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În  cinstea apariției  sale  maiestuoase și  mult  așteptate,  ciocnim un butoi  de whisky, 
picurăm pe covor, pe tapet și pe tavan câteva picături de vin roșu (sau mai degrabă negru 
din categoria „sânge de urs”), dar mai ales închinăm, mai jos, câteva momente promo:

UNU ARAB
... ... ...
(publicitate  fără  reclame;  liniștea  de  după  și 

dinainte de furtună)

DOI ROMAN
Întrebări: Cât cântărește un suflet? 27 de grame 

sau depinde de  suflet?  Cum ai  putea să-ți  pupi 
cotul (pe care, nu-i așa, îl iubești extrem de mult)? 
Câte fire de nisip există pe planeta LSR70186 din 
sistemul  Pyrus  galaxia  NV2756?  Cum poți  să  te 
împrietenești  cu Scyla și  Caribda? Cum se poate 
evada  din  închisoarea  de  maximă  securitate  a 
remușcărilor personale în care ai ajuns după ce ai 
ignorat încercările repetate și disperate ale termitei 
nr. 513 (din colonia care nu există încă sub casa ta) 
de a accede de la raftul al doilea la raftul trei al 
noptierei abandonate în subsol? Cum ai putea afla 
care este cel mai mare număr prim? Cum reușești 
să hrănești cu omletă  ursuleții de pe rigla roz din 
trusa de geometrie pe care ai pierdut-o în clasa a 
patra?

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: 
citește și scrie în revista ALS OB.

TREI FILIPINEZ
Întrebări: Ce sunet scoate bumbacul când crește 

(mai  exact:  ne  interesează  să  aflăm  care  este 
sunetul auzit de urechile sclavilor de culoare care 
au  transpirat  pe  plantații  în  urmă  cu,  do  you 
remember?, nu foarte mult timp; pentru aceasta ar 
fi  necesar,  ca  accesoriu,  să  reinventăm  rubrica 
„Anchetă realizată în urma utilizării corecte, după 

manual, a trăsurii de călătorit în timp”)? Care este 
media  de  viață  a  unui  microb  anume,  numit 
Jonathan, care va viețui peste exact 7500 de ani? 
De  unde  extragem  proteina  care  să  ne  susțină 
proiectul  de  a  putea  dezvolta,  fiecare  în  parte, 
viteze  considerabil  mai  mari  decât  viteza  luminii 
(chestiune  care  ar  îmbunătăți  performanțele 
noastre în timpul jocului de frisbee)? De ce nu dăm 
cu capul mai des de pragul de jos și preferăm cu 
încăpățânare  pragul  de  sus?  Cum  putem  să 
căutăm carul cu fân în ac? De ce nu plânge pisica 
mea inexistentă când am eu chef? De ce nu au 
balenele site de matrimoniale? În care piață găsim 
ciuperci din acelea cum creșteau în „Călătorie spre 
centrul Pământului”? Oare în piața Traian?

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: 
îndrăznește mai mult și mai ales citește și scrie în 
revista ALS OB.

PATRU LUNAR
Întrebări:  Cel care scrie acum aici sunt eu sau 

ești  tu?  Ce  gust  avea  varul  pereților  când eram 
mici? E mai bun în zilele noastre? De unde vine 
muzica, de pe care planetă? Suntem mai frumoși 
dacă ciobim în fiecare noapte la ora 3, de fiecare 
dată scoarța unui alt copac? Este urma de picior 
mai  expresivă  pe  solul  argilos  din  ulucul 
subcarpatic moldav sau pe cel lutos din preajma 
orășelului  namibian  fantomă  Kolmanskop,  din 
apropierea  portului  Lüderitz?  Care  pinguin  a 
observat primul  prima auroră boreală  din 1743? 
Putem transforma în cuvinte aburul Mocăniței? Ce 
știu agențiile secrete despre fauna subpământeană 

Nașterea site-ului ALS OB Bună ziua, dragoste!
Bine-ai venit în viața mea!
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(e clar că deșeurile radioactive îngropate servesc 
drept hrană pentru ceva)? Dacă la ora 6.35, într-o 
dimineață din 3 noiembrie 2014 când temperatura 
este de fix 8 grade Celsius, cu o viteză a vântului 
de 27 km pe minut, undeva în zona Podul de Fier 
în  Iași,  când  taximetristul  oprește  la  trecerea  de 
pietoni pentru 16 secunde, dacă exact în ultimele 
trei  secunde  ale  staționării  noastre  eu  deschid 
portiera  și  privind  în  sus  cu  ochii  larg  deschiși 
primesc  în  ochiul  stâng  primul  strop  din  acea 
ploaie,  adică  primul  strop  care,  înaintea  tuturor 
celorlalți ajunge la pământ, oare mor?

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: 
sparge  din  când  în  când  un  geam  și  mai  ales 
citește și scrie în revista ALS OB.

CINCI TLÖNIAN
Întrebări: În podul cărui bunic de-al vostru zace 

prăfuit dispozitivul care m-ar ajuta să retrăiesc, iar 
și  iar,  ca  în  „Profețiile  omului-molie”,  noaptea  în 
care am stat cu colegii de clasă și am bătut la o 
mașină de scris  cu probleme,  pe rând, articolele 
minunatei  noastre  reviste  de  atunci,  zisă  „Oblio”, 
într-o dependință lângă casa de rugăciuni a unui 
cult negreștean protestant al cărui nume nu mi-l 
amintesc?  Cum reușim  să  ne  întâlnim  astăzi,  în 
zece  minute,  în  Central  Park  fără  să  folosim 
teleportarea? Cum dresăm fluturii  ca  să-i  putem 
folosi pe post de insignă? De ce în loc de nume nu 
avem  numere?  Când  ne  apucăm  de  realizat 
emisiunea cu tema „Azbest versus Poezie”- lupta 
giganților,  din  seria  Discovery  sau Animal  Planet 
sau ce-o fi ea („Crocobaur versus Dinozaur”)? De 
ce  ne  trezim  în  fiecare  dimineață  cu  dorința 
secretă de a înlocui reclamele TV cu o plantație de 
ceai verde sau o crescătorie de chinchilla?

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: 
visează cât mai des cu ochii  deschiși  și  mai ales 
citește și scrie în revista ALS OB.

ȘASE ÎN CATOLOG
Întrebări:  Unde  crește  ziua  de  mâine?  De  ce 

literele  n-ar  putea  fi  folosite,  de  exemplu,  în 
calitate  de  condimente?  Dacă  am  stabili  prin 
convenție  că fiecare secundă durează  de fapt  o 
secundă și jumătate, nu-i așa că viața noastră ar fi 
mai profundă cu 52%? Cum putem să rămânem 
ascunși  la  nivelul  5  al  jocului  preferat,  în  colțul 

acela situat la etajul trei din clădirea pe jumătate 
surpată  unde  trupele  de  mercenari  angajate  de 
Princess Peach nu ne pot descoperi? De ce nu ne 
micșorăm prin ingerare de substanțe descoperite 
de  savanți  nebuni,  astfel  încât  să  putem  face 
parteneriate și pacturi cu popoarele ierburilor? 

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: 
construiește o cușcă pentru superficialitate că altfel 
îți construiește ea una și mai ales citește și scrie în 
revista ALS OB.

ȘAPTE PERMIAN
Întrebări: De ce nu putem să nu dormim? Unde 

se găsește iarba care poate tăia pereții seifurilor de 
bancă și mai ales cât costă pe okazii.ro pelerina lui 
Rumburak  (aia  care-l  face  invizibil)?  Cum  este 
posibil, dacă construim în fiecare noapte în visele 
noastre  un  alt  oraș  imaginar,  să-l  găsim 
întotdeauna în același loc în care l-am ridicat? De 
ce când bei apă îți fuge din degetele mici de la 
picioare senzația de tastă de saxofon? Cum adică 
simți fluturi în stomac? Ești lepidopterofag? De ce 
nu mâncăm o dată la șapte zile? De ce oamenii 
care decid să facă copii nu au nevoie de diplomă 
pentru  asta?  Care  este  compoziția  chimică  a 
gândurilor noastre?

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: 
continuă să te holbezi la toate ca vițelul la poarta 
nouă și mai ales citește și scrie în revista ALS OB.

© Roberta Serghei
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De-aici, din patul meu semiprocustian lumea 
se vede ca o pată; pata nu e în niciun caz de 
culoare căci albul, din câte știu, e nonculoare, iar 
aici e plin de alb și spun drept că am început să 
mă gândesc serios că dacă voi  albi înainte de 
vreme, va fi pentru că am fost inundată de prea 
multă  transparență  spațială  și  mai  ales  din 
pricina  cerului  ăstuia  nebunesc  de...  alb.  Și 
totdeauna mi-au fost urâte insectele. Toate. Încă 
din  prima  clipă  în  care  m-am  deprins  a  juca 
draga  operaționalizare  a  conceptelor.  Dădui 
deci  piept  cu  noțiunea  de  INSECTĂ.  Ce 
înțelegeam eu prin insectă? Totul. Cel mai mult 
mă dezgustau păianjenii, chiar dacă ei sunt doar 
niște biete arahnide. Îi uram atât de mult încât la 
un  moment  dat  aveam chiar  planuri  serioase 
pentru  o  eventuală  exterminare  totală  și 
definitivă a acestor arătări teribil de... 

Uram lipiciul lor grețos și mai ales, felul de a 
se  cățăra  și  de  a  pătrunde  cu  picioarele  lor 
păroase în circuitul  netulburat  al  vieții  mele în 
natură.  Obișnuiesc  să  îi  compar  cu  bordurile 
gigant, care îmi înalță până la refuz tălpile atunci 
când  vreau  să  traversez  universul  pentru  a 
ajunge la magazinul din colț, care mă fac să calc 
prin  străchini  de ranchiună  și  care  îmi  scot  la 
iveală  zăduful  final  „iar  au  intrat  ăștia  cu 
bordurile în viața mea!”. Dar aici, totul e pașnic, 
căci în fond, albul, pe lângă faptul de a fi folosit 
la zugrăvirea memoriei de nebun și a cămășilor 
de forță, mai poate fi perceput și ca simbol al 
păcii. Aici zilele se măsoară în ere, cicluri și în cel 
mai fericit caz în clipiri galeșe de pleoapă și în 
gene care lăcrimează de nesomn.

Nesomn  zic,  căci  nopțile,  albe  desigur,  îmi 
sunt  supra-populate  de  gândaci  pe  care  îi 
confund instinctiv  cu  „gărgăunii”  mei.  Dar  nu, 
trebuie evitată comparația asta bizară, întrucât, 
diferențele dintre cele două specii  sunt vizibile 
de  la  o  poștă.  Adică,  ce-au  până  la  urmă  în 
comun insectele obeze (care se preumblă prin 
încăperea asta nefericit de noncolorată, ca niște 
existențe livide care aglomerează inutil orașul cu 
mizeriile  lor  evidente)  cu  „gărgăunii”  mei  cu 
forme distincte, cu păsări și peisaje suprarealiste, 
cu acorduri de chitară dezacordată din lipsă de 
experiență, cu sclipiri, cu simboluri și cu pagini 
de  reviste  ponegrite  de  toți?...  Toți  gărgăunii 
sunt  cumva  dăunători;  ai  mei  provoacă 
dependență și nu prea sunt capabili de fericire 
absolută, dar au ei un fel al lor de a mă dezlipi 
drept  timbru  de  pe  plicul  infect  al  imediatei 
proximități.  ÎNCERCAȚI-I,  sunt  constructivi!...Cu 
toată  antipatia  pe  care  o  nutresc  pentru 
gângăniile  de  tot  felul,  m-am  deprins,  iar 
prezența lor  aici,  nu-mi mai  stârnește dezgust 
(căci țin cu orice preț să nu mai fiu considerată 
capricioasă,  arogantă  etc.)  ci  mă silesc  să par 
profund mișcată de existențele fragile ale unor 
astfel de vietăți... 

Uite, acum de exemplu, o tarantulă mare cât 
China,  mă  sfidează  perseverent  din  mijlocul 
tavanului nesfârșit  de...  alb: îmi face cu ochiul, 
scoate  limba,  doar,  doar  de-oi  scoate  un 
zâmbet (ceea ce nu știa arahnida, era faptul că 
râsul meu începuse să doară cumplit). Neștiind 
cât de mult rău îmi provoacă încercarea lui de 
a-mi stârni râsul, păianjenul insistă, iar eu oscilez 
între a-i arunca cu ceva în cap și a-l gâdila pe 
burtă să simtă și el neputința fericirii...

Morala: unii  spun că mai bine e să-ți  ții  de 
urât  în  doi,  cât  despre  mine,  nu  vreau  să-mi 
discriminez  paraziții  cerebrali  (evit  să  mai 
pomenesc  de  „gărgăunii”  mei  căci  aș  deveni 
mult prea repetitivă), îi voi păstra pe toți, iar pe 
tine să nu te mire dacă într-o zi, din prea multă 
admirație, te voi numi „scumpul meu arahnid”…

Admirații I

Motto: „Litereditorialul nu e literatură, 
nu e editorial, litereditorialul este doar 

litereditorial.”
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Într-o zi pisica se trezi cu zâmbetul pe bot, 
fără să-și poată da seama ce-i crease frenetica 
stare  de  bine,  care  începuse  să-i  tot  scarpine 
spațiul  inter-urechesc  și,  pentru  că  nu  găsi  o 
explicație  validă  a  invaziei  euforice,  își  zise  în 
sinele  ei  de  pisică  fericită  că  ține  de  natura 
lucrurilor  să  nu poată fi  explicate în totalitate, 
oricât de raționalistă i-ar fi fost gândirea și oricât 
de  mult  și-ar  fi  dorit  explicația  riguros  de 
științifică  a  „sentimentului”  care-i  acaparase 
pieptul pufos... 

Se  puse  pur  și  simplu  pe  tors  și,  trebuie 
specificat  faptul  că  o  făcea  ca  nimeni  alta: 
sunetele nu erau niciodată scoase la nimereală, 
iar acum, când freamătul provocat de torsul în 
sine găsi un punct de confluență cu turbulențele 
iscate  de  sentimentul  binecuvântat  al  bucuriei 
nemărginite,  sunetele  nu  erau  rezonabile,  ci 
situate  la  limita  dintre  torsul  propriu-zis  și 
MIAU-ul  pe  care  ar  fi  voit  să-l  rostească,  dar 
care  fusese  înghițit  de  roșeața  care-i  înflăcără 
pielea de sub blana obrajilor. Torsul ei suspinat 
era cântec...

Pisica torcea. Torcea sub un pom, fericită și 
preocupată în genere de aproape tot... Merele 
din pomul sub care pisica torcea, o priveau cu 
vicleșug  și  nu  puteau  pătrunde  misterul  aurei 
fericite  pe care pisica o răspândea în  timp ce 
cânta relaxată. Din înverșunare, un membru al 
Frăției  Mărului,  care  ocupa  nuș`ce  funcție 
importantă (pe care nomal că nu o merita), se 
înroși atât de tare, încât, dacă ar fi fost prevăzut 
cu un cap cu urechi și tâmple, ar fi fumegat ori 
i-ar fi plesnit o venă... Dintr-o stare de fapt (căci 
știm  cu  toții,  nervozitatea  este  exclusă  din 
structura comportamentală a celor făr`de cap), 
începuse  să  se  zbânțuie  pe  propria  creangă, 
până  când  își  smulse  prostul,  corpul  robust, 
rupându-se de unicul fir care l-ar fi putut scuti 
de retardul fructifer. Și deodată, POC!!! mărul se 

lovi  cu repeziciune de spațiul inter-urechesc al 
pisicii care torcea încă de fericire. Uimirea pisicii 
era  inexistentă,  căci  prostia  fusese,  totdeauna, 
aproape singurul lucru care o lăsa rece. Lipsa ei 
de reacție se datora  pe jumătate și loviturii pe 
care tocmai o încasase. Mărul se afla în culmea 
„stării sale de fapt” (sau a nervozității sale non-
nervoase) și-i reproșă pisicii torsul ei nefiresc de 
melodios,  chiar  și  după  lovitura  suferită, 
caracterizând-o ca fiind proastă sau nebună (din 
cauza  căzăturii,  mărul  nu  vorbea  coerent,  iar 
greșelile  gramaticale  erau  de-a  dreptul 
înspăimântătoare).  Pisica se simți  parțial  rănită, 
dar nu ripostă, căci alta era grija ei la momentul 
respectiv… miracolul se întâmplase: mărul îi căzu 
în cap, provocându-i probabil  câteva leziuni la 
nivel cervical, dar asta era mai puțin important... 
fusese instituită să descopere teoria newtoniană, 
privind atracția gravitațională... și-atât. Străpunsă 
ca de o revelație, pisica se ridică și merse la măr 
să-i  mulțumească  pentru  talentul  lui  de  a  fi 
prost, fără de care n-ar fi  descoperit niciodată 
care  îi  era  menirea...  ar  fi  vrut  să  îl  pupe pe 
obraz, dar mărul, din lipsă de cap, nu știa unde 
îsi  ținea  obrajii,  iar  pisica  nu  se  sinchisi  să  le 
descopere ascunzătoarea...

Acum, când trec pe sub crengile pomului cu 
pricina, doar trec, întrebându-mă de ce merele, 
în netotismul lor, au tendința de a mă privi cu 
superioritate, iar eu nu-mi pot înțelege impoli-
tețea de a nu-i saluta. E un fel de reacție absolut 
firească,  un  contract  semnat  de  ambele  părți. 
Când trec pe sub crengile pomului  cu pricina, 
mă  aștept  în  orice  moment  la  o  pocnire  a 
mărului de spațiul inter-urechesc al capului meu, 
care DA, chiar EXISTĂ pe umerii mei. Și pentru 
că  nobilul  meu  suflet  pisicesc  îmi  interzice 
egoismul,  nu-mi  rămâne  decât  să  deplâng 
pentru totdeauna lipsa capetelor de pe umerii 
inexistenți ai merelor...

Morala:  Lipsa  capului  poate  fi  determinată 
printre  altele,  de  lipsa  umerilor,  iar  tu,  dă-mi 
umărul tău pentru a plânge.

Admirații II

Notă: Admirat, mai mulți, articulat cu 
hotărâre și nu „admirații” ca plural al 
„admirației”, rog a se înțelege...

e d i t o r i a lp u b l i c i s t i c ă
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Poliția rutieră din județul Vaslui a organizat, cu ocazia Zilei Poliției Române, un concurs pentru elevii de liceu. Concursul s-a  
axat  pe realizarea  unor  videoclipuri  cu  caracter  preventiv,  având ca temă principală  indisciplina  pietonală,  respectarea 
prevederilor  legale  de  către  bicicliști,  mopediști,  motocicliști,  conducători  auto  sau  utilizarea  corectă  a  sistemelor  de  
siguranță.
Materialele realizate au fost trimise la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui iar cei mai buni 
dintre participanții la acest concurs au fost premiați de către polițiști în cadrul ședinței festive care s-a organizat la sediul  
Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui cu ocazia Zilei Poliției Române.
Aceste videoclipuri conțin sigla Campaniei Naționale „Alege viața!” și vor fi difuzate pe posturile de televiziune.
Liceul  Tehnologic  „N.  Iorga”  -  Negrești  a participat  cu 5  filmulețe,  dintre care  cel  realizat de Elena Mădălina Dumitriu,  
Andelija Milaš și George Uleru a fost premiat cu locul I. Acesta urmează să fie trimis la București unde va participa la faza  
națională a concursului.

Celelalte echipaje de la LNI Negrești 
care au participat la concurs și au 
primit mențiuni sunt următoarele:

ᴥ Adnana Marica (XI B),
în colaborare cu Paul Marica

ᴥ  Lavinia Ciureanu (XI B), Dorina 
Tănăsucă,  Anca Prisecariu (XI B)
ᴥ  Gabriel Mariciuc  (X E), Adrian 

Chiroșcă  (X B), Vlad Calinciuc (XII B)

Concurs
de

videoclipuri 
cu caracter
preventiv

„Crearea unui clip publicitar cu o durată de 30 de secunde și 
caracterul de a stimula atenția participanților la trafic, inițial o 
sarcină foarte ușoară, s-a dovedit în final a fi un proces mult mai 
dificil decât ne-am fi așteptat. Cu ajutorul colegelor Anđelija Milas 
(rolul principal) și Mădălina Dumitriu (regie), ambele contribuind 
considerabil la realizarea scenariului, am reușit să realizăm un 
material competitiv și de o calitate, sperăm noi, cât mai apropiată 
de profesionalism. 
Produsul încearcă să ofere telespectatorului o imagine a 
conceptului „viață”, privit într-unul dintre cele mai pozitive aspecte 
ale sale, întreruptă brusc de imaginea unui accident rutier, 
imagine redată în principal pe cale auditivă, partea video 
constând în actul reflex al dilatării pupilei, caracteristic oamenilor 
aflați în situații limită. Un element esențial îl constituie, de 
asemenea, vocea care întărește la fiecare apariție ideile 
prezentate.” (George Uleru)
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Reclama câștigătoare
(elevi ai LNI Negrești)
Titlu: „Deschide ochii”
Regie: Elena Mădălina Dumitriu (X E)
Montaj: George Uleru (XII C)
Distribuție: Andelija Milas (X E)
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 Obiceiuri
      de Babe
             și Mărțișor
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Mitul Babei Dochia este unul dintre cele mai 
vechi și  importante mituri românești,  acest mit 
fiind găsit în mai multe variante. ,,Zilele Babelor”, 
cum sunt cunoscute în popor, marchează ieșirea 
treptată din iarnă și instalarea primăverii. Și cum 
începutul  de  an  agricol  era  și  o  perioadă 
încărcată  de  energii  nefaste  de  care  se  făcea 
„vinovat”  soarele  vătămător  al  primăverii, 
antichitatea a oferit și o soluție: mărțișorul care 
are ca  efect  contracararea  acțiunii  soarelui  alb 
întrupat prin bănuțul de argint. Denumit popular 
și mărțiguș sau mart, vestitorul primăverii, oferit 
acum mamelor și iubitelor, este o reminiscență a 
cultului  soarelui,  care  s-a  păstrat  în  România 
până acum sub forma a numeroase superstiții, 
datini,  credințe  și  tradiții  populare.  Fetele  și 
femeile  poartă  mărțișoare  pentru  a  sărbători 
venirea  primăverii.  Acum  câteva  sute  de  ani, 
mărțișoarele  erau  un  „talisman  solar”,  parte  a 
unui rit  arhaic de înfrumusețare: exista credința 
că  cine  purta  mărțișor  nu  va  avea  pistrui  tot 
anul. Fetele care le purtau credeau despre ele că 
le vor aduce noroc, frumusețe și le vor feri de 
razele  arzătoare  ale  soarelui  verii.  De  cum se 
desprimăvăra, fetele luau mărțișorul și-l aruncau 
în  sus,  spre soare,  zicând:  „Sfinte Soare,  sfinte 
Soare, / dăruiescu-ți mărțișoare, / în locul lor mă 
ferește / de pistrui  ce mă-negrește.  /  Ia-mi  te 
rog negrețile / și dă-mi albețele, / fă-mi fața ca o 
floare / sfinte Soare, sfinte Soare”. 

Mărțișorul este un obicei  specific românesc, 
dar care a fost preluat și de alte populații de la 
sud de Dunăre. Mărțișor, numele popular al lunii 
martie,  este  de  origine  latină,  Martius.  După 
vechiul  calendar roman, 1 martie era prima zi 
din an, în care se celebra sărbătoarea Matrona-
lia.  În  această zi  aveau loc  serbările  lui  Marte 
zeul  forțelor  naturii,  al  primăverii  și  agriculturii, 
ocrotitor al câmpului și turmelor. La vechii traci, 
aceleași  atribute  le  avea  zeul  Marsyas  Silen, 
considerat inventatorul flautului, al cărui cult este 

dedicat fertilității și vegetației și stau la originea 
simbolului  cu  numele  de  Mărțișor,  derivat  din 
numele  divinității  ce  le  patrona.  Acestui  zeu  îi 
erau închinate sărbătorile primăverii,  ale florilor 
și  fecundității  naturii.  Se  pare  că  sărbătoarea 
romană a matronaliilor  s-a suprapus  în  spațiul 
românesc  peste  echivalentul  local  al  acesteia, 
Baba  Dochia,  personaj  tradițional  care  își  are 
originea în vechiul cult al Marii Mame.

Dacii,  purtau  ca  mărțișor,  monede  găurite, 
atârnate  de  un  fir  împletit  –  colorat  în  alb  și 
negru. Albul însemna revenirea la viață a naturii 
și căldura verii, în timp ce negrul semnifica frigul 
iernii. Când copacii înfloreau, femeile agățau firul 
de o ramură, iar cu moneda respectivă cumpă-
rau caș, pentru ca tot restul anului pielea lor să 
fie albă și moale. În timp, rolul de talisman sau 
obiect  purtător  de  noroc  al  mărțișorului  s-a 
transformat,  devenind  un  simbol  al  iubirii.  În 
același  timp,  și  firul  negru  a  devenit  roșu. 
Culoarea roșie era dată de foc, sânge și soare – 
însemnând nașterea  și  viața,  adică  femeia.  Iar 
albul  era  limpezimea  apelor,  culoarea  norilor, 
zăpada rece și pura – semnificând înțelepciunea 
bărbatului.  Împletirea  șnurului  arata  legătura 
inseparabilă dintre cele două elemente ale vieții.

Simbolurile primăverii erau confecționate din 
timpul  iernii,  de  către  femei  urmând  să  fie 
purtate de către flăcăi după ziua de 1 Martie. Pe 
atunci  mărțișoarele  erau  fie  niște  pietricele 
colorate înșirate pe o ață, fie o monedă sau mai 
multe, legate cu fire subțiri de lână albe și negre. 
Dacii  le purtau la gât sau la încheietura mâinii 
până când înfloreau copacii.

Cât  privește  legenda  mărțișorului,  există 
două variante privind apariția acestuia. Se spune 
că  Soarele,  a  coborât  într-o  zi  de  pe  cer,  s-a 
transformat într-un fecior și a poposit într-un sat, 
la horă. Zmeul l-a pândit, l-a răpit și  l-a închis 
într-o temniță, în palatul său. Fără soare, nimic 
nu mai era la fel. O adâncă tristețe se coborâse 
pe pământ, mai ales că, nu se găsea nimeni care 
să-l  înfrunte  pe  Zmeu și  să  elibereze  Soarele. 
Toate astea până într-o bună zi, când, un flăcău 
se  hotărâ  să  plece  în  căutarea  locului  unde 
fusese ascuns Soarele și să se lupte cu Zmeul cel 
rău, pentru a-l elibera. Flăcăul a fost încurajat și 
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condus de mulți dintre pământeni, care știau că 
îl așteaptă un drum lung și plin de primejdii.

Într-adevăr,  drumul  a  durat  trei  anotimpuri: 
vara, toamna și iarna. În cele din urmă, flăcăul a 
ajuns  la  castelul  Zmeului  care  întemnițase 
Soarele.  Lupta  cu  Zmeul  a  fost  grea  și  înde-
lungată, dar până la urmă flăcăul a învins. Rănit, 
cu  ultimele  puteri,  el  a  reușit  să  elibereze 
Soarele, care și-a reluat locul pe cer și a făcut ca 
natura să reînvie. Din rănile flăcăului, sângele s-a 
scurs în zăpada albă și s-au ivit ghioceii.

De  aici,  s-a  păstrat  tradiția  împletirii  celor 
două șnururi ale mărțișorului, unul alb și celălalt 
roșu,  simbol  care  se  oferă  celor  dragi,  de  1 
Martie.  Roșul,  amintește  de  sângele  flăcăului 
care  s-a  jertfit  pentru  a  elibera  Soarele  și 
simbolizează  dragostea  pentru  frumos.  Albul, 
este simbolul purității, întruchipate de ghiocelul 
care vestește sosirea primăverii,  în urma jertfei 
flăcăului.

O  altă  legendă  spune  că:  Baba  Dochia, 
umblând cu  oile  prin  pădure,  torcea  lâna  din 
furcă  și,  găsind  o  para  (un  bănuț),  i-a  făcut 
bortă,  legând-o  cu  un  fir  de  ață.  Asemenea 
Moirelor  din  mitologia  greacă,  a  Parcelor  din 
mitologia romană, cu Laima-Dalia din mitologia 
țărilor  baltice,  similar  cu  Feele  în  Anglia,  Țara 
Galilor,  Scoția  și  Irlanda  sau  cu  Ursitoarele 
autohtone  care  torc  firul  vieții  la  nașterea 
pruncului, se  spune  că  Baba Dochia toarce firul

 

anului,  la  nașterea  străvechiului  început  de  an 
agrar.  De  altfel,  în  credință  populară,  Soarele 
este asemănat cu un ban de argint. Purtat la gât, 
la piept sau la mână, acest mărțișor (adică banul 
de argint cu șnur alb și roșu) semnifica în tradiția 
populară prietenia cu Soarele de la care primim
căldură, veselie, sănătate, voie bună, frumusețe, 
curățenie. Mărțișorul este privit ca un simbol, așa 
cum afirma poetul George Coșbuc într-un studiu 
dedicat  mărțișorului:  „Acesta  este  simbolul 
soarelui  primăverii,  al  cărui  chip  seamănă,  în 
credința populară, cu un ban de argint. Sigur că 
nu banul ca atare, ci rotundul de argint pur, alb, 
este asociat soarelui. Și să nu uităm că, în același 
timp,  albul  reprezintă,  în  credința  noastră 
populară, un semn al puterii, al forței. Mărțișorul 
e  un  simbol  al  focului  și  al  luminii,  deci  și  al 
soarelui. Poporul nostru îl  cunoaște și îl  ține în 
mare cinste, și îl poartă copiii, fetele și mai rar 
nevestele  și  flăcăii,  fiindcă  el  e  crezut  ca 
aducător de frumusețe și de iubire” 

Pe la mijlocul sec. XIX, bănuțul cu șnur care 
apăra de boli, deochi și friguri și aducea noroc, 
sănătate  și  bunăstare  a  fost  adoptat  și  de 
orășeni. Datina devine astfel una dintre cele mai 
îndrăgite  tradiții  neaoș  românești.  În  locul 
banului găurit, s-au făcut în ani tot felul de mici 
figurine  simbolizând norocul:  clasica  potcoavă, 
trifoiul  cu  patru  foi,  coșarul,  buburuza  sau 
figurina care simbolizează primăvara: ghiocelul. 
Între  timp,  așa  zisul  „elan”  al  meșterilor  a 
transformat  mărțișorul  în  tot  felul  de  figurine 
care  nu  mai  au  nicio  legătură  cu  semnificația 
inițială. Șnurul „de arnici și găitan” este înlocuit 
cu  fir  de  mătase,  păstrându-se  doar  culorile 
roșu/alb cu înțeles simbolic. Culorile alb și roșu 
au  rămas  până  în  zilele  noastre  ca  simbol  al 
sexelor, ele fiind regăsite și la bradul de nuntă și 
înmormântare.

Răspândit în toate provinciile țării, mărțișorul 
este pomenit  pentru prima dată de folcloristul 
Iordache Golescu.  Pe de altă  parte,  folcloristul 
Simion Florea Marian relatează că în Moldova și 
Bucovina mărțișorul  constă dintr-o monedă de 
aur sau de argint legată cu un șnur alb și roșu la 
gâtul copiilor. Era credința că portul mărțișorului 
face ca aceștia să aibă noroc.  Fetele  îl  purtau 
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timp de douăsprezece zile  la  gât,  după care-l 
prindeau în păr și-l țineau astfel până la sosirea 
berzelor sau până ce înflorea primul pom. După 
aceea, cu șnurul legau creanga pomului, iar cu 
banul respectiv își cumpărau caș, pentru ca tot 
anul să le fie fața frumoasă și albă.

O altă explicație despre mărțișor a fost dată 
tot  de  George  Coșbuc  în  studiul  său:  „Scopul 
purtării lui este să-ți apropii soarele, purtându-i 
cu tine chipul cam cu același rost cum purtăm 
noi  o  cruce  ori  un  chip  al  lui  Hristos  în  sân. 
Printr-asta  te  faci  prieten  cu  soarele,  ți-l  faci 
binevoitor să-ți dea ce-i stă în putere, mai întâi 
frumusețe  ca  a  lui,  apoi  veselie  și  sănătate, 
cinste,  iubire  și  curăție  de  suflet.  Țăranii  pun 
copiilor mărțișoare ca să fie curați ca argintul și 
să  nu-i  scuture  frigurile.  Poporul  mai  știe  că 
mărțișorul trebuie purtat ca lucru sfânt, nu așa 
ca podoabă ori ca jucărie.”

În timp, obiceiul de a purta mărțișorul făcut 
dintr-un ban  de  argint  s-a  pierdut  și,  în  acest 
sens,  același  autor  comentează:  „la  orașe  e  o 
sminteală mare a rostului ce-l are mărțișorul, că-l 
facem din aur ori din tinichea galbenă, când el 
ar trebui să fie numai alb din argint, și mai ales 
că-i dăm forma de inimă, de carte, de floare, de 
porc  sau de alt  animal,  când el  trebuie să fie 
numai  rotund  cum  e  soarele.  Toate  aceste 
podoabe  n-au  nici  un  Dumnezeu  pe  lume și 
sunt înșelătorii și ale pungii, și ale tradițiilor.” 

Poziția „babelor” din folclorul românesc este 
una mult mai privilegiată decât cea din tradițiile 
Evului  Mediu  Apusean.  În  afară  de  sensul  de 
„femeie bătrână”, în limba și credințele românilor 
cuvântul „babă” are o mulțime de alte conotații 

care duc spre o mitologie ancestrală daco-getică 
sau  chiar  mai  timpurie,  Hiperboreean-Pelasgo-
Ramană, unde babelor și moșilor le era rezervat 
un loc extrem de important ca părinți, strămoși 
și inițiatori. Primul care a evidențiat acest aspect 
a fost  B.P.  Hașdeu, care nota că la noi  babele 
sunt privite ca „ființele cele mai d'a dracului”, de 
unde  probabil  termenul  de  babă  era  însoțit 
aproape întotdeauna de atribute peiorative de 
genul  cloanță,  cotoroanță,  hârcă,  talpa iadului. 
Un  basm  românesc  cules  de  Petre  Ispirescu 
relatează că la un moment dat Diavolul se certa 
zgomotos  cu  o  babă,  cele  două  personaje 
făcând o larmă atât de mare încât l-au trezit din 
somn pe Sfântul Petre, care mânios fiind, puse 
mâna pe o  sabie și  le  tăie  capetele  celor  doi 
zurbagii. După sângeroasa pedeapsă și plecarea 
Sfântului,  trupurile  descăpățânate  s-au  apucat 
să-și caute capetele prin țărână. Diavolul a găsit 
capul babei pe care și l-a însușit, iar baba pe cel 
al Diavolului, care fără prea multă mirare, i s-a 
potrivit  de minune cotoroanței.  Însă conotațiile 
babei nu sunt pururea negative, ci și admirative, 

Dincolo de obiceiuri și 
simboluri legate de mărțișor, 

el rămâne ca o întrupare a 
bucuriei de a trăi, a dragostei 

de viață, un semn prin care 
noi, oamenii salutăm 

renașterea naturii odată cu 
venirea primăverii. Mărțișorul 
rămâne, peste timp, simbolul 

soarelui atotputernic și al 
purității sufletești.
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deoarece babele (ființe ale dracului) erau moașe 
pricepute,  doftoroaie  vestite,  sfătuitoare 
prețioase, dar și vrăjitoare redutabile cu care nu 
era bine să ai de-a face.

În  raport  cu  scurgerea  anului,  Dochia  este 
Drăgaica,  Sânziana,  Precista,  devenind  babă 
(deci  pe  rând  copilă,  tânără,  matură)  – 
metamorfozele sale calendaristice fiind amintirea 
Dianei  de  la  romani/Artemis  de  la  Greci: 
divinitatea  matriarhatului.  Poveștile  Dochiei 
redau  metaforic  temele  în  opoziție  ca  frig  - 
căldură,  sterilitate  –  fertilitate,  etc.  Zilele  babei 
sunt în preajma începutului  primăverii,  fiind un 
scenariu  de  înnoire  a  anului  agrar  însoțit  de 
aprinderea rituală a focurilor, afumarea anexelor 
gospodărești, prepararea alimentelor rituale...

În  mare,  mitul  Dochiei  circumscrie  în  mod 
strălucit  cele  două  aspecte  ale  Principiului 
Feminin:  Primul  este  acela  al  preafrumoasei 
fecioare,  păstoriță  neprihănită,  fata  regelui 
Decebal, de care se îndrăgostește însuși Traian. 
Hăituită de soldații romani, Dochia cade istovită 
în sanctuarul natural al munților și îl imploră pe 
Zamolxe (sau pe Maica Domnului, în variantele 
de după creștinarea românilor) să o salveze de 
soarta umilitoare de a ajunge trofeu de război. 
Zeul o transformă, alături de oițele ei, în stanele 
de  piatră  de  pe  Muntele  Ceahlău  care  pot  fi 
admirate și astăzi.

Al doilea aspect legendar este dat de Baba 
Dochia,  deja  bătrână,  sub formă de cloanță și 
zgripțuroaică. Fiul Babei, celebrul Dragobete, se 
căsătorește împotriva dorinței ei, iar pentru a-și 
teroriza nora, Baba Dochia o trimite cu un ghem 
de lână neagră,  în  miez  de iarnă,  la  râu,  să-l 
spele  până  când  se  albește.  Disperată,  fata 
începe  să  plângă,  iar  atunci  apare  un  tânăr, 
Mărțișor  (Zeul  sau  în  varianta  creștină,  Iisus 
deghizat), care-i dăruiește o floare roșie magică 
ce albește lâna neagră. Întoarsă acasă, fata este 
acuzată de Baba Dochia cum că Mărțișor ar fi 
ibovnicul  ei.  Apoi,  Baba Dochia,  convinsă că a 
venit primăvara (altfel de unde ar fi putut avea 
Mărțișor floarea?) se îmbracă cu cele 9 cojoace 
ale  ei  (care  aveau  să  simbolizeze  Babele 
calendaristice  de  la  început  de  Mărțișor)  și 
pornește  cu  oile  la  munte.  Pe  parcursul  zilei, 

Baba se dezbracă de toate cele 9 cojoace, dar 
iarna nu trecuse, iar vremea se face nemiloasă, 
pedepsind Baba pentru  răutatea  ei.  Începe  să 
ningă, iar Baba și oile sale îngheață pe munte, 
transformându-se în stane de piatră.  Rocile  se 
pot observa și astăzi pe muntele Ceahlău și sunt 
o  mărturie vie a acestui  mit  românesc.  Stânca 
aceasta  cu  bolovanii  ce  o  înconjoară  a  fost 
descoperită de Dimitrie Cantemir. El relatează în 
„Descriptio  Moldavie”:  „Cel  mai  înalt  munte  al 
Moldovei este Ceahlăul și dacă acest munte ar fi 
cunoscut  poeților  vechi,  el  ar  fi  tot  atât  de 
celebru ca și Olimpul, Pindul sau Pelia. Din vârful 
său ce se ridica la înălțime enormă ca un turn, 
pornește la vale un pârâu cu apa foarte limpede 
și, rostogolindu-se cu mare vuiet printre stânci, 
se arunca în râul Tazlău. Drept în mijlocul lui se 
vede  o  statuie  străveche,  înaltă  de  cinci  coți, 
întruchipând  o  babă  înconjurată,  dacă  nu  mă 
înșel, de 20 de oi, din mijlocul căreia curge un 
izvor nesecat. 

Este desigur greu de spus dacă natura și-a 
arătat în acest monument fantezia ei, sau dacă 
mâna  iscusită  a  unui  artist  a  plăsmuit-o  așa.” 
Asemenea „oameni de piatră” se pot vedea în 
diferite locuri  din Carpații  Orientali  și  Meridio-
nali,  dar  trecutul  își  păstrează  misterul  legen-
delor de o frumusețe inestimabilă.

Coborând,  pe  firul  mitului,  descoperim 
numeroase zeițe geto-dacice în care se mani-
festă personalitatea duală a Mamei Pământului. 

© www.cabana-dochia.ro
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Poziția „babelor” din folclorul românesc 
este una mult mai privilegiată decât cea 
din tradițiile Evului Mediu Apusean. În 
afară de sensul de „femeie bătrână”, în 
limba și credințele Românilor cuvântul 
„babă” are o mulțime de alte conotații: 
părinți, strămoși și inițiatori.
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În vreme ce partea sa masculină - solară și 
solstițială  -  care  împărățește  peste  începutul 
iernii  sub identitatea lui  Îndrea/Undrea și,  mai 
târziu,  Moș  Crăciun,  Baba  Dochia  este  o 
reprezentare  mitică  lunară,  echinoxială  și 
maternală.

Ea are drept corespondent în calendar pe Sf. 
Evdochia, de la care a luat numele ca urmare a 
interferenței  dintre  legenda  populară  și  cea 
creștină. Aceasta este însă singura asemănare, 
căci  în popor ea este pur și  simplu Baba cea 
aspră  și  capricioasă.  „Dochia  este  o  zeitate 
feminină sezonieră, care moare și renaște anual. 
Zilele urcușului, cu numărul de cojoace purtate 
în  spate  formau  ciclul  de  renovare  rituală  a 
timpului, iar moartea ei în ziua echinocțiului de 
primăvară  (9  martie  în  calendarul  iulian) 
simboliza  moartea  anului  vechi  și  renașterea 
anului nou” (după Ion Ghinoiu). Zilele „babelor” 
mai erau numite în Ardeal și „vântoase”.

Tradiția românească spune că primele 9 zile 
ale  lunii  martie  sunt  considerate  babe  și  că 
fiecare dintre noi în această perioadă trebuie să 
își aleagă o babă, numind-o „baba mea” și să 
urmărească cu atenție vremea, încercând să-și 
prevestească viitorul  an în funcție de aspectul 
zilei:  o „babă” însorită și  senină anunță un an 
bun și liniștit. Dimpotrivă, o „babă” mohorâtă și 
ploioasă sau cu zăpadă înseamnă că urmează 
un an plin de necazuri și de supărări. În această 
perioadă,  vremea  este  la  fel  de  instabilă, 
precum firea babelor.  Există două variante de 
a-ți  alege Babă  și  anume:  fie  îți  alegi  o  zi  la 
întâmplare dintre primele 9 zile și aștepți să vezi 
cum va fi în acea zi, sau, cea de a doua variantă 
ar  fi  aceea  a  calculării  zilei  care  îți  revine ție, 

adică  cea  care  iese  matematic  din  ziua  datei 
tale de naștere.  De exemplu,  dacă ești  născut 
într-o zi de 12, atunci 3 martie va fi data care îți 
revine  ca  să  fie  Baba  ta  (1+2=3).  Sau,  alt 
exemplu,  dacă  ziua  ta  de naștere  este  în  29, 
atunci  2  martie  va  fi  Baba  ta  (2+9=11  și 
însumăm încă o dată, adică 1+1=2).

Bineînțeles că fiecare dintre noi ne dorim o 
babă frumoasă și însorită dar poate mai sunt și 
cei  care  preferă  o  babă  urâtă,  zăpăcită  și 
neliniștită? 

Vorbind despre diferența între Cotoroanță și 
Sfântă, sosirea creștinismului în Europa a dus la 
apariția  unui  sincretism  religios  difuz  în  care 
multe  dintre  zeitățile  păgâne  de  sorginte 
greacă,  celtică,  germanică  sau  tracă  au 
supraviețuit  în  imaginarul  colectiv  european, 
împrumutând  din  atributele  și  însușirile  lor 
sfinților și personajelor religioase creștine. 

Vechimea  cultului  „babelor”  pe  teritoriul 
Daciei  este  atestată  și  de  venerarea  unor 
monumente  megalitice  de  forma  unor  pietre 
antropomorfe naturale, care se numesc în mod 
curent  Babe.  Avem  aici  faimoasele  Babe  din 
Bucegi,  din  Ceahlău  și  din  multe  alte  locuri 
investite  de  popor  cu  simbolism  magic  din 
Carpați.  Prestigiosul  cercetător  Nicolae 
Densușianu  a  găsit  peste  20  de  asemenea 
„babe antropolitice” pe teritoriul țării noastre. 

Și  uite  așa  suntem pe cale  să  descoperim 
Baba  Dacilor  din  prag  de  primăvară,  Bătrâna 
Fără  Vârstă  chiar  sub imaginea Babei  Dochia, 
cea care,  conform lui  G.  Călinescu,  face parte 
din cele „4 mituri fundamentale care au modelat 
cultura și spiritualitatea Românească” alături de 
Miorița, Meșterul Manole și Zburătorul.

© ziarulcrisul.ro
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Pe  vremea  lui  Numa  Pompilius,  ne 
povestește  Plinius  în  a  sa  Istorie  naturală, 
victima  obișnuită  a  sacrificiilor  era,  vezi  bine, 
jupânul  porc.  Ba mai  mult,  sacrificiul  porcului 
constituia  o  parte  obligatorie  a  oricărui 
contract  întocmit,  așa-zicând,  legal.  Inclusiv 
tratatele  de  stat  erau  pecetluite  printr-un 
sacrificiu  porcin.  Ce  făceau  contractanții? 
Reprezentantul  Romei  și  al  celeilalte  părți  se 
duceau în templul lui Jupiter. Acolo, sacerdotul, 
cu  securea  lui  sacerdotală,  ucidea  porcul  și 
rostea  formula  sacră:  „Dacă  poporul  roman 
rupe contractul, să-l lovească Jupiter așa cum 
lovesc eu acest porc cu securea”. Aproape că 
nici nu mai contează că același Plinius ne spune 
în  cartea  a  VIII-a  cum  că,  „dintre  animale, 
porcul  este  el  mai  nătâng  și  se  crede,  cu  o 
vorbă nu lipsită de duh, că sufletul i-a fost dat 
ca  un fel  de sare conservantă”.  Imediat  apoi, 
porcul devine simpatic: „s-a descoperit însă că 
niște  porci  furați  au  recunoscut  vocea 
porcarului  și  că,  după ce au scufundat  barca 
înclinând-o  într-o  parte,  s-au  întors.  Ba 
conducătorii  de  turmă  învață  și  drumul,  prin 
oraș,  la  piață  și  acasă,  iar  porcii  sălbatici  se 
pricep să-și  amestece urmele trecând printr-o 
mlaștină  și  să-și  ușureze  fuga  urinând”.  Cine 
mai  știe  că,  aidoma  cămilelor,  scroafele  erau 
castrate. Două zile erau ținute fără hrană, apoi, 
apucate de pulpele din față, li se tăia vulva. Se 
spunea că în acest fel se îngrășau mai repede. 
Una peste alta, conchide Plinius, nici un animal 
nu  furnizează  mai  multe  feluri  de  mâncare 
pentru o cârciumă, nici unul altul decât porcul.

Cu  timpul,  mărețul  și  tristul  destin  al 
porcului  se  însoțește  și  cu  alte  ciudățenii,  cel 
puțin în Scriptură. Copil  fiind, așteptam ca pe 
un fel  de sărbătoare  tăierea  porcului  și  toate 
ceremoniile care însoțeau activitatea cu pricina. 
Nimic  nu  părea  mai  frumos  și  mai  palpitant 
decât  a  scurta  așteptarea  care  preceda 

sacrificiul porcului. Paiele sau, mai apoi, lampa 
cu benzină, pârleau porcul, șoriciul, urechile și 
coada, toate acestea, interesau în cel mai înalt 
grad pe copii. Restul era treaba importantă a 
adulților  și  aceștia  deveneau  deodată  foarte 
serioși. Porcul era tranșat și fiecare comunitate 
avea  cel  puțin  un meșter  pentru treaba  asta, 
pus în covată, porcul, nu meșterul! (nu-i spunea 
așa, nu-mi mai aduc aminte însă cum!), covată 
mare, de lemn, sărat, porcul, nu covata, tranșat, 
porționat  și  toate  celelalte.  Era  o  adevărată 
sărbătoare pentru copii și nu doar pentru ei. De 
aceea eram foarte mirat  de  ce  el,  porcul,  se 
însoțește  în  limbajul  obișnuit  cu  negativul. 
Porcul  e  bun,  mă  rog,  dincolo  de  aspectele 
medicale de tip colesterol și altele, toată lumea 
are porc pe masa de Crăciun. A nu avea porc 
pe și  la  masă era,  pe vremea mea, semn de 
rușine,  de  nevrednicie,  de  sărăcie.  Pomana 
porcului  și  tot  alaiul  de  activități  însoțitoare 
făceau  din  tăierea  porcului  un  eveniment 
așteptat  și,  desigur,  gustat,  foarte 
gustat.  Astăzi,  a  tăia  porcul  e  mai 
degrabă  o  infracțiune,  trebuie  să  fii 
„omenos”  cu  porcul,  altminteri  ești 
incorect politic!

Chiar așa. Marxismul acesta cultural 
care  se  ascunde  sub  denumirea  de 
corectitudine  politică,  totalitarismul 
acesta  liberal  sau  fascism  deghizat 
după cum a mai fost numit, ajunge, a 
ajuns de altfel, la tot felul de aberații. 
Aflu, și încă mai sunt dintre acelea care 
pot  surprinde!,  că  52  de  „bibliști”  au 
editat  în  Germania  Biblia  „corectă 
politic”.  Noua  și  eretica  versiune 
corectă  politic  elimină,  zice-se,  dintre 
învățături,  pe acelea care provoacă și 
mențin  neînțelegeri  între  creștini. 
Năzdrăvănia aceasta are titlul următor: 
„Biblia într-un limbaj mai potrivit” și nu 
este, la drept vorbind, altceva decât o 
„Biblie  hazlie” sau o nouă „Călăuză a 
ateistului”.

 ...eram foarte mirat de ce el, porcul, se 
însoțește în limbajul obișnuit cu negativul. 
Porcul e bun, mă rog, dincolo de aspectele 

medicale de tip colesterol și altele... 

Anton Adăm
uț - profesor doctor.  Predă la Facultate a de 

Filosofie și Științe Social-Politice din  Iași urm
ătoarele cursuri: 

Filosofie m
edieval ă, Istoria și filosof ia religiei, Iudaism

 și 
creștinism

, Raţiun e şi credință, Euro pa religiilor.
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Într-o  asemenea  „interpretare”,  Tată 
(Dumnezeu) nu mai este Tată ci, vezi bine, „Tatăl 
și Mama noastră care ești în ceruri”, Isus nu mai 
este „Fiul” ci „copilul” lui Dumnezeu, Dumnezeu 
nu mai  este „Domn” ci  doar „Dumnezeu” sau 
„Cel  Etern”,  iar  față  de  grupuri  precum 
feministele  sau  homosexualii  Biblia  corectă 
politic folosește un limbaj „mai just”. Isus nu mai 

învie ci se „întoarce”, nu înmulțește pâinea și 
peștii ci hamburgerii, iar fiul risipitor se 

risipește  în  cluburi  de  dans  și 
sfârșește făcând curat la toaletele 

McDonald's.  Ultimele  chestiuni 
amintite  aici  le  spune  un 
ciudat,  un  pastor  care  a 
fondat  chiar  secta  „Ciudații 
lui  Isus”  și  a  publicat 
„Volksbibel”, „Biblia poporu-
lui”, nu mai departe de anul 
trecut. Din nefericire această 
corectitudine politică riscă să 

se  transforme  într-o  nouă 
ideologie.

Ce  se întâmplă  în  acest  caz  cu 
poveștile copilăriei dacă le aplicăm 

grila  corectitudinii  politice?  Analiza 
aceasta o face un american lucid în cartea 

Povești corecte politic de adormit copiii. Citiți și 
vă  cruciți.  În  povestea  „Scufița  Roșie”,  spre 
exemplu,  bunica  nu  poartă  ochelari  ci  este 
doar „dezavantajată optic”, lupul este „proscris 
al societății” iar vânătorul este nici mai mult nici 
mai  puțin  decât  un „tehnician de combustibil 
lemnos”. Lupul din „Cei trei  purceluși” este un 
netrebnic  care tulbură liniștea unei  comunități 
pacifiste,  cineva nu e scund,  ca  Boc!,  e  doar 
„dezavantajat  pe  verticală”  sau  cu  o 
„superioritate  redusă  din  punct  de  vedere  al 
mărimii”,  cutare  nu  e  tânăr  ci  „puțin  împlinit 
cronologic”.  Nu  mai  continui,  trimit  doar  la 
cartea amintită apărută la Humanitas în 2006. 
Corectitudinea politică, preluând o vorbă a lui 
Philip Atkinson, nu este altceva decât „demență 
socială”,  iar  Ovidiu  Hurduzeu  o  numește 
„umanism secularizat”. 

În fine, să revin la lucruri normale, la porcul 
nostru de Crăciun și la numele care-l numește. 
Mă gândesc de ce porcul, cuvântul ca atare, pe 
care  îl  așteptăm  an  de  an  să  fie  așezat  pe 
masă,  porcul,  nu  cuvântul,  firește,  împotriva 
voinței lui, a fost și este cuvânt de ocară. Dacă 
vrei să spulberi pe cineva cu un cuvânt îi spui 
că  este  un „porc”.  Păi  cum vine  asta?  Aștept 
porcul un an de zile ca să aflu că este cuvânt 
de  ocară!  Parcă  nu se leagă.  La urma urmei 
porcul este un animal domestic crescut pentru 
hrană. Și aici  intervine un aspect.  Leviticul 11, 
vorbește despre dobitoacele curate și necurate, 
iar  pericopa  11,  7  spune:  „să  nu  mâncați 
porcul,  care  are  unghia  despicată  și  copita 
despărțită,  dar  nu  rumegă;  să-l  priviți  ca 
necurat” (vezi și Deuteronom 14, 8). În Isaia 66, 
17  citesc:  „Faptele  și  gândurile  celor  care [...] 
mănâncă carne de porc [...] vor fi  zădărnicite, 
zice Domnul”.

Alte  locuri  testamentare  spun:  „Stăteau  în 
morminte  și  mâncau  în  crăpături  de  stâncă, 
mâncau carne de porc” (Isaia 65, 4; vezi și 66, 
3); „Femeia frumoasă și fără minte este ca un 
inel de aur prins în râtul unui porc” (Pildele lui  
Solomon 11,  22).  Iar  iudeii,  măcar  că  nu 
mâncau  porc,  îl  creșteau  pentru  negoț.  De 
unde vine atunci expresia cu pricina? Căci: „ești 
un porc”, nu e tocmai vorbă de laudă. Poate că 
vine  din  Predica  de  pe  Munte  unde  Isus, 
metaforic,  îmi  spune  că  adevărurile  sacre  nu 
trebuiesc  încredințate  celor  nevrednici  să  le 
dețină și nici acelora incapabili să le înțeleagă. 
Ideea e mai veche, o aflăm încă în Pildele lui 
Solomon. Astăzi, ca și atunci, sensul trebuie că 
este: nu dărui lucruri de preț aceluia incapabil 
să le prețuiască (Pilde 23, 9).

Cristos,  în  două  episoade  semnificative, 
uzează  de  cuvântul  acesta,  o  dată  în  sens 
figurat, altă dată în sens propriu.

Primul  episod apare în  Matei 7,  6:  „să  nu 
dați  câinilor  lucruri  sfinte  și  să  nu  aruncați 
mărgăritarele  voastre  înaintea  porcilor,  ca  nu 
cumva să le calce în picioare și să se întoarcă 
să vă rupă”.  Ce vrea să spună? Lucrurile cele 

Citiți și vă cruciți. În 
povestea „Scufița Roșie”, 
spre exemplu, bunica nu 
poartă ochelari ci este 
doar „dezavantajată 
optic”, lupul este 
„proscris al societății” iar 
vânătorul este nici mai 
mult nici mai puțin decât 
un „tehnician de 
combustibil lemnos”.
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sfinte  nu le  spuneți  oricui;  oamenii  lacomi  și 
îndărătnici la învățătură nu le vor prețui.

Al doilea episod, când termenul este folosit 
în  sens propriu (literal), este acela cu îndrăcitul 
din Gadara  (Matei  8,  30-32;  Marcu 5,  11-16; 
Luca 8,  32-33).  În  ținutul  gadarenilor  Isus 
vindecă un îndrăcit, adică pe unul dintre aceia 
în care intrase cel rău. Isus scoate pe draci, stă 
de vorbă cu ei, îi întreabă de nume la singular, 
ei  răspund la plural  și  spun că sunt „legiune”, 
după care dracii intră în porci și turma de porci 
se repede de pe râpă în mare unde se îneacă. 
Și  fiul  risipitor  ajunge  la  un  moment  dat 
păzitorul turmei de porci!

Ce vor să spună toate acestea? Pe scurt: nu 
porcul este vinovat, ca porc, pentru că oamenii 
sunt,  uneori/deseori  porci.  Porcul  este  un 
dobitoc bun pe care doar oamenii îl porcesc. Și 
atunci ei se aseamănă lui, porcului, cu toate că 
porcul  nu  e  vinovat  cu  și  de  nimic.  Doar 
oamenii  îl  alătură  ignoranței,  lăcomiei, 
desfrâului și egoismului. Dar dacă porcul ar fi  
de la sine ignorant, lacom, desfrânat și egoist, 
atunci ar trebui să aibe și voință. Dar el este un 
dobitoc  (cu  sensul  biblic  de  „necuvântător”), 
caz  în  care  comparația  nici  măcar  nu  mai 
vizează porcul, vizează de-a dreptul omul. Aici 
începe  și  se  sfârșește  porcia,  care  porcie  nu 
este a porcului. Să nu dăm vina pe porci pentru 
că  unii  oameni  le  seamănă.  În  grăsimea  lui 
căutată și pusă gospodărește la borcan, porcul 
rămâne mereu inocent. Aidoma câinelui. Cum 
poți  spune  cuiva:  „ești un câine”! Și să pretinzi
totodată că vorbești despre cel mai bun prieten

al omului? Ca să nu mai vorbesc de „un porc 
de câine”!

Porcul,  cam  peste  tot,  simbolizează 
voracitatea, lăcomia. Nimic din ce-i stă în față 
nu rămâne neînghițit. Multe mituri îl văd ca pe 
un  hău,  o  gaură  neagră.  Ignorant,  lacom, 
desfrânat  și  egoist,  porcul,  ne spune Clement 
Alexandrinul în Stromata II, își caută plăcerea în 
noroi  și  în  gunoaie,  iar  cei  care  consumă 
carnea  de  porc,  ne  spune  tot  Clement,  sunt 
aceia  care  trăiesc  senzual.  Interesant  că  în 
centrul Roții tibetane a Existenței se află porcul 
și el evocă, în special și în acest loc, ignoranța. 
Iar Circe îi preface în porci pe toți aceia care o 
plictiseau cu dragostea lor vinovată.

Asta vrea să spună margaritas ante porcos. 
Iar  ignatul  porcilor  ține,  până  la  urmă,  de  o 
divinitate solară care a preluat numele sfântului 
Ignatie  Teoforul  (20  dec.:  Înainteprăznuirea 
Nașterii  Domnului).  Și  Ignatie  a  fost,  se  știe, 
mucenic. Sacrificiul sângeros al porcului și ritul 
funerar  de  incinerare  (așa-numitul  „pârlit  al 
porcului”) în ziua de ignat (cuvânt care vine din 
latinescul  ignius,  foc)  este  o  practică  foarte 
veche.  Are  legătură  cu  practici  magice 
referitoare  la  prevestirea  morții  violente,  la 
semnele făcute pe corpul victimei (porcului), la 
incinerarea simbolică a cadavrului și prepararea 
alimentelor  rituale  din  organele  vitale  (inimă, 
ficat,  plămâni).  În Egipt,  spre exemplu,  porcul 
era sacrificat în cinstea zeului Osiris (la egipteni, 
porcii și, mai ales porcarii, nu erau tocmai bine 
văzuți.  Cu  toate  acestea,  Nut,  zeița  cerului  și 
mamă a aștrilor, apare pe amulete ca o scroafă 
care-și  alăptează purceii),  în  Grecia  în  cinstea 
zeiței Demetra.

În  încheiere  citez  două  locuri  din  Noul 
Testament:  „Cu  ei  s-a  întâmplat  adevărul  din 
zicală:  Câinele  se  întoarce  la  vărsătura  lui  și 
porcul scăldat la noroiul mocirlei lui” (2 Petru 2, 
22); „De aceea, ori de câte ori mâncați, ori beți, 
ori  altceva  de  faceți,  toate  spre  slava  lui 
Dumnezeu să le faceți” (1 Corinteni 10, 31).

Restul este, firește, o mare porcărie!
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Motto: „În lagăr, supraviețuirea îți ocupă tot timpul” [1]

Lagărele de concentrare (naziste și sovietice) au fost înființate înaintea începerii celui de-al 2-
lea Război Mondial. Evreii, țiganii, dușmanii poporului au fost încarcerați în lagăre și supuși unui  
tratament brutal, doar pentru că aparțineau altei rase sau pentru că nu se conformau regulilor  
impuse de regimul totalitar.

În Germania, lagărele erau folosite ca instrument pentru instituirea noii ordini rasiale pe care 
germanii  o  impuseseră  în  est,  aceasta  fiind  parte  a  unei  politici  deliberate  de  eliminare  a  
„indizerabililor”.

Sistemul lagărelor a atins perfecțiunea odată cu deschiderea Complexului Auschwitz - care a  
servit drept lagăr de concentrare pentru polonezi  și  alte naționalități  -  și  lagăr de exterminare  
pentru evrei, peste un milion dintre aceștia fiind uciși doar la Auschwitz - Birkenau.

Gulag-ul  sovietic  a  fost  o  ramură a poliței  interne și  serviciilor  de securitate sovietice care  
controla sistemul penal al lagărelor de muncă forțată, al închisorilor și al lagărelor de detenție și  
tranzit asociate. Sistemul Gulag-ului a devenit cunoscut ca un loc pentru deținuții politici și ca un 
mecanism de represiune a opoziției politice din Uniunea Sovietică.

Viața  prizonierilor  din  lagăr  era  circumscrisă  unor  reguli  de  comportament  brutale  și  
rudimentare, unor legi nescrise pe care trebuiau adesea să le urmeze pentru a-și putea prelungi  
existența sau pentru a-și amâna moartea.

Se dorea  o  dezumanizare totală  a  individului,  transformarea acestuia  într-un instrument de 
muncă,  răpirea  oricărei  posibilități  de  exprimare  sau  luare  de  atitudine.  Oamenii  deveneau 
numere, indiferent de clasă, cultură, proveniență, sex etc.

Femeile  și  copiii  făceau parte dintr-o  categorie  specială,  supusă unor  tratamente și  situații  
diferite, uneori mult mai atroce decât cele aplicate bărbaților.

Vom încerca în continuare să prezentăm câteva aspecte reprezentative ale condiției acestora în  
spațiul concentraționar: integrarea, soluțiile la care recurg, lupta pentru supraviețuire.

FEMEILE DIN LAGĂR
Femeile erau încarcerate din aceleași motive 

ca  și  bărbații:  în  Gulag,  pentru  infracțiuni 
minore  (furt,  escrocherii,  fals)  și  denigrarea 
partidului, iar în Auschwitz, pentru simplul fapt 
că  făceau  parte  din  rasa  “de  jos”,  nedemnă 
(evrei), sau erau susținătoare a acesteia.

Pe  lângă  munca  fizică  (în  mine,  fabrici), 
femeile  erau  forțate  să  se  prostitueze,  lucru 
care era menit să le dezumanizeze.

În Germania, în 1941, șeful SS, H. Himmler, a 
fost cel care a decis construirea de bordeluri în 
lagărele  de  concentrare  pentru  a  crește 
productivitatea  prizonierilor  și  pentru  a  lupta 
împotriva practicilor  homosexuale. La început, 
se  căutau voluntare,  promițându-le  în  schimb 
eliberarea, dar imediat au trebuit să găsească 
tot mai multe, pe care naziștii le-au recrutat cu 
forța.  Femeile  nu  au  fost  puse  mai  apoi  în 
libertate.

Femeile și copiii 
spațiului concentraționar
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În  barăcile  încălzite  care  serveau  drept 
bordeluri,  hrana  și  igiena  erau  puțin 
îmbunătățite față de restul lagărului, astfel încât 
majoritatea  femeilor  închise  acolo  au 
supraviețuit.

Activitatea  sexuală  era  organizată  într-un 
mod  birocratic:  vizitatorii  primeau  mai  multe 
cartele  de  identificare  (codul  998,  cel  al 
prostituatelor)  și  cupoane  care  le  permiteau 
prizonierilor recompensați pentru munca lor să 
facă  o  vizită  la  bordel.  Frecventarea 
bordelurilor era interzisă pentru evrei și pentru 
prizonierii de război sovietici. [2]

O situație similară era și în Gulag-ul sovietic. 
În  volumul  al  II-lea  al  Arhipelagului  Gulag, 
Soljenițîn  prezintă  condiția  femeii  în  lagăr.  În 
unele cazuri, acestea nu mai sunt forțate, ca în 
spațiul  germanic,  să  se  prosti-
tueze, ci aleg conștient să recurgă 
la  această  soluție  pentru  a 
supraviețui:  „Multe  cedează  încă 
din  prima  zi.  Orizontul  ce  li  se 
deschide  în  față  e  prea 
amenințător,  nelăsându-le  nici  o 
speranță.  Și  fac  o  asemenea 
alegere nu numai femei măritate, 
mame cu copii, ci și niște aproape 
fetițe.  Și  tocmai  fetele  foarte 
tinere sunt cele care, sufocate de 
cruzimea  vieții  din  lagăr,  ajung 
curând cele mai dezmățate.” [3]

O  altă  strategie  de  supra-
viețuire  în  lagăr  adoptată  de 
femei  era  obținerea  unui  loc  de 
muncă  în  interiorul  lagărului. 
Astfel, dacă reușea să se angajeze 
la  bucătărie,  la  contabilitate,  la 
croitorie, la spălătorie, anii ar fi trecut mai ușor, 
fără evenimente majore,  „aproape ca în viața 
normală”. Soluția cea mai sigură era obținerea 
unui  post  de  servitoare  la  un  șef  de 
departament  din  lagăr:  astfel,  devenea 
protejată.

Lagărul  devine, astfel,  un mod de viață, o 
normalitate; se înrădăcinează ideea cotidianului 

și lumea de afară parcă nici nu mai există: toată 
existența  prezentă  și  viitoare  se  desfășoară 
îngrădită  de  sârma  ghimpată.  Tot  ce  ține  de 
trecut este lăsat afară; în lagăr, sentimentele nu 
sunt  permise:  „Ce  contează  că  acolo,  în 
libertate, ai  iubit  pe cineva și  voiai  să-i  rămâi 
credincioasă?  Ce  preț  are,  pentru  un  bărbat, 
fidelitatea  unei  moarte?  «Cui  o  să-i  mai 
trebuiești când vei ieși de aici?» - iată cuvintele 
care  răsună  necontenit  în  barăcile  femeilor. 
Trăsăturile  ți  se  înăspresc,  îmbătrânești,  ultimii 
tăi ani vor trece pustii și lipsiți de bucurie. Nu-i 
mai inteligent să te grăbești să smulgi ceva din 
această viață câinoasă?” [4]

Această atitudine este înlesnită și  de faptul 
că  în  lagăr  nimeni  nu  condamnă  pe  nimeni: 
„Aici toți fac așa”.

Principiile sunt abandonate ideii că viața și-
a pierdut sensul, că țelurile au dispărut odată 
cu intrarea în lagăr. Cele care nu cedează din 
primul moment, o vor face în cele din urmă - 
rezistența  psihică  este  învinsă  de  nevoia  de 
conservare  a  fizicului.  În  ultimă  instanță, 
predarea este singura soluție...
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GEMENELE LUI MENGELE
Josef Mengele, supranumit „Îngerul morții” a 

fost  un  medic  german  care,  în  calitate  de 
căpitan  SS,  a  inițiat  și  condus  odioasele 
„selecții” ale evreilor deportați din toată Europa 
pentru  exterminarea  lor  de  la  Auschwitz-
Birkenau. A efectuat experimente inumane pe 
deportați, mai ales pe cupluri de gemeni.

Mengele  și-a  primit  reputația  de  „înger  al 
morții” ca urmare a celor 21 de luni petrecute 
la  Auschwitz,  în  cursul  cărora  a  desfășurat  o 
activitate ce nu avea nimic în comun cu munca 
unui  medic  obișnuit.  Scopul  principal  al 
lagărului era exterminarea deținuților. Mengele 
făcea frecvent parte din echipa de medici care 
făcea  „selecția”,  adică  hotăra  la  sosirea 
prizonierilor în lagăr cine să fie reținut pentru 
muncă și cine să fie trimis direct în camerele de 
gazare.

Mengele  a  profitat  de  ocazia  de  a-și 
continua  studiile  asupra  eredității,  folosind 
deținuții drept cobai. Era interesat îndeosebi de 
gemeni. Începând cu anul 1943, gemenii erau 
selectați și puși în barăci speciale. A studiat și o 
boală numită Noma, care îi afecta în special pe 

copiii de rromi din lagăr. Deși Noma e o boală 
bacteriană  ce  afectează  copiii  suferinzi  de 
malnutriție și  stres, a  încercat să demonstreze 
că  principala  cauză  era  pretinsa  lor 
„inferioritate rasială”.

Eva Mozes Kor și sora sa geamănă, Miriam, 
erau doar niște copile când au trăit ororile Ho-
locaustului,  la  Auschwitz,  unde  și-au  pierdut 

părinții,  gazați  împreună cu 
alte câteva mii de evrei și au 
fost  supuse  experimentelor 
îngrozitoare  ale  doctorului 
Josef Mengele.

În  2009,  publică  un 
volum de memorii în care își 
relatează povestea din lagăr 
-  Am supraviețuit  Lagărului  
morții.

Rememorarea  întâmplă-
rilor  aduce  în  prim-plan 
imaginea copilului maturizat 
brusc, aruncat într-un spațiu 
pe care,  în virtutea inocen-
ței,  ajunge să-l  înțeleagă  și 
să-l accepte ca atare.

Totuși,  inocența  dispare 
în  momentul  contactului  cu 
moartea.  Asumarea  condi-

ției de prizonier, de supus, este primul pas către 
integrare. („Nu puteți fi mofturoase!”).

Conștientizarea  morții  și  confruntarea  cu 
aceasta  sunt  testele  care  verifică  puterea 
psihicului, capacitatea de reprimare a fricii: „Cei 
3  copii  morți  pe  care  îi  văzusem  în  latrină 
noaptea trecută nu mai zăceau pe podea. Am 
aflat că atunci când un copil murea, tovarășii lui 
de prici îi luau hainele și-l duceau în latrină.” [5]

Cu toate acestea, copiii reușesc să facă față 
vieții  din  lagăr  tocmai  datorită  dozei  de 
inconștiență specifică vârstei de care încă mai 
dispun sau din cauză că psihicul lor convertește 
prizonieratul  în normalitate: „Apelul  dura între 
o  jumătate  de  oră  și  o  oră.  Privind  în  ur- 
mă, nu-mi amintesc un singur copil care să se fi 
așezat pe jos și  să fi  plâns în timpul apelului. 
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Nici  măcar  cei  de  numai  doi  ani.  Cred  că 
înțelegeam  instinctiv  că  viețile  noastre 
depindeau de cooperare.” [6]

Experimentele  doctorului  Mengele  asupra 
gemenilor  se  făceau  prin  metode  barbare, 
copiii  fiind  utilizați  ca  simple  instrumente  de 
testare.  Acesta  inocula  în  mod  deliberat 
gemenilor boli precum scarlatina, după care, le 
injecta diverse substanțe pentru a descoperi un 
antidot; de asemenea, în încercarea de a face 
transfuzii de sânge între copii de sexe diferite, 
Mengele  a  omorât  6  perechi  de  gemeni. 
Experimentele  nu  erau  pedepse  sau  tortură. 
Erau folosiți ca niște cobai umani, pentru a se 
descoperi secretul creării  gemenilor blonzi, cu 
ochi albaștri. Erau injectați  cu germeni și  boli, 
iar  când  geamănul-subiect  murea,  naziștii  îl 
omorau pe celălalt geamăn, pentru a compara 
autopsiile.

Copiii  conștientizează  realitatea,  privindu-i 
pe  cei  din  jur  și  oglindindu-se  în  imaginea 
acestora.  În  cazul  Evei,  autosugestia  a  fost 
adjuvantul  suprem  al  supraviețuirii:  “Ce 
slăbănogi sunt! Mă bucur că eu n-arăt așa. De 
fapt, arătam exact la fel. Ca și Miriam. Ochii ei 
erau  afundați  în  orbite  și-i  puteam  număra 
toate  oscioarele  din  corp.  Eu  însă  nu  mă 
simțeam  nici  slăbănoagă,  nici  predispusă  la 
autocompătimire. Trebuia să mă văd pe mine 
însămi ca pe o ființă puternică.” [7]

Așadar, instinctul de supraviețuire primează, 
preia  controlul  și  nu  permite  deținutului,  fie 
acesta și  un copil,  să clacheze. Supraviețuirea 
consumă fiecare gram de energie, este scopul 
existenței  încarceratului  în  lagăr,  conștientizat 
involuntar încă de la primul contact cu mediul 
concentraționar.

CHIȘTOCII
În spațiul sovietic, situația copiilor încarcerați 

este diferită. În 1926 intră în vigoare articolul 
12 al Codului Penal, care prevede trimiterea în 
judecată  a  delincvenților  juvenili  începând  cu 
vârsta de 12 ani. Aceștia sunt de obicei copii ai 
străzii,  orfani  în  urma  războiului  civil, 
abandonați,  care  săvârșesc  infracțiuni  precum 
furt, viol, tentativă de omor.

Există,  însă,  cazuri  ale  unor  copii  care  au 
fost condamnați la 5-8 ani de închisoare pentru 
furturi  minore:  spice  furate  de  pe  câmp,  un 
buzunar  de  cartofi,  zece  castraveți  culeși  din 
recolta statului etc.

Copiii din lagăr sunt numiți „chiștoci”: acest 
termen  peiorativ  înfățișează  metaforic 
finalizarea  procesului  lor  de  adaptare  și 
dezvoltare. Dezumanizarea se produce în ritm 
alert, lupta pentru supraviețuire anulând orice 
principiu moral, respect sau autoritate. Chiștocii 
sunt  „borfașii  lagărului”,  temuți  chiar  și  de 
vârstnici, pe care îi înspăimântau prin violență.

Integrarea  în  lagăr  se  face  rapid,  psihicul 
copilului  receptând  influențele  din  jur  și 
transformând urmarea acestora într-un set de 
reguli  de  supraviețuire  și  impunere:  „Se 
integrau atât de repede în viața de lagăr - nu le 
trebuiau nici  măcar  săptămâni,  ci  doar zile!  - 
Încât părea că ea nu le stârnește vreo mirare, 
că  nu  e  defel  nouă  pentru  ei,  ci  doar  o 
continuare  firească  a  vieții  lor  de  ieri,  din 
liberate.  [...]  Copiii  percep  Arhipelagul  cu 
receptivitatea  divină  a  copilăriei.  Și  în  câteva 
zile devin fiare.” [8]

Așadar, chiștocii nu se consideră victime, nu 
caută  vinovați  sau răspunsuri, ci iau situația ca

Copiii din lagăr sunt numiți „chiștoci”: 
acest termen peiorativ înfățișează 

metaforic finalizarea procesului lor de 
adaptare și dezvoltare. Dezumanizarea se 

produce în ritm alert, lupta pentru 
supraviețuire anulând orice principiu 

moral, respect sau autoritate. 
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atare  adaptându-se,  anulând  experiențele 
anterioare. Răul naște rău, violența provoacă la 
violența - chiștocii sunt viitorii torționari interni, 
„reeducați”  și  „educatori”  la  rândul  lor:  „Din 
viața de aici ei au reținut pentru sine tot ce are 

ea mai inuman, tot sucul ei otrăvit și putred, și 
au făcut-o cu atâta naturalețe, încât ai fi zis că 
acest  lichid,  da,  acest  lichid  și  nu  laptele  de 
mamă îl  supseseră când erau prunci  de țâță.” 
[9]

Vorbind despre categoriile „slabe”, defavorizate din lagăre, observăm că nivelul și maniera de 
adaptabilitate sunt diferite de la caz la caz. Ființe fragile, aceștia caută să-și ușureze viața într-un  
spațiu înțesat de atrocități și moarte; bineînțeles, metodele, voite sau impuse, încalcă legile morale.  
Prostituția, violența, egoismul sunt efecte ale încercării de a supraviețui; foamea, frigul, moartea,  
singurătatea sunt atributele lagărului - atributele celui încarcerat, mai ales fiind copil în plin proces  
de formare, nu pot fi altfel decât în concordanță cu mediul în care a fost aruncat.

Individul  dezumanizat,  înspăimântat,  privat  de orice formă de libertate,  torturat,  confruntat 
zilnic cu moartea și preambulurile ei, este condamnabil?

„Numai aceia ne pot înțelege,
Care au mâncat odată cu noi din același blid”.”

BIBLIOGRAFIE
1.  Mores  Kor,  Eva  și  Rojany  Buccieri,  Lisa,  Am supraviețuit  Lagărului  Morții,  București,  Meteor 
Publishing, 2012
2. Soljenițîn, Alexandr, Arhipelagul Gulag, București, Univers, vol, 2-3, 2008
3. Soljenițîn, Alexandr, Casa Matrionei, București, Univers, 2010
4. Forțate să se prostitueze în lagărele naziste, articol de Andreea Dogor, evz.ro, 25.02.2009 
www.evz.ro/detalii/stiri/fortate-sa-se-prostitueze-in-lagarele-naziste-841150.html

Note:
[1] Eva Mozes Kor și Lisa Rojany Buccieri, p.39.
[2] Forțate să se prostitueze în lagărele naziste.
[3] Alexandr Soljenițîn, Arhipelagul Gulag, vol. 2, p. 174.
[4] Idem, p.175.
[5] Eva Mozes Kor și Lisa Rojany Buccieri, p.41.
[6] Idem.
[7] Idem, p.47
[8] Alexandr Soljenitin, Arhipelagul Gulag, vol. 2, p.347.
[9] idem.

s o c i o m a n i a a n t r o p o l o g i e  c u l t u r a l ă

2012-2013  iarna2424



Numită la început  „Politeia”, 
care  în  grecește  înseamnă 
„constituție”,  derivând  de  la 
„polis”  (cetate),  termenul  se 
bucură  de  o  însemnătate  mai 
vastă,  referindu-se  atât  la 
realitatea  politică  cât  și  la 
psyche (suflet).  În timp, tradu-
cându-se  titlul,  latinii  au  ajuns 
la „Res publica” (care înseamnă 
lucru)  pierzând  semnificația 
psihologică.

Modernii  au  tradus-o  sim-
plu ca „Republică” (restrângân-
du-se  aria  asupra  unui  regim 
politic, opus monarhiei). Intere-
santă,  însă,  este  abordarea 
germanilor care au numit dia-
logul  lui  Platon  „Der  Staat” 
(Statul).  Numai  că  „Politeia” 
înseamnă „forma de organizare 
a statului” și nu simplu: Statul.

Subtitlul „peri dikaion” apar-
ține,  ca toate aceste subtitluri, 
editorilor  alexandrieni  (Andrei 
Cornea). Tradus „despre drept”. 
Deși,  scrie Andrei  Cornea, sin-
tagma  românească  poate  da 
naștere  la  ambiguități:  „drept” 
trebuie  înțeles  ca  substantiv 
abstract.  Iar  sintagma  „despre 
drept”  trebuie  alăturată  altor 
sintagme echivalente  ca  „des-
pre frumos”, „despre bine”.

Noica  spune  că  Platon,  în 
Republica,  nu  își  propune  să 
ofere un tip ideal de stat, ci un 
tip  ideal  de  om.  Și,  fiindcă  a 
reușit  să  împletească realul  cu 
Ideea,  Platon  a  rămas  până 
astăzi în inima culturii. Cititorul 
uită  despre  ce  e  vorba  și  se 
lasă interesat, uneori sedus, de 
cele mai multe ori îngrijorat de 
cum  se  încheagă  o  cetate 
ideală.  Republica nu  este  un 
dialog politic, adaugă Noica, ci 
unul despre justiție și tipurile de 
om, dar constrângerile la care 
e  supusă  arta  sunt  de  altă 
natură decât politică în dialog. 
Abia  dacă  sunt  menționate  în 
două/trei  rânduri  măsurile 
politice care puteau constrânge 
creația artistică. Deși, pe atunci, 
poeții  erau  considerați  niște 
imitatori.

Republica  este  împărțită  în 
zece  cărți.  Se  presupune  că 
Platon ar fi scris cartea întâi în 
tinerețe,  iar  restul  ajuns  la 
maturitate  (50  de  ani),  fiind 
diferită de restul cărților.

În  Republica,  găsim  un 
Socrate ludic,  apoetic,  iar  răs-
punsurile  îi  sunt  raționamente 
prin  analogie.  Lumea  greacă 
(nu  se  prezintă  ca un haos, ci 

ca un cosmos) există pe  temeiul a 
ceva ce nu există, ci doar este. 
Ni se vorbește despre dreptate. 
Dreptatea pe care nu ar trebui 
să o gândim ca artă. Dreptatea, 
pune Platon în gura lui Socrate, 
este  o  formă  de  reciprocitate 
(dau ca să-mi dai,  ea este tot 
ceea ce știm cu toții, o neghio-
bie), folositoare atunci când nu 
are folos. Ni se spune că pentru 
a  putea  participa  la  ideea  de 
dreptate,  trebuie  să  atingem 
puritatea, să o luăm de la zero. 
Or, așa ceva nu se poate – noi 
am pornit de la mijloc.

Nu  voi  scrie  despre  fiecare 
carte în parte, nu găsesc rostul. 
Voi  evidenția miturile și  închei, 
îndemnându-vă la lectură.

La începutul cărții a doua, ni 
se  prezintă  mitul  lui  Gyges. 
Socrate,  este  provocat  de  cei 
doi frați ai lui Platon: Glaucon și 
Adeimantos.  Discursul  susținut 
de Glaucon reia oarecum ideea 
dreptății  a  lui  Tharsymachus 
(retor,  sofist  din  Chalcedon  în 
Bithynia,  opera  sa  principală: 
Marele tratat; cunoscut și pen-
tru  Despre  retorică).  Glaucon 
caută să îi arate lui Socrate că 
orice  om  ar  acționa  nedrept 
dacă  nu  ar  exista  pedeapsa, 
consecința, așa că îi povestește 
legenda conform căreia Gyges 
găsește  un  inel  care  îi  dă 
puterea să fie invizibil, astfel el 
intră  în  palat  fără  să  fie  ob-
servat, o seduce pe regină și îl 
ucide  pe  rege  preluând  re-
gatul.  Glaucon  încearcă  să  îi 
explice  lui  Socrate  că  o  viață 
injustă este mai benefică decât 
una justă,  pledând pentru cea 
dintâi.

UB Filosofie
Bianca D

obrescu
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În cartea a VII-a dăm nas în 
nas de mitul Peșterii.

Dialogul  socratic  se  încheie 
cu mitul lui Er, moment în care 
Platon își exprimă ideile despre 
suflet  și  despre viața de după 
moarte.

Pe scurt: Er, fiul lui Armenios 
(pamphyl  de  neam)  un 
războinic  căzut  pe  frontul  de 
luptă, este găsit după zece zile 
având  corpul  intact  (când 
supraviețuitorii adună cadavre-
le intrate în putrefacție),  peste 
12 zile - în timp ce era dus la 
groapă -, revine la viață. Apoi, 
desigur, povestește tuturor prin 
ce a trecut.

Spune el:
A  văzut  (a)  bucuria   (b) 

tristețea. Sufletul său, alături de 
altele, a plecat și a ajuns într-un 
loc extraordinar unde se aflau 
două deschideri:
-în pământ (stânga jos) (b)
-de cealaltă parte (dreapta cer) (a)
Între cele două deschideri erau 
așezați judecătorii care după ce 
decideau  sentința  porunceau 
celor drepți să meargă în cer și 
celor  nedrepți  –  spre  a  se 
îndrepta - în jos.
Când el,  Er,  s-a apropiat, i s-a 
zis  că  trebuie  să  devină  un 
vestitor   pentru    semenii   săi, 

astfel i s-a poruncit să asculte și 

să  privească  ce  se  petrecea 
acolo.  Așa  că  a  văzut  prin 
fiecare deschidere a cerului și a 
pământului  cum  treceau 
sufletele după ce erau supuse 
judecății. Iar prin celelalte două 
deschideri  dintr-una se  înălțau 
din  pământ  unele  suflete 
murdare, iar din cer altele pure.

© Tănăsucă Elena-Dorina
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UAIC Iași
Iulia Cristina Artene 

© Rareș Vasilică

Începutul de an este marcat, în planul concepțiilor tradiționale necreștine, de două momente 
care comportă manifestări ale căror origini se pierd în istoria mentalităților autohtone. De 

această dată vom vorbi despre tradiția Mărțișorului și cea a Dragobetelor, în ordinea 
importanței și a notorietății lor actuale și invers, în ordine cronologică. Justificarea lor poate fi 

găsită în zona mitologiei dacice și se înscrie în limitele semnificațiilor legendei Babei Dochia.

Dragobetele
În ordine cronologică, sărbătoarea de Dragobete  este 
prima, ea sărbătorindu-se, în funcție de tipul 
calendarului pe care îl avem ca referință (iulian sau 
gregorian), pe 24/28 februarie, respectiv 3/24 martie. 
Se consideră că în această perioadă se sărbătorea o 
zeitate al cărei nume nu s-a păstrat, iar numele 
sărbătorii are o etimologie controversată, majoritatea 
specialiștilor luând în considerare posibilitatea 
provenienței din slavă, în care drag  are aceeași 
semnificație ca în limba română. În orice caz, 
Dragobetele, cu diferite variante ale denumirii, era fiul 
Babei Dochia, personaj mitologic, echivalent al lui 
Cupidon și juca un rol pozitiv în schimbările provocate 
de cojoacele Babei Dochia. De obicei, el anunța 
sfârșitul acestora și începutul primăverii. Prin urmare, 
sărbătoarea era una a renașterii naturii la care lua parte 
întreaga comunitate, iar pe parcurs, a devenit 
sărbătoarea iubirii, Dragobetele identificându-se cu 
figura Zburătorului, o altă ființă mitologică despre care 
se spune că aprindea inimile fetelor mari.
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Cu  ocazia  Dragobetelor,  se  res-
pectau, în lumea satului, mai multe rituri 
menite  să  aibă  efecte  benefice  asupra 
vieții sentimentale a tinerilor, în speță, pe 
tot parcursul anului. Aspectul negativ în 
privința acestei sărbători constă în faptul 
că  astăzi  putem  constata  nu  numai 
devalorizarea acestui nucleu folcloric, în 
sensul  necunoașterii  semnificațiilor,  ci 
mai ales dispariția lui treptată în favoarea 
altei  sărbători  improprii  „importate” din 
Occident, Valentine’s Day. 

Mărțișorul
Acest obicei este încă bine cunoscut 

și  practicat,  însă  nu  sunt  de  ocolit 
practicile inițiale din care s-a dezvoltat. 
Începutul anului geto-dac era 1 martie, 
data  considerată  ziua  mărțișorului. 
Acesta  este  un  obiect  simbolic,  inițial 
confecționat  din  două șnururi  de  lână, 
unul de culoare albă și  unul roșu, care 
semnificau  unitatea  contrariilor  (fertili-
tate/infertilitate,  noapte/zi,  iarnă/  vară 
etc.) și se oferea copiilor și fetelor mari, 
la începutul primăverii,  după calendarul 
iulian.

Se spune că șnurul era tors de Baba 
Dochia, de unde și asocierea practicii cu 
începutul  timpului  frumos.  Mai  târziu, 
șnurului i s-a adăugat o monedă, simbol 
al  soarelui,  implicit  al  focului,  adică  al 
focului  inimii;  mărțișorul  era,  astfel, 
purtat în dreptul inimii sau la încheietura 
mâinii.

Astăzi, practica mărțișorului a căpătat 
o  conotație  exclusiv  estetică  și  comer-
cială,  ignorându-se  motivația  originară, 
mai ales din cauza faptului că au dispă-
rut credințele nefondate, neluându-le în 
considerare pe cele religioase.

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.

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.
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Acum  vreo  5  ani  m-am 
apucat  să scriu un roman. Un 
roman fantastic,  care  să  pună 
la un loc într-un soi de melting 
pot întreaga mea cultură gene-
rală despre mitologie și  științe 
oculte.  În  timpul  cercetărilor 
mele am dat peste tot felul  de 
titluri și fragmente din cărți de 
care majoritatea oamenilor  nu 
au auzit.  Aceste cărți  erau de 
mai multe feluri:  cărți  interzise 
și  trecute  sub  tăcere,  cărți  
despre care s-a crezut că erau  
blestemate,  cărți  vrăjite,  sau 
chiar   inexistente, dar de care 
s-a vorbit atâta amar de vreme 
cu atâta patos, încât  până  și 
cei care le-au inventat existența 
au  început  să  creadă  în  exis-
tența lor.

Cărțile inexistente
Majoritatea cărților inexis-

tente le putem regăsi, de 
asemenea, pe rafturile unor bi-
blioteci arhicunoscute care nu 
au existat vreodată. Iată câteva 
dintre cele mai cunoscute 
biblioteci de acest fel: Biblio-
teca de la Hogwarts - cunos-
cută pentru numărul mare de 
cărți și pergamente vechi, pline 
de praf și incantații. Aici putem 
găsi după căutări asidue The 
Book of Spells, și cine știe, poa-
te chiar un exemplar din The 
Tales of Beedle the Bard (care 
între timp a devenit reală).  
Librăria lui Koreander - în care 
teribilul puști pe nume Bastian 
descoperă cartea Poveste fără 
Sfârșit - la propriu. Biblioteca 
interzisă din Numele Trandafi-
rului - imaginată de Umberto 
Eco, și creată după modelul 
unei hărți a lumii, însumând 56 

de camere pline cu cărți. Bibli-
oteca Babel, cunoscută din po-
vestirea omonimă a argentini-
anului Jorge Luis Borges, unde 
se întâlnesc rafturile asemeni 
unui labirint, și unde găsiți inte-
resanta Carte de Nisip ( Book 
of Sand). Biblioteca nevăzută – 
din seria fantastică a lui Terry 
Pratchett (Discworld), unde bi-
bliotecarul este un urangutan 
care fusese cândva om.

Cărțile interzise
Cărțile considerate interzise 

în trecut, erau de regulă cărțile 
care tratau subiecte precum 
demonologia, vrăjitoria sau 
științele oculte. Spre perioada 
modernă, interzise au devenit 
și cărțile cu subiect filosofic sau 
politic, care atacau într-o formă 
sau alta regimurile politice. În 
termeni generali, cărțile interzi-
se au fost cărțile care scoteau 
din zona de confort Biserica 
sau Statul. Cartea lui Toth – 
este considerată cea mai veche 
carte interzisă, iar istoria ei e 
pătată de sânge și lupte pentru 
putere. Anticii o considerau, la 
vremea lor, o carte antică, o 
carte a începuturilor, pe care 
primii egipteni o primiseră 
chiar de la zei. Distrusă de ne-
numărate ori, Cartea lui Toth a 
reapărut la fel de multe ori în 
istorie.

Se spune că această carte 
deține tainele puterii și cunoaș-
terii absolute. Cei mai mari 
faraoni ai Egiptului par să o fi 
deținut la un moment dat. 
Ultimul dintre aceștia a fost 
Nefer-Ka-Ptah, care a plecat 
împreună cu un magician în 
căutarea ei. A descoperit-o pă-
zită de un șarpe nemuritor pe 
care Magicianul l-a despicat în 
două, ascunzând în capete de 
lume opuse cele două bucăți. 
Citind primele două pagini, 
Nefer-Ka-Ptah a descifrat se-
cretele pământului și munților, 
a cerului și abisului, limbajul 
animalelor, soarele pe timp de 
noapte și umbrele zeilor. Citind 
întreaga carte, Nefer-Ka-Ptah  
l-a invocat pe însuși Toth, care  
l-a ucis. Cartea ar fi fost îngro-
pată împreună cu el, urmând 
să fie descoperită mai apoi de 
filosoful neopitagoreic Appo-
lonius din Tyana.
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Mulți alchimiști de-a lungul 
timpului au pretins că dețin o 
astfel de carte, și ceea ce e 
curios e că fiecare dintre ei a 
murit în împrejurări sinistre. 

 Kabala Speculum - este o 
lucrare scrisă în anul 1654, pe 
care Biserica a interzis-o din 
cauza nenumăratelor ilustrații 
pe care le conținea aceasta, 
desene cu referințe la alchimie 
și practici magice. De pildă o 
ilustrație reprezintă crearea 
universului, cu Creatorul în 
mijloc și Adam și Eva în cele 
două părți. Interesant este 
modul de reprezentare a 
acestora, care sunt înlănțuiți de 
însuși Univers (oamenii nu pot 
obține nemurirea prin 
intermediul Vieții de Apoi).

Manuscrisul Voynich - este 
o altă lucrare descrisă ca fiind 
cel mai misterios manuscris al 
lumii. Acesta datează din sec. 
al XV-lea (1404-1438) și poartă 
numele celui care l-a desco-

perit în 1911 (Wilfrid Voynich). 
În mare parte, acesta este de 
fapt o enciclopedie, care, dato-
rită sumei de cunoștințe din 
atât de multe domenii (astro-
nomie, cosmos, alchimie, bota-
nică), a fost interzis la vremea 
lui. 

Ceea ce este mai interesant 
în cazul cărților interzise și 
inexistente, este că deși în 
cazul unora s-au găsit dovezi 
ale existenței și atestări exacte 
în istorie, mulți le neagă 
existența. Motivele nu sunt 
cunoscute. Însă se vorbește 
despre un Grup al Oamenilor 
în Negru, care au apărut de-a 
lungul timpului în momente 
critice, pentru a șterge dovezile 
existenței unor astfel de cărți. 
Unii spun că pentru a menține 
adevărată istoria așa cum o 
știm, iar alții consideră că o-
menirea încă nu e pregătită 
pentru a afla cunoștințele cu-
prinse în paginile respective.

© Stanciu Emma Paula
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Sumi-e  este  o  disciplină  complexă  care  a
apărut  acum 2500  de  ani  în  China,  în  timpul
Dinastiei Tang. Deși la prima vedere pare o artă
simplă,  întocmai  ca  celelalte  arte  japoneze
(Chanouyu – ceremonia ceaiului, Ikebana – arta
aranjării  florilor,  ș.a.),  această simplitate denotă
rafinament  și  o  complexitate  ascunsă.  Stilul
sumi-e nu este unul realist. Sumi-e nu dorește
să surprindă cât mai fidel realitatea, forma, ci să
inspire sufletul său. Din acest motiv, arta pictării
în cerneală se poate asemăna cu poeziile scurte
japoneze (haiku).

În  privința  tehnicilor  care  se  învață  prin
studiu și exersare îndelungată, trebuie evidențiat
faptul  că  artistul  trebuie  să  se  concentreze

asupra  traseului  pensonului,  având  în  minte
imaginea  completă  a  picturii.  Concentrarea
artistului nu este un aspect care să fie ignorat
sau  tratat  cu  superficialitate,  astfel  că
minimalismul este una dintre regulile esențiale în
Suibokuga  (sumi-e).  Pictorul  trebuie  să
folosească  un  număr  limitat  de  linii  și  tonuri,
astfel  încât  să  poată  sugera  forma,  textura  și
efectele vizate.

Pictura cu cerneală ocupă și în prezent, în
cultura Orientului,  un  loc  privilegiat,  iar  artiștii
europeni o descoperă cu tot mai multă uimire,
pentru a înțelege, nu numai tehnicile utilizate, ci
și esența tulburătoare a spiritului asiatic, atât de
profund în simplitatea lui.

LN
I

Alexandra Stăncescu

O călatorie în lumea apei și a cernelii

©
 Alexandra Stăncescu

s o c i o m a n i am e n t a l i t ă ț i

iarna  2012-2013 3333



©
 A

le
xa

nd
ra

 S
tă

nc
es

cu

s o c i o m a n i a m e n t a l i t ă ț i

2012-2013  iarna3434



3535



ES Andrea Gustovic Ercegovac

3636



În România, Croația este reprezentată de o doamnă ambasador. ES Andrea Gustovic Ercegovac  
conduce, de asemenea, ambasada țării  sale pentru Republica Moldova, tot de la București.  Prin  
intermediul tatălui meu, am avut șansa să sper la un interviu cu Excelența Sa, așa că i-am trimis  
întrebările  pe  e-mail  și  am  așteptat  o  eventuală  confirmare.  Ulterior,  am  aflat  că  doamna  
ambasador a fost de acord cu întrebările propuse de mine și a dorit să aibă loc o întâlnire între  
Excelența Sa și mine. În cadrul întâlnirii  i-am explicat cum lucrează redacția revistei noastre, am  
discutat despre întrebările trimise și s-a stabilit ca răspunsurile să fie trimise într-un interval de o  
lună pe e-mail, din motive neprecizate. 

Andelija Milas: In a few 
words, how would you 

describe Romania?
ES Andrea Gustovic 
Ercegovac: I would 

describe Romania as a 
relative big European 
country with beautiful 
intact mountain areas 

whose richness new 
generation of 

Romanians should 
discover how to 

present to the world.

What was your first 
impression when you 

came to Romania? 
What did you like the 
most and what didn't

 you like?
I like your nature, 

beautiful mountain areas, nice old medieval 
cities and friendly people.  Sometimes, people 

do not take enough care about what they have. 

What are the common interests of Romania 
and Croatia?

Croatia and Romania are neighboring countries, 
not bordering, but still neighboring. So we share 

many common interests – for e.g. Danube, sea 
ports, transit routes, tourism. And of course 

common European interests.

What do you think 
about Romanian's 
evolution?
It is really impressive 
how Romania has 
changed in last 20 
years. I visited 
Romania in 1996 and 
1998. But when I 
came now, huge 
differences are 
visible. People live 
much better. In 
shops you have all 
things what you have 
in any other 
European capital. 
Many city centers 
have been 
reconstructed. In 
many aspects you 
live western life. 

What is really good that young people are 
educated and speak foreign languages.

What's your opinion about the Romanian-
Croatian relationship at the moment?
In 2012 we celebrated 20 years of our 
relationship since Croatia’s independence got 
1991. In spite of the short period, our political 
relationship is very good, stable and prosperous. 
We are close partners in NATO and EU, but 
what we miss is mutual visits of ordinary people. 
They still do not know enough about each 
other. 
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What  type  of  expectations  had  Croatia  from 
Romania? What about the present?
Within the European family Croatia & Romania 
will  be  close  partners  especially  because  we 
share  the  same  part  of  the  continent.  Our 
intention is to have more tourists from Romania. 
From western part of Romania it's easy to reach 
our coast with thousands islands by car. 

It  is  known that  in  Romania  lives  a  Croatian 
community. How many Romanians live in your 
country?
There  are  not  too  many  Romanians  living  in 
Croatia.  In  modern  times  came  around  500 
people.  But  there is one small,  but interesting 
old language community in northern part of the 
Adriatic coast (peninsula Istra). People spread in 
few  villages  speak  old  language  which  have 
many  similarities  with  Romanian  language.  In 
15th century here were settled families coming 
from  southern  mountain  areas,  where  „Vlach” 
dialect was used.

This may be a funny question, but is it true that 
the tie was invented in Croatia? Could you tell 
us a little story about it?
The word „cravat” derives from French „cravate 
– Croat”. In 17th Century, after Turkish attacks, 
Croatian  Military  Border  was  formed  and  its 
soldiers  went  to  other  battlefields  in  Europe. 
From 1635 Croatian  soldiers  served in  France 
and there were recognized by the scars around 
their  necks.  When  the  nobility  started  to  use 
them as well it became popular to wear cravat.

What  could  you  tell  us  about  the  Romanian 
cultural environment?
I  think  you  in  Romania have  very  good  and 
quality  cultural  life.  Here  I  mean  music,  film, 
literature. 
Romanian musicians, opera singers, composers, 
modern Romanian film and of course Romanian 
poets  and  writers  are  not  so  known  outside 
Romania.

Have  you  ever  had  the  chance  to  read 
something  from  the  Romanian  literature?  If 
your answer is ”yes”, did something particulary 
impress you?
I was reading about your poets. Someone said 
that in comparison Romanians are born poets 
and Croatians are born singers.  I think there is a 
lot  of  truth  in  this  sentence.  For  e.g.  most 
translations  from  Romanian  language  to 
Croatian are in poetry.  This is what connect us - 
poetry! Recently the novels of Petru Cimpoeșu 
and Florin Lăzărescu were translated in Croatia.

Is  there any  Croatian  writer  that  you  recom-
mend to the Romanian young people?
Unfortunately writers from small  countries and 
languages  are  rarely  translated.  This  is  the 
situation  with  Croat  authors.  But  there  are 
translations  of  Miro  Gavran,  Croatian  play-
wrighter,  novelist,  short  story  writer  for  the 
young.  His  works  have  been  translated  into 
more than 30 languages. 

What could the Romanians visit in Croatia, and 
what should Croatians visit in Romania?
In Croatia its worth to see top 10 sites: Medieval 
core of Zagreb,  6th century Euphrasian Basilica 
in  beautiful  coastal  town  Poreč,  island 
Mljetcovered  by  forests,  vineyards  and  small 
villages  and  also  lakes,  Diocletian’s  Palace  in 
Split, roman amphitheater in town of Pula, island 
Korcula with its unique architecture, Rovinj – one 
of  the  most  picturesque  towns  in  the 
Mediterranean, island Hvar, 16 Plitvice lakes and 
of course Dubrovnik.
In  Romania  -  historic  cities  like  Immigration, 
Arad, Cluj, Brașov, Sibiu, Sighișoara, Iași, Danube 
Delta,  but  also Transfăgărășan Road,  monas-
teries…
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What does a young man have to do to be able 
to become a diplomat?
First  one  has  to  finish  university  and  finish  a 
diplomatic academy. Knowledge of international 
law,  economy,  political  science  is  very 
recommendable.  Knowledge and love  of  your 
country is necessary. Also readiness to learn all 
your  life,  to  travel,  to  represent  your  country 
and willingness to protect national interests.

How do you think the Romanians see a female 
diplomat  or,  generally  speaking,  how  is  the 
female diplomat seen in the world?
To be a diplomat, to work abroad and represent 
your  country  and meet  various  countries  and 
people is a privilege for everyone. For woman is 
not so easy.  If she has a family - she takes the 
responsibility for all of them (husband, children, 
their  education,  moving  from one  country  to 
another).  Not everybody could be happy with 
that  situation.  In  diplomacy,  profession  is  still 
very much oriented toward man’s world, so one 
has  to  be  prepared  to  make  a  lot  of 
compromises. Guess who will make them…

What  should  Romanians  do,  individually,  for 
the prosperity of their country?
Work  hard  and  honestly,  don’t  stop  at  first 
obstacles,  don't  lose  your  ideals  easily.

Our  readers  are  mostly  highschool  students. 
Do you have a message for them? 
Educate  yourself  as  much  as  possible,  learn 
from the best, learn from your personal failures 
and  don't  expect  fast  success.  Real  success 
comes with years.
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INTRO 
Participarea celor 3 tineri la evenimentul Meer Regional Forum, a reprezentat o nouă oportunitate pentru tinerii din 

orașul Negrești, aceea de a face auzite problemele cu care tinerii și copiii din România se confruntă. Mai mult decât atât 
acest eveniment a permis elevilor să vină și cu propuneri sau sugestii despre modalitatea prin care Organizația World Vision  
Internațional,  poate  veni  în  întâmpinarea  și  soluționarea  acestor  probleme,  respectiv  nevoi,  bineînțeles  cu  sprijinul  și  
implicarea copiilor și a autorităților locale. Acest eveniment a oferit acestor tineri prilejul de a stabili relații și prietenii cu tineri  
și copii de aceeași vârstă din Pakistan, de a intra în contact cu obiceiuri și tradiții diferite, alternând în mod constant munca  
cu distracția. Cele 2 zile de lucru pentru pregătirea reprezentației tinerilor, plimbarea în centrul vechi al Nicosiei și vizitarea  
parcului de distracții au oferit tinerilor un prilej de a se cunoaște reciproc, dar și de a descoperi împreună frumoasa capitală  
a Ciprului. Munca, implicarea și seriozitatea acestor tineri s-a reflectat în primul rând în reacția de feedback venită din partea  
reprezentanților board-ului World Vision International, în lacrimile și emoția transmisă acestora dar și în micile atenții oferite  
de  către  acești  membri  tuturor copiilor  are  au  participat  la  acest  eveniment.  Încă  o  dată  cei  3  tineri  din  Negrești  au 
demonstrat că dorința lor de a se implica și de a veni în sprijinul altor tineri și copii de vârsta lor este foarte mare, punând  
accent în același timp pe sprijinul  de care au nevoie din partea adulților cu putere de decizie atât la nivel  local,  cât și 
național și internațional.

Introduction
Inspired by the CWB Aspiration “Children are cared for, protected and participating”, and the rights and 

potentials  of  children  and  youth  in  the  region,  MEERO  is  increasingly  committing  to  the  meaningful  
participation of children and youth at all levels within the organisation and communities where they serve. 
MEERO has made the commitment to listen and learn from children and youth as a means to increase the  
impact in their well-being, especially the most vulnerable.  This was reflected by Senior Leadership when they 
joined the global initiate to invite children and youth to their Regional Forum and the Global Triennial Council.  
In  doing  so,  they  provided  the  platform  for  children  and  youth  to  voice  their  thoughts  and  influence 
organisational decision making processes moving forward.  

Thus,  at  the end of  November 2012,  12 children and youth from PALESTINE (Palestine) and Romania 
participated in MEER’s Regional Euro Forum held in Nicosia, Cyprus.  They  prepared and delivered a variety of 
key presentations aimed at influencing decision makers to meaningfully engage with children and youth as well  
as to enhance the ways MEER is working with communities to  improve child well-being.

Principles  for Child and Youth Participation at the Regional Forum
In the spirit of targeting the most vulnerable and ensuring that all children and 

youth  have  an  equal  opportunity  to  participate,  MEER  will  give  space  for 
participation to:

-child and youth groups that typically have fewer opportunities to participate 
in such events;

-child  and  youth  groups  that  have  previous,  powerful  experiences  in 
child/youth participation;

-child and youth from the hosting and organising National Office.

Children  and Youth Profile
The profile of the children and youth who participated in MEER’s Euro Forum 

was determined by a number of  intentional  factors and processes.   Firstly,  the 
countries where the children and youth originated from (Palestine and Romania) 
were selected based upon the principles mentioned above.  Secondly,  the NOs 
were provided with tools about what a child-led selection process entailed and 
used them to help the children develop their  own criteria for  selection and to 
nominate their  own delegates from amongst themselves.  The youth delegates 
were chosen after the child delegates, using a different methodology.  In order to 

Glossary
CWB - Child Well-being

MEER - Middle East / Eastern Europe Office
NO - National Office

WV - World Vision
WVR - World Vision Romania
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hear the voices of children and youth from across the region (more broadly than Palestine and Romania),  
youth were selected who had recently participated in “The World Youth Want” Regional Youth Forums.  (These 
youth were therefore able to present a Regional Youth voice versus a National Youth voice.)  The ages of the 
children ranged between 12 – 16 years old, while the ages of the youth ranged from 15 – 22 years old.  All of 
the children and youth were from rural or semi-rural communities, with the exception of the youth delegate 
from Armenia who is from the capital city Yerevan. This youth delegate was selected because she participated 
in “The World Youth Want” Regional Youth Forum and was also serving on WV Armenia’s new Youth Advisory  
Council and therefore, invited for a dual purpose.  It was not a requirement that the children and youth spoke 
English,  but it  was encouraged.  A few of  the delegates needed translation, which was provided by their  
chaperones.

In order to ensure the voices of the most vulnerable children and youth were represented at the Euro 
Forum, all child and youth delegates were given the responsibility to consult with their peers who were living in 
very difficult circumstances before developing their presentations.  They took this responsibility very seriously 
and thereby brought the voice of the most vulnerable children to the Euro Forum. 

The following is a list of the names of the child and youth representatives.
Palestine: Anood Mustafa Fathee Taher, Ahmad Raed Jamil Mirizidat, Sajida Osama Ismael Shakarnh, Lana 

Tarig Sameen Massad, Ghada Sami Yousef Hassan.
Armenia: Liana Enli Manusajyan
Romania: Mari Irina Tamescu, Florentina Loredana Bitteanu, Catalina Nicolescu, Lucia Prisecariu, Mihaela 

Savastru Sana, Christian Christie Julian, Corneliu Bichineț Jr.

În perioada 26 noiembrie – 02 decembrie 2012, s-a desfășurat cea mai frumoasă experiență a vieții mele 
de până acum. Plecarea în Cipru a constituit o șansă  dar în același timp o responsabilitate, deoarece noi eram 
acolo ca mesageri și reprezentanți ai tuturor copiilor din România.

Motivul principal al plecării nu a fost distracția, ci munca. După o serie de teste, am avut onoarea de a fi  
vocea copiilor români în fața board-ului World Vision. Am muncit timp de trei zile încontinuu la o prezentare 
care cuprindea problemele noastre, ale românilor, și cele ale palestinienilor, neuitând însă de cei ce nu au putut 
ajunge.  Lor  le-am  dedicat  rubrica  „Other  Countries”.  De  asemenea,  ne-am  prezentat  propriile  povești, 
colaborarea cu World Vision și am povestit prin diferite moduri principalele probleme întâlnite de noi (sistemul 
sanitar și cel educațional), la sfârșit, membrii board-ului fiind impresionați până la lacrimi.

Acolo, în capitala Ciprului - Nicosia, dar și în orașul de pe malul Mării Mediterane s-au întâmplat lucruri  
care ne-au marcat pe viață. Am văzut locuri fantastice, am cunoscut oameni minunați care au culturi diferite și  
am trăit emoții greu de descris în cuvinte.

Întâlnindu-ne cu copiii din Palestina, de care ne-am atașat enorm, am realizat că nu contează doar să ai  
haine de firmă și aparatură de ultimă generație, ci este mai important să ne mulțumim cu ce avem și să ne 
bucurăm de frumusețea vieții...

Am rămas șocată, spre exemplu, când am auzit povestea unei palestiniene cu vârsta de 16 ani care deși  
locuiește la 20 km de mare, nu a văzut-o niciodată... Mai mult, plecarea ei era cât pe ce să fie amânată din  
pricina războiului din Palestina.

În Larnaca ne-am întâlnit cu oameni cu funcții importante care nu au uitat să ajute, în ciuda vieților lor 
ocupate. Nu ne-am putut crede ochilor când  am văzut adevărul crunt pe care ciprioții îl trăiesc în fiecare zi... O 
singură țară, un singur oraș, despărțit doar de o panglică roșie - granița din centrul vechi al Nicosiei dintre  
partea cipriotă și partea turcă. Abia în acel moment am simțit pentru prima dată ce înseamnă libertatea!

Deși  este  o  țară  mică,  Cipru  oferă  o  varietate  uriașă  de   atracții  turistice,  de  specialități  culinare  și 
oportunități  de distracție. Chiar dacă nu pare important, pentru noi a fost un privilegiu să locuim pentru o  
săptămână într-una  dintre perlele lanțului hotelier Hilton.

În final, oamenii, locurile, munca, distracția au constituit cea mai frumoasă amintire de până acum.

Motto: „…when you want to do something for children, please do it with 
us, children!” (Authors:  Brikena Zogaj – MEER Child Protection and 
Participation Lead  Melanie Ewert – MEER Advocacy Manager)

C
ipru - o e xperiență de neuitat

Lucia Prisecariu, „M
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Anul trecut, prin august, am fost anunțat că la noi la liceu se va desfășura un proiect organizat de World  
Vision și că ar fi bine dacă m-aș înscrie și eu. Nu eram foarte entuziasmat fiindcă eram până peste gât intrat în  
matematică pe vremea aceea, însă în final m-am înscris și am fost selectat pentru a reprezenta țara în Forumul 
Regional al Tinerilor, în Armenia, lucru ce m-a bucurat foarte mult. În Armenia, eu, împreună cu colegii mei, am  
reușit să facem o prestație relativ bună, ca să fiu modest, și am impresionat foarte multă lume. Trei luni mai  
târziu,  am fost  anunțați  că va avea  loc  o întâlnire  în  Cipru,  unde vor  participa și  copii,  dar  și  mai  marii 
Organizației, lucru ce era o premieră, până acum nemaiavând loc o întâlnire între tineri și adulți. Din grupul  
nostru,  era nevoie  de un tânăr care fusese în Armenia pentru a merge la o altă întâlnire în Cipru și,  din 
moment ce scriu acest text, e evident că am fost ales din nou, împreună cu alți copii din România, dintre care  
alți doi erau tot din Negrești. 

Emoțiile erau colosale, fiindcă persoanele în fața cărora trebuia să ne prezentăm doleanțele și problemele 
erau membrii consiliului World Vision, oameni foarte importanți și influenți în lumea cotidiană și care au ales să 
fie atenți și să îi ajute și pe cei cu o condiție mai slabă.

Prezentarea pe care trebuia să o realizăm era făcută în scopul prezentării problemelor copiilor români și  
palestinieni, și în prezentarea unor eventuale soluții, soluții gândite de copii, nu de adulți.

Șederea noastră în Cipru a fost de 5 zile din care 3 zile au fost pentru pregătirea prezentării și două zile  
pentru colaborarea cu membrii consiliului. Sincer, pentru mine a fost o experiență foarte impresionantă. Am 
cunoscut copii foarte inteligenți din altă țară, care m-au impresionat foarte mult prin modul lor de a privi  
lumea și de a se lupta cu problemele din țara lor, aflată în război. 

Lucrul care m-a impresionat foarte mult a fost atitudinea conducătorilor organizației. Acei oameni erau cu 
totul altfel decât m-am așteptat. Au fost foarte deschiși cu noi și extrem de prietenoși cu noi. Au fost foarte 
impresionați de prezentarea noastră și au avut grijă să ne felicite pentru munca depusă, iar noi eram bucuroși 
că totul a decurs cum am planificat. Am avut ocazia să purtăm și discuții cu ei după terminarea prezentării și  
pot  spune că mi-a făcut  o mare plăcere să stau de vorbă cu aceștia,  oameni  influenți,  dar  care încă își  
păstrează umanitatea și ne respectă pe noi, chiar dacă suntem copii. 

În mare, totul a fost minunat și lucrurile pe care le-am învățat și aflat, chiar m-au schimbat ca persoană. Am 
învățat să prețuiesc lucruri cărora nu le-am dat importanță până acum. În lume, sunt oameni care nu au nici 
măcar libertatea de a călători la 10 kilometri de orașul lor, sau posibilitatea la hrană și apă, și  totuși unii dintre  
noi sunt devastați de faptul că nu au Iphone 5, ci doar un amărât de Iphone 4, așa că ar trebui ca toți să se  
gândească mai bine la ce au ei și nu au alții.
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Bucovina.  Da.  Bucovina  de  sud și  de  nord. 
Două  povești  care  trebuie  rescrise  din 
perspectiva  unor  oameni  care  nu  au  timp  să 
menajeze  pe  nimeni,  nu  au  timp  să  asculte 
dezacordurile  istorice.  Voi  spune  și  despre 
istorie.  E  important.  Ne-a  luat  în  brațe,  ne-a 
legănat  zece  zile,  am  auzit  voci  dogite  ale 
ultimilor daci liberi, am văzut timpul peste ziduri, 
peste  ferestre,  am  deschis  împreună  porțile 
curților domnești și a muzeelor, istoria ne-a pus 
aripi  prin  cetate,  pe  bulevard,  în  acorduri  de 
cobzar,  cu  ochii  în  lacrimi,  de  multe  ori  pe 
versuri de Eminescu. De ambele părți, există un 
singur  poet,  pentru  că  Bucovina  din 
cele două Românii se poate relata cu 
aceleași  cuvinte,  cu  același  grai, 
probabil în limbi diferite câteodată. 

Același pământ ne leagă, român cu 
român,  la  răscrucea  unei  frontiere, 
unui border care ține seama de press 
card.  Povestea  celor  două  Românii 
începea la Vatra Dornei, în sud, și  se 
termina  la  Cernăuți,  în  nord.  Și 
probabil că mersul din sud către nord 
e destul de firesc, e o stare de spirit a 
popoarelor  migratoare,  care  se 
transmite  tuturor.  Sudul  ne  aduce 
adesea  cu  gândul  mai  aproape  de 
Chile,  de  toată  Africa,  poate  Mexic, 
consum excesiv de influență și de ce 
nu, inedit, surprinzător, în comparație 
cu acel  consum regulat  de cultură și 

normalitate  din  Norvegia,  Danemarca,  poate 
Canada. Doar că asemănarea se poate repera 
raportându-ne  la  geografie.  Realitatea  din 
România celor fără de țară e una care dacă e 
amintită și nu este uitată, poate fi salvată.

Un  traseu  turistic  care  ar  trebui  brevetat  și 
trecut  în  cărțile  de  istorie.  Cu  mărturiile 
trecutului și cu relatările realităților actuale. Am 
străbătut  o  Bucovină  bolnavă,  dar  paradoxal, 
extraordinar de frumoasă, în frunte și în suflet. 
Cu ștampilă austro-ungară, pe clădiri, în aer, în 
sânge, în vorbă. Cu oameni mărunți pe alocuri, 
enervant de simpli, cu actori care se complac și 

se identifică cu vechile scene, cu elite 
de  elite,  cu  locuri  nemaiîntâlnite  – 
Muzeul  Oului,  Cetățile  Hotin  și 
Kamenet  -  Podolsk,  mânăstirile  toate, 
oferte turistice, care privind la raportul 
calitate – preț, sigur bat Occidentul. Și 
Orientul.  Numai  că din păcate sunt  și 
minusuri.  Iar  infrastructura  rutieră  din 
nord  îi  ține  departe  pe  turiști.  O 
comoară în peșteră, dar care sigur nu 
funcționează cu celebrul Sesam.

Turismul  montan  în  Bucovina  se 
poate relata ca un film niciodată alb-
negru.  Are istorie.  Și  dacă  are  istorie, 
are  încă  sânge  cald,  are  motiv,  are 
bagaj,  are  tren.  Să  umplem  trenurile 
Bucovinei montane cu oameni și să le 
spunem povestea. Pe limba lor. Și cine 
va uita, nu va merita.

Caravana jurnaliștilor, una din activitățile principale ale unui proiect transfrontalier 
finanțat prin programul operațional comun România – Ucraina – Republica Moldova 
(Depășirea frontierelor. Dezvoltarea turismului montan în Bucovina), inițiat de Centrul 
de Afaceri Cernăuți, în parteneriat cu fundația umanitară Clopot din Suceava și 
Asociația Bukvița din Cernăuți, desfășurat în perioada 20 februarie – 2 martie 2013, cu 
un număr de 20 de jurnaliști, majoritatea tineri și de bun gust, din cele trei țări amintite.
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scriitor și  jurnalist  
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Traseu turistic urmărit: Suceava – Vatra Dornei 
– Câmpulung Moldovenesc – Rădăuți – Gura 
Humorului – Suceava – Cernăuți – Hotin – 
Camenița – Kolomyia – Kosiv – Vijnița – 
Berehomet – Cernăuți – Suceava
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Obiective turistice: Ucraina
Strada  Olga  Kobyleanska  din  Cernăuți,  Primăria 
Orașului  Cernăuți,  Universitatea  Națională  Yuriy 
Fedkovych  Cernăuți,  Cetatea  Hotin,  Castelul 
Camenița,  Kleopatra  Hotel  Camenița,  Hotel  7dniv 
Camenița,  Gala  Hotel  Camenița,  Complexul  Turistic 
Sunny Valley, Muzeul Colegiului de Artă Populară V. 
Șkribleak Vijnița, Muzeul Artei Populare Huțule Kosiv, 
Complexul  Turistic  Migovo,  Parcul  Național 
Berehomet,  Teatrul  Olga  Kobyleanska  Cernăuți, 
Administrația  Regională  de  Stat  Cernăuți,  Centrul 
pentru Educație Estetică Tineretul Bucovinei Cernăuți.

Obiective turistice: România
Muzeul  Etnografic  Vatra  Dornei,  Sala  Oglinzilor  din 
cadrul  Primăriei  Vatra  Dornei,  Fabrica  Rio  Bucovina 
Vatra Dornei, Pârtia Veverița Vatra Dornei,  Telescaun 
Vatra Dornei, Pârtia Dealul Negru Vatra Dornei, Pârtia 
Parc  Vatra  Dornei,  Pârtia  Bucovina  Vatra  Dornei, 
Muzeul de Științele Naturii și Cinegetică Vatra Dornei, 
Muzeul  Arta  Lemnului  Câmpulung  Moldovenesc, 
Atelierul de sculptură a artistului Ion Maftei, Muzeul 
Oului  Vama, Păstrăvăria Izvor din comuna Pojorâta, 
Hotel  Alpin  Rarău,  Pensiunea  Casa  Baciu  Fundu 
Moldovei,  Biserica  de  lemn și  mormântul  lui  Traian 
Popovici din satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, 
Sala Muzeu Traian Popovici din satul Colacu, comuna 
Fundu  Moldovei,  Mănăstirea  Moldovița,  Mănăstirea 
Sucevița,  Pensiunea  Casa  Rareș  Sucevița,  Muzeul 
Etnografic  Marginea,  Salina  Cacica,  Mănăstirea 
Bogdana,  The  Gerald’s  Hotel  Rădăuți,  Muzeul 
Obiceiurilor  Populare din Bucovina Gura Humorului, 
Catedrala Nașterea Maicii Domnului Gura Humorului, 
Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Dragomirna, Cetatea 
de  Scaun  a  Sucevei,  Muzeul  Satului  Bucovinean 
Suceava,  Mănăstirea  Sfântul  Ioan  Cel  Nou  de  la 
Suceava,  Grupul  Ecologic  de  Colaborare  (GEC) 
Bucovina.
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Comenius  este  prima  componentă  a  Programului  de  Învățare  pe  Tot  Parcursul  Vieții.  Se
adresează  instituțiilor  de  învățământ  preuniversitar  de  stat  și  private  (de  la  grădinițe  la  școli
postliceale)  și  tuturor  membrilor  comunității  educaționale care își  desfășoară activitatea în  acest
sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum și autorităților locale, asociațiilor de
părinți sau ONG-urilor care activează în domeniul educațional.
Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate școlare, proiecte de formare a personalului
didactic, rețele de parteneriat școlar, precum și participarea la stagii de formare inițială și continuă
pentru a crește calitatea și a consolida dimensiunea europeană în educație.
Prioritatea generală a programului este aceea de a consolida contribuția educației  și  formării  la
prioritățile și obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020, strategia Uniunii de creștere pentru
următorul deceniu, creând, astfel, valoare prin întemeierea dezvoltării pe cunoaștere și asigurând
autonomia cetățenilor în cadrul unor societăți inclusive și accesul lor la învățare și la îmbunatățirea
competențelor pe tot parcursul vieții.

„Programul Comenius”
o șansă pentru un învățământ de calitate

PROIECTELE MULTILATERALE
Proiectele multilaterale sunt proiecte de 

parteneriat în care se pot implica cel puțin trei 
instituții din trei țări diferite. Una din instituțiile 
implicate în parteneriat își va asuma rolul de 
coordonator de proiect. Din punctul de vedere al 
conținutului, proiectele multilaterale pot fi axate 
pe elevi și implicarea activă a acestora în activități 
specifice unei tematici comune la nivel de 
parteneriat. Este important ca această tematică să 
fie una motivantă pentru elevi și relevantă pentru 
toate instituțiile implicate în proiect. Activitățile 
proiectului vor fi integrate în curriculum și vor fi 
interdisciplinare. Pentru că sunt proiecte centrate 
pe elevi, este important ca aceștia să fie implicați 
în toate etapele de realizare a proiectului, de la 
planificarea acestuia, până la evaluarea și 
diseminarea rezultatelor. De asemenea, pot fi 
axate  și pe îmbunatățirea managementului școlar 
și a metodelor pedagogice. Aceste proiecte vor 
permite echipelor de profesori și directori de școli 
din țările partenere să împărtășească experiențe și 
informații, să testeze și să pună în practică noi 
abordări pedagogice și manageriale.
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PROIECTELE BILATERALE
Proiectele bilaterale sunt proiecte în care se 

vor implica maximum două instituții din două țări 
diferite. Aceste proiecte sunt continuatoarele 
Proiectelor lingvistice din Programul Socrates II. În 
noul Program de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, 
proiectele bilaterale au ca scop promovarea 
diversității lingvistice în Europa și încurajarea 
folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. Așadar, 
în astfel de proiecte se vor aborda strict tematici 
referitoare la dezvoltarea competențelor elevilor și 
profesorilor în limbile străine.

Proiectele bilaterale au o durată de 2 ani și 
presupun schimburi reciproce de elevi între 
instituțiile partenere. Durata schimbului de elevi 
este de minimum 10 zile. La schimbul de elevi vor 
participa minimum 10 elevi cu vârsta de cel puțin 
12 ani. Grupul de elevi va fi însoțit de profesori.
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INFORMAȚII UTILE
Catalogul de cursuri Comenius / Grunduit:

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase
Baza de date pentru activitățile de plasament și 
job-shadowing:
http://www.globalgateway.org.uk 
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PROIECTE COMENIUS REGIO
Comenius Regio sunt proiecte de parteneriat în

care se pot implica cel mult două regiuni din două
țări  diferite  participante  în  program  (regiuni  de
dezvoltare, județ, municipiu etc).

Fiecare din regiunile implicate în parteneriat va fi reprezentată de minim 3 parteneri locali, astfel:
Instituția coordonatoare, cel puțin o instituție școlară, un alt partener relevant.

Numai  autoritățile  locale  și  regionale  cu  rol  în  educație  vor  fi  eligibile   să  coordoneze
Parteneriate  Comenius  Regio.  În  România,  sunt  eligibile  să  solicite  finanțare  în  calitate  de
coordonator  pentru  derularea  proiectelor  de  parteneriat  Comenius  Regio:  Consiliile  Județene,
Consiliile Locale, Inspectoratele școlare și Casele Corpului Didactic.

Implicarea  lor  trebuie  să  ofere  o  perspectivă  diferită  față  de  parteneriatele  multilaterale  și
bilaterale  existente;  o  ancorare  puternică  a  proiectelor  în  realitatea  regiunilor  participante;
determinarea implicării cât mai multor actori relevanți în domeniul educației la nivel regional și local;
exploatare eficientă a rezultatelor.

COMENIUS REGIO
Comenius Regio va permite derularea unei arii vaste de activități la nivel local și regional, cum ar fi:

FORMAREA CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL IMPLICAT ÎN EDUCAȚIE
Acțiunea  se  adresează  cadrelor  didactice  din  învățământul  preuniversitar  și  are  ca  scop

îmbunatățirea calității  educației  școlare  prin  participarea acestora la  stagii  de formare continuă.
Aceste stagii trebuie să se desfășoare în altă țară europeană decât aceea în care participantul își
desfășoară  activitatea  profesională.  Astfel,  participantul  este  încurajat  să-și  îmbunătățească
cunoștințele  și  competențele  de  predare  și  să  cunoască  mai  bine  modul  în  care  se  realizează
educația școlară în Europa. Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective - 6 săptămâni. Se
finanțează participarea la următoarele tipuri de activități de formare:

- Cursuri generale de formare;
- Cursuri în domeniul metodologiei și pedagogiei predării limbilor străine;
- Cursuri pentru învățarea unei limbi străine.

11. Publicații;
12. Pregătire lingvistică a personalului implicat
în parteneriat; 
13. Acțiuni de cooperare cu alte proiecte cu
tematică asemănătoare (Rețele Comenius);
14. Participare la evenimente organizate de 
rețelele Comenius;
15. Schimb de experiență cu alte instituții
din regiune;
16. Activități de evaluare; 
17. Activități de diseminare și valorizare;

1. Întâlniri de proiect;
2. Schimburi de profesori;
3. Vizite de studiu ale partenerilor din proiect;
4. Cercetări, studii;
5. Job-Shadowing;
6. Schimburi de experiență și bune practici; 
7. Activități de învățare și sesiuni de
formare comune; 
8. Conferințe, seminarii; 
9. Școli de vară;
10. Campanii;

Cine poate candida?  Profesori, formatori, directori, manageri reducționali, personal administrativ 
sau alt personal nedidactic, inspectori, consilieri psiho-pedagogici, consilieri pentru orientarea în 
carieră, educator/mediator/facilitator pentru învățare, personal implicat în educația interculturală sau 
care lucrează cu copii ai persoanelor itinerante, muncitorilor migranți, rromi și nomazi.
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PENTRU CURSURI DE ÎNVĂȚARE A UNEI LIMBI STRĂINE POT CANDIDA:
- profesori care solicită formare într-o limbă mai puțin vorbită și mai puțin predată pe care să o

folosească în predare;
- persoane care predau o altă disciplină prin intermediul unei limbi străine (CLIL);
- profesori care se recalifică pentru a deveni profesori de limbi  străine;
- educatori sau învățători care predau (sau cărora li se va cere să predea) limbi străine;
- cadre didactice care participă în parteneriate COMENIUS și care solicită formarea în limbă de

comunicare folosită în parteneriat.

ACTIVITĂȚI DE PLASAMENT ȘI JOB-SHADOWING ÎN INSTITUȚII
Activitatea de formare prin plasament în instituție presupune deplasarea într-o altă țară, la o

instituție școlară, ONG sau instituție aparținând administrației locale. Activitatea de formare prin job-
shadowing oferă personalului implicat în educația școlară posibilitatea de a se deplasa în altă țară
europeană,  într-o  instituție  similară  cu  cea  în  care  profesează  activitățile  de  formare  mai  sus
menționate  presupun  observarea  modului  de  organizare  și  funcționare  a  instituției  gazdă  și
implicarea participantului la stagiu în activitățile ce se desfășoară în instituția respectivă.

PARTICIPAREA LA SEMINARII ȘI CONFERINȚE
Seminariile și conferințele ce pot constitui activitate de formare sunt cele organizate de Rețelele

Comenius, de către Agențiile Naționale sau de către Asociații Active în domeniul educației școlare.
De asemenea, pot fi rezultate ale Proiectelor de Cooperare Multilaterală Comenius.

MOBILITĂȚI INDIVIDUALE ALE ELEVILOR
Acțiunea  Mobilități individuale ale elevilor este o inițiativă europeană

care permite elevilor din ciclul secundar să petreacă între 3 și 10 luni  într-
o școală și o familie gazdă din străinătate.

Acțiunea oferă elevilor experiențe de învățare europene menite să le
dezvolte înțelegerea diversității culturale și a limbilor europene și îi ajută
să dobândească competențele necesare dezvoltării lor personale.

E-TWINNING
Programul  eTwinning a  fost  lansat  la  14 ianuarie  2005,  ca parte  a

Programului de învățare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează
tuturor  școlilor  din  învățământul  preuniversitar,  tuturor  profesorilor,
indiferent  de  disciplina  predată,  directorilor  de  unități  școlare  și
inspectorilor școlari.

Platforma eTwinning.net oferă:
- instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învățare;
- apropierea de celelalte țări participante și o mai bună cunoaștere a acestora;
- implicarea în activități curriculare comune;
- participarea profesorilor la o rețea europeană și oportunități pentru dezvoltare profesională,

prin colaborarea în proiecte internaționale și prin participarea la seminarii internaționale de formare/
schimburi de experiență;

- un cadru atractiv de învățare pentru elevi și pentru profesori;
- recunoașterea oficială și o mai mare vizibilitate a activității  participanților la nivel național și

european;
- premii anuale și certificate naționale și europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

© bestwinkaetwining.blogspot.com
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Proiectele  pentru  eTwinning  sunt  realizate,  de  regulă,  între  două  școli,  însă  este  posibilă  și
implicarea mai multor școli. Ele pot fi proiecte axate pe discipline de studiu sau pe transdiscipli-
naritate. Puteți căuta exemple de proiecte pe discipline sau pe teme, în diferite limbi, din diferite țări:

- http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/ideas_and_practice/gallery.cfm 
- http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/ideas_and_practice/project_kits.htm
Programul aduce beneficii atât profesorilor, cât și școlilor în cadrul comunității locale.
Parteneriatele  Comenius  au  un  impact  comparativ  mai  mare  asupra  profesorilor,  școlilor  și

mediului lor atunci când este vorba despre nivelul preșcolar și primar, întrucât la acest nivel este mai
ușor pentru o școală întreagă să se mobilizeze, să participe și să integreze în curriculum idei  și
activități noi. În schimb, impactul asupra competențelor elevilor este mai puternic la nivelul secundar.

Începând din 2007, UE a sprijinit peste 7 000 de proiecte Comenius, fiecare implicând în medie 5
școli. În fiecare an, aceste parteneriate primesc fonduri în valoare de aproximativ 120 de milioane
EURO, care permit unui număr de peste 130 000 de elevi și profesori să viziteze școlile partenere și
unui număr de aproximativ 650 000 de elevi să participe la activități  locale. În plus, UE le oferă
profesorilor și profesorilor stagiari granturi pentru a urma cursuri de formare sau pentru a câștiga
experiență lucrând în străinătate.

Din  2014,  sprijinul  UE acordat  școlilor  va  face  parte  din noul  program propus  în  domeniul
educației, formării, tineretului și sportului, Erasmus pentru toți. Noul program urmărește dublarea
numărului de elevi, studenți, profesori, ucenici, animatori pentru tineret, etc. care primesc granturi
pentru valorificarea unor oportunități  de studiu care să le consolideze competențele sau pentru
activități de formare și voluntariat în străinătate, care va ajunge astfel la 5 milioane în perioada 2014-
2020.  Peste  două  treimi  din  bugetul  propus  de  19  miliarde  EURO  al  programului  ar  sprijini
schimburile  individuale  în  străinătate,  iar  restul  ar  urma să  fie  alocat  pentru  proiecte  axate  pe
cooperare în scopul inovării, pe reformarea politicilor și pe schimbul de bune practici.

euandi.blogspot.com
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Folkpedia 1



Suntem ceea ce ascultăm... lucru care, pe mine una mă cam înspăimântă, mai ales dacă mă 
gândesc la temele și motivele stresant de utilizate în sfera unui oarecare gen muzical, preferat în  
genere de miriapodele care, pentru a fi în trend, stau cu cracul pantalonilor (cu franjuri desigur)  
ridicat până la genunchi, cu tricoul mulat, și de ce nu, cu unghia degetului mic ceva mai avansată 
în al ei proces de creștere. De cealaltă parte, se situează bineînțeles, monstruleții „cei-aproape-
robotizați”, care din prea mult hazard (sau revoltă vis-à-vis de categoria mai sus amintită), tind 
către o muzicalitate cibernetic-făr`de-profunzime.

Dar să lăsăm la o parte aspectele periferice ale domeniului notelor muzicale și să ne bucurăm 
de o scurtă și ispititoare plimbare prin centrul muzicometropolei... Vă propun un joc ( jur că nu am 
copiat replica personajului principal din Saw ): să ne închipuim că lumea ne aparține și că avem 
puterea de a opta pentru ceea ce ne place, că deținem o oarecare autonomie decizională, că 
putem fi noi blah, blah, blah... Jocul este adresat tuturor celor ce dețin o doză bine administrată de 
creativitate (ca să nu îi numesc „fără țigle pe casă”), însă principalii actanți ai joculețului meu (care,  
cu riscul de a mă repeta, nu are nici cea mai mică legătură cu filmul respectiv), actanți (îmi place 
cum sună cuvântul ăsta) cărora le mulțumesc pentru disponibilitate și deschidere, sunt cântăreții de 
muzică folk Alexandra Andrei, Cosmin Vaman, Andrei Bauer, Andrei Dănilă, Iulia Gușatu și Alina 
Zaharia.

Da, am fost și eu surprinsă de faptul că ancheta a stârnit interes, iar dacă mă întrebați de ce 
muzica folk, să zicem că e vorba doar despre o afinitate a mea (proaspăt descoperită, dar care 
zăcea pe undeva, prin mine, încă de la începuturi).

ÎNTREBĂRI:
1.  Nu am fost  întrebați  dacă  vrem sau nu să ne naștem români,  iar  noi  nu contestăm 

faptul în sine; totuși, dacă lucrurile ar fi stat în puterea noastră, în care alt  loc (spațiu cultural)  
te-ai fi născut? (locul poate fi chiar și o proiecție imaginară)

2. Pasiunea pentru muzică ar fi rămas oricum; cum ar fi arătat, sau mai bine zis, cum ar fi  
sunat muzica ta acolo? Din ce te-ai fi inspirat, cu ce alt instrument ai fi înlocuit chitara? (cu o  
eventuală surprindere a specificului cultural local)

3. Dacă există (și în mod sigur există) o piesă „preferată” în repertoriul tău, imaginează-ți  
și   oferă-ne o posibilă traducere a titlului acesteia, în limba vorbită în „patria” ta imaginară  
(traducerea poate fi una fictivă).

Andrei Dănilă
1. M-aș fi născut într-o societate - sau dacă 

vrei,  într-un  spațiu  cultural  -  în  care  valorile 
profunde (chiar dacă sună aparent pleonastic) 
sunt respectate și stimulate, într-un loc în care 
viața, ca unic și suprem scop, este încurajată să 
fie un loc în  care singura regulă ar  fi  fiecare  
individ are dreptul  de  a nu avea reguli, atâta  
timp cât nu încalcă dreptul celorlalți la viață.

2. E greu să-mi imaginez altceva înafară de 

un fundament rock pentru viața mea muzicală. 
Rock-ul este atât de adânc împletit în viața mea 
intimă, încât nu cred că mai pot disocia liniștea, 
prietenia, libertatea de acest stil. Și tot ce am 
compus înafara formației, chiar dacă piesele au 
o doză de ermetic și  personal, alunecă tot în 
rock. Și dacă ar fi să-mi canalizez energia - și 
sper să o fac într-o zi - aș cânta la pian.

3. Cred că piesa de care sunt cel mai atașat 
este „100 steps behind” pentru că a fost o piesă 

Noi „perspective” în ale folk-ului
LN

I
Cristina A

lexandr escu

Andrei D
ănilă – născut în Sucea va, a 

absolvit Facultatea  de Litere, specia lizarea 
Engleză-Spaniolă la UAIC Iași, m

em
bru în 

grupul folk „N
u A cum

”, cu care a ob ținut 24 
de prem

ii la festiv alurile de folk din  țară, 
profesor de lim

ba  engleză la Târgu Frum
os. 

Activitate susținut ă academ
ică și pu blicistică. 
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anticipativă,  o  piesă  în  care  intuițiile  și 
profunzimile  au  reușit  să  iasă  dintre  zidurile 
groase  ale  cotidianului  pesimist,  confirmând 
mai  târziu existența noastră ca fiind mai  mult 
decât ceea ce am fost învățați că suntem. Piesa 
reprezintă o trezire a mea ca ființă care  există 
în zone mult mai complexe decât cele pe care 
le acceptam în mod normal, ca ființă capabilă 
de  mult  mai  mult  decât  restricționările  și 
condiționările  întipărite  cu  dalta  de  oțel  a 
societății brutale în piatra netedă a inocenței cu 
care ne-am născut. 

Alexandra Andrei
1. Ar fi fost grozav să putem face asta! Cred 

că aș fi ales Brazilia. Este un loc plin de energie, 
de  viață,  e  colorată  din  toate  punctele  de 
vedere, plină de muzică și dans exotic. Cred că 
aș fi avut un grad de adaptabilitate acceptabil 
pentru a mă putea încadra din punct de vedere 

socio-cultural.  Desigur,  deocamdată  nu  mă 
plâng  unde  sunt  născută;  încerc  să-mi 
construiesc viața, astfel încât să am zona mea 
de confort.

2. Cu siguranță aș fi fost sedusă de bossa-
nova,  de  fapt sunt deja...  însă cred că dacă 
m-aș fi  născut acolo, muzica lor mi-ar fi  curs 
prin  vene,  ar  fi  venit  natural;  nu  ar  fi  fost  o 
simplă pasiune, ci aș fi studiat în amănunt totul 
legat de acel stil.

3. Nu știu dacă aș fi schimbat instrumentul - 
chitara,  pentru  că  dacă  am  ales-o  în  viața 
prezentă, înseamnă că aș fi ales-o și acolo, mai 
ales  că  instrumentul  de  bază  pentru  bossa-
nova  este  chitara,  care,  mie  mi-a  schimbat 
cursul carierei într-un mod pozitiv.

Alina Zaharia
1. E foarte greu și  trist să-ți  negi naționa-

litatea pentru că odată cu ea, ai nega părinți, 
frați,  copilărie,  prieteni,  educație, cultură -  tot 
ceea ce ești; tot ceea ce te-a clădit. Nu cred că 
mi-ar fi plăcut să mă nasc în altă parte, dar ca 
să nu refuz exercițiul cerut de întrebare, aș zice 
(nici nu știi câte minute au trecut după cuvântul 
„zice”...) pe un tărâm între munte și mare, între 
vânt și soare, aproape de/în Marsilia.
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2.  Chitara  ar  fi  fost  înșelată  cu  un pian și 
cred că aș fi cîntat, ca și acum, tot ce mi-ar fi  
trecut prin minte și prin simțire. Ca specificitate 
culturală,  trioleții  irlandezi  m-au  făcut 
întotdeauna  să  tresar.  Nici  măcar  nu  sunt 
departe  ca  stil,  de  fioriturile  din  muzica 
populară  românească.  Muzica  irlandeză  mai 
are o corespondență culturală și stilistică - cea 
bretonă (probabil că ar fi și explicații istorice pe 
care  nu le  știu;  dacă  le  afli  tu,  trimite-mi  un 
mail).

3.  Știu  că  răspunsurile  mele  sunt  un  pic 
contradictorii,  dar  în  exercițiul  ăsta  de 
imaginație,  mă  obrăznicesc  să  fiu  ilogică. 
Interpretez un pic întrebarea și mărturisesc că 
mi-ar  fi  plăcut  să  compun  melodia  „Tears  in 
Heaven” (Lacrimi în Paradis) a lu` Eric Clapton. 
Și uite-așa, în trei întrebări sunt pe cale să devin 
cetățean  al  lumii!  „I`ll  find  my  way,  through 
night and day. Cause I know I just can stay: here 
in heaven”.

Cosmin Vaman
1.  Am  fost  printre  norocoșii  în  a  căror 

putere  decizională  a  stat,  dacă  nu  nașterea, 
alegerea locului în care să îmi trăiesc viața. Am 
fost convins că plecarea în străinătate va fi  o 
binecuvântare și că o să îmi revăd țara ca un 
musafir, pe viitor, din când în când. M-am uscat 
în mai puțin de un an de dorul locului în care 
m-am născut. Cred că cel mai mult mi-a lipsit 
limba.  Cuvântul  e  pentru  mine  o  armă 
esențială. Unealta cu care lucrez cel mai mult. 
În  toate  întreprinderile  mele  omenești.  A  nu 
cuvânta în limba care a fost făcută  în mine a 
fost ca un blestem.

Încerc totuși să nu trișez. Așa că o să intru în 
jocul tău, imaginându-mi că o altă limbă ar fi 
fost scrisă în mine încă de la început. Există un 
loc  în  care  m-aș  putea  imagina  trăind.  Unul 
care  îmi  este  drag,  care  m-a  emoționat 
profund  când  l-am  vizitat.  Dacă  aș  fi  putut 
alege și nu aș fi putut alege tot casa mea, m-aș 
fi născut în Londra.

2. În Londra? Chitara e mai la ordinea zilei 
acolo decât aici. De acolo vin Beatles și Rolling 
Stones. Cum ar fi  sunat muzica mea...  asta e 
ceva mai greu de presupus. Nu sunt nici acum 
mulțumit  de  cum sună.  Pot  face  însă,  încă  o 
dată, un exercițiu de imaginație. Primii 6 ani din 
viață mi i-am petrecut în comunism, ascultând 
de nevoie, muzica de aici, pe cea a vremurilor 
respective.  Nu  pot  să  nu  sper  că  mai  mult 
Beatles  și  mai  puțin  Dan  Spătaru,  încă  de  la 
început ar fi lăsat în mine urme mai frumoase. 
Acum ascult  ce vreau. Beatles sunt pe primul 
raft,  dar  să știi  că  din când în  când,  pe furiș 
ascult  și  „Te-așteaptă  un  om”.  Cumva  îmi 
amintește de copilărie.

3.  Mereu  există  o  piesă  preferată  în 
repertoriul meu. Și adesea, aceasta se schimbă. 
În  momentul  în  care  îți  răspund  la  această 
întrebare,  ea  se  cheamă  „Drumul”.  Chiar  așa 
imaginară,  patria  mea,  chiar  cunoscând  la 
modul mai puțin imaginar limba de acolo, îmi 
este  greu  să  îmi  închipui  o  traducere.  O 
traducere bună nu necesită  doar  cunoașterea 
limbii,  ci  și  pătrunderea  în  spațiul  intim  al 
autorului, în înțelegerea și simțirea subtilităților 
lui. Cum în cazul meu, vorbim de foarte puține 

Cosm
in Vam

an – născut la Bacău , 
absolvent al Facul tății de Litere din cadrul 
UAIC Iași, în preze nt redactor prom

ovare la 
UAIC, unul dintre exponenții de sea m

ă ai 
folk-ului rom

ânes c contem
poran. 

Alina Zaharia – a absolvit Facultatea de Litere la UB, a 
avut o susținută activitate și numeroase premii pe scenele 
festivalurilor de folk, în prezent locuiește în Franța.
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(spre  deloc)  subtilități,  cred  că  ar  putea, 
eventual, totuși încerca o persoană cu o bună 
cunoaștere a limbii și cu ceva talent versificator.

Andrei Bauer
1. Cred că orice loc de pe planetă prezintă 

avantaje și dezavantaje. Dacă totuși, ar fi trebuit 
să decid eu unde să mă fi născut, cred că aș fi 
ales  să  zicem,  Irlanda  sau  Canada,  poate 
pentru  faptul  că  acolo,  muzica  a  avut 
totdeauna  statutul  unui  mod  de  viață  mai 
degrabă,  decât  al  unei  oportunități  de 
distracție sau de recreere.

2.  Oriunde  aș  fi  trăit,  m-aș  fi  ocupat  cu 
muzica.  Însă,  am  menționat  cele  două  țări 
pentru că, în afară de muzică, sunt și un iubitor 
de  natură  -  și  aici,  se  include  pasiunea  mea 
pentru  ciclism.  Chitara  probabil  că  nu  aș  fi 
înlocuit-o decât cu strămoșul ei, lira. Însă și-ar 
mai  fi  făcut  apariția  o  muzicuță sau un fluier 
german (ceea ce s-a și  întâmplat),  un cimpoi 
scoțian, poate o harpă celtică...

3. N-aș  putea  spune  că  există  o  piesă 
preferată, aș spune în schimb că fiecare piesă 
are  personalitatea  ei  proprie  și  poate  să-ți 
placă sau nu și, în mod sigur viața mea nu e 
suficient de lungă să descopăr toate piesele și 
armoniile care mi-ar fi pe plac. Viața însăși este 
atât  de  fragilă  încât  tot  ceea  ce  trăim, 
experimentăm,  reprezintă  de  fapt  un  lux,  și 
poate fi  considerat într-un fel,  asemenea unei 
piese muzicale pe care oricine o poate traduce 
fără a folosi cuvinte sau sunete.

Iulia Gușatu
1. Sunt o naționalistă convinsă, nu în sensul 

expus de xenofobi, ci în acela care mă face să 
tresalt când aud numele României sau să simt, 
dar chiar să SIMT, că putem mai mult ca nație.

Ori  de câte ori  am fost întrebată de unde 
sunt, am spus fără sfială  că vin din România. 
Consider  că  sunt  născută  aici  cu  un  anumit 
scop  și,  în  nicio  altă  dimensiune,  istorie, 
poveste, nu aș fi putut fi născută ca aici. Însă aș 
alege o Românie mai... civilizată.

2.  Instrumentul  meu  de  bază  este  vocea. 
Chitara?... doar o zgândăresc. De fapt, pot să 
afirm că nici nu știu cânta la chitară și recunosc 
că  am  rămas  la  nivelul  primilor  doi  ani  de 
studiu.  Revenind  la  voce,  mi-ar  fi  plăcut  să 
aparțină unui personaj cu un interior pe grena, 
nu pe roșu aprins.
3.  Cred  că  cei  care  spun  că  au  o  melodie 
preferată, mint. Mint pe termen lung, desigur, 
pentru că atunci când fac afirmația, ei cred în 
mesaj. Preferata  ține de  orice  interacționează 
cu  noi,  atât  timp cât  nu trăim într-un bol  de 
sticlă. În plus, cum pui  ecart  între compoziții 
de genii?  Greu de precizat care dintre sutele 
de  cântece  -  preferata...  voi  da  un  titlu: 
„Desafinado”. „Mă doare dacă spui că nu iau în 
serios dragostea...”.

Născută la Galați, unde a absolvit Facultatea de Litere, în 
cadrul Universității „Dunărea de Jos”. Numeroase premii la 

festivalurile naționale de folk, în prezent locuiește în București.
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M-au întrebat de multe ori cum am pornit, 
de unde ne-a venit ideea, de ce Fără Zahăr, și 
dinamica întrebărilor e așa: la început răspunzi 
cu  bucurie  la  tot,  pentru  că  e  minunat  când 
oamenii  sunt  interesați  de  ceea  ce  faci.  Apoi 
începi  să  te plictisești,  pentru că  răspunsurile, 
oricât  le-ai  reformula,  sunt  inevitabil  aceleași. 
După care îți  dai  seama că lumea se învârte, 
generațiile se schimbă, și alți oameni care n-au 
fost  atenți  la  primele  interviuri,  ar  putea  fi 
interesați de răspunsurile astea ceva mai târziu.

Am  fost  rugat  să  scriu  într-o  revistă  a 
liceului,  și  mi  se pare normal  să  scriu  despre 
perioada  asta.  Am  scris  și  atunci  în  revista 
liceului, câteva poezii. Când am intrat în clasa a 
9-a, erau două trupe de umor în liceu. Una era 
a lui Bobi, care scria texte comice. Cealaltă era 
formată din elevi mai mari, și mai bine situată 
ca popularitate. A lui Bobi era oarecum în fașă, 
nu făcuse nimic concret, nici nume n-avea. M-a 
abordat Bobi pe coridoarele liceului, știa de pe 
la o prietenă comună că eram bun la recitat 
poezii, m-a întrebat dacă vreau să fac parte din 
trupa  lor  și  am  acceptat.  Ca  boboc,  aveam 
nevoie de acceptarea elevilor mai mari, și Bobi 
era  într-a  10-a.  Apoi  a  ales  el  numele  de 
Patrula  0 (sau  4-0,  depinde de  unde te  uiți), 
tocmai pentru ideea de dublu sens. Propunerea 
mea fusese  Grupul Sanitar, și în continuare mi 
se pare un nume mai bun. Erau două momente 
în  an  când  ne  puteam  produce,  Balul 
Mărțișorului  și  Balul  Bobocilor.  N-am  făcut 
niciodată  tipul  de  pantomimă  muzicală,  care 
era foarte în vogă încă de pe atunci, pentru că 
am vrut să ne opunem curentului. Ne plăceau 
casetele cu Vacanța Mare în schimb.

Cel mai mare succes l-am avut cu o parodie 
după Capra cu trei iezi. Iedul mic era un tocilar, 
sceneta începea cu el stând pe oliță și citind din 
cartea de latină.  Iedul  mijlociu era tot  timpul 
beat,  eu  eram  iedul  mare,  tipul  macho, 
popular,  lupul  era  miner,  pentru  că  erau  anii 
mineriadelor, iar vânătorul era un detectiv. Bobi 

nu juca, el era doar autorul. Ca Shakespeare.
A  durat  doar  2  ani  toată  distracția,  după 

care Bobi  și  restul   trupei  au absolvit  clasa a 
12-a și au plecat din liceu. Și gata.

Muzică  n-am  făcut  în  trupa  de  umor.  De 
abia  în  clasa  a  11-a  am  învățat  să  cânt  la 
chitară,  când  deja  Patrula  0  era  la  final  de 
carieră,  și  oricum, în principal  cântam muzică 
folk.  Și  multe  piese proprii  pe care  anul  ăsta 
abia le-am revitalizat în proiectul The Brad Pits. 
Bobi făcuse câteva parodii, una dintre ele era 
dedicată profului de mate, și ulterior a devenit 
Hip  Hop  Și-Așa.  „Uăi,  boule  uăi”  era  replica 
profului  din varianta inițială.  Ieșeam în parc și 
cântam pe bănci într-un grup mic de prieteni. 
Nu mult, că știam doar 14 acorduri.

Înainte de Fără Zahăr 
m

em
bru fondator

al trupei Fără Zahăr
Bobo Burlăcianu
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Odată  ce-am ajuns  studenți  la  Iași  ne-am 
împrăștiat  pe la diferite facultăți  și  nu ne mai 
întâlneam zilnic,  ca-n liceu.  Ne-am făcut  alte 
grupuri  de  prieteni,  și  cu  grupul  vechi  am 
început  încet-încet  să  ne  adunăm  doar  în 
vacanțe, la Dorohoi. După doi ani, m-au apucat 
nostalgiile vremurilor apuse și i-am propus lui 
Bobi  să reînviem  cumva  spiritul   Patrulei  0. 
Ce-ar fi  dacă ne-am întâlni cu chitarele să ne 
jucăm și să vedem ce iese? A ieșit   „Hip Hop 
Ș-Așa”,  a  doua  zi.  Au  urmat  în  câteva  luni 

„Sandu”,  „Stella”  și  ”Idila  Ghiocelului  Sălbatic”. 
Cu  astea  4  ne-am  înființat  la  „Cenaclul 
Moldavia”, la Casa de Cultură a Studenților. Am 
dat o probă, cei de acolo s-au stricat de râs și 
ne-au  primit.  Aveam  trupă,  dar  oficial  am 
început  să  existăm abia  în  momentul  în  care 
am avut și  un public.  Și  așa am devenit oaia 
neagră a folkului ieșean. Sau vaca.

După care am încălecat pe-o șa și ne-am 
dus mai departe.

Probabil  că  această  întrebare  și-au  pus-o 
stupefiați  și  spectatorii  aflați  la  Newport  Folk 
Festival  pe 25 iunie 1965, când l-au văzut pe 
Bob Dylan lăsând deoparte chitara acustică și 
legând  Stratocasterul  la  amplificatorul  din 
spate.  A  fost  gestul  care  a  schimbat  pentru 
totdeauna  fața  folk-ului.  Oripilați,  puriștii 
genului și-au băgat degetele în urechi strigând: 
„Trădare!”.  Mulți  i-au întors atunci  spatele, unii 
nu  l-au  iertat  nici  acum,  după  aproape  o 
jumătate  de  secol.  Pentru  alții,  cei  mai 

numeroși,  noua  direcție  a  eliberat  genul  de 
constrângerile  sărăciei  posibilităților  de  expri-
mare:  chitara  acustică,  muzicuța  și  vocea. 
Diferența  o  făcea  harul  comunicării  pe  baze 
poetice a trăirilor interpretului. Această imagine 
s-a  perpetuat  până  astăzi  și  pe  meleagurile 
folkistice autohtone: au apelat la ea și alții, am 
făcut-o și eu furat de un imbold de neexplicat. 
De exemplu, poți  auzi  o prezentare de genul 
acesta: „va fi în această seară aici o manifestare 
a  îmbinării  poeziei  de  calitate  cu  muzica,  o 

Ce mai e folk-ul în ziua de azi? 
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revărsare  către  dumneavoastră,  publicul,  a 
preaplinului  sensibilității  interpretului,  care-și 
pune  sufletul  pe  palme  și  vi-l  oferă  cu 
generozitate,  etc,  etc.  (Lacrimi  și  aplauze  în 
sală)”. Și urcă pe scenă o persoană (fată / băiat) 
cu  o  chitară  la  gât  care  se  așează,  verifică 
repede  dacă  nu s-a  dezacordat  instrumentul, 
trage  microfonul  spre  gură  și  spune:  „Mă 
numesc cutare și voi interpreta melodia cutare. 
Text, Nichita Stănescu (Adrian Păunescu, poate 
fi  și  Sorin Poclitaru), muzica îmi aparține”. Din 
nefericire,  acest  tip  de  prezență  scenică 
parazitează  îngrijorător  multe  manifestări  de 
gen, mai ales festivalurile. Fiindcă doar vocea și 
tehnica le ai sau nu le ai! Dar harul comunicării 
naturale e foarte rar, cei mai mulți îl mimează 
cu  tehnici  teatrale.  Tranșant  și  nemilos,  Horia 
Stoicanu spunea fără ocolișuri că s-a săturat de 
miorlăiala  melancolică  care  trece  în  România 
pe post de folk. Când Dylan a băgat folk-ul în 
priză, n-a făcut-o fiindcă voia să ascundă ceva, 
ci fiindcă voia să fie auzit de cât mai mulți. Nu 
mesajul  lipsea.  La  originea  sa,  folk-ul  a 
însemnat  în  primul  rând  mesaj,  mai  puțin 
abilitatea de a cânta la  chitară cu tehnica lui 
Segovia.  Pentru  curajul  mesajului  Joe  Hill  a 
plătit cu viața, Woody Guthrie și alții din primul 
val  cu sănătatea. Sau, la noi, Nicu Vladimir. Și 
atunci, mulți dintre ai noștri, au evoluat pe mai 
multe căi care se intersectau adesea: dacă nu 
erau textele pe versurile poeților care trecuseră 
cu ele de cenzură, era întoarcerea spre haiduci 
– Andrii Popa, Cozma Răcoare, haiducii lui Vali 
Sterian  (o  aluzie  mai  mult  sau  mai  puțin 
transparentă  la  viața  liberă)  sau  la  clișee 
patriotice care făceau să se umfle de mândrie 
pieptul  poporului,  de  tipul  „cu  căciulili  pe 
frunte…”. 

Astăzi  în  lume  se  vorbește  de  ramuri  ale 
folk-ului  la  care cei  din anii  60  nici  nu visau: 
folk-punk, folk-metal, industrial  folk, indie folk, 
techno-folk,  freak-folk,  americana,  progressive 
folk,  psychedelic  folk  și  neofolk,  toate 
îndepărtându-se de origini și apropiindu-se tot 
mai mult de experimentul electronic. Pe la noi 

nu sunt mulți care să se fi aventurat pe aceste 
căi, cel mai notabil  fiind Mircea Florian, dar și 
Hans Knall. Dar folk rock și pop-folk se cântă la 
noi  din  plin.  Toate  pleacă  de  la  afurisita  de 
priză de pe scena de la Newport din 1965.

N-o  mai  lungesc,  problemele  merită 
structurate  în  tihnă  în  episoadele  viitoare. 
Lăsând  gluma  la  o  parte,  cred  că  putem 
contribui  cu  toții  la  o  analiză  lucidă  a 
fenomenului  autohton,  fără  istericale  și  ochi 
dați  peste cap,  fiindcă riscăm să nu avem ce 
lăsa  moștenire,  cu  mici  excepții.  Apropo: 
Alexandra  Andrei  și  Cosmin  Vaman  se 
multiplică prin butași, prin bulbi, cum se face ? 
Am  avea  mare  nevoie  ca  să  plantăm  pe 
suprafețe mai mari. 

C.V. (Emil Răducanu)
Nu  știu  pe  câți  dintre  dumneavoastră  îi 

interesează să afle că meseria mea de bază 
este legată de activitatea de construcții civile 
și  industriale,  fiind  absolvent  în  1974  al 
facultății  de  profil  din  politehnica  ieșeană. 
Am practicat această meserie timp de 18 ani,  
pînă  în  1992,  după  care,  până în  1993  am 
lucrat  ca  redactor  la  una  dintre  primele 
publicații independente din Iași, Bursa de Est, 
care avea și o substanțială pagină muzicală.  
Dar începuturile dragostei pentru muzică vin 
din anii 60, cînd am început să ascult muzică 
folosind toate posibilitățile vremii – mai ales 
Radio  Europa Liberă,  dar  și  Vocea  Americii, 
Radio  Monte  Carlo,  Radio  Luxembourg, 
Radio  Viena,  Radio  Novi  Sad  și  altele  care 
difuzau  muzică  pe  gustul  meu.  Care  se 
auzeau,  desigur,  destul  de  prost.  Am  fost 
apoi membru într-un grup rock în liceu, care 
a continuat activitatea și pe timpul facultății,  
până în 1972, când muzica rock a fost pusă 
la index. În 1993 m-am angajat la Radio Iași  
în  redacția  muzicală,  unde  lucrez  și  în 
prezent. Am realizat în această perioadă mai 
multe  rubrici  și  emisiuni  muzicale,  între  ele 
Panoramic pop-rock, Galaxia rock, Fascinația  
muzicii  –  univers  pop  rock,  Orele  muzicii, 
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Culorile  nopții,  Sonografii,  Prăvălia  cu  
muzică, Hit Parade, Floare de vârtej (cu Paul 
Arva  și  Florin  Onică),  60-70-80,  Muzica  
tinereții,  Vremea  muzicii  -  muzica  vremii și 
Melody  Club.  Am  colaborat  de-a  lungul 
vremii  la  mai  multe  publicații  cu  materiale 
legate  de  muzică  –  în  anii  70  la  revista 
studențească  Dialog,  la  revista  Jazz  Rock a 
clubului  de  jazz  de  la  Casa  Municipală  de 
Cultură  (1980-1981),  almanahul  Convorbiri  
Literare (1983),  ziarul  Independentul  (anii 
90), revista Sunete. În anul 1996 am publicat 

la  editura  Bolta  Rece  primele  două volume 
din  Vârstele rock-ului. Am fost prezentatorul 
mai  multor  ediții  a  galelor  Fête  de  la 
Musique,  a  festivalului  de  muzică  folk  Vali  
Baldovin și  a  serilor  Folkustic.  Am  fost 
membru  în  juriile  unor  festivaluri  rock  de 
ținută  –  Young  Rock  for  Youngs –  Piatra 
Neamț  și  Indie  Fest Pașcani.  Sunt  membru 
permanent  în  juriile  mai  multor  festivaluri 
pentru  copii  și  tineret  –  Bîrlad,  Vaslui, 
președinte al juriului Nord Est Folk Dorohoi.

Folkever a reușit, în cinci ani de la debut, să  
devină  una  dintre  cele  mai  importante  
manifestări  socio-culturale  din  România.  Se  
desfășoară în lunile iunie-iulie ale fiecărui an, în  
orașele  Siret  și  Cernăuți,  și  este  organizat  de  
către  Asociația  pentru  Cultură  și  Solidaritate  
„Peter  Tomaschek”  din  Siret  în  parteneriat  cu  
Centrul bucovinean de artă pentru conservarea  

și  promovarea  culturii  tradiționale  românești  
din  Cernăuți,  cu  sprijinul  Centrului  Cultural  
„Mihai Teliman” din Siret și al Primăriei orașului  
Siret.

Bucovina,  Siret,  Cernăuți,  internațional, 
bulevard, muzică, poezie, actori, jurnaliști. Este 
ca o poveste, cu autor unic, cu narator unic, cu 
personaje  bine  conturate,  fie  color,  fie  alb-
negru, uneori utile, alteori haioase, cu persoane 
dragi, cu zâmbete, cu aplauze, cu biss-uri, cu 
vise.  Unele  sunt  cuvinte,  altele  necuvinte,  cu 
articole  de  presă  favorabile,  uneori  cu 
televiziune,  cu  reportaje  și  raportări  interme-
diare  și  finale,  cu  neliniște  și  nopți  albe. 
Folkever  este  un actor  pe  scena muzicii  și  a 
poeziei  românești.  Cu  simțul  măsurii  și  al 
răspunderii.  Aici  în  cetatea  Siretului,  în  fosta 
capitală  a  Moldovei.  Aici  se  naște  și  crește. 
Adună  în  fiecare  an  laolaltă  oameni.  Da. 
Oameni. 

Din păcate locul era mic, dar unic. Ați citit 
bine.  Era.  Platoul  de  filmare  al  acestui  film 
depinde de timpul trecut. Pe peron. De acolo 
s-a  dat  ora  exactă a  folk-ului  siretean pentru 
întâia oară pe scena mare a folk-ului românesc. 
Un loc  pe  care  l-au  luat  corporatiștii.  Cumva 
de-acum  se  va  turna  un  film  globalist.  Nici 
Cannes,  nici  Hollywood,  nici  după  scenariu 
nordic,  nici  după  cel  socialist-propagandist. 
Ultimul vagon de pe linia ferată a fost din nou 

FOLKEVER  un basm în țară de poveste–  

Ioan Mateiciuc 
scriitor și jurnalist, Siret
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încărcat.  Cu  lemn,  nu  cu  oameni.  Dar  între 
pereții  lui  metalici  se  va  auzi  mult  timp  de 
acum încolo, fie vocea unui nebun de alb, fie 
ploaia  asta  nebună,  sau  poate  sala  de 
așteptare,  zurgălăul  și  cu  siguranță,  m-am 
îndrăgostit numai de ea...

Tăcerea,  trecerea  lor,  a  noastră,  Tarkovsky 
adesea  ca  un  sufleor  bine  antrenat...  ca  în 
oglindă. Vom închide ochii și vom trece dincolo 
de ea. Al cincilea poem despre Folkever se va 
scrie anul acesta. În casă nouă-nouă. Casă de 
cultură. 

Cu o istorie fabuloasă, la granița dintre cele 
două  Bucovine,  cu  un  potențial  diversificat, 
Siretul e ca la piața națională de artă. Ba nu, e 
ca la mall. Nu. E ca la talciocul cu lucruri vechi. 
Dar scumpe și  la mare căutare astăzi. Găsești 
un  potențial  cultural,  o  diversitate  culturală 
uimitoare,  dar  ce  e  cel  mai  important,  e  de 
calitate. Oamenii vorbesc câte două limbi fără 

prea mare dificultate, copiii  cresc cu poveștile 
buneilor, cu poveștile orașului. La ceas de seară 
pe  străzile  cetății  se  aud  vocile  artiștilor, 
murmurul  oamenilor  locului.  Au fost  și  pe  la 
noi. Da. Cei de la televizor, de pe la radio, de 
pe site-uri. 

Folkever  se  cântă  ca  imn  al  orașului  în 
fiecare an. Are stil și stimă, are ritm și direcție 
clară.   E  cu adevărat  un basm care se scrie 
într-o țară de poveste. Dar din acest basm fac 
parte acum personaje, astăzi persoane, mâine 
personalități. Sunt sigur. Prietenia a ajuns aici.

P.S.  Cel  mai  recent  câștigător  al  Folkever-
ului,  încă  deținătorul  emblemei  muzicale  a 
orașului Siret, este din orașul Negrești-Vaslui - 
Alexandra Andrei.

Dinu Olărașu & Emeric Imre
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Cosmin Vaman: Intru direct în subiect;  știu că 
lucrezi la un disc, cum e?
Marius Matache: E foarte complicat, neașteptat 
de complicat și s-a complicat în aspecte la care 
nu mă așteptam să fie atât de complicat; gen că 
textierii trebuie să semneze, iar textierii mei sunt 
răspândiți în toată lumea; Loredana Tudor este 
în  Australia,  Liviu  Jianu  este  la  Craiova,  Ion 
Minulescu  a  decedat  un  pic  și  încă  nu  s-au 
împlinit 70 de ani de când a murit astfel încât 
drepturile de autor sunt încă în vigoare deci...

Îți cauți „urmașii”, nu?
Da, teoretic ar trebui să-mi caut urmașii, practic 
există o societate colectivă de drepturi de autor 
și pentru poeți, se numește Copy Ro și așteptăm 
răspunsul de la ei acum...

Ce fel de disc o să fie?
O să fie un disc important pentru că e primul; se 
numește  „Hoinar  în  Piața  Matache”  și  se 
numește așa din mai multe motive, în trecut, eu 
am fost ținut minte de către o profesoară, drept 
băiatul cu piața, pentru că mă cheamă Matache, 
în  al  doilea  rând pentru  că  este  o  hoinăreală 
prin mai multe stiluri pentru că am și piese folk 
clasic,  am și  balade  rock,  am și  o  piesă...  un 
blues,  deci  este  o  hoinăreală  asiduă  prin  mai 
multe spații; nu pot să spun că e un form clasic, 
este...  eu  am influențe  multe,  ascultând multă 
muzică și influențele se resimt în piesele mele...

Folkul este o parte importantă din viața ta, nu 
numai  prin  ceea  ce  cânți,  ci  și  prin  o  altă 
ocupație  importantă  și  anume  site-ul 
ForeverFolk.com, cred că singurul site de folk...
Da,  până  la  ora  actuală,  da  -  deoarece 
concurența, cu ghilimelele de rigoare, a renunțat 
și sunt convins că nu din cauza faptului că nu e 
prea bun, ci și pentru că e foarte greu să ții un 
site  în  ziua  de  astăzi,  fără  nici  un  fel  de 
recompensă; un site presupune măcar o oră de 
muncă pe zi.

Știu că ți-ai făcut dușmani mulți cu site-ul ăla, 
ți-ai făcut și prieteni?

Da, mi-am făcut și vreo câțiva prieteni, dar mult 
mai puțini decât... (râde)...

Da` ce ți-a venit să îți faci un site, că e multă 
muncă...?
A început ca o glumă, n-a început ca o chestie 
serioasă;  un  prieten  avea  un  blog  dar  pe  un 
domeniu  mai  complicat  și  am  zis  „hai  să  te 
ajutăm și noi, mai mergem pe la un festival, mai 
trimitem niște  poze,  să  mai  dăm o  mână  de 
ajutor”...  după care  m-am gândit  că  dacă  tot 
ne-apucăm  să  muncim  hai  să  cumpărăm  un 
domeniu  personalizat  ca  să  facem  treabă 
serioasă;  și-am  zis  „măi,  îl  cumpărăm  punct  
com,  pentru  că  dacă  nu  ne  place  nu  îl  mai 
plătim și  asta e...”,  numai  că după un an deja 
aveam o mie de vizitatori unici pe lună, iar după 
doi ani aveam deja patru mii.

Și-acum...?
Acum media este cam de cinci mii de cititori pe 
lună și  cam asta este nișa de folk pe on-line. 
Recordul recordurilor  în materie de site-uri  de 
folk a fost cred că prin noiembrie 2010, unde 
am  avut  12  mii  de  accesări  unice,  dar  în 
condițiile în care la noi se vota pe site, pentru 
festivalul Folk... și pentru premiile Forever Folk; 
deci  lumea  aducea  oarecum...  cei  implicați 
aduceau  trafic  pe  site,  ei  generau  traficul 
indirect,  dar  nișa  de  folk,  media  cea  mai 
constantă este de cinci mii de „unici” pe lună.

Uite,  dacă  zic  „folk  tânăr”  evident  ești  și  tu 
inclus în...
Mulțumesc  frumos,  dau  o  bere  pentru  asta 
(râde).

Dar,  pentru  că  ai  fost  și  tu  în  jurii  de  la 
festivaluri  importante  din  România,  o  să  te 
întreb cum vezi tu „valul” următor?
Valul  următor  este  foarte  foarte  interesant 
pentru  că  are  acces  la  mult  mai  multă 
informație;  fie  că vorbim de partituri  ale  unor 
piese consacrate din vest, acces la discuri, chiar 
dacă  e  muzică  online,  nu  neapărat  la  disc  în 
formă fizică, ci  la ceea ce se cântă afară și, e 
mult mai ușor... vorbeam cu Ovidiu Mihăilescu la F
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un  moment  dat  și-mi  spunea  „Mache,  eu  pe 
versurile de la Beatles am plătit bani grei... erau 
dactilografiate, bătute la mașină și fotocopiate, 
eu am plătit pentru ele. Azi e... intri pe internet, 
doar dai  un „google”,  un „lyrics”  și  intri  pe ce 
versuri  vrei,  pe  ce  acorduri  vrei;  e  mult  mai 
simplu” la fel, au acces la instrumente de foarte 
bună calitate. Chitara pe care am învățat eu să 
cânt nu era chiar întreagă... era 3 pe 4 din punct 
de vedere al  mărimii  și  colegii  de breaslă  din 
Slobozia mi-au zis să cânt... mă-ntrebau „iar ai 
venit cu cușca aia de porumbei după tine?”, deci 
e mult mai ușor să ieși în față plus că după `90, 
până-n 2000, folk-ul intrase într-un fel de umbră, 
astfel că, foarte multe trupe, deși foarte bune, 
de exemplu Prefix 032 că tot sunt din Iași, nu au 
avut șansa unei promovări coerente și meritate 
de altfel, pentru muzica pe care ei o făceau la 
acel moment, cu mult peste ceea ce se cânta la 
nivel național.

Iașiul  suferă,  nu  are  un  festival  pentru  genul 
ăsta  de  muzică,  se  vede  prin  țară  că 
festivalurile  atrag  destul  de  mult  public,  ar  fi 
probabil și la Iași; ce crezi că lipsește orașului?
Păi,  acolo  unde  sunt  festivaluri  puternice,  se 
vede implicarea autorităților  locale;  și  la Alba-
Iulia  și  la  Brăila  este  vorba  despre  consiliile 
județene  care  se  implică,  finanțează  aceste 
festivaluri, aduc nume mari în recital, pentru că 
până  la  urmă,  lumea  vine  în  special  pentru 
nume la festivaluri. Brăila este o excepție, sunt 
concurenți  care  ies  mai  mult  în  față  decât 
recitalul,  după  părerea  mea,  iar  organizatorii 
chiar  susțin  această  abordare,  astfel  încât  nu 
sunt foarte multe recitaluri cum au fost la Cluj, 
cum  e  la  Alba-Iulia,  sunt  doar  unul-două 
recitaluri  pe  seară,  tocmai  pentru  ca  lumina, 
spoturile bune să fie pe concurență și eu zic că 
e un lucru bun pentru concurenți; de asemenea, 
premiile  sunt  foarte  stimulative  pentru 
concurenți,  ceea ce e bine...  și  e  o  dezbatere 
infinită;  asta  e  deci,  până  la  urmă  autoritățile 
locale trebuie să se implice, pentru că Iașiul, așa 
cum și Cluj-Napoca a suferit ani buni după un 
festival  serios,  abia  la  începutul  acestui  an  a 
reușit să aibă unul pe măsura orașului.

Ai petrecut cam mult prin toată țara, unde ți-a 
plăcut cel mai mult să cânți?
E greu de spus... cel mai mult îmi place să cânt 
acolo  unde oamenii  vin  să  mă vadă;  adică  e 
până  la  urmă  pentru  oameni,  oricât  ar  fi 
remunerația  (ca  să  nu  spun  „renumerație”  ca 
Pristanda),  oricât  ar  fi  remunerația  de  impor-
tantă cred că, până la urmă, tot  oamenii  sunt 
mai  importanți.  Am  avut  concerte  absolut 
fantastice în locuri în care au fost, nu știu cât să 
zic... 15- 20 de oameni, dar atât de „ascultători”, 
încât am cântat mai bine de trei ore, de nici nu 
îmi mai venea în cap ce să mai cânt.

Cine îți place din muzica folk a momentului?
Oh,  aici  îmi  plac  mulți.  Ar  trebui  să  o iau pe 
generații ca să spun; am crescut cu Vali Stelian și 
cu  Mircea  Baniciu,  îl  iubesc  pe  Nicu  Alifantis 
pentru  ceea  ce  face  în  continuare.  La  ora 
actuală, este  artistul  de  care sunt uimit, pentru
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că își găsește în permanență motivația de a veni 
cu ceva nou, cum ar fi experimentele  Zan sau 
experimentul  Șemineu  Band,  experimental 
simfonic sau „SimfoNicu”, iar venind mai în zilele 
noastre, fără să însemne că ei sunt mai bătrâni, 
cid oar mai experimentați, mă gândesc la Daniel 
Iancu prietenul meu (cumătrul meu, ca să spun 
așa,  căci  am înțeles  că  aici,  în  Moldova acest 
grad  de  rudenie  este  foarte  important,  am 
învățat)  și  la  fel,  el  și  Ovidiu  Mihăilescu  m-au 
influențat pe mine foarte mult în a trece de la 
cântatul pe holul căminului la cântatul pe scenă.

Ce e acela „folk vesel”, folk-ul nu trebuie să fie 
trist?
Dacă folk-ul trebuie să fie trist înseamnă că eu 
nu sunt folk-ist. Nu, folk-ul nu trebuie să fie trist, 
folk-ul trebuie să fie cu mesaj, indiferent că e o 
piesă  de  dragoste,  indiferent  că  e  o  piesă 
socială,  indiferent  că  este  o  piesă  umoristică, 
dacă vrei, anecdotică, folk-ul trebuie să aibă un 
mesaj puternic până la urmă. Folk-ul a început 
ca un cântec de protest,  era cântecul  sindica-
liștilor care protestau în fața patronatului și, dacă 
mă gândesc la situația din ziua de azi a Româ-
niei, un cântec de protest chiar ar fi foarte util, 
poate tu nu ții minte chiar așa bine, niște golani 
din piața universității din 1990 cu Cristi Pațurcă, 
cu Stelian Maria care au prins și-mi pare rău că 
nu le mai cântă nimeni. Chiar meritau. Nu știu 
dacă  era  bine  sau  era  împotriva  guvernului, 
aveau  motiv.  Dar  cântecele  erau  foarte 
puternice  ca  mesaj,  atunci  chiar  aveau  un 
conținut puternic.Creartiv3
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Acum de ce crezi că nu apar cântece cu mesaj 
puternic? Condiția ar fi...
Condițiile nu lipsesc. Nu știu ce să spun – pentru 
că a fost acea perioadă spre sfârșitul anilor 80 
când muzica folk s-a dus înspre zona cântecului 
de  dragoste  și-o  întreagă  generație,  probabil 
ultima care a crescut cu muzică folk puternic, a 
rămas  cu  acea  muzică  întipărită  și  așa  ei  au 
transmis mai departe copiilor că aia e muzica 
folk.  Eu  nu  neapărat  că  am  crescut  cu  altă 
muzică folk, am ascultat și Flacăra, și Joan Baez, 
dar stilul meu se potrivește mult mai bine unuia 
agitat, mai săltăreț.

Dacă  ar  veni  cineva  care  nu  te  ascultă 
niciodată și ar spune cântă-mi și mie o piesă, 
ce piesă i-ai trimite?
Evident,  „Colind  pentru  prieteni”,  pentru  că  e 
probabil  cea mai  cunoscută piesă a mea,  sau 
piesa cu „murăturile”, după aia piesa cu mopul. 
Deci până la urmă vorbim despre același cântec, 
dar  cunoscut  în  fel  și  chip...  Aia  e  cea  mai 
cunoscută piesă a mea, deși... toate piesele-mi 
sunt  dragi,  că  doar  eu  le-am făcut.  Așa  cum 
spunea un confrate - „Toate piesele mele sunt 
geniale că doar eu le-am făcut” (începe să râdă). 
Nu, glumesc. Acum nu toate piesele mele sunt 
geniale, dar „Colind pentru prieteni” e cea mai 
reprezentativă.

© Emma Stanciu

transcriere din
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Marius  Matache  încearcă  de  mai  bine  de 
patru  ani  să  își  lanseze  primul  album. 
Cunoaștem cu toții cel puțin un artist local care 
ne  place  și  care  se  confruntă  cu  această 
problemă, iar în Iași, din păcate, sunt destul de 
mulți.  Motivele  pentru  care  Make  a  reușit  ar 
putea fi prezența în București, cunoașterea mai 
multor oameni din industrie și evenimentele pe 
care  le  organizează  constant.  Desigur,  sunt 
lucruri importante, însă ceea ce cred eu că a dus 
la apariția albumului Hoinar prin Piața Matache 
este puterea lui Marius de a nu se da bătut și de 
a crede în muzica folk. Albumul va beneficia de 
o lansare și la Iași, într-o seară de vineri, pe 15 
februarie,  de  la  ora  19,  în  Cafeneaua  Alumni 
(sala 502 din Corpul R al Universității Al. I. Cuza), 
unde vor mai fi prezenți Daniel Iancu, Alexandra 
Andrei  și  Cosmin  Vaman.  Marius  Matache are 
marele  merit  de  a  fi  lansat  primul  portal  de 
muzică folk din România, Forever Folk, al cărui 
project manager și redactor-șef îi este și acum. 
Pe  lângă  numeroasele  premii  câștigate  la 
festivalurile din țară, aparițiile la tv și  articolele 
din presă, Make (așa cum îl alintă prietenii) ține 
un curs de audit la Facultatea de Geografie din 
București,  lucrează  în  cercetare  și  a  fost  co-
moderator  al  emisiunii  Chef  de  vorbe  de  la 
Radio România Cultural. Este fondator al trupei 
Imperfect,  alături  de  Mădălin  Giambașu,  și 
membru  fondator  al  proiectului  Gashkademia 
de Folk.  Și  pe lângă toate acestea,  este și  un 
exponent important al blogosferei bucureștene. 

După  aproape  nouă  ani  de  activitate 
muzicală, Make a reușit să realizeze primul său 
album, Hoinar prin Piața Matache, ce conține 13 
piese, la realizarea orchestrațiilor colaborând cu 
Daniel  Iancu (voci,  block-flute),  Mădălin  Giam-
bașu (chitară), Ovidiu Mihăilescu (chitară), Radu 
Tudoroiu (percuție), Ștefan Crăciun (chitară solo) 
și  Petre  Ciobanu  (pian,  orchestrații  auxiliare  – 
bass, tobe, instrumente de suflat, percuții). Titlul 
nu e ales la întâmplare, așa cum explică autorul: 
„În primul rând, în facultate profesorii mă știau 
drept băiatul cu piața. În plus, trebuie ca măcar 
la a 77-a spiță să fi fost cumva rudă cu celebrul 
măcelar,  deci  e  normal  să  ne  asociem.  Apoi, 
albumul este o hoinăreală stilistică și  tematică, 
cele 13 piese de pe album incluzând elemente 
de folk clasic, dar și teme de blues, un banjo de 
country pur, un slap bass de funk, o baladă rock, 
cu  teme  sociale,  de  dragoste  sau  satirice”. 
(AltIași)
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Dragoș Bărgăoanu, prezentatorul evenimentului
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După Mediaș, Gura Humorului, București, a 
venit  vineri  rândul  să  ajungem și  la Iași.  Spun 
„ajungem” pentru că l-am avut pe Daniel Iancu 
drept coleg de drum. Drumul până la Iași a fost 
plin  de  radare,  de  parcă  era  vreo  razie. 
Tradiționalele opriri la cafea la Focșani și  la un 
desert la Roman, plus la Castelul Sturdza de la 

Miclăușeni.  În  Iași  ne-am  cazat  la  Velvet,  o 
pensiune în spate la Iulius Mall, foarte cochetă, 
foarte liniștită și cu prețuri decente. Până acolo 
însă am avut senzația că mașina se va rupe în 
două. De vineri, Iașiul a trecut pe primul loc în 
topul orașelor cu cele mai proaste drumuri.

Ce să vă spun de concert? Că am avut niște 
oameni  foarte  dragi  alături  –  Alexandra  și 
Cosmin,  Paul  și  Daniel,  că  am  descoperit  alți 
oameni care mi-au devenit dragi – Andreea (din 
clanul Andrei), Rareș Drăghici și  de aici totul a 
mers strună. La ce bine au cântat Alexandra și 
Cosmin, la ce priză au avut la publicul prezent 
(care evident îi cunoștea mai bine ca pe mine), 
am avut sincer emoții vis-à-vis de prestația mea. 
Dar cei  din sală s-au dovedit atât cunoscători, 
dar  și  flexibili,  trecând  ușor  de  la  glumițe 
muzicale spre piese cu mesaj.

Locația  de la  „Timpul” este  una extrem de 
interesantă, eu m-am simțit ca într-un amfiteatru 
de universitate, deci ca acasă. Sunetul a fost bun 
și pentru asta îi mulțumesc lui Dragoș.

Deși  nu  plănuisem  repriză  de  duete  cu 
Daniel Iancu, ne-am distrat foarte bine cântând 
împreună, așa că probabil la un moment dat o 
să repetăm isprava (mai ales dacă mai dau un 
Cabernet  de  Sâmburești!).  A  urmat  apoi  o 
sesiune de autografe și poze suficient de lungă 
încât să simt că a fost, probabil, cel mai frumos 
concert al meu în Iași.

Mulțumiri celor care au făcut posibilă această 
seară – Serile Timpul,  AltIasi,  Radio Iași,  dar și 
partenerilor  albumului  Hoinar  prin  Piața  
Matache:  Aqua  Carpatica,  Domeniile  Sâmbu-
rești, ForeverFolk, Blogal Inițiative, Salvați Copiii 
și casa de discuri Patria Records.
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Marius  Matache e  un tip  generos.  Și  asta  nu 
doar pentru că susține cu propriile puteri cel mai 
de  succes  website  dedicat  muzicii  folk  din 
România (între timp, foreverfolk.com a devenit, 
din păcate, și singurul care mai contează). Nici 
măcar  pentru  faptul  că  încurajează 
reprezentanții  tineri  ai  genului  de  muzică  pe 
care  îl  frecventează  –  poate  fi  suspectat  de 
subiectivism: dă, el însuși, în continuare semne 
suspecte de tinerețe. L-am ascultat de multe ori. 
Nici măcar o singură dată nu mi-a dat senzația 
că este, pe scenă, copleșit de greutatea propriei 
importanțe. E foarte atent la cei din fața lui, le 
vorbește,  glumește  cu  ei,  își  adaptează 
repertoriul, încât mă face să cred că nu poate 
cânta decât atunci când se simte, cu adevărat 
printre prieteni. Iar prietenii îi spun Mache.
Serile UpClose and Personal, organizate periodic 
la Iași, sunt un eveniment gândit pentru a aduna 
prieteni în jurul muzicii.  Mache a aterizat bine 
aici  cu lansarea primului  său album – „Hoinar 
prin Piața Matache”, un album - cum spune el 
însuși  –  cu  de  toate.  Pe  15  februarie  la  Iași, 

albumul „cu de toate” s-a lansat la Iași într-un 
spectacol „cu de toate”. Din fericire, la lansările 
din muzica românească, nu se întâmplă foarte 
des ca producătorul să urce pe scenă pentru a 
cânta  alături  de  artistul  lansat.  Dar  când  se 
întâmplă ca albumul tău să fie scos la casa de 
discuri a lui Daniel Iancu, vorbim cu siguranță de 
un caz fericit. Nu doar fericit, ci și vesel. Patronul 
de  la  „Patria  Records”,  cumătrul  lui  Mache, 
Daniel Iancu a cântat vreme de jumătate de oră 
cântece  care  au  înveselit  pe  toți  cei  prezenți. 
După care, înainte de „Mii de smaralde”, a spus: 
„acum  urmează  să  vă  cânt  primul  cântec 
adevărat din seara asta”. Evident, încă o glumă. 
Nu e ușor astăzi să aduni oamenii la un loc în 
jurul  unei  idei,  al  unui  crez  sau  al  vreunei 
năzuințe comune. Cu siguranță nu e ușor să îi 
aduni nici în jurul unui zâmbet. Daniel Iancu știe 
care sunt butoanele pe care e cazul  să apese 
pentru a face o sală întreagă să zâmbească în 
același timp. Iar acesta e un lucru cât se poate 
de adevărat.
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Cu adevărurile  lui  a  început  spectacolul  Rareș 
Drăghici, un artist pe care ieșenii și-l amintesc cu 
siguranță din perioada în care împărțea scena 
cu Paul Arva și Lucian Darie. Un artist cu o voce 
caldă și  o  chitară transparentă prin  care nu e 
foarte greu să îi citești sufletul. Cumva, Mache a 
reușit să imprime întregului eveniment aerul de 
seară între prieteni. De departe, cel mai norocos 
dintre  ei  am fost  eu.  Am cântat  împreună cu 
ridicol de talentatele surori Alexandra si Andreea 
din  clanul  Andrei,  emoționate,  cântând  sub 
privirile tatălui mândru, venit pentru prima dată 
la un concert al lor. Norocos și pentru că, dacă 
cineva ar avea de gând să mă ignore, farmecul 
și vocile celor două surori din Negrești i-ar face 
misiunea,  ca  în  filmele  americane,  imposibilă. 
Dacă  duetul  pe  care  îl  fac  cu  Alexandra  tot 
confirmă de ceva vreme că reprezintă o formulă 
fericită, alături de Andreea a fost abia a doua 
apariție, iar acum am ocazia să îmi ridic, pentru 
prima oară, în scris, și în fața ei, pălăria.
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Cosmin  Vaman: Cât  de  mult  munciți  ca  să 
sunați atât de bine?
6Fingers: E clar, nu putem spune că am muncit 
mult... e meritul sunetistei noastre, ea a muncit 
foarte mult.

Cât de mult contează faptul  că sunteți niște 
oameni  talentați,  niște  oameni  inteligenți  și 
cât  de  mult  contează  faptul  că  sunteți 
profesioniști?
Dan  Byron: Păi  talentul  mai  fură  din  muncă, 
cum noi nu prea muncim, sperăm să avem atât 
talent încât să ne compensăm.

Cum v-a venit ideea, știu că e o întrebare pe 
care v-a pus-o toată lumea, dar  poate este 
cineva care nu știe.  Cum de v-ați  gândit  să 
cântați într-o salină?
Dan Byron: Noi suntem așa ca o familie, adică 
staff-ul  este  parte  din  trupă și  suntem foarte 
buni prieteni, iar unul dintre oamenii  care are 
idei crețe destul de bune, deși nu are părul creț, 
Vicor  Pamfiru,  sunetistul  cu  care  facem 
albumele, care a venit cu ideea asta pentru că 
a văzut niște fotografii...  și  a zis:  „Oau, hai  să 
facem un concert acolo, îți dai seama ce o să 
facem... vizual o să ai  deja tot...” Și atunci am 
zis: „Nu e cam greu totuși?” Și am zis...:. „Lasă 
că  vedem  noi.”  Cam  așa  s-a  născut  totul  și 
partea bună e că nici unul dintre noi nu a fost 
la salină între timp până la concert, pentru că 
dacă se ducea, poate că nu se mai ținea, având 
în vedere ce ne aștepta, probabil ziceam: „Nu, 
nu facem nimic aici”.

Ați cărat instrumentele acolo?
Dan  Byron: La  coborâre,  pentru  pregătirea 
concertului  nu  le-am  cărat;  trebuia  să  fim 
pregătiți doar după. Le-am cărat a doua zi, dar 
nu ne-a plăcut.
6Fingers: Mă  rog,  nu  a  fost  doar  asta,  apar 
foarte multe probleme, pe care nu le prevezi. 
Există întotdeauna posibilitatea mare ca ceva să 
se întâmple prost într-un mediu pe care nu îl  
stăpânești.

Cum ați  ajuns să apară concertul  vostru pe 
HBO?
Dan Byron: Printr-o cunoștință, printr-un prieten 
care  lucrează  acolo  și  a  putut  să  ne  facă  o 
intrare, cum ar veni. Dar au mai fost și alții care 
au bătut la ușa aia din câte am auzit eu și noi 
am avut baftă să le și placă.
Costin Oprea: Adică, poate de ajuns acolo nu e 
așa de greu.
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Până când se difuzează?
Dan Byron: Cred că tot anul,  nu știu. Până în 
decembrie, cred.

Cumpără lumea discurile voastre?
6Fingers: Asta e o întrebare care apare foarte 
des și răspunsul e nu... glumesc... Probabil  că, 
după cum bine știi, fiind în industria muzicală 

nu se mai  cumpără nici  discurile noastre, nici 
ale nimănui. Poate se mai cumpără doar Lady 
Gaga în România. Discurile au ajuns un fel de 
carte  de  vizită,  un fel  de  portofoliu  pe  baza 
căruia concertezi și exiști.

Sunt studii care arată că suntem 15% oameni 
în  țara  asta  care  consumăm  cărți,  filme, 
muzică  sau  poate  și  mai  puțini  care  plătim 
pentru  ele.  Ați  pus  două  albume  pe  site, 
lângă albume aveți un buton pentru cei care 
apreciază și ascultă, pot să cloneze pentru a 
plăti  respectivele  albume.  Cam câtă lume a 
făcut gestul ăsta?
Dan Byron: Eu unul nu știu, dar cred că destul 
de puțini.

Dar descărcări știți câte aveți?
Dan Byron: Nu, eu personal nu știu.
6Fingers: Știi,  noi  am  ajuns  în  etapa  în  care 

fiecare are felia lui. Noi suntem cumva atât de 
separați încât unele informații nici nu mai trec 
pe la noi.
Dan Georgescu: Nu știe stânga ce face dreapta.

Am citit într-un interviu cât de mult apreciați  
Londra și valorile care au rămas acolo, care 
au rămas păstrate undeva.  Ce credeți  că ar 

trebui  păstrat  la  noi  din  tot  ce  s-a  creat  în 
muzică?
Dan Byron: Cred  că  totul  trebuie păstrat,  dar 
trebuie  să  fie  făcut  și  ceva  nou.  Haideți  să 
păstrăm ce e vechi, dar să încurajăm și ceea ce 
vine!

Vă întreb altfel, ce vă place din ce s-a făcut 
până acum în muzica românească?
Dan Byron: Păi, declarația noastră e „Perfectul”. 
Mai sunt și altele, dar nu sunt în limba româna. 
Noi am făcut „Perfectul” strict în limba română 
și de aceea sunt multe trupe care ne plac, dar 
nu  cântă  în  limba  română,  și  atunci  nu  am 
putut introduce piesele lor.

Apropo  de  „Perfectul”...  sunt  două  școli  de 
gândire:  sunt unii  care spun că atunci  când 
faci  un  cover  nu  are  cum  să  fie  original 
pentru  simplul  fapt  că  e  cover,  și  alții  care 
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spun  că  dacă  ești  suficient  de  deștept  și 
suficient de bun, ai putea să fii chiar mai bun 
decât  originalul.  Părerea  voastră,  sinceră,  e 
că  pe  albumul  vostru  sunt  piese  mai  bune 
decât originalul?
6Fingers: De  ce  trebuie  neapărat  să  existe  o 
comparație? Cel mai bun vocalist, cel mai bun 
chitarist din lume.
Costin Oprea: Unora le plac originalurile, unora 
le plac cover-urile.
Dan Byron: Și unora le plac și unele și altele.
6Fingers: Nu ne-am gândit să comparăm ceea 
ce am făcut cu originalul, ci  să fie cât de cât 
valoros. 

De ce cântați mai mult în limba engleză?
Dan  Byron: Poate  pentru  că  vrem  sa  fim 
universali.  Nu  vrem să  ne  înțeleagă  doar  cei 
15% de care spuneai. Am vrea să ne audă și 
alții.
6Fingers: Dar cel mai probabil de acum înainte 

ne-am  gândit  să  încercăm  și  variantele 
românești. Ultimul single are și variante în limba 
română.

Asta o  să fie  pe  ultimul  album care  apare? 
Când?
Dan Byron: În primăvara viitoare.

O să fie dublu?
Dan Byron: Până  la  urmă  nu o  să  fie  dublu, 
pentru  că  nu  mai  trăim  vremurile  alea  când 
albumele duble aveau o importanță, dacă scoți 
un album dublu, riști să devii obositor.
6Fingers: Probabil că vor fi două albume, mai 
rapid.

Apropo cum e treaba asta? Avem imaginea 
aceea  despre  artist,  că  artistul  scrie  muzică 
mai  bună  atunci  când  îi  pică,  când  îi  vine, 
cum e să scrii  la  normă,  să  faci  zece piese 
într-o lună?
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Dan Byron: Să știi că de fapt artistul care scrie 
când îi  vine lui, e un artist leneș. Aceasta e o 
boală  foarte frecventă la artiști,  pentru că un 
artist care scrie muzică e atât de obișnuit să o 
facă, încât poate scrie oricând. Exercițiul ăsta cu 
scrisul  a zece piese într-o lună e un exercițiu, 
așa, aș putea spune mediu, spre slăbuț, pentru 
că există exerciții mult mai dure decât ăsta, dar 
el  se  bazează  pe  o  chestie  psihologică.  În 
momentul în care ai foarte mult de scris, de la 
un moment dat nu mai ai puterea să judeci, nu 
mai poți fi critic și de multe ori îți propui să te 
oprești  că nu îți  place una, alta și  poate sunt 
bune dar în momentul în care scrii la normă nu 
îți mai dai seama și atunci scrii orice trebuie ca 
să îți faci norma și alegi după, dacă un lucru a 
ieșit bine sau nu.

Când am povestit cuiva de radio (voi o să fiți  
în prima ediție a emisiunii!), m-a întrebat pe 
cine vrei  să ai  prima dată? Am spus: „Byron 
aș vrea eu să am”, iar el mi-a zis că vreau să 
încep  cu  muzica  bună.  Ce  credeți  că  face 
muzica bună?
Dan Byron: Muzica bună e orice muzică, pentru 
că  fiecare  dintre  noi,  consideră  că  ceea  ce 
ascultă e o muzică bună și atunci toată muzica 
e bună.

Repetați mult?
Dan Byron: În ultima vreme, nu, dar de obicei 
da.

Cam ce înseamnă asta?
Costin  Oprea: de  câteva  ori  pe  săptămână, 
două trei ore.

Cum vă alegeți  colaboratorii?  Colaborați  cu 
artiști faini, cu artiști buni.
Dan Byron: În general  îi  alegem din grămada 
de artiști care ne plac.

Și  cei  care zic  „Da”  ajung să colaboreze cu 
voi?
Dan Byron: Da, de obicei nu spun „Nu”.

Să spună „Nu”, s-a întâmplat vreodată?
6Fingers: Nu.  În  general  sunt  probleme  cu 
programele  lor,  apare  tot  timpul  câte  o 
problemă, chiar și astăzi să zicem că a fost una. 

Apropo de ăștia 15% sau 17%, 20 % cum se 
mai spune, au fost probleme în istorie, poate 
mai  puțin  la  noi,  mai  mult  afară,  în  care 
muzica  a  dat  uneori  tonul  unor  schimbări  
sau  tonul  unor  schimbări  de  atitudine  în 
societate.  Credeți  că  aveți  un  rol  în  sensul 

ăsta? Credeți că prin ceea ce oferiți voi, prin  
bucățica  voastră,  puteți  să  schimbați  ceva 
din ceea ce se întâmplă în jur?
Dan Byron: Eu personal nu cred că ajungem să 
schimbăm  ceva,  poate  albumele  noastre  vor 
avea vreo importanță peste niște ani.
6Fingers: În  momentul  de  față  nu,  subiectele 
noastre nu sunt politice.
Costin  Oprea: Nu  sunt  sociale,  nu  cred  că 
putem să influențăm foarte mult lumea.
6Fingers: Eu  sincer  nu  prea  cred  în  efectul 
benefic  asupra  lumii,  nu  cred  că  muzica  ar 
conta așa mult în înclinarea balanței.

V-ați  implica  să  sprijiniți  un  politician  care, 
ați  crede  voi  că  ar  putea  să  schimbe 
lucrurile?
Dan Byron: Noi de la început am fost chiar pe 
lângă  politică,  deci  paralel  total  și  nu  ne-am 
implicat în niciun fel, chiar dacă au existat două 
momente,  unul  într-un  interviu  în  care  am 
pomenit de o părere politică pe care aș putea 

Exercițiul ăsta cu scrisul a zece 
piese într-o lună e un exercițiu, 

așa, aș putea spune mediu, spre 
slăbuț, pentru că există exerciții 

mult mai dure decât ăsta, dar el se 
bazează pe o chestie psihologică.
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să o am și am fost certat de prietenii mei, aici 
de față, și aveau dreptate pentru că noi, chiar 
nu ne băgăm în chestii  de-astea și  a  doua a 
fost acum două zile, la Peninsula, când am spus 
că  aș  putea  să  dedic  această  melodie  unui 
politician,  dar  cum  nu  am  nicio  treabă, 
legătură, nu am să o fac. Să știi chiar mergem 
la vot, dar cred că părerile politice ar trebui să 
rămână acasă.

Puteți să spuneți care e ultimul disc pe care 
l-ați cumpărat și ascultat?
Laszlo  Demeter: Eu  mi-am  cumpărat  unul 
dintre  albumele  mele  preferate,  o  trupă 
australiană,  care  se  cheamă  Chong,  care 
tocmai acum o lună a ajuns din Australia și mă 
bucur foarte mult.
Costin  Oprea: Eu mi-am cumpărat  un CD cu 
Skeatrle dintr-o benzinărie.
6Fingers: Eu cred că ultimul disc pe care l-am 
cumpărat a fost ultimul concert Pink.
Dan Georgescu: De cumpărat  recunosc  că  în 

ultima  vreme  nu  am  cumpărat,  am  dat  în 
schimb o colecție mare de muzică clasică pe 
care am luat-o recent în custodie.

Dacă ar fi cineva de afară și nu ar fi ascultat 
niciodată muzica voastră, să spună trimiteți-
mi  o  piesă  din  care  să  înțeleg  și  eu  cum 
cântați. Ce piesă i-ați trimite?
Dan Byron: E cam greu pentru că noi nu prea 
cântăm  un  stil,  noi  cântăm  multe  genuri  și 
tocmai asta ne face plăcere, să nu ne repetăm. 
În momentul  în  care scrii  o  piesă  nouă e cu 
totul  alt  gen,  altceva  și  atunci  nu  poți  fi 
reprezentat de o singură piesă nu ai cum. Eu i-
aș trimite de toate.

Îmi  puteți  spune  de  vreo  colaborare  care 
urmează?
Dan Georgescu: Sunt multe idei de colaborări, 
dar ceva bătut în cuie nu.

Mulțumesc!

transcriere din format audio:
Alina Axinte LNI

www.iconcert.ro
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Iașiul s-a ales recent cu o nouă trupă muzicală denumită Pretty Visitors. Aceasta a adunat la un loc 
5 tineri artiști care împărtășesc pasiuni și genuri muzicale comune, precum alternative-rock, punk, 
indie sau rock`n`roll. Începutul celor de la Pretty Visitors este unul promițător; luna decembrie ne 
va acorda șansa de a-i vedea cântând live în deschiderea mai multor spectacole din oraș. Datele și  
locațiile sunt încă secrete. Însă un interviu cu Alexandra, solista trupei, ne va da mai multe detalii  
din backstage. Fiecare membru își sustrage ideile din alte genuri.

Daniel  Alexandrescu: Bună Alexandra.  Pretty 
Visitors deci? Cine sunteți voi, oameni buni?

Pretty  Visitors: Păi,  să facem  onoru-
rile: Alexandra Pușcașu - vocals, Sergiu 

Flondor  -  drums,  Vlad  Minea  -  bass  guitar, 
Codrin Constantin - lead  guitar, și Mihai Savin 
-  rythm guitar/ backing vocals.  Mai  pe scurt, 
Pretty Visitors!

 

Cum  v-a  venit  ideea  să  înființați 
trupa  și  când  ați  pornit  propriu-zis 
proiectul?
Ne-am întâlnit,  am făcut  un jamming 
împreună, ne-a plăcut și am propus să 
o  facem  pe  un  termen  îndelungat. 
Practic,  ne place  cum sună,  avem un 
sound  compact,  având  în  vedere  că

fiecare membru al trupei își „sustrage" ideile din 
diferite ramuri ale industriei muzicale.

De unde provine denumirea trupei?
Nici noi nu știm de unde (râde)! Ideea e că am 
început  totul  de  la  un  brainstorming  foarte 
ciudat  și  obositor,  cu  niște  nume  foarte 
dubioase pe care le-am încercat. Însă, am ajuns P
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într-un final la un consens. Având 
în vedere că avem ceva influențe 
din  sound-ul  celor  de  la  Arctic 
Monkeys,  ne-am  inspirat  din 
numele  unei  piese  de-a  lor  - 
„Pretty Visitors”! Plus că are un iz 
de  newcomers  acest  nume,  iar 
Vlad, bass-istul nostru, cu dread-
locks-urile  sale,  poate  să  confir-
me acest lucru!

De ce 5 membri? Noi credem că 
5 e un număr magic!

Ce genuri de muzică abordați?
Mergem  pe  principiul  „Avem  di  tăti”!  Ei,  nu 
chiar.  E  de  fapt  un  sound  amestecat  de 
alternative-rock,  presărat  cu  nițel  indie,  niște 
urme  de  punk  și  ceva  rock'n'roll.  La  urma 
urmei,  e  un  amalgam  de  sunete  care  se 
combină  și  e  pe  placul  nostru,  sperând  în 
același  timp  ca  și  feedback-ul  din  partea 
publicului să fie la fel de mulțumitor.
„Nu mergem pe ideea de cover-band!”

Compuneți  singuri  melodiile  sau  faceți 
cover-uri?
Normal, avem ceva piese și idei de piese noi, 
destul de multe, însă lucrăm la ele intens, ca să 
le conferim un sound cât mai interesant și mai 
inovator. Avem și câteva cover-uri, dar nu vrem 
să mergem pe ideea  de  a  fi  un cover-band. 
Avem idei  bune și  vrem să le  împărtășim cu 
publicul.

Sunteți  încă  la  început  și  aveți  nevoie  ca 
lumea  să  vă  cunoască.  Prin  ce  metode  vă 
afirmați? Spectacole, cântări în pub-uri?
Idei sunt multe! Pe lângă faptul că încercăm să 
apărem pe scena ieșeană cât mai des, apelăm 
la  deschiderea  trupelor  ce  ajung  în  Iași  și 
concertează.  Momentan, ofertele au venit  din 
belșug  și  luna  decembrie  pare  promițătoare; 
dar astea toate se pot găsi pe pagina noastră 
oficială de Facebook.

Aveți  în prezent sau în peri-
oada  imediat  următoare  un 
proiect  ambițios?  Contract 
cu  vreo  casă  de  discuri, 
album,  lansare  oficială  a 
trupei?
Momentan nu ne pripim să ne 
aruncăm  în  treburi  atât  de 
serioase, deși nu ar fi  exclusă 
o colaborare cu vreo casă de 
discuri.  Dar,  pentru  moment, 
încercăm  să  ne  îmbunătățim 
piesele și sound-ul, după care 
putem  discuta  despre  multe 
altele.  Cel  puțin,  piesele  sunt 

un lucru esențial în formarea și evoluția acestei 
trupe,  și,  dacă  apar  oportunități  pe parcursul 
ascensiunii, le vom lua în calcul cu seriozitate și 
plăcere, în același timp.

Cum poate da lumea de voi?
Ne place să gândim că  suntem peste tot!  În 
primul  rând,  pe  pagina  noastră  oficială  de 
Facebook. De asemenea, lumea ne poate găsi 
și  live, la concertele noastre, în caz de vor să 
„mențină" legătura cu noi virtual, acolo găsind 
cele  mai  multe  detalii  legate  de  gig-urile 
noastre.  Și,  sperăm  cât  de  curând,  și  pe 
posturile  de  radio  de  specialitate  (lucrăm  la 
câteva piese pentru studio).

Câteva cuvinte de încheiere?
Wish us luck? Sperăm ca Iașiul să fie mulțumit 
de  ce  încercăm  să  facem  și  nu  numai,  ci  și 
întreaga țară. Suntem optimiști și încrezători în 
ceea ce facem, dar  asta  depinde și  de restul 
lumii. Să fie într-un ceas bun și hear you soon! 
Toată considerația!

*Solista (Alexandra Pușcașu) mai este  implicată  
într-un proiect musical – Amelié Roux – cu care a 
participat la preselecțiile din Iași a Eurovision-ului, cu 
melodia „Sunday Joy”.

© Rareş Vasilică
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              Majid Majidi: BARA  N  

Kierkegaard definește dragostea platonică drept 
poetică,  sărind  peste  viață,  transformând  realitatea  
într-o  lume  ideală,  dar  dragostea  personajului 
principal din  Baran, Lateef, este atât de reală pentru 
el  și  coborâtă în  fapte încât  iese de sub categoria 
aceasta.  Ne aflăm în Teheran,  unde refugiați afgani 
muncesc ilegal, fără cărți de identitate, într-un decor 
de  viață  precară  și  ieftină.  Memar,  șeful  șantierului 
este  atât  angajatorul  care  îi  exploatează,  dar  și 
protectorul care le oferă o șansă să aibă ceva de pus 
pe  masă.  Spațiul  este  vast:  marginalitatea  este 
abordată  prin  șantier,  piață,  tabăra  de  refugiați, 
străzile  lăturalnice pe unde se plimbă Lateef,  iar  în 
spatele aparentului haos, există o ordine socială de 
necontestat. Chiar dacă amestecul lingvistic de kurdă, 
arabă și persană împiedică o comunicare integrală, 
ierarhia suplinește această lipsă și aduce eficiență.

Interesantă  este  absenta  comunicare  verbală 
dintre Lateef și Baran, înlocuită prin paraverbal, prin 
gesturi, prin fapte, prin priviri sugestive, prin misterul 
care o înconjoară pe ea și modificările de suflet care îl 
fac pe el alt om. Lateef crește prin sentiment și reu-
șește să atingă nivelul empatiei cu o clasă întreagă de 
defavorizați: inserțiile prin care el are contact cu alte 
destine afgane demonstrează că iubirea pentru Ba-
ran scoate la iveală omul capabil de compasiune, de 
toleranță,  de  înțelegere.  Atmosfera  devine  dublă: 
profund  realistă,  dar  și  magică.  Simbolismul  leagă 
obiecte,  oameni  și,  deși  totul  începe sub auspiciile 
banalității, ni se desfășoară în fața ochilor o călătorie 
spirituală prin dragoste care se încheie cu un sacri-
ficiu extrem pentru Lateef. El migrează treptat prin re-
velația faptului că Rahmat este de fapt o fată, Baran, 
de la ancorarea în imediat, profan, mizantropie, la a-
dăstarea într-o zonă sacră, a sentimentului onest. De-
ghizarea fetei în băiat nu vine dintr-o joacă, ci dintr-o 
necesitate a supraviețuirii și Lateef înțelege ce este un 
sacrificiu, cum arată lumea dincolo de egoism.

Scena  papucului  și  a  urmei  din  final  este 
esențială:  contrar  așteptărilor  de tip  basm -  Cenu-
șăreasa, papucul nu unește cele două destine într-o 
fericire  eternă,  ci,  doar  momentan,  ca  o  îngăduită 
binecuvântare scurtă urmată de inevitabila separare. 
Pentru  totdeauna  se  contractă  aici  la  dimensiunea 
unor  secunde,  iar  temporalitatea și  atemporalitatea 
se întâlnesc.  Urma este ceea ce rămâne,  iar  Lateef 
surâde  în  timp  ce  ploaia  umple  cu  apă  conturul: 
efemerul  amenință tot ce este uman,  dar  faliile de 
magic  trăite  în  realitatea  imediată sunt  lucruri  care 
rămân adânc indiferent  de contexte.  Amestecul  de 
elemente banale, mundane cu cele ce țin de sublim 
este tributar perspectivei narative a lui Lateef: sărăcia 
spațiului  este de multe ori  aflată în contrapunct cu 
intensitatea  culorilor,  deoarece  mentalitatea  este 
(regăsită și în Gabbeh al lui Moshen Makhmalbaf ) că 
viața  este  culoare.  Lateef  cunoaște  treptat  aceste 
lucruri  și  regizorul  îl  folosește  ca  un  artificiu  de 
compoziție  pentru  a  introduce  diferite  aspecte 
adiacente poveștii de bază: istorice, politice, sociale, 
atitudine specifică manierei iraniene de a asocia as-
pectul poetic al existenței cu cel de realism profund.

Daniela Abageru
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Majid Majidi îmi lasă o impresie plăcută din ce în 
ce mai puternică: de la precedentul său film, Children 
of Heaven  și probabil la următorul filmele lui Majid 
prezintă o lume oarecum familiară, dar neîntâlnită în 
cinemaul american sau chiar european vestic. Ne este 
nouă  familiar  pentru  că  ne  regăsim  în  sărăcia  lor 
câteodată și întotdeauna în comportamentul lor. De 
această dată ne aflăm pe un șantier mizerabil unde 
încă  se  mai  folosesc  tehnici  vechi  și  foarte  puține 
unelte noi, un șantier în care se muncește pe vânt și 
ploaie, pe ninsoare și poate ger.

Deși  până  la  adevărata  poveste  avem  nume-
roase  momente  comice,  filmul  e  cât  se  poate  de 
romantic. Până se ajunge la povestea de dragoste în 
care nici unul din protagoniști nu îi vorbește celuilalt 
și  singura  ocazie  în  care  auzim  glasul  fetei  este 
cântând încet, avem o aventură adevărată până când 
se ajunge la momentul central. Povestea de dragoste 
este una deosebit de frumoasă și sensibilă: dragostea 
între doi adolescenți,  una probabil interzisă datorită 

naționalității  ei.  Tatăl  ei  s-a  accidentat  pe  șantierul 
unde lucrează ea acum, deghizată în băiat. El își dă 
seama  că  e  fată  când  o  vede  pieptănându-se  și 
cântând cu acel glas firav și angelic. Totul e pe placul 
spectatorului, iar valoarea cinematografică stă în rest: 
imaginea este complexă și dificil  de descris,  lumina 
naturală  capturată  prin  nori  groși  luminează  toată 
clădirea ce e în creștere.  Totul  pare în miniatură și 
simțim că suntem mici, împreună cu ei. Pe șantier. În 
rest,  a avut un singur moment de senzație că ar fi 
prea  lung dar  a  trecut  repede și  s-a  continuat  cu 
povestea. 

În  principal  vedem  bunătatea  băiatului  și 
modalitățile lui de a cuceri o fată cu care nici nu are 
curajul să vorbească, din moment ce i-a furat slujba 
și o face mai bine decât el a făcut-o vreodată. Un film 
pe care îl recomand cu căldură datorită poveștii de 
dragoste simple însă puternice în care cuvintele nu 
sunt întotdeauna necesare.

Baran (2001), ca și Copiii paradisului (1997) e un 
film ușor pentru audiență. Nici o dificultate la nivel de 
structură,  la  nivel  de idee sau la  nivel  de imagine. 
Mulțumită  în  parte  acestor  lucruri,  dar  mai  ales 
faptului că reușește filme solide, coerente, ancorate în 
cultura și morala specifică Iranului, Majid Majidi este 
un regizor de succes atât în Occident cât și pe plan 
național,  lucru foarte  dificil  de  realizat  în  contextul 
politic  în  care  creează.  Pentru  artiști  în  asemenea 
circumstanțe, tentația e mare să atragă atenția asupra 
dificultăților prin care trec ei înșiși sau țara în care încă 
locuiesc sau din care au emigrat.  E reacția naturală 
față  de contextul  istoric  și  social,  la  fel  cum la noi 
accentul  pare  să  cadă  adesea  pe  moștenirea 
comunistă sau pe vidul politic și dificultățile materiale 
de dinainte și de după '89. 

Alte exemple dintre filmele recente de la club ar 
fi  Atom Egoyan  cu  Ararat  (2002),  Ettore  Scola  cu 
Brutti, sporchi e cattivi („Urâți, murdari și răi", 1976), 
Milos  Forman  cu  Hori,  ma  panenko  („Balul 
pompierilor",  1967).  Toate  acestea  sunt  filme  cu 
adresă socială, adesea cu elemente de satiră sau cu 
mesaj  politic.  Deși  Majidi  creează  într-un  mediu  în 
care abordarea  asta  ar  fi  pe deplin  justificată,  cele 
două filme ale lui pe care le-am văzut până acum (și, 
cred,  și  următoarele)  nu  încearcă  să  provoace 
compasiune pentru dificultățile materiale pe care le 

suferă personajele ci, dimpotrivă, stârnesc admirație 
pentru sinceritatea, intensitatea trăirilor și integritatea 
lor  morală.  Filmele  lui  par  să  spună  pilde,  să  dea 
exemple  de  bună  purtare  mai  degrabă  decât  să 
urmărească emoții reale sau veridice. Contextul social 
pare  să  nu fie  relevant,  ca  și  cum tocmai  datorită 
sărăciei  și  privațiunilor de  tot  felul,  natura  umană 
autentică  se  poate  exprima,  iar  aceasta  este  una 
fundamental  pozitivă.  Interesant  de  făcut  o 
comparație cu filmul lui Scola Brutti, sporchi e cattivi, 
care  din  mai  toate  punctele  de  vedere  e  la  polul 
opus. 

Pentru  diversitate,  pentru  similaritatea  deco-
rurilor,  și  pur  și  simplu  pentru  că  îmi  place  foarte 
mult, aș face referire și la Satantango (1994) de Béla 
Tarr. Un detaliu important este că în toate cele trei fil-
me regizorul a scris sau a contribuit la scenariu. Ceea 
ce au în comun cele trei filme este mediul social mai 
mult  decât  pauper pe care îl  prezintă.  Dar e uimi-
toare diferența de stil dintre ele, și aș folosi asta și ca 
un argument pentru ideea mea că povestea din film 
în  general  nu  contează  pentru  valoarea  artistică  a 
filmului.  Putem să facem o aproximare cum că su-
biectul este în esență același în cele trei filme: viața 
unei comunități aflate la limita subzistenței. Și totuși 
sentimentul pe care-l transmit cele trei filme este cu 
totul diferit.
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După filmul lui Scola simți un fel de resemnare în 
comedie, Scola pare să spună că situația fie e grea, 
fie  e comică,  depinde cum privești.  După filmul  lui 
Tarr simți că ai văzut lumea din altă dimensiune, nu 
mai contează exact ce anume ai văzut.  După filmul 
lui  Majidi  simți  că ai  băut  un  ceai  cald  după o  zi 
friguroasă, că morala în sine încă mai există, că mai 
există  modele  de  viață,  că  mai  există  repere.  De 
remarcat  că  deși  intriga  în  filmele  lui  Majidi  este 
cumva artificială,  ea nu împiedică spectatorul  să se 
implice  emoțional,  dimpotrivă,  înlătură  toate  acele 
elemente care în viața reală fac lucrurile complicate, 
căutând sentimentul în starea lui pură, nealterat de 
dileme. În locul lumii pustiite de valori a realismului lui 
Scola  avem,  dimpotrivă,  lumea perfect  ordonată  și 
clar  demarcată  a  basmului  autentic.  Sub  aspect 
stilistic  regăsim câteva din  motivele  prezente în  fil-
mul  de  săptămâna  trecută:  inocența  personajelor 
principale, lipsurile materiale precum și detalii ca ba-
zinul cu peștișori aurii, alergarea tensionată. Imaginea 
este  simplă  dar  bine  echilibrată,  folosind  din  plin 
lumina naturală.

Două  cadre  deosebite  mi-au  atras  atenția. 
Primul este cel  în care Rahmat intră prima oară în 
clădirea în construcție, durând aproximativ 1 minut și 
30 de secunde,  în care camera urcă două etaje  în 
urmărirea personajelor care traversează șantierul. Cu 
toate  astea  mișcarea  camerei  este  naturală  și  ima-
ginea precisă, în ciuda prafului, zgomotului și ilumi-
nării  vizibil  diferite  a  diverselor  secțiuni  ale  clădirii. 
Acest  cadru  este  poziționat  strategic  exact  atunci 
când Rahmat/ Baran intră în scenă pentru a prezenta 
spectatorului condițiile de muncă deosebit de grele 
(polizoare  scoțând  scântei,  praf  de  ciment,  fum, 
smoală, lipsa balustradelor sau a echipamentelor de 
protecție  pentru  muncitori),  astfel  crescând drama-
tismul situației. Ca o paranteză, acest cadru, precum 
și bănuții  puși de o parte de Lateef  și  ascunși prin 
toate ungherele, trimit cu gândul la O zi din viața lui  
Ivan  Denisovici de  Aleksandr  Soljenițîn  a  cărui 
concluzie de final este că, până la urmă, ziua aceea 
care pentru mai toată lumea ar fi  de infern,  poate 
părea cuiva, totuși, o zi chiar... bună. 

Al doilea cadru interesant, care durează doar 40 
de  secunde,  dar  care  are  impact  emoțional  sporit 
datorită efectului hipnotic al acordurilor orientale este 
acela  în care Lateef  o urmărește  pe Baran servind 
ceaiul, imediat după ce îi află secretul. Spre deosebire 
de primul cadru în care coloana sonoră era alcătuită 
doar din sunetele specifice șantierului,  de data asta 
privim lumea cu respirația tăiată, prin ochii lui Lateef, 

iar  lumea acum se  învârtește  în  jurul  unei  singure 
persoane,  întreg contextul  devine nesemnificativ  iar 
muzica vine din interiorul lui și este trăită, marcând 
schimbarea profundă care se petrece în conștiința sa. 
Pentru a face și mai clară separarea,  după această 
scenă  ecranul  se  întunecă  pentru  3  secunde,  iar 
narațiunea ia o altă direcție din acest punct.

Încheiam  comentariul  la  Copiii  paradisului cu 
ideea  că  filmele  lui  Majidi  sunt  ca  niște  dialoguri 
blânde cu spectatorii;  cred că  Baran confirmă acest 
lucru și întocmai ca cizmarul  itinerant  din filmul de 
azi, Majidi are câteva cuvinte de suflet de împărtășit 
iar aceste cuvinte, prin filmele sale, au ecou în toate 
colțurile lumii.  (Măcar atât avem de câștigat  de pe 
urma globalizări...)  din punctul meu de vedere, „cel 
mai film" din cele trei de mai sus este cel al lui Tarr, 
pentru că viziunea lui, sau ceea ce a reușit să obțină, 
este  mult  mai  îndrăzneață  și  mai  proprie  cine-
matografiei  ca  artă.  A  reușit  să  inoveze  mai  mult 
decât  au  reușit  celelalte  două  filme.  Prin  contrast, 
mesajul cel  mai puternic este transmis de filmul lui 
Scola, iar  sentimentul cel mai puternic este transmis 
de  Majidi.  (Presupun  că  datorită  diferențelor  de 
receptare, altcineva, mai ales Octavian sau Bogdan, 
ar  putea să aibă păreri  diferite  în  legătură cu asta 
sunt curios să le aflu părerea).

© http://clubul-cinefililor.blogspot.ro/
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În timpul vizionării filmului, din momentul în care 
Lateef se îndrăgostește mi-a venit în minte Epistola I 
către  Corinteni  a  Sf.  Apostol  Pavel  (13)  și  rând pe 
rând versetele 4 până la 8 mi-au părut a fi ilustrate 
pe ecran:

Ce să spun, mi-a plăcut ideea ca un film cu autor 
musulman,  cu  context  și  tramă  musulmană  să  mă 
ducă cu gândul la Apostolul Pavel. 

Pe de altă parte, după terminarea filmului m-am 
gândit  că  dacă  ar  fi  să  spun  cuiva  povestea  de 
dragoste a lui Lateef și (în parte) a lui Baran, fără să 
precizez  contextul,  ci  doar  gesturile  tânărului,  aș 
spune de fapt  o poveste de dragoste cavalerească 
medievală. Tânărul îndrăgostit care nu îndrăznește să 
se adreseze iubitei sale, care face obișnuita călătorie 
anevoioasă pentru a-și vedea aleasa inimii, care sa-
crifică bunurile proprii fără să clipească pentru binele 
ei și a celor apropiați ei,  care sare în ajutor fără să 
aștepte să îi fie cerut și nu așteaptă nimic în schimb, 
nici măcar fericire, ei bine, Lateef, în hainele lui pono-
site este un cavaler temerar al iubirii venit parcă din 
cântecele de gestă medievale.

Acum,  suprapunând  această  imagine  peste 
cadrul  de  desfășurare  a  acțiunii  propus  de  Majid 
Majidi  povestea devine însutit  mai  frumoasă și  mai 
grăitoare.

„(4) Dragostea îndelung rabdă; dragostea este 
binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se 
laudă, nu se trufește;
(5) Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu 
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu 
gândește răul;
(6) Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de 
adevăr;
(7) Toate le suferă, toate le crede, toate le 
nădăjduiește, toate le rabdă;
(8) Dragostea nu cade niciodată. Cât despre 
proorocii - se vor desființa; darul limbilor va 
înceta; știința se va sfârși.” (Ep. I Corinteni, 
cap.13, v.4-8).

© clubul-cinefililor.blogspot.ro
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În  ultimii  ani,  din  ce  în  ce  mai  mulți 
adolescenți  au  ajuns  să  aibă  cel  puțin  2-3 
seriale  preferate,  pe care să le urmărească în 
fiecare  săptămână.  Am  observat  acest  lucru 
printre prietenii mei și recunosc că mă încadrez 
foarte bine în această categorie, având până în 
prezent 15 seriale începute, dintre care doar 7 
terminate, restul fiind abandonate din lipsă de 
timp sau de interes.

Serialele  au  ajuns,  din  punctul  meu  de 
vedere,  să  plaseze  filmele  pe  un loc  secund, 
deoarece publicul tânăr preferă să urmărească 

un fir epic de lungă durată, care îi dă 
posibilitatea  să  se  atașeze  de 
personajele principale și să nu o ia de 
la capăt cu altele noi, cum e în cadrul 
unui film. De asemenea, cred că un alt 
motiv  pentru  această  alegere  ar  fi 
acela  că  serialele  sunt  mai  ușor  de 
asimilat,  pe  când  filmele  necesită  o 
mai  mare  atenție  din  partea  noastră 
și, de aceea, alegem calea mai ușoară, 
mai comodă.

Gândindu-mă dacă prezența lor în 
viața noastră ne afectează în vreun fel, 
am  remarcat  că  ele  au  o  influență 

semnificativă. Începând de la o vârstă destul de 
fragedă, analizăm traiul celor din Occident, iar 
noi, ca și copii în formare, ne creăm o viziune, 
de cele mai multe ori eronată, asupra a ceea ce 
înseamnă  viața  în  țara  noastră.  Alegerile  cu 
privire la genul unui film sunt cele de dragoste, 
comedie,  acțiune,  aventură.  Inițial,  eu  le-am 
ales  pe  cele  cu  adolescenți,  prin  urmare,  am 
urmărit  Gossip  Girl și  90210.  Viața  tinerilor 
prezentată în acestea două m-au determinat să 
cred că, odată ce ajungi la liceu, vei putea face 
orice, vei avea parte de foarte multă aventură 
și vei  avea înțelegere pentru prostii  pentru că 
părinții te vor scoate mereu din probleme. Am 
realizat mai  apoi,  după ce am fost admisă la 
liceu  în  Iași,  că  viața  de  licean  nu e  atât  de 
nebunească precum am cunoscut-o eu online, 
iar  în  viața  reală  chiar  se  pune  și  problema 
învățatului pentru a avea un viitor, lucru nu prea 
bine accentuat în seriale. Așadar, ele au ajuns 
pe lista mea de seriale abandonate.

După o perioadă de timp, am descoperit un 
serial  ce  m-a  cucerit  din  prima  -  Lie  to  me. 
Personajul  principal,  dr.  Cal  Lightman,  mi-a 
arătat un nou mod de a privi oamenii și anume 
cu  un  ochi  atent  pentru  a  le  cerceta 

comportamentul  și  a  observa  atunci 
când aceștia ne mint. Datorită acestui 
serial, în clasa a X-a, când am studiat 
psihologia, mă documentam în plus și 
mă gândeam că în viitor mi-ar plăcea 
să devin un psiholog. M-am răzgândit 
însă,  ajungând la concluzia că pentru 
această  profesie  aveam  nevoie  de 
unele calități,  pe care caracterul  meu 
nu mi  le  permitea.  După acest serial, 
am  început  să  vizionez  filme,  până 
când însă am simțit din nou nevoia de 
ceva  care  să  dureze,  să  continue,  să 
mă țină în suspans, gândindu-mă la ce 
va urma...  Auzisem despre Dr.  House 
ca fiind un serial foarte bun, ce merită 
văzut,  așa  că  nu mi-a  trebuit  mult  și 
am  început  cu  primul  episod.  Într-
adevăr ceea ce  se  spunea despre el Se
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s-a  confirmat,  iar  la  finalul  ultimului  sezon 
aproape  că  am  plâns  și  mi-am  întărit  ideea 
slab conturată în minte de a deveni medic. De 
atunci,  am  mai  urmărit  Grey’s  Anatomy, cu 
același  subiect, m-am interesat și  documentat 
despre cariera de medic în România, dar și în 
alte țări, și am rămas convinsă până astăzi de 
alegerea mea. 

Un  alt  fel  de  influență  am  observat  la 
prietenii  din  jurul  meu,  care  ar  fi  în  stare  să 
plece de la ore sau să abandoneze orice altă 
activitate pentru a putea viziona episodul nou 
apărut din serialul lor preferat.

În același timp, am constatat că din ce în ce 
mai  puțini  tineri  preferă  să  descopere  marile 
povești  de dragoste sau de aventuri din cărți, 
așa  cum  obișnuiau  părinții  sau  bunicii  noștri.  

Acum,  multe  dintre  ele  sunt  ecranizate  de 
regizori,  care  au  observat  că  publicul  le 
apreciază și le acordă un rating pozitiv. În mare 
vogă  printre  adolescente  este  acum  The 
Vampire Diaries, făcut  după cartea  cu  același 
nume  scrisă  de  L.J.  Smith,  însă  nu  știu  câte 
dintre ele cunosc povestea originală, care este 
foarte  diferită  de  cea  online.  Alte  exemple 
pentru completarea acestei categorii ar fi: True 
Blood  făcut după seria de cărți The Southern  
Vampire  Mysteries  scrisă  de  Charlaine  Harris, 
Game of Thrones realizat după seria A song of  
ice  and  fire  de George  R.  R.  Martin,  Dexter  
bazat pe The mistery books ale lui Jeff Lindsay 
ș.a.  Acestea,  alături  de  filmele  realizate  după 
poveștile  altor  cărți,  influențează  pe  tineri  să 
aleagă  episoadele  online  în  schimbul 
capitolelor unui roman. Consider că acest fapt 
nu  este  deloc  avantajos  în  formarea  noastră, 
deoarece o carte te atrage altfel în misterele ei, 
îți  dă  posibilitatea  să-ți  creezi  propria  lume, 
dând frâu imaginației și te cuprinde cu totul în 
trăirile  personajelor,  simțind că  ești  alături  de 
ele. Un serial pe de altă parte, îți aduce în față 
personajele  cu  toate  trăsăturile  lor  fizice 
așezate într-un cadru bine conturat și cu trăirile 
interioare de cele  mai  multe ori  neexprimate. 
De  aceea,  la  bine  cunoscuta  afirmație  „o  
imagine  face  cât  o  mie  de  cuvinte”,  putem 
răspunde în favoarea lor  cu o alta și  anume: 
„cartea bate filmul”.

Totuși,  serialele  merită  și  aprecieri,  întrucât 
ne  lasă  să  descoperim  culturi,  obiceiuri  și 
credințe diferite față de ale noastre, locuri  pe 
care poate, nu vom avea șansa să le vizităm, 
mentalități și comportamente distincte. Ele lasă 
dorința  unui  adolescent  de  a  ajunge  într-o 
bună  zi  pe  alte  meleaguri,  de  a  avea 
posibilitatea  să  viziteze  sau  chiar  să  trăiască 
într-o  țară  străină,  demonstrează  că  suntem 
diferiți și ne ademenesc ușor acționând asupra 
punctului  nostru  slab:  setea  de  cunoaștere, 
stinsă prin căile cele mai accesibile.

© Roberta Serghei
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Personal,  am  acumulat  un  plus  de  cu-
noștințe  în  ceea  ce  îi  privește  pe  coreeni, 
vizionând  câteva  seriale  precum:  Boys  over  
flowers, Playful Kiss, Shining Inheritance/Brilliant  
Legacy,  K-POP Extreme Survival.  Am aflat  că 
este  o  civilizație  sigură,  cu  multe  reguli  și 
control.  Cât  despre  locuitorii  țării,  aș  putea 
spune că sunt foarte diferiți de noi: familiile lor 
sunt  unite,  indiferent  de  statutul  social,  trăind 
sub același acoperiș chiar și câte trei generații, 
iar printre ei încă mai există ideea bărbatului ca 
„stăpân” în casă, nepoții beneficiind de averea 
familiei.  Sunt  foarte  politicoși,  făcând  mereu 
câte o plecăciune la întâlnirea cu alte persoane, 
nu spun „pa” la încheierea unei conversații tele-
fonice, iar dacă primesc un obiect îl iau cu am-
bele mâini și nu numai cu una. De asemenea, 
tinerii au un respect deosebit pentru persoane-
le mai în vârstă sau cu un statut social superior. 

În plus, am remarcat niște obiceiuri ciudate 
în comportamentul lor, precum: atunci când ies 
la  distracție  merg  în  5  locuri  diferite  (cina  la 
care  se  bea  soju,  un  bar  unde  se  servesc 
gustări și bere, într-un alt bar numai cu băutură, 
la karaoke, ultima locație fiind pentru cei  mai 
rezistenți - într-un club de noapte). Ei folosesc 
foarfecele  în  locul  cuțitului,  chiar  și  pentru 
mâncare;  fetele  sunt  cele  care  fac  cadouri 
băieților  de  ziua  îndrăgostiților,  nu  folosesc 
culoarea roșie decât pentru a-i însemna pe cei 
decedați ș.a.

Ceea ce am apreciat foarte mult la aceste 
seriale  a  fost  naturalețea  personajelor  în 
comportamentul  lor;  nu  am  întâlnit  bine 
cunoscuta pasiune între adolescenții americani, 
ci  o iubire sinceră și juvenilă, ce m-a făcut să 
vizionez episoadele cu drag. În prezent, timpul 
meu este furat de către un serial din categoria 
celor  de  acțiune,  crimă  și  aventură:  Criminal  
Minds. L-am început imediat după ce am ajuns 
la zi cu Dexter și  The Mentalist  și am remarcat 
că  am  de  așteptat  cel  puțin  o  lună  până  la 
episoadele viitoare.

Mărturisesc:  îmi  place  foarte  mult  și 
câteodată  fac  parte  din  categoria  celor  care 

abandonează  orice  altă  activitate  pentru  a 
putea să urmărească liniștit  un episod. Echipa 
formată din 5 agenți federali ai F.B.I au datoria 
să dea criminalilor în serie un profil, după care 
ceilalți  să  se  ghideze  pentru  a-i  prinde.  La 
fiecare caz, am rămas impresionată de cât de 
mult poate face un om, aparent normal, și de 
ce  este  în  stare  o  minte  atunci  când  întrece 
limitele  unui  psihic  sănătos.  Desigur,  fiecare a 
devenit la un moment dat capabil de crimă, ei 
nu s-au născut criminali.

O despărțire, un deces în familie, o copilărie 
nefericită,  orice  fel  de  „declanșator”,  cum  îl 
numesc agenții, poate crea un criminal dintr-un 
om sănătos. Aici, aș putea aduce ca exemplu 
personajul  Dexter,  ce  s-a  născut  un  copil 
obișnuit,  dar,  fiindcă mama sa a fost ucisă în 
fața lui la o vârstă prea mică, băiatul și-a închis 
orice  sentiment  aflat  în  interiorul  său  și  a 
început  să ucidă  pe  cei  care  meritau,  pe  alți 
criminali,  ghidându-se  după  un  cod  lăsat  de 
tatăl vitreg.

Un altul  ar  fi  Jane din  The Mentalist,  care 
lucrează cu C.B.I pentru a-l prinde pe cel ce i-a 
ucis soția și copilul, Red John. Chiar dacă este 
un  om  normal,  atunci  când  s-a  văzut  față-n 
față cu făptașul, furia și  dorința de răzbunare 
au fost mai  puternice și  l-au determinat  să  îl 
împuște într-un loc public, fără să-i pese deloc 
de consecințe.

Mai  multe „profiluri”  se găsesc în  serial  și, 
chiar  dacă  unele sunt,  poate,  cam exagerate, 
consider că în fiecare există câte un sâmbure 
de adevăr,  iar  ceea  ce iese din  sfera aceasta 
este numai pentru a ne ajuta să înțelegem mai 
bine că, până la urmă, în fiecare există câte un 
„lup” gata să iasă la suprafață.

Sunt de părere că serialele au ajuns să facă 
parte din viața noastră, alături de alte rezultate 
ale  tehnologiei  și  modernizării,  ca  un  rău 
necesar,  de  care  generația  mea  nu se  poate 
îndepărta, fiind deja foarte extinse și diverse și 
consider că orice lucru, care te poate ajuta să 
crești ca om și rezonează cu tine, merită până 
la urmă atenția.
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În spaniolă  pelicula se numește  El  Labe-
rinto  del  Fauno.  Încadrată  într-un  gen  de 
filme  mai  puțin  accesibil  publicului  larg,  și 
anume dark fantasy, capodopera regizorului 
Guillermo  del  Torro  aduce  în  scenă  o 
metaforă fantasmagorică plină de semnifica-
ții.  Acțiunea se petrece în timpul celui  de-al  
Doilea  Război  Mondial,  în  Spania  aflată  în 
primii ani ai dictaturii lui Franco.

Personajul  principal  este  Ofelia,  copila 
pasionată  de  povești  fantastice,  care 
împreună cu mama ei însărcinată se mută de 
la  oraș  la  țară,  în  munți,  unde  urmează  să 
locuiască  cu  tatăl  ei  vitreg,  crudul  căpitan 
Vidal.  Lumea  reală  intercalează  scene  din 
lumea fantastică.  Începând  în  pădure,  unde 
Ofelia  întâlnește o  libelulă-spiriduș,  până  la 
descoperirea  Labirintului  din  apropierea 
satului  Căpitanului.  Conform  unei  povești 
care  ne  este  precizată  la  începutul  filmului, 
Moanna,  fiica  regelui  Lumii  Subterane, 
devine curioasă față de lumea oamenilor,  și 
scăpând  la  suprafață  vede  lumina  care  o 
orbește și  îi  șterge memoria.  Îmbolnăvindu-
se, Moanna moare, însă spiritul ei dăinuie pe 
Pământ, regele fiind convins că aceasta se va 
întoarce.

Ofelia  se  aventurează  în  adâncurile 
Labirintului, unde îl întâlnește pe Faun, care îi  
spune că  ea este prințesa mult  așteptată  în 
lumea subterană. Pentru a se putea întoarce 
trebuie să îndeplinească  o  serie  de 3  încer-
cări.  Nu  o  să  dezvălui  care  sunt  probele  și  
cum se sfârșesc  acestea,  dar  trebuie să știți  
că  după  ce  îl  veți  vedea,  veți  rămâne  fără  
suflare.

Nu este un basm pentru copii,  asta este 
important de știut. Geniul del Torro pune cap 
la cap aspectele celor două lumi într-un mod 
atât  de  ingenios,  încât  deși  se  ciocnesc, 
acestea nu se leagă una de alta. Ofelia este 
singura  care  poate  trăi  în  amândouă. 
Acțiunea te lasă să crezi că lumea fantastică 
este  în  același  timp  imaginară,  (creată  în 
mintea  unei  fete  nefericite  care  se  închide 
într-o lume creată de ea),  dar și  că de fapt 
există cu adevărat (labirintul există, obiectele 
pe care i le oferă Faunul există și ele).

Antagonismele  co-existente  sunt  exploa-
tate până la final,  finalul  însuși  fiind unul în 
același  timp  tragic,  dar  și  happy-end.  Din 
partea cinefilului din mine,  Labirintul lui Pan 
merită nota 9. Recomand vizionarea filmului 
seara, înainte de culcare.

Labirintul lui Pan

Labirintul lui Pan
Labirintul lui PanLabirintul lui Pan

Labirintul lui Pan
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O singură POEZIE - mai mulți AUTORI
Proiect în manieră avangardistă la LNI Negrești

Coordonator: Florin Onică

Totul a pornit dintr-o joacă, dintr-o curiozitate a mea, vroiam să văd ce și cum 
iese. Și am fost surprins de la primele experimente, care s-au prelungit pe durata 
a trei săptămâni (între 10 și 30 martie 2013). Au fost realizate 35 de poeme, 
fiecare dintre ele având autori mai mulți elevi, câte o clasă de la Liceul 
Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negrești Vaslui, mai exact clase de profil teoretic 
(filologie, științe sociale, științe ale naturii și matematică-informatică). La proiect 
au participat 13 clase.
Modul în care au fost realizate poemele: ascultând muzică jazz, fiecare elev a 
scris pe o bucată de hârtie un singur vers (cu libertate absolută, fără 
constrângeri tematice). După ce fiecare și-a scris versul, hârtiile au fost colectate 
în mod aleatoriu și au fost amestecate. Versurile au fost transcrise în ordinea 
respectivă, apoi s-au stabilit strofele: aleatoriu, am solicitat câte unui elev să 
aleagă un număr (de ex. între 3 și 8 etc.) iar numărul versurilor din strofă a fost 
delimitat conform acelor numere. La sfârșit, am ales titlul, dintr-un vers scris de 
elevi. După ce poemul a fost închegat astfel, au avut loc unele mici retușuri la 
fiecare poem, statistica generală fiind: 27 de modificări ale pronumelor 
personale, 19 ale timpurilor unor verbe, 23 de adăugări de prepoziții sau 
conjuncții care să creeze legături între versuri. În majoritatea situațiilor însă am 
preferat să las să se simtă caracterul aleatoriu original, pentru autenticitate – din 
acest motiv multe „strofe” sunt absolut stângace. (F.Onică)
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lumea perfectă

trece timpul mai ceva ca săgeata albastră
trăiesc în tine pietre și ziduri care mă cuprind

într-o lume de cristal sunt doar un ciob de sticlă

intrat prin oglindă
izvorul meu de sânge curge mai ceva ca Niagara

dacă aș avea aripi aș zbura prin lume
mi-aș dori să mor atârnat de-un nor și fugărit de-o cioară nebună

mă uit de multe ori la ceas și parcă văd o eternitate
vise înecate în pulberea inexistentului
lumea perfectă este lumea imaginară

parcă aș fi un om fără greșeli
merg printre străini, mai fac un pas

aș vrea să-mi înec amarul în cea mai fină băutură
aș vrea să merg pe nori
ascultă-ți inima, îmi zic

când extratereștrii îmi zâmbesc sub clar de lună

în albastra înserare pe clapele pianului
încep să se scrie poeme cu umerii goi

lacrimile amare le înghit și mă dor
simt aerul mării care mă duce pe tărâmul îngerilor

mă scufund în adâncul lumii ca o piatră în marea albastră
amintirile mele pătate parcă se șterg cu un burete ud

prietenia este o piesă de teatru care se repetă la nesfârșit
apa curge lin, cerul este senin

tu ești ca o steluță
când ești supărată foc mesteci orbit și uiți tot

(clasa a IX-a A, profil filologie)
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* * *

Femei palide. Femei rupte din tablouri. Femei mai goale decât ecoul. Femei care 
nu știu să fie femei și totuși se numesc așa.

Și-asta-n timp ce
te rup si te las prin sertare.

Prin sertare m-ai visat multe nopți
și te-nțeleg:

noi suntem niște ființe ordonate, ce stau la locul lor și nu se deranjează să 
deranjeze până nu-s deranjați.

Tu, ăla cu capu', ce dă cu capu' de câte-o treaptă
pân' la patru să-și facă veacu'.

Pe când sunt fata rolling stones,
rolling ca să fiu de stone

cu ”Symphaty for the devil”
și căști mari

când restu'-mi cântă
că ”She's a rainbow”

și nu-i cred.
Mai știi pisica aia neagră pe care mi-ai dat-o? A trecut mult timp de-atunci.

Iar eu tot înghit frică și scuip rahaturi
Și nimeni nu-mi citește poeziile.

Că lumea s-a dus dracu'.

©portret de: Andrei-Ștefan Boitan
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* * *

Poate-i de la prea mult Led Zeppelin, 
dar “Baby, I’m gonna leave you”. 
Ți-am trecut prin vene 
ca o amfetamină pură 
de prea multă vreme. 
De-aia nu-mi mai fac efectul 
și nu mai zâmbim ca-n trecut. 
Noi chiar am trăit într-o lume de îngeri 
sau, de ce 
pare c-am greșit atât?! 
Mi-e dor de zilele când vorbeam amândoi plângând. 

Acum, când văd că mă iubești ca la-nceput 
mă sting în singurii ochi în care am crezut. 
Să nu-mi duci lipsa, 
o să te port mereu, 
adânc îmbibat în trup. 
Și te rog ca de-acum, 
de Crăciun, 
să nu se-mplinească încă un an de când ar trebui să fiu, dar nu mai sunt...  

Tu du-te să vezi lumea! 
Și scrie, scrie-mi, scrie mult. 
Eu sunt un om bolnav. 
Nu știu încă de ce sufăr, 
m-am întristat doar când am aflat că și eu o să mor. 
Am de gând să fug, 
să văd, să fac, s-ascult. 
Nu-ntreba dacă-i dragoste sau frică, 
sunt ca un viciu ce-o să strice 
și te strică.

Alexandra Bodnaru s-a născut pe 29 august 1997, la Timișoara.
Este elevă în clasa a IX-a, profil filologie, la Liceul „Petre Pandrea”

din Balș. Este pasionată de literatură, muzică și sport.
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* * *
Te-arunci prin baruri, camarade,  
și te crezi acasă.  
Sub pălăria de nonsensuri  
se-ascunde viață.  
Ți-am spus mereu  
să nu mai ieși așa desculț din casă.  
Nimeni nu vrea să-ți rănești tălpile  
cu care treci prin mine-apoi  
cu-atâta frig și nonșalanță.  
Unde-ți sunt prietenii, camarade?  
Eu port de azi tricouri albe,  
și nu mai știu să joc poker  
și să-mi plimb degetul  
pe gura paharului,  
cum o făceam noapte de noapte.  
Eu mi-am lăsat cearcănele pe noptieră.  
Tu, le-amesteci cu zahăr dimineața  
și-ți coși sub negrul unghiilor  
încă o seară din care nu mai știi nimic.  
Pe unde te-am pierdut, camarade?  
Când eram copii  
purtam aceleași haine.  
Acum, tot pe-alea le porți.  
Arunci cu pietre pe sub roți,  
când toți au uitat să-ți citească poemele.  
Și-s clare semnele,  
tu mai mereu te plimbi prin morți.  
Ai avut o iubită  
ce ți-a fost și mamă  
și soră  
și-amantă  
și prost,  
prost ai fost că n-ai iubit-o așa cum îți iubești buzele lipite de filtru  
și tutunul printre dinți.  
Tu minți, camarade,  
când ne arunci în stânga și-n dreapta  
și-mbrățișezi singurătatea.  
Căci ți-ai lipit pe spate  
două mâini  
ce-ți păcălesc atenția  
și-intenția  
era să-ți aduc azi  
doi crini la mormânt.  
Ăsta e Raiul ce l-ai vrut?

© grafică: Andrei-Ștefan Boitan
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* * *
E iarnă. Și încă-mi miros degetele a nisip uscat

și-a apă cu sare.
Încă miros a tine. Miroși a vacanță. Și, ca de obicei,

cari în spate șosele lungi,
pe care de-acum gonești doar tu.

Mi-arunci priviri prin oglinzi
și te-ascunzi timid prin cearceafuri grele 

de-atâtea lacrimi și zahăr și cafele.
E frig. Și plouă.

Și toți își poartă cu grijă
umbrela de regrete.

Să nu pleci! Mai am prea puțin timp ca să greșesc.
Mutându-mi stări dintr-o casă-n altă casă

te-am simțit în nuanțe,
te-am pictat în minte,

te-am înțepat c-un vârf de pensulă
ușor pe coaste.

Te suflu-n scrumiere și te aștept pe scări.
Diminețile tale sunt diminețile pe care doar eu ți le-am 

înțeles,
când te găseam în dulap atârnând de-o cravată.

Tu nu vrei să mori! Noi nu murim niciodată!
Tu îți porți doar prea strâns

la gât o cravată.
Când citeai o carte bună

sau ascultai de zeci de ori aceeași melodie
eu te uitam pe gânduri.

Te-am zgâriat adânc pe spate
și ți-am smuls coloana

ca să nu mai umbli.
Noaptea,

așa cocoșat.
E iarnă. Și încă-mi mai port bronzul sub palton.

Și cred că și tu
mai ții ochelarii de soare

pe birou.
Ne-am tatuat cu toții clipele

pe buza de jos,
și n-am uitat să le umezim din când în când.

Să nu plângi la masa la care m-ai învățat să râd!
E păcat

să ne urâm propriile decizii.
Eu sunt tot unde m-ai lăsat,

cu nămol pe tălpi și-un fulg sub ochi.
Acum e liniște, dar gălăgie.

Aud exact ce n-am vrut să-mi spui mie.
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Mâinile tale

noaptea era sugrumată
de-un răsărit inutil.

răsărit grăbit
indiscret

răsărit hulit
nepăsător.

răsăritul nu are conștiință
nu are rușine

nu se sinchisește niciodată
că e musafir nepoftit...

și mâinile…
ah! mâinile tale…

mâinile tale erau gânditoare.
convulsive fremătau

sub tăcere.
mâinile alea cu degete obosite

ca de doctor
sau pianist…

unul scurmă în trup
altul în suflet…

ce acord perfect speri să găsești?
clapele-s vechi și scuipă rugină.

mâinile tale
se întindeau

ca rădăcinile de stejar bătrân
setos

de picătura
uitată pe fundul pământului.

mâinile tale…
ah! mâinile tale erau gânditoare…

©portret de: Andrei-Ștefan Boitan
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Eroare de geometrie
   
Bătrâne Zeus,
ce mai faci?
cum e vremea pe la tine?
aici, la noi, e cam ceață
și nenorocita asta de toamnă
îmi tot scrijelește tâmplele.
în rest, ce-aș putea să-ți spun?
prea mulți oameni pătrați,
prea puține locuri de mâzgâlit un cerc...
ne-au invadat, zău!
sper că la tine spațiul nu-i o problemă
Am tot început să-ți scriu,
dar, ca orice pământean,
nu mai găsesc timp printre atâtea nimicuri.

ce idee!
mă gândeam acum:
un cerc poate fi foarte bine desenat și în pătrat
rămân, astfel, 4 colțuri pentru viciile comune
restul intră în cerc.
hmm, ce chestie! încă mă inspiri, bătrâne...
De fapt, asta ar trebui să fie
prima lecție de geometrie
„cercuri incluse în pătrat”
ce m-aș pricepe la matematică...
Mă rog, aberez
știi că nu le am cu socotelile
da' de 364 de zile văd numai pătrate
asta mi-e scuza.

prostii! prostii!
de fapt, sunt o nemernică
sunt un pătrat!
te acuz!
da, bătrâne Zeus,
ai face bine să-mi dai cercurile înapoi!

de nu, jur că mă mărit cu un compas!
©grafică: Andrei-Ștefan Boitan
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Și apoi…

Și apoi?
„și apoi m-am uitat în jur...”

în jur ?... înjur?
apoi camera se micșora,

se strângeau pereții anume
ca să-mi sufoce minciunile

și toată mizeria
sărea pe patul pictat cu oameni

el avea să fie ultimul strivit.
ușile, ferestrele,

toate din încăpere
au început să se bâlbâie

la fel ca mine.
nimeni nu știa să răspundă la întrebări..

apoi...
„apoi mi-am zis că pereții nu au urechi”

De ce?
„pentru că urechile au pereți”

Apoi?            
„apoi am plecat”                

Evanghelie de Evă

iar m-ai rugat să vin…
să vin și să vorbim
aceeași limbă.
idiom sufocat
de putregaiul sfinților..
n-am ce să-ți spun,
te-ai uitat la margine de sens
și ai rămas înglodat 
în frânturi de cuvinte.
dumnezeul tău
iar s-a jucat de-a babiloniada
îl vezi cum asudă pofticios?
e un păgân!
își face vânt cu aripi de heruvim.

dar mai bine să-ți spun despre mine
să-ți povestesc evanghelia
în fâșii de păcate,
s-o scald în sânge 
de martir refuzat...
scuipat de fiare…

caută-te în versetul de pe urmă.
eu am rămas în cel dintâi
să-i văd pe sfinți în stricăciune.

aș veni...
aș veni să-ți citesc
din evanghelia de evă…

dar ne-a lovit babiloniada

Născută la Botoșani
(8 august 1992), a absolvit liceul 
„Mihai Eminescu" din Iași, iar în 

prezent este studentă la 
Facultatea de Litere din cadrul 

UAIC Iași, în anul al II-lea, la 
specializarea Literatură 

universală și comparată - Limba 
franceză. 
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Către Galateea
de Nichita Stănescu

Îți știu toate timpurile, toate mișcările, toate parfumurile
și umbra ta, și tăcerile tale, și sânul tău
ce cutremur au și ce culoare anume,
și mersul tău, și melancolia ta, și sprâncenele tale, 
și bluza ta, și inelul tău, și secunda
și nu mai am răbdare și genunchiul mi-l pun în pietre
și mă rog de tine, 
naște-mă.

Știu tot ce e mai departe de tine,
atât de departe, încât nu mai există aproape -
după-amiază, după-orizontul, dincolo-de-marea...
și tot ce e dincolo de ele,
și atât de departe, încât nu mai are nici nume.
De aceea-mi îndoi genunchiul și-l pun
pe genunchiul pietrelor, care-l îngână.
Și mă rog de tine,
naște-mă. 

Știu tot ceea ce tu nu știi niciodată, din tine.
Bătaia inimii care urmează bătăii ce-o auzi,
sfârșitul cuvântului a cărui primă silabă tocmai o spui
copacii-umbre de lemn ale vinelor tale,
râurile-mișcătoare umbre ale sângelui tău,
și pietrele, pietrele-umbre de piatră ale genunchiului meu,
pe care mi-l plec în fața ta și mă rog de tine,
naște-mă. Naște-mă.

Vers Galatée

Je connais tous tes temps,
tous tes mouvements, tous tes parfums

aussi ton ombre, et tes silences, et ton sein
qui ont un frémssement et une certaine couleur

et ta marche, et ta mélancolie, et tes sourcils
et ta blouse, et ton anneau, et la seconde

et je n`ai pas patience et je pose
mon genou en pierre

et je te prie,
nais-moi.

Je sais tout ce qui est plus loin de toi,
tant loin, que le proche n`existe pas -

après-midi, après l`horizon, au-delà de la mer...
et tout ce qui est au-delà d`elles,
et tant loin, qu`il n`a aucun nom.

Pour ça je fléche le genou et le pose
Sur le genou des pierres, qui le confond

Et je te prie,
Nais-moi.

Je sais ce que tu ne sais jamais de toi.
Le battement du coeur qui suit
à la palpitation que tu entends,
la fin du mot dont la première

sillabe justement le dis
les arbres - des ombres de bois de tes vins

les rivières - des ombres mouvants de ton sang,
et les pierres,les pierres - des ombres de tartre

de mon genou
que je baisse devant toi et je te prie,

nais-moi. Nais-mois.

Traducere de
Mocanu Georgiana

LNI Negrești
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Îmbrățișarea 
de Nichita Stănescu

Când ne-am zărit, aerul dintre noi
și-a aruncat dintr-o dată

imaginea copacilor, indiferenți și goi,
pe care-o lasă să-l străbată.

Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne pe nume,
unul spre celălalt, și-atât de iute,

că timpul se turti-ntre piepturile noastre,
și ora, lovită, se sparse-n minute.

Aș fi vrut să te păstrez în brațe 
așa cum țin trupul copilăriei, în trecut,

cu morțile-i nerepetate.
Și să te-mbrățișez cu coastele-aș fi vrut.

Traducere de
Alexandra Nimirceag
LNI Negrești

Traducere de
Cristina Alexandrescu

LNI Negrești

L’étreinte

Quand nous nous sommes aperçus,
l’air d’entre nous a tout à coup jeté
le tableau des arbres indifférents et nus
qu’il laissait le traverser.

Ô, nous nous sommes élancés,
en nous appelant sur le nom,
l’un vers l’autre, et si vite,
que le temps s’écrabouilla entre nos poitrines,
et l’heure, blessée, se cassa en minutes.

J’aurais voulu te garder dans mes bras
Aussi comme je tiens le corps de l’enfance,
dans le passé,
Avec ses morts irremplaçables.
Et, avec mes côtes, j’aurais voulu t’embrasser.

Rêve parisien
Charles Baudelaire

De ce terrible paysage,
Que jamais oeil mortel ne vit,
Ce matin encore l`image
Vague et lointaine, me ravit.
Le sommeil est plein de miracles!
Par un caprice singulier,
J`avais banni de ces spectacles
Le végétal irrégulier.
Et, peintre fier de mon génie,
Je savourais dans mon tableau
L`énivrante monotonie.
Du métal, du marbre et de l`eau.
Babel d`escaliers et d`arcades,
C`était un palais infini;
Plein de bassins et de cascades
Tombant dans l`or mat ou bruni;
Et des cataractes pesantes,
Comme des rideux de cristal,
Se répandaient, éblouissantes,
A des murailles de métal.
Des nappes d`eau s`épanchaient, bleues
Entre des quais roses et verts,
Pendant des millions de lieues,
Vers les confins de l`univers;
C`étaient des pierres inouies
Et des flots magiques; c`étaient
D`immenses glaces éblouies
Par tout ce qu`elles reflétaient!
Architecte de mes féeries,
Je faisais à ma volonté,
Sous un tunnel de pierreries
Passer un océan dompté.

Vis parizian

Decorul rece, nefiresc, teribil,
În care ochiul firii nu poate viețui,

Zori ce mă cuprind nevolnic
Cu vagi și-ndepărtate umbre, mă vor 

însufleți.
Somnul adâncit e de miracol!

De capricii unice, diforme
Ce m-arunc` într-un spectacol

Prin vegetații, fire, forme.
Iar fala geniului n-o pierd nicicum,
Mândru voi respira prin pânza-mi
Monotonia și-al mirajului parfum.

Metalul tot, marmura si apa.
Un Babel cu urcușuri și arcade

Palat-mulțime nefinită
Năvod de colțuri, plin de cascade

Uitat în aur mat de-o moarte 
cunoscută.

Și-acele-abisuri plumbifere
Ca reci cortine de cristal

Se răsfrâng orbind prin ere
De metalice ziduri, aval.

Fire de apă se adună albastre
Între flamuri difuz colorate,

Sute de mii de leghe de astre,
Către hotarele lumii uitate.

Câteva pietre rarisim văzute
Și niște valuri atinse de magic

Erau imense frânturi de gheață, tăcute.
Aici e tot ce mă inspiră!

Făuritor al meu de muze
Aici mai pot deschide aripi

Ca-ntr-un tunel, lipit pe buze
Ca o nălucă printre patimi.
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Tu as glissé ta chanson en moi 
Dans un crepuscule timide, et quand
La fenêtre animée par l`âme de toile
S`était ouverte au tour du vent.
Sans t`étendre en chantant.

Ta mélodie a entouré entièrement la chambre
Les tiroirs, les boîtes et les tapis
Comme une lavande sonorisante.
Voici! Les serrures s`étaient enlevées de paradis
Et l`abbaye est restée soumise.

Et il n`aurait été rien peut-être
Si on n`entrait pas pour creuser,
La chanson et ton petit doigt, ou pour prendre
Le tapement timide d`une merle sur les claviers
Ou même ton entière personne pour m`attirer.

Le tonnerre avait effondré les nuages
Dans la chambre d`un univers anonyme.
La tempête avait apporté les grues comme des anges
Les abeilles, les feuilles, les épines.
J`ai les piliers sensibles comme les fleurs fragiles.

Pourquoi tu as chanté? Pourquoi je t`ai entendu?
Tu diluais ton âme en moi, laineux,
Inséparable-dans les voûtes,
Tu venais d`en haut je venais d`en bas
Tu arrivais de vie, j`arrivais d`entre les morts.

Tu ți-ai strecurat cântecul în mine
Într-o dup-amiază, când

Fereastra sufletului zăvorâtă bine
Se deschisese-n vânt,

Fără să știu că te aud cântând.

Cântecul tău a umplut clădirea toată,
Sertarele, cutiile, covoarele,
Ca o lavandă sonoră. Iată,

Au sărit zăvoarele,
Și mănăstirea mi-a rămas descuiată.

Și poate că nu ar fi fost nimic
Dacă nu intra să sape,

Cu cântecul și degetul tău cel mic,
Care pipăia mierlele pe clape-

Și-ntreaga ta făptură, aproape.

Cu tunetul se prăbușiră și norii
În încăperea universului închis.

Vijelia aduse cocorii,
Albinele, frunzele...Mi-s 

Șubrede bârnele, ca foile florii.

De ce-ai cântat? De ce te-am auzit?
Tu te-ai dumicat cu mine vaporos -

Nedespărțiți - în bolți.
Eu veneam de sus tu veneai de jos.

Tu soseai din vieți, eu soseam din morți.

Traducere de
Cristina Alexandrescu

LNI Negrești
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                George Orwell – 1984

De  la  Ferma  animalelor până  la  Zile  bir-
maneze,  George Orwell,  a  schițat  întotdeauna
conturul  perioadelor  opresive  într-o  manieră
savuroasă, însă citind 1984  am avut impresia că
pot  atinge  muchia  gloriei  autorului,  că  geniul
său  devine  o  prezență  palpabilă,  inanulabilă.
Încă de la primele pagini te învăluie aburii unei
opere  scandaloase,  aproape  prea  stridentă
pentru vremea sa, însă de o claritate de gheață,
cumva metalică. Cu toate acestea, autorul reu-
șește să ne țină curiozitatea mereu vie, pulsând,
și ne lasă să descoperim treptat demonii puterii
ascunși între filele cărții. 

Știm cu toții că, de-a lungul timpului, răul ni
s-a arătat în diverse contexte, dar devine și mai
înspăimântător  când  este  săvârșit  de  oameni
împotriva oamenilor. Împinși de dorințe sumbre,
cu  rațiunea  întunecată  de  beția  controlului,  și
sufletul  învelit  în  bancnote  de  hârtie,  oamenii
tind să uite de cele mai fragile,  și, de asemenea,

mai importante valori morale. Astfel, semnează
contracte  cu  sânge,  spală  bani  în  lacrimi  –
transformă raiul în iad. 

Nimeni  nu  ia  în  seamă,  totuși,  viețile  dis-
truse, pe cioburile cărora se construiesc imperii.
Povestea  unei  asemenea  vieți  ia  naștere  în
„1984”.  Romanul  lui  Orwell  reprezintă  răz-
vrătirea  rațiunii  împotriva  nevoii,  teatrul  de
operațiuni pentru războiul dintre necesitatea de
siguranță  și  setea  de adevăr.  Pe tot  parcursul
romanului,  personajul  zace  într-o  suferință
continuă, provocată de dizolvarea ființei sale în
ignoranță și nepăsare. Una peste alta, nu cred
că  va  putea  cineva  vreodată  să  picteze  un
tablou  al  comunismului,  încremenit  între  pa-
ginile  unei  cărți,  mai  expresiv  decât  a  făcut-o
Orwell, estompând culori atât de vii între rân-
duri alb negru.
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Atât  de  frecventul  cenușiu  care-mi  dă 
târcoale  de  la  mai  toate  colțurile  clădirilor, 
dintre  cotiturile  și  paravanele  gândurilor  de 
care  mă  silesc  să  mă  despart  zâmbind,  de 
după toate paginile mirosind a răsfoire (care-
mi servesc drept garduri tapetate cu afișe non-
politice și, care au rolul de a-mi limita cota de 
subconștient)  pare  a  fi  un  pic  mai  productiv 
decât și-ar fi imaginat vreodată Bacovia... spun 
asta  pentru  că  m-am  deprins  a  citi  (nu 
neapărat și a înțelege) aproape orice. Da, citesc 
în stele, deși nu sunt o lunatică, citesc gânduri 
(ale celorlalți căci de-ale mele sunt sătulă) și îmi 
cam place jocul de a citi oamenii... dar era să 
uit  esențialul  (bag  de  seamă  că  unul  dintre 
neajunsurile ființei umane constă în a se pierde 
în detalii) – mai citesc cărți (nu povești; pe ele 
nu le mai tolerez de mult) și... reviste.

Pentru  ființele  care  n-au  aflat  încă,  DA, 
revistele pot însemna mai mult decât o simplă 
ocheadă  asupra  pozelor  cu  adolescenți  și, 
incontestabil, mai mult decât orice horoscop și 
chestionar aproape psihologic...

Revista  spre  care  mi-am  ațintit  toate 
tentaculele  atenției  mele  distributive,  este  o 
revistă  de  „atitudine  culturală”  realizată  de 
reprezentanți  (elevi)  ai  Colegiului  Național  de 
Artă Octav Băncilă și ai Colegiului Național Iași, 
în  parteneriat  cu  elevi  ai  Colegiului  Național 
Petru  Rareș,  Suceava,  cu  sprijinul  Universității 
Petre Andrei din Iași.  Recunosc că aspectul  ei 
„mai  mult  ca  perfect”  mă  ispitea  de  câteva 
săptămâni, însă, mi-am spus în sinele meu de 
adolescentă  cu  un oarecare  orgoliu,  că  nu e 
bine  să  judec...  revista  după  copertă,  așa  că 
acum,  după  ce  aproape  fiecare  pigment  al 
paginilor  ei  (și  nu  vizez  aici  doar  aspectele 
cromatice,  ci,  mai  cu  seamă  pigmenții 
informaționali,  poetici  etc.)  a  trecut prin  filtrul 
verde-căprui  al  ochilor  mei,  mi-am  zis  că  e 
musai să nu-mi mai fiu atât de necesară și de 
suficientă,  nu  în  sensul  că  aș  fi  arogantă,  ci 
referitor la faptul că ar cam fi momentul să mă

trezesc și să nu mai las astfel de fenomene să 
îmi treacă vag pe lângă aricii cerebrali.

Așa cum își  autodefinesc  alecartiștii  revista, 
aceasta  este  o  „revistă  care  își  propune  o 
identitate  proprie  născută  din  individualitatea, 
personalitatea,  ambiția,  generozitatea,  de cre-
dința în frumusețe [...] a celor care o scriu și a 
celor care o citesc, credința că posibilul există”. 
Mă mulțumesc cu felul  atât de cuprinzător al 
definiției  și  voi  evita  astfel,  plictisul  propriului 
discurs... totuși nu mă voi abține de la obiceiul 
meu  jucăuș  de  a  mă  perinda  printre  pagini, 
paginile revistei ALECART: Billie Jean is not my  
lover (rubrica  Artes)  și,  vă  implor  nu  mă 
întrebați  de ce, voi  intra apoi  în amintiri  prea 
detaliate despre Punctualitate, Apropierea, care 
e  pe  cale  să  devină  depărtare  din  pricina 
polilor  magnetici  cu  tendințe  clare  de  a 
respinge,  despre  Jurnalul  secret ori  Nudul  
Dianei care încă îmi mai provoacă spasme de 
gelozie,  despre  Cinematograful  gol (rubrica 
recenzii), iar apoi, mă tem că voi  sfârși ca de 
atâtea alte dăți, prin a mă tângui de... vremea  
când purtam plete (rubrica Artes)...

...și  pentru  a  nu-mi  sfârși  cuvântul  în  note 
tristo-picanterice,  voi  afirma până la  epuizare 
(cu  riscul  de  a  mă  contrazice)  că  Billie  Jean 
chiar  este lover-ul  meu, renegând astfel  toată 
paleta cu amintiri de mai sus, căci în fond, noi 
nu  ne  vom  sfârși  nicidecum...  cât  despre 
Alecart... va rămâne și ea desigur.

Scriu, ca să nu tac

Revista revistelor  
ALALECARTECART
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Revista  revis telor  

Ana Blandiana ne întreabă foarte simplu: „Ce 
este și ce face un maidanez?”. Această gingașă 
problemă mi-a mâncat timp, neuroni (nu mulți, 
fin’că  ce-i  bun  nu  se  consumă  niciodată  în 
exces) și... nimic altceva. Concluzia:  Tot e totul  
(Filosoful Blagomirea știe și de ce). Așa că, naiv, 
vă întreb și eu plagiind în proporție de câtva la 
sută:  Cum  este  și  ce  face  o  revistă  școlară? 
Firește  că  știți,  dar  știți? ALS  OB-ul  încă  mai 
caută definiția perfectă (pe care, din piezișenie, 
n-o va găsi niciodată).

Am  tot  răsfoit  reviste,  revistuțe  și  broșuri 
râvnind la – numai eu nu știu – ce? De fiecare 
dată  însă,  m-am  cam  trezit  măgulindu-mi 
amorul  propriu  când  ștampilam,  nu  prea 
discret, câte-un „așa da” sau „așa nu”.

Așadar și prin urmare, întâlnirea mea cu iașo-
suceveanca  „Alecart”  (definiția  actuală  de 
publicație aproape perfectă) a fost, trebuie să 
spun, deloc întâmplătoare.  Odată cu numărul 
indigo pe care am avut plăcerea să-l citesc, mi 
s-a  trecut  „pe  sub  mână”  (ca  jumătățile  de 
pâine de pe cartelă) un CV drăguț, simpatic... 
grandios care ar fi trebuit să mă impresioneze. 
Revista  a  reușit.  Totuși,  mi  se  pare  că  micul 

nostru uriaș a găsit o oglindă mare, mare... în 
care și-a  putut admira imensitatea. Acum știe 
cât  e  de  seducător  și  îi  cam  place.  Noi  ne 
bucurăm. Și-așa avem conștiința neîmpăcată că 
l-am lăsat pe Van Gogh și fără ureche și fără 
faimă. Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului, deși 
Caesar mai nimerea câteodată și-o coroană din 
lauri  „de  grădină”,  neauriți  (prin  completare, 
neaiuriți).

Ironie  în  sos  dulce-acrișor,  inteligență  pusă 
bine  la  saramură  și  spontaneitate  picantă... 
aceasta e rețeta  Alecart  (pe care – psst! – nu 
vrea nici în ruptul capului s-o dea).  Tentantă și 
savuroasă.  Dar  mă  întreb...  cine  rezistă  unui 
astfel de festin dimineață, la prânz și seara (zi 
de zi)? Apetitul meu de copil pofticios mai cere 
și prăjiturele dulci de tot, în timp ce tot eu, ca 
suferind  de  afecțiuni  cardio-(religioso)-
vasculare, prefer o supă de legume proaspete, 
nu  prea  picantă.  Sare  trebuie,  ce-i  drept,  în 
toate. 

Înțeleg, colosul stratosferic al revistei școlare 
românești e pentru cei puțini, dar mă gândesc 
că  ar  trebui  să  renunțe la  etichetele  adresate 
celor mulți. Înroșind prima pagină, într-adevăr, 
ceea ce urmează rămâne doar pentru inițiați. Și 
acum vine marele DAR: ce se întâmplă atunci 
când  autorii  nu  sunt  tocmai  impecabili  sau 
când pumnii îndreptați spre nasurile domniilor 
noastre  nu  ajung  la  țintă?  De  aceea  iubim 
smerenia și lăsăm palmele adresate cititorilor să 
se  zvârcolească  (încet  și  sigur)  în  caietele  de 
notițe. 

Prin evantaiul de bârne care-mi încețoșează 
vederea, mai zăresc câte un pai amețit în spa-
țiul  interurechesc  al  revistei  care  are  astăzi 
ecouri de mit. Nu i-ar fi rău să se scuture puțin. 
Îmi  închei  cuvântarea  mea  lupească  printr-o 
înclinare japoneză, sinceră și oarecum admie-
roasă  (poate  admirativă),  dar  întotdeauna  cu 
respect, destinată écart-ului cultural alecartian. 

E unul care cântă mai dulce decât mine? 
Cu-atât mai bine țării, și lui cu-atât mai bine.  

(V. Alecsandri)
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Mi-e dor într-un fel  nelămurit, așa cum se 
cuvine  dorului,  de  vremea  când  se  scria  cu 
pana  și  când  hârtia  nu  era  de  o  netezime 
neiertătoare. Vântul nostalgiei îmi gâdilă pletele 
și nu mă pot abține să nu vă admir – v-aș dărui 
în căușul  umed al  palmei două corcodușe cu 
sâmburii din cerneală și cu codițe de inorog. În 
ultra-troglodoirea  mea mă  pseudo-demasc  și 
mă  dedau  la  dendrotoidale  musculițe  vorbi-
toare,  în  încercarea  de  a  depăși  granițele 
comunicării  interculturale, lucru pe care mi l-a 
sugerat  autorul  meu  preferat,  Ershin  Akhmat, 
un arab uitat de La Magnifica  Britannica,  dar 
care a scris cele mai bizare utopii.

Astfel,  se  ia  musca  sus-pomenită,  se 
poziționează într-o atmosferă non-combat și se 
pudrează  cu  praf  de  anason  stelat.  Dacă  nu 
strănută încă înseamnă că are un ușor retard, 
așa că o îndemnăm cu puțin ghimbir pisat în 
tocurile  de  os  ale  divelor  obosite.  Inevitabilul 
strănut astfel obținut va schimba harta politică 
a lumii cu o certitudine statistic covârșitoare de 
13, 33(9) %.

Buza îmi atârnă nestingherită în încercarea 
de  a  cuprinde  înțelesurile  lumii  (ciudat,  îmi 
amintesc ca prin blur că alt coleg de clasă din 
liceu  avea  porecla  „Buzatu”).  Mâna  stângă 
descrie  la  fel  de  liberă  ca  liberul  arbitru 
rotocoale  prin  aerul  călduț,  imitând  perfor-
manțele  cu cercuri  ale  unui  fumător  înveterat 
(care am fost, pe care l-am turnat în pahar, iar 
paharul l-am turnat în sticlă și pe ea în chiuvetă 
iar  cu  universul m-am șters  pe  bot după ce 
n-am mai  înțeles  nimic  din  epopeea găurilor 
negre pe care Hawkings a transformat-o practic 
în hocus-pocus cuantic).

Concluzia  sau,  ca  să  citez  o  mai  tânără 
colegă  de  redacție,  morala:  să  pună  mâna 
Domnul și să ajute un pic la răspândirea acestei 
gene care îi face pe copii să se nască în loc de 
degete cu penițe, pentru că altfel  m-apuc eu 
de experimente genetice!

ALECART sau cei care în loc 
de degete s-au născut cu 
penițe
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Într-o  lume supusă  schimbării,  mereu  flămândă 
de  NOU și  de mai  bine,  în  această epocă în  care 
informația este un factor definitoriu pentru stadiul de 
dezvoltare a societății – biblioteca poartă pecetea de 
totdeauna a căutării și păstrării cuvântului scris, dar și 
semnele de largă cuprindere, de fereastră deschisă, 
de gând înainte.

Biblioteca  școlii  are  o  mare  importanță  pentru 
procesul educației și al instruirii care dacă nu se face 
numai cu cartea, nu se face în nici un caz fără carte. 
Fiind prin excelență o instituție  de cultură,  cum un 
nume al  culturii  este  CARTEA  –  cel  mai  stimulator 
instrument de informare pentru gândirea omenească 
– numărul de cărți achiziționate, calitatea fondului de 
carte,  numărul  de  cărți  distribuite  duc  la  stabilirea 
nivelului de cultură a celor deserviți.  Pentru nici un 
individ și pentru nici un subiect o singură carte nu 
mai este suficientă. Orice subiect – temă presupune o 
îndelungată cercetare documentară în prealabil, care 
se  face  după  anumite  norme.  Instrumentele  de 
orientare  bibliografică  au  devenit  tot  atât  de 
semnificative ca și cartea însăși. Biblioteca modernă, 
care a încetat de mult să fie un simplu depozit  de 
carte, se manifestă ca un factor educativ implicându-
se tot mai mult, atât în planul informativ cât și în cel 
formativ. A te informa înseamnă a aduna de la alții, a 
te cultiva – înseamnă a deveni din ce în ce mai mult  
tu însuți. Mihai Ralea spunea: „a aduna pur și simplu 
cunoștințe înseamnă a beneficia de inteligența altora; 
cultura adevărată – ca orice valoare - nu se capătă, 
se  cucerește”.  Biblioteca  liceului  nostru  încearcă  să 
creeze  toate  condițiile  pentru  împlinirea  acestui 
deziderat; îi învață pe elevi să citească sistematic, să 
recurgă la carte ca la un izvor pentru dobândirea de 
cunoștințe,  să  gândească  asupra  celor  citite,  să 
compare,  să  tragă  concluzii,  să  împărtășească 
impresiile,  gândurile,  oral,  în  clasă  sau  în  referate. 
Biblioteca școlară îi convinge pe elevi că a ști să citești 
nu înseamnă numai a traduce în limbajul vorbit sau 
limbajul  interior,  semnele  grafice  ale  textului  căci 
aceasta este descifrare în lectură. Cititorul – elev este 
lămurit  că e  bine  să  înțeleagă  exact  cele  citite,  că 
trebuie să fie în stare – la finele lecturii – să aprecieze 
valoarea  și  exactitatea  textului,  să  reflecteze,  să 
judece, chiar să ia poziție.

Cartea  rămâne  mijlocul  principal  al  răspândirii, 
sistematizării,  interpretării  și  asimilării  creatoare  a 
cunoștințelor  din  toate  domeniile  științei,  tehnicii, 
artei,  culturii.  Baza  studiului  o  constituie  lectura 
eficientă,  ceea  ce  se  poate  promova prin  tehnicile 
citirii  și  prin  structura procesului  de citire  care este 
considerată  o  bază  confortabilă  a  studiului  cu 
ajutorul  cărții.  Cu  toate  mijloacele  mass-media 
ultramoderne  care  mai  mult  abat  atenția  decât  o 
captează, elevul, în munca sa constând în referate la 
cele mai multe obiecte de studiu în care se urmărește 
contribuția sa, creativitatea, apelează tot la bibliotecă 
pentru  a  se  documenta,  fiindcă  aceasta  îi  pune  la 
dispoziție materialul bibliografic necesar.

A  îndruma  lectura  unui  elev  înseamnă  a-i 
recomanda cele mai bune și mai folositoare cărți în 
funcție  de  vârsta  și  interesele  acestuia.  A  îndruma 
lectura  înseamnă,  dincolo  de  satisfacerea  cerințelor 
cititorului,  să-i  dezvolți  interesul  pentru  studiu,  să-l 
ajuți la formarea unei opinii personale, să-i formezi o 
atitudine  conștientă  față  de  ceea  ce  citește.  În 
formarea  interesului  pentru  lectură  este  foarte 
importantă instruirea – cheia cu care se pătrunde la 
comorile culturii. Este evident că procesul lecturii ne 
apare ca un fenomen complex,  psihosocial;  lectura 
nu este un act natural, apărut odată cu nașterea sau 
cu primele manifestări psihice instinctuale ale omului. 
Cititul  se  învață  în  mod  conștient  și  deliberat; 
învățarea cititului presupune și o anumită conștiință a 
relațiilor sociale, a implicațiilor sociale ale acestui act. 
Din  acest  punct  de  vedere  se  poate  afirma  că 
interesul pentru lectură constă în orientarea activă a 
subiectului față de materialul pentru lectură, orientare 
determinată  de  o  tărie  emoțională  specifică.  Dacă 
interesul  pentru  lectură  se  formează  în  procesul 
lecturii, înseamnă că actul inițial al cititului are un rol 
determinant. Copilul, a cărui curiozitate este incitată 
de rolul  pe care îl  are lectura în viața și activitatea 
celor maturi, va fi sigur atras să învețe a citi. Aici se 
manifestă, în funcție de posibilități și condiții, legătura 
între școală – bibliotecă – familie. Căci, dacă procesul 
de inițiere va fi condus fără tact, la întâmplare, impus 
sau  dacă  ceea  ce  va  descoperi  copilul  la  primul 
contact  cu  cartea  nu-i  menține  vie  curiozitatea, 
interesul abia născut se va stinge.

LECTURA 
o necesitate în era informatizării
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O importanță  deosebită  în  formarea  interesului 
pentru lectură o are latură afectivă a psihicului pentru 
că afectele  au un rol  în  dezvoltarea intereselor  de 
cunoaștere.  Interesul  pentru  lectură  prezintă  și  o 
latură volitivă. Alegând cărțile, cititorul acționează în 
virtutea  unor  impulsuri  de  care  nu este  totdeauna 
conștient, însă actul selecției este totdeauna deliberat, 
motivarea  subiectivă  a  alegerii  este  aproape 
totdeauna prezentă în conștiință. Gradul de cultură a 
individului de mai târziu este atât de strâns legat de 
interesul pentru lectură, încât adesea el este judecat 
tocmai  după acest  criteriu,  chiar  dacă este un bun 
informatician și apelează la Internet.  Eu nu cred că 
toată omenirea va avea acasă computer ca să aibă 
acces imediat, comod și ușor la informație, încât să 
îngroape  cartea  care  tezaurizează  cunoașterea 
umană din toate domeniile.  Căci  și  pentru a putea 
folosi computerul trebuie, mai întâi, să știi să citești. 

Întrucât școala reprezintă baza culturii generale și 
de specialitate, ea este și factorul cel mai important în 
formarea  și  dezvoltarea  interesului  pentru  lectură. 
Nici  unul  dintre  factorii  ce  influențează  interesul 
pentru  lectură  nu  are  efectul  școlii  care  are  și  o 
bibliotecă  bogată  și  bine  organizată.  Biblioteca 
școlară  are  ca  obiectiv  principal  al  activității  sale 
sprijinirea  procesului  instructiv-educativ,  contribuind 
la  formarea  intelectuală  a  elevilor.  În  acest  sens, 
biblioteca liceului  nostru este un adevărat atelier  al 
muncii intelectuale pentru că-și cunoaște menirea de 
a-i deprinde pe cititori cu munca independentă, de a 
le da posibilitatea însușirii primelor noțiuni de studiu, 
nu  teoretic,  ci  practic,  cu  ajutorul  cataloagelor  de 
bibliotecă și a altor instrumente bibliografice.

Crearea  unor  condiții  bune  și  formarea 
deprinderii de a citi în sala de lectură au avantajul că 
trezesc  mai  mult  interes  pentru  carte,  asigură  un 
climat plăcut, stimulează concentrarea atenției și dau 
posibilitatea multor elevi să-și petreacă în mod util o 
parte  din  timpul  liber.  Dornici  de  cunoștințe  noi  și 
plini  de  curiozitate,  elevii  caută să-și  îmbogățească 
cunoștințele  dobândite  la  orele  de  curs  și  să 
cunoască  lucrări  din  domeniul  istoriei,  geografiei, 
psihologiei, din domeniul artelor, etc. Elevii  răspund 
cu interes la îndemnul bibliotecii de a-și sistematiza 
cititul,  folosesc  materialul  de  recomandare,  se 
adresează  izvoarelor  bibliografice,  își  alcătuiesc  fișe 
de  lectură,  întocmesc  referate,  studii  de  caz,  etc. 
Bibliotecarul îi sfătuiește pe cititori să ia și alte cărți pe 
care  pot  să  le  folosească,  fie  la  completarea 
cunoștințelor  de la fiecare disciplină de învățământ, 
fie  pentru  referate,  teme  pentru  concursuri, 
olimpiade școlare,  ore de dirigenție,  lecții  metodice 
etc.

În  aceste  vremuri  când cantitatea  de  informații 
este uriașă, să îndrumi lectura elevilor nu-i lucru ușor; 
recomandarea  cărților  presupune  cunoștințe  și 
selecție riguroasă.

Bibliotecarul  școlar  trebuie  să  găsească  mereu 
metode noi pentru a recomanda cele mai bune cărți. 
Și, trebuie să le recomandăm astfel încât să nu lipsim 
pe copii de inițiativă, să nu le blocăm dorința, voința, 
ci să-i conducem încet și rațional la ideea necesității 
de  a  citi  o  anumită  carte,  de  a  cunoaște  anumite 
probleme,  o anumită temă sau opera unui  anumit 
autor.

Atât timp cât mai cred în carte, în acest  miracol  
nesfârșit  –  cuvântul  –  continui  să  îndrum  lectura 
elevilor  din  liceu,  străduindu-mă  să-i  conving  de 
necesitatea cărții în formarea personalității lor. 

© foto: Florin Onică

© Florin Onică
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„Ne-am  propus 
un loc în care să 
putem scrie  des-
pre  un  Iași  rafi-
nat,  cu  oameni 
pentru  care  de-
cența  și  eleganța 
nu  sunt  demo-
date.”  -  asta-i 

justificarea pentru ce-a făcut redacția site-ului 
AltIasi.ro  (o  chestie  interesantă,  dacă  mă 
întrebați) și cred că sunt pe drumul cel bun, 
având în vedere că un număr considerabil din 
populația Iașului vizitează site-ul. 

Dacă  ar  fi  să-l  asemuiesc  cu  ceva,  aș 
spune că este un om mare îmbrăcat cu haine 
de copil. Scopul lor este unul măreț (să facă 
cunoscut un alt Iași, unul rafinat, deschis unei 
diversități  de  gusturi),  practic,  își  propun să 
schimbe  lumea,  dar  imaginea  site-ului  este 
foarte  simpatică,  în  special  datorită  acelui 
omuleț  electrocutat  care  umple  pagina 
principală (și care, mărturisesc, mie îmi place 
enorm de mult).

În ceea ce privește aspectul,  site-ul este 
echilibrat.  Posterele și  fotografiile nu sunt în 
niciun  fel  eclipsate  de  nuanțele  de  roșu 
folosite,  iar fundalul le armonizează perfect. 
Un  lucru  pe  care  eu  l-am apreciat,  și  sunt 
convinsă  că  și  ceilalți  vizitatori  îmi  vor  da 
dreptate,  îl  reprezintă  faptul  că  site-ul  este 
ușor de utilizat: două click-uri îți sunt mai mult 
decât  suficiente  pentru  a  analiza  cele  mai 
citite articole din ultimele zile, pentru a afla ce 
film rulează la cinema sau ce piesă se joacă la 
teatru. Și încă ceva (mi se pare genială ideea): 
calendarul cu evenimente. Cum puteam ști eu 
(care nu locuiesc în Iași) că trupa Fără Zahăr a 
avut concert pe 6 aprilie? 

Toate aceste lucruri sunt frumoase, dar de 
suprafață. Ar trebui să pătrund mai adânc, în 
spatele acelor  articole destul  de clare,  cu o 
ușoară notă de ironie, dar bine gândite, cu un 
stil  atractiv,  la  oamenii  pasionați  de  artă  în 
diversele  ei  forme,  fie  ei  regizori  sau simpli 
amorezați  incurabili  de  teatru.  În  toate 
descrierile editorilor am găsit ceva ce cred că 
definește cel mai bine echipa din spatele site-
ului  și scopul în sine: „Un om are un singur 
merit: acela de a se fi adunat cât mai frumos 
din ceilalți. Vezi tu, eu sunt colajul oamenilor 
mei.”

În toată această admirație continuă uit să 
precizez un lucru (cu riscul  de a supăra pe 
cineva): n-ar strica niște diacritice. Recunosc, 
oarecum crispată, că în lectura unui interviu 
s-ar  putea  să  fi  schimbat  numele 
intervievatului.
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   Dublu Clickoteca
Deși  în  recenzia  pentru  Clubul  Cinefililor 

am criticat  oarecum clasicul  „îmi  place”,  de 
această  dată,  îl  voi  folosi 
pentru  Forever  Folk.  E 
greu să fac  o ierarhizare, 
așa  că  voi  începe  cu 
începutul.  Site-ul  arată 

foarte  bine  și  pot  spune  că  are  câteva 
elemente interesante, însă,  ca să fiu sinceră, 
n-am  spus  „Uau!”  din  prima,  atenția  mi-a 
crescut pe măsură ce vedeam și citeam mai 
mult. Acesta e unul din cazurile în care ima-
ginea nu trebuie să suplinească conținutul. În 
ce  privește  informația,  echipa  s-a  gândit  la 
toate: de la albume de colecție și prezentări 
ale artiștilor până la știri  despre festivaluri și 
concerte.  Este locul  ideal pentru iubitorii  de 
folk.

N-ai fi zis că pe un astfel de site se poate 
găsi  altceva în afară de...  folk.  M-a surprins 
când  am  văzut  promovate  evenimente  de 
teatru și literatură, și, în special, alte genuri de 
muzică.  Cred că cei  de la  AltIași.ro ar  avea 
cuvintele  potrivite  pentru  asta  („deschis  la 
minte”), mai ales pentru că echipa FoeverFolk 

își alege foarte bine evenimentele pe care le 
susține  (cu  explicația:  „avem și  noi  mândria 
noastră“).

Cred că relația cu publicul este atuul lor. Ce 
vreau să spun este că le oferă vizitatorilor o 
importanță  deosebită.  Au  lansat  concursuri 
ale căror premii  ar  face un folkist  fericit.  Pe 
lângă  asta,  am văzut  ceva  ce-mi  place,  au 
încercat să realizeze Top 100 Folk, cu toate că 
n-au  putut  aranja  melodiile  într-o  ordine 
valorică, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, 
ci  alfabetică. Cel mai important,  două locuri 
au fost lăsate special pentru ca vizitatorii site-
ului și fanii folkului  să aibă posibilitatea de a-
și pune melodia preferată în top.

Ca să construiesc o imagine de ansamblu, 
site-ul  este  complex  și  complet,  dar  în 
complexitatea lui nu este greu de folosit sau 
obositor, este... exact așa cum trebuie să fie. 
Și  pentru  că  nu  exiști  dacă  nu  ești  pe 
Facebook,  pagina  comunității  de  folk  este 
acolo.
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Am petrecut momentele li-
bere din a doua jumătate a 
anului 2012 întrebându-mă de 
ce meme-urile cu lolcats au 
fost detronate de pe poziția de
hegemon a părții întunecate a 
Internetului (întunecat în sensul
de cinic...), de către o civilizație 
care s-a stins subit acum 8 se-
cole, dar de ale cărei sfaturi cu 
privire la extincția noastră 
ținem cont atât de mult. Ca să 
vedem exact de la cine ne 
inspirăm și de cine ascultăm, 
amintesc sau informez cititorul 
că deși Maya a ajuns de la o 
populație de 28 000 de 
locuitori în anul 750 - cât avea 
„capitala” din valea Copan 
(adică mai mult decât Londra 
sau Parisul vremii) - această 
civilizație înfloritoare a reușit 
„performanța” de a dispărea 
aproape cu totul până la 1100! 

Cu toate acestea, profetul 
care a eșuat deja (în privința 
propriei dispariții!) nu doar că 
reușește să recapete atenție în 
mileniul III, dar chiar reușește să
se afirme pe Internet, prin 
umorul cinicilor moderni și prin
transfer de biți, în așa fel încât 
modifică semnificativ cursul 
vieții oamenilor din alte regiuni 
geografice, la opt-nouă secole 
distanță. Leviathan-ul îmblănit 
al Internetului nu avea cum să 
fie mulțumit... (Mai ales nu 
după ce a văzut rezultatele 
predicției). Și cel mai pertinent 
răspuns pe care mi l-am putut 
da, a fost că oamenii sunt cel 
puțin la fel de medievali acum 
ca și omologii mayașilor de 
peste Atlantic acum sute de 
ani. Concluzia am intuit-o, 
neavând la acel moment vreun 

mijloc științific de a explica 
fenomenul maya 2012; la în-
ceput de 2013 însă, am reușit 
să găsesc și o explicație care 
măcar are șanse de a fi luată în
serios în Akademos: Slavoj 
Zizek - „rockstarul filosofiei po-
litice europene” (NY Times), 
„Elvis de Ljubljana”, „insert 
pathetic platitude *HERE*” etc, 
bazându-se pe psihanaliza la-
caniană (care, în mare, ar fi 
psihanaliza lui Freud), mi-a 
explicat ieșind din matricea 
Youtube-ului cum facem mișto 
de ceea ce credem de fapt dar 
nu vrem să acceptăm public 
pentru că ne este frică de a nu 
fi acceptați de ceilalți nevrotici 
din viața noastră - pardon, de 
prieteni. 

Într-o prelegere mai amplă 
care țintea să dea un pic de su-
flu stângii în lupta cu demonul 
capitalist oferind mijlocul aca-
demic de depistare a ideologiei
în orice și oriunde (de la 
design-ul toaletei la forma 
cerealelor pe care le mâncăm 
dimineața - apropo, cerealele 
sunt mai perverse decât cre-
deam), a oferit explicația pe 
care o „prinsesem” și eu „după 
ureche” - ca orice „valoros mi-
oritic”: oamenii cred acum, mai 
mult ca oricând în dumnezei 
deși e plin de atei și ateisme pe
pereții/ wall-urile, atât din Piață
cât și din ecrane; spunea Zizek,
„nu am trăit nici moartea is-
toriei, nici măcar a ideologiei- 
din contră - ideologiile sunt 
mai vii și mai puternice decât 
niciodată”, iar capitalismul, cu 
aromele locale, sau glocale... 
(i.e globalise => „glocalise”), cu
cât e mai erodat cu atât e mai 

puternic, și cu cât e mai presat, 
cu atât e mai bun. Ca șunca. 

După o polologhie de 1 
minut ținută într-o engleză 
stricată (într-un mod foarte 
simpatic) dar care-și face trea-
ba (asta + accentul m-au făcut 
să mă gândesc la stimatul dr. 
Mengele.. [what would Freud/ 
Lacan say?!]), prelegere în care 
și-a atins tricoul cu Lenin de 15
ori, și nasul mai des decât 
Escobar, Zizek a făcut o fentă 
din limbă și a conchis că astăzi 
suntem victimele unei ideologii 
atât de perverse și subversive 
încât „mai degrabă vedem sfâr-
șitul omenirii sau al vieții pe 
Terra decât sfârșitul capita-
lismului”. Și are dreptate. 
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Întreabă în orice cerc 
„occupy” ce pun în loc. Zizek 
zice să ne gândim bine înainte 
să schimbăm; chipurile, ne-am 
fi grăbit prea tare în secolul 
trecut, iar  activismul  de  tip 
„let’s do something, anything, 
NOW!” nu ajută deloc. Anul 
2012 ilustrează PERFECT faptul 
că există un capitalism global 
cu o ideologie foarte puternică
și subversivă care a reușit să 
învețe mecanisme psihologice 
ticăloase, acordând plebei 
oportunitatea, ba nu, privi-
legiul!... de a ieși în frig și de a 
protesta incoerent în fața sin-
gurilor angajați din stafful bu-
getar care nu au studii de relații
cu publicul, de a țipa fără a fi 
ascultați despre „ororile siste-
mului” și pentru copiii din In-
donezia care-ți fac Nike-urile 
pe care le porți în momentul în 
care țipi pentru ei, pentru ca a 
doua zi să te trezești în mall 
uitându-te la cea mai nouă și 
overpriced pereche, după ce în
prealabil ai fost la muncă, unde
ai purtat tricoul tău preferat cu 
Che, întrebându-te retoric- ca 
un amuzant ce ești - cum de 
faci toate astea deși știi tot ce 
știi - asta pe un fond de al-
bastru de Facebook într-un 
update de stare realizat cu suc-
ces de pe Iphone5, dar asta 
după ce i-ai dat POKE!:X tipei 
căreia crezi că ai vrea să i-o 
pui, dacă la 29 de ani n-ai avea
deja nevoie de pastila aia 
albastră. Albastru dă Facebook.
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CineMaraton IARNA - MOTIV ÎN FILM - 15/16 decembrie 2012
1. De la ora 20:30 „Lumină de iarnă” (INGMAR BERGMAN)

Lumină de iarnă (suedeză: Nattvardsgästerna) este un film de dramă scris și regizat de 
Ingmar Bergman în anul 1962. Filmul urmărește povestea lui Tomas Ericsson (Björnstrand), 
pastor al unei biserici rurale suedeze mici, care se confruntă cu o criză existențială și cu 
creștinismul.

„Tomas  Ericsson  este  preot,  având  însă  neliniști  în  ceea  ce  privește  credința  în 
Dumnezeu,  fiind stăpânit  de angoasă și amărăciune. Märta Lundberg îl  îndrăgește pe 
Tomas, însă simte respingerea acestuia, întrucât el este încă îndurerat de moartea soției  
sale. Märta tânjește după dragostea lui, făcând din iubirea pentru Tomas singurul lucru ce 
dă sens vieții sale. Evenimentele prezentate în film au loc pe parcursul unei singure zile: 
de la începutul predicii de dimineață, până la cea de seară. Soții Persson vin la preot după 
slujba de dimineață pentru a-i cere niște sfaturi. Karin este îngrijorată pentru soțul său, 
Jonas, care este deosebit de tulburat, gândindu-se să își ia propria viață. Deși preotul ar  
trebui să îi ofere alinare și să încerce să împiedice cumva actul bărbatului, acest lucru nu 
se întâmplă, preotul fiind la rândul său profund zdruncinat și confuz.” (sursa: Cinemagia)

2. De la ora 22:30 „Leul în iarnă” (ANTHONY HARVEY)
The Lion in Winter este o dramă istorică realizată de Avco Embassy Pictures, bazată 

pe piesa de teatru a lui James Goldman. A fost regizată de Anthony Harvey și produsă de  
Joseph E. Levine. Filmul a fost un succes comercial, câștigând 3 premii Oscar și fiind unul 
dintre filmele cu cele mai mari încasări ale anului 1968.

„Un rege îmbătrânit trebuie să-și rezolve problemele din trecut pentru a putea făuri 
un viitor  pentru  națiunea  lui.  Anul  e  1183,  iar  Regele  Henry  al-II-lea  (Peter  O'Toole) 
trebuie să aleagă un succesor la tron. Are de ales dintre cei trei fii ai lui - John, Geoffrey  
sau Richard (Anthony Hopkins), pentru a conduce Imperiul Britanic. Henry dorește să-și 
anunțe  urmașul  la  tron  în  cadrul  unei  petreceri  de  Crăciun,  eveniment  pentru  care 
hotărăște  să  o  elibereze  pe  soția  lui,  încăpățânata  Eleanor  de  Aquitaine  (Katherine 
Hepburn), din închisoare. Ea a ajuns acolo pentru că a încercat să-l dea jos pe Henry de 
la putere și să-i demaște acestuia aventurile amoroase. Cei doi își redescoperă iubirea, dar 
fericirea le e alterată de faptul că fiecare dintre ei susține un alt fiu pentru accederea la 
tron.” (sursa: Cinemagia) 

3. De la ora 01:30 „Crăciun Iernatic” (MICHAEL CURTIZ)
White  Christmas  este  un  film  american  din  anul  1954  produs  și  distribuit  de 

Paramount Pictures, fiind regizat de Michael Curtiz. A fost filmul cu cele mai mari încasări  
ale anului, iar în 1955 a fost nominalizat la Oscar pentru cea mai bună muzică. 

„Un Crăciun Iernatic este o adevărată comoară de piese clasice Irving Berlin, printre 
care  Count Your Blessings Instead of Sheep,  Sisters,  Blue Skies și îndrăgita melodie de 
sărbători  White Christmas. Două nume de mare talent din lumea cântecului și dansului 
(Bing Crosby și Danny Kaye) își unesc eforturile după război, pentru a deveni una dintre  
cele mai căutate echipe din showbiz. Într-o iarnă, lor li se alătură două surori (Rosemary  
Clooney și  Vera-Ellen),  plecând spre Vermont  ca să petreacă un Crăciun alb,  plin  de 
zăpadă. Desigur, există distracția de rigoare cu doamnele, dar adevărata aventură începe 
când Crosby  și  Kaye descoperă că hanul este  condus chiar  de fostul  lor  general  din 
armată, care acum are probleme financiare. Urmează o adevărată poveste de vis.” (Sursa:  
Cinemagia)

Clubul  Cinefililor  Iaşi
                     activităţi  iarna  2012-2013
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Miercuri, 16 ianuarie 2013 „Fata lui cea isteață” - medalion regizorul american HOWARD 
HAWKS

Fata lui  cea isteață  este  un film din  anul  1940  regizat  de Howard Hawks,  fiind o 
adaptare realizată de Charles Lederer, Ben Hecht și Charles MacArthur a piesei The Front  
Page scrisă de Hecht și MacArthur.

Hildy Johnson (Rosalind Russell), divorțată de Walter Burns (Cary Grant) – editor al 
unui important ziar din Chicago, îi face o vizită la birou pentru a-l anunța că este logodită 
și că se va mărita curând, adică ziua următoare, cu cel ales. Walter Burns nu vrea acest  
lucru în primul rând pentru că încă o iubește și, cel mai important, Hildy este unul dintre 
cei mai buni reporteri ai săi! Așa că îl somează pe unul dintre oamenii săi, Bruce Baldwin, 
să facă orice pentru a-l ajuta să-i schimbe decizia Hildei.

Miercuri, 23 ianuarie 2013 „Somnul de veci” (HOWARD HAWKS)
The Big Sleep este un film noir1 din anul 1946 regizat de Howard Hawks, fiind primul 

film după romanul cu același nume al lui Raymond Chandler din anul 1939. Scenariul a  
fost scris de William Faulkner, Leigh Brackett și Jules Furthman. 

Detectivul privat Philip Marlowe este angajat de generalul Sternwood, care se afla pe 
patul de moarte, să rezolve mai multe probleme care îl deranjează și care îi dau familia 
peste cap, dar, mai ales, să aibă grija de fiica sa mai mică, Carmen. Marlowe află, după ce 
investighează,  că  fiecare  problemă  are  în  centru  dispariția  angajatului  preferat  al 
generalului, care a fugit în lume cu soția unui mafiot. În timp, Marlowe realizează că, de  
fapt, fiecare problemă este o acoperire pentru o alta, așa că se confruntă cu crime, șantaj, 
dar și cu dragostea. 

Miercuri, 30 ianuarie 2013 „Mingea de foc” (HOWARD HAWKS)
Filmul a fost cunoscut și ca The Professor and the Burlesque Queen și a fost produs 

de Samuel Goldwyn după un scenariu al lui Charles Brackett și Billy Wilder. Producția a  
fost regizată de Howard Hawks și lansată de RKO Radio Pictures Inc la 2 decembrie 1941. 
În anul 1948 filmul a fost produs din nou dar de această dată ca film muzical. 

Povestea se referă la un grup de profesori care se străduiesc de ceva vreme să scrie o 
enciclopedie  a  tuturor  cunoștințelor  umane.  Cel  mai  tânăr  dintre  aceștia,  profesorul 
Bertram  Potts,  este  un  savant  de  gramatică  și  limbi  străine  care  studiază  pentru 
enciclopedie  'American  Slang'  și  se  îndrăgostește  între  timp  de  cântăreața  O'Shea. 
Savanții sunt obișnuiți să lucreze în medii izolate și în singurătate. Bertram devine interesat  
de vocabularul de argou. O' Shea ezită să îl ajute în cercetările sale pe profesor, dar are 
nevoie să se ascundă de poliție în casa în care profesorii își fac cercetările. 

Miercuri, 6 februarie 2013 „Ninotchka” - medalion regizorul german ERNST LUBITSCH
Ninotchka este un film american din anul 1939, produs și regizat de Lubitsch Ernst  

pentru compania Metro Goldwyn Mayer, având în distribuție actori precum Greta Garbo și 
Melvyn Douglas. Scenariul a fost scris de Billy Wilder, Charles Brackett și Walter Reisch, 
fiind bazat pe o poveste a lui Melchior Lengyel. 

„Garbo  râde!”  Acesta  a  fost  sloganul  folosit  de  studiourile  MGM  în  campania 
promoțională în Europa a filmului, pe vechiul continent Greta Garbo fiind mai îndrăgită 
decât în Statele Unite (în toate cele 25 de filme făcute până în 1939, actrița jucând cu 
figura împietrită, ca a Sfinxului, de unde și porecla).

În  Ninotchka, Garbo parcă e alta! Actrița nu numai că râde, dar flirtează, dansează, 
bea, sărută, și – evident pentru orice spectator – este în largul său. Rece și austeră în 
toate celelalte filme, în această singură comedie din cariera sa Garbo a demonstrat că se 
poate metamorfoza într-o femeie care se bucură, e fericită, e îndrăgostită... 

1 Film noir este o expresie, un termen tehnic și o modalitate de exprimare cinematografică utilizat(ă) în procesul de producție a unui 
film pentru a descrie stilul Hollywood-ian al filmelor dramatice polițiste care plasează eroii într-o lume percepută ca fiind iremediabil 
coruptă și antagonistă lor, lumea polițiștilor. 
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Rolul (penultimul) i-a adus a patra nominalizare Oscar, dar unica statuetă primită va fi Oscarul  
onorific din 1954, la treisprezece ani de la retragerea din activitate a actriței (imediat dupa filmul  
“Two-Faced Woman”, 1941). Pentru producerea acestui film chiar Garbo a insistat foarte mult, MGM 
considerând că schimbarea totală a imaginii actriței ar putea dăuna atât carierei protagonistei, cât, 
mai ales, încasărilor. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Filmul a fost declarat printre cele mai  
bune zece producții ale anului 1939, de mai multe publicații de specialitate. La jumătate de secol de 
la premieră, filmul e notat cu cinci stele din cinci.

Trei delegați ruși, comuniști îndoctrinați, sosesc la Paris pentru a vinde un set de bijuterii și se  
instalează în apartamentul regal al unui hotel de lux, singurul care dispune de un seif suficient de 
mare. Refugiată în capitala Franței după revoluția bolșevică, Marea Ducesă Swana, fosta proprietară  
a bijuteriilor,  îl  pune pe iubitul  ei,  Contele Leon Dolga,  să  obțină o hotărâre  judecătorească de  
interzicere a vânzării, sperând să facă rost de bani pentru a-și răscumpără diamantele. Între timp,  
Moscova decide să o trimită în misiune pe tovarășa Lena Yakushova, Ninotchka, să rezolve situația. 
Leon se îndrăgostește de ea și, din rigida bolșevică, îmbrăcată sărăcăcios și fără gust, o transformă 
într-o femeie elegantă și seducătoare. Dar și Swana îl iubește pe conte, iar pentru a-l păstra renunță  
la bijuterii. Din nou pe urmele celor trei camarazi, Ninotchka îl va reîntâlni pe Leon în Turcia, pentru a  
nu se mai întoarce niciodată în Rusia...” (sursa: Cinemagia)

Miercuri, 13 februarie 2013 „Magazinul de după colț” (ERNST LUBITSCH)
Magazinul de dupa colț este o comedie romantică regizată de Ernst Lubitsch, fiind una dintre 

cele mai bune zece ecranizări ale anului 1940. Scenariul a fost scris de Samson Raphaelson, fiind  
bazat pe piesa Parfumerie a lui Miklós László din anul 1937. În distribuție sunt actori precum James 
Stewart, Margaret Sullavan și Frank Morgan.

Klara Novak (Margaret Sullavan) se angajează la magazinul de cadouri al lui Hugo Matuschek. 
Între ea și Alfred Kralik (James Stewart), un alt angajat al Matuschek & Co., se dezvoltă o relație de  
antipatie și competitivitate încă de la început. Cei doi nu cunosc însă faptul că în tot acest timp se 
îndrăgostesc prin intermediul corespondenței secrete. Cea mai cunoscută adaptare a filmului este 
"Mesaj pentru tine" (1998) cu Meg Ryan și Tom Hanks. 

Miercuri, 20 februarie 2013 „Paradisul poate aștepta” (ERNST LUBITSCH)
Heaven can wait este un film de comedie american din anul 1943 produs și regizat de Ernst  

Lubitsch. Acest film reprezintă culmea carierei sale cinematografice. Scenariul a fost scris de Samson 
Raphaelson, fiind bazat pe piesa Birthday a lui Leslie Bush-Fekete. Coloana sonoră este semnată de 
compozitorul american Alfred Newman. Din distribuție fac parte actori precum Gene Tierney, Don 
Ameche și Charles Coburn. 

Henry Van Cleve se prezintă la porțile iadului unde află că este urmărit și evaluat îndeaproape. 
Satan - cea mai carismatică apariție a diavolului ca personaj din istoria cinematografului - îi spune că  
nu are fapte  atât  de condamnabile  încât  să  intre  în  Iad,  dar  Henry crede altfel  și  începe să își  
povestească viața, a cărei puncte cheie se află la zilele sale de naștere. La ce concluzie va ajunge 
Satan? Vă așteptăm să aflați! 

Miercuri, 27 februarie 2013 „Cluny Brown” (ERNST LUBITSCH)
Cluny Brown este un film din anul 1946 al cărui scenariu a fost scris de Samuel Hoffenstein și 

Elizabeth Reinhardt, fiind bazat pe un roman de Margery Sharp. Este ultimul film realizat de Lubitsch.
Cluny Brown este trimisă să muncească în poziţia de servitoare la  o casă din Anglia rurală.  

Ajunsă acolo, ea se împrieteneşte cu Adam Belinski,  un fermecător emigrant ceh. Ea devine, de 
asemenea, interesată de domnul Wilson, negustor. Belinski se îndrăgosteşte curând de ea şi încearcă  
să o convingă să nu se mărite cu Wilson. 

Ernst Lubitsch
Ernst Lubitsch (n. 29 ianuarie 1892 – d. 30 noiembrie 1947) a fost un regizor american. A fost un  

maestru al comediei sofisticate, construită pe două teme majore, sexul și banii, urmărind tribulațiile 
sentimentale ale unui cuplu sau triunghi amoros, operele sale purtând celebra „marcă Lubitsch”.  
Poate  cea  mai  plastică  și  mai  potrivită  caracterizare  a  universului  acestui  cineast  o  formulează  
regizorul Francois Truffaut: „Lubitsch este asemenea unui șvaițer în care toate găurile sunt geniale”.  
În 1947 obține Premiul  Oscar pentru „distinsa contribuție la arta filmului”.  Alte filme:  The Patriot 
(1928), The Smiling Lieutenant (1931), Trouble in Paradise (1932), To Be or Not to Be (1942).
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Ernst Ingmar Bergman
Ernst  Ingmar  Bergman  (n.  14  iulie  1918  –  d.  30  iulie  2007)  a  fost  un  regizor,  scenarist  și 

producător de film suedez, fiind descris de Woody Allen ca „probabil cel mai mare artist de film de  
la inventarea camerei de filmat”. Este considerat unul dintre cei mai influenți regizori de film a celei  
de-a  doua  jumătăți  a  secolului  20.  A  regizat  peste  60  de  filme  și  documentare,  dintre  care 
majoritatea le-a și scris. De asemenea, a regizat și peste 170 piese de teatru. 

Anthony Harvey
Anthony Harvey (n. 3 iunie 1931) este un cineast britanic care și-a început cariera în anii '50 ca  

un editor de film, editând 15 filme. Cariera de regizor și-a început-o în anii '60, realizând 13 filme,  
fiind cel mai cunoscut pentru The Lion in Winter (1968). Alte filme: Dutchman (1967), They Might Be  
Giants (1971), The Abdication (1974), Eagle's Wing (1979), Grace Quigley (1985).

Michael Curtiz
Michael Curtiz (n. 24 decembrie 1886 – d. 10 aprilie 1962) a fost un regizor maghiar-american,  

câștigător al Premiului Oscar. În primele sale filme era trecut ca Mihály Kertész sau Michael Kertész. 
A regizat mai mult de 50 de filme în Europa și peste 100 în Statele Unite, majoritatea clasice ale  
cinematografiei americane, cum ar fi  The Adventures of Robin Hood,  Captain Blood,  Dodge City, 
The Sea Hawk,  Angels with Dirty Faces,  Casablanca, pentru care a câștigat Premiul Oscar,  Yankee 
Doodle Dandy și White Christmas. A activat în perioada de glorie a studioului Warner Bros. din anii  
1930  și  1940.  A  avut  mai  puțin  succes  după  sfârșitul  anilor  1940,  când  a  încercat  să  devină 
producător și independent, dar a continuat să lucreze până aproape de sfârșitul vieții sale.

Howard Hawks
Howard Winchester Hawks (n. 30 mai 1896 – d. 26 decembrie 1977) a fost un regizor american, 

popular pentru filmele sale cu o gamă largă de genuri precum Scarface (1932),  Bringing Up Baby  
(1938), Only Angels Have Wings (1939), His Girl Friday (1940), Sergeant York (1941), The Big Sleep  
(1946),  Red River (1948),  Gentlemen Prefer Blondes (1953),  Rio Bravo (1959),  El  Dorado (1967). 
Genurile preferate de filme ale lui Hawks au fost comediile, dramele, S.F-urile, westernurile, filmele  
cu gangsteri și filmele noir. Howard Hawks a fost nominalizat la „Academy Award” secțiunea cel mai 
bun regizor în anul 1942 pentru filmul Sergeant York și a câștigat premiul Oscar în anul 1975. Pentru 
contribuția sa la dezvoltarea industriei cinematografice, Howard Hawks are o stea pe „Hollywood 
Walk of Fame” 1708 Vine street.

SCURTĂ RECENZIE LA BLOG
Ca să nu evit absolut necesara afirmație a echipei: „Clubul Cinefililor promovează prin activitățile  

sale filmul ca manifestare culturală consistentă.”  Aparent, primul și singurul lucru de care se oprește  
privirea este o imagine aleasă din ultimul film pe care echipa îl consideră demn de a fi postat pe  
blog. Mare greșeală totuși. Numai acele patruzeci și cinci de nume ale celor mai buni regizori din  
lumea întreagă răstoarnă toată teoria. Nu știu dacă realizarea blogului a pornit pe principiul simplu 
pentru toți (...), dar cu siguranță și-a atins scopul. Trebuie să recunosc, mai clar înseamnă mai bine.  
Echipa nu putea face mai mult în ceea ce privește design-ul, pentru că nu trebuia. Să nu uit de 
esența acestui tip de pagină web, de ceea ce o diferențiază de un site: dreptul la replică. Cred că 
este importantă această parte deoarece nu vorbesc de mult prea întâlnitul și clasicul deja „îmi place” 
ci adevărate teorii asupra filmului (și, ca să cinstesc puterea exemplului):  După dealuri, creația lui 
Cristian Mungiu, se bucură de niște comentarii interesante. De apreciat este baza de 
date  variată.  Vă  plac  filmele  chinezești,  coreene,  americane,  franțuzești?  Nicio 
problemă. Le veți găsi acolo. Cu o singură observație (și am îndrăzneala să cred că 
și alți vizitatori știu despre ce vorbesc): nu am întâlnit prea multe filme românești. 
Oricum, ce să spun mai mult? Nu mă credeți pe cuvânt și vizitați blogul. 

(Elena Mădălina Obreja LNI)
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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, Cinemagia sau IMDb selectate și traduse de 
Alexandru Pavel LNI
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Logica elefanților (Ciprian Vâlcan, Dana Percec)
Istoriile  excentricității  din  Logica  elefanților  adoptă  tonul  comentariului  pe 

două  voci,  simulând  (și  stimulând)  un  canon  care  dublează,  prin  reluare, 
recuperarea detaliului ca fiind princip(i)al. Fiziologiile devin ilustre, consecvența își 
expune aberația, apetitul pentru trecut este inevitabil patologic, iar neaoșismele 
curente rezonează, firește, cu globalizarea. Într-o logică elefantină, inteligența are 
a se vădi, chiar gigantesc, în nimicnicia „faptului divers “.

Supraabundența  concentrării  miniaturale  exacerbează  efectele  îngurgitării 
unei  muște ori  ale  studierii  timpului  liber al  felinelor  de casă.  Lenjeria  intimă 
necesită un tratament aristocratic, iar înjurătura și bătaia se sacralizează într-un 
univers în care guvernarea părăsește modelul pastoral pentru recursul la structuri 
galinacee. Textele lui Ciprian Vâlcan și ale Danei Percec surprind acest nesaț cu 
care lumea însăși pare a-și experimenta limitele, năucită parcă de proliferarea 
propriilor excese.

Attila Hunul. Teroarea barbară și prăbușirea Imperiului Roman (Christopher Kelly)
Attila Hunul – barbar nelegiuit și războinic legendar – a devenit, de-a lungul 

timpului,  întruchiparea  cruzimii  fără  limite.  Atacurile  sale  violente,  ca  un  val 
sălbatic al morții și distrugerii, au depășit hotarele Imperiului Roman. Teroarea a 
zdruncinat un imperiu care fusese creat prin cuceririle lui Iulius Caesar cu cinci 
secole în urmă. Cartea de față merge pe urmele adevăratului Attila Hunul. Pentru 
prima  oară  ne  este  dezvăluită  istoria  unui  om  politic  abil,  a  unui  strălucit 
comandant militar, care a profitat în mod surprinzător atât de puterea, cât și de 
slăbiciunea Imperiului Roman.

Călătorim, alături de Attila și de hunii lui, din stepele bătute de vânt ale Asiei 
până în bogata cetate Constantinopol, din pusta ungară până în câmpiile rodnice 
din Champagne, Franța.

Provocându-ne să medităm asupra ideilor pe care ni le-am format despre 
barbari și romani, despre imperialism și civilizație, despre teroriști și supraputeri, 
autorul  ne propune captivanta poveste a  unui  conducător  remarcabil,  care a 
contribuit la prăbușirea unui imperiu și a determinat reconfigurarea hărții Europei.

“De la Attila la Revoluția Ungară, miturile se dovedesc mult mai tenace decât 
istoria. Asta nu ne scutește însă de o lectură critică de felul celei, excelente, pe 
care  ne-o  propune  Christopher  Kelly;  dimpotrivă,  ne  obligă  la  o  asemenea 
disciplină a spiritului. Fără această lectură critică, ne delectăm cu basme, dar ne 
ignorăm adevărata identitate istorică.” (Prof. Univ. Dr. Zoe Petre)

Instigare la lectură
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Introducere în metodologia cercetării sociologice (Lazăr Vlăsceanu) 
Metodologia  de  cercetare  se  bazează  de  regulă  pe  cunoașterea  deja 

verificată și pe poveștile de succes dintr-un anumit domeniu. Acest fapt poate 
stimula activitatea de cercetare în cazul unora, dar riscă și să blocheze imaginația 
creatoare sau elaborarea de noi alternative teoretice în cazul altora. Urmărind să 
răspundă  cerinței  de  a  contribui  la  promovarea  unei  sociologii  cât  mai 
imaginative,  care  să  reflecte  configurările  societății  actuale,  volumul  propune 
analize  critice  și  abordări  alternative  ale  metodologiilor  sociologice.  Întrucât 
sociologia nu poate fi pe deplin independentă de alte științe sociale, abordările 
metodologice  prezentate  au  și  caracter  interdisciplinar,  incluzând  elemente 
comune  economiei,  științei  politice,  psihologiei  sau  istoriei.  Analizele  și 
informațiile prezentate sunt menite să ofere sociologilor – cercetători, practicieni 
sau studenți –, dar și celor care lucrează în alte domenii ale științelor sociale o 
sinteză  critică  și  o  deschidere  necesară  către  cele  mai  actuale  moduri  de 
construcție teoretică în sociologie și de acțiune practică în lumea socială.

Din cuprins:  Metodologia cercetării:  între teorie și  normativitate • Orientări 
ale  practicii  metodologice  •  Geneza  proiectului  metodologic  •  Referințe 
ontologice ale analizei sociale • Investigația empirică și analiza datelor • Implicații 
metodologice  ale  schimbărilor  unor  presupoziții  teoretice  •  Explicația  în 
sociologie. O abordare metateoretică.

Dosare metafizice. Reconstrucție hermeneutică și istorie critică (George Bondor) 
Lucrarea  investighează  istoria  sinuoasă  a  conceptului  de  metafizică,  de  la 

filosofii greci până la definitivarea acestui concept în cadrul școlii lui Wolff, atunci  
când el a devenit încheiat din punct de vedere formal. Sunt analizate principalele 
presupoziții și obișnuințe de gândire care constituie „logica” internă a metafizicii. 
Exact  acestea sunt  apoi  urmărite  în  cadrul  proiectelor  de critică  a  metafizicii, 
începând cu Kant  și  Hegel și  continuând cu filosofiile modernității  târzii.  Cele 
supuse criticii sunt pozitivitățile, identitățile și opozițiile, logica fundamentului și 
cea a reprezentării,  obsesia sistemului și a metanarațiunilor, nihilismul și falsele 
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