,  respectiv  Primăria  Orașului 
Negrești. Mai multe detalii despre acest proiect 
educațional deosebit de interesant se pot obține 
accesând următorul link:
www.tex.tuiasi.ro/texstud/prezentare.htm
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Istoria universală. Evul mediu. America precolumbiană și hispanică
Evul  Mediu  este martorul  destrămării  Imperiului  Roman în  urma invaziilor 

barbare, dar și  al  înființării  unor noi  imperii.  Nedreptățile generate de relațiile 
feudale  au  fost  accentuate  de  pandemii  (Moartea  Neagră)  și  de  catastrofe 
naturale,  la  care  aveau  să  se  adauge  provocările  ridicate  de  apariția  și 
răspândirea  Islamului  („războiul  sfânt“,  dar  și  redescoperirea  filosofiei  antice 
grecești). Puterea papilor și a statelor europene crește în defavoarea ținuturilor 
asiatice și va ajunge să se manifeste și în Americi, în urma Descoperirii din 1492. 
Ceea ce trebuia să fie explorare ajunge să fie colonizare forțată și  exploatare 
mercantilă, astfel că istoria Europei se va încărca cu atrocitățile fără precedent 
comise asupra sclavilor indigeni și africani. Și totuși, veacurile care au asistat la 
lăcomia și cruzimea diferitelor Mari Puteri au generat Renașterea și mugurii unui 
nou umanism: Iluminismul.

I Preistoria și Antichitatea
II Evul Mediu. America precolumbiană și hispanică
III Epoca Modernă și Epoca Contemporană
IV Lumea actuală

Noile riscuri ale gândirii politice (Sorin Vieru, Terente Robert)
Dacă  Riscul gândirii  nu s-a bucurat de atenția meritată, probabil din cauza 

exploziei neașteptate de producții culturale – și mai ales pseudo culturale – care 
s-a petrecut  după decembrie 1989,  noua lucrare a celor doi  gânditori,  scrisă 
după  aproape  două  decenii,  ar  trebui  să  aibă  toate  premisele  pentru  a  fi  
receptată cum se cuvine.

Sub forma înșelătoare a dialogului între cinci personaje caracterizate – fiecare 
– de un stil de gândire bine determinat, cei doi ascund nenumărate giuvaere ale 
gândirii originale, penetrante și vizionare. Cititorul obișnuit să caute pe copertă 
elementele  care  să-i  permită  măcar  printr-un  exercițiu  deductiv  descifrarea 
ingredientelor discursului celor doi autori va fi surprins la fiecare pagină.

Dacă „cele 5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi despre viață” reprezintă 
de  cele  mai  multe  ori  o  simplă  etichetă,  sub  care  compoziția  eterogenă  a 
conținutului, superficialitatea și caracterul facil al expunerii mulțumesc și conving 
doar pe termen scurt, în cazul lucrării celor doi filosofi români lucrurile stau exact 
pe dos. În cele cinci capitole care analizează avatarurile gândirii  sunt ascunse 
nenumărate  modele  de  înțelepciune  și  de  disciplină  a  logosului,  fără  a  fi  
anunțate, explicate cu toate determinațiile conexe sau accentuate în vreun fel. 

Pentru cine își  dorește totuși o etichetă care să ușureze clasificarea acestui 
volum, cea mai concisă și mai potrivită este oferită de un binecunoscut dicton 
latin: sapienti  sat. Într-un  ocean  de  soluții,  Sorin  Vieru  și  Terente  Robert 
construiesc o insulă de probleme a cărei trăinicie este alarmantă și, în același 
timp, reconfortantă.

Instigare la lectură
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Inițiere în Orientul Antic. De la Sumer la Biblie (Jean Bottéro)
Oriunde în lume, scopul principal al oricărei cercetări istorice este acela de a 

scoate la lumină cât mai multe mărturii despre modul de viață al strămoșilor noștri.  
Inițiere în Orientul  Antic însumează o serie  de articole reproduse din L’Histoire, 
revista  franceză  care  s-a  consacrat  descoperirii  și  studierii  trecutului  nostru.  O 
echipă  de  istorici,  coordonată  de  Jean  Bottéro,  asiriolog  cunoscut  pe  plan 
internațional,  îl  poartă pe cititor  într-o fascinantă călătorie  pe  vastul  teritoriu  al  
Mesopotamiei. Celui neinițiat în misterele acestui univers antic îi va trezi interesul și  
va dori să afle cât mai multe despre cultura materială și spirituală a regiunii aflate  
între Tigru și Eufrat. În schimb, cel care are anumite cunoștințe în domeniu va avea 
posibilitatea să exploreze zone rar cercetate și puțin cunoscute ale acestei civilizații.

JEAN BOTÉRO (coordonator): Director de studii la  École pratique des hautes  
études, Secția de filologie și istorie, Catedra de asiriologie.

Pierre  Chuvin:  Profesor  de  greacă  veche  la  Universitatea  Blaise  Pascal din 
Clermond Ferrand.  Este membru în comitetul  redacțional  al  revistei  L'Histoire și 
colaborează la Monde des livres (istorie antică). A publicat în 1990 Chronique des  
derniers paiens, la disparition du paganisme dans l' Empire romain, la Belles Lettres.

André Finet: Profesor onorific de asiriologie la Universitatea Liberă din Bruxelles.  
A condus săpăturile de la Tell Kannas în Siria, din 1966 până în 1973. A publicat o  
traducere în franceză a Codului lui Hammurabi la Éd. Du Cerf (reeditată în 1983).

Bertrand Lafont:  Asiriolog,  cercetător  la  CNRS.  Este membru al  echipei  care 
încearcă să descifreze tăblițele cuneiforme provenite din situl Mari și lucrează, de 
asemenea,  la  editarea  tăblițelor  în  limba  sumeriană  păstrate  la  Muzeul  de 
Arheologie din Istanbul. 

Jean- Maurice de Montremy: Jurnalist, redactor-șef al publicației Lire și membru 
în comitetul redacțional al revistei L'Histoire.

Georges Roux: Medic, a trăit aproape zece ani în Irak și a devenit pasionat de 
istoria Orientului Antic. Cartea sa, Ancient Iraq, publicată la Allen & Unwin, Londra, 
în  1964  și  la  Penguin  Books  în  1966,  este  o  lucrare  clasică  pentru  istoria  
mesopotamiană. O versiune în franceză, La Mésopotamie, revizuită în întregime, a 
apărut în 1983 la Éd. Du Seuil.

Edit von Coler. Agentă nazistă la București  (Jacques Picard)
Jacques  Picard  a  trăit  timp  de  30  de  ani  în  Germania,  ca  profesor  de 

gimnaziu. Din 1990, s-a dedicat studiului istoriei sașilor transilvăneni, publicând 
cartea „Le saxons de Transylvanie”. Picard este, de la sfârșitul lui 2009, ofițer al 
Ordinului Palmierului Academic, una dintre cele mai înalte distincții ale Republicii 
Franceze,  care se acordă pentru servicii  aduse sistemului  educațional  francez. 
Cartea de față a fost scrisă în limba franceză și tradusă în limba germană de 
către autor.

Lucrarea  aduce  lămuriri  importante  pentru  cunoașterea  unui  segment 
însemnat al istoriei contemporane a României, studiat prin prisma activității unui 
personaj  foarte  capabil  și  influent,  Edit  von  Coler,  care  a  acționat  în  cadrul 
reprezentanței diplomatice a Germaniei în România.

Interes deosebit prezintă informațiile cărții cu privire la personalitățile politice 
românești în optica agentei germane în România, așa cum rezultă din rapoartele 
înaintate de ea forurilor superioare de la Berlin (Carol al II-lea, Armand Călinescu, 
Grigore Gafencu, Nicolae Malaxa, Horia Sima, Gheorghe I. Brătianu).
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Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al blocului sovietic  
cu România  (Larry L. Watts)

Pornind de la celebru citat  „Ferește-mă Doamne de prieteni, că de dușmani 
mă păzesc singur”, istoricul american Larry L. Watts, și-a intitulat cartea „Ferește-
mă, Doamne, de prieteni...”, carte care, odată cu apariția ei în limba română, are 
să  schimbe  total  percepția  și  optica  cu  privire  la  evenimentele  petrecute  în 
România, începând cu anii 1878 și până în 1978. În această  „carte de istorie”, 
autorul a adus la lumină, din negura întunecată a trecutului, unul dintre cele mai  
bine păzite  secrete cu  privire  la  războiul  rece.  Cercetările istoricului  american 
Larry L. Watts au început în anul 2002, cu ocazia implicării autorului în diverse 
proiecte  legate  de  reforma  serviciilor  de  informații  din  România  și  din  fosta 
Europă de est (țările membre ale Tratatului de la Varșovia).

Ernst H. Latham, Jr., US Foreign Services Institute
Deși România era bine-cunoscută pentru politica sa neconformistă din cadrul 

Blocului Sovietic, doar câțiva observatori din afară și-au dat seama de gradul de 
animozitate pe care aceasta îl stârnea în cadrul URSS și al altor aliați din cadrul 
Pactului de la Varșovia sau de cauzele punctuale ale acestei animozități. În anii  
1980, mulți analiști occidentali începuseră să pună la îndoială faptul că aparentele 
conflicte cu Moscova și  loialiștii  sovietici  erau reale.  Ferește-mă, Doamne, de  
prieteni...  examinează interesele strategice aflate în spatele relațiilor antagoniste 
ale României cu „aliații” din Răsărit, motivațiile incredibilei sfidări a țării noastre la 
adresa  Moscovei,  metodele  de  „eliberare”  militară  și  de  securitate  din  jugul 
sovietic,  scopurile opoziției  față de politicile de la Kremlin și, mai ales, reacția 
sovieticilor și a loialiștilor din rândul membrilor Pactului de la Varșovia în cele mai 
înalte  consilii  ale  acestora,  așa  cum au fost  acestea  consemnate  de  lideri  ai 
Partidului Comunist, de comandanți militari și de organe ale securității statului.

Istoria Olteniei  (Alex Mihai Stoienescu)
  A crede că patriotismul oltenilor este rezultatul propagandei comuniste, al 

„naționalismului  ceaușist”,  al  „retoricii  indigeniste” sau  al  protocronismului 
exagerat lansat în 1974 nu este numai gândirea primitivă a unui  „nărod” sau a 
unei  „năroade”, ci în primul rând, o dovadă de ignoranță și de incompetență. 
Patriotismul oltenilor vine din istoria felului în care au fost nevoiți să fugă în munți 
și  să  revină  mereu  la  satele  lor  din  câmpie,  din  rolul  pe  care  l-au  jucat  ca 
provinciali  în  istoria  politică  și  economică  a  Țării  Românești,  din  trecutul,  nu 
neapărat glorios (deși au fost cei mai încercați luptători), pe care l-au petrecut 
sau apărat în provincia lor mărginită de râuri și lanțuri de munți, și peste râuri, și 
peste munți, fie cerând pace și lovind apoi năprasnic la Posada, fie îngropându-i 
pe otomani  în  șanțurile  de la  Rovine și  împotmolindu-i  pe la  Călugăreni,  fie 
hrănind când pe avari, când pe bizantini și apoi timp de patru secole și jumătate 
Imperiul otoman, plecând capul și tăcând la orice bătaie din picior, fie împingând 
la disperare pe ocupantul imperial austriac, fie readucând domnitorii naționali pe 
tronul  țării  după 1821,  fie  ridicând Guvernul  provizoriu  la conducerea țării  în 
1848, fie întărindu-l în rezistența armată pe Carol I la 1878 împotriva rușilor sau 
răsculându-și țăranii pe temeiuri politice în 1907. Toate aceste date istorice sunt 
reale, nu sunt invenții ale intelectualității naționaliste și nici produse ale vreunor 
interese locale.
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Prin alții spre sine (N. Steinhardt)
Pus sub semnul unui citat ilustrativ din Cioran („Critica este un contrasens: se 

cuvine să citim nu pentru a-i înțelege pe ceilalți, ci pentru a ne înțelege pe noi 
înșine”),  volumul  apare  într-o  primă  ediție  în  1988,  bucurându-l  pe  cel  care 
devenise între timp monahul Nicolae Delarohia și  care dorise mult să își vadă 
retipărite  în  timpul  vieții  textele  apărute  în Revista  Fundațiilor  Regale,  dar  și 
mâhnindu-l  din pricina intervențiilor  cenzurii.  Prima parte  reunește articole  și 
eseuri publicate de N. Steinhardt în prestigioasa Revistă a Fundatiiilor Regale (al 
cărei colaborator a fost în anii 1936-1939 și 1945-1947), dar și în paginile unor 
periodice precum Revista burgheză, Universul literar și Libertatea. A doua parte 
cuprinde texte apărute în diverse reviste și cărți după revenirea sa, la îndemnul 
prietenilor, în viața literară.

Volumul Prin alții spre sine a ieșit de sub tipar în luna noiembrie a anului 1988, 
într-o formă diferită de cea gândită și dorită de N. Steinhardt. Două dactilograme 
aflate  în Arhiva Mănăstirii  Rohia ne fac  cunoscute atât  structura și  conținutul 
volumului conceput de Steinhardt, cât și, implicit, zbaterile acestuia pentru a-și 
impune viziunea asupra antologiei pe care o dorea un adevărat opus magnum.

Critica lui Steinhardt nu este cunoscută suficient nici astăzi, lucru explicabil  
dacă avem în vedere risipirea textelor sale prin reviste – unele greu accesibile – și 
numărul  mare  de  eseuri.  Ea  poartă  amprenta  personalității  complexe  și 
paradoxale  a  autorului,  fiind  dificil  de  încadrat,  întrucât  stă  mai  degrabă «la 
marginea canonului», după expresia lui Gheorghe Grigurcu. „Hedonismul lecturii 
se corela perfect la el cu hedonismul scrierii.” (Florian Roatis)

„Prin alții spre sine este portretul de senectute pe care ar fi dorit să îl realizeze 
[N. Steinhardt], ca un testament. Oricât de mutilată, oricât de departe de tiparul 
inițial  gândit  de Steinhardt,  culegerea de texte este expresia, monumentală, a 
unei vieți intelectuale ce străbate un secol.” (Ioan STANOMIR, 14 august 2012, în 
Revista 22)

Scurtă istorie  (Mihai Zamfir)
Scurtă  istorie este  o  istorie  sintetică  și  mai  degrabă  nonconformistă  a 

literaturii române. Scrisă de un stilistician care s-a ocupat multă vreme de istorie 
literară înainte de a deveni el însuși romancier, cartea de față reunește cele trei  
calificări ale autorului ei. 

La capătul unui lung șir de istorii ale literaturii române (unele excepționale, 
altele oneste, cele mai multe anoste, adică didactic istorizante), un stilistician se 
încumetă  să  recitească  venerabilele  texte,  preocupat  fiind  exclusiv  de 
performanța lor  literară,  care – în  ochii  lui  – rămâne primordial  una stilistică. 
Descoperirile se vor dovedi de multe ori surprinzătoare.

Aflăm cu această ocazie și ce pot spune scriitorii români din secolul romantic 
unui romancier de la începutul secolului XXI.

„Ceea ce poate mira mai întâi în această Scurtă istorie este extrema severitate 
a selecției. Un interval de două secole și jumătate e condensat în doar treizeci și 
nouă de  medalioane monografice  în  actuala  ediție,  revăzută  și  adăugită.  Nu 
pentru că Mihai Zamfir ar avea capricii de gust, ci pentru că posedă, în cel mai  
înalt  grad,  simțul  valorii.  În  plus,  fără  a  fi  rigide,  criteriile  teoretice  cu  care 
operează sunt de o claritate contagioasă. Chiar de la primele pagini,  cititorul 
capătă încredințarea că de aici va învăța literatură. Nu doar literatură română și 
nu doar de la Dosoftei până la Goga. Literatură pur și simplu.” (Cosmin Ciotlos)
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Demonia puterii. Perspective filosofice asupra utopiilor politice (Nicolae Râmbu, 
Teodor Negru, Marius Sidoriuc) 

Lucrarea  de  față  este  rezultatul  Simpozionului  internațional  „The  Demonical 
Nature  of  Power.  Philosophical  Perspectives on Political  Utopias”,  susținut  la  Iași, 
Facultatea de Filosofie și  Științe Social-Politice,  UAIC Iași,  în anul  2011,  în cadrul  
proiectului de cercetare CNCSIS 932, nr. 1993/2008, Maladiile Axiologice ale culturii  
europene, director de proiect Prof. Univ. Dr. Nicolae Râmbu.

„Este riscant să vorbești astăzi despre demonia puterii și mai ales să o faci în 
termeni  elogioși  (...).  Înțeleasă  cum se  cuvine,  demonia  puterii  poate  deveni  o 
categorie absolut necesară cercetătorului din domeniul științelor spiritului, inclusiv 
istoricului, atunci când se confruntă cu dificultatea explicării unor fenomene care par 
de-a dreptul enigmatice. Este greu de acceptat astăzi demonicul ca termen tehnic al 
unei discipline științifice, însă există printre cercetători și  câteva excepții,  cele mai 
cunoscute fiind Leopold von Ranke și Jacob Burchardt. Lucrările dedicate demoniei 
puterii  fac  întotdeauna  referiri  la  concepțiile  acestor  doi  mari  istorici.  Cu  toate 
acestea, nimeni nu a tratat demonicul cum a făcut-o Goethe în Poezie și adevăr „ca 
un principiu activ al unei descrieri istorice.” Nicolae Râmbu 

Nicolae  Râmbu  (n.  1960)  este  profesor  universitar  doctor  la  Facultatea  de 
Filosofie și Științe Social-Politice a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cărți 
publicate: Valoarea sentimentului și sentimentul valorii, 2010, Attraverso le ceneri dei  
valori.  Saggi  sull’impossibile  neutralità  assiologica,  Italia,  2008,  Axiologissche 
Unangemessenheiten.  Beiträge  zur  Kulturphilosophie,  Germania,  2007,  Tirania  
valorilor.  Studii  de filosofia culturii  și  Axiologie,  2006,  (Premiul  „Mircea Florian”  al 
Academiei Române).

Teodor Negru (n. 1977) este cercetător postdoctoral, autor al volumului Limitele  
postmodernismului, 2006.

Marius Sidoriuc (n. 1981) este doctor în filosofie al Facultății de Filosofie și Științe 
Social-Politice a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Profesori și studenți evrei (Carol Iancu, Alexandru-Florin Platon)
Volumul  de  față  reunește  textele  comunicărilor  prezentate  în  cadrul 

colocviului internațional „Profesori și studenți evrei la Universitatea din Iași și la 
alte  universități  românești  și  europene (sfârșitul  secolului  al  XIX-lea –  sfârșitul 
celui de-al doilea război mondial”), desfășurat în zilele de 1-3 septembrie 2010 la 
Iași, sub egida comună a Universității „Al. I. Cuza” și a Universității Montpellier III,  
„Paul Valéry”.

Carol  Iancu  (n.  1946,  Hârlău)  este  profesor  de  istorie  contemporană  la 
Universitatea Paul Valéry Montpellier 3, dar și director al „Centrului de studii și 
cercetări  evreiești”  din  Montpellier.  Îndeplinește  și  funcțiile  de  președinte  al 
Amicalei  Jules Isaac și  de co-președinte al  Asociației  pentru înțelegere iudeo-
creștină în Franța și este doctor „honoris causa” al Universității "Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca.

Alexandru-Florin  Platon  (n.  1957)  este  profesor  la  Facultatea  de  Istorie  a 
Universității  „Alexandru Ioan Cuza”  din Iași.  Specialist  în  antropologie istorică, 
istoria mentalităților și istoria Evului Mediu european, este, de asemenea, autorul 
a numeroase cercetări în domeniul istoriei sociale a României (secolele XVIII-XIX). 
Distins  cu  titlul  „Chevalier  de  l’Ordre  des  Palmes  Academiques”  al  Republicii 
Franceze (2002), a fost laureat cu Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române 
(1999) și   cu Premiul Salonului Național de Carte, ediția a IX-a (4-6 octombrie,  
2000, Iași).
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Dicționarul religiilor   (Alfred Bertholet, Hans von Campenhausen)
Inițiat de Alfred Bertholet în colaborare cu Hans von Campenhausen. Ediția a doua 

revăzută și adăugită în limba română de Gabriel H. Decuble după a patra ediție, revăzută 
și adăugită de Kurt Goldammer în colaborare cu Johannes Laube și Udo Tworuschka. Este 
vorba de traducerea lucrării Wörterbuch der Religionen, din renumita colecție de buzunar 
a editurii germane Kröner, carte concepută și realizată la prima ediție de Alfred Bertholet,  
revizuită și adăugită în ediții succesive, până la cea mai recentă (1985), semnată de un 
colectiv prestigios, condus de bine cunoscutul fenomenolog al religiilor Kurt Goldammer. 
Importanța  acestui  dicționar  rezidă  în  caracterul  său  general  (tratând  toate  religiile 
universale,  riturile,  cultele,  sectele,  grupările și orientările diferite,  mitologia popoarelor 
lumii),  enciclopedic (consacrând articole celor mai cunoscute personalități din teologie, 
christologie, filosofia religiei, istoria religiilor etc.) și fenomenologic.

 Dicționarul  religiilor este,  dincolo  de  inventarul  lexicografic  propriu-zis,  o  lucrare 
sistematică,  axată  pe  metodele  fenomenologică  și  hermeneutică.  Astfel,  selecția 
materialului  documentar  urmărește  constantele  fenomenului  religios  din  perspectivă 
diacronică și diatopică, iar sistemul de trimiteri contribuie, prin analogii și generalizări, la 
conturarea unui tablou comprehensiv al religiilor lumii. Prestigiosului colectiv de specialiști 
care a elaborat acest dicționar i-a reușit să păstreze echidistanța față de diversele orientări 
religioase,  tratând  conținuturile  dogmatice  ca  expresie  particulară  și  specifică  a  unor 
experiențe umane generice.

Alfred Bertholet (n. 1868, Basel – d. 1951, Münsterlingen), teolog protestant elvețian,  
Specializat  în  criticismul  biblic,  ulterior  preocupat  de  domeniul  religiei  comparate.  La 
începutul anilor ’30, în perioada profesoratului la Universitatea din Berlin, începe alcătuirea
Dicționarului religiilor, a cărui publicare va întârzia, din cauza războiului, până în 1952, 
lucrarea apărând după moartea inițiatorului său.

Memoria fragmentării (Walter Benjamin)
Fiind prima lucrare monografică, lucrarea de față se centrează pe prezentarea unora 

dintre conceptele esențiale din opera lui Benjamin, concepte care permit reliefarea unei 
teorii a memoriei cu puternice implicații la nivelul studiilor culturale.  Avantajul lucrării de 
față  este  acela  de  a  oferi  cititorului  român nu  doar  o  perspectivă  asupra  operei  lui  
Benjamin, ci și fragmente din operele acestuia și din operele unor specialiști în domeniu, 
opere foarte bine cunoscute la nivel internațional, lucrări care însă lipsesc cu desăvârșire 
în traducere. Deși nu se dorește a fi o lucrare dedicată cercetătorilor cu o specializare 
fermă în opera lui Benjamin, ci una care să suscite interesul celor care nu au avut încă  
posibilitatea contactului cu lucrările sale sau acest contact a fost unul fugitiv, există totuși 
speranța că această cercetare va ridica unele semne de întrebare și va trimite spre o 
înțelegere de ansamblu a scrierilor benjaminiene, oferind totodată unele răspunsuri de 
actualitate.

Din cuprins: Lucrările lui Benjamin citate în această lucrare 11 Repere biografice ale lui 
Walter  Benjamin  13  Introducere  17  Colecția  umană 21  Viață  și  context  21  Gershom 
Scholem 32 Theodor W Adorno 34 Asja Lacis 36 Colecția ideilor  51 Fragmentare 51 
Etape și influențe 54 A scrie 58 Reconstituire 59 Benjamin în colecții  60 Elemente ale  
colecției 65 Eibahnstraße66 „Berlin Chronik” 68 „Der Erzähler: Betrachtungen zum Werk  
Nikolai Lesskow” 69 „Berliner Kindheit um neunzehnhundert” 73 „Über den Begriff der 
Geschichte”  74  Passagen-Werk  77  Să  aduni  fragmente  83  Mozaicul  amintirilor  n83 
Concret și limbaj 86 Monadă și fragment 90 Arcade și ruine 92 Mântuire și istoricism 96 
Colecții și colecționari 99 Sub semnul colecției 99 Modele ale colecționării 103 Îngerul 
Istoriei 105 Fragmente și resturi 107 Construcție și reconstrucție 109 A-ți găsi drumul 111 
Memoria orașului 119 Napoli 120 Moscova 123 Paris 124 Berlin 129 Figurile memoriei 
135 Copilul 136 Flâneur-ul 140 Istoricul 145 Prostituata 146 Poetul 147.
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