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Înainte de a pleca în excursie cu elevii, sau la un
concert,  concurs,  olimpiadă,  acțiune de voluntariat,
campanie de dezvoltare în diferite direcții a anumitor
aspecte care țin de comunitate, cercuri mai mult sau
mai  puțin  pionierești,  alte  activități  patriotice,  alte
activități legate de pierderea neinteligentă a timpului,
sau chiar  și  la  o activitate  ordinară de absenteism,
deci practic înainte de a face sau nu orice,  trebuie
procurată  notița  cu  instrucțiuni  de  folosire  și  este
musai să citim cu atenție lista cu efecte adverse. Acea
listă este dedicată întotdeauna mai ales persoanelor
care suferă de simptome de ușoară paranoia sau de
„sindroame” de mania persecuției sau sunt infestate
cu  virusul  teoriei   conspiraționismului  inter-galactic
(acesta  din  urmă,  din  păcate,  perfect  îndreptățit  și
fundamentat  epistemologic).  Cu toate acestea,  lista
de  efecte  poate  fi  utilizată  cu  succes,  poate  fi  un
reper  vital,  mai  ales  atunci  când propriul  organism
reacționează  într-un  mod  cu  totul  și  cu  totul
neașteptat.

Am însoțit două eleve plus încă una și încă una la
un  concurs  județean  de  cunoștințe  generale  și
momente  artistice  și  ceva  nu  mi-a  căzut  bine  la
stomac – cel puțin vreo câteva dintre felurile servite.
Sau o fi fost numai unul, gen salată boeuf sau ghiveci
oriental  de  legume  românești?  Fiecare  concurs
trebuie  să  aibă  un  câștigător.  Regulamentele  sunt
făcute  întotdeauna  pentru  a  fi  interpretate  sau
încălcate.  Just.  Atunci  când  ele  sunt  încălcate  nu
înseamnă  că  natura  umană  este  una  infractoare,
nuuu...,  ci  pur  și  simplu,  e  doar  așa,  un  pic
imperfectă,  iar  atunci când un sistem eșuează,  e  o
lecție  frumoasă  pe  care  ne-o  dăm  de  fapt  nouă
înșine și trebuie să mulțumim Creatorului fiindcă ni se
dă  șansa  să  facem  lucrurile  mai  bine.  Long  Live
Human Nature!

Nu cred că la un concurs de cunoștințe generale,
cu  sala  plină  de  elevi  de  liceu,  este  în  regulă  ca
prezentatorii să facă glume cu aluzii mai mult sau mai
puțin fine la viața sexuală. Poate așa trebuie ca să fii
în trend, mai ales că programele TV merg în aceeași
direcție, poate eu sunt cel care greșește, fiind absolut
demodat.  Hm...  Anumite  lucruri  trebuie  să  rămână
învăluite în mister. Altele însă nu pot pentru ca să le
uit. Măsuri în contra? Numai bunul Dumnezeu le știe.

O să scriu niște scrisori imaginare, după modelul
lui  Paler,  eventual  chiar  utilizând  aceleași  căsuțe
poștale și  aceeași  destinatari.  Poate cineva o să-mi
răspundă  la  o  problemă  care  mă  frământă  de  o
vreme. Dacă lucrăm cu oameni tineri, și încercăm să-i
educăm, nu ar trebui oare să-i expunem la cultură?

Chiar  este  necesar  să ne coborâm,  în  prezentările,
expunerile  și  medierile  noastre  la  ceea  ce  presu-
punem a fi „nivelul lor”? Acest tip de acțiune nu este
de fapt cea care îi îndobitocește? Dacă îl consideri pe
un seamăn al tău incapabil sau nevolnic sau slab de
înger,  oare  nu-l  determini  chiar  tu  să  fie  așa,  nu-i
indici direcția?

Mă  întreb:  eu  cum  mai  apar  în  fața  copiilor
vorbindu-le despre Borges, Cortazar, Llosa, Marquez,
Calvino, Kundera, Brâncuși, Chopin, Platon ș.a. dacă
ei sunt expuși în restul timpului la experiențe pe care
nici măcar nu am curajul să mi le imaginez? Eu ce-i
spun lui Einstein, dacă o să mă întâlnesc vreodată cu
el? Dragă Albert, la ce te-ai mai deranjat atât când
noi,  la  distanță  de vreo câteva zeci  de  ani,  nu ne
pricepem la nimic altceva decât să grohăim în culisele
teoriei  continuumului  spațiu-temporal,  și  să  ne
pipăim cu gândul și cu vorba, uitând că hainele, de
orice tip ar fi ele, au fost inventate să acopere, nu să
dezvelească?

Schimb un pic, parțial, vorba. „Atlasul de mitocănie
urbană”, proiectul inițiat de Radio Guerila, are așa de
multe  pagini  în  ediția  românească  că  întrece
Enciclopedia Britannica, iar țărișoara noastră a rămas
cu ecosistemul chel de la câți copaci am tăiat numai
ca să edităm atlasul, într-un efort disperat de a nu ne
îneca în oceanul faunei  autohtone.  Noroc că hârtia
plutește, dar viermuiala și foșgăielile abisului nu dorm
nici noaptea și nici vara. Mărturisesc - eu vara dorm,
și o fac bine, consistent,  cu gura plină de înjurături
intelectuale la adresa „animalelor” și cu mintea plină
de poezii scoase din pălărie. Și fruntea mi-e senină,
chiar dacă are deja riduri. 

Și „apropos”, vis-à-vis de specimenele de la noi –
oare există în vreo limbă un vocabular mai complex și
mai diversificat,  pentru segmentul  acesta,  decât  cel
românesc?  Luați  aminte:  mitocanul  de  birou,
cocalarul de trafic, mârlanul de Dorobanți, bădăranul
de  cinematograf,  gherțoiul  de  bloc,  ghiolbanul  de
galerie,  mogâldanul  de  pază,  țăranul  de  mall,
țopârlanul  de transport,  trelingarul  de colțul  străzii,
valutistul de trotuar, indolenta de magazin, pițipoanca
de companie, îngalatul de gym, necioplitul de șantier,
agariciul  de coloană,  ciumetele  de parcare,  mojicul
de trotuar,  pomanagiul de campanie ș.a.m.d. Susțin
cu toată puterea cuvântului meu „demersul de bun-
simț” al Radio Guerilla. Vă recomand să vă procurați
Atlasul, ca să știți de ce să vă feriți. Și rugați-vă să nu
se fi scris despre voi acolo.
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Pășesc  precum  Moise,  despicând  apa  sâmbetei
(niciodată nu am înțeles de ce nu vorbim despre o
apă a vinerii de exemplu...) atunci când încerc să mă
descotorosesc de apendicii vanității ori de traumele
clișeizate ale naivității mele ingrat de tânără. Gândesc
că, dacă mustățile ar fi făcut parte din anatomia mea
nucleară, poate că le-aș fi împletit sau le-aș fi pus pe
bigudiuri fără teama ridiculității situației în sine, căci în
adâncurile feminității mele, am resimțit acuta nevoie
combatantă  de  a  mă  revolta  vis-à-vis  de  misogi-
nismul  universal,  care  întrerupe  sarcina  de  propo-
văduitor  al  artei scrisului  la femei.  Dar văd că iar
m-am lăsat pradă detaliilor și că am deviat deja, în
baza nu știu câtor grade, de la muzicalitatea mitică
de  purtare  a  sâmbetelor  pe  picioarele  lui  Moise,
tentată fiind de nuanțele picarești la care simțul meu
critic, pe cale să fie descoperit nu poate renunța încă.

Adevărul e că mustățile, dacă m-ar fi luat de mână
ca în desenele animate, ar fi trebuit să aparțină unui
guru,  iar  eu  să  par  o  Maitreyi  somnambulică  în
iubirea  ei?  Mai  bine-o  cosânzeană  locală,  purtând
jeanși  și  hanorac,  că  tot  e  vorba  de  promovarea
valorilor  autohtone.  Îmi  iau  așadar  ținuta,  încerc
(nereușit)  să  fac  pe  cosânzeana  și  plec  vorba
cântecului sau a poeziei pălărisciene, la vânătoare de
principii;  cale  lungă  să-mi  ajungă  (vreo  câțiva
kilometri  până  la  cea  mai  apropiată  reședință  de
județ). Și voi fi poate amendată de nuș`ce consiliu al
audio-vizualului pentru îndrăzneala de a introduce în
alegoria basmului meu, spasme de imagini șocante,
care vor ataca inteligența (?) multora...

Nostalgia cu efecte lacrimogene îmi pietrifică doza
de conștient cu care am fost hărăzită,  la gândul că
toată mascarada ce mi-a fost trecută prin senzitivita-
tea vizuală  și  auditivă  deopotrivă,  și-a  adus  contri-
buția în traumele mele privind contemporaneitatea;
lăsând  „filosofeala”  deoparte,  manifest  convingerea

că multă  vreme mă voi  ține la  distanță de partici-
parea la astfel de „show-uri”.

Și-aș fi acuzată de intenție grotescă de-aș încerca
o descriere amănunțită a imaginii pestrițe cu care am
rămas,  legat  de  ceea  ce  s-a  întâmplat.  Luptele
greucenești  cu  balauri,  căpcăuni  și  alte  personaje
fabuloase mi-ar fi părut „apă de ploaie” (dacă tot e
vorba de apetitul pentru limbajul informal). Încă mă
gândesc dacă  nu cumva denumirea de  „căpcăun”
n-ar caracteriza întocmai populația țintă.

Pentru a evita acuzațiile pe tema vreunei forme de
egoism (din gama variată de sortimente pe care le
dețin), voi rezuma în maniera „doar o vorbă să-ți mai
spun”, faptul lamentabil căruia m-am (ne-am) supus
cu bună știință. Am văzut mulți feți-frumoși, dar care,
iertată fie-mi exprimarea, erau frumoși și... cam atât,
astfel  încât  dacă  le  priveai  albastrul-azur  al  ochilor
dădeai  inevitabil  de  găuri  negre  și  de  cataclisme
înfiorătoare.  Am văzut  fete  (nu  știu  cum ar  putea
suna  femininul  lui  Făt-Frumos,  așa  că  renunț)  nu
frumoase ci, ca să citez inteligent, „frumi de tot” care,
în ciuda înălțimii lor, au confirmat zicerea (cu conotații
nu foarte  decente)  „mică-mică  da`  ridică...”  și  care,
dintr-o  delicatețe  excesivă  au  simțit  nevoia  să-i
domnească pe toți (chiar dacă aceștia și-au evaporat
existențele, cu mult înainte ca ele să se fi născut). S-a
vorbit astfel despre un oarecare „domnul Ceaușescu”,
fapt  care  a  trezit  în  mine  regretul  de  a  nu  mă  fi
adresat la timpul cuvenit cu dumneavoastră „domnu-
lui Eminescu”, „domnului Shakespeare” etc..

Și-aș  fi  trăit  fericită  poate  nu  până  la  adânci
bătrâneți,  dar  mi-aș  fi  purtat  în  continuare  insigni-
fianța pe meleaguri nebănuite, de m-aș fi abținut de
la  rememorarea  „spectacolului  de  tristă  amintire”;
remarca  unică,  poate  imatură,  de  care  mă  simt
capabilă ar surprinde un suspin ancorat în străfunduri
toracale, după grăitorul râsu`-plânsului...
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Din  a  doua  jumătate  a  patului  meu  semi-
procustian, lumea se vede ca o contuzie cineastă, ca
o  frângere  a  barierei  femurale  poate?  (vorbesc
despre lumea mea, la tine nu știu cum se mai ivesc
lucrurile).  Tărăgănez  un  veac  (nu  de  singurătate)
utilizarea zicerii „contuzie cineastă” și mă gândesc că
poate  ar  fi  fost  mai  bine  să  o  numesc  „filmotecă”
(care înseamnă după mintea mea un fel de colecție).
Nefericita de mine n-a părut a avea vreodată lucruri
comune cu limba filmului, dar așa nefericită cum m-a
văzut, lumea s-a grăbit să-mi reproșeze că-mi pictez
mult prea mult realitatea în dramatism, că fac scenarii
etc., dar i-aș întreba cu toată civilitatea de care sunt
capabilă: așa de mult semăn eu cu Mr. Caragiale, cel
descris de Maiorescu?

Ce-i  drept,  îmi cam place să inspir  aerul  prăfuit
emanat  de  străzile  plouate,  care,  de  atâta  amără-
ciune sufletească, și-au încrustat pe mărul lui Adam
sprâncene de milog; îmi place să iubesc bulevardele
pe care, din cauză că nu există,  nu le pot traversa
excesiv,  dar  atunci  când  o  fac,  devin  foarte
imaginativă și  alătur  pavelelor  câte-un supermarket
din care ies fețe fericite că și-au făcut plinul; îmi mai
place să-mi cumpăr lucruri frumoase, de care nu mă

simt demnă, pe care le deplâng și pe care le dăruiesc
în  ultimă  instanță,  celorlalți  (fără  vreo  mușcătură  a
remușcării  ulterioare),  dar  asta  e  o  cu  totul  altă
poveste…

Și cum să nu fiu asemănată cu nenea Iancu, dacă
mustățile îi atârnă promiscuu pe urechile mele și dacă
amândoi  iubim același  Eminescu? Eliberându-vă de
melanjul  faptului  meu divers  simplist  (unii  i-ar  zice
simplu),  mai bine vă declar onest că n-am venit să
susțin un discurs, iar Gabriel Garcia Marquez m-ar fi
îndreptățit  necondiționat.  Și-atunci? Ei și-atunci,  nu-
mi  place  când încep ceva  fără a  avea certitudinea
reperelor privind o oarecare continuitate (ca acum de
exemplu) și când pantofii mei, din nu știu ce fel de
revoltă,  rod  pietre  asfaltice,  bătătorite  de  toți  sau,
după caz, rod câte ceva din insignifianta mea făptură
până  fac  bătături.  Dacă  tocurile  de  care  am atâta
nevoie,  mi  se  cufundă în  același  asfalt  pe timp de
vigilență  tropicală  (în  traducere  liberă,  ploaie  sau
căldură), atunci ajung la forme notorii ale disperării,
căci cel mai urât mi-e să-i aud pe ceilalți: „dar tu ești
frumoasă exact așa cum ești”.

...colecția  de  filme  (imaginații  dezmembrate  ale
mele) nu cuprinde nimic din tentele „fine” ale teleno-
velismului uman și anulează irevocabil,  cu o fericire
sadică, americanismul ludic al acțiunii pe un singur fir
estetic...  dar  include,  printre  altele,  o  pasiune  nou
descoperită a mea pentru (filmele de) artă...
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La Librăria Humanitas de la Cișmigiu a avut 
loc  marți,  2  aprilie,  ora  19.00,  o  întâlnire  cu 
Lucian  Boia.  Scriitorul  a  susținut  o  lectură 
publică  la  avanpremiera  volumului  „Sfârșitul 
Occidentului? Spre lumea de mâine". Nu m-am 
dus  pentru  că  mi-ar  plăcea  evenimentele 
mondene, nici pentru ocazia de a întâlni oameni 
dotați  cu  o  serie  de  abilități  perfect  integrate 
de... socializare, ci pentru că am vrut să îl aud 
vorbind. Deși ar putea vorbi pretențios, el nu o 
face.  L-ai  putea asculta  ore întregi  și  nu te-ai 
plictisi,  mai  ales  atunci  când  te  trezește  din 
profunzimea cuvintelor sale cu o doză subtilă de 
ironie și sarcasm.

M-a amuzat să văd cum a fost respectată și 
de această dată tipologia oamenilor care vin la 
acest  gen  de  eveniment:  seria  de  "nodding 
puppies" din primul rând, care aprobă tot și râd 
la toate glumele, instigatorul de 70 de ani care 
nu mai termina cu întrebările despre Dumnezeu 
și care ar fi  părerea Lui despre carte, doamna 
care  se  descălța,  copleșită  fiind  de  discuțiile 
filosofice,  dar  și  tânărul  din  ultimul  rând  ce 
aproba cu  consecvență: „Da, sunt  de acord!". 
N-am niciun regret decât acela că am ajuns la 
un  grad inimaginabil  de toleranță,  nemotivată 
aici.  Mai  rău e că foarte puține și  doar rigide 
sunt măsurile aplicabile în cazul unui asemenea 
diagnostic. 

„Așa  ne-a  fost  dat:  să  trăim  o  epocă  de 
răscruce. Fascinantă sau derutantă, în funcție de 
percepția și gradul de adaptabilitate ale fiecărui 
individ.  O  istorie  se  încheie  și  o  alta  prinde 
contur.  Nu  este  sfârșitul  lumii,  dar  e  ceva  ce 
oarecum îi seamănă: sfârșitul unei lumi. O lume 
apune și se întrevăd, ca prin ceață, contururile 
nedeslușite ale unei lumi noi. “(Lucian Boia).

Poate  că  a  fost  de  vină  inspirația  mea 
furibundă  pentru  ceea  ce  a  urmat  sau  doar 
norocul unei zile de marți, oricum ar fi, nu mai 
are  relevanță  în  momentul  de  față,  întrucât 
finalul nu a fost cel sperat. Ca la grădi', ne-am 
adunat  cu  toții  într-un  șir  și  ne-am  așteptat 
rândul  pentru  sesiunea  de  autografe.  Nu-mi 
doream  nimic  decât  răbdarea  tenace  de  a 

merge până la capăt, cu toate că domnișoara 
din fața mea era atât de entuziasmată, de parcă 
ar  fi  câștigat  concursul  de  croșetat  „Jacheta 
Flower  Power”,  dar  în  pofida  curiozității  mele 
pentru ciudatele ei manifestări, am fost distrasă 
de  prezența  lui  Gabriel  Liiceanu,  care  mi-a 
refuzat tentativa de interviu într-o manieră atât 
de delicată și subtilă, încât nici nu m-am putut 
supăra, dar indubitabil motivul a fost unul cât se 
poate  de  obiectiv:  lipsa  cafelei...  Ce-i  drept, 
trebuie să recunosc că am fost onorată să fiu în 
prezența maestrului, cu toate că din ziua aceea 
urăsc cafeaua... Brazilia, urât acolo. Am aflat cât 
de curând și  de dubla personalitate a domni-
șoarei din fața mea, ce nu câștigase concursul 
de croșetat letargic, știu, ci  dorea să îl  intervi-
eveze pe Lucian Boia. „Îmi pare rău, nu. Poate 
cu altă ocazie" și  m-a frapat cum zâmbetul  ei 
angelic  s-a  transformat  într-unul  atât  de 
prefăcut,  clar  malițios,  atunci  când  a  părăsit 
„scena”.  Fiind  martoră  la  masacru,  am  fost 
cuprinsă de o  mâhnire stupidă,  da,  pentru  că 
penibilul mi-a invadat retina și ajunsesem să mă 
gândesc doar cum să fug și să-mi înghit scopul 
- trăiesc într-o lume efemeră. Cu toate acestea, 
mă  provocaseră  citatele  suculente  din  Mark 
Twain sau...  sau Jules Verne sau vreo feministă 
din  secole  străvechi,  citate  rostite  de  o  voce 
pițigăiată  din  spatele  meu,  ce  încerca  să-și 
sublinieze  într-o  manieră  exacerbat  de  subtilă 
calitățile de orator; adrenalina mi-o luase razna 
când auzeam aberații  de o asemenea natură, 
prin  urmare curajul  meu parcă băuse RedBull. 
Sună  foarte  dramatic,  presupun,  dar  luptele 
interioare nu se termină niciodată atunci  când 
doresc  eu.  A durat  un  minut,  de  fapt,  68  de 
secunde și a acceptat să îmi acorde interviul. Mă 
gândeam că a remarcat latura mea culturală și 
spiritualitatea ce iese la iveală în mod strategic 
doar în anumite situații, dar... Cred că a acceptat 
pentru că am început cu faptul că mâine urma 
să  fie  ziua  mea  de  naștere.  Și  cum legile  lui 
Murphy nu dorm niciodată, trebuia să intervină 
ceva, altfel nu ar mai fi fost soare a doua zi și 
pisica nu ar mai fi căzut în 4 picioare, ci în 3. Prin 
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urmare,  având  în  vedere  că  stima  de  sine  a 
unora  ajunge  până  la  cel  mai  înalt  punct  al 
Oceanului  Planetar,  inteligența  este  definitiv 
fixată în Groapa Marianelor, iar principiile vin cu 
economie,  doamna  X  s-a  văzut  nevoită  să 
oprească  interviul,  din  motive  cunoscute  doar 
de ea.  M-a oprit cu cea mai mare delicatețe, 
expunându-mi  în  mod  diplomatic  motivele 
pentru  care  nu  mai  pot  continua  șirul  de 
întrebări, deci nu vă gândiți că din privirea ei se 
vedea  cum  vrea  să  mă  arunce  pe  geamul 
rotund, destul de subțire, al librăriei Humanitas, 

nu, nu. Și mă gândeam că e vorba de dreptul de 
a  respira  altfel  decât  la  ideea  obstructivă  a 
împărtășirii spațiului cu un element de o dulce 
falsitate.  Menționez  că  subiectul  se  pretinde 
greu de atins, fără a conștientiza că este și greu 
de dorit. Și că... lasă. De dorit. Și câte altele. Și 
înainte să fiu alungată, poftită afară de fapt, am 
avut  ocazia  să  mă  înclin  în  fața  răbdării 
domnului Lucian Boia și să îi ascult părerile cu 
privire la ceea ce este frumos redactat mai jos. 
Mi-e jenă de lipsa mea de obiectivitate, sau nu?

Andelija  Milaš: Ce  v-a  atras  spre  studierea 
trecutului?
Lucian  Boia: Asta  este  o  întrebare  destul  de 
complicată.  Ce  pot  să  spun  e  că  am  fost 
pasionat  de  istorie  încă  de  când  eram  copil, 
poate  și  din  cauza  mediului  din  familie.  Am 
povestit lucrurile astea într-o carte pe care am 
scos-o cu un fost student, Eugen Stancu, o carte 
ce  spune istoriile  mele și  acolo  îmi  povestesc 

viața, inclusiv copilăria, și faptul că, eu știu, am 
trăit într-o casă cu foarte multe lucruri vechi, cu 
o mulțime de cărți vechi din biblioteca bunicului 
și probabil  pentru că mama mea se ocupa de 
studii  de litere,  se ocupa cu literatura română 
veche, deci cred că au fost mediul și decorul din 
familie, ca să zic așa, care au contat foarte mult. 
În  rest,  de  când  mă  știu  pot  spune  că  sunt 
preocupat de istorie.

s o c i o m a n i a

1010

i s t o r i a  a l t f e l

LUCIAN BOIA - UN ISTORIC ALTFEL (prof. Lucian Sava)
Istoricul bucureștean Lucian Boia este, cu siguranță, astăzi, cel mai controversat istoric român și aceasta pentru că scrisul 

său depășește (respectând) canoanele muzei Clio, intrând în sfera filosofiei istoriei și a psihologiei sociale. Născut în 1944, 
într-o familie care i-a infuzat o temeinică cultură anticomunistă, Boia a traversat perioada de până în 1989, nefăcând 
concesii majore, strecurându-și munca de cercetare în domenii mai puțin expuse ideologic. Desigur, nu este singurul, doar 
că în cărțile sale, indiferent de regimul politic, detectăm continuitate în preocupări, în sens larg, și aceeași analiză 
minuțioasă, plăcută lecturii, prin care își respectă și incită cititorul.

Lucian Boia și-a început cariera universitară în 1967. Între 1980 și 1983 a fost secretar general și vicepreședinte (1983-
1990) al Comisiei Internaționale de Istorie a Istoriografiei. În prezent, este profesor la Facultatea de Istorie a Universității 
București, publicând constant în mai multe țări europene. Notorietatea și-a obținut-o în perioada postdecembristă prin 
lucrările care au reanimat discursul istoriografic românesc, contribuind substanțial la crearea unui cadru nou de 
manifestare. 

Un reper indubitabil rămâne cartea Istorie și mit în conștiința românească,  apărută în 1997, în care, cu dezinvoltură și 
simț critic, Lucian Boia invită la redefinirea istoriei naționale așezând în fața poporului român o utilă oglindă postcomunistă. 
Nu toate analizele demitizante ale profesorului Boia au fost construite cu rigoare științifică; probabil nici nu și-a propus asta. 
Unele aprecieri mai îngroșate au fost sancționate prompt, un fertil dialog cultural prinzând contur prin „răspunsul” 
medievistului clujean, Ioan Aurel-Pop care a sintetizat critica colegilor de breaslă prin apariția din 2002, Istoria, adevărurile 
și miturile.
Dincolo de disputele specialiștilor, dublate de corul „laicilor”, demersul lui Lucian Boia rămâne util, cu toate posibilele 
stridențe. Demitizarea istoriei naționale nu înseamnă reinventarea ei ci, mai degrabă, cheia unei mai profunde cunoașteri. 
Adept al sincerității și al de-complexării de orice tip, Lucian Boia inițiază de câțiva ani buni un veritabil proiect pedagogic 
național prin care dorește să le ofere românilor șansa înțelegerii propriei istorii și să le încurajeze devenirea.

Interviu cu LUCIAN BOIA
„Să  îndrăznești  să gândești și să te exprimi altfel decât cei mai mulți nu e o chestiune pe care să 
și-o poată permite oricine, chiar și într-o societate democratică.”  (Lucian Boia, România liberă din 
12 iunie 2009)
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Care considerați că este cea mai fastă perioadă 
din istoria României?
Cea  mai  fastă  perioadă  e  totuși  perioada  de 
după 1859, când s-a făcut România (înainte nici 
nu  exista  România)  și  în  special  perioada  lui 
Carol I - probabil că aceasta este cea mai bună, 
cea  mai  liniștită,  de  progres,  poate  nu foarte 
rapid,  dar  de  progres  real,  ritmic,  sigur  și  cu 
multe  probleme  în  urmă.  Dacă  e  să  aleg  o 
perioadă, aș spune că cea a lui Carol I.

Considerați că s-a greșit în '89?
În mod fundamental nu s-a greșit, pentru că am 
scăpat de comunism, cum să spun. Greșeala, nu 
știu  dacă  îi  putem  spune  greșeală,  a  fost 
incapacitatea societății  românești de a se dez-
băra mai repede de relele și de urmele comu-
nismului,  deci  la  noi  tranziția  a  fost  foarte 
anevoioasă, însă oricum ne-am câștigat liberta-
tea, am câștigat enorm. Cei care am trăit înainte 
de '89 ne dăm seama de marea diferență între 
ce e acum și  ce a fost atunci,  deci  sunt sigur 
întârzieri, sunt greșeli, sunt lucruri multe care nu 
merg  bine  în  România,  dar  totuși  1989  a 
însemnat intrarea într-o nouă epocă, incompa-
rabil mai bună decât comunismul.

Ce părere aveți despre prezența intelectualului 
în spațiul public?
Eu cred că intelectualul nu trebuie... dar sigur că 
fiecare face cum crede de cuviință, dar eu nu-l 
văd foarte  bine pe intelectual  intrat  în  spațiul 
public. Consider că rolul intelectualului este un 
rol  critic  în societate.  Să nu fie el  însuși  actor 
politic,  dar  să  urmărească  cu  atenție  ce  se 
întâmplă în societate și să critice tot ce este de 
criticat... Cred că ăsta este rolul intelectualului.

Considerați  că  putea  un  intelectual  conviețui 
cu sistemul unei Românii comuniste?
Intelectualii  au  conviețuit,  cum să  spun,  și  au 
încercat  să-și  manifeste  măcar  un  gram  de 
libertate și în epoca comunistă. Toți cei de astăzi 
care avem o anumită vârstă, am fost intelectuali 
și sub comuniști și a trebuit să ne descurcăm... 
(Râde)

Descrieți-mi România din prezent.
România din prezent... Este o țară ce are multe 
întârzieri,  care  nu  merge  suficient  de  bine, 
ținând cont de potențialul ei, care ar fi totuși mai 
ridicat. Pot spune că este o țară ce trebuie să-și 
găsească drumul și acesta este unul European, 
altul nu există.
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Dintre lucrările publicate înainte de căderea comunismului menționăm: Eugen Brote 
(1850-1912), Editura Litera, 1974; L'exploration imaginaire de l'espace, La Découverte, 

1987; La fin du monde, La Découverte, 1989; Relationships between Romanians, 
Czechs and Slovaks (1848-1914), translated by Sanda Mihăilescu, Editura Academiei 

R.S.R., 1977.
Cu impact major a publicat: Miturile comunismului românesc, Editura Universității din 

București, 1995; Două secole de mitologie națională, Editura Humanitas, 1999; 
Mitologia științifică a comunismului, Editura Humanitas, 1999; România, țară de 

frontieră a Europei, Editura Humanitas, 2002; Capcanele istoriei. Elita intelectuală 
românească între 1930 și 1950, Editura Humanitas, 2001; De ce este România altfel?, 

Editura Humanitas, 2012.
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În perioada 31 mai - 2 iunie, s-a desfășurat în Iași cea de-a XIV-a ediție a evenimentului Târgul Meșterilor Populari,  
pe  Pietonalul  Ștefan  cel  Mare,  vis-à-vis  de  Palatul  Culturii.  La  eveniment  au  participat  80  de  meșteri  populari  din 
aproape  toate  zonele  etnografice  din  România,  dar  și  din  Republica  Moldova,  prezentând  tradiții  din  domenii  
fundamentale ale artei și tehnicii populare, precum prelucrarea lemnului, olăritul sau cojocăritul. Târgul a fost organizat  
de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași - Muzeul Etnografic al Moldovei, în parteneriat cu Primăria Municipiului  
Iași, Asociația „ART Meșteșugurile Prutului”, Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Centrul de Informare Turistică Iași,  
Asociația Meșterilor Populari din Moldova și Asociația STEP in Tourism Iași.

Andelija  Milaš:  Ce  beneficii  apar  prin 
participarea la astfel  de expoziții,  atât  pentru 
dumneavoastră, cât și pentru vizitatori?
Dan  Horgan: Beneficiile  ar  fi:  în  primul  rând, 
promovarea tradiției populare, pentru asta ne și 
zbatem; am onoarea să coordonez două cercuri 
de  meșteșuguri,  unul  se  numește  „Să  redăm 
tradiția” și  este  făcut  împreună  cu  asociația 
astronomică Sirius, clubul UNESCO de la liceul 
teoretic „Mihai Eminescu”; al doilea este „Tradiția 
încotro?” -  făcut la cercul militar din Bârlad, în 
care încercăm și nu numai că încercăm, dar și 
reușim - prin manifestările la care am luat parte 
și prin premiile cu care am putut să ne întoar-
cem  de  la  toate  manifestările.  Ultima  dintre 
manifestări a fost la Muntenii de Sus - o tabără 
concurs de creație de la care ne-am întors cu 
trei locuri: locul I la icoană pe sticlă, locul II  la 
icoană pe sticlă și locul I la icoană pe vatră. Iar 
bucuria  noastră  și  beneficiile,  ca  să  spun  așa, 
sunt și promovarea noastră ca meșteri populari.

Ce  credeți,  noi  ne  raportăm  diferit  la  cultul 
tradiției  în comparație cu alte țări? 
Aici  pot  să  spun  că  e  bună  întrebarea.  Noi 
mergem mult pe lucru manual, ceea ce străinul 
prețuiește  foarte  mult.  Într-adevăr,  e  un  lucru 
bun a  nu copia tradiția  unui  popor,  ci  a  face 
ceea ce făceau strămoșii noștri, cu toate că prin 
unele părți nu suntem înțeleși, iar lucrul acesta 
ne supără,  ne doare,  ca să spunem așa.  Deci 
chiar  ca  români  nu  ne  putem  prețui  cultura 
noastră tradițională, dar prin meșterii care sunt, 
prin meșterii care continuă și prin micii meșteri 
care fac această tradiție să dăinuie, noi spunem 
că  suntem unici  totuși  în  tradiție  și  popor.  Și 
spun că, dacă ne gândim că avem de exemplu 
o mască care datează de peste 2000 de ani, de 
pe timpul dacilor... Dacă aș fi răspuns doar prin 
asta, scurtam foarte mult răspunsul.

Un intelectual  se raportează diferit  la tradiție 
față de un om obișnuit?
Depinde... Sunt oameni și oameni. Dacă am fi cu 
toții  la  fel  nu  ar  mai  fi  picanteria  asta.  Sunt 
oameni care într-adevăr trec doar așa de fațadă, 
spunând:  „foarte  frumos”,  cu  un  zâmbet,  dar 
efectiv nu-i interesează. Nu toți oamenii pot fi 
medici, nu toți oamenii pot fi plugari.

Care este gradul de receptivitate manifestat de 
tineri în ceea ce privește tradiția? Se constată 
un ușor dezinteres în ceea ce îi privește?
În unele cazuri ar fi doar prin alterarea tradiției, 
deci nu vorbesc aici despre acest târg, dar sunt 
târguri de meșteri populari la care iau parte acei 
așa-ziși  meșteri,  care  efectiv  cumpără  niște 
produse sau niște semiproduse finite, ca să spun 
așa, le aduc oarece valoare și apoi, bineînțeles, 
că  le  dau  la  un  preț  foarte  mic  și  eu  zic  că 
tocmai asta nu este corect. În tradiția populară, 
spre exemplu, icoanele, măștile nu sunt date cu 
lac, pentru că țăranul român nu avea lac, avea 
doar ceară, deci ele erau doar cerate. Una este 
să vii cu o icoană care are două, trei straturi de 
lac și  o altă chestie ar fi  ceara... Cum am mai 
spus, meseria mea este de restaurator de artă, 
specializare lemn etnografic,  iar când vreau să 
fac o icoană, icoana mea pe sticlă are ceea ce 
nu am văzut la multe icoane, are fund de ramă. 
Fundul  de  ramă  în  trecut  se  făcea  din  niște 
scândurele foarte subțiri, genul șiță, care țineau 
loc de dos de ramă, iar la mine aia este un PFL 
mai  subțire,  nu  e  prins  în  cuie  pentru  a  nu 
deteriora stratul pictural și nici suportul care este 
sticlă;  are dublu rol,  de suport și  de protecție, 
este prins doar în niște holșuruburi. Deci icoana 
are  fund  de  ramă,  respect  tradiția.  Icoana de 
vatră pare mai copilăroasă, fiind făcută de copii. 
Icoana  de  vatră  era și este banală. O bucată 
de lemn  care  trebuia  doar  să apere hornul de 

1313

Ghidul de 
interviu a fost 
realizat de
Cristina Alexandrescu 
Andelija Milaš
Elena Obreja

LN
I

Andelija M
ilaš

s o c i o m a n i ae t n o l o g i e  &  f o l c l o r

primăvara  2013



duhurile  necurate și  să  protejeze  casa  de foc, 
ăsta era rostul ei. Lumea o percepe, în special 
tineretul preferă să meargă la o chestie care este 
foarte ieftină și are mai mult darul de a strica 
piața. Cum ar fi, în portul nostru țărănesc, să in-
cludem o șapcă... Am strica portul.

Am întâlnit oameni care văd arta și tradiția ca 
pe două lucruri diferite, între care nu se poate 
stabili nicio legătură. Ce răspuns le-ați da?
Nu e  vorba de...  Mai  bine să nu aruncăm cu 
noroi în niște oameni care poate sunt diletanți, 
dar  totuși  doresc  să  facă  ceva.  Mai  mergând 
totuși  pe  la  târguri,  mai  stând  de  vorbă  cu 
adevărații  meșteri  populari,  eu  cred  că  pot  fi 
aduși  pe calea  cea bună.  Mai sunt și cei care 
n-au - cum se spune la noi - nici în clin, nici în 
mânecă și care vor doar un profit rapid - dar nu 
cred  că  este  și  sigur  pentru  că,  dacă  vinde 
astăzi, este posibil la viitorul târg să nu mai fie 
chemat. Deci ce să le spun? Să încerce să urme-
ze tradiția – deși știm bine că tradiția în ziua de 
astăzi trebuie să o luăm un pic și după moder-
nism, deci trebuie să o mai cizelăm. Dar ... Cum 
ar fi să pictăm o icoană bizantină fără a respecta 
canonul? Deci există un canon strict. Așa este și 
cu  tradiția.  Cu  o  icoană  de  sticlă  este  mai 
simplu, putem să ne abatem de la canon, totuși 
trebuie să respectăm anumite reguli.

În ultima perioadă s-a întâmplat  un fenomen 
interesant,  oamenii  aparținând mediului  rural, 
influențați, să spunem, de pătrunderea tehno-
logiei,  chiar  și  în  locurile  cele  mai  izolate, 
renunță la utilizarea obiectelor tradiționale, în 
timp  ce  oamenii  de  la  oraș  încep  să-și  dea 
seama de adevărata valoare pe care acestea o 
au. Care a fost elementul care a condus la un 
astfel de transfer al valorilor?
Eu cred că acest transfer - bine, este simpla mea 
părere - este legat tocmai de plecarea tinerilor 
din  sate.  Au  plecat  în  alte  țări,  au  văzut  alte 
lucruri, dar n-au realizat ceva: noi, dacă am avea 
o lingură, o lingură veche sau o roată de tors, 
care efectiv ne încurcă, am pune-o foarte ușor 
pe foc, dar, dacă i-am dărui-o unui străin, acesta 
ar primi-o cu brațele deschise, chiar dacă are un 
iz de mucegai, un atac silofag... eu știu... un atac 
fungic, ceva. Deci îl ia, îl ia cu drag, pentru că își 
dă seama de valoarea lucrului. Câte sate de la 
noi din zonă ați mai văzut să aibă, un... blidar? 
Blidarul  era locul  în  care se puneau blidele  la 
scurs. Sau, eu știu... un prepeleac în care se pun 
oalele la scurs în fața casei. Sau un lingurar, sau 
o  icoană  de  vatră  sau  o  banalitate.  Efectiv 
banala lingură de lemn deja s-a înlocuit cu inox, 
cu plastic, cu teflon, cu tot felul de... Deci este 
vorba tot de noi, oamenii care am plecat de la 
sat și care ne-am întors cu alte idei, crezând că 
străinătatea ne poate oferi o alternativă la ceea 
ce  suntem.  Dar  suntem totuși  un  popor  care 
poate merge în continuare păstrând tradiția, ea 
ne reprezintă peste hotare. Altfel nu ar mai avea 
rost  aceste  expoziții  peste  hotare  sau  străinii 
care cumpără de la noi și merg apoi la ei în țară 
și expun aceste obiecte la loc de cinste.

Dacă sunteți  de acord că  tradiția  beneficiază 
de o atenție scăzută, care ar putea fi mijloacele 
prin care aceasta și-ar recăpăta statutul?
Mijloacele  sunt  foarte  simple.  Promovare  mai 
multă din partea mass-media. Aceste târguri de 
meșteri  populari,  care într-adevăr sunt  o oază 
pentru noi, o oază pentru un rătăcit în deșert... 
Poate în învățământ - în trecut mai erau totuși 
astfel  de lucrări,  lucru manual.  Pe timpul  meu 
erau activități  de  lucru  manual  care   stimulau 

1414

©
 Io

nu
ț L

uc
ia

n 
Ru

su

2013  primăvara

s o c i o m a n i a e t n o l o g i e  &  f o l c l o r



creația, stimulau ingeniozitatea copilului, ideea... 
Să-și vadă ideea, să vadă le ce nivel se poate 
ridica totuși ideea lui. Pe când astăzi s-au cam 
dus, s-au cam pierdut. Deci  totul  pornește de 
mic,  nu  știu...  sunt  foarte  multe  de  spus 
(Andelija:  Și  educația  părinților).  Da,  tocmai, 
adică  de  ce  să  lași  copilul  să  facă,  eu  știu... 
Pentru că eu la cerc mă confrunt cu penuria asta 
de copii.  Toată lumea se așteaptă să facă din 
prima zi, vai de mine, extraordinar... S-a văzut că 
nu a făcut. N-am abandonat și vreau să spun că 
în 6 ani am avut peste 150 de copii, unii chiar au 
rămas.  Cu  20,  30  am  mers  la  concursuri,  la 
târguri, dar, din 100 și ceva câți au fost, știți cum 
se spune - mulți veniți, puțini rămași.

Ce anume îi determină pe locuitorii din mediul 
rural să se simtă mai apropiați  de obiceiuri în 
comparație cu ceilalți, de la oraș?
Poate faptul că atunci când... Să dau un exem-
plu:  o  gospodină  când  încondeia  un  ou,  un 
banal ou, folosea modelele pe care le avea la 
îndemână,  gen  talpa  gâștii,  creasta  cocoșului, 
rădașca,  fierul  plugului,  coarnele  berbecului, 
deci  era  un lucru  foarte  simplu.  Țăranca,  cea 
care putea să meargă la câmp, muncea,  avea 
grijă de gospodărie, își făcea timp să poată să 
încondeieze și niște minunății. Întotdeauna, dacă 
pot să spun, când țăranca se pregătea de Paști 
sau când trebuia să ajungă la biserică cu ouăle 
încondeiate se întâmpla cam așa ... Cea ale cărei 
ouă  erau  un  pic  mai  urâte  era  luată  în  râs 
spunându-i-se  că  le-a  mâzgălit  să  nu  le  mai 
recunoască  găina.  Era  un  lucru  foarte  jenant. 
Deci ea putea cu un capăt de lumânare să facă 
tot felul de lucruri, pe când la noi acum e mai 
simplu, mergem și cumpărăm din exteriorul țării 
abțibildurile și le așezăm pe ouă, iar nouă ni se 
pare chestia asta mai ușoară, mai banală, dar de 
fapt ne tăiem propria cracă.

Dacă  cineva  străin  ar  veni  să  redescopere 
obiceiurile,  ce  tradiție  i-ați  oferi  spre  exem-
plificare  pentru  ca  acesta  să-și  facă  o  idee 
despre ceea ce reprezintă tradiția la noi? 

Păi  la  întrebarea  asta  pot  să  vă  răspund prin 
câteva cuvinte, dar nu se cade doar prin câteva 
cuvinte. Aș prezenta exact ceea ce fac pentru că 
până să încep un anume meșteșug a trebuit să 
fiu foarte bine documentat,. Întotdeauna la un 
târg  vin  și,  bineînțeles,  nelipsiții  străini,  care 
întreabă.  Dar  nu  numai  străinii,  chiar  și  omul 
nostru autohton vine și întreabă „da’ de ce e așa 
și  nu  e  așa?”;  și  atunci  e  de,  mă  rog...  e  de 
rușine, ca să spun așa, meșterul care nu știe să 
spună sau spune, dar undeva bate câmpii. I-aș 
prezenta  tradiția  măștii,  tradiția  icoanei  de 
vatră, tradiția oului  încondeiat,  tradiția  icoanei. 
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Presupun  că acopăr  totuși  o  parte  însemnată
a meșteșugului care este la noi în zonă, înafară 
de partea țesutului, dar multe din modelele care 
se găsesc pe scoarțele de la  noi  din zonă se 
regăsesc pe ouăle încondeiate. Am încercat să 
fac tot felul de lucruri, să promovez tradiția în fel 
și chip. Deci n-aș putea să-i spun cum se făceau 
țesăturile, pentru că nu am habar și, chiar dacă 
am, nu pot să-i spun pentru că nu sunt în do-
meniu - dar îi pot explica doar ceea ce fac eu și 
eu cred că pot să-i explic chiar bine.

Și  acum  o  curiozitate  mai  veche  de-a  mea, 
până să  ajungă la  mine  numele  dvs.,  nu am 
mai  auzit  niciodată  de  ouă  potcovite.  În  ce 
constă, să zic, misterul lor, căci trebuie să fim 
realiști că este vorba despre ceva inedit...
Inedit nu e! Îmi pare rău că vă spun, că vă con-
trazic, dar ca să putem înțelege mai bine trebuie 
să vă explic în ce constă oul potcovit și de unde 
este  tradiția.  Tradiția  oului  potcovit  se  pierde 
undeva demult. E foarte veche. Și era întotdea-
una examenul de licență sau de masterat sau de 
ce doriți a unui ucenic de potcovar, de fierar. La 
sfârșitul acelor 2, 3, 4, 5 ani de ucenicie, primea 
un ou  și  i  se  spunea „Vreau  să-l  potcovești!”; 
ucenicul  trebuia  să-l  potcovească  fără  să-l 
spargă. În momentul în care spărgea oul, replica 
era: „Dacă nu poți potcovi un ou, cum ai să poți 
potcovi un cal?” Și asta era - chichița nu e cum 
să pui  potcoavă pe un ou,  chichița  e  cum să 
îndoi caiaua care ține potcoava. Un lucru simplu, 
nu e vorba de laudă, mie mi-a ieșit din prima, 
dar am stat și m-am documentat cred că două 
luni și apoi, când am pus mâna - într-adevăr din 
prima. (Andelija:  Încă se practică, nu?) Da, încă 
se practică. Acum nu mai am, am făcut vreo 20 
și nu mai știu exact câte ouă, dar le-am vândut. 
Dacă  merg  prin  țară  le  vând  pentru  că  e  o 
găselniță  pe care lumea nu prea o face,  li  se 
pare  foarte...  (Andelija:  Ciudat.)  Da,  ciudat. 
Tocmai  am primit  două ouă de struț  de  la  o 
doamnă senator,  nu  știu  dacă  pot  să  spun și 
numele...  (Andelija:  Puteți,  dacă  doriți.).  Așa, 
este  vorba  despre  doamna  Gabriela Crețu. 
Ne-am întâlnit  la  Pogonești,  la  târgul  de  ziua 
comunei, și a fost foarte încântată de ouăle pe 
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care le fac. Am invitat-o la acțiunea pe care am 
organizat-o  în  Bârlad  împreună  cu  Consiliul 
Local,  cu  Asociația  Astronomică  Sirius,  Liceul 
Teoretic  „Mihai  Eminescu”,  am  invitat-o  să  ia 
parte  și,  bineînțeles,  a  luat  parte,  dar  când a 
intrat  în  sală,  a  intrat  cu  două  ouă  de  struț, 
bineînțeles, golite, spălate și atunci m-am gândit 
că unul dintre ele vreau să-l încondeiez și să-l 
potcovesc, iar pe celălalt doar să-l încondeiez. 
Nu a avut nicio preferință, a spus că lasă totul la 
aprecierea meșterului. Vreau să spun că doamna 
senator mi-a mărturisit că are în colecție peste 
400  de  ouă încondeiate,  de  peste  tot.  Atunci 
mi-a cumpărat, la Pogonești, 6 ouă și a spus că 
vrea să le aibă și pe astea două de struț.

Un mesaj pentru membrii redacției?
În primul rând vreau să vă felicit că existați și că 
faceți  ceea  ce  faceți,  mi-a plăcut  foarte  mult. 
Când am auzit de voi ca grup mi-a plăcut foarte 
mult,  până să  ajung și  eu  pe paginile  revistei 
voastre, mărturisesc că nu știam de voi, dar am 
aflat grație domnului Gheorghe Pricop,  director 
la  Liceul  Teoretic  „Mihai  Eminescu”.  Am auzit, 
dumnealui mi-a spus: „Dă-mi o critică de a ta.” 
Și am folosit prezentarea domnului Dan Ravaru 
și atunci; a apărut și în ziare, a apărut ca urmare 
a participării personale a domniei sale la Casa 
Corpului Didactic în Vaslui. Bineînțeles că fiecare 
ia din critică ceea ce vrea. Și atunci mi-a plăcut 
foarte mult că existați, mi-a plăcut foarte mult 
calitatea revistei,  calitatea hârtiei,  chiar  și  acea 
hârtie   translucidă,   care  este   extraordinară, 
într-adevăr e o revistă extraordinară. Iar ceea ce 
faceți voi în această revistă e un lucru frumos, 
un lucru salutar și mă bucur că pot publica și eu 
în revista voastră, că am putut să intru în aceste 
standarde, că m-am încadrat, ca să spun așa.
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Pământul și bătrânii

I.
„Pământul  te  naște,  pământul  te  crește,  
pământul te mistuiește”

Nașterea și creșterea din pământ și mistuirea în 
pământ  sunt  simboluri  ale  celor  trei  etape 
fundamentale  din  ciclul  obiceiurilor  familiale: 
nașterea,  căsătoria,  respectiv  moartea.  Pentru 
țărani, noțiunea de pământ a căpătat, astfel, un 
sens  crucial,  acesta  fiindu-i  necesar  pentru 
existență - pământul este principala lui sursă de 
hrană, pentru începerea și sfârșitul ei: conform 
credinței  creștine  omul  se  naște  din  pământ 
(Adam fiind creat de Dumnezeu dintr-o bucată 
de  lut)  și  în  pământ  piere,  înhumarea  repre-
zentând ultimul proces prin care trece trupul.

Noțiunea juridică de pământ (bucată de teren) a 
luat  în  perioada  prefeudală  accepția  restrânsă 
de moșie. Aspectul mai puțin cunoscut constă în 
proveniența  termenului  moșie  utilizat  în  acest 
context.  Prin  urmare,  se  cuvine  să  avem  în 
vedere  faptul  că  moș,  cuvânt  din  care  este 
evident că provine moșie, îl are ca sens de bază 
pe  acela  de  „om  bătrân,  întemeietor  al 
neamului”.  Deși  astăzi  folosim termenul  moșie 
pentru  a  desemna  proprietatea  unui  anumit 
individ, la origine acesta denumea comunitatea 
de origine a unui grup familial care se trăgea din 
același moș și, totodată, comunitatea de posesie 
asupra pământului  moștenit  direct  sau indirect 
de la  acesta.  În  aceeași  notă,  locuitorii  satului 
arhaic se împărțeau în două categorii:  pămân-
tenii,  adică  cei  care  se  aflau  pe  aceeași  linie 
genealogică cu primii locuitori ai moșiei respec-
tive și veneticii, veniți din afara acestui spațiu.
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II.
„Cine nu are bătrâni, să-și cumpere”

Originea  acestei  zicale  o  găsim  în  perioada 
premergătoare implementării juridice a celor trei 
puteri  separate în  stat,  când nu exista organi-
zarea administrativă teritorială de astăzi. În peri-
oada feudală,  organul  de conducere sătească, 
deci  la  nivel  minimal,  al  obștilor  țărănești  era 
sfatul  satului  („al  bătrânilor”  sau „al  oamenilor 
buni”).  Acesta  era  coordonat  de  nucleul  de 
bătrâni din  sat  și  cuprindea  ceata  bătrânilor, 
ceata oamenilor zdraveni și ceata feciorilor.

Ceata  bătrânilor  era  formată  din  oameni 
bătrâni,  înțelepți,  cu reputația nepătată și  erau 
căpetenii de drept și de fapt ai satului, legiuitori, 
judecători  și  administratori  ai  satului.  Numărul 
bătrânilor  era  impar,  pentru  a  se  putea  lua 
hotărârea  cu  „majoritate  de  voturi”  și  putea 
ajunge până la 11% din cifra totală a bătrânilor 
din sat. 

Deși  era  necesar  ca  toți  componenții  cetei 
bătrânilor  să  fie  din  satul  respectiv,  în  cazuri 
excepționale  (când  satul  nu  avea  suficienți 
bătrâni  pentru  a  acoperi  nevoile  cetei),  se 
cooptau alții  din  satele  vecine,  care deveneau 
parte a comunității și erau la fel de respectați ca 
și  ceilalți.  De  aici  vine  și  zicala  cu  care  am 
început,  care  în  vremurile  despre  care  vorbim 
era folosită cu sensul denotativ, din motivele mai 
sus menționate.

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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Aduc  aminte  că  trei  cărți  din  Vechiul 
Testament  sunt  atribuite  lui  Solomon:  Cartea  
Proverbelor (vorbește  despre  înțelepciunea 
necesară în  viață),  Ecleziastul (tratează  despre 
prostia omenească  prezentă în viață) și  Cânta-
rea Cântărilor  (prezintă dragostea ca  interme-
diar între cele două extreme). În ebraică avem 
pentru „proverb” cuvântul „masal”, probabil din 
rădăcina „MSL” care înseamnă „a conduce”. Prin 
urmare,  proverbul este un cuvânt rostit  de un 
conducător.  Mai  înseamnă  și  „zicătoare”  (1 
Samuel 10,  12),  „cuvânt  de  pomină”  sau  „de 
batjocură” (2  Cronici 7,  20; idea este că acela 
care suferă devine subiectul unei lecții din care 
alții pot trage o învățătură). Alte sensuri: „cântec 
zeflemitor”  (Isaia 14,  4),  „ghicitoare”,  întrebare 
încurcată”  (Habacuc 2,  6).  În  limba  greacă 
termenul corespunzător este paroimia (din para: 
„în afară”, „pe lângă” și  imos: „drum”), astfel că 
proverbul este un cuvânt comun întrebuințat de 
mulțime, aplicat la cazuri singulare sau multiple 
dar totdeauna similare. Paroimia poate însemna 
și „zicere obscură” (Ioan 16, 25, 29; 2  Petru 2, 
22)  sau  „parabolă”  (Luca  4,  23).  Oricum, 

proverbul  este un gen literar,  parabola este o 
figură de stil și aici se apropie de sensul prim al 
lui „masal” care s-ar traduce prin „comparație”, 
încât sensul exact al termenului „parabolă” este: 
punerea  a  două  lucruri  unul  lângă  altul,  prin 
urmare este vorba despre compararea lor. 

Pe scurt, un proverb comunică un adevăr prin 
asemănare,  fără să fie  el  însuși  un adevăr.  Cu 
alte  cuvinte  proverbul  este  un  discurs  concis 
despre înțelepciune, atât de concis încât poate fi 
redus  la  câteva  cuvinte.  În  limba  română 
cuvântul „proverb” (pro)vine din limba latină, din 
proverbium,  și  înseamnă  chiar  „proverb”, 
„dicton”. Este format din prefixul  pro („înainte”, 
„în  fața”,  „pentru”,  „în  loc  de”,  „spre”)  și  sub-
stantivul de gen neutru verbum care înseamnă, 
față  cu  problema  care  mă  interesează  aici, 
„vorbă adâncă”, dar si  „vorbă goală”,  înseamnă 
„zicătoare”, dar și „a înșela pe cineva”. Într-o altă 
explicație,  cuvântul  „proverb”  derivă  din  pro 
(„pentru”, „spre”) și verba („cuvinte”), caz în care 
proverbul  este  acela  care  concentrează  multe 
cuvinte  în  spuse  puține  (de  unde  „maxima”, 
„zicala” sau „dictonul”).

Pe scurt, un proverb 
comunică un adevăr prin 
asemănare, fără să fie el 
însuși un adevăr. Cu alte 
cuvinte proverbul este un 
discurs concis despre 
înțelepciune, atât de 
concis încât poate fi redus 
la câteva cuvinte.
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Care să fie soluția dacă este pe undeva vreo 
problemă? Calea de mijloc, vor spune cei  mai 
mulți,  convinși  că  au  mare dreptate.  Vreau să 
arăt că nu au dreptate, cel puțin nu întotdeauna, 
pentru că proverbul devine, deseori,  un mijloc 
de  a  justifica  eroarea  dând  vina  pe  alții.  De 
aceea aleg, spre exemplificare, două proverbe. 
Iată exemplele cu pricina.

Primul  proverb  spune:  „calul  de  dar  nu  se 
caută la dinți”. În spațiul european arhaic, calul 
trebuie în primul rând cercetat la dinți, căci după 
dinții  calului  îmi  dau  seama  de  vârstă,  de 
puterea  lui,  de  viteză,  rezistență  etc.,  prin 
urmare  de  toate  acele  elemente  de  care  țin 
victoria sau înfrângerea călărețului  (războinicu-
lui). Grecii aveau obiceiul să facă în dar cai. Mulți 
cai, și dacă se putea, troieni. De aceea avem a 
ne feri de greci atunci când ne fac daruri. La noi, 
de obicei, calul de dar nu se caută la dinți (și aici 
e ales calul tocmai pentru că e cal, nu pentru că 
e dar!) Asta face, vrem nu vrem, diferența dintre 
o  populație  „cabalină”  (războinică)  și  una 
„dăroasă” (cum este aceea a agricultorilor). Nici 
un războinic nu primește un cal decât după ce îi 
cercetează dinții, și nu se sfiește a-l refuza dacă 
dinții sunt stricați. Un agricultor se mulțumește și 
cu un cal  second hand.  În spațiul nostru, calul 
este  un  simplu  animal  de  povară.  Numai  că, 
tratându-l doar astfel, calului îi cad și puținii dinți 
rămași. O altă variantă ne spune: „calul de dar 
nu se caută în gură”. Pare-se că expresia apare 
la  noi  în  Evul  Mediu  și  departe  de  episodul 
troian. Iată povestea, pe scurt: un oarecare boier 
s-a dus într-o dimineață la târg unde a dat peste 
un samsar care i-a vândut un roib. Boierul, cam 
nepriceput, a luat calul de dârlogi, s-a dus cu el 
acasă și l-a dat spre grijă grăjdarului. Acesta a 
luat calul, l-a țesălat și i-a dat să mănânce ovăz, 
calul  n-a  mâncat,  nu  putea,  avea  carii.  Află 
boierul  toată tărășenia și  face dobitocul  (calul, 
nu boierul!) cadou unui mujic. Priceput, mujicul 
vrea să se uite în  gura calului,  la care boierul 
spuse: „mujice, calu de dar nu se cauta la dinti”! 
Nu se știe ce s-a mai întâmplat cu nici unul din 
cei trei, dar vorba a rămas. Premisa este de aflat 
într-o  strofă  a  unui  poem  scandinav:  „N-am 
văzut niciodată om atât de generos/ Și atât de 
dornic să-și cinstească oaspeții/ Încât primitul să 
nu  fie  primit”.  Este  vorba  aici  despre  dar  și 
despre obligația de a întoarce darul, iar obligația 

cade când confuzia dar-ofrandă se înstăpânește. 
Grecii fac un sacrificiu, este adevărat, după cum 
la fel de adevărat este că sacrificiul lor este unul 
interesat. Știu grecii însă un lucru la care troienii 
nu au acces, nu încă, și când vor avea deja va fi 
prea târziu. Ce știau grecii? Ulise în speță? Știau 
că sacrificiul este modificat de natura particulară 
a obiectului afectat. Iar calul este un „sacrificiu 
de construcție”  menit  să  fie păzitorul  casei,  al 
altarului,  al  orașului  pe care-l  construiește  sau 
dorește să-l construiască, și să-i constituie forța. 
Calul  troian  nu  atribuie  ci  distribuie.  Funcția 
sacrificială funcționează, nici vorbă, numai că o 
face invers.

Despre 
proverbe
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La drept vorbind, calul nu a fost un „dar” ci o 
„ofrandă” (sacrificiu),  și  pe această confuzie au 
mizat grecii când au lăsat calul în fața zidurilor 
Troiei,  cal  făcut  din lemn de corn  luat  dintr-o 
pădure sacră a lui  Apollo. Ofranda era pentru 
Atena  și  pentru  întoarcerea  acasă  a  grecilor. 
Ideea  lui  Ulise  era  că  troienii  vor  mușca 
momeala, vor lua calul de lemn ca pe un dar și îl 
vor  introduce  în  cetate,  mai  ales  că  simbolul 
Troiei era tocmai un cal. Troienii cad în capcană, 
ba chiar distrug zidul de apărare pentru a face 
loc trofeului să intre în cetate.

Casandra s-a împotrivit  prevestind ce se va 
întâmpla,  fără  ca  nimeni  să  o  creadă.  Preotul 
Laocoon  a  prevăzut  că  Troia  va  fi  distrusă 
avertizând pe troieni în fața calului de lemn: „îmi 
este frică de greci, în special de cei care vin cu 
daruri”.

Troienii  decid  să  păstreze  calul  și  restul  se 
cunoaște: Troia dispare din pricina unei confuzii 
de cod iar calul  troian (Doureios Hippos) intră 
maiestos și definitiv în istorie și în culegerile de 
proverbe.  Vorba  aceasta,  Timeo  Danaos  et  
dona ferentes, este echivalentul cult al dictonului 
popular: Graeca fides, nulla fides. Aceeași părere 
o  aveau  latinii  și  despre  cartaginezi,  expresia 
Punica fides fiind sinonimă cu perfidia.  Se pare 
că Vergiliu s-a inspirit din Sofocle, și anume din 
tragedia Aiax, v. 665: „darul dușmanului nu-i dar, 
nu  se  folosește  niciodată”.  Aceasta  vrea  să 
spună nimic altceva decât că leneșul e bucuros 
să  nu  găsească  tocmai  ceea  ce  căuta.  Iată-l 
astfel scutit de probleme, căci el caută cai verzi 
pe pereți și, firește, nu-i va afla.

Al  doilea  proverb  spune:  „adevărul  se  află 
întotdeauna la mijloc”. Eu cred că adevărul nu se 
află  niciodată  la  mijloc,  și  mai  cred  că  acest 
proverb este periculos pentru că lasă și credința 
și rațiunea să lenevească. Am două argumente 
împotriva acestui proverb. Un argument filosofic, 
altul teologic. 

Argumentul  filosofic  ține de logică și  logica 
ne învață că, față cu un lucru, pot spune că este 
fie  adevărat,  fie  fals,  lucrul  fie  există,  fie  nu 
există. Nu pot vorbi aici de o cale mijlocie, căci 
aceasta ar însemna să afirm că un lucru și există 
și nu există, că lucrul este și adevărat și fals în 
același timp și sub același raport. Chestiunea nu 
este doar absurdă, ci și nefirească. Dacă un lucru 
are o fire, atunci el există; dacă lucrul nu are fire, 
nici  nu există.  Acesta este argumentul  filosofic 

...adevărul nu e niciodată pur și 
rareori e simplu; (...) dacă 

adevărul e întotdeauna frumos, 
frumusețea nu e mereu 

adevărată.
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(logic) și care ne spune la modul cel mai simplu 
că „a enunța că ceea ce este nu este,  sau că 
ceea  ce  nu  este  este,  constituie  o  propoziție 
falsă; dimpotrivă, o enunțare adevărată e aceea 
prin care spui că este ceea ce este și că nu este 
ceea ce nu este. Așa că acela care spune despre 
ceva că este sau nu este va trebui prin aceasta, 
implicit, să spună ceva adevărat sau ceva fals”, și 
am citat aici un mare filosof drag catolicilor, pe 
Aristotel.  Cu exemplul  lui  Aristotel,  un  termen 
mijlociu  între  extremele  unei  contradicții  ar 
putea fi ceva între om și cal, adică exact ceva 
care nu e nici  om nici  cal.  Înțeleg,  în fine,  că 
adevărul nu e niciodată pur și rareori e simplu și 
că dacă adevărul e întotdeauna frumos, frumu-
sețea nu e mereu adevărată.

Argumentul teologic pare să facă dreptate si 
celor  ce contestă proverbul  precum și  acelora 
care-l  acceptă.  Cei  care-l  acceptă  reiau  spusa 
cristică – „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 
14, 6) și conchid: iată, Adevărul se află la mijloc, 
între  Cale  și  Viață.  Apoi,  ca  un  argument  de 
întărire, Adevărul este crucificat între doi tâlhari, 
deci tot la mijloc, și cel ce spune despre sine că 
este Adevărul  este  a  doua persoană a Treimii 
(din nou la mijloc). Cei care nu agreează acest 
proverb  (și  eu  sunt  unul  dintre  aceia)  se 
întemeiază  pe  câteva  locuri  evanghelice: 
„nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni; nu 
puteți  să  slujiți  lui  Dumnezeu  și  lui  Mamona” 
(Matei 6, 24) și: „Cuvântul vostru să fie: ceea ce 
este da, da; și ceea ce este nu, nu; iar ceea ce e 
mai  mult  decât  acestea,  de  la  cel  rău  este” 
(Matei 5, 37). Ceea ce este între „da” și „nu” vine 
de la cel rău, iar cei așezați între aceste cuvinte 
(„da” și „nu”) sunt „căldiceii”. „Da” să fie „da” și 
„nu”  să  fie  „nu”;  altfel  cădem  sub  judecată 
(Iacob  5,  12).  Cât  despre  cei  „căldicei”,  nu-i 
simpatizează  nici  Dumnezeu  și  nici  oamenii. 
„Căldiceii” sunt cu două fețe, adevărul are una 
singură. 

Cartea  Proverbelor are  un  obiectiv  foarte 
clar: să nu ne supărăm când cineva ne atrage 
atenția  spunându-ne  că  am  greșit.  Iar  în 
Ezechiel 3, 19 citim: „dacă tu vei înștiința pe cel 
rău și el nu se va întoarce de la răutatea lui și de 
la calea sa cea rea, acela va pieri de păcatul său, 
iar tu îți vei mântui sufletul tău”. 

...proverbul devine, 
deseori, un mijloc de a 
justifica eroarea dând 

vina pe alții.
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În  timpul  regimului  antonescian  (1940-1944)  au 
avut de suferit evreii și rromii (țiganii). În august 1940, 
printr-un  pachet  de  legi  similare  Legilor  de  la 
Nürnberg, autoritățile române i-au exclus din serviciul 
public  pe  funcționarii  evrei.  Etnicilor  evrei  li  s-a 
interzis  exercitarea  oricăror  funcții  publice,  fiind 
înlăturații  nu  numai  din  aparatul  funcționăresc,  din 
armată  și  din  magistratură,  ci  și  din  societățile 
comerciale, din echipele sportive etc. Totodată li s-a 
interzis  cumpărarea  de  imobile.  Pentru  amănunte: 
„Decretul-lege  din  8  august  1940”  privind  situația 
juridică  a  evreilor,  publicat  în  Monitorul  Oficial nr. 
183/ 1940.  În continuare,  prin „Decretul-lege din 9 
august  1940”,  publicat  în  Monitorul  Oficial nr.  193/ 
1940, au fost interzise căsătoriile etnicilor români cu 
etnici evrei,  iar cele deja existente au fost declarate 
nule. În octombrie 1940 bunurile funciare ale evreilor 
au fost naționalizate.

Viorel Achim, istoric specializat în istoria rromilor 
din România, susține că deportarea rromilor a ținut 
de politica etnică a guvernului, de preocuparea sa de 
a  realiza  omogenizarea  etnică  a  țării.  „Problema 
țiganilor”  a  fost  o  creație  a  guvernului  Antonescu. 
Politica față de rromi a lui Antonescu nu a avut nimic 
de-a face cu atitudinea guvernelor anterioare, nu a 
venit  în  prelungirea  unor  preocupări  mai vechi ale

autorităților  române.  În  perioada de dinaintea celui 
de-al Doilea Război Mondial în România nu a existat 
o politică specială față de rromi, iar raporturile între 
populația majoritară și aceștia erau bune, rromii nu 
erau  văzuți  ca  o  „problemă”.  Poziția  populației 
românești  față  de  deportarea  rromilor  se  explică, 
desigur, și prin aceste elemente ținând de istoria țării. 
Deportarea  rromilor  în  Transnistria  a  fost  întrutotul 
opera guvernului Antonescu.

© Iulia Cristina Dobrin
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Holocaustul      
românesc 
(1940-1944)

Holocaust.  Cuvânt ebraic de origine greacă însemnând 
„sacrificiu”, folosit în special în mediul anglo-saxon ca 
echivalent al Șoah (catastrofă, genocid). Termenul este 
utilizat ca denumire convențională desemnând ansamblul 
genocidurilor și crimelor comise de naziști și aliații acestora 
(România) împotriva mai multor categorii de victime: evrei, 
țigani, homosexuali, alienați mintal, handicapați, opozanți 
politici și religioși (printre care s-au numărat Martorii lui 
Iehova), dar și împotriva elitei poloneze, a populației civile 
ruse și sârbe, precum și împotriva locuitorilor unor sate din 
mai multe țări europene. Numeroși prizonieri de război au 
fost victime ale crimelor de război. Din rândul acestora, 
tratamentul aplicat sovieticilor poate fi calificat drept crimă 
împotriva umanității cu caracter de genocid. Punând 
laolaltă aceste categorii, numărul total al victimelor a fost 
estimat, potrivit surselor celor mai credibile, la minimum 
opt milioane de oameni, din care două treimi au fost evrei 
europeni. (Jean Michel Lecomte, p.17)

Dicționar: POGRÓM,  pogromuri,  s. n. Ucidere în masă a 
membrilor unui grup național minoritar, organizată de 
elemente naționaliste, șovine. – Din rus. Pogrom



Pogromul de la Dorohoi (1 iulie 1940)

În ziua de 1 iulie 1940, subunități militare române 
din Grupul 3 Grăniceri și 8 Artilerie, care se retrăgeau 
din  Herța,  au  declanșat  un  pogrom  împotriva 
populației evreiești din orașul Dorohoi.

După cum rezultă din procesul verbal nr. 462 din 4 
iulie  1940,  semnat  de  procurorul  militar  căpitan  în 
rezervă Duca Mihail, ajutor de primar ing. Ion Pascu 
și  colonel  medic  în  rezervă  C.  Enăchescu,  au  fost 
împușcați  50  de  evrei,  dintre  care  11  femei,  34 
bărbați și 5 copii.  În timpul pogromului au avut loc 
jafuri, schingiuiri și scene bestiale.

Unii ofițeri și subofițeri români, spre cinstea lor, au 
salvat  evrei  de  la  moarte.  Locotenenții  Alexandru 
Atanasiu și  Ion Gaia precum și  sergentul  Gheorghe 
Olteanu l-au salvat pe dr. arh. Leon Haber, căpitanul 
Stino  a  împiedicat  omorârea  soldaților  evrei  din 
cazarma  Regimentului  29  Infanterie,  locotenentul 
Nimereanu,  fiul  preotului  din  Trestiana,  a  salvat  o 
familie de evrei. Documentele relatează și alte cazuri.

Menționăm  și  faptul  că  foarte  mulți  români  au 
ascuns  evrei  în  propriile  case,  salvându-i  astfel  de 
furia criminalilor. (Marcu Rozen, p.21-22)

Pogromul din București (21-23 ianuarie 1941)

Legionarii  (guvernarea  legionar-antonesciană:  14 
septembrie 1940 – 23 ianuarie 1941) au început să 
abuzeze  evrei  (prin  bătăi,  arestări  la  întâmplare, 
tortură,  concedieri  masive  din  sectorul  serviciilor 
publice, boicotarea economică a afacerilor evreiești, 
vandalizarea  sinagogilor  etc.)  imediat  după  ce  au 
intrat în guvern. Un alt motiv de mare îngrijorare la 
adresa  comunității  evreiești  a  fost  fascizarea  unor 
segmente  largi  din  societatea  românească.  Acest 
proces a fost vizibil în luări de poziție publice ale unor 
intelectuali,  în  izbucniri  antisemite  în  rândurile 
sindicatelor  și  asociațiilor  profesionale  la  care  erau 
afiliați evrei.

Mulți  cetățeni  de  rând  s-au  alăturat  acțiunilor 
pogromului. Începutul acestuia a fost semnalat formal 
la 22 ianuarie 1941 prin ordinul ministrului de Interne 
de a se incendia două cartiere evreiești. Totuși, atacul 
acestor cartiere,  ca și  al  celor  învecinate locuite de 
evrei au fost lansate efectiv în timpul prânzului zilei 
precedente.  Mai mult,  în data de 20 ianuarie 1941 
Legiunea  operase  arestări  în  masă  ale  membrilor 

minorității evreiești, care au fost duși la Prefectura de 
poliție  a  Capitalei.  Aproape  două  mii  de  evrei  de 
ambele sexe și de vârste diferite (între 15 și 85 de 
ani)  au  fost  deținuți  abuziv  și  apoi  duși  la  cele 
paisprezece centre de tortură ale Legiunii (posturi de 
poliție, Prefectura București, sediul Legiunii, ferma lui 
Codreanu, primăria comunei Jilava, clădirile evreiești 
ocupate, abatorul București). Printre arestați se aflau 
și  evrei  înstăriți  sau  angajați  ai  unor  organizații 
publice evreiești.

Abatorul din București a fost locul celor mai atroce 
torturi. În ultima zi a rebeliunii, cincisprezece evrei au 
fost  duși  la  Prefectura  București,  unde  au  fost 
torturați și/ sau împușcați. Procurorul militar numit de 
Antonescu să investigheze evenimentele  a  raportat 
că  a  observat  trei  cunoștințe  printre  cadavrele 
„torturate  cu  profesionalism"  (avocatul  Millo  Beiler 
și  frații  Rauch).  El  a  adăugat:  „trupurile  celor  uciși 
la  abator  au  fost  atârnate  de  ceafă,  în  cârligele 
folosite de măcelari". Secretarul lui Mihai Antonescu a 
confirmat descrierea procurorului militar și a adăugat 
că unele  dintre  victime au fost  agățate în  timp ce 
erau încă în viață, pentru a permite torționarilor „să 
ciopârțească trupurile lor”.

Dovezile  indică  faptul  că  organizația  teroristă 
numită  Corpul  Muncitorilor  Legionari  a  participat 
activ la pogrom, prin jaf, tortură și crimă.

Sediul CML „Inginer G. Clime" a fost, îndeosebi, un 
centru de tortură înfricoșător. Acolo, echipele CML au 
torturat sute și au împușcat zeci de bărbați și femei. 
Aceleași  echipe  au  selectat  nouăzeci  de  evrei  (din 
două sute, câți au fost torturați în centrele CML de 
tortură) și i-au transportat cu camioanele în pădurea 
Jilava. După ce au fost scoși din camioane, ei au fost 
împușcați de aproape cu focuri de revolver. Optzeci și 
șase de cadavre au fost găsite întinse în zăpadă în 
acea pădure, iar gurile celor care avuseseră dinți de 
aur erau mutilate groaznic. Rabinul Tzvi Gutmann și 
cei doi fii ai săi, Iosif și Iancu, au fost printre victime. 
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Rabinul a fost împușcat de două ori, dar a rămas în 
viață.  În  total,  125  de  evrei  au  fost  uciși  în  timpul 
pogromului de la București, pogrom care a introdus 
de asemenea capitolul  abuzării  în  masă a femeilor 
evreice,  care  erau  violate  uneori  chiar  sub  ochii 
familiilor lor. (Radu Ioanid, pp.5-6)

S-au profanat principalele lăcașuri de cult: Templul 
Coral, Sinagoga Mare, Unirea Sfântă, Marele Templu 
al evreilor sefarzi. Au fost devastate sute de locuințe 
și magazine evreiești. (Florin Petrescu, p.105)

Pogromul de la Iași și Trenurile Morții (27 iunie – 6 
iulie 1941)

La  26  iunie  1941,  conducerea  administrativă  a 
orașului,  prefectul  județului  Iași,  colonelul  Dumitru 
Captaru,  comandantul  garnizoanei,  colonelul  Con-
stantin Lupu,  chestorul  poliției,  colonelul  Constantin 
Chirilovici  și  inspectorii  Siguranței  Statului  Emil 
Gioseanu și  Matei  Cosma au ordonat  percheziții  în 
locuințele evreilor.

La 27 iunie 1941, Ion Antonescu a ordonat direct 
prin  telefon  colonelului  Constantin  Lupu,  coman-
dantul garnizoanei Iași, să evacueze evreii  din oraș. 
Lupu a fost instruit să ia măsuri să „curețe Iașiul de 
populația sa evreiască”. În noaptea de 28/29 iunie, în 
timp ce armata,  poliția  și  jandarmeria  lansau  ares-
tările  și  execuțiile,  Antonescu  a  telefonat  din  nou 
pentru a repeta ordinul de evacuare. Lupu și-a notat 
cu atenție minunea ce o avea de îndeplinit:

„1. Vei da o ordonanță, care o vei semna D-ta., ca  
Comandant Militar al orașului Iași, bazată pe Înaltele  
Decrete  existente  și  mai  adăugând,  având  și  în  
vedere starea de război...  La primirea de focuri de  
armă dintr-o locuință, se va încercui acea locuință cu  
armata, vor fi arestați toți locatarii (afară de copii) și  
după o instrucție sumară, acei găsiți  de vină vor fi  
executați.  Aceleași sancțiuni se vor aplica și acelora  
care vor dosi persoanele care au săvârșit infracțiunile  
de mai sus.

2.  Evacuarea  populației  evreiești  din  orașul  Iași  
este necesară și va fi făcută totală (inclusiv femei și  
copii). Evacuarea se va face pe pachete, mai întâi la  
Roman  și  apoi  la  Tg.  Jiu.  Pentru  aceasta  vei  lua  
înțelegere cu Ministerul de Interne și Prefectura de  
Județ,  Chestiunea  trebuind  bine  studiată.” (Radu 
Ioanid, p.16)

În raportul nr. 1.042 din 29 iunie 1941 către Mihai 
Antonescu,  ministrul  de  interne  și  vicepreședintele 

consiliului  de  miniștri,  colonelul  Captaru,  prefectul, 
raporta executarea ordinului de  evacuare a evreilor 
ieșeni:

"Raportăm că în noaptea de 29-30 iunie s-au tras  
numeroase focuri de armă din case particulare [...].  
S-a  tras  asupra  coloanei  în  marș  a  unei  trupe  de  
infanterie  românească  care  trecea  prin  oraș  spre  
front.  [...]  Nu  s-a  putut  prinde  nici  un  individ  în  
flagrant delict. [...] După indicațiile obținute până în  
prezent,  se  constată  că  se  caută  de  către  anumiți  
indivizi  să  arunce  vina  asupra  evreilor  din  oraș  cu  
scopul  de  a  ațâța  armata  germană  și  română,  
precum și populația creștină contra evreilor, pentru a  
da loc la uciderea în masă a acestora. (...) Până la ora  
13 se aflau la chestură circa 3.500 suspecți în cea mai  
mare parte evrei.” 

Cei  circa  3.500  de  evrei  rămași  în  viață  după 
masacrul  săvârșit  la Chestura de Poliție din Iași,  au 
fost  îmbulziți  în  vagoane  de  vite  sigilate,  în  două 
trenuri. 

Autoritățile  române (poliție,  jandarmi,  membri  ai 
serviciului  român  de  siguranță),  cu  concursul  unei 
părți  a locuitorilor  orașului,  au comis crime și  jafuri 
asupra evreilor din Iași. Mii dintre aceștia au fost uciși 
în casele lor și pe stradă, alte mii au fost arestați și 
duși la sediile poliției.

„Au intrat  în casa noastră,  urlând și  jefuindu-ne  
toate bunurile.  Ne-au poruncit să ieșim cu toții  din  
casă,  inclusiv  mama  și  surorile  mele.  Am ajuns  la  
secția de poliție și pe drum am văzut cum oamenii  
erau bătuți și cadavre de evrei erau înșirate pe străzi.  
(...) Ne-au îngrămădit în trenuri (...) nu știam ce avea  
să  se  întâmple  (...)  credeam  că  ar  fi  și  dat  foc  
vagoanelor  dacă nu le-ar  fi  fost teamă să distrugă  
locomotiva. Timp de cinci zile ne-am sufocat în trenul  
supraaglomerat.  Majoritatea  oamenilor  au  murit  în  
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vagon  (...)  dormeam pe  cadavre  (...).” (Mărturia  lui 
Lazăr  Rozin  (14  ani),  arhivele  de  la  Yad  Vashem, 
grupul de înregistrări 0,33, dosarul 7211)

În  următoarea  zi,  «Duminica  neagră»,  soldații 
români  au  împușcat  mii  de  evrei  care  fuseseră 
încarcerați în secția de poliție. (Radu Ioanid, p.8)

La  29  iunie  1941,  Mihai  Antonescu  a  ordonat 
deportarea tuturor evreilor din Iași, inclusiv a femeilor 
și copiilor. Evreii supraviețuitori au fost duși spre gară. 
Pe drum ei au fost bătuți, jefuiți și umiliți: „Trotuarele  
din Iași erau pline cu cadavre, iar deportații au fost  
nevoiți să treacă peste ele. La gară și în piața din fața  
gării aceștia au fost forțați să stea cu fața la pământ,  
iar călătorii  români călcau pe ei,  în timp ce soldații  
români  și  germani  țipau  că  oricine  va  îndrăzni  să  
ridice  capul  va  fi  împușcat.  În  final,  evreii  au  fost  
înghesuiți  în  vagoane  de  marfă  sub  o  ploaie  de  
lovituri, înțepături de baionetă, lovituri cu bastonul și  
insulte.  Mulți  muncitori  ceferiști  s-au  alăturat  
infernului, lovindu-i cu ciocanele.”

Intenția de exterminare era clară chiar de la bun 
început. După cum s-a stabilit mai târziu în procesele 
de la Iași, vagoanele trenului în care au fost urcați cu 
forța  evreii  fuseseră  folosite  pentru  transportul 
carbidului și de aceea emanau un miros înăbușitor. În 
plus, deși în nici un vagon nu intrau mai mult de 40 
de  oameni,  între  120-150  de  evrei,  mulți  dintre  ei 
răniți  de  lovituri  și  tăieturi  de  baionetă,  au  fost 
îndesați cu forța în interior. După ce ușile au fost bine 
închise în  urma lor,  toate ferestrele  și  spărturile  au 
fost bătute cu scânduri. 

„Din  cauza  căldurii  de  vară  și  a  lipsei  de  aer,  
oamenii  au  înnebunit  mai  întâi  și  apoi  au  pierit”, 
povestește  un  supraviețuitor.  Trenul  cu  deportați  a 
mers pe aceeași rută de câteva ori.

Al  doilea  tren  care  a  părăsit  Iașiul  către  Podul 
Iloaiei a fost și mai aglomerat (aproximativ 2.000 de 
evrei au fost înghesuiți în 20 de vagoane).

Ultimul  vagon conținea cadavrele  a  80  de evrei 
care  fuseseră  împușcați,  înjunghiați  sau  bătuți.  În 
căldura verii,  cei  înghesuiți  în interior  au trebuit  să 
aștepte două ore până la plecare. 

„În timpul nopții", a povestit un supraviețuitor, „unii  
dintre noi au devenit furioși și au început să țipe, să  
muște și să se îmbrâncească violent; trebuia să lupți  
cu ei,  fiindcă puteau să-ți ia viața; dimineața, mulți  
dintre  noi  erau  morți,  iar  cadavrele  au  fost  lăsate  
înăuntru;  ei  au refuzat  să  dea apă chiar  și  copiilor 

noștri  care plângeau, și pe care îi  țineam deasupra  
capetelor noastre." 

Când  ușile  trenului  s-au  deschis,  puținii 
supraviețuitori au auzit gardienii cerându-le să arunce 
morții  afară  (din  cauza  duhorii,  gardienii  nu 
îndrăzneau să  se apropie  prea mult). Cum aceasta 
s-a întâmplat într-o zi când era sărbătoare, țăranii din 
satele  învecinate  au  fost  aduși  să  vadă  „comuniștii  
care  au  tras  în  armata  română",  iar  unii  din  țărani 
strigau  „Ucideți-i!  Ce  rost  are  să-i  transportăm  
gratis?”

În  trenul  morții  care  a  plecat  de  la  Iași  spre 
Călărași, din 5.000 de evrei numai 1.011 au ajuns la 
destinație  vii  după  șapte  zile  (poliția  română  a 
numărat 1.258 de cadavre, totuși sute de morți au 
fost aruncați din tren pe drum, la Mircești,  Roman, 
Săbăoani și Inotești).

Trenul  morții  spre  Podu  Iloaiei  (15  kilometri 
distanță de Iași) avea 2.700 de evrei la plecare, dintre 
care  700  au  fost  debarcați  vii.  În  raportul  oficial, 
autoritățile române au afirmat că 1.900 de evrei au 
fost îmbarcați în tren și „numai" 1.194 au murit.

În total,  în timpul pogromului  de la Iași,  au fost 
uciși  14.850  de  evrei.  SSI-ul  românesc  a  făcut 
cunoscut că 13.266 de evrei au murit, în timp ce cifra 
avansată de Comunitatea evreiască era de 14.850. În 
august 1942, armata de la Iași care recruta forță de 
muncă a raportat că nu a găsit 13.868 evrei. (Radu 
Ioanid, pp.22-24)

În anul 2010 a fost descoperită la Popricani, lângă 
Iași,  o  groapă comună care  conținea  circa  100  de 
schelete de evrei uciși în anul 1941.

Exterminarea  evreilor  din  Basarabia,  Bucovina  și 
Transnistria

În  primele  luni  de  război,  unități  de  jandarmi 
atașate  armatei  române  care  opera  în  Bucovina  și 
Basarabia  au  executat  ample acțiuni  de „curățire  a 
terenului”, de execuții sumare, marșuri forțate, violuri 
și jafuri.

La 19 august 1941, autoritățile germane și române 
au  semnat  „acordul  de  la  Tighina"  prin  care 
Transnistria era trecută sub administrație românească. 
Aceasta  era  reprezentată  de  un  guvernator,  în 
persoana  lui  Gh.  Alexianu,  subordonat  direct  lui 
Antonescu.  Transnistria  a  fost  împărțită  în  județe  și 
raioane,  conduse  de  prefecți  și  pretori.  Pretorii  au 
avut un rol decisiv în exterminarea evreilor;  ei erau 
aceia  care  puneau  în  practică  operațiunile  de 
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„curățire  a  terenului".  Evreii  care  au  scăpat  de 
execuțiile de pe teritoriul Basarabiei și Bucovinei au 
fost  organizați  în convoaie,  încolonați  și  direcționați 
dincolo de Nistru, în Transnistria. În perioada septem-
brie-decembrie 1941 autoritățile române au organi-
zat  deportarea  în masă a evreilor în Transnistria din 
Basarabia,  Bucovina  de  Nord  și  de  Sud  (Suceava, 
Rădăuți,  Câmpulung Moldovenesc,  Gura Humorului 
ș.a.).  De  asemenea,  au  fost  deportați  evrei  din 
Dorohoi  și  din  Ținutul  Herța.  Convoaiele  au  fost 
organizate conform „directivelor" de la 6 septembrie 
1941.  Planul  cuprindea  direcțiile  de  deplasare  a 
evreilor  și  stabilea  punctele  de  trecere  a  Nistrului. 
Jandarmii executau pe oricine care rămânea în urmă 
sau care se prăbușea epuizat. Aceste marșuri forțate 
ale  evreilor  au  însemnat  exterminarea  lor  prin 
înfometare  și  epuizare.  Cele  cinci  direcții  principale 
ale marșurilor forțate au fost: 
1. Prin Moghilev, în nordul Transnistriei - 140 km mers 
pe jos;
2.  Prin  Iampol  către  Knjopol,  până la  Obodovka și 
Balanovka, jud. Balta - 100 km mers pe jos;
3. Prin Râbnița, la sud de orașul Balta, până la orașele 
Bobrik și Krivoe Ozero, județul Golta - 200 km mers 
pe jos;
4. Prin Tiraspol spre Odessa, către Nikolaievka, până 
la Bogdanovka, jud. Golta - 200 km mers pe jos;
5. Prin laska spre Bogdanovska, jud. Golta - 200 km 
mers pe jos.

Numărul  evreilor  deportați  prin  aceste  cinci 
puncte variază între 118.847 și 123.000 de persoane. 
În Transnistria au acționat unități ale armatelor a III-a 
și a IV-a române, jandarmeria română și ucraineană.

Regimul Antonescu și-a propus să rezolve așa-zisa 
problemă evreiască mai ales prin deportare, dar nu a 
avut un plan bine stabilit pentru a duce la îndeplinire 
acest obiectiv. Prima etapă a procesului de deportare 
s-a încheiat în decembrie 1941. Majoritatea evreilor 
erau concentrați în zona Golta, în județele Moghilev, 
Tulchin  și  Balta.  Procesul  de  deportare  a  fost  un 
dezastru  iar  autoritățile  române  au  scăpat  acest 
proces de sub control. Planul de a-i deporta pe evrei 
peste Bug, în zona administrației germane, a eșuat. 
Județul  Golta  a  rămas  cunoscut  sub  numele  de 
„Regatul  Morții"  deoarece  aici,  sub  autoritatea 
română reprezentată de prefectul Modest Isopescu, 
au fost exterminați prin incendiere și împușcare în jur 
de 80.000 de evrei.

Deportările  au  fost  reluate  în  vara  anului  1942, 
când au mai fost expediați în Transnistria câteva mii 
de evrei  din Bucovina de Nord,  județul Dorohoi și, 

sub  diferite  pretexte,  din  Vechiul  Regat  și  sudul 
Transilvaniei.

În  Transnistria  au  fost  deportați  între  154.449  și 
170.737  de  evrei  dintre  care  au  supraviețuit  doar 
49.927.  Aici  evreii  deportați  din  România  au  fost 
așezați  în  lagăre  și  colonii  de  muncă  în  județele 
Moghilev (Peciora și Scazineț, Vapniarca), Balta, Tulcin 
și  Golta  (Bogdanovka,  Domanovka  și  Acmecetka). 
Autoritățile  române  nu  au  asigurat  nici  un  fel  de 
mijloace de trai deportaților.

Evreii locuiau în case sau grajduri abandonate, în 
condiții  inumane,  fără  să  poată  să  se  întrețină. 
Mâncarea se vindea la prețuri exorbitante și evreii o 
obțineau,  de  obicei,  în  schimbul  hainelor  sau  a 
obiectelor de valoare pe care reușiseră să le mai aibă 
până în acel moment asupra lor. Din acest motiv, în 
iarna grea 1941-1942 rata mortalității  a fost  foarte 
mare.  În  județul  Golta,  din  ordinul  prefectului  Iso-
pescu, au fost executați zeci de mii de evrei.

O altă cauză a ratei mortalității a fost epidemia de 
tifos care a izbucnit în Transnistria din cauza igienei 
precare  și  a  numărului  mare  de  cadavre  rămase 
neîngropate.

Odessa

La  16  octombrie  1941,  după  un  lung  asediu, 
trupele  române  și  germane  au  reușit  să  ocupe 
Odessa.  La  23  octombrie,  comandamentul  militar 
român din oraș, stabilit într-un fost sediu al N.K.V.D., a 
fost  aruncat  în aer  pentru că trupele sovietice  l-au 
minat  în  retragere,  iar  armata  română,  deși  a  fost 
avertizată  de  localnici,  nu  a  verificat  securitatea 
clădirii.  Vinovată pentru acest  incident  a fost  găsită 
populația  evreiască  a  orașului,  iar  generalul 
Antonescu a ordonat acțiuni de pedepsire și represalii 
care  au  degenerat  repede  în  adevărate  masacre. 
Numărul victimelor acestor represalii a fost de peste 
2.000 de evrei. (Florin Petrescu, p.99)
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În 1942 Ion Antonescu a ordonat  deportarea în 
Transnistria  a  24.617  de  cetățeni  români  de  etnie 
rromă, dintre care numai jumătate au supraviețuit și 
au reușit să se reîntoarcă în România. Circa 11.000 au 
murit  de  frig,  inaniție  și  epidemii  apărute  în  urma 
condițiilor  inumane  la  care  au  fost  supuși.  Pentru 
deportarea rromilor în Transnistria nu s-a mai folosit - 
ca  în  cazul  evreilor  -  pretextul  de  comunism  sau 
activități  subversive  pro-sovietice,  ci  etichetarea 
întregii minorități rome ca „nomazi”, „nemobilizabili și 
periculoși ordinei publice”.

Conform  unuia  dintre  documentele  rămase 
privind  deportarea  rromilor  („evacuați”  în  limbajul 
documentului),  raportul  Inspectoratul  General  al 
Jandarmeriei,  Serviciul Jandarmeriei,  Secția III-a (din 
1942),  deportarea  s-a  executat  în  două  tranșe 
principale și încă un transport de 69 de rromi, inclusiv 
30 de copii, „infractori eliberați din închisori”.

Genocidul  rromilor  în  Transnistria  nu s-a produs 
prin execuții,  ca în cazul evreilor. Ei au fost lăsați să 
moară datorită condițiilor de viață inumane la care au 
fost  supuși:  înfometare,  frig,  privarea  de  asistență 
medicală  și  de  sanitație  minimală.  Lipsa  asistenței 
medicale a dus la situația ca, în majoritatea cazurilor, 
cauza decesului  să fie  decisă  în  cancelariile  oficiale 
conform  formulei:  vara,  dizenteria  și  iarna,  tifosul 
exantematic,  ambele  boli  fiind  provocatoare  de 
epidemii  și  datorate  condițiilor  dezastruoase  de 
sanitație,  situație  pe  care  propaganda  oficială  o 
atribuia obiceiurilor insalubre de viață ale romilor.

Raportul  întocmit  la  21  decembrie  1942  de  o 
comisie  numită  de  Inspectoratul  General  al 
Jandarmeriei și condusă de colonelul Sandu Moldo-
veanu,  care a  anchetat  situația celor 5.100 de rromi

deportați în zona Covalevca - Avdotevca - Varușino, 
județul  Oceacov  (la  sfârșitul  lunii  decembrie  1942, 
această  zonă  a  fost  trecută  la  județul  Berezovca), 
menționează că în zilele de 12-19  decembrie 1942 
s-au semnalat  două cazuri de febră tifoidă în satul 
Varușino  și  că  exista  pericolul  de  izbucnire  a  unei 
epidemii în rândul rromilor,  aflați în condiții fizice și 
sanitare mizerabile.  Raportul a mai menționat,  între 
altele,  că  până  în  acel  moment  (în  intervalul 
septembrie-decembrie  1942)  au  murit  de  foame 
circa 200  de rromi  și  că în zilele  în  care s-a făcut 
investigația mureau 5-10 rromi zilnic.  La scurt timp 
după acest raport, la sfârșitul lui decembrie 1942, a 
izbucnit între rromii de la Covalevca și în împrejurimi 
(raionul  Landau,  județul  Berezovca)  o epidemie  de 
tifos exantematic, culmea fiind atinsă la sfârșitul lunii 
ianuarie  1943.  Situația  rromilor  din  această zonă a 
fost  dificilă  nu  numai  din  cauza  epidemiei,  ci  și  a 
foamei și frigului, care au făcut numeroase victime.

Rezumând,  așa  cum  se  precizează  și  într-un 
comunicat  al  Guvernului  Român  din  7  iunie  2003, 
„guvernanții  din  perioada  1940-1944,  care  repre-
zentau  Statul  Român  s-au  făcut  vinovați  de  grave 
crime de război,  de pogromuri,  deportări  în Trans-
nistria, strămutări în masă a unor importante părți din 
populația evreiască a României în teritorii controlate 
de  Armata  Română  cu  metode  de  discriminare  și 
exterminare care fac parte din sinistrul mecanism al 
Holocaustului.
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Deportarea rromilor (țiganilor) în 
Transnistria (1 iunie – 20 septembrie 1942)



În  toate  religiile  tradiționale,  cosmogonia  și 
miturile de origine (originea omului, a regalității, 
a  instituțiilor  sociale  etc.)  constituiau  esențialul 
științei  sacre.  Este lesne de înțeles  că există o 
multitudine de mituri  cosmogonice,  punând în 
evidență zeități  diferite și  localizând Creația în 
diverse  centre  religioase.  Printre  temele  și 
motivele fundamentale ale Creației,  mitul oului 
primordial  are  o  răspândire  semnificativă, 
putând  fi  regăsit  în  mitologia  vedică,  în  cea 
egipteană, chineză, finlandeză etc.

Oul apare ca simbol arhetipal al  începutului 
tuturor lucrurilor,  al  originii,  al  regenerării  și  al 
permanenței  vieții.  Mitul  „oului  primordial”  din 
care s-a creat lumea are acoperire pe o întinsă 
arie  culturală,  în  aproape  toate  continentele 
lumii. Ivan Evseev se referă la acesta ca fiind un 
„principiu regenerator și fecund [...] un simbol al 
nemuririi și al reînvierii.” [1] Oul aparține, în egală 
măsură,  și  simbolismului  odihnei,  al  repaosului 
creator,  laolaltă  cu  casa,  cuibul,  cochilia,  sânul 
matern, al căror substitut este deseori. 

Deși  etapele  și  modul  de  formare  al  lumii 
diferă  de  la  o  mitologie  la  alta,  mitul  oului 
primordial  își  păstrează  de  fiecare  dată 
semnificațiile.  De  exemplu,  în  cosmogonia 
vedică,  lumea  provine  din  oul  ce  plutește  pe 
apele primordiale; din acest ou se naște Brahma 
- cel care va structura mai târziu tot universul. În 
mitologia  finlandeză,  dintr-un  ou  iau  naștere 
pământul,  cerul,  apa  și  aștrii,  pe  când  în 
mitologia  chineză,  oul  este  însuși  universul.  În 
Semne,  simboluri  și  mituri,  Luc  Benoiste 
menționa că „realizarea posibilităților conținute 
în  Oul  cosmic  se  înfăptuiește  datorită  unei 
acțiuni  solare  în  profunzime,  reprezentată  în 
diferitele  tradiții  prin  deschiderea  la  suprafața 

apelor,  plan  de  reflexie  al razei celeste, în care
are loc trecerea de la universal  la particular și 
invers.”  [2]  În  multe  dintre  teoriile  creaționiste, 
apa este substanța primordială,  ea fiind prima 
apărută,  situată  dedesubtul  pământului, 
susținând  astfel  întregul  Univers.  Soarele  este 
sursă  și,  concomitent,  întruchipare  a  luminii 
diurne,  cu  toate  valențele  ei  spirituale  și 
psihologice.  Așadar,  oul  primordial  coincide cu 
uniunea  celor  două  principii,  fiind  axa  lor  de 
legătură.

MITUL OULUI PRIMORDIAL ÎN
COSMOGONIA VEDICĂ

Cosmogonii  ale  Indiei  apar  în  cele  patru 
Vede,  în  vastul  poem epic  Mahābhārata  și  în 
comentariile filozofice asupra tradiției vedice din 
Upanișade. „Mitologia  vedică,  în  diferitele  ei 
etape, clădită pe adorarea forțelor cumplite ale 
naturii  și  pe  intuițiile  capabile  de  timpuriu  să 
construiască abstracții  în  jurul  marilor  întrebări 
cosmice,  și-a compus în acest  înțeles  dublu și 
variantele  cosmogonice,  ideea  timpului  fiind 
peste tot prezentă, aproape dominant.” [3]

În Mahābhārata (cartea 1, Adiparva 1, 27-38), 
lumea este înfățișată mai întâi ca o negură de 
nepătruns,  „fără  strălucire  și  lumină”,  în  care 
apare, „ca întâia cauză a creației,  un ou uriaș, 
sămânța  veșnică  a  tuturor  ființelor,  care  se 
numește  Mahadivya”.  În  interiorul  oului  uriaș 
sălășluiește  „lumina  cea  adevărată,  eternul 
brahma, sublim și inimaginabil, ubicuu, cel care 
este cauza  ascunsă și  insesizabilă  a  realului  și 
irealului.” [4]

MITUL NAȘTERII LUMII DIN Ou
În cosmogonia vedică, africană, 

chineză și finlandeză
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Așadar,  din ou se naște „supremul  Brahma, 
strămoșul și singurul domn al tuturor făpturilor”, 
care va da viață tuturor zeităților,  apoi cerului, 
pământului,  va  pune  în  mișcare  timpul  („anii, 
anotimpurile, lunile, semilunile, zilele și nopțile în 
succesiune  ordonată”)  și  toate  „celelalte  care 
sunt  adeverite  de  oameni”.  Într-o  geneză  mai 
timpurie, oul este înlocuit de embrionul de aur, 
plutind pe apele cosmice. [5]

PAN-KU, OMUL PRIMORDIAL DIN
MITOLOGIA CHINEZĂ

Un  corespondent  al  „supremului  Brahma” 
este Pan-Ku, omul cosmic din mitologia chineză, 
fecundat  de  cele  două  principii:  yin  și  yang. 
Cosmogonia  chineză  reia  o  veche  imagine 
orientală, de proveniență indo-europeană, cea a 
nașterii universului dintr-o „matrice indiferențială 
ovoidală”. Deși foarte asemănător cu cel regăsit 
în Mahābhārata,  mitul cosmogonic al chinezilor 
introduce  un  element  nou:  structurarea 
universului  (ce  are  forma  unui  ou)  în  două 
principii, unul senin, yang, care a zămislit cerul și 
un principiu tulbure, feminin, yin, reprezentant al 
pământului:  „Cerul  și  pământul  se  aflau  într-o 
stare de haos care semăna cu conținutul oului 
de  găină,  iar  atunci  s-a  născut  Pangu.  După 
optsprezece mii de ani a început să ia naștere 
universul;  principiul  pur  yang  a  zămislit  cerul, 
principiul tulbure yin a zămislit pământul”. [6]

Dacă în universul vedic supremul Brahma se 
naște din ou, fiind urmat de toată suita de zei și 
de  lumea  propriu-zisă,  structurată  între  cer  și 
pământ și pusă în mișcare de timp, în cazul lui 
Pan-Ku are loc o cosmogonie sacrificială, acesta 
schimbându-și identitatea sexuală de mai multe 
ori pe zi, dând naștere, în cele din urmă, lumii: 
„Pan-Ku,  cel  născut  înaintea  tuturor,  s-a 
preschimbat  cu  totul  în  ajunul  morții  sale: 
respirația lui a devenit  vânt și  nor, glasul  i  s-a 
prefăcut  în  tunet,  ochiul  său  stâng  s-a  făcut 
soare,  ochiul  său  drept  s-a  făcut  lună,  șira 
spinării și mădularele lui au devenit patru laturi 
ale lumii și cei cinci munți uriași [...] din dinți și 
din oase au răsărit aurul și pietrele, din sămânța 
lui  bărbătească au ieșit  la iveală mărgăritarele, 

iar sudoarea lui s-a prefăcut în ploaie și rouă.” [7] 
Moartea  lui  Pan-Ku  coincide  cu  începutul 
tuturor  lucrurilor.  Configurarea  primordială  a 
ciclului cosmic în cosmogonia chineză durează 
optsprezece mii de ani, Pan-Ku forțând cerul să 
se îndepărteze de pământ, devenind astfel  un 
axis  mundi.  Sacrificiul  lui  nu  este  provocat 
(precum vedem la celelalte cosmogonii) deoare-
ce nu există nici un opozant cosmic.

Un  aspect  interesant  al  acestei  creații, 
comparativ  cu  geneza  vedică,  este  faptul  că 
Pan-Ku nu crează și  timpul,  organizând lumea 
doar din punct de vedere spațial. În acest sens, 
Ștefan Borbely vorbește despre un detaliu destul 
de  rar  în  cosmogoniile  arhaice  și  anume  că, 
înainte de a se destrăma, el îmbătrânește, „ceea 
ce-l  identifică  cu  însuși  Timpul:  Pan-Ku  este 
timpul care crează spațiul, proximitate germina-
tivă originară” [8].

VARIANTE ALE MITULUI OULUI
COSMOGONIC ÎN SPAȚIUL AFRICAN

La  o  cosmogonie  asemănătoare  celei 
chineze, bazată pe principiul universului dual de 
formă ovoidală, face referire Victor Kernbach în 
Miturile  esențiale:  „Pentru  creatorii  africani  de 
mituri,  pe fundalul animist, fetișist sau totemic, 
s-au dezvoltat adesea mituri cosmogonice mult 
mai  complexe,  uneori  uimitoare  –  dogonii 
sudanezi  povestesc  că  zeul  Amma  a  pus  în 
mișcare  haosul  inițial  care  s-a  condensat, 
datorită  rotirii  accelerate,  într-un  ou,  despicat 
apoi și alcătuind un univers dual.” [9] Adânc în 
junglele  impenetrabile  din  Congo,  triburile 
likuba și likuala consideră și  astăzi  că oul  este 
imaginea  perfecțiunii. În  cosmogonia  lor, 
gălbenușul  reprezintă  principiul  feminin,  iar 
albușul  –  pe  cel  masculin.  Coaja  este  aceeași 
coajă  provenită  din  oul  cosmic,  care  ar  fi  ars 
Lumea fără intervenția salvatoare a Creatorului, 
care a ordonat membranei să se transforme în 
atmosfera umedă care înconjoară Terra. [10]

Tot  în  spațiul  african,  mai  exact  în  Egipt, 
Mircea  Eliade  (Istoria  credințelor  și  ideilor  
religioase) identifică diferite cosmogonii care au 
la  bază  imaginea  unui  ou  ieșit  la  suprafața 
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Apelor  Primordiale:  „Apariția  acestui  ‹‹loc  
dintâi››  deasupra  imensității  acvatice  semnifică 
ivirea pământului, dar, totodată, a luminii, a vieții 
și a conștiinței. [...] Alte versiuni vorbesc despre 
Oul Primordial care conține ‹‹Pasărea Luminii››. 
(Textele sarcofagelor,  IV, 181)” [11]

În  Divinități  și  simboluri  vechi  egiptene, 
Manfred  Lurker  amintește  „oul  ascuns”  din 
Cartea Morților [12], născut în mlaștini, făurit de 
„zeul  flecar”.  Ștefan  Borbely  îl  identifică  pe 
acesta cu Path, meșteșugarul lumii, „reprezentat 
în  chip  de  olar  făurind oul  cosmic  al  începu-
turilor”. [13] Din acest ou se va naște Soarele Ra. 
Regăsim și  aici,  uniunea dintre  cer  și  pământ, 
cele două principii elementare conținute în oul 
cosmic dând startul existenței.

NAȘTEREA LUMII DIN OU ÎN
COSMOGONIA FINLANDEZĂ

Deși  aflată  la  extrema  nordică  a  Europei, 
Finlanda  dispune  de  o  mitologie  în  care  se 
regăsește  același  mit  întâlnit  și  la  civilizațiile 
indo-europene  și  africane,  (nașterea  lumii  din 
oul  primordial)  revelând,  după  cum  remarca 
Iulian Vesper în prefața Kalevalei, „vechi atingeri 
ale finezilor cu popoarele indo-europene”. [14]

Cosmogonia  finlandeză  relatată  de  Lönnrot 
în Kalevala este oarecum mai amplă, comparativ 
cu cele prezentate anterior. În debutul epopeii, 
rapsodul  Väinämöinen  „veșnicul  cântăreț”, 
povestește  nașterea  lumii:  aceasta  își  are 
obârșiile  odată  cu  momentul  zămislirii  lui 
Väinämöinen  de  către  Ilmatar  (fiică  a  aerului) 
care,  în  imposibilitatea  de  a  da  naștere 
pruncului,  se  ascunde  în  ape.  Aceasta  se 
hotărăște să-și ofere genunchiul drept adăpost 
pentru  cuibul  raței  (pasărea  primordială  - 
„simbol  arhetipal  al  revelației,  al  năzuinței  de 
ridicare  spre  valorile  absolute  ale  cerului  și 
metaforă  constantă  și  universală  a  sufletului” 
[15]). După ce rața face șapte ouă - șase de aur 
și  unul  de  fier  (aluzie  la  zilele  creației  din 
paradigmă  creștină),  acestea  cad  în  apa 
primordială;   odată   căzute,  „cojile  se  prefă-
cură-n/ Lucruri de folos și bune”: din partea de 
jos a cojii a luat naștere pământul (fiind asemă-

nată de Luc Benoiste cu „o cupă și orice alt vas 
ce conține promisiunile unei înnoiri, precum arca 
lui  Noe  plutind  pe  apele  Potopului  și 
întruchipând jumătatea inferioară a Oului Lumii, 
ce  ar  avea  drept  complement  superior  bolta 
cerească.” [16]), din partea de sus cerul, „partea 
galbenă ajunse/  Soarele,  scânteietorul,/  Partea 
de albuș, deasupra,/ Se făcu lucioasa lună.”

Tot atunci, ca și în cazul cosmogoniei indice, 
ia  naștere  timpul:  „De  atunci  pornit-a  timpul,/ 
Anii  după ani  urmară...”  [17].  Abia  după nouă 
ani, zeița Ilmatar iese din apă și creează restul 
lumii. Cifra nouă are aici o puternică încărcătură 
simbolică: în scrierea multor limbi, această cifră 
are înfățișarea cercului,  a  buclei  ce se închide, 
semnificând un nou început, o reiterare tempo-
rală. Este totodată și simbolul gestației, al făuririi 
unei noi existențe.

Se  observă,  așadar,  în  cosmogonia  finlan-
deză, foarte multe influențe indo-europene, dar 
și  elemente specifice  (de exemplu,  al  șaptelea 
ou din fier).
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CONCLUZII 
Motiv  recurent  în  miturile  lumii,  posibil 

influențat de observarea ieșirii din ou a puiului 
de pasăre, șarpe sau broască, oul cosmogonic 
este considerat de către Jean Chevalier și Alain 
Gheerbrant (Dicționarul de simboluri), un simbol 
mitologic  universal,  „care  este  unul,  dar  el 
conține și cerul și pământul, apele inferioare și 
cele superioare; în totalitatea sa unică, el conține 
multiple virtualități.” [18]

Nașterea Lumii și a Lumilor, pornind de la Oul 
Primodial,  este  o  idee  comună  în  mitologiile 
străvechi, precum cele ale indienilor,  chinezilor, 
egiptenilor, finlandezilor și multor altora. 

Reputatul  istoric  al  religiilor  Mircea Eliade a 
demonstrat magistral că, în esența tuturor aces-
tor  cosmogonii,  oul  joacă  imaginea  clișeu  a 
Întregului  și  a  Totalității  care  succed  Haosului 
Primordial, ca un prim principiu de organizare. 
Oul subliniază actul renașterii și ciclul repetitiv al 
Naturii, funcția sa ciclică fiind aici o consecință a 
primului său rol.

Așa  se  face  că,  adesea,  Oul  este  o  repre-
zentare a puterii de creație a Luminii. Se consi-
deră  că  oul  conține  germenele  misterios  al 
Creației, picătura de Viață din care se dezvoltă 
manifestarea,  fiind  așadar  un  simbol  universal 
perfect care se explică de la sine, prin sine.
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O carte  frumoasă este  aceea care fură cu totul 
consimțământul celui ce o citește... O carte frumoasă 
constă în a oferi cuiva o alternativă consistentă la hăul 
ce  se  cască  între  sine  și  lume.  Bucuria  cu  care  te 
avânți apoi în faldurile ideilor sale seamănă cu a unui 
sinucigaș ce a găsit formula morții perfecte.

Nu  de  puține  ori  unele  cărți  surprind  tocmai 
pentru faptul că au lăsat urme atât de puternice și de 
evidente în cititorii lor. În definitiv, cineva spunea că 
acea carte care nu modifică întru nimic ființa celui ce 
o citește este o carte ratată. Cartea care asigură o 
aventură interioară pasionantă, un itinerar printre idei 
și gânduri este un bun comun și etern.

Din  această  categorie  de  cărți  face  parte  fără 
urmă de îndoială un volum mai puțin celebru – dacă 
se poate spune așa – al unui autor de curând trecut 
la  cele  veșnice:  Mitologii  subiective al  lui  Octavian 
Paler.  După  cum  putem  înțelege  din  titlu  autorul 
propune un periplu  prin  cultura  antică  greacă;  dar 
surpriza  apare  atunci  când  ne  confruntăm  cu 
viziunea asupra unui astfel de tărâm cultural - la care 
ne întoarcem ca fii  risipitori,  încă dinainte de a-l  fi 
părăsit.  Spre  deosebire  de  romanele  sale,  în  acest 
volum  Paler  are  o  atitudine  aparte,  pe  care  o 
evidenția  și  cu  alte  ocazii:  lumea  în  care  suntem 
invitați își arată generoasă sensurile atât timp cât nu 
le  cauți;  dacă ai  pornit  în căutarea lor,  ești  un om 
pierdut. 

Octavian Paler spunea adesea că este un om ce 
aparține unei lumi ce nu mai e, o lume ale cărei valori 
au apus.  În  Mitologii  subiective  Octavian Paler  este 
mai mult decât un simplu eseist. Autorul își asumă din 
perspectivă personală și intelectuală problemele cele 
mai acute ale culturii grecești, oferindu-se pe sine ca 
subiect al verificării unor constatări rezultate din lungi 
și argumentate investigări cognitive. Astfel, în primul 
rând, acest volum poate fi numit intelectualist! 

Deși  ediția  din  2008  este  a  treia,  cartea  se 
descoperă ca fiind una proaspătă și generoasă – la 
fiecare  lectură  oferind  idei  noi  ca  niște  brațe 
voluptuoase în care își primește receptorii. Iar această 
bogăție  reiese  tocmai  dintr-o  fină  rețea  de 
interpretări  personale ale unor episoade consacrate 
ale  mitologiei,  corelate  cu  raiduri  prin  contingentul 
unui  concediu  impus  de  șubrezirea  trupului, de 
conștientizări acute ale ridicolului sau ale sublimului 
uman.  Periplul  printre  mituri  și  figuri  antice  este 
dublat de incizii profunde în propria interioritate, în 
propria melancolie.

Este  poate  inutil  să  mai  amintim  de  obsesia 
autorului pentru mitologie. Aproape fiecare operă a 

lui Octavian Paler este în mod subtil tangentă unor 
mituri sau legende antice. Acest fapt poate fi motivat 
și de dezamăgirea sa, exprimată răspicat, privind
ridicola  „producție”  de  mituri  a  oamenilor 
moderni.  Nu de puține ori acesta s-a arătat 
nedumerit  în legătură cu ideea că singurele 
mituri moderne ale umanității își au originea 
în  opere  literare  capitale  ale  respectivelor 
perioade.  Este  cazul  mitului  faustic,  al  lui 
Hamlet  sau  Don  Quijote.  Lucrurile  nu  sunt 
lăsate  nicicum  la  voia  întâmplării  –  multe 
dintre titlurile operelor lui Paler vizând direct 
mitologia:  Drumuri  prin  memorie  (1972-
1974), Mitologii subiective (1975), Un muzeu  
în labirint  (1986),  Don Quijote în est  (1993) 
sau Calomnii mitologice (2007).

Aceste „derive intelectuale” constituie rodul 
unui  farmec  dar  și  al  unui  interes  de  altă 
factură decât cea rigid-științifică pe care mitul 
ca  instanță  perpetuu  prezentă  în  existența 
omului, ca model de evaluare a valorilor ori 
ca  referent  la  comportamentul  oricui  îl  are 
asupra  personalității  lui  Octavian  Paler. 
Autorul nu încearcă noi definiții, noi posibilități 
de explorare antropologică sau filosofică ale 
„poveștilor celor de demult.” Sunt doar viziuni 
personale,  extrem  de  personale,  privind 
aspectele cele mai semnificative ale mitologiei 
antice, corelate cu cugetări și analogii afective 
între posibilele semnificații  ale acestor  mituri 
cu propriile simțiri, stări.

Chiar  dacă  poate  fi  considerată  una  stranie, 
această  manieră  de  a  privi  mitul  este  justificată 
tocmai de cei mai mari specialiști în acest sens. După 
cum  definea  Mircea  Eliade  într-una  dintre  operele 
sale,  „mitul  se  referă  întotdeauna  la  o  «creație»  și 
povestește ceva sau cum un model de comportare, o 
instituție, o deprindere de muncă au fost stabilite: iată 
de  ce  miturile  constituie  paradigmele  pentru  toate 
actele  omenești  semnificative.”  (Aspecte ale  mitului) 
Așadar,  Octavian Paler  discută cu sine însuși  aceste 
paradigme,  le  redimensionează  și  le  adaptează  la 
propria configurație interioară.
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De altfel,  chiar și modul în care autorul își alege 
figurile  mitice  despre  care  să  vorbească  poate  fi 
considerat unul bizar și arbitrar. Însă, considerentele 
alegerilor  sale  sunt  multiple.  Un  fapt  important  ce 
trebuie remarcat este acela că  Mitologiile subiective  
au fost  create pe fondul  unui  tratament  pe care îl 
urma  într-una  din  ierni  la  un  sanatoriu  din  Eforie 
Nord.  Astfel,  unul  dintre  cele  mai  importante 
personaje  –  de ce nu chiar  mitice  -  ale  cărții  este 
însăși marea, în diversele sale ipostaze hibernale.

Paler  declară:  „Spuma  albă  risipită  pe  stânci  te 
făcea să crezi că marea avea insomnie. În acel decor 
cu singurătăți de preistorie mi-am scris  Melancoliile  
subiective.” Pe de altă parte, Octavian Paler nu este 
interesat  de  prezentarea  modului  în  care  sunt 
receptate  azi  aceste  „povești  exemplare”,  ci  de  o 
analiză  a  profunzimilor  proprii,  a  destinului  său. 
Această carte e mai mult decât și-a propus autorul să 
fie  deoarece  ea  constituie  și  un  compendiu  de 
literatură sau de artă. 

Spre  exemplu,  un  mit  precum cel  al  lui  Oedip, 
eroul  mitic  favorit  al  lui  Paler,  este  privit  din 
perspective multiple, etajate; autorul nu este indife-
rent  nici  la  receptarea  lui  într-un  domeniu  precum 
psihanaliza,  după  cum  nu   uită   nici   preocupările

artistice  din  jurul  acestui  personaj,  deși  este 
încredințat  că  literatura  îl  poate  înșela  oferindu-i 
posibilități  de interpretare eronată:  „Simt că nu mă 
pot  apropia  de  înțelepciunea  elină  pe  drumurile 
parfumate ale poeziei parnasiene.” Fiul lui Laios este 
pentru  Paler  printre  puținii  eroi  tragici  care  au 
îndrăznit să înfrunte zeii, destinul pentru că: „El a vrut 
să umple abisul cu ceva mult mai durabil: adevărul și 
inima unui om”.  Oedip este surprins în zbaterea sa 
interioară  privind  răspunsul  dat  sfinxului,  mai  ales 
privind motivațiile acestui răspuns: „Vroiam să înțeleg 
lumea cu inima mea (...) Memoria mea e ca o rană 
care sângerează. Și totul este viu și destin în mine, 
deoarece memoria este destinul meu.”

În  acest  punct  putem  identifica  unul  dintre 
sensurile  puternice  ale  Mitologiilor  subiective: 
Octavian Paler are puterea de a judeca aceste destine 
exemplare  deoarece  își  asumă  părți,  elemente  ale 
acestora. După cum spune și recenzentul său, Daniel 
Cristea  Enache:  „E  un  permanent  și  fascinat  joc  al 
măștilor  alternante  și  al  identităților  coincidente,  o 
asumare a complexităților naturii umane, recunoscute 
și discutate ca atare.”  Înțelesul  acestei  cărți  poate fi 
acela că omul modern, pentru a putea desluși pro-
funzimile înțelepciunii antice, trebuie să fie capabil să 
scuture praful receptărilor neasumate, chiar artificiale. 
Instrumentul  fundamental  este  cultura,  dublată  de 
onestitate dar și de curajul unui erou temerar. 

Această  din  urmă  sintagmă  se  cere  analizată, 
deoarece pentru Octavian Paler curajul nu presupune 
a  lua  sabia  în  mână  sau  a  lupta  cu  minotaurul  în 
labirint  –  fapt  pentru  care  eroi  precum  Tezeu  sau 
Ahile nu se numără printre preferații autorului -, ci, 
dimpotrivă, tăria interioară de a renunța la orgoliul de 
a  fi  etern  învingător,  de  a  te  supune  unei  suple 
cartografieri  a  propriei  interiorități,  de  a  fi  victima 
propriei memorii. Omul viețuiește în lumina memoriei 
sale; a renunța la memorie însemnă să renunți la tine. 
De aceea Tezeu are un comportament inacceptabil 
pentru  Paler:  „El  trăiește  spectaculos  și  superficial. 
Face  parte  dintre  cei  pe  care  nu-i  interesează  un 
răspuns;  tot  ce  vor  e  să  învingă,  râvnind  gloria  și 
puterea... Față de Ariadna, Tezeu se comportă ca un 
escroc. În realitate, nu-i place să spună: rămân...”
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Se  poate  constata  fără  dificultate  o  atitudine 
aparte  a  autorului  față  de  eroi  precum  Sisif  sau 
Oedip, Prometeu sau Antigona. Nu  putem  spune că 
detestă  pe  cei  din  categoria  lui  Ahile  sau  a  lui 
Hercule, însă este evident că Paler nu se simte atras 
de virtuțile aproape superficiale ale acestor eroi.

În linii mari, această carte este una dintre cele de 
care nu ne putem lipsi, pentru că, dacă am face asta,  

ne-am văduvi de o exemplară lecție de cultură, dar 
mai ales ne-am include în paradigma nefastă a celor 
ce nu au curajul de a sta cu ei înșiși. Am fi precum 
eroul  ce  nu-și  asumă  propria  memorie,  jignit  de 
rănile sale interioare. De altfel, Octavian Paler sublinia 
acest aspect cu altă ocazie: „Când doare cicatricea ne 
doare rana veche sau faptul c-am uitat-o?”
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Având în vedere că centrul activității World Vision 
este  cooperarea  în  vederea  dezvoltării  pe  termen 
lung, pot să afirm, fără să dau în gândurile mele un 
milimetru înapoi, că evenimentul ce s-a desfășurat în 
perioada 9-12 aprilie, în Tbilisi, Georgia, a fost unul 
de succes. În încercarea mea subtilă de a-mi ascunde 
euforia,  am  avut  șansa  să  reprezint  România  la 
conferința MEER Round Table, alături de o persoană 
social-compatibilă  mie,  Maria-Antoanela  Moldovan, 
elevă  în  clasa  a  XII-a  la  Liceul  „N.  Bălcescu",  Cluj-
Napoca, voluntară World Vision. Am fost însoțite de 
Mariana Arnăuțu (WV București)  și  Dana Buzducea 
(Director Advocacy). Cele 8 țări participante au fost: 
România,  Albania,  Georgia,  Armenia,  Azerbaijan, 
Liban, Afganistan și Bosnia-Herzegovina). 15 tineri au 
luat parte la Forumul Regional al tinerilor din Regiu-
nea  Middle  East  Europe  organizat  de  Organizația 
World Vision International. Aș da vina pe o așa-zisă 
coabitare  studențească,  specifică  nouă,  pentru 
relațiile de prietenie și respect ce s-au creat într-un 
timp atât de scurt.

Fiecare delegație a prezentat provocările cu care 
se  confruntă  tinerii  din  țara  respectivă  dar  și 
inițiativele lor,  cu scopul de a schimba în bine viața 
copiilor/  tinerilor  din  comunitățile  lor  în  fața  unui 
public  format  din  birouri  suport  -  țări  donatoare 
(USA,  Canada,  Elveția,  Taiwan,  Germania,  UK,  etc) 
pentru programele WV ce se derulează în țările din 
zona Middle East Europe.

Sociopând puțin câte puțin am ajuns la concluzia 
că acest eveniment nu numai că ne-a ajutat să ne 
dezvoltăm ca indivizi  și  să  încercăm să soluționăm 
anumite probleme, așa cum am precizat mai sus, dar 

a  fost  și  o  oportunitate  de a  cunoaște și  de a ne 
bucura de cultura Georgiei, de bogățiile spirituale ale 
acesteia, de diversitatea tradițiilor.

Ceea ce a reieșit la final este că indiferent de țara 
din care provin, tinerii au depășit barierele de limbă, 
religie  și  cultură,  au  lucrat  împreună și  s-au  ajutat 
astfel încât vocea tinerilor din această zonă a Europei 
de est și Orient Mijlociu să fie auzită, au vrut ca adulții 
cu  putere de decizie  să învețe de la  ei,  să  știe  că 
indiferent  de  țară,  nevoile  tinerilor  sunt  aceleași  - 
acces  la  educație,  sănătate,  o slujbă și  o viață mai 
bună și mai ales speranța pentru viitor.

De  asemenea,  am  plăcerea  să  menționez  că  o 
parte din invitații de seamă ai evenimentului au avut 
amabilitatea  de  a-mi  oferi  ulterior  părerile  lor  cu 
privire  la  desfășurarea  acestuia  și  mă înclin  în  fața 
promptitudinii dumnealor.

Govi  Pillai  (Senior  Director  Field  Services  Group, 
Global  ICT) I  really liked the beautiful surroundings 
and  the  contrast  between  Tbilisi  and  the  areas 
outside. It was not as crowded or busy as some of 
the countries in Europe. The plan to bring the youth 
from the various countries to tell their own story was 
very helpful and really made an impression to me. It 
gave us an opportunity to get first hand information 
from the team and be able to talk and ask questions. 

I saw great potential in the youth who took part. 
They  were  proud  of  their  heritage,  confident, 
articulate  and  forward  thinking.  I  was  especially 
impressed by the call for the NGOs like World Vision 
to not "tell them what to do" but walk with them in 
this journey. Their ability to express their  views and 
provide suggestions on how we can work better with 
the  youth  in  the  country  was  really  beneficial  to 
World Vision. The idea was good as it allows us to 
get  direct  feedback  from  the  youth  in  our 
communities.  It  is  also  very  satisfying  to  see  the 
progress and encourages to invest more in the youth 
of  the  region.  Since  I  work  at  the  Global  Centre 
(World  Vision  HQ),  it  was  a  great  opportunity  to 
connect with fellow World Vision colleagues from the 
region and learn about their work and hear directly 
from the youth in the region as they are the future of 
the region.
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Roland  Diethelm  (Teamleader  Development 
Programs) - Well  organised city, very  mediteranean 
weather with a beautiful old town. It felt like there is a 
lot of potential for prosperity at first glance. I enjoyed 
the discussion with  the youth participants,  specially 
about the summer camp issue. Also very impressive 
were the testimony of the Afghanistan crew, specially 
how the  muslim people  were  expressing  there  full 
inclusion  in  the  loving  atmosphere  of  the  World 
Vision family. 

I've seen potential in the youth who took part at 
the event. Specially the youngster from  Azerbaidjan 
did express  great  interest  in  new developments  as 
they embrace new methods in education. The youth 
work in Westbank and Gaza was touching and the 
witness  from  Pakistan  to  aquire  job  skills  in  car 
mechanic,  sports  academy  and  sewing  were  so 
touching. The hope for new ways lies in the youth 
who try to get rid of old historic ballast and seek their 
own way of life,  living o the full potential that God 
has put into them. A fresh look to the outside world 
and  some  bold  steps  helps  to  overcome  difficult 
situations.  The exchange of  experience  among key 
staff  is  important.  The participation of youth was a 
major contribution that should be developed further. 
To work more inclusive with the youth giving them 
the  required  space  and  platform  in  development 
planning,  resourcing  and.  Implementation  would 
greatly  enhance  the  dynamics  of  sustainable 
development.  Youth  can  be  the  bridgebuilders to 
reach the most vulnerable in our countries. T was a 
good experience to meet and talk with the various 
stakeholders  of  WV MEER.  The  exchange with  the 
direct beneficiaries of young agents of change was a 
delight.  It  makes us hopeful  that  the investment in 
people  is  going  the  be  the  most  sustainable 
achievment  in  developing  a  country.  It  highlighted 
once again that as World Vision we 
must  be  experts  as  enablers  to 
instill a social responsibility.

For  me  the  venue  of  the 
meetings  was  too  posh,  and  the 
money spent on this event was too 
much.  Such  lavish  setup  is 
separating us even further from the 
most vulnerable people. I  felt  that 
WV staff  including  myself  do  not 
know very  well  how to reach nor 
include the most vulnerables in our 
work.

Jock Noble (Manager Social  Entrepreneurship and 
Economic  Development  SEED  Unit) -  My  first 
impressions of Georgia was flying in to Tbilisi Airport 
from the south passing high over rugged mountains, 
and then as we came lower over  picturesque river 
valleys,  streams  lined  by  beech  and  shining  silver 
leafed ash trees. Then closer to the city the remains 
of  long  buildings  broken  down,  some  just  the 
foundations remaining,  some empty concrete shells 
with dark glassless  windows dead as a skull.  And I 
think they must have wound up with the end of the 
soviet era and I wonder what they produced and the 
stories that happened in and around the walls. And 
then we come to land and I can see Tbilisi city lining 
the hill and over the river valley. I am excited, such a 
historic city, known for its architecture, its wonderful 
food, friendly people and its saints and heroes. 

For me it is always the people and their dreams 
and  aspirations,  the  imagination  and  intentionality 
they bring to their work. It was great to see so many 
young people and hear about what they are doing. I 
was  so  inspired  listening  to  the  work  that  is 
happening in Georgia  around the youth clubs  and 
right across the region.

I  see  potential  in  anyone  who  wants  to  do 
something,  so of  course I  saw lots  of  potential  for 
change and good in the youth who were represented 
at the event both in person and on film. I always see 
that there are people wanting to do things and some 
people go on to do that and some people don’t. I 
think it is not just about what we want to do but also 
recognising what we need to let go of, those things 
we  hang  on  to  from  fear  or  insecurity  or  wrong 
assumptions  that  hold  us  back.  So  I  think  to  turn 
good ideas into useful activities requires the courage 
to let go of the things holding us back, tenacity to 
keep going and not give up and time.       
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I think events like this are very useful as they bring 
people of all ages and backgrounds together into a 
safe and respectful environment ot learn from each 
other. Teh world is often full  of people who “know” 
about things, but at such an event people can come 
as “learners”  and go back to their  places  changed 
forever.

I  really  enjoyed  meeting  many  new  people, 
learning new things not just about Georgia, but also 
about  some  of  the  surrounding  countries  such  as 
Armenia,  Romania,  Azerbaijan,  Afghanistan,  and 
Albania. I can’t wait to come back!

Brian Jonson 
(Regional Communications 
Director) - I thought that the 
conference was  an excellent 
opportunity for World Vision 
staff  from many  places  and 
backgrounds to hear directly 
from youth about what they 
are doing, what they plan to 
do,  and  what  they  think 
about some of World Vision's 
ideas and programs. For me, 
one  of  the  most  exciting 
outcomes  was  the  agree-

ment of the youth from different countries to create a 
network  that  they  intend  to  maintain  after  the 
conference. I will be very interested to see where that 
is a year from now.

Paul Newnham (Global Youth Engagement Director) 
- I was very happy to spend time with the youth at 
the event and hear from them of there experiences. It 
was encouraging.

Wynn Flaten (National Director Afghanistan) - 
This  was  my  first  time to  Georgia,  It  may  seem a 
strange answer, but I was impressed with the airport. 
The building was new, clean, with large open spaces. 
The  officials  were  friendly  and  everything  worked 
well. That creates a good feeling at the start. There is 
a saying in English that "There is no second chance to 
make a good first impression." A good feeling on my 
arrival  lasted  throughout  the  week.  The  city  was 
beautiful and interesting, Tbilisi has a rich culture and 
nice people. It was a very nice experience for me. To 
tell  you  the  truth,  everything  about  this  event 
impressed  me.  I  especially  liked  that  the  meeting 
focused  on  people  rather  than  programs  and 
projects. I like variety, and there were many cultures, 
nationalities and languages represented. It was also 
great to have a lot of youth who are not World Vision 
employees,  but  have  the  same  goal  of  improving 
lives for children and other youth who did not have 
the chance to attend. I felt there was a lot of potential 
in  the  youth who participated.  There  was  a  lot  of 
positive  energy,  enthusiasm  and  good  ideas.  The 
challenge, of course, is to develop that potential once 
everyone goes back home to their own reality and 
daily  life.  I  think  the  events  are  a  good idea.  The 
world is very connected now, and travel is easier. It 
becomes  easier  but  also  more  important  to 
understand the lives of people who are different than 
us.  But  these  meetings  are  also  expensive  to 
organise,  so  everyone  needs  to  understand  that 
participation requires a sense of responsibility. People 
who attend are representatives of a larger group, so 
the meetings cannot be just for personal benefit.

Although you ask  for  "a  few  words",  this  is  my 
longest answer! During the week I felt like a parent 
rather  than someone who works in an NGO or  in 
"development". To be surrounded by youth made me 
think  about  my  two  daughters  and  my  life  as  a 
parent. In that week I didn't want to see the youth or 
our discussions focused on "programs" or "projects", I 
wanted to think about people. One of the privileges, 
and  challenges,  of  being  a  parent  is  allowing  our 
children enough emotional,  intellectual and spiritual 
space to grow, but not enough to get lost. My wife 
and I tried to give our daughters the opportunity to 
take  on  challenges,  make  decisions,  and  learn 
responsibility without giving them so much freedom 
that they got into trouble. It  worked out very well. 
Both  of  our  daughters,  now  ages  28  and  25,  are 
committed Christians, well educated, employed with 
good jobs, and have no bad habits like smoking or 
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excessive  drinking.  My wife  and I  are  also  best  of 
friends  with  our  daughters,  and  we  get  together 
frequently.  One  daughter  is  married  and  pregnant 
with her first child, so now she will begin parenting 
and  raising  the  next  generation.  It  is  exciting.  My 
experience the week in Georgia brought back those 
feelings  of  parenthood.  I  would  hope  that  World 
Vision provides  youth the opportunities  to live  out 
dreams with enthusiasm and responsibility,  because 
you are helping to create the world you will inherit 
from us.

Guloghlan Emil Jafarov
I’m  from  Baku-Azerbaijan.  I’m  doing  volunteer 

work at many places. One of them is World Vision. 
Thanks to World Vision I  learned,  learning and will 
learn a lot of things. During “learning” I want to talk 
about my visit to Georgia.

On  the  way  to  the  Georgia...  I  was  excited. 
Because it was my first visit to a foreign country. The 
Word Vision Azerbaijan Mingechaur Office was going 
to give presentation about new method of curriculum 
in education system of Azerbaijan. I was prepared to 

this and I had a lot of information about curriculum. 
First  step  to  Georgian  land...  It  was  an  awesome 
feeling for me. I was thinking that I will  have some 
weird feelings but, it was not like that. Because Tbilisi 
almost same as Baku – the capital of Azerbaijan and 
it  make  me  feel  more  comfortable.  Same  streets, 
same roads,  same buildings...  You are în Caucasus, 
you can not expect something different. It was like a 
“perfect timening” and I didn’t know that I will meet 
there  my  new  best  friends  (Antoanela,  Andelija, 
Hadi).  I  joined  the  WV  collective  and  we  started 
meeting, playing some icebreaker games, having fun. 
Everyone  was  șo  excited  for  presentations. 
Everybody  was  started  trainings,  giving  demo 
presentations, helping each other. We tried to work 
hardly  and  I  like  that.  We  become  hardworkers! 
"Tbilisi Loves uș"- This was our slogan, still and will be 
forever. It was my first visit to foreign country and I’m 
very happy that I departed from Georgia with good 
memories.  I’m  very  thankful  to  World  Vision  for 
chance.  Chance  for  first  visit,  for  new  friends,  for 
good memories, for new skills and for everything.

IMPRESII ALE PARTICIPANȚILOR ROMÂNI

Daniela  Buzducea (Director  Advocacy) -  Pentru mine întâlnirea organizată de 
World Vision în Georgia a fost o ocazie să revăd colegi dragi din întreaga lume,  
dar mai presus de toate a fost o oportunitate să cunosc tineri remarcabili. Cred că 
cel mai impresionant a fost să constat luciditatea cu care tinerii care au participat  
la întâlnire reușesc să facă un diagnostic corect al societății în care trăiesc. M-a 
impresionat seriozitatea și determinarea lor de a căuta nu doar probleme, dar 
mai  ales  soluții  la  problemele pe care le  întâlnesc  în  jurul  lor,  la  tot  pasul.  În  
contextul social în care trăiesc tinerii din această regiune, atât de diversă din punct 
de  vedere  cultural,  politic,  economic,  soluțiile  se  cer  a  fi  foarte  practice  și 
adaptate. Iar tinerii au demonstrat că au pragmatismul, viziunea și voința și că pot 
contribui cu soluții nu doar în viitor, ci chiar acum. Ușurința cu care au legat prietenii și capacitatea lor de a  
comunica clar și concis punctele de vedere, m-au convins (dacă mai era nevoie) că trebuie să deschidem 
împreună uși largi pentru consultare pentru ca tinerii să contribuie la construirea viitorului.
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Am fost  mândră să fac parte din delegația României,  reprezentată „pe scenă" de două tinere care au 
strălucit prin  inteligență,  o adevărată  vocație de leaderi  ai tinerilor și abilități desăvârșite de comunicare. Și  
m-am bucurat să-i avem alături pe tinerii  din Negrești,  care, printr-un clip bine realizat,  ne-au convins că 
putem construi o lume mai bună. Împreună.

Maria-Antoanela Moldovan:
Georgia a reprezentat o experiență de viață uimitoare. Am cunoscut oameni și culturi din diferite zone ale 

lumii, lucru care e incredibil. Din discuțiile cu alte persoane am aflat viziunea lor despre noi, românii, și pe de 
altă parte am aflat câte ceva despre alte culturi.  De asemenea am mai aflat despre dificultățile cu care se 
confruntă și alte țări, dificultăți care nu sunt mult mai diferite de cele cu care ne confruntăm noi, ceea ce ne-a  
apropiat (e bine să știi că nu ești singurul care suferă și că se poate și mai rău de atât; ajungi să nu ți se mai  
pară atât de mare problema în care te afli tu și încerci să îi ajuți pe alții).

Andelija Milaš
Eu... eu nu mă simțeam bine cu mine pentru că trăiam cu iluzia că nu mă adaptez cu o viteză suficient de  

mare la tot ce mă înconjoară. Îmi venise ideea că, dacă vrei, poți să faci parte din decor și s-ar putea să-ți fie  
chiar mai bine acolo. Dezolantă imagine, nu? Cu această ocazie mulțumesc organizației World Vision pentru 
șansa oferită, întrucât a fost șansa de care am avut nevoie pentru a-mi demonstra că pot mai mult și că nu  
trebuie niciodată să mă mulțumesc cu puțin. Multă muncă? Da, nici nu se pune problema, dar, până la urmă,  
nu este aceasta cheia succesului?

Săptămâna petrecută în Georgia a fost una obositoare, dar într-o manieră plăcută, plină de o seriozitate 
stropită ușor cu glume, când a fost cazul. Am avut oportunitatea de a schimba idei cu reprezentanții altor țări  
și am rămas plăcut surprinsă să observ că nu este o discrepanță prea mare între problemele noastre și ale lor, 
din contră chiar. De asemenea, trebuie să menționez faptul că am fost onorată să îmi reprezint țara, alături de 
Maria-Antoanela,  iar  sentimentul este unul greu de descris,  și  nu spun asta doar din lenea de a-mi forța 
degetele să mai tasteze. K.I.S.S.- Keep it Short and Simple! Am învățat acest lucru de la World Vision și mi-a 
prins mai bine decât mi-aș fi imaginat. Sper să mai am ocazia de a participa la astfel de evenimente, în caz  
contrar, le doresc mult noroc celor care o vor face!

Agenda for Youth
April 9-12, 2013

April 9 Tbilisi
10:00-10:30 - Introducing the child and youth protection policies (CYPP)
10:30-13:00 – Rehearsal of the case study presentations with participant youth
April 10, Kakheti ADP
TASTING AND EXPERIENCING GEORGIA
Georgian Bread- Observing how the traditional Georgian bread is baked in the traditional stone.
Khinkali  -  Sometimes more wrinkles the better  Youth will  learn the recipe of  the famous Georgian dish  
Khinkali (dumplings with meat)
Churchkhela – Georgian sweet delight with walnuts and grapes juice (Tatara)
Georgian Enamel and Rugs- Youth will  have an opportunity  to see the pieces of Georgian enamel and 
traditional Georgian rugs with Georgian ornaments; colored with natural colors; they will also hear some  
explanations which symbols Georgian ornaments reflect (cross, sun etc.)
15:00-16:00 – With the support of the IT preparing the group presentation of their impressions of event  
(visiting an ADP, meeting peers from around te world, etc)
16:00-18:00 – Final case studies presentations
April 11 – Round table participation
April 12 Tbilisi
9:30-11-30 – Considering youth from countries of different context with different background are in a room 
it would be very helpful for the YELH to learn from them what they think of the vulnerability, how they 
define it and what solutions for youth problem they would suggest. (Facilitators: Sophia and Brikena) 
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Muntele  Athos  este  unul  dintre  cele  mai 
importante  ținuturi,  nu  numai  ale  Greciei  sau  ale 
Peninsulei Balcanice, ci ale Pământului, datorită valorii 
sale deosebite din punct de vedere istoric, teologic, 
filologic, creștin și artistic, fiind numit de unii teologi 
occidentali „Vaticanul ortodoxiei”.

Centru al vieții monahale din Europa Răsăriteană, 
Athosul  a  fost  asemănat  de  profesorul  catolic  E. 
Wunderle cu mișcarea de la Cluny, care a influențat 
întregul  Apus  al  bătrânului  continent.  De  aceea, 
Sfântul Munte a fost de-a lungul vremii un far strălu-
citor și un amvon spre călăuzirea lumii ortodoxe. Se 
numără  printre  puținele  state  teocratice  din  lume, 
alături de Vatican. (Florin Marinescu, p.158)

Muntele  Athos,  îndeobște  cunoscut  ca  fiind 
Grădina  Maicii  Domnului,  ocupă  o  poziție 
proeminentă în inima fiecărui creștin ortodox și vizita 
în această zonă spirituală se poate realiza în special 
prin  intermediul  pelerinajului  care  există  dintotdea-
una. Dacă pentru un musulman acesta face parte din 
cei  cinci  stâlpi  ai  Islamului,  pentru  creștini  este  o 
dorință  care cu răbdare,  voință și  evlavie  se poate 
îndeplini. Astfel, în perioada 28 octombrie - 3 noiem-
brie  2012,  un  grup  de  11  bărbați,  enoriași  în 
exclusivitate ai Bisericii Sfânta Paraschiva din Vaslui, în 
frunte cu vrednicul preot al  acestei  parohii,  Nicolae 
Bădărău, având binecuvântarea P. S. Episcop Corneliu 
al  Hușilor,  au  fost  în  pelerinaj  la  Muntele  Athos, 
dovedind încă o dată că membrii acestei comunități 
spirituale sunt alături de păstorul lor. Cei 11 pelerini, 
mulți dintre ei consilieri ai Bisericii Sfânta Paraschiva, 
au  fost:  doctorii  Augustin  Ilieș  și  Paraschiv  Basalâc, 
Laurențiu  Dobârceanu,  Ștefan  Popa  -  „veteranii 
pelerinajului”,  pentru  că  ei  au  mai  fost  la  Sfântul 
Munte -,  dascălul Costică Mantea, col.  Mihai  Lefter, 
Emil  Vieru,  inginerii  Ioan  Lăzărescu,  Vasile  Vicol, 
Marinel Corogeanu și semnatarul acestor rânduri. Am 
plecat  cu  un  microbuz  al  Mitropoliei  Moldovei  și 
Bucovinei,  însoțiți  din partea sectorului pelerinaje al 
acestei  instituții  de  preotul  Todea  Daniel,  care  s-a 
achitat  cu  bine  de  misiunea  încredințată.  Acest 
pelerinaj are o semnificație deosebită, întrucât pentru 
cei mai mulți dintre noi eram în prima vizită în Grecia, 
țară  profund  ortodoxă  în  care  cultura  antică  este 
omniprezentă.  Astfel,  în  după-amiaza  zilei  de 
duminică, 28 octombrie, când treceam și la ora de 

iarnă, noi, pelerinii, ne întâlnim în fața Sfintei Biserici 
„Sfânta  Paraschiva”  și  după  o  scurtă  slujbă  de 
mulțumire adusă lui Dumnezeu ne rugăm pentru o 
călătorie  rodnică,  spirituală  și  ne  îmbarcăm  în 
microbuz cu destinația Athos, în jurul orelor 16. Avem 
de parcurs o distanță de peste 1.300 Km. Trecem la 
îngemănarea  serii  prin  Bârlad,  Focșani,  Buzău, 
Urziceni, pe la marginea Bucureștiului, ne îndreptăm 
spre  Bulgaria,  trecând  granița  și  Dunărea  pe  la 
Giurgiu,  peste  „Podul  Prieteniei”,  dat  în  folosință  în 
1954.  Constatăm  cu  surprindere  că  infrastructura 
rutieră  a  Bulgariei  este  mai  bună decât  a  noastră, 
având o autostradă destul de bună care leagă Ruse 
de  Sofia  și  Grecia.  Dincolo  de  miezul  nopții,  când 
afară  ploua  mărunt,  facem  un  scurt  popas  în 
apropierea  capitalei  Bulgariei  și  spre  dimineață 
trecem  în  Grecia.  Autostrada  traversează  un  relief 
muntos și însoțește mai tot timpul țărmul Mării Egee. 
Traversăm locuri încărcate de istorie...

Este  știut  faptul  că  în  Grecia  s-a  dezvoltat  în 
antichitate una din cele mai înfloritoare civilizații ale 
lumii,  care  a  marcat  istoria  omenirii  de-a  lungul 
secolelor  până în zilele noastre.  Primele semne ale 
civilizației  europene  apar  pe  teritoriul  Greciei.  Aici 
Homer,  poetul  orb,  își  desăvârșește  operele,  iar 
Herodot devine cel mai cunoscut istoric al antichității, 
lăsând istoricilor  moderni  dovezi  importante pentru 
cercetările  lor.  Arhimede,  Pitagora,  Solon  și  mari 
savanți  din  diferite  domenii  ale  cunoașterii  s-au 
născut aici.  Perșii  în goana lor de a cuceri întreaga 
lume s-au izbit de eroismul grecilor pentru ca apoi să 
fie  cuceriți  tot  de  un  elen,  Alexandru  Macedon. 
Panteonul, simbolul Greciei antice, a fost, de aseme-
nea,  o  sursă  prețioasă  pentru  cele  mai  renumite 
capodopere ale omenirii (sculptură, literatură, pictu-
ră)  și  un  imbold  pentru  perioada  renascentistă  a 
Occidentului  și  lumii  moderne.  Templele  din  piatră 
construite în cinstea unor zei sau zeițe erau clădirile 
reprezentative ale  arhitecturii  grecești.  Construite în 
epoca  antică,  elementele  unui  templu  grec  erau 
remarcabil  de  simple.  Ele  prezentau  o  structură 
interioară  în  formă  de  dreptunghi,  înconjurată  de 
coloane împodobite cu un acoperiș și fronton, înălțat, 
în pantă. Statuile de cult stăteau de obicei în spatele 
acestei săli.

Grecia,  țară  cu  un  relief  muntos  și  o  climă 
mediteraneană, se află în Sudul Peninsulei Balcanice 
cu  ieșire  la  Marea  Egee,  Marea  Ionică  și  Marea 
Mediterană.  Este  situată  în  vecinătatea  Albaniei, 
Bulgariei, Turciei și Macedoniei, având o suprafață de 
131.940 km pătrați. Prin tratatul de la Adrianopol din 
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1829,  Imperiul  Otoman  recunoaște  independența 
Greciei,  iar  ziua națională a acestui stat este pe 25 
martie,  când se  sărbătorește  în  calendarul  ortodox 
„Bunavestire”. La 8 august 1832 Grecia devine regat și 
își  stabilește  capitala  la  Atena.  La  25  martie  1924, 
Grecia  se  proclamă  republică,  dar  monarhia  este 
restaurată  în  urma  unei  lovituri  de  stat.  Între  anii 
1936-1941 generalul Ioannis Metaxas instaurează un 
regim militar dictatorial.  Chiar dacă Grecia face față 
cu succes atacurilor Italiei lui Mussolini este obligată 
totuși,  să  capituleze în  fața  invaziei  germane la  23 
aprilie 1941.  În toamna anului 1944 acțiunile conju-
gate ale Armatei  de Eliberare din Grecia (ELAS) cu 
trupele  britanice  reușesc  să  pună  capăt  dominației 
străine.  În septembrie 1946,  în urma unui plebiscit, 
regele George al II-lea revine pe tronul Greciei. În anii 
1946-1949  are  loc  un  sângeros  război  civil  între 
comuniști și naționaliști.

După cel de-al doilea război mondial, Grecia intră 
în  sfera  de  influență  a  Occidentului,  în  1962  fiind 
inclusă  în  N.A.T.O.  Referendumul  din  8  decembrie 
1974  aprobă  forma  de  stat  republicană  consfințită 
prin noua Constituție din 11 iunie 1975. Se înlătura 
astfel  regimul monarhic  și militar  din statul elen.  În 
1981 devine membru al Uniunii Europene și aderă la 
spațiul Schengen la 1 ianuarie 2001. Moneda națio-
nală  până  la  apariția  monedei  euro  era  drahma. 
Relațiile dintre Grecia și Turcia sunt periodic tensio-
nate de delimitarea platoului  continental  din Marea 
Egee  și  de  nesoluționarea  problemei  cipriote. 
Perioade de încordare cunosc și relațiile Greciei cu alți 
vecini cum ar fi Albania și Macedonia, fostă republică 
a Iugoslaviei. Grecia are o economie dezvoltată și o 
populație de 10.688.058 de locuitori, iar turismul este 
foarte  bine  reprezentat.  Ca  religie  predomină 
creștinismul  ortodox  în  proporție  de  98  la  sută. 
Religia  musulmană  ocupă  1,3  la  sută,  iar  celelalte 
religii 0,7 la sută. Atena este singura capitală din U.E 
care  nu  a  construit  lăcașuri  de  cult  destinate 
populației musulmane.

Grecia  are  o  economie  capitalistă  cu  un  sector 
public ce asigură aproximativ 40% din PIB. Turismul 
contribuie cu 15% din venitul intern brut.  Imigranții 
reprezintă  aproape o  cincime din  forța  de  muncă, 
aceasta fiind repartizată în mare parte în agricultură 
și în munca necalificată.  Grecia beneficiază mult de 
ajutorul  financiar  al  Uniunii  Europene,  acesta  fiind 
egal  cu  3,3%  din  venitul  brut  anual.  Economia 
grecilor  a  crescut  cu  aproximativ  4%  pe  an  în 
perioada 2003 - 2007, datorită în parte cheltuielilor 
cu  infrastructura  legate  de  Jocurile  Olimpice  de  la 

Atena din 2004, dar și disponibilității creditului, care a 
susținut  niveluri  record  ale  cheltuielilor  consuma-
torilor. Însă creșterea a scăzut cu 2,8% începând cu 
anul 2008 ca rezultat al crizei financiare mondiale și a 
înăspririi condițiilor de acordare a creditelor. Datoria 
publică, inflația și șomajul sunt deasupra zonei euro, 
având o tendință negativă. Țara are o datorie externă 
de 371.5 miliarde de dolari.  La ora actuală,  Grecia 
trece  printr-o  criză  economică  severă  cu  datorii 
uriașe, dintre cele mai mari din lume.

Cei care vizitează Grecia trebuie să știe că muntele 
Athos este  rezervat  în  exclusivitate  bărbaților, 
femeilor fiindu-le interzis accesul. Pentru a descoperi 
însă valorile mitologice ale elenilor, orașul Delphi stă 
la  dispoziția  turiștilor.  Închinat  zeului  Appollo (al 
luminii),  Delphi  nu  este  un  simplu  oraș,  el  fiind 
considerat  în  trecut  chiar  centrul  universului.  În 
excursiile turiștilor sunt desigur, recomandate Atena și 
Salonic,  pentru îmbinarea elementelor  moderne cu 
mitologia și atmosfera națională care dă un iz aparte 
regiunilor  grecești.  Civilizația greacă a evoluat de-a 
lungul  a  mii  de  ani,  influențând  cultura  Imperiului 
Roman, penetrând până în vremurile Renașterii prin 
Imperiul  Bizantin.  Grecia  renaște  după  perioada 
dominației  Imperiului  Otoman  prin  războiul  purtat 
pentru  cucerirea  independenței  și  crearea  statului 
modern.

Statul  athonit  are  o  suprafață  mică,  fiind  o 
peninsulă, de aprox. 389 Km pătrați. Sfântul Munte se 
află în nordul Greciei, unde sunt 20 de mănăstiri, 12 
schituri și o mulțime de chilii ortodoxe, în care trăiesc 
peste 1500 de călugări. Regiunea este autonomă din 
punct de vedere administrativ, fiind un stat monastic 
cu capitala la Careia. Cel mai înalt vârf este Athonul 
de 2030 m. Pătrunderea pe uscat în  teritoriul Repu-
blicii  Autonome a  Sfântului  Munte nu este  permis. 
Accesul în Sfântul Munte se face pe apă, de regulă, 
cu feribotul,  fie  din  portul  de la  Ouranopolis,  aflat 
lângăTurnul Bizantin (pentru coasta de vest), fie de la 
Ierrisos (pentru coasta de est). Înainte de îmbarcare, 
toți pelerinii trebuie să obțină un  diamonētērion, un 
fel  de  viză  bizantină  redactată  în  limba  greacă  și 
datată în calendarul  pe stil  vechi,  fiind semnată de 
către patru secretari ai unor mănăstiri importante. Se 
atestă permisiunea de a sta 5 zile pe Sfântul Munte și 
de a fi cazat la mănăstirile athonite, pentru care se 
plătește  25  de  euro...  Pentru  obținerea  diamonē-
tērion-ului, clerul Bisericii Ortodoxe trebuie să obțină 
permisiunea Patriarhiei de la Constantinopol.
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Este  cunoscut  faptul  că  Imperiul  Bizantin  s-a 
prăbușit în secolul al XV-lea, prin cucerirea Constanti-
nopolului  de  către  turci  la  29  mai  1453,  iar  noul 
Imperiu Otoman, de religie islamică, a preluat treptat 
și  controlul  teritoriilor  balcanice.  Turcii  au  devastat 
multe mănăstiri ortodoxe, însă unele mai izolate au 
rămas  puțin  afectate  sau  chiar  intacte.  Numărul 
călugărilor  s-a  redus  pentru  că  situația  lor  a  fost 
serios  afectată  timp de  cinci  secole,  întrucât  satele 
„închinate” (prin impozite) acestor mănăstiri, aproape 
toate românești, le-au fost luate. În epoca medievală 
puține mănăstiri și schituri au supraviețuit, îndeosebi 
datorită  ajutorului  material  constant  în  bani  și 
produse  venite  din  Moldova  și  Țara  Românească. 
Acest ajutor se datora legăturilor de sânge cu satele 
aproape  toate  românești  din  jurul  Muntelui  Athos 
(Ioan Moldoveanu, p.63). Treptat, în secolul al XIX-lea, 
prin donațiile din țările ortodoxiei estice (slave), pre-
cum Rusia, Bulgaria și Serbia, salba de mănăstiri s-a 
diversificat  ca origine etnică,  fiecare țară exercitând 
influența asupra mănăstirilor subvenționate în epoca 
statelor naționale. În 1912, în timpul primului război 
balcanic, otomanii au fost forțați să plece din zonă și 
Rusia, în spiritul pan-slavismului,  revendică controlul 
asupra  Sfântului  Munte,  justificat  prin  „misiunea 
continuatoare  a  creștinismului  din  Bizanț”,  Moscova 
considerându-se a treia Romă. După conflictul asupra 
suveranității regiunii dintre statul grec, pe de o parte, 
și  Rusia pan-slavistă, pe de altă parte, după primul 
război mondial, peninsula Athos a primit de la Marile 
Puteri statutul de autonomie în cadrul Greciei - statut 
care se păstrează și astăzi (I.Moldoveanu, p.63).

Așa  cum  menționam  anterior,  după  o  călătorie 
nocturnă  ajungem  în  orașul  Ouranopolis,  port  la 
Marea Egee, de unde pelerinii se îmbarcă pe feribot 
pentru a ajunge pe apă la Muntele Athos. De regulă, 
îmbarcarea se face de mai multe ori pe zi, la orele 
6,30 și 9,30 cu feribotul sau cu vapoare mai mici la 
alte ore, dar mai rapide. În dimineața zilei de luni, 29 
octombrie,  în  jurul  orelor  10  sosim  la  punctul  de 
îmbarcare pentru a aștepta o nouă cursă. Aflăm cu 
părere de rău că marea a fost duminică agitată și luni 
la fel era. De aceea, nu merge nici o cursă de feribot 
la Muntele Athos. Suntem puțin îngrijorați pentru că 
în ziua respectivă nu ne rămâne de făcut decât să ne 
cazăm la un hotel de trei stele, Princess aflat în apro-
pierea falezei și să așteptăm îmbunătățirea vremii.

Ne  odihnim  puțin  după  amiază  și  ne  plimbăm 
spre  seară  pe  faleză  prin  acest  oraș  turistic  cu  o 
vegetație  mediteraneană,  cu  plantații  de  măslini  și 
citrice.
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Blocurile  și  hotelurile  sunt  de  culoare  albă,  cu 
două-trei  etaje,  acoperite  cu  țiglă  roșie  sau  piatră, 
așezate cu fața spre soare și țărm, fiind înțesate de 
pelerini din toată lumea. Restaurantele sunt mai puțin 
frecventate ziua, comparativ cu noaptea. Spre seară 
constatăm că vremea s-a ameliorat și avem nădejdea 
că  ne  vom îmbarca  a  doua zi  pentru a  ajunge la 
Athos.  La  ședința  de  la  orele  19  de  la  hotel  se 
comunică  faptul  că  trebuie  să  ne  trezim  la  ora  5 
pentru a prinde cursa de 6.30. Într-adevăr, ne luăm 
bagajele  în  dimineața zilei  de marți,  30 octombrie. 
Mergem cu microbuzul să prindem primul feribot de 
dimineață. Mai multe grupe de pelerini fac la fel, dar 
casa de bilete este închisă și  o ploaie  torențială cu 
fulgere începe,  brăzdând cerul  ca în plină vară,  ne 
determină  să  ne  reîntoarcem  la  hotel.  Ne  mai 
odihnim puțin și în jurul orei 8 iarăși plecăm pentru o 
nouă încercare. De data aceasta sunt multe grupuri 
de  pelerini  și  vremea  este  foarte  bună,  cu  un  cer 
senin. Stăm la un rând impresionant și ne luăm bilete 
pentru  muntele  Athos.  Ne  îmbarcăm  într-un  mare 
feribot, în care încap diferite materiale și multe mașini 
ce merg la Sfântul Munte. Este impresionant cum pe 
feribotul  „Sf.  Pantelimon”  se  folosește  orice  loc, 
vaporul  fiind  înțesat  de  pelerini  care  așteptau  de 
două zile  să  ajungă pe  Sfântul  Munte.  Șoferii  dau 
dovadă de măiestrie în manevrarea mașinilor mari și 
mici,  încărcate  cu  diferite  produse,  inclusiv  cereale, 
alimente,  pentru  a  se  folosi  orice  loc  din  feribot. 
După o croazieră de două ore și jumătate pe Marea 
Egee  făcută  în  apropierea  coastelor,  ajungem  la 
Sfântul Munte și vaporul oprește la fiecare mănăstire 
de  pe  coastă  pentru  a  lăsa  pelerini,  materiale  și 
alimente necesare zonei. 

Trecem  pe  lângă  mănăstirile  Zografu  și  Sfântul 
Pantelimon.  Ajungem  la  punctul  final,  în  portul 
Daphne prin care se face intrarea în Sfântul Munte. 
Se mai numește și Dafni, datorită numeroșilor pomi 
de dafin  care cresc în zonă.  Acolo ne așteaptă un 
microbuz  de  teren  care  să  ne  ducă  la  diferite 
mănăstiri,  pentru  că  șoferul  ce  conducea  mașina 
noastră  a  rămas  în  Ouranopilis,  unde  trebuia  să 
revenim peste patru zile.

De la portul Daphne ne îndreptăm spre capitala 
statului  Careia  aflată  la  12  Km  de  port.  În  timpul 
urcușului, pe o șosea îngustă se văd văi împădurite, 
plantații  și  creste  aburinde,  desfășurate  în  jurul 
vârfului  alb al  Athonului.  Traseul  te încântă în mod 
deosebit. Treceam cu adevărat printr-o zonă de vis, 
scăldată de razele soarelui și admirăm fel de fel de 
plante.  Ajungând  în  vârf  zărești  în  dreapta  livada 
mănăstirii  Xiropotamu  cu  nenumărați  aluni,  meri 
uriași  și  miile de castani.  În  jurul  tău se întinde un 
ocean  verde  de  pădure  și  în  depărtare  creasta 
muntelui Athon. Înălțimile succesive sunt acoperite de 
zeci  de  mii  de  castani,  platani  seculari,  chiparoși 
verticali,  brazi amestecați cu stejari,  fagi și  pini.  Din 
loc în loc se disting chiliile scufundate în verdeață. În 
jurul  lor  sunt  suprafețe  întinse  cu  castani,  care 
constituie bogăția naturală a Sfântului Munte. De-a 
lungul veacurilor, aici se vor înălța sute de biserici și 
paraclise,  dintre  care  o  treime  cu  hramul  Sfintei 
Fecioare, fiind și acesta un motiv pentru care Sfântul 
Munte Athos a fost numit „Grădina Maicii Domnului”. 
Animalele sunt puține, cu excepția pisicilor, păsărilor 
sălbatice și a  mularilor (catârilor) care cară bagajele 
monahilor. 

Legăturile dintre Țările Române și Sfântul Munte 
Athos au fost strânse în Evul Mediu. Începând din a 
doua  jumătate  a  secolului  al  XI-lea  documentele 
vorbesc tot mai des despre monahii români la Athos, 
dar  mai  ales  despre  ajutoarele  pe  care  le-au  dat 
mănăstirilor de la Sfântul Munte. Cu daniile românești 
s-au  reparat,  zidit  și  zugrăvit  biserici,  paraclise  și 
trapeze,  s-au  ridicat  ziduri  de  apărare,  turnuri  de 
veghe și fântâni.  Domnitorii  Țărilor  Române,  boierii 
sau  credincioșii  au  făcut  și  alte  danii:  bani, 
manuscrise, icoane, odăjdii, precum și moșii, păduri, 
vii, mori, iazuri, ocne de sare etc. În secolul al XVI-lea 
au  început  „închinările”  către  mănăstiri  și  schituri 
românești  din  Athos.  După  prăbușirea  Imperiului 
Bizantin  în  1453  și  a  Despotatului  Sârbesc  (1459), 
Țările Române au rămas singurul sprijin nu doar al 
Sfântului Munte, ci al tuturor ortodocșilor aflați sub 
stăpânirea otomană.
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DOR DE-ACASĂ
Lansare de disc - Liviu Nechita

Prima mea întâlnire cu Liviu Nechita a avut loc în 
aer liber. Era toamnă, posibil 1997, pentru că tocmai 
apăruse caseta cu Prefix 032 (singurul lor album), iar 
atmosfera de  la  CCS Iași  era  saturată de poveștile 
succesului  lor  de  la  „Om  Bun”.  Nu-i  văzusem  în 
concert, nu-i ascultasem decât pe bandă magnetică. 
Liviu  trecea  grăbit  pe  Lăpușneanu,  cam în  dreptul 
cinema-ului,  cu o chitară în toc, eu nu eram deloc 
grăbit, așa că am savurat momentul, ascunzându-mă 
sub  umbrela  dulce-amăruie  a  anonimatului.  După 
aceea,  nu  am  reușit  să-l  ascult  live  niciodată.  Mai 
târziu, am  aflat că a scos un album în Italia. Pe care 
l-am ascultat în mare grabă, pentru că între timp și 
viața mea se schimbase un pic.

Recent, un bun prieten îmi spune că Liviu Nechita 
își lansează al doilea album în țară. I se făcuse „dor 
de-acasă”, și i-am mulțumit dorului care ne vizitează 
pe  toți  cu  dărnicie,  pentru  că  în  sfârșit  urma  să-l 
ascult.

O sală  de-o intimitate  menită  să vindece oricui, 
urgent,   strepezeala  dintre  dinți,  cea  provocată  de 
acreala  cotidianului.  Albastrul  decorului  și  liniștea 
cântecelor. Câteva cuvinte schimbate cu Liviu, finețea 
unei  strângeri  de  mână,  prezența  unei  camere 
discrete  a  TVR  Iași,  până  la  urmă  o  întâlnire  între 
generații, pentru că cei un pic mai tineri nu s-au sfiit 
să apară.

M-am  bucurat  să  redescopăr  în  voce,  rămasă 
neschimbată,  inflexiunile de acum ceva ani,  timbrul 
atât de ușor de recunoscut, iar cântecele de atunci, 
acompaniate de chitara rămasă singură, m-au făcut 
să mă decid. A existat un moment Prefix 032 în folkul 
ieșean, dar ziua de 9 martie 2013 va rămâne legată 
de  întoarcerea  lui  Liviu  acasă,  în  orașul  care,  chiar 
dacă, paradoxal,  nu iubește exagerat de mult folkul, 
îl naște, din nou și din nou, în nume și stiluri mereu 
altfel,  care  domină  scenele  folkistice  românești,  an 
după an. (Florin Onică)

Liviu Nechita a început să cânte la chitară la vârsta 
de 10 ani, iar la 13 deja debuta pe scena Cenaclului 
Columna, cea mai importantă manifestare a folk-ului 
ieșean  din  anii  '80,  alături  de  alți  reprezentanți  ai 
genului:  Radu  Ștefan,  Grupul  Estudiantina,  Cristi 
Ionescu.

În  anul  1994  devine  promotorul  grupului  folk 
Prefix  032,  cu  intenția  de  a  participa  la  Festivalul 
Național de Muzică Folk „Om Bun”. În scurt timp, i se 
alătură  Eduard  Brâncă  și,  mai  apoi,  Cătălin  Ungu-
reanu.  În  această  formulă,  debutează  pe  scena 
festivalului „Om Bun”, unde obțin Premiul Special al 
Juriului  după  doar  două  săptămâni  de  existență. 
Grupul  susține  numeroase  recitaluri,  iar  în  toamna 
anului 1997 apare primul și singurul album Prefix 032, 
intitulat  Spectacol sfârșit. În același an, Liviu Nechita 
se stabilește definitiv în Italia. În 2006, la invitația lui 
Victor  Socaciu,  cei  trei  membri  Prefix  032  revin  pe 
scena Festivalului „Om Bun”. La numai un an distanță, 
Liviu  Nechita  își  începe  cariera  solo  și  lansează  în 
Italia albumul Doar eu. Al doilea album solo, Dor de-
acasă,  include  10  piese,  dintre  care  două  sunt  în 
limba  italiană,  Liviu  semnând  atât  muzica,  cât  și 
versurile.  La  el  au  mai  contribuit  Alberto  Schiro 
(chitară acustică, chitară bass, claviaturi)  și  Massimo 
Baruffaldi (contrabas).

sursa: AltIași
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Muzica folk sau acustica sufletului nostru
Muzica folk pare să nu mai fie la modă. Ne-am 

obișnuit  prin  a  o  dezmierda  în  diverse  forme,  în 
stereotipuri  mai  mult  sau mai  puțin  vizibile,  ne-am 
dezvoltat și  ne-am crescut pe noi ca devoratori de 
sunete, uitând de cele mai multe ori cuvintele, ca pe 
niște  blugi  vechi,  rupți  în  genunchi.  Și  atunci?  Și 
atunci  căutăm  scăpare.  Acolo  unde  avem  voie  să 
spunem,  și  să credem, că muzica folk  nu mai e la 
modă,  că  muzica  asta  a  omului  cu  o  chitară, 
singurătatea  și  stăpânirea  scenei  ca  un  actor  uitat 
acolo  de  veacuri,  fac  parte  dintr-un  film  fără 
subtitrare,  un  alb  negru  care  prinde  oarecum 
contururi  nebănuite:  jazz,  blues,  country,  pop,  pe 
care  nu  toți  o  pot  digera  ca  pe  un  desert.  Avem 
nevoie  de  pregătire  muzicală,  cultura  trebuie  să 
înflorească în noi  ca o mușcată în fereastra bunicii. 
Paradigma auto-devoratorilor de muzică așa cum o 
aud ei, nu cum o simțim noi, răsturnarea criteriilor de 
valoare  în  favoarea  surzilor  și  a  orbilor,  ne  pot 
conduce  pe  noi,  oamenii,  pe  căi  nebănuite,  acolo 
unde sunetele și cuvintele, deopotrivă, fac nuntă. Să 
fim nuntași și să jucăm o horă folk la nunta cuvintelor 
și a sunetelor.

Muzica asta e pretutindeni. Este de fapt acustica 
sufletului nostru, ține de cum ne înclinăm în fața ei 
sau de cum reușim să o așezăm, ca într-o scrisoare 
veche. Cu timbru. Omul nu este altceva decât o cutie 
de  rezonanță,  uneori  spartă,  alteori  așa  cum  se 
visează. 

Definițiile multiple pe care ei au încercat să le dea 
muzicii sufletului nostru, nu au făcut decât să dea cu 
spray în camera de zi. E subiectivă și totodată pasivă, 
se activează în noi în momentul în care credem că se 
aude. Tare. Cutia asta de rezonanță în care ne batem 
câteodată cu pumnii, ca învinși ai umanității, dar din 
care  nu  se  aude  sunetul  de  învingători,  pune  sub 
semnul  zodiacului  muzical,  toate  prefacerile  și 
transformările stărilor în poezie, mai apoi în sunet.

Și am aflat calea. Poezia ne poate salva. Urechile și 
ochii, ca într-un cockteil răcoros de vară. Nu vreau să 
fac elogiul muzicii folk, dar trăiesc, sau am trăit multă 
vreme cu insigna asta în piept.  Dacă,  pionieri  fiind, 
purtam cravată roșie și bonetă, eu purtam poezie și 
muzică.  La fel  de mândru,  la fel  de aruncat  înspre 
cuvinte și sunete alese. De mine, nu de partid.

Calea  pe  care  fiecare  dintre  noi  o  vede  ca  un 
mijloc  de  scăpare  sau  ca  un  refugiu,  opunere  de 
rezistență, față de televizoare și de media, care vin ca 
tancurile  sovietice  peste  noi  și  pruncii  noștri,  nu 
reprezintă altceva decât asumarea propriului  rol  pe 
scena vieții. Dirijorul ne va pune în față partitura bine 
scrisă  și  lizibilă,  iar  de  noi  va  depinde  cum  inter-
pretăm și cât de bine știm să improvizăm acolo unde 
simțim  că  rândurile  ne  scapă.  Acustica  interiorului 
nostru trebuie să fie una de echilibru permanent între 
tine și eu. Și doar atunci poți simți că muzica te poate 
salva, muzica și poezia pot fi un mijloc de scăpare, cu 
ele poți reuși să evadezi, în stil mare.
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A fi sau a nu fi folkist
Imediat după ce am început cursurile anului întâi 

de facultate, am văzut afișul pentru Festivalul de Folk 
din Galați.  Abia așteptam să mă înscriu pe lista de 
participanți.  Nu  eram  cu  totul  străină  de  acest 
eveniment, fusesem încă din liceu la două ediții ale 
festivalului.  Pe  atunci  mă  așezam,  răbdătoare,  în 
partea rezervată publicului și evaluam concurenții la 
final. Răbdătoare, pentru că am simțit mereu că locul 
meu  e  PE  scenă.  În  decursul  câtorva  ani  am  fost 
evaluată  și  eu,  dar  nu mai  mult  de 20  de ori.  De 
obicei  rezultatul  a  fost  pozitiv,  chiar  dacă  tehnic 
vorbind nu am trecut niciodată de primele patru taste 
de pe grif.

Dincolo  de  momentele  aprige  din  concurs,  noi, 
„concurenții”, croiam plimbări nocturne în cetatea din 
Alba, ne luptam în discuții lungi în Ploiești și Bistrița, 
ne încântam cu noi creații la Sfantu’ și la Iași, criticam 
dur cârcotașii care răsăreau tot dintre ai noștri după 
aflarea clasamentelor,  și  de fiecare dată ne despăr-
țeam cu greu după două zile de visare... pe cât de 
simplu era momentul reîntâlnirii, pe atât de greu era 
cel  în care ne împărțeam și  despărțeam bucată cu 
bucată ca să ajungem fiecare la „acasa” noastră...

Prima tabără de  la  Sfântu Gheorghe a fost  cea 
care și-a pus amprenta pe ce aveam să devenim. Nu 
mă  refer  la  orele  nesfârșite  de  repetiții,  pentru  că 
trebuia să te pregătești, aveai rezervare pe scenă în 
fiecare  seară...  Acolo,  în  cele  zece  zile  de 
„cantonament  muzical”,  am  învățat  despre  fiecare 
cum  respiră,  cum  zâmbește,  cum  articulează 
cuvintele, am învățat să primim critici pe teme unde 
credeam că nu avem cum să pierdem și mai ales am 
învățat să ne ascultăm - punctul forte în prietenie.

Festivalurile  au  adunat  mulți  din  toate  colțurile 
țării:  Galați,  Baia  Mare,  Tulcea,  Cluj,  Iași,  București, 
Bistrița,  Târnăveni,  Timișoara,  Piatra  Neamț,  Craiova 
Șimleul Silvaniei, Tg. Jiu, Petroșani, Suceava, Negrești. 
Pe atunci ne găseam la festivaluri, acum ne întâlnim 
la spectacole, cântări organizate și fiecare revedere e 
o mare surpriză, un moment special în care retrăim 
avalanșe de emoții.

La Sfântu Gheorghe mă reîntorc des și îi caut fără 
să vreau pe cei care mi-au fost alături: pe cei de la 
Nu  Acum mă  aștept  să-i  văd  repetând  în  spatele 
scenei,  unde  Adi  e  nedespărțit  de  șosetele  lungi 
portocalii,  parcă  o  aud  pe  Codruța  strigându-l  pe 
Mihai să vină la cafea până nu se răcește (Cantos), 
Onișor repetă întruna cu fetele în căsuța care devine 
în  două  minute  o  adevărată  saună  (Unde)...  seara 
vreau să filosofez despre folk și muzică, despre valori, 
despre  viață,  timp  în  care  și  țânțarii  își  iau  liniștiți 
masa.

Nu pot face un top al festivalurilor,  cel puțin nu 
valoric.  Am observat  că  dacă  se  ține  într-un  oraș 
mare, festivalul este cotat bine. Dar nu orașul dă cota 
unui festival, ci valoarea concurenților. Pot spune că 
am  participat  la  festivaluri  mici,  de  provincie,  mai 
ridicate valoric decât ce era în capitală. Organizatoric 
vorbind,  cei  de  la  Alba  Iulia  și  Bistrița  s-au  purtat 
mereu  impecabil,  însă  premiile  substanțiale  se 
dădeau la Ploiești, Galați și Brăila. 

Consider  că folkul  în forma anilor  ’70-’80  nu își 
mai  găsește  locul  pe  scene  mari.  El  există  în 
continuare, se plătesc încă bilete, se cântă pe ape de 
munte la foc de tabără, dar s-a trecut și la alte feluri 
de folk. Folk cu influențe din muzica clasică, pop folk, 
folk melodic,  folk acustic (folcloristic)...  Cei în vârstă 
spun  că  folkul  a  „degenerat”,  însă  cuvântul  are  o 
încărcătură negativă pentru că evoluția face parte din 
timp  ca  unitate.  Ar  fi  fost  anormal  să  fi  rămas 
neschimbat,  iar  atunci  am fi  asistat  la  o „involuție”, 
chiar  dacă  stadiul  era  același.  Și  la  toată  evoluția 
folkului  un  aport  important  o  au  evoluția  tehnicii, 
internetul, faptul că fiecare deține o chitară bună și 
cel puțin un microfon acasă, nu le regăsește doar la 
Casa Studenților. Poți repeta și înregistra oricând vrei, 
când ai starea necesară, poți trimite oricui pentru o a 
doua părere.

Contemporanul primește direcțiile noi cu destul de 
multe  rezerve,  pentru  că  umanitatea  în  sine  a 
evoluat...  și  poezia  s-a  estompat  ușor.  Dacă  în 
comunism  libertatea  oamenilor  se  manifesta  în 
introspecție și se citea foarte mult și proză și poezie, 
acum  oamenii  sunt  mult  mai  îndreptați  înspre 
urbanism. Ne uităm în jur și vedem că nu mai e timp, 
a apărut „foamea” de a face cât mai multe. Nu mai e 
timp să  deschidem o carte,  citim  titluri  de  știri  pe 
internet și avem impresia că am priceput subiectul, 
nu  mai  avem  răbdare  să  purtăm  o  conversație 
plăcută cu cineva drag și nici măcar pentru a scrie 
fraze inteligibile.  Mărturisesc că și pe mine mă fură 
deseori  peisajul   „vitezoman”, însă  până  acum nu 
mi-am încălcat decât rareori în cinci ani de București 
planul de a citi măcar 10 pagini pe zi. Undeva cred 
că asta mă ține în „viață”.

De la chitară, și de la folk în general, nu vreau și 
nu cer nimic. Eu doar exist... și dacă se întâmplă să fiu 
angrenată în vreun fel în vârtej și voi simți că acesta e 
locul meu, voi accepta cuminte. Mulți mă îndeamnă 
să fac mai mult,  mă întreabă dacă am scos album, 
unde am următoarele cântări... dar dacă nu simți că 
arde, nu poți obliga să se întâmple.

Totul e o întâmplare... (nu neapărat doar „a ființei 
mele”).

București
Iulia G
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Cosmin Vaman:  De unde se vede mai frumos
România,  de  aproape  sau  de  departe?  Să
încep cu una mai ușoară?
Daniel Iancu: Da!!!

Care județ din România?
Județul România. Nu știu ce să zic, întrebarea e
chiar  grea,  când sunt  departe  chiar  mi-e  dor,
când vin acasă caut să plec mai repede, că ce
văd în țară nu-mi place. Deci nu știu ce să zic.
Dar eu am zis și în concert și o zic tot timpul,
asta e o chestie care e chiar adevărată, eu am o
Românie a  mea în sufletul  meu și  o port  așa
cum vreau eu. Și așa cum cred că ar trebui să o
poarte  fiecare român -  dar  ce  se întâmplă în
țară nu prea îmi place, în clipa de față.

Cânți  foarte  mult  despre  lucrurile  care  se
întâmplă  în  țară  în  cheia  asta  caracteristică
stilului tău. Crezi că poți să schimbi ceva prin
muzica pe care o faci?
Nu știu. E prea puțin. Dacă sunt câțiva care fac
treaba asta e bine, dacă ar fi mulți ar fi un picuț
mai bine, dar ar trebui să fie foarte foarte mulți
ca să se schimbe ceva.

Trec la ceva mai vesel. Ce e ăla folk vesel? Cum
e? Cine a mai pomenit?
Nu există folk vesel. Pentru mine folk înseamnă
momentul acela când un tip, o tipă cu o chitară
se  așează  în  fața  unui  public  de  cinci,  zece
persoane, cinci sute, o mie, două mii, cinci mii și
transmite un mesaj, un anumit mesaj. Mai greu
văd treaba asta în cântecele astea de dragoste
pe  care  noi  le  numim  folk,  sunt  cântece  de
dragoste,  nu  le-aș  încadra  în  genul  folk.  Folk
este  ăla  care  vine  și  taie  în  carne  vie  sau
încearcă  să  dreagă o  situație,  o  stare  de fapt
negativă, în sensul ăsta.
Poate fi și mesaj pozitiv, e adevărat, dar folk-ul la
origini asta a fost, un protest. Așa a fost el. Noi
l-am îmbrăcat în altă formă.

Interviu cu 
DANIEL IANCU

© Florin Onică

Cosmin Vaman
cantautor
Iași
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S-a  întâmplat  să  întâlnești  uneori  oameni
deranjați de stilul ăsta?
Au  mai  fost  oameni  deranjați,  unii  care  mă
confundau cu alți indivizi care cântau alte bălării,
mă rog.. nu alte bălării, cântau chiar bălării și au
fost și oameni care s-au temut de ce fac eu și
de ceea ce scriu eu și ce spun. Și atunci mi-au
sugerat să nu îl  cânt pe ăla, că se deranjează
cutare sponsor nu știu unde și chestii de astea
de doi lei și cincizeci de bani.

Inundații,  alunecări  de  teren,  sunt  lucruri
despre care nu se glumește?
Da,  sunt  îmbrăcate  într-o  anumită  formă,  e
adevărat, dar o îmbrac așa pentru că mă ascund
în spatele paravanului, haz de necaz. E clar.  Am
luat-o pe asta ca o dovadă. Da, domnule, am
chestia  asta  care  este  parafată  de  poporul
român. Dar mesajul cântecelor este unul serios.
Deci am zis treaba asta și o zic mereu, cine știe
înțelege mesajul așa cum trebuie. Că sunt doi,
trei care nu, și reacționează într-un mod negativ
la ce cânt eu, apropo de temele astea, e normal
să fie și oameni dintr-ăștia nu? Îi suportăm, sunt
ai noștri.

S-a întâmplat să întâlnești politicieni deranjați?
Nu, în mod direct nu. La anumite festivaluri au
fost  oameni  care  au  venit  cu  un  mesaj  din
partea  unor  politicieni,  sau  nu  zice  nimic  de
cântecul ăla pentru că știi că ăla e de la partidul
cutare.  Dar  pe  mine   mă   doare   undeva  de

partidele  lor.  Am primit  și  comenzi  de  imnuri
pentru diverse partide și zic: ”Nu pot să-i înjur
pe ăia și pe voi să vă iubesc pentru că vă urăsc
pe toți deopotrivă.”

Câte din personajele din cântece sunt reale?
Multe,  multe.  Majoritatea  cântecelor  sunt
inspirate din viața reală, din viața de zi cu zi.

Crezi că ai putea scrie despre o altă țară, decât
asta? Tot la fel de mult?
Nu este o altă țară de care îmi pasă, așa cum
îmi pasă de România.

Este  o  altă  țară  în  care  petreci  foarte  mult
timp...
Petrec, dar nu... Adică îmi place acolo, îmi place
Brazilia foarte mult. Îmi place cultura lor, muzica
lor foarte mult, îmi place de ei foarte mult, sunt
foarte  prietenoși,  foarte  cumsecade.  Nu  au
chestia asta cu „muriți-ar capra”, nu se sapă unul
pe altul, nu sunt invidioși că ăla are nu știu ce,
mai mult decât am eu, asta la ei nu ai să vezi
niciodată. Indiferent cât de prost o duc, sau în
ce situație grea sunt cu banii, nu vor fi invidioși
pe cei care au mai mult decât ei.

În schimb le folosești limba în noul proiect?
Da, vorbesc fluent portugheză,  chiar mai  bine
decât engleză care era limba de bază pentru a
lucra afară.
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Și un album în portugheză?
Da!

Ăsta e adresat cui, mai mult? Celor de aici sau
celor de acolo?
Muzica  e muzică,  până la urmă  și  noi știm
cum e. În România foarte multă lume înțelege
portugheza, sunt atâtea telenovele.

© Florin Onică
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Tu vorbești  limba destul  de bine. Textele sunt
foarte  importante  în  muzica  ta,  poți  să
folosești limba lor cu la fel de multă precizie?
Sunt atent și la text, dacă traduc ceva din ce am
deja scris  în  română,  o  să fie  vreo trei,  patru
cântece traduse, bineînțeles că va trece printr-un
filtru, o să le traduc eu cum cred că trebuie, dar
cineva de acolo o să mă ajute. O să mă ajute un
poet  la  partea  de  rimă,  să  îi  dăm  o  formă
artistică, o formă corectă din punct de vedere al
poeziei  și  am o grămadă de prieteni  care vor
analiza  versurile  și  îmi  vor  spune  unde  nu  e
bine. E ca și atunci când scriu în engleză, trimit
unui tip care e vorbitor de limbă engleză și îmi
spune: „aici nu prea merge, aici schimbă asta cu
asta”,  muncă  de  asta  bibilară  pe  care  eu  o
accept, cu mare plăcere, numai să iasă bine, cu
toate că e bine să mai fie și mici chestii de astea
că dă bine, că pare un pic mai exotic: „vine ăsta
care e român și cântă în limba mea știi și a făcut
imperfecțiunea, dar nu e deranjant știi”, dar mie
îmi place ca totul  să fie ok așa că nu îmi fac
probleme că nu o să iasă bine.

Asculți muzică românească?
Da, ascult și muzică românească.

Pe cine?
Pe ăștia care ne dau pe Holograf, pe Taxi și pe..
cine  mai  e?  Glumesc..  dar,  pe  orice  post  dai,
promovările astea sunt puțin exagerate trecând
peste faptul că ei sunt niște oameni valoroși dar
totuși  mai  sunt  și  foarte  mulți  folkiști  care  ar
trebui  să  fie  promovați,  nu  mă refer  la  mine.
Sunt mulți folkiști tineri care ar trebui să fie și ei
băgați  prin  playlist-uri  pe  ici  pe  colo  sau  să
apară  în  case  de  discuri  pentru  că  public  e
suficient. Dar nu apar din păcate, adică politica
asta  e  mai  greu  de  înțeles  pentru  mine.  Îmi
place  Taxi,  trupa  Taxi  îmi  place  foarte  mult  și
Holograf, dar nu prea mai e genul meu, nu prea
mai gust așa, îmi place umorul din versuri.

Și dintre folkiști?
Și dintre folkiști, mie ca și folkiști vechi - și nu zic
în vârstă -, mai cu experiență decât mine, spre
exemplu, îmi plac foarte mult Alifantis, Andrieș
pe partea  de ironie  -  este  un monstru sacru,

Ada Milea,  care de fapt  nu prea face folk,  ea
este pe partea de theatre-folk, să zicem, și mă
rog, normal că Baniciu, cu care am crescut, am
învățat să ciupesc. Ciupitura aia a lui celebră de
pe piesele de pe primul lui album de autor, am
încercat să o imit și după mult timp am reușit.
Oameni cu care am învățat să ciupesc.

Ultima întrebare: Dacă ar veni cineva care nu a
ascultat  în  viața  lui  Daniel  Iancu și  ar  spune:
„Trimite-mi  o  singură  piesă  din  care  eu  să
înțeleg cum e muzica lui Daniel Iancu.”
Habar nu am. Nu știu, pentru că eu cânt... am și
cântecele  astea  de  dragoste,  am și  cântecele
astea cu multă ironie, cu umor, am încercat eu
cu  mult  umor,  pe  ici  pe  colo  mai  reușesc
câteodată, eu nu știu ce să zic. Ca să înțeleagă
despre ce este vorba eu i-aș trimite  cel  puțin
cinci.

„Vine valul”?
Toată lumea zice „Vine valul”,  în orice caz,  nu
„Vine valul”, poate „Patria” și „Mii de smaralde”.

© Florin Onică

Transcriere din format 
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Cosmin Vaman: Se spune că relațiile la distanță
sunt  greu  de  întreținut;  să  faci  un  disc  la
distanță cum a fost?
Marius  Bațu: Relațiile  la  distanță  sunt
îngrozitoare, dar să faci un disc la distanță este
extrem de ușor  și  în  special  dacă  prietenii  cu
care lucrezi îți sunt apropiați; în cazul meu și a
lui  Marius,  de exemplu. Noi,  cântând de atâta
vreme împreună, ne știm toate intențiile, ne știm
fiecare întorsătură cu care s-ar putea termina o
frază  muzicală  etc.  Este  foarte  simplu:  eu
înregistrez  în  Canada,  Marius  înregistrează  la
București, ne trimitem fișierele de la unul la altul,
se pun cap la cap și sunt realmente convins că
este mai ușor decât dacă am lucra față în față,
căci în cazul în care ne-am ciondăni, știi... nu ne-
am  înțelege  în  unele  faze.  Deci  nu  e  foarte
complicat.

După 30 și ceva de ani de cântat împreună, un
CD  al  unei  trupe  care  se  cheamă  Poesis,  în
anul 2012, merge? Este o idee curajoasă.
N-am  nici  o  idee,  ideea  s-ar  putea  să  pară
stupidă, dar nouă încă ne place să cântăm, nouă
ne place muzica. Dacă nu mai înregistrăm, deci
actul live nu este așa de important, înregistrările
însă sunt, pentru că ideile muzicale încă încep să
vină. O să continuăm să o facem. Este adevărat,
nu este... Nu o să o fac pe modestul acum, dar
okay, nu este un nume uriaș, segmentul de piață
al nostru este destul de limitat etc., dar asta nu
contează.  Nouă  ne  place  să  cântăm,  ne
întâlnim, nu ne simțim bine de la început... Noi
cântăm cu mari întreruperi și  când ne întâlnim
trebuie să reluăm practic de la început, dar după
câteva  zile  lucrurile  se  aranjează,  ne  revine
cheful, pentru că încă ne place să cântăm ceea
ce cântăm.

Nu știu exact ce este aceea muzică comercială,
dar am auzit că cei care o fac au parte de o
felie mai mare de public. Nu vă bate gândul să
mergeți în direcția aia?
Nu, nu, dimpotrivă. Uite cum stau lucrurile: eu
personal, nu sunt chiar așa de bătrân, dar sunt
suficient  de bătrân ca să nu îmi bat joc de mine

tocmai  acum,  să  produc  tot  felul  de
giumbușlucuri numai ca să placă unui public pe
jumătate  amorțit  oricum.  Chiar  și  Creanga de
aur este... vezi, întrebarea pe care mi-ai pus-o
se  referă  în  mod  sigur  la  publicul  românesc.
Dacă te uiți la ceea ce se întâmplă în America,
nu în Europa, care este moartă, dar nu, nu este

Interviu cu EUGEN BABOI (POESIS)

©www.clujlife.com
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moartă,  sunt  cântăreți  foarte  buni  în  zona
anglo-saxonă,  dar  restul  Europei  este  moartă
pentru genul ăsta de muzică.  În America însă,
genul ăsta de muzică este extraordinar de tare!
Să ne gândim numai la faptul că Bonne Hiver a
vândut probabil numai până la ora asta în jur de
100 de milioane sau ceva de genul ăsta... n-am
idee,  dar  se  poate  verifica.  Nu  știu,  cred  că
vânduse  125  de  milioane  înainte  de  ultimul
album, deci genul ăsta de muzică este foarte la
modă acolo  și  părerea  mea este  că  cele  mai
interesante lucruri, și sunt foarte sincer, cele mai
interesante lucruri din muzică din clipa asta vin
din  muzica  folk.  Acolo  se  experimentează  cu
sunet, cu tehnică, cu mix, cu idei, cu texte. Sunt
o  grămadă  de  nume  despre  care  am  putea
vorbi și pe care toată lumea le poate descoperi
prin  intermediul  internetului.  Doar  dacă  îmi
permiți o sugestie, ascultați NPR, adică National
Power  Radio,  în  State,  pentru  că  acolo  se
difuzează o muzică incredibilă, aș zice că 75%
din ea este fie folk, fie foarte aproape de folk.

Cum  se  vede  muzica  românească  de  la
distanța aceasta considerabilă?
Puțin parohială, puțin demodată, defazată, mă
rog. Dar vorbim de o cultură mică, cu o tradiție
așa cum e, probabil că nici nu putem spera la
mai  mult,  dar asta  nu înseamnă că nu se fac
lucruri  bune.  Sigur  că  se  fac,  dar  nu  așa  de
multe, comparativ cu situația din alte locuri și în
special cu cele din America.

Și  ultima  întrebare:  dacă  ar  veni  cineva  din
afară, care nu a ascultat niciodată Poesis și v-ar
cere o melodie din care să înțeleagă cine este
Poesis, ce piesă i-ați trimite?
Eu personal, aici nu o să mă înțeleg cu Marius...
Eu i-aș cânta o piesă de pe Babilon, se numește
„Vânătoarea de stele”.  Nu l-am cântat în seara
asta, nu-l cânt de obicei, dar acela este cântecul
care mie îmi place cel mai mult. Știi cum simți
când un cântec e bun? Când îți face plăcere că-l
cânți. Sunt alte cântece pe care dacă le cânți o
dată nu ai  mai  vrea să mai  treci  prin  ele și  a
doua oară.

Transcriere din format 
audio: Andelija Milaš și 
Cristina Alexandrescu
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Pe Orson Welles îl aveam de multă vreme în 
plan pentru un medalion, deși  e tare dificil  să 
alegi din mulțimea de filme pe care le-a făcut. 
Desigur,  ies  la  suprafață  ca  smântâna  cele 
unanim apreciate de școli  și  institute de profil, 
de critici,  de pasionați,  dar,  sincer,  sunt  și  alte 
filme  care  merită  atenția,  nu  doar  acestea. 
Pentru o punere în temă cât mai adecvată, am 
mers  pe  mâna  celor  confirmate  de  recep-
tivitatea cinefilă de-a lungul timpului, dar mi-ar 
fi plăcut ca o lună să aibă vreo 7 zile de miercuri 
să pot face loc la Clubul Cinefililor și pentru The 
Stranger, Othello sau F for Fake.

Citizen  Kane -  un  film  multiplu.  Am  citit 
destul de mult din ceea s-a scris despre Orson 
Welles, dar, am dat mai mult credit documenta-
relor care s-au făcut cu și despre el și în special 
celui în care apare aproape 2 ore: Orson Welles 
- Stories from life in film.   Un american format 
în teatrul  englez,  sub  auspicii  shakespeariene, 

dezamăgit  de superficialitatea țării  de baștină, 
nerăbdător  în  ritmul  creației  sale,  admirându-l 
pe Renoir și fiind conștient că este antipodal lui 
Antonioni. E dificil să îi pricepi filmele dincolo de 
contexte  și  e  nevoie  de  trecerea  dincolo  de 
evident:  sunt  cu  atât  mai  interesante  aceste 
figuri  care  ies  din  spațiul  strâmt  al  câtorva 
adjective definitorii. Sunt proteice, fără a deveni 
false.

Cetățeanul  Kane își  propune  un  proiect 
ambițios pentru acele vremuri: pluriperspectivă, 
tehnici de filmare ciudat-simbiotice, un per-sonaj 
creionat  cu  o  marjă  de  eroare  din  zone 
subiective diverse, un fir subțire de suspans, dar 
simetric  (semnificația  lui  Rosebud),  problema 
memoriei, substratul filozofic sugerat de umbră 
călătoare și  zădărnicie, tributare fundației  pusă 
în teatru. Plus, la Hollywood se făceau 120 de 
filme pe an în anii  '40 și  toate fețele actorilor 

CETĂȚEANUL KANE - Orson Welles
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erau arhicunoscute: riscă și își aduce colegii de 
la Mercury Theatre din New York, pentru a avea 
libertate cât mai mare în realizarea filmului.

Orson Welles nu este un intelectualist, nici un 
vizionar sau spărgător de curente: este un izolat 
care  abordează  cu  forță  tema  autorității  și  a 
fragilității umane, precum și zona aceea de gri 
din etică: In terms of morality, everyone has his  
reasons. Even the vilains. Eforturile umane par 
să  dreneze  spre  aceste  aspecte:  puterea 
însingurează, creează dependență, duce omul la 
înstrăinare  de  sine,  face  surdă  emoția  și 
încurajează obsesia.

În filmele sale, inclusiv în Cetățeanul Kane, nu 
judecă defectele umane, nu le pune în pioneze 
de  etică,  ci  caută  umanitatea  ce  se  ascunde 
până  și  în  personajele  cele  mai  lipsite  de 
umanitate  transparentă.  Accesul  facil  nu  este 
interesul  lui  Orson  Welles:  el  caută  labirintul 
interior, potențează încleștările, vrea fibra aceea 
de piedică, de ușă închisă căreia îi cauți clanța în 
locuri previzibile, dar ea se află deasupra capului 
sau aproape de podea. Practic, ne educă vizual 
să schimbăm perspectivele: tehnicile asociate nu 
sunt  gratuite,  ci  au  impact  la  acest  nivel  al 
îndrăznelii spre gândire și înțelegere personală. 
Operatorul  Greg Toland acceptă să facă filmul 
cu el tocmai din acest motiv: obosit să lucreze 
cu oameni care știu tot despre filme, i se pare o 
provocare  să  ghideze  elanul  unui  neorbit  de 
Hollywood.  Plus  că  Orson  nu  se  izolează  în 
statutul  de regizor,  ci  este  curios pentru orice 
detaliu de culise: „Mi s-a spus că nu e treaba 
regizorului să se ocupe de lumini, atunci  când 
am aranjat luminile la o scenă. De atunci, m-am 
ocupat de toată partea de lumini!”

Cum spunea Constantin Noica - „Tot ce este 
adevărat pe lume nu se vede”, iar dialectica text/ 
context trece proba timpului la orice operă ce își 
depășește  contemporaneitatea.  Kane  rămâne 
imposibil  de  redus  la  trăsături  clare:  mecanis-
mele lui interioare sunt sugerate, niciodată reve-
late, faptele lui sunt ecouri ale emoțiilor și rațiu-
nii, dar nu avem acces decât la contextul mani-
festării  lor.  Restul  se  ascunde,  deși  este  acolo. 
Rosebud descifrează o parte din puzzle  ca  la 
M.  Proust   cu  madlena (În  căutarea timpului  

pierdut) dar,  așa  cum  Susan  Alexander  face 
puzzle-uri  pe  care  regizorul  nu  ni  le  arată 
niciodată terminate, la fel și Kane este doar un 
om,  un cetățean,  a  cărui  viață  este  redusă  la 
fapte în 15 minute de film documentar la înce-
put. Înțelegerea presupune un text sub contexte, 
dar din acesta avem doar fragmente, disparate, 
ireconciliabile  de  multe  ori,  alunecând  printre 
degete.  Și  toate  efectele  acestea  le  obține 
Orson Welles în ritmul caracteristic: „dacă cineva 
merge  pe  o  alee,  Doamne,  chiar  arăt  că  o 
merge  toată?  Știu,  Antonioni  este  maestru  la 
astfel de scene, dar nu putem să le facem toți. 
Filmele mele sunt rapide. Eu gândesc rapid!”

Dată  fiind  mulțimea  de  articole  disponibile 
despre  Cetățeanul  Kane,  mi-a  luat  câteva  ore 
numai să citesc informațiile generale. De aseme-
nea, fiind un film cu multe premii și înconjurat 
de  o aură de perfecțiune (votat de mai multe 
ori  „cel  mai  bun  film  din  toate  timpurile"  de 
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Institutul American de Film și nu numai),  ni se 
cere multă atenție înainte de a formula o opinie, 
drept  pentru  care  am  văzut  filmul  și  a  doua 
oară, cu comentariile de pe DVD.

Evident,  o  schimbare  totală  de  stil  față  de 
filmul de săptămâna trecută. Dacă Scola încerca 
să prindă anumite stări psihologie, fie ca rezultat 
al  interacțiunii  strânse  între  personaje,  fie  ca 
rezultat al unui context istoric, în filmul de azi al 
lui Orson Welles, narațiunea revine în prim-plan. 
Welles  era  de  credința  că  „pentru  a  interesa, 
personajele  trebuie  să  facă  ceva",  o  atitudine 
specifică, aș zice, filmului hollywoodian din anii 
'40,  încă  sub  dominația  castei  producătorilor, 
supus constrângerilor comerciale.

Așadar, dacă filmele lui Scola se concentrau 
pe personaj, filmul lui Welles se concentrează pe 
narațiune. Cetățeanul Kane este în primul rând o 
poveste. Dar nu povestea în sine este cea care 
face filmul atât de apreciat. De altfel, a avut de 
suferit în urma faptului că personajul Kane a fost 
inspirat de William Randolph Hearst, un magnat 
al industriei media americane care nu s-a simțit 
deloc flatat de portretizare și a reușit să împie-
dice lansarea filmului cu câțiva ani.

Calitatea principală a filmului constă în me-
lanjul reușit de tehnici și tehnologii nu neapărat 
originale,  dar  bine  coordonate  și  corelate  cu 
narațiunea.

Ca  regizor,  Welles, 
care avea doar 25 de 
ani,  încerca  să  vină 
mereu cu idei surprin-
zătoare,  dar  se  pare 
că  n-ar  fi  reușit  asta 
fără  contribuția  (ne-
sperată)  a  operato-
rului  Gregg  Toland, 
care de asemenea era 
hotărât  să  pună  în 
practică  inovații  pe 
care nu reușise să le 
aplice cu alți regizori.

Ca  temă  domi-
nantă  avem  cred  o 
meditație  asupra  pu-
terii,  sau  „dialectica 

interioară a puterii" (preluând citatul din Mircea 
Dumitrescu).  Faptul  că  în  acest  caz personajul 
este  în  același  timp  om  de  presă  deschide 
drumul  spre  o  serie  de  auto-ironii,  cum ar  fi 
falsul  reportaj  din  deschidere  care  parodiază 
limbajul filmului propagandistic.

Narațiunea  este  împărțită  în  mai  multe 
secvențe, în stilul narațiunii în ramă. Mai multe 
personaje își  amintesc  despre viața  lui  Charles 
Foster  Kane,  completându-i  traseul  asemeni 
unor piese de puzzle. Era cumva de așteptat ca 
fiecare  personaj-narator  să  aibă  o  altă 
perspectivă asupra lui Kane, dar nu pare să fie 
vorba despre așa ceva. Mai mult chiar, până și 
caracterizările  exprimate  direct  sunt  similare. 
Făcând iarăși o comparație cu Scola, aici ideile 
nu sunt dezbătute, ci redate direct, unilateral.

Trecând  mai  departe,  o  altă  metodă  de  a 
transmite mesajul foarte clar este chiar unghiul 
de filmare, regula generală fiind că personajele 
slabe sunt filmate de sus în timp ce personajele 
puternice  sau  însingurate  de  jos.  Iarăși,  nu  o 
idee nouă, dar foarte eficient utilizată. În scenele 
tensionate,  cum  ar  fi  duelul  dintre  Kane  și 
Jadediah după pierderea alegerilor, camera era 
atât de jos încât a fost nevoie de un șanț săpat 
pe platoul respectiv pentru a putea filma.

Caracteristic  acestui  film  este  efortul  imens 
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pus pe  claritatea  imaginii  și  a  sunetului,  ca  și 
cum  Welles  a  urmărit  să  obțină  un  efect  de 
lustru  (adică  exact  opusul  efectului  căutat  de 
Scola în Noaptea...). Luxul care caracteriza viața 
lui Kane nu putea fi redat decât cu acuratețea 
unui focus perfect, unui sunet nealterat, a unor 
cadre perfect construite, cu machiaj minuțios, cu 
decoruri exuberante.

Pentru asta s-au utilizat o mulțime de artificii 
tehnice, cel  mai des menționat fiind focusul în 
adâncime (deep focus), care presupune ca toate 
obiectele  din  cadru  să  fie  în  focus  (tehnică 
utilizată  și  de Jean Renoir  pe care l-am putut 
vedea la club nu de mult). Aici operatorul Gregg 
Toland a experimentat cu lentile telefoto pentru 
prim-planuri,  efecte  de  cameră,  efecte  de 
montaj  ș.a.  De  exemplu,  în  scena în  care  Jim 
Gettys privește de la balcon discursul electoral al 
lui  Kane,  sunt  îmbinate  trei  filme diferite  și  o 
fotografie,  toate  în  focus,  cu  ajutorul  unei 
imprimante optice.

 

Un  alt  efect  interesant,  de  astă  dată  de 
cameră,  a  fost  utilizat  în  scena  tentativei  de 
sinucidere a lui Susan Alexander.

Când  Kane  intră  în  cameră,  sticluța  de 
medicamente  și  paharul  sunt  în  prim-plan  iar 
Kane și  majordomul  în fundal.  Pentru a putea 
avea ambele nivele în focus, s-a filmat de două 
ori  pe  același  film,  prima  oară  cu  paharul 
luminat, în focus, și ușa în întuneric, iar apoi cu 
fundalul  luminat,  în  focus,  și  sticla  în  întuneric 
(drept pentru care, la o privire atentă se observă 
că  sticla  este  uneori  „acoperită"  de  părți 
luminoase din fundal).

Pentru  claritatea  sunetului  s-au  adăugat 
elemente  de  decor  care  să  mascheze 
omniprezentele  microfoane,  cum  ar  fi  moscul 
din scena cu petrecerea. De asemenea, fiindcă 
filmările  erau  făcute  pe  platou,  iar  acesta  nu 
avea tavan, diverse draperii sau chiar construcții 
erau adăugate pentru a crea iluzia de plafon.
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Alt cadru memorabil este cel de la final în care camera 
plutește peste colecția aparent nesfârșită de obiecte adunate de 
Kane, cadru care în 1941 era mai mult decât impresionant și care a 
rămas de efect - Steven Spielberg îl preia în Indiana Jones - Raiders 
of the Lost Ark, tot ca un cadru de final.

Foarte mult efort pe partea tehnică așadar, motiv pentru 
care Cetățeanul Kane a devenit obiect de studiu în școlile de film. 
Pentru spectatorul obișnuit multe dintre aceste detalii trec 
neobservate dar contribuie la efectul filmului, în timp ce pentru noi, 
ca cinefili, reprezintă indicii care ne ajută să identificăm arta din film.
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Odată  cu  ecranizarea  îndrăzneață  realizată  de 
către regizorul Buz Luhrman a unuia dintre cele mai 
cunoscute  și  apreciate  romane  din  istoria  literaturii 
americane,  „The  Great  Gatsby”  scris  de  F.  Scott 
Fitzgerald îmi pune întrebarea absolut normală: toate 
ecranizările  acestei  ere  a  cinematografiei  vor  lua 
calea exagerării intenționate?

Și tind să răspund cu un DA categoric,  mai ales 
gândindu-mă și la recenta producție britanică  Anna  
Karenina realizată  de  către  regizorul  Joe  Wright, 
absolut încântătoare din punct de vedere al punerii în 
scenă,  dar  ciudată  și  epatantă  pentru  un  simplu 
spectator  neobișnuit  cu  acest  gen  de  film  și  care 
urmărește să îți destindă mintea 2 ore, cât durează 
un  film  în  mod  normal.  Lista  poate  continua  cu 
musical-ul  britanic  Les  Miserables de  Thomas 
Hooper, trilogia extraordinară The Lord of the Rings a 

lui Peter Jackson după cartea lui J. R. Tolkien,  Cloud 
Atlas,  Harry  Potter,  Alice  in  Wonderland  al  lui  Tim 
Burton și multe altele.

Lăsând la o parte implicațiile la nivel economic de 
a scoate blockbustere care nu au alt scop decât să 
aducă recompense financiare uriașe,  să promoveze 
star system-ul început în 1910-1920 (care deși intrase 
în declin în anii ’60, se pare că este în continuare în 
ascensiune) și să expună ideea atât de personală a 
unui regizor, multe ecranizări pot fi văzute ca simple 
adaptări  pentru că suferă atât  de multe modificări. 
Diferențele  între  cele  două  genuri  sunt  destul  de 
mari, chiar dacă DEX-ul nu o recunoaște.

Nu trebuie să se confunde nici o producție bazată 
pe  o  idee  livrescă  (care  datorită  scenariului  poate 
ajunge  să  înăbușe  de  la  început  așteptările 
privitorului  în  căutarea  poveștii  originale)  cu  adap-
tarea,  un  film  făcut  după  o  carte,  dar  care  încor-
porează în mod natural pentru spectator elementele 
moderne ale epocii respective și poate exprima ideea 
esențială a cărții, cu sacrificiul ca personajele să sufere 

Ecranizările cinematografului modern

© Iulia Cristina Dobrin
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pe alocuri  transformări  foarte  mari  față  de scriere, 
unele dintre ele putând să dispară total din film.

Pe de o parte remarc abilitatea producătorilor și 
regizorilor  de a ieși  în întâmpinarea nevoii  tot  mai 
exacerbate a publicului de rând de a fi șocat și de a 
dori să urmărească filme realizate după cărți cunos-
cute,  dar  care  să  uimească  prin  invențiile  la  nivel 
tehnic  la care a ajuns  cinematografia  în acest  mo-
ment. Iar pe de altă parte recunosc setea celor care 
citesc o carte lansată recent și dorința de a o vedea 
pe marile ecrane cât mai rapid.

Iar filmele artistice sunt doar o parte din această 
industrie colosală pentru că serialele au din ce în ce 
mai mult o importanță majoră în educarea tinerilor și 
a  modului  de  a  privi  filmele.  Mă refer  aici  la  The 
Game of Thrones, toată isteria provocată de serialele 
cu  vampiri  (True  Blood,  Vampire  Diaries),  seriile 
scoase  de  BBC  (Sherlock  Holmes,  filme  istorice  și 
fantastice, etc) și în principal participarea unor actori 
mari,  cunoscuți  din  filmele  artistice,  care  dau 
substanță și aduc notorietate. Revenind la filmul de 
lung  metraj,  se  observă  o  predilecție  a  regizorilor 
excelenți  din  Marea  Britanie  spre  ecranizări  și 
adaptări pentru cărți scrise de mari autori ai literaturii 
mondiale,  dar  în  speță  europeană  și  preferința 
regizorilor americani pentru literatura autohtonă.

Cu ce ne ajută aceste observații? Ne conving să 
citim cărțile, pe noi, cei care încă nu am făcut-o sau 
să ne obișnuim cu un adevărat spectacol cinemato-
grafic,  plin  de  culoare,  imagini  plastice  și  efecte 
speciale menite să scoată în evidență doar  intenția 
regizorului spre anumite aspecte ale cărții (și  poate 
mai mult decât atât)?

Sunt tentată din ce în ce mai mult să mă îndrept 
spre ecranizări  esențiale  pentru un cineast  produse 
înainte de 2000, chiar cu câteva decenii: Breakfast at  
Tiffany’s după  romanul  lui  Truman  Capote,  The  
Godfather (după cartea lui Mario Puzo),  Wuthering  
Heights din 1939, Casablanca și Gone with the wind. 
Inspirația  romanelor  clasice  continuă  și  în  zilele 
noastre cu opere remarcabile ca Pride and Prejudice 
(2005),  Le  pere  Goriot (2004),  Tom Sawyer (2011), 
Oliver  Twist (2005)  dar  parcă  fără  acel  parfum de 
epocă surprins  cu atâta  migală  de  către  realizatori 
acum mai bine de jumătate de secol.

Nu neg sub nici o formă explorarea tehnologiei 
atât  de  necesară  mai  ales  în  filmele  inspirate  din 
jocuri  video  sau  bazate  pe  romane  grafice,  benzi 
desenate (editura Marvel  Comics)  cu super  eroi  ca 
Sin  City,  seria  Superman,  Batman și  Spiderman (cu 
inteligentele producții  ale  lui  Christopher  Nolan,  un 

adevărat  vizionar  și  care  se  mulează  perfect 
comercialului).

Dar ajungem la eterna întrebare: de ce este totuși 
mai  bună  cartea  decât  filmul?  Ce  nu  reușește  să 
surprindă o întreagă echipă de filmare și o întreagă 
industrie? Răspunsul este evident și extrem de simplu: 
imaginația  noastră!  Fiecare  dintre  noi  își  face  o 
anumită impresie despre fiecare personaj și situație, 
ba  chiar  ne  imaginăm  cum am  face  noi  castingul 
pentru film și rămânem de multe ori dezamăgiți că 
realizatorii  nu  s-au  ridicat  la  înălțimea  așteptărilor 
noastre.

Dacă ai înțeles cu adevărat cartea și autorul,  iar 
regizorul la fel, șansele sunt mari să vezi un film de 
calitate pe care să-l apreciezi indiferent de epoca în 
care  a  fost  făcut.  Și  da,  înghiți  până  și  artificiile 
moderne cu care îl  împodobește dacă îți  păstrează 
liniile esențiale ale poveștii. Totul se rezumă la modul 
de expunere al narațiunii, iar publicul poate fi educat 
să vadă calitate, mai ales când nu îi oferi o alternativă 
mediocră.

Indiferent că ne uităm la filme americane, asiatice, 
europene  sau  capodopere  ale  cinematografiei 
românești  (Pădurea Spânzuraților,  Moromeții,  Balta-
gul, Ciuleandra, Ultima noapte de dragoste, Patul lui  
Procust, Felix și Otilia, Neamul Șoimăreștilor) ne vom 
orienta  mereu  după  criteriul  de  bază:  a  urmărit 
regizorul ideile de bază ale cărții?

Pe  mine  nu  m-a  convins  nici  un  film  să  citesc 
cartea, dar o scriere îți creează o așteptare care se 
poate  hrăni  doar  cu  întruchiparea  ei  în  imagine  și 
sunet. Și pentru asta sunt pregătită să urmăresc multe 
ecranizări  și  adaptări,  trăind  cu  speranța  că 
imaginația mea va fi transpusă pe marele ecran mai 
frumos decât m-aș fi așteptat vreodată!

Iubiți povestea și nu condamnați niciodată nepo-
trivirea de idei  între voi  și  realizatori,  dar  remarcați 
inovația și apreciați frumusețea filmului.

© Iulia Cristina Dobrin

4ar t

primăvara  2013 6969

c i n e m a t o g r a f i e



Prin ochii altcuiva 
Sătulă până dincolo de frontierele gâtului de vacarmul 
nopților pierdute în repetitivitate și de praful străzilor 
ca niște zile mototolite în palmă și-aruncate la gunoi, 
m-am resemnat;  am plecat la vânătoare. De idei, nu 
de altceva și... m-am tot dus. Lumea, ca un imens  
sacrificiu uman folosit în scopuri politice murdare, mi-a 
oferit ocazia să mă auto-consider a fi „un caz izolat” 
(nu anomalie sau bătaie de joc a caracterului pur 
întâmplător al lucrurilor). Trăind într-un izolaționism 
propriu ca-ntr-o vizuină, mi-am spus, arogându-mi 
aer de filosof, că „în fiecare noapte și în fiecare 
dimineață sunt oameni care se nasc pentru a se 
chinui/ în fiecare dimineață și în fiecare noapte sunt 
oameni care se nasc pentru bucurii/ sunt oameni care 
se nasc pentru a trăi o noapte fără sfârșit”. Și eu m-am 
întrebat de unde atâta aptitudine în a se subclasa 
întregului tragism empiric. Plec de la premisa că eu 
sunt una dintre aceia născuți pentru a trăi o noapte 
nesfârșită (nu pentru că m-aș suprapune tematic, ci 
pentru că, după cum spuneam, ceva din tragedia 
umană se află în mine)...

Jim  Jarmusch
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Cine l-a caracterizat pe Jim Jarmusch ca fiind 
un regizor minimalist cu înclinații evidente către 
idiosincrasie, e clar, a dovedit intuiție de geniu; 
vizionarea  filmului a avut nevoie de întreruperi, 
de frângeri multiple la nivel neuronal, ca o carte 
ambiguă,  care,  pentru  a  fi  înțeleasă,  necesită 
silabisiri ucenicești repetate la infinit.

Povestea  e  una  aparent  simplă  și  poate  fi 
expusă  în  trei-patru  fraze: un  tânăr,  William 
Blake  (Johnny  Depp)  din  Cleveland,  Ohio, 
primește  o  ofertă  de  lucru  dintr-o  localitate 
„promițătoare”, care pare a fi capăt de linie. Se 
întrezărește negrul perioadei ce va să vină, dar 
acesta se mai amână pentru foarte puțin timp, 
prin  intervenția  femeii  -  Thell  Russell  (e 
binecunoscut efectul calmant redat de prezența 
unei femei). Surpriza - apariția lui Charlie, fostul 
„consort” al lui Thell, dezlănțuie adevăratul delir 
al personajului principal și al celui care privește, 
deopotrivă.  „Bucata de metal  a  omului  alb”  a 
răzbit prin două piepturi; unul al  sacrificiului și 
un al doilea al orfanei nevinovății; de aici, totul 
capătă contururi fragmentate, greu de descifrat. 
Îmbinări de situații, aparent legate de-un fir epic 
consistent,  dar  care  nu  sunt  altceva  decât  o 
stoarcere a receptivității ochiului de privitor.

De  fapt,  noi  nu  vom  ști  niciodată  dacă 
William Blake este proiecția sufletului neîmpăcat 
al poetului și pictorului omonim sau dacă este 
vorba doar despre o coincidență stridentă,  de 
nume. Oricum ar fi, știu bine, coincidențele nu 
sunt întâmplătoare, ele făcând trimiteri reale, la 
câteva  dintre  poemele  lui  Blake  (de  exemplu 
numele  personajelor  Thell  și  Collin  -  ucigașul 
straniu).  Frapant  nu  este  neapărat  preambulul 
„dead  man-ului”  care  se  autoiluzionează  afir-
mând cu o fermitate șubredă: „I`m not dead”, ci 
maniera în care Blake rămâne fidel cotidianului 
(dacă  poate  fi  numit  astfel),  starea  sufletului 
cam pe cale de dispariție,  căzând într-un plan 
secund.

Nevoia acerbă de tutun îi seceră pe mai toți 
actanții. Orice situație, dozată în puseuri, pare a 

avea  drept unică soluționare înecarea ego-ului 
în fumul agonizant al tutunului... De aici a plecat 
poate  și  fraternizarea  cu  instinctul  canibalic. 
Mâna  fiartă,  părinții  agresați  sexual  și...  fierți, 
personajele  animate  de  putreziciunea  terestră; 
totul se scaldă într-o fiertură distructivă.

Viața se macină precum osul încheieturii, iar 
actul regizoral se izbește cu putere de o cornee 
conceptuală a subconștientului, frângând, măci-
nând febrilitatea morbidă a privitorului. Nu știu 
în  ce măsură mi-am etalat  favorabil  percepția 
asupra  filmului  în  cauză...  Produsele  mele  se 
abat în genere de la orice regulă a normalității, 
în  schimb,  produsele  altora  reflectate  în  mine 
asigură în mod cert, delicii rarisime.

© portret de Andrei Boitan
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„GÂNDUL”
EXPOZIȚIE DE PICTURĂ

PAVEL RĂDUCU EREMEI
Casa de Cultură Negrești

(vernisaj – 6 mai 2013)
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Artistul prezentându-și lucrările...

O să începem cu tabloul numit 
Dealul. Un deal este un lucru banal 
care nu spune multe. Însă un deal îți 
dă senzația de liniște și… de 
relaxare. Un simplu deal poate crea 
o stare emoțională. În această serie 
se mai află tablourile care se numesc 
Negura, Răsăritul de soare și 
Pădurea.

În următoarea serie de tablouri 
avem un triptic care este intitulat 
Ploaie. Picăturile de culoare se 
aseamănă cu o călimara de cerneală 
vărsată pe vernisaj. Impresia de 
relaxare pe care ți-o dă ploaia se 
poate regăsi in acest triptic.

În continuare, o pictură care exprimă 
un răsărit de soare - într-o dimineață 
de vară călduroasă, cu cer senin, 
când fluturii și libelulele încep sa 
evadeze dintr-un lan de grâu. 

În acest tablou avem un melc, sau 
mai bine zis o idee de melc. Melcul 
reprezintă un personaj care 
totdeauna rămâne in același loc, 
chiar dacă se deplasează, găsește 
aceleași lucruri, reprezentând o 
stare interioară de liniște, căldură și 
rațiune. Pe parcursul timpului, dacă 
melcul ar fi avut nevoie de picioare 
mai lungi, el ar fi crescut - în schimb 
el s-a adaptat la ideea de melc și a 
rămas melc.

background: „Cuvântul” (Pavel Răducu Eremei)
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Nu, nu sunt un critic de artă... Dar pot să afirm că arta 
mă pasionează și doresc să îmi ascut simțurile pentru acest 
desert al intelectului uman. Expoziția de tablouri, realizată 
de tânărul și talentatul profesor de educație artistică Pavel 
Răducu Eremei, a avut un impact pozitiv asupra vizitatorilor 
(care  au  simțit  rafinamentul  cu  care  au  fost  zămislite 
lucrările). Deși, la prima vedere, ziceam că sunt doar niște 
culori  întinse  pe  o  pânză,  care  au  sens  pentru  alții,  nu 
pentru  mine,  „adolescentul  miop”,  am început  să  privesc 
mai atent,  din multiple unghiuri,  pentru a fi  sigur că des-
copăr sau cel puțin bănuiesc semnificațiile picturilor; uimit 
am  început  să  observ  cum  pe  rând  din  simple  culori 
apăreau  lucruri  concrete,  pline  de  sens.  Tabloul  KM  0 
reprezintă, din punctul meu de vedere, piesa de rezistență 
a  expoziției,  acesta  fiind  gândit  ca  o  colecție  de  specii 
protejate,  fiecare  reprezentând  o  tipologie  umană  - 
pelicanul,  marele rechin alb de uscat,  sau chiar fabuloasa 
Lacertae  Romaniam.  Cred  că  identificarea  acestora  ar 
reprezenta o adevărată încercare și pentru ilustrul Hercule 
Poirot.

Myro Alsoban (non-critic profesionist de artă):
Primul  lucru  bun  care  îmi  vine  în  minte  legat  de  o 

expoziție de artă este faptul  că evenimentul respectiv s-a 
produs, că există. Încă ceva care ne dă un imbold în viață. 
După  aceea,  urmează  întrebările  specifice:  de  ce  artă 
abstractă și nu figurativă? Cum adaptează artistul tehnicile 
utilizate și cum le integrează în concepția lui originală? Cum 
se asigură că atrage publicul de partea lui? Îmi amintesc ca 
prin abur (provocat desigur de relativitatea care însoțește 
receptarea  operei  de  artă  contemporană)  că  Noica  scria 
undeva, cu referire la filosofie - singurul lucru care contează 
este  dacă  reușești  să  cucerești  sau  nu.  Nu-i  vorba  de 
victoria  însoțită  de  „a  stăpâni”  sau  de  „a  poseda”  (deși  
acestea vin ca niște accesorii, la pachet), ci de felul în care îl  
faci pe celălalt să te aprecieze și, eventual, să te iubească 
(deși, în lumea noastră cinică, cine mai crede în așa ceva?).  
Continuăm  șirul  întrebărilor.  Unde  începe  și  se  termină 
semioza operei de artă? Mai există și altă finalitate a ei, în 
afara celei amintite mai sus? Calitatea unei astfel de opere 
este  susținută  sau  infirmată  de  cantitatea  adepților 
receptori? Care sunt, în mod obișnuit, fazele procesului de 
creație? Care este ritul tău personal, dacă ai unul?

La  toate  aceste  întrebări  vom  primi  răspunsuri  în 
eventualitatea  șansei  unui  interviu.  Până  una  alta,  mica 
noastră intervenție trebuie încheiată cumva - am ales să mă 
adresez  mie.  „Dacă  simți  că viața  nu mai  are  sens,  dacă 
prietenii te părăsesc unul câte unul, dacă mâncarea nu mai 
are gust iar sarea marină ți se pare prea amară, dacă auzi 
aripile unui stol de fluturi în baie,  precum și în alte locuri 
inexistente, dacă respiri greu când te trezești, înainte de a 
fuma, paradoxal, trei țigări, dacă șeful se comportă ca un 
ienicer, dacă iubita ta își găsește cu încăpățânare treabă prin 
vecini, dacă tocmai ai aflat că speranța de viață a poporului 
român  a  scăzut  drastic  iar  apocalipsa  lui  2012  a  fost 
amânată  până  în  2020,  atunci  nu  te  îngrijora.  Crede  în 
puterea regenerativă a artei, aplică catharsis-ul ei, dar, mai 
ales,  amintește-ți  că  ea generează în sufletul  tău  strâmb, 
omenesc  prea-omenesc,  o  «profundă  stare  emoțională» 
care practic vindecă totul. Până și tencuiala căzută. Relax.”
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„Ce ne-am face noi oamenii fără poveștile altora, fără zâne, fără 
firimiturile de copilărie care zac în noi, poate fără vorba bună a 
prietenilor, ce ne-am face dacă toate ne-ar ieși așa cum ne-am 

propus, fără neprevăzut, fără șicane, fără amăgiri?” 

Strajă minții mele

Am adormit plângând,
gândind la treisprezece.
Lumea și-a pus clopoțel
să o aud, cum o trece
ceata de îngeri vânduți
second-hand.
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Nu cer mai nu decât pot da

Ai lăsat în urmă nori de ploaie
să-mi spele versul cu care te apăr,

ți-ai pus pe umerii goi drapelul roșu
ca o războinică,

rochia aceea de mireasă
ai agățat-o în cuiul din palma mea,
în sufletul meu și-au făcut adăpost

urmele cizmelor tale de gumă,
îți mai simt doar batista umedă

lustruindu-mi toate averile.  

z o n a  L p o e z i e
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Unul dintre cântecele mele preferate, care apare 
pe primul album al Alinei Manole este 
„Detalii”.  „Viața-i plină de detalii/ Tu și 
eu  două  vitralii/ În  care  lumina 
vibrează/ Numai  la  amiază”.  M-a 
fascinat  întotdeauna  miracolul  com-
plexității existenței umane și nu numai 
- grija unora dintre noi pentru detalii o onorează pe 
deplin.  Caracterul  exotic  al  întâlnirii  cu  celălalt, 
abundența  implacabilă  a  unui  „finesse”  expandat 
până la consecințele care transformă prozaismul în 
efluvii de lumină și extaz. „Finesse” ca proprietatea 
de a avea grație,  eleganță și  echilibru.  Ca și  cum 
Dumnezeu  ar  mângâia  cu  degetele  lui  de  har 
lucrurile, măruntele ființe ale lumii în care respirăm,  
jocul straniu al întâlnirilor și iubirilor noastre - ca și 
cum nebunia noastră ar căpăta dintr-o dată sens.

Ce  se  întâmplă  dacă  abundența  detaliilor 
existenței este abil ascunsă printr-un demers intuitiv 
al extragerii rădăcinilor ei semantice, prin mascarea 
cu  ajutorul  evenimentului  transpus  în  cheia  unei 
poezii  ca o litanie,  în care jocul  imaginilor  insolite 
este  înlocuit  de  sugestia  explorărilor  interioare? 
Poezia  ca o stare de spirit  care molipsește  lumea 
înconjurătoare. „Te iubesc nu se poate scrie nici pe 
foița de ploaie nici pe zăpadă”, scrie poetul siretean 
–  perfect  de  acord,  dar  se  poate simți,  pregnant, 
interior, ca o visceralitate care dă consistență lumii și 
celorlalte  organe,  meta-interne,  care ne fac să ne 
autodenumim sapiens de două ori. Acum înțeleg eu 
pentru ce e al doilea  sapiens (nu accept explicația 
biologilor) -  e pentru poezie.

Ce se întâmplă dacă poezia se interiorizează atât 
de  mult  încât  nu  mai  e  nevoie  să  vorbim de  ea, 
pentru  că  e  întotdeauna  acolo,  umbra  noastră 
credincioasă,  asistentul  discret  care  ne  ghidează 
pașii haotici, eminența noastră cenușie, exploratorul 
nebun care vânează morile de vânt în eforturile sale 
de a poesforma universul?

Întâlnirea cu poezia lui  Ioan Mateiciuc m-a 
determinat să mă întorc la un alt punct sensibil 
din universul meu „inter-urechesc”, și anume la 
sculptura esențializată a  lui  Brâncuși.  Lucrurile 
simple  care sugerează complexitatea sunt ca o 
maladie  iremediabilă,  ne  provoacă  să  le  reîn-
tâlnim,  mai  ales  când  marasmul  diversității  și 
vertijul  complementarităților  exagerate  coche-
tează  cu  noi.  Această  simplitate  ne  readuce 

Cât poate costa cu â din a
Ai fi uimită să știi că dorm,
așa târziu,
fără șosetele tale preferate,
fără vinul tău demisec,
fără fesul galben, cu părul ud,
cu perna strânsă între picioare,
mirosind a Vanderbilt.
Ai fi uitat de toate astea
dacă nu ai fi primit nota de plată.
Trec totul în contul tău, dar nu uita,
te iubesc nu se poate scrie
nici pe foița de ploaie,
nici pe zăpadă.

Florin O
nică
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în atenție că există yin și yang – vă amintiți desigur 
clasica imagine, utilizată pe tricouri și sub formă de 
cercei  sau amulete norocoase,  imaginea unui cerc 
în  care sunt  unite  două entități.  Eu îndrăznesc  să 
văd imaginea tridimensional,  și atunci ea devine o 
sferă.  Cât  despre  titlu,  știu  că  el  semnifică 
deschiderea  către  poezie  și  încrederea  că  nu 
suntem singuri în acest demers, dar, atunci când am 
primit  cartea,  eu  m-am  gândit  la  un  „turneu  de 
dor”,  acolo  unde  oricine  se  poate  înscrie,  dar  de 
rămas vor rămâne mai puțini,  iar de învins – doar 
unii.  Mi  se  ascut  în  creieri  săbiile  și  lăncile  și 
platoșele unui turnir al eleganței și culorii cuvintelor.

Dragul  meu  prieten,  poezia  ta  este  o  lecție 
despre  cum să  nu  uităm  efectele  terapeutice  ale 
simplității,  iar  ilustrațiile  cărții  ne  atenționează 
inegalabil  că  trăim  într-o  lume  a  sinesteziilor.  O 
bucurie  a  ochiului,  a  mișcării  care  râde  de 
împietrirea paginii, a cuvintelor care miros a salcâm, 
o bucurie a sufletului.

Aș putea să vorbesc despre cât de importantă este 
pacea în lume, despre cum ne afectează încălzirea 

globală sau cum să eradicăm foametea, 
dar nu, astea-s jocuri de copii. Mă gân-
desc la ceva mai profund... „Am renunțat 
să  mai  fur/  când  tipa  de  la  tejghea/  a 
observat  că-mi  lipsește  ceva”,  iar  între-
barea care vine imediat: ce-i lipsește lui 

Ioan Mateiciuc? Îmi  voi  expune teoriile  mai  târziu 
așa că voi sări peste partea introductivă, care ori-
cum nu ar face nimic mai mult decât să mărească 
„suspansul”, ca să trec la lucruri cu adevărat impor-
tante. „Open de dor”... „Opere de dor”... sau „Des-
chide ușa” (din englezescul „Open the door”). Am 
auzit  toate aceste variante și m-am amuzat puțin, 
nu pentru că ar fi  fost comice (deși erau) reacțiile 
oamenilor  care  luau  pentru  prima  dată  cartea  în 
mână,  ci  pentru  că  mi-am dat  seama  că  autorul  
este  o  persoană  interesantă.  Sper  că  nu  greșesc 
când spun că e genul de persoană care vrea să stri-
ge că există și vrea să fie sigur că nu devine vreun  
Don Quijote, că îl aude cine trebuie și cum trebuie 
că își transformă viața-n poezie, căutând fantasticul 
și neobișnuitul în rutina umană. Nu sunt vreo poes-
filă  (ca  să  urmez  noul  concept  apărut),  nu  am 
adormit niciodată cu o carte de poezii în mână, dar 
poate e timpul să o fac.

Se  spune  că  în  Dali  poți  recunoaște  un  auto-
portret  sau  cel  puțin o siluetă care îl reprezintă. 

Am  remarcat  la  „cel  deschis  de  dor”  o  afinitate 
pentru îngeri, pentru „Oameni de ceară cu aripi de 
sticlă.”  Dacă  stau  să  mă gândesc,  cred  că  fiecare 
poet are o poezie despre îngeri. Să fie un element 
distinctiv?!

Trecând peste dilema mea shakespeariană,  a  fi  
sau a nu fi, arta își relevă acuitatea celui care își dă 
silința  să  o  abordeze,  așa  că  acel  „altcumva”  din 
lucrările  lui  Ioan Mateiciuc,  după părerea  mea de 
noncritic  literar,  este  o  nouă  frontieră  în  poezie. 
Dacă până acum îngerii  cântau la  harpe,  acum e 
timpul să învețe să cânte la chitară.

Așa  că  eu închid  ultima pagină  a  trecerii  mele 
prin  Open de dor,  precizând că Ioan Mateiciuc a 
avut  grijă  să  transforme obiectul  muncii  lui  într-o 
„carte adresată și celor care știu să se uite doar la 
poze”, iar graficiana s-a asigurat că pozele nu vor 
plictisi  pe  nimeni,  ci  din  contră,  le  va  pune  la 
încercare intuiția, sau să-i zic ingeniozitate?!

Cafeaua, după cum se spune, consumată cu sare 
te-ar putea ajuta să scapi de resorturile urmelor de 
beție; se afirmă, se preconizează, se pre-
supune, se comunică etc. (ca-n comuni-
catele de presă care le toarnă somnul în 
pahare politicienilor) – cine anume a fă-
cut-o,  este  clar  că  n-a  iubit  în  termeni 
reali.  Cum e  să  sorbi  aroma  instant  cu 
vârfuri de cuțit  presărate, doar pentru că știi  că o 
anume  Ea  a  părut  atrasă  de  grimasele  sărutului 
sării?  Sărutul  morții,  sau  al  poeziei  după  caz,  ar  
trebui să fie rece pentru că iubirea de poezie (așa-
zisa „poesfilie”), ca orice altă „-filie”, te-amețește și  
admitem,  este  nevoie  de  ceva  energizant  (e?)  - 
Redbull? Îmi amintesc că întrebată fiind ce anume 
este  poezia  pentru  mine,  am  numit-o  într-un 
moment  de  spontaneitate  absolută  „particula  lui 
Dumnezeu”. Mă întreb dacă asta nu înseamnă ceva 
mai mult decât a te lăuda cu talentul nedescoperit 
până atunci a faptului de a fi „poesfil” (sic!)? Dar eu 
nu catadicsesc  a  mă umfla  în  pene precum gâtul 
unui vultur pleșuv; c-aș fi putut altfel jura cu mâna 
pe  inimă (care  din  două?)  că-l  citesc  pe  Dinescu 
încă din clasa prenatală și că întind pâine dimineața 
în „Necuvinte” și-n „Bilete de papagal”...  să nu mai 
vorbesc de fața mea reflectată în ochi de „Oglindă 
oarbă”. Și ca să vedeți că nu vorbesc în necunoș-
tință  de  cauză,  poftim  grăunțele  sincerității  mele,  
fără tente flatante...
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Când am deschis „dorul” pentru  prima dată nu 
m-am  aprins  nefiresc  căci  mi-era  un  somn  de 
viață...  de  altfel,  cum  te  doare  când  cartea  ți  se 
deschide  la  jumătate  la  lumina  chioară  a  ochilor  
nedormiți? Când l-am deschis pentru a doua oară, 
aproape  c-am  simțit  becul  Edison  mâncându-mi 
tâmpla  și  m-am  cam  turmentat  crezându-mă 
înșelată de propria conștiință (sau de adolescentul 
descoperit  printre  versuri?).  Când  l-am  redeschis, 
am  lăsat  femeile  cu  coaste  de  vioară  să-mi  vor-
bească, dar ele și-au lăsat copiii neplăsmuiți încă să 
mă privească din colțuri de pietre de râu. Atunci am 
plâns. De emoție? De teama nepătrunderii corecte 
a creatorului?  De admirații  nemărturisite (aici  „ad-
mirații” ca plural al admirației)? Poate de toate la un 
loc, poate doar de mine toată la un loc...

Critică literară eu nu prea mă încumet să fac...  
vorbărie  slobodă,  ancorată-n  pasiuni  notorii  și-n 
sinceritate inumană (de care sunt acuzată uneori), 
pe marginea șanțului sau la colțul străzii (în manieră 
balcanică) - pot, asta pot bine:

Fragment pe marginea cărții...
(dovadă de sinceritate și apreciere)

„Iau o piatră-n gură/  Din  neputința  discursului, 
din  alte  neputințe.../  „te  iubesc”-ul  a  rămas  de 
pietre/ Ca mâna într-o/ Treime, ca o vată zaharisită/ 
Iar tămâia.../ Acum tu ești cartea deschisă la jumate 
sau la prefață, cum preferi/ Iar eu una dintre cele cu 
coaste de vioară/ și suntem.”

Discursul poetic al lui Ioan Mateiciuc e nesfârșit 
mai subtil, mai profund, mai liric decât al meu, dar 
să sperăm că nu voi fi eu următoarea suti a criticilor, 
știți  voi,  ca-ntr-un  lanț  trofic;  dacă  voi  fi,  voi  fi,  
conform  principiului  multi-încărcat  de  înțelesuri 
nebănuite: ce este este și ce nu este nu este...
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De-a v-ați ascunselea cu poezia avangardistă

Poate că sunt unul dintre primii care au avut 
onoarea să citească integral volumul avangardist 
de poezii intitulat Poezii din pălărie. Și înainte de 
a  spune  alte  cuvinte,  mărturisesc  cu  cea  mai 
dezinvoltă franchețe că volumul este un deliciu 
literar în cel  mai  concret  înțeles al sintagmei. 
L-am sorbit pur și simplu pe parcursul a patru 
ore din amiază - patru ceasuri irosite cu folos 
(zic eu!) - în timp ce-am băut energizant. Am 
urmat  de  asemenea  sfatul  ascuns  din  prefața 
cărții, sfat care sugera compania jazz-ului și mi-
am pus în fundal un playlist ca atare. Ca să mă 
transpun  în  starea  creativă  a  celor  care  și-au 
revărsat versurile pe foile respective.

„Poezii  din Pălărie”  este  o carte  inteligentă. 
Cu  tâlc,  dacă  vreți.  Dar  un  tâlc  dezvoltat 
involuntar,  ca  al  lui  Siddhartha  Gautama,  zis 
Buddha, care aiurind în starea lui de narcoman, 
a dat frâu liber unora dintre cele mai de preț 
învățăminte  morale  din  ziua  de  azi.  Autorii 
poemelor  acestui  volum  sunt  elevii  Liceului 
Nicolae  Iorga,  din  Negrești  –  Vaslui,  care  sub 
îndrumarea profesorului Onică Florin, au reușit 
să-și  descătușeze  cumva  mințile,  ale  căror 
orizonturi creative nu numai că s-au dilatat ca 
universul  aflat  în  expansiune,  dar  au  răbufnit 
într-un mod surprinzător.

Poeziile au fost realizate în stilul autentic al lui 
Tristan Tzara și al dadaiștilor care i s-au alăturat 
în sec. al XX-lea. Fiecare om cu versul său, scris 
pe o bucată de hârtie. Odată colectate, versurile 
au fost transcrise în ordinea în care au fost alese. 
Mărimea  strofelor  a  fost  lăsată  tot  în  seama 
sorții, numărul versurilor fiind ales în funcție de 
ce număr a fost extras de fiecare dată. Și iată 
poezia, în forma ei cea mai pură, dezgolită de 
hainele regulilor, ale rimei, ale măsurii și ritmului. 
Nu vorbim în cazul acestui volum de poezii cu 
esență,  ci  de  esențe de poezii.  Ca și  cum am 
vedea  „Luceafărul”  lui  Eminescu  prin  ochelarii 
unui dependent de Penthotal  (serul adevărului), 

și am citi că Veronica (aka Cătălina), l-a părăsit 
pe Eminescu (aka Luceafărul), după ce Eminescu 
(aka Luceafărul)  a surprins-o giugiulindu-se cu 
Cătălin  (aka  Unul  Oarecare,  ca  să-l  lăsăm  pe 
Nenea Iancu în pace!).

Volumul  Poezii  din  pălărie e  împărțit  în  11 
capitole, fiecare purtând un titlu sugestiv pentru 
poeziile  din  capitolul  respectiv  și  având  o 
ilustrație interesantă drept corespondent. Denu-
mirea  volumului  e  de  asemenea  simbolică 
pentru  modalitatea  în  care  au  fost  „produse” 
poeziile  (versurile  amestecate  aleatoriu,  ca  și 
cum ar fi extrase din „pălărie” și puse pe hârtie). 

Poemele propriu-zise sunt ludice, cum era de 
așteptat. Tenta zglobie a poeziilor (nu neapărat 
în  sensul  pueril  al  termenului)  este  rezultatul 
modului  în  care  au  luat  formă  acestea.  Inițial 
privit  ca  o  joacă,  cum  se  precizează  și  în 
introducere,  întregul  ansamblu  de  versuri  și-a 
conservat cumva acea atmosferă. Dar nu ludicul 
este  cel  care  predomină.  Unele  versuri  par 
adevărate  definiții  pentru  problematici  și  idei 
existențiale. Iată și exemple: Viața sau Existența 
(„viața este o linie melodică ce poate fi tratată  
doar la spital”), Timpul („timpul e un pahar care  
se  evaporă  odată  cu  viața”),  Sufletul  („sufletul  
omului  este  ca  o cameră cu  dulciuri”),  Poezia 
(„poezia  este  un  avion  de  război”),  Lumea 
(„lumea  este  o  pasăre  în  cădere  liberă”)  sau 
inevitabil, Dragostea și Iubirea („dragostea e o  
iluzie optică ce duce la orbire” și „iubirea e ca o  
fiară devoratoare de suflete”). 

Ineditul și surprinzătorul rezidă în acest volum 
prin intermediul a două pattern-uri care par să 
se  coaguleze.  Primul  ar  fi  acela  că  absolut 
fiecare  poezie  are  o  succesiune  de  2  sau  3 
versuri care se leagă atât de bine încât pare că 
autorii s-au înțeles între ei. Ceea ce nu cred. Nu 
par a fi nici rezultatul corecturilor făcute de către 
coordonator,  care  deși  a  modificat  pe ici-colo 
detalii  minuscule  pentru  a  facilita  fluiditatea 
poemului,  a preferat  să nu intervină decisiv în 
esența, de care vă spuneam, a poeziei, pentru 
a-i păstra neatinsă autenticitatea. Sau inocența. 
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Iată câteva exemple: „pe culmile cerului muzica  
ne  dezmiardă/  cu  picioare  lungi  de  gazelă”, 
„întunericul,  sângele  și  strigătele  morților/  mă  
făceau să râd drăcește, să țip și să îmi doresc să  
fiu  ca  ei”, „tu  ești  un  Copil-Copac/  trăiește  
fiecare clipă ca și cum ar fi ultima” sau, preferata 
mea:  „ieri  am  furat  Marea  Piramidă  și  am  
înlocuit-o  cu  una  gonflabilă/  azi  am  găsit  
Atlantida pe fundul unui crater de pe lună făcut  
din frișcă și umplut cu bere/ mâine voi înlocui  
Soarele  cu  o  lanternă”.  Unele  chiar  rimează: 
„încă  mai  răsare  negrul  curcubeu/  valurile  
înspumate îmi zâmbesc mereu”.

Al doilea pattern pe care l-am observat este 
acela că fiecare dintre poezii  este un adevărat 
izvor  vărgat  de  simțăminte,  dacă-mi  este 
permisă o așa metaforă.  Acea putere de a te 
trece prin toate trăirile într-un timp foarte scurt. 
Citind o singură poezie te naști,  copilărești,  te 
îndrăgostești,  visezi,  iei  parte  la  infinitatea 
peisajelor  absolute,  la  situațiile  și  dimensiunile 

imaginare ale ființei,  te deprimi,  urăști,  mori  și 
renaști.  Hazardul,  firea  haosului  sau  nimereala 
sunt cel  mai probabil  rădăcinile acestui șir ne-
contenit de fluctuații sentimentale.

În încheiere, văd acest volum ca pe un set de 
scrieri menite să ne împungă subtil, să ne dea 
mici electroșocuri, care, deși inofensive, reușeșc 
să ne stimuleze  plăcut  centrii  nervoși  ai  artei. 
Desigur,  atunci  când  citești  Poezii  din  pălărie 
sesizezi  totuși  aromele  iubirilor  adolescentine, 
sentimentele  neîmpărtășite  sau  micile  frustrări 
ale tânărului constrâns încă între zidurile școlii. 
Dar nu asta sare în ochi. Faptul că această carte 
este rezultatul ludicului frâu liber dat creativității 
și  idolatrizării  esenței  poetice  de  către  niște 
tineri cu spiritele încă în fașă, este ceva frumos 
prin însăși ideea ce reiese din situație. Dacă ar fi 
să  asemăn  cartea  Poezii  din  pălărie cu  o 
melodie, aș asemăna-o cu „The Wall” a celor de 
la Pink Floyd.

Aveam  bănuiala  mai  demult  că  întâmplarea  nu 
poate  fi  întotdeauna  un  lucru  rău.  Dar  cu  ocazia 
acestui mic proiect am aflat mai mult, și anume că ne 
e prietenă.

Totul  a pornit  dintr-o joacă,  dintr-o curiozitate  a 
mea, voiam 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). 
De fiecare dată, la fiecare clasă, mă minunam cum 
potrivește hazardul versurile. În scurt timp, totul s-a 
transformat  în  entuziasm,  în  joacă  serioasă,  iar 
dragostea mea pentru poezie a crescut considerabil 
în aceste trei săptămâni.

Fiecare poem are drept autori mai mulți elevi, pe 
rând,  câte o clasă de la Liceul  Tehnologic „Nicolae 
Iorga” din Negrești, județul Vaslui, mai exact, clase de 
profil  teoretic  (filologie,  științe  sociale,  științe  ale 
naturii și matematică- informatică).

Modul  în  care  au  fost  realizate  poemele  este 
următorul: 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  si  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  exemplu,  între  3  și  8),  iar 
numărul  versurilor  din strofa a fost  stabilit  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 retușări la fiecare poem, și anume: 27 de 
modificări  ale  pronumelor  personale,  19  modificări 
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.

La  unele  dintre  clasele  implicate,  cu  câteva 
săptămâni  înaintea  ideii  acestui  proiect,  am  făcut 
lecturi  din  poezia  lui  Gellu  Naum,  Mircea  Dinescu, 
Tudor Arghezi,  Urmuz (și prozele lui!) și din poezia 
japoneză haiku. Haiku-urile i-au impresionat pe elevi, 
lucru  care  se  resimte  în  cadrul  proiectului  prin 
caracterul descriptiv al majorității versurilor.

Prieteni cu hazardul
(prefața volumului Poezii din pălărie, Editura Adenium, Iași, 2013)
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Și un ultim aspect:  înainte de fiecare sesiune de 
creație,  le-am solicitat elevilor  să se debaraseze de 
cotidian,  să  renunțe  la  a  comunica  între  ei  și  să 
încerce  să  găsească  în  acele  câteva  minute  de 
însingurare nebunia frumoasă a poeziei și a detaliului 
concret, să-și lase liberă imaginația. Nu toți au reușit, 
e clar, dar concluzia mea este că hazardul ar trebui să 
primească Nobelul pentru literatură!

Ilustrațiile  au  fost  realizate  de  Alexandra 
Stăncescu, elevă în clasa a X-a E la liceul nostru. Fiind 
pasionată de cultura japoneză, a devenit interesată și 
de stilul  sumi-e (suibokuga), arta pictării în cerneală. 
Stilul  nu  este  unul  realist,  nefiind  urmărită  surprin-
derea cât mai fidelă a realității, forma, ci transpunerea 
sufletului ei. Din acest motiv, arta pictării în cerneală 
poate corespunde poeziilor scurte japoneze (haiku).
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nu am inspirație

„fata cu șosete de diamant își scutură sticla din ochi”
te voi redesena așa cum nu vei putea fi niciodată

când mă plimbam pe aleea agoniei fiind cuprins de norul ființei
un  aer rece îmi cuprindea trupul

în dimineața din noaptea aceea
timpul trecea iar eu mă-necam în zbor

cadavrele nu ar trebui să  răspundă la întrebări
cancerul din mine a mugit ca ornitorincul în noapte
speranța te menține în viață când totul pare pierdut

nu contează ce spun alții despre tine
pari un copil deștept

ochii se-nchid iar ușa de la colivia minții e acum deschisă
bula de huba-buba a răbufnit iar eu mă transfer acum în teritoriul 

părăsit al unei narghilele cu aromă de rachiu

în noaptea albastră luna tresare și suspină
ce se întâmplă, doctore cu zidurile înghețate de fum?

din cer cad bule uriașe de săpun și totodată picuri de ploaie caldă
stau abstract precum o umbră

nimic nu este adevărat, totul este permis

întunericul apasă din ce în ce mai mult pe liniștea serii
alături de piticul bucuriei dansând

bucuria dansează și ea în splendoarea tristeții
când tricoul tău roșu începe să țipe, sărută-ți ochii

și ia-ți de mână picioarele gri
sau stratul meu de ozn-uri comestibile

nori negri atârnă pe bolta albastră
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Alsobismul se țese în jurul nostru ca o pânză, și, 
în  loc  să fim  iremediabil  pierduți,  prinși  ca de  un 
monstru indescifrabil și plural, ne trezim dintr-odată 
în  conexiune  cu  toate  evenimentele  și  miracolele 
universului  (ca  într-un  Butterfly  Effect).  Alsobismul 
trăiește în fiecare dintre noi, numai că sunt unii care  
încă nu au aflat implacabilul adevăr. Alsobismul este 
o entitate superioară speciei noastre, situată într-o 
transcedentalitate care-și scrie epifaniile pe scoarța 
copacilor  și  a  oamenilor,  pe  structura  fractală  a 
aerului  și  a  luminii,  pe  ascensiunile  frecvente  ale 
ființei.  Alsobismul  este  o  idee  viguroasă,  clară  în 
meandrele  ei,  este  starea  de  lucruri  ascunsă  în 
spatele  vechiului  eerie,  este  absența  cronică  a 
absenței.  Când  a  descris  Lumea  Ideilor,  Platon  a 
făcut  o  singură  greșeală  -  ideea  supremă  nu  e 
Ideea de Bine, ci Alsobismul. Conform urmașilor lui  
Ersin Akhmat, Einstein însuși ar fi încercat să creeze 
continuumul spațio-temporal-alsobist, dar ar mai fi  
avut  nevoie  de  ceva  timp.  Heisenberg,  după  unii 
apropiați, a căutat cu disperare un nume pentru al  
său principiu al incertitudinii, dar inspirația l-a ocolit,  
nici  un  daimon  nu  i-a  suflat  în  ureche  numele 
„inalsobism”. Când a debarcat în America, Columb 
ar  fi  sesizat  pe  o  stâncă  o  inscripție  ciudată, 
„AL(litere indescifrabile)B”, care a dispărut, misterios,  
la interval de o lună, cu suportul ei cu tot. Aceeași 
inscripție,  s-ar  părea,  a  fost  văzută  de  către  unul 
dintre  cei  mai  puternici  vrăjitori  din  Anzi,  în  locul  
unde a fost descoperită mumia unei fetițe inca fără 
ochi  (pentru că a fi  alsobist  implică,  după inițiere, 
dobândirea de capacități extrasenzoriale speciale).

Anul  în  care  scriu  aceste  rânduri,  3131  după 
calendarul dryit, este cel în care am intrat în posesia 
unei cărți intitulate  Poezii din pălărie, care ar fi un 
produs alsobist prin excelență, una dintre multiplele 
manifestări ale spiritualității pomenite mai sus. Este 
clar  ca  înălțimile  muntelui  Symis  într-o  zi  din 
preajma  echinoxului  că  volumul  respectiv  este  o 
încercare  timidă,  una  dintre  primele.  Cu  toate 
acestea,  maniera  producerii  poemelor  a  generat 
multe surprize plăcute, iar rigoarea respectării pla-
nului  inițial  este  cu  siguranță  una  dintre  caracte-
risticile culturii alsobiste. Despre autorul proiectului 
nu  se  știe  mare  lucru,  totuși  una  dintre  cronicile 
cozaniene  ne  oferă  câteva  informații  biografice. 
Oricum nu se știe precis în ce măsură el a intrat în 
contact cu principiile de bază ale alsobismului, cine 
și cum i le-a revelat, sau dacă a respectat cu sfințe-
nie  anti-dogma.  Un  profesor  mai  puțin  decât 
oricare, dintr-un mic orășel de provincie, a avut bi- 

zara inspirație de a rosti numele „alsobism”,  într-o 
limbă  a  unei  „culturi”  marginale  și  marginalizată, 
limbă care a mai rămas doar ca piesă de muzeu în 
câteva retrospecții  ale megastructurii  așa-zis  euro-
pene (pe atunci încă mai exista noțiunea de capita-
lă, ca centru adminstrativ-cultural - o aberație pri-
mitivă,  desigur;  între  noi  fie  vorba,  avea  să  mai 
treacă ceva timp până ce oamenii  să realizeze că 
aceste încartiruiri sau înregimentări birocratice sunt 
inutile). Cât despre noi, ce ar mai fi de scris? Pace 
vouă,  alsobiști  de  pretutindeni,  și  să  nu  vă  uitați 
niciodată originile!

Un eveniment bizar
(fragmente din volumul virtual, rescris pe pergamente,
Rânduri pentru ziua de ieri )

M
yro Alsoban

non-critic literar pro fesionist
„Alsobiști din toate tim

p urile, uniți-vă!”
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Se știe. Se știe ce a fost mișcarea Dada. Iar 
dacă nu se știe, o să se afle. Mișcarea Dada, sau 
Dadaismul,  este  un  curent  artistic  care  s-a 
născut la începutul perioadei interbelice, ca un 
fel  de  reacție  la  Primul  Război  Mondial. 
Oamenii,  societatea,  civilizația  pusă  pentru 
prima dată față în față cu un eveniment atât de 
crud și de absurd precum războiul, a trebuit să 
refuleze  cumva.  Și  a  refulat  prin  intermediul 
artei.  Arta,  în  abundenta  ei  varietate,  a  fost 
întotdeauna culcușul celor care nu s-au adaptat 
la formele existenței  de la un anumit moment 
dat.

Astfel,  în  1918  la  Zurich  (Elveția),  câțiva 
revoltați  din  aceștia  au  început  să  se  adune 
frecvent  în  cadrul  unor  fel  de  cenacluri 
organizate  de  către  românul  Tristan  Tzara.  La 
Reformă s-a răspuns  cu  o altă  reformă (Anti-
reforma).  La  absurditatea  carnagiului  provocat 
de război, grupul acesta de artiști a răspuns tot 
prin absurd; un absurd artistic. Numai că nu o 
artă obișnuită la acea vreme. Mai curând o artă 
caracterizată  prin  șoc.  Provocare  la  ieșire  din 
tipare. Un challenge făcut cu propriile minți.

Primul  manifest  Dada  a  fost  publicat  în 
Cabaret Voltaire, revista lui  Tzara.  Denumirea 
curentului e inexactă.  Apariția  Dada  are  mai 

Exercițiu de imaginație Dada
UAIC
Daniel Alexandrescu
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degrabă  o  legendă,  și  nu  o  istorie  obișnuită. 
Dada e o sagă. Se spune că denumirea a apărut 
prin înjunghierea unui dicționar, și că s-a deschis 
la  pagina  unde  era  cuvântul  onomatopeic 
„dada”. Inițiatorii au vrut chiar ca acest cuvânt să 
rămână numele, detestând „-ismele”. Detestând 
ideea de curent.

Mișcarea punea în legătură curente noi acelei 
perioade (expresionism, cubism, futurism, supra-
realism), cultiva abolirea oricăror forme care s-ar 
înscrie într-un anumit tipar, nega totul și cultiva 
neprevăzutul,  aducând  nihilismul,  de  pildă,  la 
rang  de  artă.  De  lege.  Exprimarea  liberă,  în 
valuri, a gândirii. Spontan și fără limite. Dada se 
adresa vieții cotidiene și spiritului societății în cel 
mai anarhic mod cu putință. Aceasta era Dada.

Mulți ar spune că Dada nu a creat nicidecum 
artă,  ci  doar  manifeste.  Doar  dacă  dadaiștii 
Apollinaire,  Duchamp  sau  Picasso  nu  au  fost 
artiști.  Poate  că  de  fapt,  doar  ce  au  realizat 
avangardiștii dadaiști ar trebui numit mai curând 
artă.  Pentru că arta nu are limite,  iar  ceea ce 
face de fapt societatea este să încadreze totul în 
tipare, paterne care dau vag impresia de ordine. 
Nu poți reduce arta la limitele unor convenții.

Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație 
Dada,  până  unde  am  putea  ajunge  cu 
spontaneitatea?  Dacă  îți  spun  să  fii  spontan, 
deja nu mai poți să fii, pentru că vei fi „spontan” 
la cererea mea; un nonsens! „Zid dărăpănat/ Eu 
m-am întrebat/ Astăzi că de ce/ Nu s-a spân-
zurat Lia, blonda Lie/ Noaptea de-o frânghie.../ 
S-ar fi legănat/ Ca o pară coaptă/ Și ar fi lătrat/ 
Câinii de pe stradă/ S-ar fi adunat/ Lumea să o 
vadă/ Și ar fi strigat/ „Vezi ca să nu cadă”./ Aș fi 
încuiat/ Lacătul la poartă/ Aș fi pus o scară/ Și 
aș  fi  luat-o jos/  Ca o pară coaptă/  Ca o fată 
moartă/  Și  aș  fi  culcat-o/  într-un pat  frumos.” 
(„Glas”, Tristan Tzara)

© Iulia Cristina Dobrin

primăvara  2013 8989

z o n a  Lc u r e n t e  l i t e r a r e



Mitul  cărții  de nisip lansat de scriitorul meu 
preferat  (argentinian)  în  povestirea  omonimă 
este  unul  dintre  lucrurile  care  mi-au  făcut 
nopțile mai liniștite și  privirea mai clară. Și  din 
momentul în care, atunci, la prima lectură, ochii 
mei au închis ultimul rând, am simțit că trebuie 
să caut întruna astfel de cărți. Vă recomand aici 
o antologie care mi-a satisfăcut setea neobosită 
de căutare, nu a Graalului, ci a cărții cu număr 
de pagini infinit. O carte inepuizabilă, un autor 
cu o voce puternică și fermă, chiar și în tinerețile 
tulburi ale goanei după formule lingvistice care 
să  opereze  ca  un laser,  măsurând și  rescriind 
structura internă a firii. Mai jos, mi-am permis să 
extrag fragmente din recenzia pe care am publi-
cat-o în revista Timpul  (mai 2013).

(...)  Numeroase poeme sunt construite având ca 
background întâlnirea prezentului cu trecutul. Apare 
o  sensibilitate  specială  pentru  timpul  mitologic,  o 
lume a solemnității, hieratică și cu note pregnante de 
ecouri arhetipale, instauratoare în ordinea logos-ului 
- „vechii noștri elini” își fac simțită prezența nu numai 
în titlurile cu iz de maximă ale unor poeme. În același 
timp, prezentul (spre exemplu în ciclul „Poezii din era 
noastră”)  însoțește un erotism care nu se sfiește să 
ajungă  la  noi  printr-o  pondere  ridicată  de  detalii 
concrete  până  la  limita  unui  naturalism  dus  în 
proximitatea banalizării actului erotic și căderii  lui în 
derizoriu  și  repetitiv.  Paradoxal  și  extrem  de  abil, 
această  cădere  în  derizoriu  a  gestului  erotic,  este 
dublată  în  mod  constant  de  registrul  profund  al 
catharsisului erotismului,  de spiritualizarea lui și  mai 
ales de ipostazierea lui ca singură soluție existențială 
(„Ne  iubim,  deci  exist”),  uneori  însă  pierdută  și  ea 
(„Unde dragoste nu e/ nu mai e de ales decât/ între 
sinucidere/ și cinism./ Întâmplător, sunt încă în viață”). 

(...)  Am  resimțit  în  multe  poeme  seninătatea 
mediteraneană și  solemnă pe care am întâlnit-o în 
urmă cu ani la Odysseas Elytis, dar pe măsură ce am 
avansat în lectură am început să sesizez și diferențele. 
Astfel,  cred  că  se  poate  discuta  despre  alternanța 
ipostazelor seninătății și ale neliniștii, alunecarea într-
un du-te vino hipnotizant, de la borealitatea inerentă 
livrescului la zbuciumul și cromatismul imagistic prin 
care  același  livresc  se  rescrie  pe  fondul  unei 
remitologizări  în  cheia  alternanței  între  imobilitatea 
statuară a unei „vitrine de piatră” și forțele latente ale 
unui taur care până la urmă explodează în jocurile 
redefinirii,  repoziționării  constante  a  eului  liric. 
Consecința  –  reteritorializări  succesive  ale  spațiului 
poetic și, prin contaminare, remitologizări. (...)
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Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă dincolo de 
granițele țării reprezintă în județul Vaslui o categorie 
foarte numeroasă și extrem de vulnerabilă. Mii de copii 
cresc lipsiți de atenta supraveghere a părinților, fiind 
astfel expuși unor riscuri majore precum abandonul 
școlar și excluziunea socială. Tocmai din această cauză 
organizația Salvați Copiii - filiala Vaslui a pus pe picioare 
un centru special destinat acestei categorii de copii în 
Negrești, un loc în care copiii rămași să crească singuri 
acasă își găsesc resursele de a se dezvolta frumos în 
lipsa părinților plecați la muncă în Italia și Spania.
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Lansarea proiectului CREȘTEM ÎMPREUNĂ a avut loc 
în sala CDI. La această activitate au participat cadrele 
didactice  din  școală  precum  și  reprezentanți  ai 
Primăriei, Poliției,  Bibliotecii  Orășenești, I.S.J. Vaslui. 
S-au prezentat scopul și importanța acestui proiect, 
obiectivele  proiectului,  rezultatele  așteptate pornind 
de la  statistica  situației  copiilor  cu părinți  plecați  la 
muncă în străinătate.

Copiii  ai  căror  părinți  sunt  plecați  la  muncă  în 
străinătate  dezvoltă  vulnerabilități  crescute  în  fața 
abandonului școlar sau chiar în fața infracționalității. 
În  general  copiii  nu  primesc  informații  suficiente 
despre  părinții  lor  și  nu  reușesc  să  depășească 
momentul  dificil  al  separării  de  părinți.  Obiectivul 
general al proiectului  „Creștem împreună”  îl consti-
tuie diminuarea impactului  negativ  asociat  migrației 
economice a părinților asupra copiilor rămași singuri 
acasă. La Negrești sunt programați să se bucure de 
suport  atât  copiii  cât  și  aparținătorii  acestora, 
persoanele în grija cărora sunt lăsați cei mici. În liceul 
din Negrești sunt 144 elevi care au părinți plecați în 
străinătate, dintre aceștia, 17 au ambii părinți plecați, 
iar 127 un singur părinte plecat. În centrul educațio-
nal  „Creștem împreună” sunt incluși deocamdată 35 
de  copii  cu  vârste  cuprinse  între  15-18  ani,  dintre 
care 23 cu mame plecate să muncească în străină-
tate,  9  cu  tați  plecați  și  trei  copii  cu  ambii  părinți 
plecați din țară. Copiii sunt asistați pedagogic printr-
un program de tip „Școală după Școală” prin care li 
se  asigură  suport  la  realizarea  sarcinilor  școlare, 
orientare  educațională  și  consiliere  psihologică.  În 
program sunt implicați un cadru didactic, un psiholog 
și  un  asistent  social.  Personalul  implicat  ține  în 
permanență  legătura  cu  persoanele  în  grija  cărora 
sunt  lăsați  copiii  și  asigură  orientarea,  pregătirea  și 
consilierea acestora prin întâlniri și vizite la domiciliu. 
(Vasile Mariciuc, managerul de proiect, președintele 

filialei vasluiene a organizației Salvați Copiii)

Florin Onică, Mioara Vieru, Vasile Mariciuc

Centrul „Creștem împreună”

Lansarea Centrului „Creștem împreună”

coordonator de p roiect, 
consilier psihoped agogic 
M

ioara Vieru (LN
I)
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Consiliere  de  grup -  dezvoltarea  abilităților  de 
comunicare în cadrul căreia s-a pus accent pe dez-
voltarea  comunicării  asertive  și  nu pe comunicarea 
agresivă. S-au  aplicat chestionare, grile de observare 
pentru  evaluarea  nivelului  de  dezvoltare  al  unor 
abilități,  pentru observarea atmosferei  și  relațiilor  în 
grupul de elevi și pentru optimizarea comunicării.

Voluntariat (25  mai  Ziua  copilului  dispărut  – 
prevenirea  și  combaterea  a  cestui  fenomen  prin 
activități de grup la case din liceu; activitate de desen 
la Centrul de Plasament; voluntariat în cadrul SNAC)

Activități recreativ-sportive (Frisbee) Un frisbee este 
un disc zburător  de de 20-25 cm confecționat  din 
plastic. Forma discului îi permite să zboare generând 
forță portantă pe măsură ce se deplasează prin aer 
rotindu-se.  În 1957,  cofondatorul  Wham-O, Richard 
Knerr,  a  decis  să  încerce să stimuleze  vânzările  de 
discuri zburătoare denumite până atunci Pluto Platter, 
denumindu-le  Frisbee,  după  ce  a  aflat  că  așa  îl 
numiseră studenții din statul Connecticut, inspirați de 
Frisbie Pie Company, un producător de plăcinte din 
Bridgeport, CT.

Vizionări filme de artă. Familiarizarea membrilor cu 
principalele  genuri  și  curente cinematografice  și  cu 
vocabularul specific universului cinematografiei (actor, 
regizor,  scenarist,  operator  de  imagine,  soundtrack 
etc.).  Vizionări  de  filme  de  lung  metraj  sau  scurt 
metraj  (proiectare).  Dezbateri  pe  teme  cinema-
tografice (având ca punct de plecare filmele vizionate 
în  cadrul  cercului).  Realizarea  de  prezentări  actori, 
regizori,  filme,  curente cinematografice.  Dobândirea 
informațiilor referitoare la industria cinematografică și 
la  contextele  în care filmele sunt  apreciate (festiva-
lurile cinematografice). Dobândirea abilităților de re-
ceptare, apreciere și interpretare a valorilor cinema-
tografice. 

Activități  de  pantomimă Familiarizarea  cu  felul  în 
care  se  poate  crea  o  pantomimă  după  o  poveste 
educativă, transformarea ei într-o manieră distractivă, 
și felul în care se creează coloana sonoră.

Excursie  în  Parcul  Național  Ceahlău. A  participat 
aproape întreg grupul, aproximativ 37 de elevi.
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Conform celei mai recente comunicări din partea ANPDC 
(Agenția Națională de Protecție a Drepturilor Copilului), instituție 
care deține rolul monitorizării acestui fenomen, sunt peste 
82.464 de copiii rămași fără unul sau ambii părinți în urma plecării 
acestora la muncă în străinătate. Dintre aceștia, 26.406 sunt copii 
care provin din familii în care ambii părinți sunt plecați la muncă 
în străinătate; 47.154 sunt copii care provin din familii în care un 
părinte este plecat la muncă în străinătate și 8.904 sunt copii 
care provin din familii în care unicul susținător este plecat la 
muncă în străinătate. După cum observăm, aproape jumătate din 
copii sunt rămași acasă fără nici un părinte (fie că au ambii părinți 
plecați, fie este plecat unicul susținător). Dintre aceștia aproape 
2500 de copii se află în sistemul de protecție specială.
Trebuie menționat însă că procesul de identificare și monitorizare 
inițiat și desfășurat de ANPDC este în continuă perfecționare, 
fiind identificat un număr tot mai mare de copii de la trimestru la 
trimestru. Numărul de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 
în străinătate credem a fi mult mai mare decât cel declarat până 
în momentul de față de această instituție. Ne bazăm atât pe 
limitele și problemele observate în teritoriu în ceea ce privește 
procesul oficial de identificare cât și pe studiul recent al Fundației 
Soros - „Efectele Migrației – Copiii rămași acasă” care indică un 
număr de două ori mai mare de copii cu părinți plecați la muncă 
în străinătate doar în rândul elevilor de gimnaziu. Acest studiu 
indică existența a 170 000 elevi de clasele V-VIII care au cel puțin 
un părinte la muncă în străinătate, numărul se dubleză când luăm 
în considerare că fiecare copil are o medie de un frate/ soră cu 
vârsta până în 18 ani (calculul este făcut în baza declarației 
copiilor cuprinși în studiu). (Efectele migrației: copiii rămași 
acasă, Alexandru Toth, Georgiana Toth, Monica Șerban, Ovidiu 
Voicu, Fundația Soros România, București, 2007)
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A  citi  o  carte  nu  înseamnă,  în  sine,  mare 
lucru. Sigur, te deosebești de cei care nu citesc 
niciuna.  Sau n-au mai  făcut-o de ceva vreme. 
Cum  ar  fi  de  la  revoluție  încoace.  Dar  nici 
această diferență nu este valoroasă de capul ei. 
Micul tău avantaj și handicapul celui cu care te 
compari poate depinde de o mulțime de factori 
care nu sunt nici  meritul  tău, nici  vina lui.  Cel 
mai  flagrant  dintre  acești  factori  este,  firește, 
timpul  fizic  disponibil.  Dar nu sunt  de neglijat 
nici  condițiile  de  viață,  stresul  ori  starea  de 
sănătate.

A  citi  o  carte  poate  fi  –  și  deseori  este  – 
echivalent cu a frunzări un ziar sau a naviga pe 
Internet. – Ce zici de situația din Somalia? – Da, 
da,  da,  am citit  ceva despre asta,  dar mai  de 
mult,  știu  că  m-a  impresionat,  e  o  grozăvie 
acolo, dar nu mai țin minte detaliile, oare cine se 
luptă cu cine?

Mai  de  mult...  Am  șocat  cândva  o  colegă 
mărturisind  că  n-am  citit  decât  unul  dintre 
romanele lui Dostoievski. – Cum se poate!? Eu 
le-am devorat pe toate la 18 ani! – Și? – Și ce? – 
Ce  ții  minte,  cu  ce-ai  rămas,  ce  te-a 
impresionat?  –  Ei!,  e  mult  de  atunci...  analiza 
psihologică, evident... și scrie foarte bine! Cam 
atât despre Dostoievski.

Atunci – sau poate puțin mai târziu –  mi-am 
dat seama că o lectură despre care nu poți lega 
cinci fraze, așa, cu cuvintele tale, nu se pune. E 
doar un act bifat, așa cum se bifau pe vremuri 
„acțiunile”:  cules  codița  șoricelului  –  realizat, 
colectat borcane – realizat, descoperit minimum 
șase talente în pictură – realizat. Nu-i musai să 
poți să povestești „acțiunea” – așa cum, stupe-
fiant,  fac  încă  destui  critici  literari  și  mai  ales 
cronicari  de film.  Nu-i  nevoie  nici  măcar  să-ți 
amintești  bine  numele  personajelor.  Dar  ceva, 
CEVA trebuie să poți spune. Altfel – qui prodest?

Mai mult decât atât, aș fi tentat să spun că nu 
prea se pune nici dacă, în următorii cinci, zece, 
cincisprezece ani n-ai simțit niciodată nevoia să 
revii la acea carte, fie și măcar căutând anumite 
pagini.  Ia  gândiți-vă  puțin:  „Aventurile  lui 
Habarnam”... mă rog, poate nu e exemplul cel 
mai  bun,  nu  știu  de  ce  mi-a  venit  prima  în 
minte...  „Deșertul  tătarilor”,  „Pentru  cine  bat 
clopotele?”,  „Patul  lui  Procust”  –  ce  înseamnă 
aceste  cărți  pentru  dumneavoastră?  Pe  care 
dintre ele ați deschide-o chiar în clipa asta dacă 
ați avea condițiile necesare lecturii?

Am  stat  de  vorbă  cândva  cu  un  om  – 
excepțional,  de  altfel,  un  remarcabil  om  de 
cultură,  dispărut  între  timp  dintre  noi,  n-are 
niciun sens să-i tulbur amintirea, ideea contează, 
nu  persoana  –  care  mi-a  spus  că,  documen-
tându-se pentru emisiunea sa TV săptămânală, 
citește 20-30 de cărți! Am înghițit în sec, n-am 
comentat și – dacă memoria nu mă înșală – nu 
am reprodus în interviul tipărit această afirmație, 
tocmai pentru că-l stimam...

Cultul CulturiiCartea de recitire
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Să citești 20-30 de cărți pe săptămână!? Trei-
patru pe zi! Poate să le răsfoiești... Pentru mine, 
nu prea contează cărțile care nu mă fac – măcar 
o dată la câteva pagini – să ridic ochii și să mă 
gândesc serios la ce se spune acolo. Și care nu 
mă cheamă înapoi peste ani, să le înțeleg mai 
bine sau pur și simplu să retrăiesc plăcerea de a 
le citi. 

Fără lucrurile astea, cititul mi se pare, așa, un 
fel de a dovedi că sunt intelectual. Or, intelectual 
ești  sau  nu  ești  –  n-are  legătură  cu  vreo 
demonstrație.

 

© Iulia Cristina Dobrin
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Și de la ambii un e-mail pentru mine 
Iar de la mine pentru tine

Avertizez din fașă că această scriitură, căci nu
pot  emite  pretenția  de  a-l  numi  articol  sau
lucrare,  poartă  amprenta  unei  puternici
străbateri personale, a mea cu mine, fiind prin
excelență egoistă. Cu toate acestea, consider și
veți vedea, sper, la sfârșitul scriiturii, de ce spun
asta,  că  doar  astfel  de  misive  –  fie  ele  și
digitalizate,  deh  –  pot  reprezenta  în  acest
moment al umanității un model de comunicare
spartan  –  concis  și  direct  –  a  sinelui  meu cu
sinele „tău”, oricine ai fi fiind tu. Cu alte cuvinte,
mai puțin egoist decât era acum 5 secunde.

Astfel,  reflectând la sine și  la modul în care
îmi cenzurez ființa și  existența, am încercat  să
găsesc un rost sau un răspuns pentru maniera la
fel  de  spartană  -  aici  în  sensul  de  dură  și
inumană  după  canoanele  demagogice
instaurate  post-Hitler  -  în  care  mă  tratez  în
anumite situații  sociale.  Nu știu  alții  cum sunt,
dar eu, când sunt în jurul copiilor sau al femeilor
care ar fi de-o seamă cu maică-mea sau bunică-
mea, îmi modific într-un mod absolut dezgus-
tător și  ipocrit  felul  de a fi  prin felul  de a mă
exprima (fie  că  ne referim la  vorbă  fie  că  ne
referim la fapt/ comportament). „Banal și neim-
portant”, s-ar putea să spui – „dar rabdă alături
de mine!” – ar spune englezul. Căci pentru a-mi
putea clarifica lucrurile, am făcut apel la slovele
unor băieți  care au fost pe planetă înainte de
mine  și  care  au  lăsat  în  urma  lor  și  în  urma
experiențelor lor,  trecând prin filtrul  unor minți
sclipitoare  cu  adevărat,  povețe  pentru  cei  ca
mine.

Înainte de toate, problema mea – cea care a
generat tot șirul de întrebări și căutări care s-ar
putea să  te  privească  și  pe tine. Trecând peste
dinamica  erozivă   reprezentată  de   impotența

adaptării existenței mele la ceea ce eu consider
a fi standardele unei vieți demne și care merită
trăită,  standarde  venite  la  pachet  cu  ADN-ul
valoric  pe  care-l  port  sau,  mai  degrabă,  îmi
place să cred că-l port, m-am trezit contrariat
de faptul  că  în  anumite  momente  nu reușesc
nici măcar să mai mențin spoiala aparenței unui
tânăr  capabil  de a atinge razant  aceste  stan-
darde printr-o existență decentă. Și când spun
decentă, mă refer la un om simplu, care își pune
întrebări, apoi își  înțelege limitele și  înțelegând
cât-de-cât  și  lumea,  își  cunoaște  „locul”  și  îl
acceptă  cu  fruntea  sus  și  cu  dorința  de  a-și
maximiza  scopul  făptuirii  sale,  printr-o  tradiție
epigonică kantiană, dacă mi se permite licența
asta.  Așa  cred  eu  că  lumea  ar  fi  un  loc  mai
primitor  și  mai  „bun”.  Iar  dacă  argumentul
tautologic  nu funcționează,  îl  pot  oferi  pe cel
utilitarist  –  al  eficientizării  existențelor  pe
planetă. 

Scrisoare de la Habermas la Heidegger
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Nereușind  însă  să  respect  măcar  acest
decalog  monologic  –  un  minilog if  you  may
(deși  încep  să  cred  că  rămân  fără  licențe  de
limbaj...) – am început să caut răspunsuri pentru
motivele perversității ființei umane, pornind de
la  trăirea  mea  banală,  simplă  și  absolut
personală  în  aparență.  Sigur,  poate  că  te
gândești că tu nu ești așa, „că cum îmi permit
domle”, că nu ne tragem de șireturi, că tu nu te
scobești în nas când ești singur și că după tine
miroase a liliac chiar și după ce vii de la fotbal,
fitness sau pilates sau ce naiba mai e trendy să
facă o femeie ca să „se mențină în formă”... Și
da,  într-un fel  ai  și  tu  dreptatea ta,  trebuie să
justific generalizarea ultrasimplificatoare pe care
am inserat-o atât de casual în „discurs”. Metoda
mea inductivă pare slabă, mai ales că da, n-am
cercetări și studii (mai ales nu dintre cele făcute
de  cercetătorii  britanici  [pe  care-i  disociez  de
englezul meu de mai sus...]), și da, este bazată
pe  puținele  experiențe  cu  my  peers;  *
„paranteză”:  înțeleg  critica  romglezei,  însă
suntem, indiferent de voința noastră, într-o lume
a simbolurilor  –  scris,  vorbă,  limbaj  internautic
specific mediului digital în care scriu și posibil în
care citești – astfel încât, da, aleg să scriu despre
„peers” în loc să traduc în româna talibană și să
spun „egalii mei” – închid „paranteza” * 

Revenind la șirul gândurilor, omul „civilizat” (a
se citi  om care trăiește în capitalism – atenție,
foarte puțini sunt capitaliști), este osândit la a-și
pierde rădăcinile prin romglezizare și la a fi  la
fel,  grosso  modo.  Da,  știu,  tu  ești  diferit  de
ceilalți  pentru  că  îți  asortezi  tricoul  cu  eșarfa
când ești la Zara sau când scormonești în lada
bunicului din pod sau în thrift shop (!) și pentru
că nu-ți plac chiar toate  hit-urile lui Connect-R
sau Pink Floyd sau Bach sau *insert your poison
here* - piratate și downloadate ilegal în același
format mp3. Dar fibrele și,  respectiv,  formatul,
sunt exact aceleași. E ok, disociază-te de mine,
seamănul tău  (!),  eu o să continui  tirada ca și
cum aș fi la oglindă: agresiv sau abraziv, poate
simți  sau vei  simți,  privind în jur,  că semănăm
mai  mult  decât  crezi  sau vrei/vrem. (Deși,  nici
măcar  față  de  șamanul  din  Mauritania  sau
tribalul din Indonezia nu știu dacă suntem foarte

diferiți  în  ceea  ce  ar  putea  conta  –  dar
divaghez.)

Bun, acum că am stabilit că suntem la fel, și
că  asta  e  marca  societății  capitaliste  în  care
mișunăm cu tupeul de a avea totul, voi face o
trecere penibilă (prin aceea că e  casual  ) către
zona  de  întrebări  și  răspunsuri  pe  care  am
promis-o.  Pragmaticul  hermeneut  Habermas,
unul  dintre  cei  mai  importanți  filosofi  con-
temporani (prin relevanța sa, care se datorează
unei sensibilități ieșite din comun), tranșa lumea
noastră  în  „live-world”  și  „sistemul”;  pauză  de
definire  a  conceptelor:  Habermas  consideră
live-world a fi definită de comunitate, cultură și
tradiție, în timp ce sistemul este în accepțiunea
sa structura dimensiunii materiale a existenței –
adică  bani  și  putere.  Bani  și  putere  –  a  se
observa că el e pragmatic și sensibil, după toate
canoanele  și  definițiile  posibile  ale  celor  două
coordonate.  Bine-bine,  vei  spune,  dar  cum  îl
deosebesc de maestrul Salam, care statuează cu
fiecare vers că prețuiește exact aceleași valori?
Având în  vedere schizofrenia,  dualismul  socie-
tății, Habermas își pune întrebarea „cum e posi-
bilă ordinea socială?” și  își  răspunde singur cu
„acțiunea  comunicativă”.  Lucrurile  se  complică
atunci când purcede în a defini dualitatea rațiu-
nii  umane;  așa se ajunge la  rațiunea  comuni-
cativă (pe care o „trăim” în moralitate prin ilocu-
ționare)  și  rațiunea  instrumentală  (născută  în
zodia  egoismului  și  manifestă  prin  perlocu-
ționare). Aceleași concepte sunt folosite cam în
același mod de americanii J. L. Austin și discipo-
lul J. R. Searle de la Berkeley, California, dar l-am
ales pe Habermas pentru că a șlefuit mai bine
resursa creată de aceștia  și  a  integrat-o într-o
filosofie care explică lumea cu totul.
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Cu alte cuvinte, ce ne spune unchiu’ H e că,
în sistem, acțiunea strategică e preponderentă.
Nu e limitată la această lume, manifestându-se
uneori și în momentele în care indivizii încearcă
să manipuleze sau instrumenteze cu live-world.
Simplificând,  indivizii  nu  respectă  dihotomia
lumilor  și  amestecă mijloacele  de exprimare și
rațiunile  specifice,  iar  asta  se traduce în  toate
problemele de comunicare și neînțelegerile care
apar  între  noi.  Pentru  că  ne  mințim  când  ar
trebui să ne spunem adevărul, de exemplu când
avem ceva de lămurit  cu „iuby” dar evităm să
spunem ce și cum pentru că vedem o matrice
de costuri și beneficii și o lăsăm baltă pentru că
e mai cald un vagin mințit decât o pernă rece și
pentru  că  spunem  adevărul  atunci  când  ar
trebui să mințim, explodând la muncă, cu șeful -
care,  evident,  e  urât  și  prost  iar  noi  îl  urâm
pentru că suntem niște minunați - atunci când îi
mărturisim toate lucrurile astea în mijlocul unei
ședințe,  încheind  cu  „îmi  dau  demisia  bă
nenorocitule!”, deși acțiunea asta e o sinucidere
simbolică în sistem.

Suntem  stupizi  și  faptul  că  nu  respectăm
regulile lumilor ne costă în plus față de traumele
separate  oferite  de  societate  și  uite  așa  ne
alienăm și  ne aliniem la coadă pentru Prozac.
Sau la bibliotecă pentru proză – cazul fericit. 

Dar  asta  e  doar  o  lentilă,  poate  ne  mai
trebuie.  Și  spun  asta  pentru  că  Old  H  m-a
dezamăgit când a propus „soluțiile” – o demo-
crație deliberativă – o altă reșlefuire conceptu-
ală,  de  data  asta  cu  obârșii  antice  meditera-
neene;  a  da,  și  dialoguri  sincere,  inclusive  și
directe. Păi mersi uncheșule, chiar crezi că dacă
puteam nu ne prindeam și noi să facem lucrurile
astea  de  capul  nostru?  Dar  nu  putem,  firea
umană prevalează, uite d-aia suntem în focurile
crizelor democratice.

Tangențial,  Habermas  atinge  însă  și  o
problemă de simbolică politică, dar pe care nu o
articulează cum mi-ar fi  plăcut  mie,  cel  puțin.
Mă  refer  la  felul  în  care  lumea  noastră  este
dependentă  de  vizual.  Totul  se  reduce  la  un
spectacol și o înșiruire de simboluri – la o adică,
din multe privințe, e mult mai relevant și efectiv
ce zice Obama despre atentatul  de la Boston

decât  atentatul  propriu-zis.  Heidegger  vorbea
despre trecerea de la  das sein  la  dasein, prin
sublimarea realității  în  existență.  Adică  nu mai
trăim, ci existăm. Temerea mea e că asta nu ne
mai miră, sau cel puțin nu pe foarte mulți dintre
noi.  Ne  pierdem  spiritul  uman  și  ne  dezu-
manizăm cu o progresie direct proporțională cu
ritmul cu care „instaurăm” democrații liberale în
medii culturale nepotrivite și coduri/legi/norme
„corecte politic” la noi acasă. Iar asta reprezintă
un  teren  fertil  pentru  „resurfațarea”  prejude-
căților și a indivizilor buni-strategi în live-world
care pot să sondeze în această resursă. Oameni
care promit pentru a câștiga alegeri. Oameni ca
Le  Pen sau Orban.  Sau viitori  Hitleri  –  dar  în
versiuni  încă  nedescoperite  ale  epocii  noastre
civilizate.

În  acest  punct  mă  întreb  dacă  cele  mai
importante  probleme  ale  umanității  pot  fi
rezolvate  printr-o  comunicare  deschisă,  fără
strategii  perverse  și  scheme  de   manipulare.
Într-o lume în care eu mă cenzurez din a fi eu
pentru a nu „disturba” ordinea socială, pe care
eu o consider o masturbare colectivă a speciei
noastre. Ca și cum aș ține o bombă nucleară în
gură în momentul  în care înjur.  Lumea e mult
mai sensibilă însă la înjurături decât la foamete
generalizată, bombe nucleare cât se poate de
reale  și  suprapopulare.  Suprapopulare,  care
apropo, se trage din aroganța care ne caracte-
rizează.

Din tot ce am inventariat până acum, e lesne
de  observat  cum  mi-am  însușit  partea  cu
limbajul franc și lipsit de pudic, doar că nici eu
nu  respect  lumile  și  îl  folosesc  peste  tot.  Cu
excepția momentelor când sunt în jurul copiilor
și al doamnelor. Pentru că atunci și eu mă prefac
și joc rolul care mi se cere a fi jucat de software-
ul care mi-a piratat spiritul și mintea.
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Îmi cer scuze dacă nu am fost foarte coerent, îmi cer scuze pentru ce am 
spus, îmi pare rău dacă am țipat prin biți la tine, dar filosofia post-modernă 
nu mai suportă canoanele vechi, tocmai! - E despre distrugerea fundațiilor 
clasice și reciclarea și reinterpretarea fostelor adevăruri. Filosoful care va 
revoluționa secolul nu va fi o versiune 2.0 a vreunui Gerula, indiferent de 
ce-ți spune mentorul tău – mai ales dacă el/ea e profesorul tău de filosofie. 
Școala nu te învață – în cel mai bun caz (adică nu „la noi”) te poate 
antrena pentru sclavageala care urmează. De fapt nu-mi pare rău.

Fără trac și cu drag, T.



Cum fiecare  câine  are  câte  o 
poveste și aceea a statului român 
în  a  cărui  captivitate  -  în  marea 
noastră  majoritate,  ne  sfârșim 
zilele, o are pe a sa...

La  finele  sec.  XII  -  un  secol 
marcat de tendința Vaticanului de 
a catoliciza populația existentă pe 
teritoriile răsăritene ale Europei, se 
aude mârâitul unui câine al cărui 
pedigree poartă marca „Wlachen-
land” adică, țara vlahilor!

Marile  puteri  ale  acelui  secol, 
leșii, prusacii și maghiarii, vorbesc 
despre  acesta  și,  până  în  zilele 
noastre  se  păstrează  informații 
despre acest memlechet (țară).

Rând  pe  rând,  după  bătăliile 
împotriva  tătarilor  migratori,  pe 
valea râului Moldova, arată acele 
surse, descălecătorul Dragoș ma-
ramureșeanul  apoi,  Bogdan înte-
meietorul,  tot  fiu  al  Maramu-
reșului,  feciorul  său  Lațcu  apoi, 
Petru I Mușat,  Alexandru cel Bun 
s-au îngrijit de viața acestui câine 
–  statul.  Era  atât  de  puternic 
câinele  acestor  domnitori  încât 
oștile  ungurești  au  fost  puse  pe 
fugă  de  fiecare  dată  când  au 
încercat să se apropie de stânele 
valahilor!

Posadele,  locurile  strâmte,  au 
fost  spații  prielnice  și  pentru 
ciobănescul  carpatin,  care  în 
toamna anului 1330 a rupt arma-
tele lui Carol Robert de Anjou și 
asta în mai mult rânduri, în satele 
posadelor de la Sălătruc, Câineni, 
Perișani-Pripoare!

Cu privire la denumirea încetă-
țenită  de  Țara  Românească  și 
altele de până la ea, avem a face 
următoarele  precizări.  În  docu-
mente germane din sec. XIII și XIV 
și  în  poezia  germană  a  evului 
mediu  din  această  perioadă,  au 
apărut  știri  despre  așa-numitele 
„Wallachenländer”  adică  „țări  ale 
românilor”.

 

 Aceste informații aveau drept 
sursă pe sașii care au jucat, astfel, 
un  veritabil  rol  de  „agenți  de 
presă”  în formarea imaginii  occi-
dentalilor  despre poporul  român. 
La 1222, regele maghiar Andrei al 
II-lea  denumește  „Terra  Balaco-
rum”  adică  „Țara  Valahilor”,  un 
„district  românesc  posedând  o 
anumită  autonomie  în  regiunea 
Sibiu-Făgăraș (Țara Oltului).

„Terra Balacorum” apare și într-
un  alt  document,  tot  din  1222, 
emis  de  Papa  Honoriu  al  III-lea 
către  cavalerii  ioaniți.  Dacă  ma-
ghiarii  denumeau  Muntenia,  Cu-
mania,  și  mai  apoi  Ungrovlahia, 
sașii, și prin ei occidentalii o denu-
meau  Transalpina,  Valahia  Trans-
alpină,  Ungrovlahia,  Valahia,  în 
timp  ce  Moldova  era  denumită 
Bogdania,  Cara  Bogdania,  Cara 
Valahia,  Moldavia.  De  asemenea, 
unii  cronicari  sași  denumeau 
Muntenia „Valahia maior”, iar Mol-
dova  „Valahia  minor”,  subliniind, 
astfel, unitatea etnică a celor două 
provincii românești.

© Paraschiv Brenda (LER)
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„Cum fiecare câine are câte o 
poveste și aceea a statului 
român în a cărui captivitate - în 
marea noastră majoritate, ne 
sfârșim zilele, o are pe a sa...”

© Sandu Elena (LER)
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 Sașii,  în  cronicile  lor,  aduc 
unele „inovații” în denumirea celor 
două principate românești. Astfel, 
ei  le  mai  spuneau  „beide  Walla-
chen”  adică  „ambele  Valahii”,  „2 
Wallachische Länder”,  adică „cele 
două  Țări  Valahe”  sau  chiar 
„Bleschländ”  adică  „Țara  Româ-
nească”,  „blesch”  însemnând  în 
graiul săsesc, „românesc”.

În lucrările istoriografice săsești, 
domnitorii  celor  două  principate 
române  sunt  menționați  sub 
denumirea  de  „blesch  Wayda”, 
boierii  sub  aceea  de  „blesch 
Burgären”,  iar  locuitorii  munteni 
prin aceea de „Bleschländer”.

La  1556,  Hieronymus  Őster-
mayer, primul cronicar sas care și-
a  redactat  istoriile  în  limba  ger-
mană,  vorbea  despre  „beide 
blesch  Wayda”,  adică  „ambii  vo-
ievozi  români”,  prin  aceasta  de-
monstrând  că  pentru  sași,  mun-
tenii și moldovenii sunt români. În 
epoca  Renașterii,  umaniștii  au 
denumit adesea teritoriul locuit de 
români  „Țara  geților”  sau  „Țara 
dacilor”,  o recunoaștere directă a 
faptului  că  acești  locuitori  sunt 
urmașii geto-dacilor.

Johannes  Honterus,  reforma-
torul sașilor, a fost primul cărturar, 
care,  pe  harta  alcătuită  de  el  în 
anul 1542, a înscris numele Dacia 
cu  litere  mari  peste  întregul 
teritoriu al celor trei țări române și 
cu  litere  mai  mici  numele  pro-
vinciilor  istorice  românești:  Vala-
chia,  Moldavya,  Transylvania.  La 
mijlocul  sec.  al  XVIII-lea,  Martin 
Felwer  este  primul  autor  care  a 
utilizat  numele  de  „Romanien”, 
adică  „România”  pentru  întregul 
teritoriu  locuit  de  români. 
Memoriul  Supplex  Libellus  Vala-
chorum întocmit  de  românii 
transilvăneni  ajutați  de  sași,  și 
înaintat de către aceștia din urmă 
împăratului  Leopold  al  II-lea  în 
anul  1791,  prin  care  se  cerea 

recunoașterea  românilor  transil-
văneni  ca  „națiune  egală  în 
drepturi” cu celelalte națiuni con-
locuitoare, menționa ca argument 
vechimea neîntreruptă a neamului 
românesc  în  această  provincie, 
precum și superioritatea numerică 
a  locuitorilor  români  față  de 
celelalte națiuni existente aici.

Am  socotit  necesar  să  facem 
aceste  precizări,  deoarece  noi 
credem că felul în care străinii ne-
au  perceput  după  1330,  a  fost 
influențat  de  deznodământul 
bătăliei de la Posada.

Licența comparației statului cu 
câinele  îmi  aparține  și  mi-a  fost 
inspirată de o întâmplare recentă, 
petrecută la moșioara mea de pe 
„Poduri”...  Una  din  cățelele  pe 
care  am  pus-o să-mi păzească 
orătăniile și de aceea am legat-o 
în ograda acestora,  mi-a mâncat 
una  din  găini.  Furia  mea  a  fost 
mare, drept consecință vreme de 
3 zile nu i-am dat nici hrană și nici 
apă,  lăsând-o  să  muște  din... 
zăpadă!
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Nedumerirea-mi,  sporită  de 
știința  faptului  că  îmi  hrănesc 
constant  și  civilizat  toate  ani-
malele, a fost curmată din clipa în 
care, am auzit la radio că pentru 
președinția partidului  a fost  înre-
gistrată o singură candidatură, iar 
Congresul PNL va trebui să aleagă 
între  Crin  Antonescu!  O aberație 
aidoma  celei  în  care,  un  câine 
bine hrănit  se  dă la o găină,  ea 
însăși cu gușa plină, și-i lasă doar 
penele...

Am înțeles imediat că cei câțiva 
neuroni de pe sinapsele votanților 
lui  Antonescu,  care  au  găinărit 
liberalismul românesc, prin activi-
tatea  lor  au  declanșat  instinctele 
animalice  nu  numai  ale  cățelei 
mele, care a înfulecat găina mea 

ouătoare  dar,  mai  ales,  cotco-
dăcitul unei populații care, decade 
și din condiția de turmă!

Românii  sunt  captivii  unui  stat 
feudal căci,  așa cum spațiul prea 
mic al  curții  în  care găinile  mele 
conviețuiesc cu cățeaua nu oferă 
condiții  suficient  și  necesare 
pentru  a  se  evita  pericolul,  tot 
astfel  înghesuirea  în  conștiința 
colectivă  a  frustrărilor,  falselor 
idealuri,  temerilor,  aroganțelor 
protocroniste,  au  dus  societatea 
românească  într-un  prizonierat 
fatal  și,  din  nefericire,  compor-
tamentul inchizitorial al celor mai 
importante autorități ale statului a 
declanșat instincte animalice de-a 
dreptul!

În  Europa  nu  există  un  cult 
pentru animale, precum în Africa 
de  pildă,  iar,  la  noi  în  țară 
majoritatea oamenilor  se tem de 
câini;  cei  maidanezi  provoacă 
chiar groază!

E suficient să privești ochii unui 
câine  ca  să  înțelegi  cât  de 
minuțios,  inteligent  este  el,  iar 
dacă-i lipsește lumina din privire e 
semn că nu are stăpân și e gata 
să  primească  grija  ta  pentru  o 
viață cât mai domestică dăruindu-
ți o dragoste necondiționată...

Cum fiecare  câine  are  câte  o 
poveste și nu e câine care să nu fi 
mâncat măcar o găină la viața lui, 
tot  așa și  populația  acestei  patrii 
riscă a-și lăsa penele fără corp - 
era să scriu PNL fără cap!

Sursa: Patrașcu Marian, Daneș Nicolae. Monografia 
comunei Câineni - Fortuna 2008 pag. 37-47

© grafică de Iulian Andrei
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Dacă  „Zenobia”  imaginată  de  Gellu  Naum  se 
răsfrânge  asupra  ta  verde-amăruie,  ca  un 
netemperat  consum  de  marijuana  (din  auzite 
îndrăznesc  a  face asemenea bizarerii  comparative), 
mă  întreb  cu  ce  senzație  ai  putea  rămâne  de  pe 
urma rafinamentului transmis de mirosul de ziar, care 
cică n-ar fi  specific doar acestora, ci și  unor reviste 
(cele  care  mai  au  posibilitatea  financiară  de  a  fi 
editate). De când cu rubrica asta, dedicată în genere, 
revistelor  și  revistuțelor  (de  cultură  se-nțelege)  am 
căpătat obligația morală de a răsfoi pagini, de a da 
search pe site-uri sau prin sertare etc. 

De  astă  dată,  mi-am  amintit  că,  în  ciuda 
construcției mele anti-sistemice, fac totuși parte din 
câteva...  sisteme (de ecuații?),  iar  pașii  alergători  ai 
examenului așa-zis „final”, au cam mușcat din linia de 
START, prinzându-mă deci, în „offside”. Acestea fiind 
deci,  parțiale  date  ale  problemei,  parcă  devine 
explicabilă lipsa Timpului din viața mea, timp pe care, 
bătătorind urmele de bocanci ale lui Proust, îl caut de 
ceva  vreme (dar  eu,  spre  deosebire  de  el,  nu am 
prins  răgaz nici pentru  o madlenă, brioșă sau cum 
s-o mai fi chemând ea)...

Am  ales  deci  pentru  prezentare  o  revistă  din 
categoria  „favorite”;  am băgat-o  cu grijă  la  cuptor, 
câtva timp, îndeajuns cât să-mi pot analiza la rece (în 
ciuda caracterului pur antagonic) gradul de adapta-
bilitate și iată, v-o servesc pe tavă, însoțită de răvașe 
pe care am grijă  să  notez  toată admirația de care 
dispun. Poate nu mai este, cum să-i spun... „caldă”, 
punând la socoteală longevitatea ei, dar vă asigur că, 
în  continuare,  vizează  actualitatea  și  de  aici  poate 
provine și aerul acesta proaspăt (nu ca la Bonux, dar 
încă  proaspăt).  Aruncând o privire,  așa,  cam peste 
umăr,  mi-aș  fractura  ceva  din  vertebrele  cervicale 
(eventual  și  altceva...  cervical,  poate chiar  neuroni), 
gândindu-mă că aș avea nevoie de o analiză în stilul 
regizoral  al  lui  Jean-Pierre  Jeunet  (adică  detaliată), 
pentru a putea fi atotcuprinzătoare cu privire la actul 
cultural  constituit  sub  egida  TIMPULUI.  Pentru  că 
accesul  la  astfel  de  virtuozități  le  este  permis  nu 
multora,  nu-mi  rămâne decât  să  mă  avânt  într-un 
delir al analizei subiective. Îmi place aproape la fel de 
mult  ca  o  cafea  cu  frișcă,  mirosul  care-mi  inundă 
paleta senzitivă atunci când pășesc pagină cu pagină, 
într-un univers nou, iubesc să-mi arog aere de om 

cult în toată puterea cuvântului, cufundându-mi capul 
între perne, jonglând câte-un articol, cum jonglezi pe 
degetele  mâinii  câte-o  monedă,  câte-un  pix  sau 
câte-un  cuplu  de  bile  metalice  chinezești  pentru 
relaxare (poartă și ele o denumire, dar îmi scapă cu 
indolență),  și-aproape  că  ajung  la  un  prag  al 
adorației,  atunci  când gust  câte  ceva  din  savoarea 
intelectului.

Sunt și lucruri (de fapt,  vorbesc despre un lucru 
singular)  care,  pe  mine,  ca  cititor  ultra-fidel,  mă 
supără: discontinuitatea care se relevă în cazul rubricii 
„Suferințele limbii române”. Pentru că tot este vorba 
despre o „suferință”, nu e chip de stat cu mâinile-n 
sân  și-atunci,  propun  să  mai  curmăm ceva  dureri; 
personal, aș interveni la modul absolut în procesul de 
susținere a permanenței rubricii ăsteia șugubețe, dar, 
după cum spuneam, sunt prinsă pentru o perioadă 
nedeterminată  în  sfera  inutilitarismului  (poate  a 
inutilității)  stereotipiilor apărute ca ciupercile la nivel 
social.

Revista revistelor  
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Revista  revis telor  
Pace vouă!

De mic ești educat să te temi de monștrii sacri. E 
adevărat că tovarășul Bau-Bau nu îl mai sperie nici pe 
Mutulică. Stând doar în întuneric nu mai știe nici el 
dacă e monstru sau nu. Sacrul e...  probabil;  fiecare 
strigare e un adevărat act de vene-rație. Nu are sens 
să  vorbesc  despre  acest  Nemurici;  nu  în  această 
introducere fiindcă sunt sigură că deja v-ați gândit la 
o oarecare revistă obscură,  la  un  Ipu –  fără nume 
consacrat.  Ei  bine,  dacă  e  așa,  puteți  reseta  tot. 
Voiam doar  să  fiu  interesantă.  Când  ai  intenția  să 
vorbești bine despre monștrii sacri, cum să vrei să fii 
altfel decât „interesant”? 

Articolul prezent la datorie aici, de față, (recenzia 
nerecenzie) mi-a dat multe bătăi de cap: de la blank-
uri  epuizante  până  la  degete  trosnite  violent  de 
țeasta-mi  nebinecuvântată cu texte  interesante fru-
mos  ambalate.  Bat  câmpii.  Dragii  mamei  copilași... 
încumetându-vă să străbateți aceste rânduri nu veți fi 
niciodată în siguranța cuvântului  cu rost  pe lume... 
mai  bine  îngrijiți  țânțari;  cumva,  ecosistemul  vă  va 
răsplăti . Sunt un lup moralist non-modest. În numă-
rul trecut, m-am delectat scriind regimuri alimentare 
pentru cititori imaginari, iar acum plec capul cu mai 
mare seriozitate și mă fac doar, că scriu consistent... 

Cam  așa  îmi  funcționează  creierul  când  am 
Timpul  în mână. Fiecare articol e un vârtej tacticos 
de idei. S-a întâmplat să citesc liniștită un titlu și să-mi 
onorez intelectul cu o lectură de calitate. Am notat 
câteva idei din noianul bine concentrat în articol, am 
scris  două-trei  note  și  m-am avântat  cuminte  fără 
minte spre următorul. 

L-am citit  și  pe  acela,  am  repetat  procesul.  De 
data  aceasta  am  apelat  la  jumătate  din  bibliotecă 
pentru  a  înțelege  mai  bine  și  asta,  și  aia...   Într-o 
săptămână  am  parcurs  toate  textele  din  numărul 
respectiv,  adică  până azi.  Ați  văzut  vreodată vreun 
film despre nașterea unei stele? În 30-40 de minute 
se prezintă ceea ce se întâmplă în câteva milioane de 
ani.  Am adunat  materie  informațională  (sună bizar, 
dar  am vrut  să rămân în  context),  am disecat,  am 
asimilat o lecție considerabilă de stil,  doar, doar voi 
reuși  să  le  transform  într-o  nebuloasă  strălucitoare 
pocnind din degete și așteptând ca rândurile să se 
așeze așa... repede și unul după altul. De fapt... ele 
tot apar, dar nu prea spun încă ceva.

Răsfoind paginile necolorate și subțiri  ale (voiam 
să  zic  „săptămânalului”,  dar  mi-am  dat  seama  că 
destinul se mai joacă încă și îl oferă ochiului flămând 
de cultură doar o dată pe lună)... ale revistei tipărite, 
mi-am dat seama că aparțin profanului. 

La-nceput,  pe  când  ființă  nu  era,  nici  neființă, 
Timpul exista (în orice caz, pe când nici ALS OB nu 
trăia).  Nu voi spune acum când, cum a apărut...  ar 
avea sens, dar tastarea a șase caractere și apăsarea 
butonului „Căutare” pe undeva, ce-i drept, vă supune 
pe toți  (cititorii  mei  imaginari)  la  un mic  efort,  dar 
ajutați umanitatea (din Țara Minunilor) să aibă acces 
la încă o părere (deficitară și insuficientă) despre ce e 
Timpul. 

Timpul este ce este, că dacă nu era...  nu exista. 
Sublim. Fie că ați citit sau nu de pe paginile acestei 
reviste, nu se poate să nu fi auzit de ea, sau de ziarul 
omonim. Cât timp se vor mai studia Eminescu, Slavici 
și Caragiale în școli, măcar formula fonică va fi adânc 
întipărită printre circumvoluțiunile cortexului cetățea-
nului  român.  Corespendența  formă-fond  e  obliga-
torie,  sau  nu  (Let's  face  it!...  că  tot  vorbeam  de 
românisme). 

În  concluzie:  ce  vreau  eu  să  spun?  Timpul e  o 
revistă de elită (mai școlăresc de atât nici că se poate, 
dar îmi asum formularea; mesajul e clar și adevărat). 
Mă fascinează, e minunată și provocatoare. Însă, deși 
am vagoane de pagini analitice în care să vă spun: 
„aici găsești așa, pe pagina cutare asta, autorul cutare 
e remarcabil”, ele vor să stea doar acolo, ÎN MINTE. 
Procesul de concretizare s-a dovedit de această dată 
anevoios,  cu multe  imperfecțiuni.  De ce? Fiindcă e 
prea bună. În Timpul găsești tot. Tot. Poate un licean 
să îi  evidențieze calitățile fără să greșească,  fără să 
producă erori de receptare? Nu. Așa că vă las pe voi 
să o luați în primire și să vă însușiți propriile erori.

Cine mai are curaj  să scrie  despre Shakespeare, 
după ce s-a scris și s-a vorbit atât, având intenția de 
a fi  și  original?  În asemenea situații,  te mulțumești, 
fără  să  îți  convină,  să  citești,  să  te  bucuri,  să  dai 
impresia că ești inteligent când îți amețești prietenii 
cu ce „știi” și atât, mon cher.

Am stat cu un număr din „Timpul”  o săptămână 
coadă-cap, fără să mă plictisesc. Având în vedere că 
e vorba de 24 de pagini... concluziile vă aparțin. 

Cu aceeași stimă japoneză, execut o reverență și 
vă  salut.  Mi-am  scris  rubrica  cu  mută  conștiincio-
zitate.

Pace vouă!
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Dacă Pitagora ne îndemna să nu spunem puțin în 
multe cuvinte,  ci exact  invers,  realitatea pare să ne 
spună,  în  multiplicitatea  ei  de  forme,  atât  de  mult 
încât bietul nostru intelect, chiar dacă l-am expandat 
într-un  triplu-sapiens,  pare  că  necesită  upgrade-uri 
serioase. În acest context general al cantității, revistele 
cu număr mic de pagini ne trezesc ca un duș rece,  
tăios, al preceptelor antice. Bine, veți spune, dar dacă 
eșuezi,  și  spui  puțin în puține cuvinte? Dacă aceste 
reviste  cu 20  sau  32  de  pagini  nu au  timp să  ne 
convingă și nici forțele necesare? Ei bine, vă răspund, 
cu revista de față nu-i cazul. Convinge.

O întâmplare m-a pus totuși un pic pe gânduri. 
Am  printat  numărul  1,  pentru  că  hârtia  mă  face 
fericit,  iar  mama,  aflată  în  trecere,  l-a  zărit.  Ce 
înseamnă asta „azil cultural”? mă întreabă. Ăăă... păi 
(mă văd brusc în încurcătura de a explica ceva ce mi 
se părea de la sine înțeles)...  păi  n-are legătură cu 
azilul  de  nebuni,  e  clar,  adică  nu  în  acel  sens, 
psihiatric al nebuniei. Dar, totuși, e ca și cum oamenii 
aceștia ciudați, care își spun „oameni de cultură”, s-ar 
izola în lumea lor mai pură și mai intelectuală, pentru 
că asta de aici, care aparține tuturor, asta în care m-ai 
născut tu, are de toate,  și  bune și mai ales rele, și 
trebuie și ei să supraviețuiască cumva, ca și cum ar 
cere azil politic într-o țară cu-n regim mai respirabil, 
știu și eu, poate în țara poeziei, a artelor, a filosofiei...  
Ea stă un pic pe gânduri și apoi îmi lansează lovitura 
de grație – adică cum, noi ăștilalți  suntem răi? Am 
închis buzele pentru că oricum cuvinte pe limbă nu 
mai  aveam,  și  mi-am  promis  să  mă  gândesc  mai 
serios la problema ridicată dar nu chiar acum.

Rămân  la  gândul  dinainte.  Deseori,  mulți  dintre 
noi avem nevoie de un azil cultural, de un refugiu în 
fața scuipătorilor de semințe sau a producătorilor de 
prostii pe bandă rulantă, un spațiu izolat care să ne 
păzească de creierele spălate sau de cele agresive. Și 
cea  mai  mare  speranță  a  mea  este  că  în  paginile 
revistelor noastre vom strecura abil un virus care să 
destabilizeze mai ales sistemele versatile și din acest 
motiv  implacabile  ale  „leprelor  culturale”.  Am  uitat 
oare că aceștia înțeleg neologismele și terminologia 
filosofică, citesc în mod constant dicționarele de figuri 
stilistice  și  își  împănează  micul  dejun  și  cina  cu 
revistele împrumutate pe o perioadă nelimitată de la 
funcționarul neted al Rodipet-ului din colț, pe care-l 
binecuvântează din când în când cu o țigară ieftină 
de foi, ca să-i adoarmă vigilența?

Care  e  secretul  în  a  spune  mult  în  puțin?  A 
sintetiza din toate ariile de interes cultural momente 
sau  ipostaze  cu  forță  de  reprezentare.  Modele 
culturale  unice  dar  cu  potența  unui  pattern,  cu 
valoare de simbol. Accesarea zonei literare prin studii 
și  creații.  Invitații  pentru noi  toți  la  un senin dialog 
prin  intermediul  interviurilor  din  zona  artelor:  mai 
întâi  Alexandru  Andrieș  și  Dinu  Olărașu  –  locuitori 
exotici ai continentelor adevăratului limbaj universal 
(nu,  nu  matematica...  ci  Muzica);   în  plus,  Raluca 
Veronica Ioniță – unul dintre puținii artiști plastici care 
nu sunt fani Salvador Dali. Eleganța grafică a revistei 
este  completată  de  scurte  recenzii  și  semnalizări 
legate  de  „ce  auzim”  și  „ce  vedem”.  Într-un  eseu 
despre  Radu  Cosașu  am  descoperit  punctul  de 
maxim interes  pentru mine – un discurs despre ce 
înseamnă  „ficționar”.  Și,  bineînțeles,  un  preambul, 
perfect „regulamentar”,  la Festivalul Internațional de 
Muzică  Folk  și  Poezie  „Folkever”,  ediție  în  cadrul 
căreia ne vom bucura de o gală muzicală aniversară 
și vom asista la decernarea Trofeului Folkever pentru 
Poezie.

Prefer  să  închei  scurta  prezentare  (revista  m-a 
molipsit)  cu  primul  lucru  pe  care  l-am  remarcat  - 
denominațiile imaginative și extrem de atractive ale 
subtitlurilor,  titlurilor  și  rubricațiilor  -  „Întreruperi 
literare”,  „Relatări  din  coșul  pieptului”,  „Zidul  de 
hârtie”, „Sprințare chipuri ale morții”, „Azil poetic”; iar 
cei doi poeți se integrează perfect în peisaj: „Omul se 
visează vitrină”, „Pervertirea unei lăzi cu gloanțe în a 
crede că e o mireasă perfectă”, „Paie în oglindă”, „Un 
perete care nu ia viața în serios”.

Dacă este ceva ce îmi place, atunci e vorba despre 
„poeziile” scurte cu titluri lungi.  O revistă pe care o 
recomandăm cu toată căldura.
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Revista rev istelor  
Dacă veșnicia s-a născut la sat, la fel poate să facă 

și cultura - Revista „Elanul”
OK, recunosc. La început am avut tendința să las 

râsul  să mă umfle,  sau,  ca să nu fiu foarte dur cu 
mine, am vrut să accept să-mi caricaturizeze fața un 
zâmbet  ironic  poziționat  savant  în  colțul  drept  al 
gurii.  Adică  eu,  care  respir  aerul  unui  târg  super-
provincial care n-are nici măcar șansa să fie sat și să 
lase căpușele să invadeze iarba bătucită de copite, 
eu,  care  până  recent,  până  la  cruciada  sfântă  a 
pavelelor și asfaltului plasat cu generozitatea banilor 
europeni, nu știam pe unde să mai ocolesc noroiul, 
eu îmi permit neobrăzarea de a zâmbi ironic atunci 
când citesc pe internet sintagma „academie rurală”? 
De parcă aș fi trăit de o veșnicie în capitalele culturale 
ale lumii, în care ai în meniu, dimineața, la prânz și 
seara  cuvinte,  cuvinte,  cuvinte.  Scrise,  transcrise, 
transcendentale.  Din  fericire  pentru  stima  mea  de 
sine, încă mi-am păstrat abilități de lectură, probabil 
dintr-o  viață  anterioară  în  care  am  fost  călugăr 
budhist, precum și rezerve cinstite de respect față de 
orice demers legat de abilitatea scrisului,  constituite 
ca accesorii pentru răbdarea dedublată de plăcerea 
descoperirii  celuilalt.  Dacă  alteritatea  m-a  fascinat 
dintotdeauna,  atunci  pot  spune  că  surpriza 
descoperirii ei în imediata proximitate mi se pare că 
dă  vieții  mai  mult  sens  decât  oboseala  teribilă  și 
costurile enorme care ar însoți revelarea acesteia într-
o peripeție în America latină sau Malayezia.

„Academia  Rurală  Elanul”  din  Giurcani,  comuna 
Găgești. Academie Rurală în județul nostru și o revistă 
de înaltă ținută. Plec pălăria până dincolo de pâmânt, 
nu numai  până la  el,  și  înclin chiar  și  „poeziile din 
pălărie”.

Multă vreme m-a fascinat,  încă o face, ideea de 
balcanism – nu în sensul că vreau să-l trăiesc, pentru 
că deja o fac, ci în sensul că vreau să-l înțeleg, să-l 
conceptualizez,  să-l  cartografiez,  să-l  contemplu 
pentru  a-i  descifra  ipostazierile.  Spațiile  în  care  se 
întrepătrund  lumile  diferite  sunt  fascinante.  Dar, 
excluzând  această  curiozitate  personală,  probabil 
ușor  morbidă  prin  faustism,  realizez  că  mai  există 
ceva. Și anume tendința mea de a fi un apologet al 
tradițiilor populare și al pitorescului local. Înainte de a 
fi profesor am vrut să mă fac etnolog, dar pe atunci 
nu știam că există această meserie de suflet, am aflat 
mai târziu. Și-acum, mi-e clar ca ziua, înseamnă că 
deschizând pe internet pdf-ul cu revista Elanul m-am 
reîntâlnit cu mine, cel pierdut o vreme.

Am  păstrat  anumite  titluri  pentru  a  exemplifica 
tonul  revistei,  acel  ton  care  mi  s-a  părut  unic. 
„Legende  și  tradiții  istorice  de  pe  Valea  Tutovei”, 
„Proprietari  ai  moșiei  Pâhnești,  din  fostul  ținut  al 
Fălciului”,  „Comunitățile  monastice  și  puterea  în 
Moldova  secolului  XV”,  „Comuna  Cârja  și  familia 
Cârjă”,  „În  umbra  anului  1812.  Boieri  și  moșii  în 
dreapta și în stânga Prutului”. Am extras și un pasaj, 
din primul articol menționat, cu un pronunțat iz de 
cronici  (o  mărturie  a  unui  sătean  cu  vârsta 
respectabilă):  „Satul  nostru  Fulgu  s-a  întemeiat  în 
mijlocul pădurii.  Răzeșii  din Voinești întotdeauna au 
fost în mare dușmănie. Pădurile aicea se zice că au 
fost  ale  unei  cucoane  pe  care  o  chema  Lăleasca. 
Oamenii din mai multe sate au auzit că ea n-ar fi așa 
hapsână ca alți boieri și apoi avea și ea nevoie să taie 
din pădure și să facă semănături. Au început dar să 
fugă  câte  unii  de  pe  alte  moșii  și  să  se  așeze  în 
mijlocul  pădurilor  Lăleascăi.  La  început  nici  n-avea 
putere să taie copacii de tot. În primul an, le cojeau 
copacii ca să se usuce, lăzuiau adică. Mai pe urmă, îi 
retezau  și  după  câțiva  ani  reușeau  să  scoată  și 
cioatele.”

În lumea lui LOL și a mondenismelor legate de ce 
text  șocant  îți  mai  pui  pe  tricou  sau  care  piesă 
vestimentară o hăcuiești ca să te păstrezi în „trend”, 
mărturisesc  că  mi-aș  face  un  tricou  cu  „boier”, 
„moșie”,  „a  lăzui”,  „hapsân”,  „cioată”  (iar  nu  cioturi 
wikipedice), tocmai pentru că nu vreau, refuz cu furie 
faptul că această limbă a trecutului va fi îngropată în 
praful unor biblioteci care la un moment dat vor fi 
scanate și se vor rătăci în miliardele de terrabiți ale 
bibliotecilor  virtuale  ale  viitorului,  nu  foarte  înde-
părtat. Refuz organele sintetice și viața de 150 de ani. 
Vreau praful uliței pe unghii și susurul greierilor fericiți 
din iarba sălbatică și nepoluată.

Închei cercul (sau poate sfera) acestei reviste. Mi-a 
plăcut  nuanța  ei  de  pitoresc  și  de  cronici,  dar  nu 
trebuie  să uit  de studiile istorice foarte bine docu-
mentate,  studiile  numismatice,  eseurile  din  sfera 
istoriei mentalităților („Imagologia – o altă abordare a 
percepției străinului din Moldova medievală”, „Spiritul 
de imitație și specificul național la români”), precum și 
faptul că zona literară nu este deloc neglijată.

„Revista Elanul (numele său vine de la râul Elan) și-a 
propus de la bun început să expună spiritualitatea și 

trăirea caracteristice zonei județului străbătută de 
râul care i-a dat numele, iar pe parcurs și-a extins larg 

preocupările, în afară de promovarea scriitorilor 
vasluieni din mediul rural și urban, abordând domenii 

că istoria și arheologia. De asemenea, colaboratorii 
revistei s-au înmulțit, în Elanul publicând autori din 

diverse județe ale tării și chiar din Republica 
Moldova“. (Dan Ravaru, consilier în cadrul Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui și colaborator la Revista Elanul)
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În  cazul  în  care  mania  alsobistă  atât  de
cuceritoare  și  șarmantă  vă  permite  o  mică
abatere  clandestină,  vă  sugerez  o  aventură
interesantă numită LiterNet.ro. 

Întortochealismul frate cu noi, adepții lui „ca
și cum”, se găsește până și în porii pigmenților
virtuali ai portalului. La o scurtă privire, găsiți un
meniu stufos cu o ofertă consistentă. Puteți să
începeți a vă înfrupta de oriunde. Eventual, cei
mai  mofturoși,  pot  da  un „start  digging”.  Nu
veți  săpa în piatră seacă. E o mină înzestrată.
Eseuri, recenzii, fotografii, poezie, proză scurtă,
dialoguri, fragmente din cărți, evenimente, texte
de  critică  literară,  tichete  pentru  plimbări  cu
barca  prin  muzee  (sau  Elizee),  instructori  de
vânat muște albastre ș.c.l.

În cazul  în care vreți  să vă adunați  fața de
acolo unde vă stau picioarele, fiindcă va pica,
puteți da un click cu implicații extreme pentru a
vedea gama mai mult decât extinsă de autori.
Sunt mulți... foarte mulți; partea bună este că o
parte din ei mai scriu și bine, chiar excelent.

Pe  prima pagină,  de  această dată,  nu veți
întâlni  mascote  simpatice  și  nici  figurine  din
ceară. Din punct de vedere grafic... am văzut și
portaluri mai empatice prin alte unghere întu-
necoase ale Internetului.  Dacă nu vă fericește
sentimentul  abundenței,  posibilitatea  de  a
dispune de o paletă atât de largă de materiale,
se prea poate să vă facă să salutați cele câteva
fire albe nou-apărute tot căutând prin liste.  

Secțiunea „Eseu” este și va fi preferata mea,
oriunde, oricând, oricum. LiterNet.ro vă propu-
ne la această categorie rubricile „4SPACE”, „Evul

Media”,  „Oameni  pe  care  îi  admir,  oameni  pe
care îi iubesc”, „Urbarium”, „Don Quijote Rătăci-
torul”,  „carnetzELLE”,  „Utopica”,  „Mass-miezuri”,
„Cuvinte  și  spații”,  „Post-it”,  „Cronica  insolită”,
„Doza  săptămânală  de  eroism”,  „Jurnalul  unui
obsedat de seriale” și „Texte, Pretexte, Contexte
(și  Subtexte)”.  Dragii  mei...  dacă nu aici,  atunci
unde?  Vreți  să  citiți  ceva  interesant?  Doar...
alegeți. Aveți la dispoziție un hău interminabil de
titluri parcă scoase din pălărie. Îndrăzniți. 

Dacă  ar  fi  să  îi  măsor  vârsta  în  articole,
„4SPACE” își sărbătorește dublu-octogenaritatea.
Cu debutul în 2004, rubri-
ca e o enciclopedie cultu-
rală. În cazul în care v-ați
clătit  ochii  până acum cu
sinteze despre arhitectură
și  v-ați  mulțumit  să recu-
noașteți tipurile de coloa-
ne,  dar mereu confundați
corinticul  cu  doricul,  vă
invit la o lectură care vă va
dezrugini  rotițele.  Printr-o
abordare culturală, nu pe-
dagogică,  aveți  șansa  să
alungați golul ăla zgomo-
tos  și  penibil  ce  încre-
menește fluxul mereu revi-
gorant  al  gândurilor  din
mintea  voastră  când  se
discută  despre  farmecul
fără margini al ogivei.

Trecut  printr-un  sistem
de selecție sănătos, site-ul
LiterNet.ro e picătura lite-
rară cu tradiție pe care am
descoperit-o  nu  cu  mult
timp  în  urmă  și  care  se
încăpățânează  în  fiecare  zi  să  îmi  însoțească
fericirea lumească de dimineață, cafeaua. 
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Continuăm seria de admirații, părăsind puțin
colecțiile de albume folk și ultimele refuzuri ale
Iașului de a cădea în monoton ca să ne lărgim
granițele.

Pentru  că,  de  câteva  zile,  plouă  în  fiecare
seară, am obosit să mai compar zgomotul care,
într-un mod ciudat, îmi place, cu cel din filmele
în  care  furtuna  începe  miraculos  exact  când
personajului  principal  i  se  prăbușește lumea-n
cap. Am decis că e timpul să-mi schimb preo-
cupările.

N-are rost să bat câmpii  încercând să spun
cum arată pentru că vorbesc despre artLine.ro.
E  genul  de  site  căruia  îi  sunt  de  ajuns  infor-
mațiile. Și, pentru că tot am intrat în zona asta,
nu vreau să spun că vreun articol poate primi
premiul Pulitzer sau că multitudinea de date te
dă pe spate. Sincer, mie mi se par cam școlă-
rești,  dar  asta  nu  le  împiedică  să  fie  și  con-
vingătoare.  Un plus,  și  nu  cred  că  cineva  mă
poate contrazice, ar fi că nu sunt foarte lungi.

Dacă ar fi să compar artLine.ro cu ceva, l-aș
asemăna  cu  Enciclopedia  Google.  Ce-i  asta?
Marea Enciclopedie Pentru Elevi (și credeți-mă,
e mare). ArtLine.ro nu e doar pentru elevi, dar a

ales  să  spună  câte  ceva
despre orice. Ei bine, nu chiar
orice, dar cât mai multe des-
pre  ce  ține  de  artă,  filme,
teatru, muzică. De la cinema-
tografie până la anecdote.

Revenind  la  lărgirea  granițelor,  ajung  la
partea mea preferată: artTravel. Nu sunt genul
de persoană care aprobă afirmația „Călătorești
prin toată lumea cu doar câteva click-uri.” Dacă
e să călătoresc, s-o fac cum trebuie, cu avioane,
cu mașini și bagaje, dar îmi place rubrica asta.
Posibil  să  fie chiar ăsta motivul pentru care mi-
am zis  „îmi  place”.  Fără  să  părăsesc  zona  de
inspirație art-istică, închei „discursul”.
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Miercuri, 27 martie 2013 „Noi doi” (Claude Berri)
Noi doi (Le vieil homme et l'enfant) este un film francez alb-negru din anul 1967, fiind 

primul film regizat de Claude Berri. Scenariul a fost scris de Claude Berri (fiind vag inspirat  
din propria sa viață), Gérard Brach și Michel Rivelin, iar în rolurile principale îi întâlnim pe  
actorii Michel Simon, Charles Denner și Alain Cohen. Filmul a fost înscris la a 17-a ediție a  
Festivalului Internațional de la Berlin, unde Michel Simon a câștigat Ursul de Argint pentru 
cel mai bun actor.

Claude Langmann (Alain Cohen) este un băiat evreu de 8 ani ce trăiește în Franța 
ocupată de naziști. Pentru a reduce șansa de a fi trimis la Auschwitz sau de a suferi o  
soartă asemănătoare, părinții săi îl trimit să locuiască cu o familie de fermieri, care erau  
părinții în vârstă ai unui prieten catolic al acestora (în realitate, mulți francezi evrei făceau 
alegeri similare pentru copiii lor). Cuplul vârstnic crede că băiatul a fost trimis să locuiască 
cu ei pentru că Parisul era periculos, niciodată trecându-le prin minte faptul că tânărul  
este evreu.

Claude primește un nou nume, Longuet, și este învățat câteva lucruri despre ritualul  
catolic,  precum Tatăl  Nostru.  Este recunoscător  pentru siguranța de care are parte în 
mediul  rural,  construind o  relație  călduroasă  cu  Pepe  (Michel  Simon)  și  Meme (Luce 
Fabiole), noii săi bunici, formându-se o puternică legătură afectivă reciprocă.

Însă, protectorii binevoitori ai lui Claude împărtășesc aceleași prejudicii comune acelei 
perioade, inclusiv antisemitismul. Aceștia cred că al Doilea Război Mondial a izbucnit din 
cauza evreilor, a comuniștilor, a francmasonilor, și cel mai rău dintre toate, a britanicilor,  
care nu puteau fi crezuți niciodată. Pepe chiar îl considera pe Mareșalul Philippe Pétain,  
cel  care  conducea  Franța  după  cum  dicta  Germania,  un  erou.  Pepe  încearcă  să  îi  
vorbească băiatului despre convingerile sale antisemite, dar tânărul se joacă cu acesta, 
tachinându-l în legătură cu prejudiciile sale. Bătrânul îl asigură solemn pe băiat că evreii 
au  nasul  mare  și  mănâncă  la  lumina  lumânării,  însă  Claude remarcă  faptul  că  nasul 
bătrânului este mai mare ca al său. La început băiatul este îngrijorat că identitatea sa 
adevărată va fi descoperită, dar se relaxează și prietenia lor începe să se cimenteze.

Finalul este fericit, dar nu este fals. În cazul în care Hollywood-ul ar fi făcut acest film,  
bătrânul ar fi aflat că băiatul este evreu, apoi ar fi urmat un discurs despre fraternitatea 
între  oameni.  Dar  Claude  Berri  nu  a  căzut  în  această  capcană,  bătrânul  neaflând 
adevărata identitate a băiatului, fapt care de altfel nici nu era necesar.

Claude Berri
Claude Berel  Langmann  (1  iulie  1934  –  12  ianuarie  2009)  a  fost  un actor,  scriitor,  

producător, regizor și distribuitor francez. Berri s-a născut la Paris, fiind fiul unei românce 
și al unui polonez, ambii evrei. Sora sa este scenarista și editoarea Arlette Langmann. Berri 
deține premiul „Cel mai bun film” BAFTA pentru Jean de Florette și a fost nominalizat de 
12 ori la Premiile César. De asemenea, cu filmul Le Poulet a câștigat premiul Oscar pentru 
cel mai bun film de scurtmetraj, în anul 1966.

Cu toate acestea, pe plan internațional, două filme din anul 1986 îi vor plasa toate 
celelalte realizări în umbră. Este vorba despre Jean de Florette și continuarea sa, Manon 
des Sources, care au fost succese uriașe. În 1991, filmul  Uranus a participat la a 41-a 
ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, iar șase ani mai târziu, filmul Lucie  
Aubrac a participat la a 47-a ediție a aceluiași festival.

În 2003 a fost ales președinte al Cinematecii Franceze. A murit la vârsta de 74 de ani, 
în urma unui atac cerebral.

Clubul  Cinefililor  Iaşi
                     activităţi  primăvara  2013
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Miercuri, 24 aprilie 2013 „Noaptea și Orașul” (Jules Dassin)
Noaptea și orașul este un film noir din anul 1950 regizat de către Jules Dassin, fiind  

bazat pe romanul cu același nume al lui Gerald Kersh și având în distribuție pe Richard 
Widmark, Gene Tierney și Googie Withers.  Regizorul a mărturisit ulterior că nu a citit  
romanul  până când filmul  nu a fost  finalizat.  Filmarea are loc în Londra,  iar  acțiunea 
orbitează în jurul unui escroc ambițios, ale cărui planuri continuă să dea greș.

„Filmul spune povestea lui Harry Fabian (Richard Widmark), un borfaș de duzină care 
visează la  o viață  liniștită  întreținută cu mulți  bani  (evident,  furați).  A încercat  diverse 
spargeri cu tot felul de scheme complicate, dar, în sfârșit, dă peste o șansă cu care te  
întâlnești o dată-n viață. Plănuiește să preia frâiele unui joc de wrestling de la promotorul 
și interlopul Kristo (Herbert Lom), manipulându-l cu ajutorul tatălui acestuia, un superstar 
wrestler ieșit la pensie (Stanislaus Zbyszko).”

Scenele cu „eroul” nostru Harry Fabian, urmărit prin zona East End din Londra sunt cât 
se poate de grandioase, precum toate scenele din film de altfel. Timp de câteva minute  
nu este nici o singură nuanță de gri, totul fiind literalmente alb sau negru, iar camera 
însăși pare că s-a alăturat vânătorii lui Harry. Apoi urmează lunga, semi-grotesca scenă de 
wrestling, care ne ia prin surprindere, scenă care parcă provine de la Fellini.

În epocă, filmul n-a fost foarte bine primit, publicul mai degrabă evitându-l din cauza 
proporției covârșitoare în care Răul stăpânește toată povestea. Critica a mers ceva mai 
departe în analiza lui Night and the City remarcând și de data aceasta talentul lui Dassin, 
dar  neînțelegând de ce își  pierde realmente vremea cu scenarii  atât  de slabe (opinie 
apăruta în cotidianul „The New York Times”).

Zece ani mai târziu, o dată cu revirimentul filmului noir în cinematografia europeană,  
lung-metrajul lui Dassin este redescoperit și apreciat la adevărata lui valoare. Criticii văd în 
Night and the City o dramă existențială, foarte puternică la nivel emoțional, influențată de 
opera lui Orson Welles și fiind totodată un film deosebit de relevant pentru ce înseamnă 
pathos și disperare în noir-ul anilor '50.

Jules Dassin
Regizorul,  scenaristul  și  actorul  Jules  Dassin  provine  dintr-o  familie  de  ruși-evrei, 

refugiați în Statele Unite ale Americii la începutul secolului trecut. E implicat în scandalul  
cineaștilor  de  pe  blacklist-ul  ipoteticilor  simpatizanți  comuniști,  după  ce  în  anii  ’30 
devenise membru al Partidului Comunist American, organizație pe care o părăsește după 
ce Stalin semnează un pact cu Adolf Hitler. Asta nu-l va salva însă de o perioadă de exil în  
Europa, loc unde va și muri, în 2008, la vârsta de 96 de ani.

Totuși soarta l-a răsplatit pentru filmele făcute pe Bătrânul Continent cu o serie de 
nominalizări și premii la Festivalul de Film de la Cannes și chiar la Premiile Oscar, unde 
probabil n-ar fi ajuns niciodată dacă ar fi continuat să facă filme în America. În anii ’70,  
după ce vânătoarea de comuniști se terminase, va reveni în Lumea Nouă, forțat fiind să 
părăsească Europa din pricina unor alte implicări politice...

Este cel mai bine cunoscut pentru filmele Du rififi chez les hommes (1955),  Pote tin  
Kyriaki (1960) și Topkapi (1964). 

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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Labirintul lumii și raiul inimii  (Comenius)
Colecția de față adună fragmente „veșnic verzi“ din cultura umanității, împletind 

discursuri  din  artă,  literatură,  științe  sociale  și  religie  care  constituie,  dincolo  de 
renumele  auctorial  și  de  valoarea  pentru  fiecare  domeniu  în  parte,  pilde  ale 
înțelepciunii tuturor vremurilor.

Numele lui Comenius s-a înscris în istoria literaturii cehe și universale prin cea mai  
importantă lucrare a sa de beletristică, romanul alegoric Labirintul lumii și raiul inimii. 
Cartea cuprinde două părți. În prima, „Labirintul lumii”, este înfățișată alegoric lumea 
sub forma unui oraș medieval, amintind de un labirint pe care îl parcurge călătorul- 
povestitor. În cea de-a doua parte, „Raiul inimii”, călătorul se retrage dezamăgit în 
lăcașul inimii  sale,  unde îl  întâlnește pe Dumnezeu,  iar credința îi  aduce pacea și 
alinarea.  Călătorul  este  de  fapt  reprezentarea  alegorică  a  curiozității  omenești;  el 
străbate orașul-lume căutându-și o îndeletnicire plăcută sufletului și trupului.

Labirintul  lumii  și  raiul  inimii  face  parte  din  așa-numita  serie  de  scrieri  de 
consolare, prin care Comenius încerca să arate că destinul oamenilor este condus 
prin dreapta decizie a lui Dumnezeu. Romanul este considerat de critica literară cehă 
ca fiind cea mai reușită lucrare a literaturii vechi, cel mai frecvent tipărită până în zilele 
noastre.

Jan Amos Komenský, cunoscut sub numele latinizat Comenius, s-a născut în 28 
martie 1592, în apropiere de Uherský Brod. Cărturar cu o sferă largă de cunoaștere,  
Comenius s-a remarcat ca filosof, pedagog, istoric, traducător și autor. Moare în 15 
noiembrie 1670, la Naarden.

O viață în gulag  (Dmitri Vitkovski)
„În primele pagini ale  Arhipelagului Gulag,  Aleksandr Soljenițîn scria: «Un vechi 

deținut de la Solovki, Dmitri Petrovici Vitkovski, unul dintre oamenii care au avut cea 
mai  vastă  experiență  în  lagăr,  ar  fi  trebuit  să  fie  corectorul  cărții  mele.  (...)  Deja 
paralizat,  a  putut  totuși  să  citească  doar  câteva  capitole  din  Arhipelag  care  l-au 
convins și l-au asigurat că se va spune totul».

Interesul uriaș al cărții pe care ne-a lăsat-o Vitkovski este dat de faptul că acoperă 
o foarte  lungă perioadă de timp,  treizeci  de ani  de persecuții.  Vitkovski  prezintă 
destinul frânt al unui intelectual, de-a lungul întregii sale vieți: odată ce și-a înșfăcat 
victima,  mașina  represivă  n-a  mai  lăsat-o  –  este  mesajul  principal  pe  care  ni-l 
transmite autorul acestei mici capodopere.” (Nicolas Werth, autorul cărții Drumul din  
Kolîma )

„A  trecut  suficient  timp de  la  evenimentele  descrise  încât  să  crească  o  nouă 
generație, care nu știe aproape nimic despre ororile stalinismului, mai ales că, în zilele 
noastre, în Rusia unii se aventurează să reabiliteze această perioadă. Este imposibil  
să-ți imaginezi că în Germania s-ar putea vorbi serios despre Hitler ca despre un 
«bun manager» sau ca un om din Gestapo să se afle la putere.” (Anna Pilkington, fiica 
lui Dmitri Vitkovski)

Instigare la lectură

Categorie: Filozofie
Format carte: 11x18
Număr pagini: 288
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Scutecele națiunii și hainele împăratului. Note de antropologie publică 
(Vintilă Mihăilescu) 

Dincolo de spiritul ludic și umorul ce impregnează textele lui Vintilă Mihăilescu, 
ceea  ce  îi  cucerește  pe  cititori  este  profunzimea  analizei  prilejuite  de  pitorescul 
mozaic  al  cotidianului  românesc.  Acuratețea  cu  care  sunt  surprinse  detaliile  este 
completată de rigoarea reflecțiilor care, pornind de la un aspect al realității imediate,  
aruncă  în  cele  din  urmă lumina  asupra  întregii  societăți  românești  și  a  identității 
noastre  –  ambele,  mereu „în tranziție”  și  marcate de obsesia  integrării  europene. 
Sarmalele și porcul de Crăciun, câinii comunitari,  „noul val” de preparate și târguri  
tradiționale, manelele, înmormântările, recordurile Guinness ale românilor, 
comportamentul lor în trafic sau reformarea învățământului devin astfel pretexte ale 
unor pagini în care observația lucidă și ironia dulce-amară se îmbină în mod fericit cu 
sociologia si cu antropologia culturală.
Din cuprins:

Povestea  porcului.  Un  rezumat  al  tranziției  •  D’ale  integrării.  Narghilele,  câini, 
vaccinuri și alte obiecte antropologice • Ce se vede sau despre starea națiunii 
• Scutecele națiunii sau despre „mentalitatea românului” • Societatea post-țărănească 
• Hainele împăratului. Un manifest stângaci • A șaptea zi 

De gustibus. Breviar de gastrosofie  (Mădălina Diaconu)
Lucrarea de față continuă seria unei estetici a simțurilor secundare, deschisă de 

autoare prin  lucrarea  Despre miresme și  duhori (Ed.  Humanitas,  București,  2005). 
Unele dintre teme au format obiectul unor cursuri ținute la Institutul de Filosofie al 
Universității din Viena, altele au fost prilejuite de congrese de filosofie, conferințe sau 
vernisaje. Cu excepția ultimului capitol, care are la bază textul unei conferințe ținute la  
Universitatea de Arte Aplicate din Viena în 2008, celelalte studii prelucrează capitole 
din  volumul  Tasten,  Riechen,  Schmecken.  Eine  Ästhetik  der  anästhesierten  Sinne 
(Königshausen  &  Neumann  Verlag,  Würzburg,  2005).  În  pofida  popularității 
Banchetului lui  Platon  și  a  anecdotelor  lui  Diogenes  Laertios  despre  preferințele 
culinare ale  filosofilor,  simțul  gustului  pare a fi  astăzi  lipsit  de relevanță filosofică. 
Etimologia comună a „savorii“  și  a  „sapienței“  a  căzut  în uitare,  iar  „apetitul“  și-a 
pierdut rezonanța metafizică. Mai mult, începând din secolul al XVIII-lea, facultatea 
de  judecare  estetică  numită  gust  a  fost  complet  separată  de  simțul  fiziologic  al 
gustului,  ultimul fiind considerat inapt de a produce artă. Chiar și fenomenologia, 
care pune percepția la baza teoriei experienței,  s-a rezumat până acum la analize 
sporadice ale gustului. Cartea de față interoghează motivele acestei tăceri, care este 
cu atât mai surprinzătoare cu cât simțul gustului și „arta culinară“ au intrat în ultimele 
decenii în atenția deopotrivă a artiștilor, a științelor umane și a științelor cogniției. 

Categorie: Sociologie
Format carte: 14.5x22.5
Număr pagini: 232
Anul apariției: 2013

Informațiile au fost preluate de pe site-urile editurilor. Au fost completate 
cu informații de pe internet, selectate de Ionuţ Lucian Rusu, LNI
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