




Loc impregnat
cu virusul alsobist

(ofertă promoțională)

Masați zona cu podul palmei, cotul sau călcâiul.
Imediat veți auzi o voce care vă dă acces în lumea imaginară preferată. Dacă loviți

zona ușor cu tâmpla veți deveni filosofi, în celelalte cazuri – doar poeți sau alte 
tipuri de artist. Dacă sunteți deja filosof sau artist dar urmați totuși instrucțiunile 

(lucru recomandat), veți deveni pur și simplu filosofi sau artiști
incredibil de buni.



Reverențe
Lui George Codoban (Editura Adenium) și poetului Paul Gorban (coordonator Zona Literară), fără 
sfaturile lor revista noastră ar fi progresat mai greu la capitolul editare text-imagine. Lui Gabriel 
Cheșcu, fără de care nu ar fi văzut lumina tiparului primul proiect alsobist de amploare, Poezii din 
pălărie. Poeților Ioan Mateiciuc și Adrian Suciu, de la care am învățat fulgerător lecția prieteniei și 
a curajului, și datorită cărora daimonul poeziei a revenit la viață în mine. Prietenilor mei Alin 
Constandache și Dan Adomnicăi, oamenii care mi-au fost alături în liceu, când am început să mă 
joc de-a revistele. Celor din redacție, atât cei care s-au perindat cât și cei care au rezistat tentației 
de a fugi mâncând pământul, precum și celor care vor veni. Dragilor, fără voi Als Ob n-ar fi 
existat. Cercului apropiat de profesori de socio-umane din județ. Nu în ultimul rând, tuturor 
prietenilor mei dar și  celor pe care i-am iubit, îi iubesc sau îi voi iubi, pentru că fără iubire nimic 
nu poate să existe. Le mulțumesc și celor care ne-au susținut financiar, dar și celor care o vor face – 
între noi fie vorba, nu se prea îngrămădesc. (Florin Onică)
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Toamna Patriarhului este un poem al dictatorului etern, al vieţii tiranice ale cărei iţe 
temporale se repetă la infinit într-un univers al singurătăţii. Ultimul dintre cele șase capitole 
este scris într-o singură frază. Premiul Nobel pentru Literatură în 1982.

Un roman enigmatic, o parabolă complexă despre memoria colectivă și instituțiile menite să o păstreze. 
Într-un oraș care, așa cum ne-a obișnuit autorul portughez, se găsește într-un timp și un spațiu 
nedeterminate se află Arhiva Generală, locul unde sunt inventariate toate numele ce au existat, există 
sau vor exista vreodată. Saramago este laureat al premiului Nobel pentru Literatură în 1998.

Roman constituit dintr-o singură frază, în care naratorul relatează întâmplări din Vestul Sălbatic. 
Asprimea limbajului corespunde durității lumii descrise: emigranți săraci, ucigași, violatori, 
prostituate, oameni de toate rasele și categoriile sociale, ce luptă pentru supraviețuire. Autorul a 
primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1989.

O operă fără început și fără sfârșit, formată din componente mici ce se vor descoperite numai 
atunci când avem puterea de a face abstracție de întreg și să căutăm detaliul. Cortázar ne dă indicii 
despre cum să citim cartea. După ce vom fi lecturat o dată cartea în mod tradițional, autorul ne 
oferă o nouă variantă: să citim cartea respectând un cod numeric dat al capitolelor.

O carte de memorialistică, în care adevărul apare în mod implacabil mult mai straniu 
decât orice ficțiune. Isabel Allende este  unul dintre reprezentanții de seamă ai 
realismului magic sud-american.



Dacă  mă  gândesc  la  trecut,  unul  dintre 
mesajele  mele  preferate  despre  români  este 
următorul: aspectul care ne definește cel mai 
mult  este  savoarea de a  face proiecte.  Care, 
bineînțeles,  are  la  bază  o  tendință  absolut 
naturală de a modifica realitatea, de a o trans-
figura, de a o visa, cu ochii deschiși, desigur. 
O vorbă care începe să mă calce pe coadă este 
„românul s-a născut poet”, și  asta pentru că 
nu  contenesc  a  mă  întreba:  în  ce  veac 
miraculos,  cărei  vârste  de  aur  românești  i-a 
aparținut  autorul  minunatului  citat  și,  mai 
ales,  cum  a  fost  posibil  să  gândească  și  să 
vadă  așa  ceva?  Oricum,  lucrurile  încep  să 
capete  sens  dacă  înțelegem  prin  poezie 
activitatea preferențială descrisă la începutul 
paragrafului.

Acum intervine nuanța. Ceva s-a schimbat 
între  timp  în  compoziția  aerului,  obiectele 
arată  diferit,  legumele  au  alt  gust.  În  acest 
punct al expozeului am fost delicat - de fapt, 
știm  toți  că  papilele  noastre  gustative  au 
retardat,  nu mai  simt  mare  lucru (ce specie 
predispusă  la  propria  anihilare!).  În  loc  să 
descoperim un mod de a ne îmbunătăți capa-
citatea simțurilor,  după exemple  canine,  noi 
ne atrofiem deliberat,  cu „nesimțire” asuma-
tă, propriile celulele gustative, fără să ne dăm 
șansa  să  ne  bucurăm  de  extraordinara  dez-

voltare  a  mijloacelor  agricole  cu  care  occi-
dentul  ne  binecuvântează,  cultivând  în  sere 
tomate  perfect  sferice  (și  în  formă  și  în 
„gust”), sau mărar fără purici de mărar. Știați, 
nu-i  așa,  că  insectele  respective,  diabolice 
desigur, extrag din plante aromele și le depo-
zitează egoist, fără remușcări, în cuiburile lor?

Aceste  modificări  ale  biosferei,  violente 
tocmai  prin  subtilitatea  lor,  aduc  la  nivelul 
sociosferei  și  al  psihosferei  (mentalul  uman) 
discrete alterări și alienări calitative. Discrete 
ca o conversație între cei zece clienți obișnuiți 
ai  cârciumii  din apropierea nobilului  stabili-
ment  unde  îmi  duc  eu  în  general  veacul, 
clienți care simt nevoia să-și comunice detalii 
din  viața  personală,  brusc,  unul  altuia,  cu 
puternice voci  sub-baritonale,  pe o perioadă 
limitată  doar  de  doza  ultimă  de  tulburel 
amestecat cu pepsi, acea porție care îi aduce 
la  starea  de  liniște  (nu  fiți  îngrijorați,  doar 
temporar, până a doua zi).

Modificarea  fatală  este  legată  de  îmbu-
nătățirea mijloacelor de dezvoltare a spiritului 
de  turmă.  Nu  mă  fascinează  (încă)  teoriile 
conspiraționiste,  dar  dacă cineva lucrează la 
asta, atunci este genial. Sau foarte pragmatic, 
și îi iese. Spiritul de turmă poate fi definit și 
prin iluzia că faci ce vrei sau prin iluzia că faci 
ceva  important,  când  de  fapt  niciuna dintre 
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Despre încremenirea în neproiect       
și despre cele câteva mii de șanse   

de a ne salva 

Florin Onică
meșter alsobist



aceste variante nu e adevărată. Oricum, este 
minunat să faci proiecte (chiar dacă nu finali-
zezi nimic), comparativ cu a nu mai face nici 
măcar asta.

Am  și  câteva  cuvinte  pentru  mai  tineri. 
Dragii  mei,  maimuțele  sunt  niște  creaturi 
foarte  interesante.  Ele  dezvoltă  comporta-
mente destul de apropiate de ale noastre. De 
exemplu,  competiția  pentru  resursele  mate-
riale,  cum ar  fi  mâncarea (deși,  dacă nu mă 
înșel,  cred  că  asta  avem  noi  în  comun  cu 
majoritatea speciilor regnului animal). La noi 
chestiunea  a  căpătat  forme  extrem  de  „ele-
vate”, diversificate, dar, fundamental, vorbim 
de același sentiment de insatisfacție și invidie 
pe care-l resimțim, spre exemplu, când trebuie 
să ne mulțumim cu alune vrac (ușor râncede), 
în vreme ce băiatul doctorului de la etajul IV 
se  delectează  exclusiv  cu  alune  ambalate  și 
decojite cu grijă. Sau când tableta ta, achizi-
ționată cu atâtea eforturi,  a fost depășită de 
varianta mai în trend, aflată în posesia unei 
colege  de  clasă,  pițipoancă.  De  asemenea, 
societatea  maimuțelor  apare  ca  extrem  de 
complexă din perspectiva relațiilor de familie 
-  aceleași  telenovele  interne,  același  excesiv 
spirit protector al părinților, aceleași infideli-
tăți.  Formele  de  „distracție  și  divertisment” 
sunt  multiple,  aceste  admirabile  mamifere 
manifestând aceeași tendință de a se bucura 
de viață mai curând decât de muncă. Banana 
primită printre gratii este mai savuroasă decât 
lămâia  ofilită,  crescută  cu truda câtorva  ani 
buni în care-ai rulat o remorcă de nisip și ai 
utilizat tone de apă și becuri energetice spe-
ciale.  Plus  incantațiile  de  susținere  a  vieții 
lămâiului  respectiv,  rostite  în  mare  taină, 
seară de seară. În plus, conform unor cercetări 
efectuate  într-o  rezervație  naturală  din 
Groenlanda,  s-ar  părea  că  și  maimuțele  au 
descoperit sexul de plăcere, în dauna sexului 
strict  reproductiv.  Lista  similitudinilor  ar 
putea continua, dar mă opresc pentru formu-
larea întrebării care mă roade precum șobola-
nii din Ciuma.

Care  este  diferența  specifică  între  noi  și 
ele? De ce nu ne numim „maimuțe”?

Răspunsul  este  doar  unul.  Maimuțele,  din 
câte știu eu, nu-l pot citi pe Shakespeare, nici 
pe  alții  ca  el.  Iar  atunci  când au în  față  un 

tablou de Picasso, nu privesc tabloul ci se uită 
către el,  spunându-și  în  sinea  lor  maimu-
țească, cu amărăciune: „Ce păcat că nu e de 
mâncare...” Revin la voi, deși e posibil să nu 
vă fi  părăsit  nici  o secundă...  Cam cât citiți, 
cât  de  des,  cât  din proprie  inițiativă,  cât  de 
bine știți să vă alegeți cărțile?

Toate aceste întrebări, în ciuda pronumelui 
interogativ „cât”, sunt absolut  calitative.  Nu 
pierdeți din vedere că sfera la care am făcut 
trimitere în final, sfera culturii,  vă oferă mii 
de șanse de a  nu fi  maimuțe.  Îmi  cer scuze 
dacă acest articol le-a ofensat în vreun fel!

a lsografia

  

     Supărat... supărat sunt,
Doamne, supărat...  și tare obosit...

Totuși... ng... Ce m-am mai
 distrat... ngg... ngg... ngg...
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Astfel voi, păsări, nu faceți cuiburi pentru voi;       
Astfel voi, oi, nu purtați lână pentru voi;      

Astfel voi, albine, nu faceți miere pentru voi;     
Astfel voi, boi, nu trageți plugul pentru voi.   

Vergiliu (70-19 î.Hr.) 

background: după o fotografie de Bogdan Grigore



„Se ia piatra, se mută ușor dintr-o mână în alta, calculând în câteva secunde, minute, ore sau zile (asta  
diferă de la individ la individ!) distanța până la obiectiv, duritatea mediului de refracție, viteza vântului  
precum și orice alt factor perturbator posibil, imaginat sau real.  După care se învârtesc ochii în jurul 
capului,  în  încercarea  de  a-l  aduce  cu  picioarele  pe  pământ,  se  trasează  cu  cretă  imaginară  o  linie 
închipuită între mâna care ține piatra și becul public pe care l-am fixat, după îndelungi meditații, ca țintă.  
Și abia apoi lăsăm visul să devină realitate. Piatra pornește, becul își ia adio de la noi. QED” Acest pasaj a 
fost scris în 1976 de un militant pentru dreptul la libertatea de acțiune. Specific ideologiei sale era faptul  
că reflectarea îndelungă la consecințe anulează libertatea. În schimb, de fiecare dată când acționăm ar 
trebui,  după spusele  sale,  să  cuantificăm în mod excepțional  toate condițiile  concrete ale  îndeplinirii  
acțiunii noastre, mai ales cele legate de mediul fizic și de succesiunea evenimentelor. Atenție însă! Fără să 
ne gândim deloc la consecințe, mai ales la cele pe termen lung. Din punctul nostru de vedere aceasta 
reprezintă o „excepțională” pierdere de timp și de energie, prin canalizarea ei către aspecte derizorii. Dacă  
am avea viziune de ansamblu, și e clar că autorul respectiv n-o mai are, atunci detaliile concrete ale lumii 
fizice, mondene sau concrete s-ar aranja de la sine. În loc să ne încurce, ne-ar ajuta.

Felul în care înțelegem noi acțiunea este complet diferit. Dacă nu am acționa nu am exista. Dacă nu 
acționăm  profund,  adică  antrenându-ne  capacitatea  de  a  desfășura  instant  panopticumul  urmărilor 
acțiunilor noastre, pentru a le alege pe cele mai bune, atunci înseamnă că nu acționăm. Iar dacă ne ferim  
de „a face”, din teamă, lașitate, lipsă de inteligență, puturoșenie sau ignoranță,  atunci nu merităm să 
respirăm aerul planetei laolaltă cu ceilalți.
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Ersin Akhmat

spirit enciclopedist
unul dintre

întemeietorii
alsobismului



Vizualizați  conceptul  de  „creație”  în  termenii 
pariului  lui  Pascal.  Dacă  te  apuci  de  treabă,  nu 
pierzi nimic. În cel mai bun caz provoci mutații la 
nivelul umanului, poate evoluții, în cel mai rău caz 
ai doar o obișnuită viață frumoasă, fără plictis și cu 
mulți prieteni de același calibru. Mie îmi este cel 
mai  tare  frică  de  oamenii  care  n-au  imaginație. 
Imaginația plus lipsa de caracter poate naște ima-
ginația diabolică, care este de groază, de acord. La 
originea  imaginației  pozitive  stă  un  daimon, 
verișor bun cu cel care se spune că a făcut să apară 
filosofia.  În funcție de energiile  specifice fiecărui 
popor și grup social (de care vrei sau nu, aparții) 
daimonul respectiv poate să sufere mutații, produ-
când fenomene surprinzătoare.  De exemplu,  ace-
lași daimon al filosofiei, care a apărut simultan în 
Europa  și  Asia în secolul VI înainte de Christos, 
s-a transformat în Occident în știință iar în Orient 
în misticism.

Important  este  însă  să-l  încerci,  oricum  nu  vei 
reuși să faci nici un pact cu el,  și asta pentru că 
daimonul nu-i diavol.

Ce vrea să zică „imaginație fantasmagorică”? Este 
un tip de manifestare a omului obsedat de insolit. 
Dacă începeți pur și simplu să aberați pe o temă 
oarecare,  inventând  evenimente,  personaje,  ju-
cându-vă cu timpul și  cu imaginile nu înseamnă 
neapărat că îl copiați pe Dumnezeu, dar nici că tot 
ce  va  rezulta  va  fi  absolut  incoerent.  Mult  mai 
târziu veți începe să observați la fantasamagoriile 
voastre structuri de idei și lumi, atât de complexe 
încât  veți  realiza  că  de  aceea  prima  dată  v-au 
scăpat cu desăvârșire, pentru că ceea ce părea in-
coerent era doar incredibil de complex. Bineînțeles, 
se  poate  ca  această  complexitate să  nu apară,  și 
atunci nu vă rămâne altceva de făcut decât să vă 
apucați de agricultură.

Originile aberaționismului fantasmagoric sunt le-
gate, s-ar părea, pe baza documentelor în posesia 
cărora ne aflăm, de un grup de prieteni de pe teri-
toriul din vecinătatea Carpaților, a căror  energie 
s-a manifestat pe axa Cuzești-Negrea-Bucur cu pu-
țină vreme înainte de al doilea mileniu, axă care, 
mai apoi, și-a mutat un pol, în funcție de schimba-
rea arealului de viață, către peninsula iberică sau 
italică (aici informațiile sunt nesigure). Conștienți 
de valoarea demersului lor au devenit oricum mult 
mai târziu, peste câteva zeci de ani. Cu alte infor-
mații  voi  reveni  ulterior.  Repet  ideea:  în  spatele 
aparentei gratuități și incoerențe se ascund struc-
turi ale imaginarului care vor reforma în viitorul 
apropiat harta mentalului uman.

Vă propun în continuare două jocuri. Primul este 
cel al personajului imaginar. Poate ați avut în copi-
lărie un prieten imaginar, cu care explorați tainele 
universului. E vremea s-o faceți și din perspectiva 
maturității.  Creați  un  personaj  și  lăsați-l  să  tră-
iască. Să spună lucruri pe care voi nu îndrăzniți să 
le spuneți? Nu, ați rămâne prinși în propria psiho-
logie. Pur și simplu să spună  și să facă ce vrea. E o 
provocare serioasă, mai ales că nu știți dacă veți 
reuși  (și  asta  datorită  condiționărilor  psihologice 
sugerate mai sus). În acest punct mă văd nevoit să 
specific:  nu mai  știu  dacă eu sunt  real  sau sunt 
doar un astfel de personaj, imaginat de altcineva. 
Și nici nu voi afla vreodată. Acest lucru îl consider 
minunat și îmi amintește de o poveste filosofică a 
bunicului,  despre un împărat  chinez care se visa 
fluture, iar la un moment dat nu mai știa dacă este 
un om care se visează fluture sau dacă nu cumva 
era un fluture care se visa om.

Al doilea joc are ca punct de pornire câteva frag-
mente despre societăți imaginare,  consemnate de 
Elias Canetti în lucrarea numită Provincia omului. 
Sarcina voastră este să preluați ideea și să o dez-
voltați, imaginându-vă alte detalii ale lumii suge-
rate de  autor.  Iată  fragmentele:  ●  O societate în 
care oamenii pot să fie bătrâni ori tineri, după cum 
și-o doresc, și alternează mereu o stare cu alta. ● O 
societate în care a fost pictat portretul fiecărui om 
iar aceștia toți se închină în fața propriilor imagini. 
●  O societate în care oamenii, în loc să mănânce, 
râd.  ●  O  societate  în  care  fiecare  dresează  un 
animal  să  vorbească  în  locul  lui,  el  în  schimb 
amuțește.
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PRECÉPT, precepte, s. n. Formulă, principiu, 
învățătură care stă la baza unei doctrine (mai ales 
morale); normă, regulă de conduită. ♦ 
Recomandare, sfat, povață. – Din fr. précepte, lat. 
praeceptum.  Sursa: DEX ʼ98 (1998)  Există o etică 
profesională, etici ale războiului, etica științei, 
mai multe ale iubirii. E de dorit să ne ocupăm 
serios de cel puțin una a culturii și a creației, 
pentru că acestea generează de fapt cele mai 
multe probleme.

© foto articol Bogdan Grigore



  

Myro Alsoban
cronicar alsobun

(2311-2399)
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Raiul de la Polul Nord

Recent a fost descoperit un jurnal secret aparținând exploratoarei Gudrid Hallasen care a 
atins Polul Nord în 1911, deși acest detaliu este mai puțin cunoscut, la doi ani după Robert 
Edwin Peary. Ea nu a avut nici cea mai mică intenție să se înscrie în lupta pentru titlul de 
„Primul Om la Pol”, motivele ei au fost diferite. Era în căutarea unui trib eschimos care se 
aventura pe banchiză la intervale regulate de timp, iar ea deținea informații că, de la an la an, 
ei erau din ce în ce mai puțin numeroși, și nu neapărat din cauza pierderilor suferite în 
expediții. Din jurnalul ei reiese că a descoperit misterul. Eschimoșii se aflau în posesia unei 
incantații care deschidea un pasaj ascuns către un teritoriu locuibil, aflat la 7 km de pol. 
Temperatura medie pe perioada verii ar fi fost acolo cuprinsă între 10 și 20 de grade Celsius, 
ceea ce favoriza existența unor mici culturi agricole. Zăpada sau gheața erau inexistente. 
Secretul era ținut ascuns de multe, multe generații, iar mica oază era locuită de aproape 5000 
de eschimoși. Fascinant în relatarea exploratoarei mi se pare faptul că trecerea respectivă nu 
se făcea pe un traseu fizic anume, cum ar fi un drum sau o potecă; din detaliile descrierii ei s-
ar părea că era vorba despre teleportare. Straniu este însă faptul că aceasta nu se realiza cu 
ajutorul unui dispozitiv tehnologic sofisticat ci cu ajutorul limbajului, ca în practicile 
șamanice. După cum știm, conform științei actuale, la Polul Nord nu există nici un continent, 
nici măcar vechea Atlantidă, nici măcar o insulă care să justifice cumva adnotările 
exploratoarei norvegiene.
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Ahripeea sau miracolul dragonului turcoaz

În teritoriile locuite în secolele barbare de vikingi, spune o legendă tersh, locuia demult o 
populație care depășea cu mult nivelul tehnologic al perioadei post-einsteiniene. La fiecare 74 de 
mii de ani, datorită radiațiilor cosmice, pământul era pustiit. Eforturile de revegetatizare, în 
ciuda mijloacelor tehnice de care dispuneau, erau inutile. Diferența față de societățile viitorului, 
și chiar față de prezent, consta în faptul că acei oameni stăpâneau mașina timpului. Pentru 
activarea ei trebuiau sacrificați 10.000 de oameni, care se ofereau voluntar. Din epoci mult mai 
îndepărtate era adus un exemplar dintr-o specie asemănătoare dinozaurilor de mai târziu, fiindcă 
ciclicitățile se respectă mai mult decât ați crede, la scara macro-temporală. Acesta infesta solul și 
aerul cu germeni care erau fatali oamenilor, dar după câteva mii de ani apărea vegetația. Abia 
atunci ieșeau din catacombele subpământene, de metal și sticlă, cu atmosferă artificială, noile 
generații, care se bucurau de lumina celor trei sateliți ai pământului, pentru un nou ciclu, până la 
următoarea pustiire.
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Bizalm și zidul subteran de sticlă

În societatea noastră, primele și ultimele călătorii în timp sunt legate de dispozitivul de ceramică 
transparentă inventat acum două sute de ani de savantul neo-ateu Theodore Bizalm. Neo-
ateismul, sau lipsa credinței în Mașină, a apărut ca o consecință a teoriei fizicilor paraclectice. 
Megaconstrucția subterană, care înconjoară pământul la ecuator, fiind replica reușită a unei 
construcții primitive de la Geneva, a reprodus cu succes pattern-urile hologramice ale găurilor 
negre, care s-au dovedit cheia călătoriilor în timp. Scopul nostru era întoarcerea într-o epocă 
neinfestată de mașinism. Căutările se desfășurau cu fervoare, dar calculele durau mai mult decât 
ne așteptaserăm. În mod inexplicabil, mașina a fost  inundată. E posibil să fi fost implicată în 
sabotarea ei o secțiune religioasă, Tehnodogma. S-a încercat punerea în funcțiune imediat, dar s-a 
dovedit imposibil. S-au construit în decurs de 30 de ani încă șapte, similare, dar nu au mai 
funcționat. Theodore a murit din cauze naturale la doi ani după atacul terorist asupra 
dispozitivului.

Homo imaginarus

Într-un trib desprins de civilizație din pădurile Amazonului, bătrânii utilizau un ciudat 
diamant albastru în ritualurile lor de vindecare. S-ar părea că la momentul respectiv persoana 
care suferea dispărea pentru câteva zile și se întorcea complet vindecată din călătorie. În anul 
1780, după calendarul creștin, un echipaj  de exploratori chinezi ar fi intrat în contact cu 
populația respectivă, iar jurnalul de călătorie în care era pomenit ritualul de vindecare a ajuns 
două secole mai târziu în mâna savanților europeni. În 1982 s-a organizat o expediție, s-a 
realizat un prim contact cu grupul, deloc numeros, însă, la câteva zile după, întregul trib a 
dispărut fără urmă. Să fi fost deranjați de interesul savanților pentru piatra vindecătoare? 
Greu de spus. Europenilor nu le-a rămas decât să încerce să obțină câteva mărturii de la unii 
dintre membrii triburilor vecine. Din păcate sau din fericire, au găsit o singură persoană, un 
fost membru al olomiților, care s-a căsătorit cu o fată din alt trib. Problema care a apărut a fost 
una de natură profund lingvistică și mentală, pentru că nu s-a putut găsi echivalentul 
anumitor acțiuni în limbajul nostru. Cincisprezece ani mai târziu, în urma unor teste ADN 
amănunțite, savanții au fost nevoiți să recunoască faptul că indigenul lăsat în urmă de către 
trib aparține unei noi specii umanoide. A fost numit homo imaginarus.

Hărțile secrete ale lui Mutagreb

208 manuscrise ascunse într-o mănăstire taoistă au fost scoase la lumină în prima jumătate 
a secolului I (după un calendar gregorian). O duzină de savanți a încercat descifrarea lor, 
dar după mai mulți ani de încercări nereușite au fost arse, împreună cu toate documentele 
epocilor anterioare. Înainte de eveniment, un anonim a copiat câteva dintre ele, iar semnele 
s-au dovedit a fi hărți. Aproximativ două mii de ani ele au fost tatuate și transmise astfel în 
cadrul unei societăți secrete oarecare, așa cum au existat atâtea altele. Din informațiile 
noastre, zeci de mii de adepți au dispărut, an de an, în încercarea de a traversa o mică 
strâmtoare montană, în itinerarul lor secret. În primăvară li se găseau doar hainele și 
obiectele personale, dar atunci hărțile nu mai erau de folos, deoarece doar într-o anumită zi 
a iernii, în condiții meteorologice foarte grele, conform indicațiilor care însoțeau hărțile, se 
putea trece dincolo. Unii cronicari spun că poarta ducea spre Alsobia.



Paleo-apă și avataruri humanoide

Paleo-apa sau apa fosilă a fost descoperită la în-
ceputul secolulul XX în depozite subterane numite 
acvifere, păstrată acolo din ere geologice de mult 
apuse, fenomenul producându-se în condiții clima-
terice și geo-morfologice total diferite de cele din 
prezent.  Descoperirea  a  fost  considerată  ca   una 
dintre soluțiile la problema resurselor de apă dul-
ce, care avea să devină din ce în ce mai amenin-
țătoare odată cu trecerea anilor. Un eveniment ge-
ologic major, de genul unui cutremur de pământ, 
duce la acoperirea, și cumva chiar la sigilarea acvi-
ferului în cauză, care nu mai poate fi alimentat cu 
ape provenite din precipitații.  Paleo-apele nu sunt 
surse  regenerabile  de  apă,  din  motive  mai  mult 
decât  evidente.  Odată  ce  acviferul  închis  a  fost 
spart prin forare, iar apa extrasă, acesta nu se mai 
poate  realimenta,  deoarece  este  în  afara  zonelor 
actuale cu pânze freatice. Prima consecință nefastă 
a „mineritului  apelor”  a  fost  creșterea  Oceanului 
Planetar cu 25% într-un singur secol.

Dar aceasta n-a fost nici pe departe cea mai im-
portantă. O alta are legătură cu depozitul cel mai 
mare,  o  adevărată  mare  subterană de apă dulce, 
situată, paradoxal, sub deșertul Sahara, e vorba de 
teritoriul a patru state: Sudan, Ciad, Egipt și Libia. 
Descoperirea a fost făcută în 1950, în urma pros-
pecțiunilor pentru noi surse de petrol în Libia. La 
începutul secolului XX exista un grup indigen care 
se afla în posesia unui document secret, în fapt o 
petroglifă,  sculptată  cu simboluri  egiptene  vechi, 
din care rezulta că utilizarea apei subterane este 
strict interzisă, hieroglifele fiind însoțite de desene 
care redau harta depozitului subteran.

Când petroglifa a fost descoperită, a avut loc un 
conflict violent între autoritățile de atunci și gru-
pul respectiv, care s-a soldat cu exterminarea aces-
tuia din urmă. S-a forat, apa a început să fie consu-
mată, dar, prin anii ʼ60, au început să apară relatări 
despre fenomene ciudate. Anumite persoane căpă-
taseră proprietatea de a deveni invizibile, când și 
cum doreau,  utilizând această  abilitate  în folosul 
propriu.  Când,  într-o  închisoare  din  Aswan,  un 
deținut a dispărut sub privirile  înspăimântate ale 
gardienilor, savanții au intervenit pentru a lămuri 
misterul.  S-ar  părea,  după unele  rumori și  infor-
mații scăpate (deoarece dosarul este strict secret), 
că apa consumată la începutul secolului XX conți-
nea anumite bacterii care au produs mutații. Încă 
nu se știe care vor fi consecințele în decursul ani-
lor care vor urma, cât de departe vor ajunge muta-
țiile genomului uman din acest motiv, și nici dacă 
se poate contracara în vreun fel.

Centipede cu rațiune

După aplanarea Primului  Război  Mondial,  s-au 
descoperit documente care atestă experimente în-
fricoșătoare realizate de un savant german,  Hipta 
Lerlod. Este vorba despre centipedul uman. În afa-
ra intervențiilor chirurgicale specifice, care aveau 
ca rezultat legarea mai multor oameni unii de alții, 
într-un sistem biologic funcțional, el era interesat 
mai ales de felul în care se  interconectau mințile 
umane,  plecând  de  la  ipoteza  că  o  astfel  de  co-
nexiune ar presupune un salt pe scara evolutivă. 
Savantul a dispărut după încheierea conflagrației, 
dar evenimente petrecute la începutul anilor ʼ70 în 
Noua  Zeelandă  au  atras  din  nou  atenția  asupra 
tristului eveniment. Acolo au fost auzite legende și 
relatări la unele triburi izolate de maori de la poa-
lele muntelui Cook. O echipă specială a serviciilor 
secrete  americane,  însoțite  de  un grup de antro-
pologi au realizat o anchetă în zonă. Astfel, a fost 
descoperită  o  hartă  datând  din  anii  ʼ40  în  care 
apare o așezare secretă, precum și simbolul unui 
centiped.  În  urma  unui  plan  detaliat  echipa  a 
descins la fața locului, dar locația fusese părăsită în 
grabă. Au fost totuși colectate obiecte de uz casnic 
extrem de ciudate, care atestă confirmarea ipotezei 
inițiale  -  savantul  german a  reușit  să-și  îndepli-
nească visul.  Echipa de antropologi a cules măr-
turii  de  la  bătrânii  din  zonă,  și  se  pare  că,  în 
realitate, ființele respective sunt cele care au avut 
un rol capital în eradicarea canibalismului în zonă, 
nicidecum creștinizarea și  civilizarea forțată  ope-
rată de către coloniștii albi. Acestea sunt foarte rar 
văzute,  iar  atunci  când  comunică  cu  oamenii 
obișnuiți  nu  se  lasă  văzute,  ci  doar  auzite.  Au 
abilitatea  de  a  deprinde  foarte  ușor  orice  limbaj 
uman  și  se  bucură  de  o  înțelepciune  ieșită  din 
comun. În anumite zone sunt venerate și se spune 
că  respectă  și  chiar  încurajează  perpetuarea  ele-
mentelor de cult vechi, moștenite, pe care anumite 
triburi încă le mai protejează.
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Întrebări: Ce revoluționar va descătușa Partidul Totalitarist al lui Dumnezeu reușind să rupă 
cenzura cerurilor? Unde duc tunelurile din mămăligă? Cât de încăpătoare este discoteca subterană a 
Pirotehnicianului cu alimentare cimitirească? Cum căutăm în dicționare cuvinte pe care nu le 
cunoaștem încă? Nebunii își conștientizează imunitatea? Prin ce parte a corpului se resimt efectele 
cutiei Pandorei? Ce culoare au ochii profanatorului care va fura secretele din cufărul 
personalităților istorice? De ce domnii în negru pedalează biciclete care nu duc nicăieri? Unde era 
ascuns al patrulea ied din povestea Capra cu trei iezi?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: lasă o lipitoare să-ți sugă 2% din mediocritate și mai 
ales citește și scrie în revista Als Ob.

Întrebări: Pe ce distanță se va întinde corpul nostru dacă vom înghiți o cutie de artificii? Ce haltere 
trebuie să ridicăm pentru a putea jongla apoi cu batiste? Când se vor difuza show-uri de wrestling 
între peștii piranha? În care dintre pădurile ecuatoriale, închise turiștilor entuziasmați, s-a pierdut 
cheia fără dublură a seifului în care zace originara creativitate? Orbii se pot vedea între ei? În ce 
țară mașinile merg pe bază de voie bună și nu pe benzină? Dacă printr-un experiment la scară 
mondială am înjumătăți numărul de picioare ale furnicilor, ele vor fi oare leneșe? Dinții de lapte 
dau pe foc?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: lasă-te legănat hipnotic de sirenele ambulanței sau 
mai bine citește și scrie în revista Als Ob.

Întrebări: Ce rolă de film trebuie să folosim pentru a imortaliza rea-voința și a o impregna pe 
chipurile statuilor din parcul aselenizabil numit Bailly? Ce au în comun aricii și perdelele kaki? 
Progresul cunoașterii deține o anticameră de nepătruns sau două? Cât ne costă pilulele ce nu ne 
permit să uităm a respira? Dar acelea care ne ajută să ne amintim de primele pilule? Toate ceasurile 
sunt somnambule? De ce regatul muștelor a încetat să ne transmită semnale odată cu inventarea 
ușilor automate din supermarket-uri? Cum putem oferi flori unei doamne vegetariene fără ca 
aceasta să fie încercată de senzația nopților sahariene sau a zilelor siberiene?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: aliniază-te după cratima etichetei de pe tricou dar 
mai ales citește și scrie în revista Als Ob.
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Sevastian Popovici
ucenic alsobist

de nădejde

MOMENT PREGĂTITOR
(se recomandă lectura de trei ori, în ritm din ce în ce mai alert, ca să nu intrați în șoc 
telectual la contactul cu momentele promoționale - este vorba de încălzirea ante-akt)
De-a lungul labirintului social, instinctele, pornirile și reflexele trebuie înfrânate 
pentru evitarea, aparent nejustificată, a însușirii dezavantajului față de alți semeni ce 
au fost proptiți, după abstractele bareme ale ierarhizării, pe o poziție fruntașă nouă. 
Astfel vom evita manifestările instinctuale ale emisferei stângi (?) în următoarele 
situații: când un profesor alunecă pe scări, când întâlnim o femeie beată, când un 
bancher își freacă mâinile, când un director se „scapă”, când un prim-ministru se 
împiedică, când îl vedem pe tata în dreapta unei mimoze într-un BMW de 100.000 de 
euro, când un orator a înghițit o muscă, când un extraterestru întrerupe o slujbă, 
când prietena tocmai ne-a părăsit, când un bețiv ne întreabă cât e ceasul, când tipa cu 
părul roșu ne face din ochi, când ne bate la ușă Michael Jackson, când un mim 
zâmbește diabolic, când un bebeluș se oprește brusc din plâns, când judecătorul nu 
aprobă eliberarea condiționată, când este jefuită o bancă, când domnul din spatele 
nostru nu respectă rândul, când ne contrazicem cu superiorul, când suntem la 
camera ascunsă etc.



Întrebări: Dacă în decursul unui an bisect, în luna a treisprezecea, care va fi 
adăugată abia în anul 2313, vom lovi două pietre arămii de alte două cenușii timp 
de 5 minute, ne vom contopi cu un bibelou? De ce în cazul baloanelor centrul 
gravitațional al pământului se convertește în obiectele ascuțite? E valabil și în cazul 
baloanelor de săpun? Până la urmă, de ce sună telefoanele ca dracii? Ei locuiesc în 
firele de telegraf? De ce punem atâtea întrebări? Cum a murit ultimul amant al lui 
Hong-Dong, cel care îneca pisicile cu usturoi? De ce calul primit pe un regat nu 
avea importanță dacă șchiopăta? Care sunt coordonatele insulei pe care toți 
bătrânii eterogeni, urmași a lui Pestalozzi, joacă șotron?
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: urcă o pisică în copac și între timp 
citește și scrie în revista Als Ob.

Întrebări: Cum dezlănțuim gentlemanul claustrofob din noi? Cât costă pe 
cumperifărăsăplătești.ro ghidul pentru dresaj al încuietorilor care pot învăța 
să nu fie deschise de oricine? Câte boabe de grăunțe există într-un lan de 
porumb cu o suprafață de 2 hectare în care roua fiecărei dimineți cântărește 
14 kg? Cum adică să citim? Ce formă de organizare politică au adoptat 
legiunea râmelor din Tremurărești? Când vom accepta existența lucrurilor 
fără explicație? Care este numele muntelui pe vârful căruia margarina se 
transformă în spirt? S-ar putea transforma și în bere? Cum reușesc pinguinii 
din specia Ipocritus Colocnia să introducă ața prin urechea acului? Ce 
cantitate de alcool trebuie să consume o lămâie pentru a crește în salcâm? 
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: ascultă cum crește iarba dar 
mai ales citește și scrie în revista Als Ob.

Întrebări: În care mașină de spălat zace astăzi Peștișorul Auriu? Cum 
vom putea săruta curcubeul cumpărându-ne bilete la o expoziție de 
tablouri alb-negru? Prin ce portiță evadăm din vizorul Opiniei Majorității 
Colective și cum ne sustragem muncilor silnicotecilor? Când am putea fi, 
ca cititor, suficient de neproști? Care este diferența palmată de Fratele cel 
Mare (născut în MDCCCXLVIII) dintre o gaură neagră și o cafea? De ce 
ne cărăm sângele după noi? Pe ce fond muzical joacă ceasurile șah? Cum 
putem menține legături vii cu băștinașii din Adorica? Cum ne putem 
amputa o mână de bunăvoie? Dar o faptă rea? Cum să ne cenzurăm 
reacțiile îmbrâncite de reflexe în situații ca asaltarea unei bănci de credit 
sau jaful unei biblioteci? 
Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele: dă-ți casa din toată inima 
dar mai întâi citește și scrie în revista Als Ob.
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Un episod macabru.  În 1982 Tzvetan Todorov publică la Paris (Editions du Seuil)  La conquête de  
lʼAmerique. La question de lʼautre. Cartea are la început un extras din Diego de Landa (Relation des  
choses de Yucatan): „În timpul războiului, Căpitanul Alonso Lopez de Alvila a capturat o tânără  
indiană, o femeie frumoasă și grațioasă. Ea promisese soțului ei, care se temea să nu piară în război,  
că nu va mai aparține nimănui altcuiva; și cum toate încercările de a o convinge să se lase mai  
curând pângărită de un alt  bărbat decât să renunțe la viață au dat greș,  a  fost  aruncată pradă  
câinilor.” Scurtul text este urmat de o intervenție a autorului: „Dedic această carte memoriei unei  
femei maya devorate de câini.” Sunt cel puțin câteva momente din istoria tulbure a umanității la 
care memoria noastră ar trebui să se întoarcă cerând mereu recurs.
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REDACȚIA

Nu pierdeți din vedere că ceea ce s-a petrecut cu trei 
secunde înainte face deja parte din trecut. Iar acesta ne 
vorbește încontinuu...



Matthew Arnold către Grand Duff,  August,  1879. „Devin din ce în ce mai conștient de extrema 
încetineală a lucrurilor; și de faptul că, deși suntem dispuși să credem că toate se vor schimba în  
timpul vieții noastre, nu se schimbă nimic.” (fragment descoperit de Eduard Lemny, martie 2012). În 
momentele când reușești să oprești, pentru scurt timp, goana aparent utilă, se insinuează întrebarea 
șerpoasă – oare se schimbă cu adevărat ceva?

Regăsiri. În data de 21 decembrie 2013, după ce abandonase de un an căutarea, considerând-o pierdută, o 
carte „oarecare” apărută la Humanitas în 2005 reajunge în posesia unui profesor de filosofie dintr-un mic 
orășel-târg, în metaprovincie. O deschide febril, pentru că în romanul  Zenobia sunt inserate mici știri 
decupate cine știe de unde, ori poate pur și simplu inventate, care fac deliciul unui adept al insolitului  
conținut  în  faptul  divers.  „Michel  Lottito,  în  vârstă  de  28  de  ani,  a  reușit  în  12  zile  să  mănânce în 
întregime o bicicletă în greutate de 7 kilograme.” „Plajele litoralului peruvian al Oceanului Pacific au fost 
invadate de uriașe meduze multicolore, smulse de furtuni din adâncuri.” „La Grenoble, Christian Schaller  
a fost atacat cu lovituri de karate de două femei care, după ce i-au luat actele și portofelul cu 800 franci,  
au dispărut, pe cât se pare cu o mașină în care se aflau doi bărbați.” „A fost replantat la locul său faimosul  
măslin al lui Platon care fusese dezrădăcinat de un autobuz. Specialiștii au confirmat că vârsta măslinului  
depășește 2500 de ani.” „La Cagliari (Italia) o familie cu 11 copii s-a retras de 15 ani în munți, trăind într-o  
peșteră.  Salvatore  Cossu,  de  53  de  ani,  coboară din când în  când numai  el,  în  localitățile  apropiate, 
interzicând restului familiei să facă această deplasare.” „Tribunalul din Bentong (Malaezia) a fost nevoit  
să-și întrerupă câteva zile activitatea datorită unei invazii de omizi care au ocupat literalmente întreaga 
clădire cățărându-se pe pereți, pe tavane, pe uși, pe ferestre, năpădind dușumelele și întregul mobilier. Au  
trebuit câteva zile până când milioanele de omizi să poată fi evacuate.” Lectura continuă și în prezent, la 
intervale de timp neregulate dar nesemnificative. Din când în când profesorul mărturisește că respectiva 
carte este singura care l-a scos temporar, pe o perioadă de câteva zile, de pe traseul obișnuit al perceperii  
realității, și o numește, cu respect însoțit de o ușoară frică, „unul dintre drogurile lucido-halucinogenice 
implacabile”.

Decretul  410  din anul  1959.  Decretul  410  este un document  legislativ de  tristă  amintire,  adoptat  de 
conducerea Marii Adunări Naționale, în ziua de 28 octombrie 1959. În fapt, documentul a vizat o „reformă  
monahală”, hotărâtă de Guvern, în mod independent față de Sinodul Bisericii Ortodoxe. Aplicarea acestui  
decret, între anii 1959-1964, prin forță și amenințări, constituie o perioadă de doliu pentru monahismul  
românesc și pentru Biserică. Forțele politice comuniste au disprețuit monahismul încă din anul 1948, ele 
văzând în mănăstiri un potențial refugiu pentru revoluționari, precum și un însemnat focar de credință și 
libertate națională, lucruri care nu puteau fi tolerate de un regim politic ateu. Securitatea se va raporta la 
călugări ca la o „armată neagră”, numindu-i pe aceștia „ciorile din Carpați”. Pe la sfârșitul anului 1958,  
sub influența comuniștilor, Departamentul Cultelor va elabora un nou regulament pentru viața monahală. 
Printre  noile  restructurări,  se  hotăra  și  interzicerea primirii  în mănăstiri  a  următoarelor  categorii  de 
persoane: minori, tineri fără șapte clase, condamnați de drept comun, precum și condamnați pe motive 
politice.  La  rândul  lor,  din pricina lipsei de viețuitori,  unele dintre mănăstiri  urmau a fi  închise,  ori  
folosite în alt scop. Imediat ce a fost posibil, după căderea regimului comunist, Biserica Ortodoxă a făcut  
repetate demersuri pentru abrogarea Decretului 410 din anul 1959, prima intervenție pentru reînființarea 
mănăstirilor închise abuziv având loc în data de 24 ianuarie 1990. Constituția României, emisă în anul 
1991,  afirmă autonomia internă a cultelor religioase (articolul 29,  aliniatul 5).  Intervenția patriarhului 
Teoctist către Ministerul Culturii și Cultelor, din data de 16 august 2001, a stat la baza anulării Decretului 
410 din anul 1959, anulare oficializată prin Legea 178 din anul 2002. (extras de pe stiri.botosani.ro) Prima 
reacție este, din punctul de vedere al sentimentelor generate, foarte apropiată de cea a unor distincte 
persoane care frecventează și trăiesc pe facebook: Ooo eM Gee! De apreciat că BOR-ul a avut o reacție  
spontană în 24 ianuarie 1990, dar de ce au trecut 12 ani până să avem parte de o anulare „oficializată”?
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APELPISÍE, apelpisii, s.f. (Înv.) Stare de 
deznădejde, de disperare sau de exasperare.  
Din ngr. apelpisia. Sursa: DEX ʼ09 (2009)

„apelpisia (el.) Deznedejduirea, scăparea a toată 
nedejdea.
neisțelit (slov.) Netămăduit, nevindecat, lucru 
carile nu poate avea leac.
onirocrit (el.) Izbînditoriu de vise.”
(Dimitrie Cantemir, „Scara a numerelor și 
cuvintelor sreine tîlcuitoare”, în Istoria ieroglifică 
(1705) , Editura Minerva, București, 1997)

BOLÉȘNIȚĂ, boleșnițe, s.  f.  (Pop.)  Boală 
molipsitoare  (nu  prea  gravă).  ♦  Epidemie, 
epizootie,  molimă,  boleaznă,  boliște.  — Din 
bg.boleštnica. Sursa: DEX ʼ09 (2009) 

„Melancolia este boleșnița mea. Mai cu motive și 
– de cele mai multe ori – fără motive, mă apucă 
afaniseala,  adînca  melancolie  și  tînjirea  despre 
sensul universului, despre semnificația destinului, 
despre  slăbiciunea  omului,  despre  adînca  lui 
depravare,  despre  lipsa  lui  de  semnificație.  Un 
animal  din  familia  castorilor:  face  casă,  are 
nevoie de apă și – uneori – de verdeață.” (Petre 
Pandrea,  „Pomul  vieții”,  în  Eseuri,  Editura 
Minerva, București, 1971)

„Ultimii douăzeci de ani au însemnat un regres fantastic pentru limba română vorbită. Și când spun 
fantastic zic fantastic în rău. Am ajuns să vorbim jumătate în engleză, jumătate în limbaj de cartier. Sau cel 
puțin asta e percepția mea, în condițiile în care am un palier extrem de variat de oameni cu care 
interacționez, grație muncii și mai ales pasiunilor din ultima vreme. De fapt toți suferim de noi înșine, de 
când cu feisbucul ăsta nenorocit, care a ajuns să ne transforme puținele comentarii pe care le scriam în niște 
impersonale și clișeistice apăsări de buton. Dăm like când moare cutare artist. Chiar nu vi se pare aiurea? O 
să îmi fac un obicei din a scrie pe blog de acum încolo cuvinte și expresii frumoase ale limbii române, care 
cel puțin mie îmi dau sentimentul folosirii unei limbi vii, pe cât de latină pe atât de mlădie și unduioasă 
urechilor.” (Doru Panaitescu (http://www.dorupanaitescu.ro/cuvinte-ciudate-cuvinte-uitate.html))
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MAZÁC  adj. v. jegos, mânjit, murdar, negru, nespălat, 
pătat, răpănos, slinos, soios. Sursa: Sinonime (2002)

Teoria Mazacismului  (august 2010).  Mazacul este Omul fără 
Estetică. Neavând o Estetică nu poate avea Etică. Ori fără 
Estetică și Etică nu dobândești viziunea locului tău în ființă, 
devii un debusolat istoric, un versatil lipsit de fundament și un 
individ care cultivă în schimbul dimensiunii religioase preju-
decată și superstițiile.  Prin Estetică înțeleg o Metodă de a 
stăpâni și ordonă înconjurătorul. Prin Etică înțeleg o Voință de 
Cunoaștere și credința că la capătul ei putem poposi fericiți. 
Românii nu au priceput că o cultură mare se naște dintr-un și 
mai mare dispreț față de ceea ce este mic, imperfect și lipsit de 
originalitate. S-a spus că românii sunt singurul popor super-
ortodox fără sfinți. Și atunci l-au trecut în calendarul bisericesc 
pe unul dintre cei mai desfrânați domnitori. Ce mai poți spune? 
Se mai poate spune că poporul care nu a dat nici un sfânt nu a 
dat nici un filosof. Și este adevărat. Românii nu au dat încă nici 
un filosof mare și nici măcar un laureat Nobel. Aici trăim în 
regiunea deteriorată a ființării - meontologia - unde îi sunt 
proprii greșitul, stricatul, imperfecțiunea, neterminatul, lăsatul 
în derivă, grosolanul, părăsitul, falsul, slugărnicia și amețeala 
mai mult sau mai puțin alcoolică. Totul arată a lipsă de Metodă, 
o dezbinare rațională tradusă prin lipsă-de-învăț-din-greșeli-
trecute, o Voință de Neaplicare feroce, o mulțumire cu Foarte 
Puținătatea. Noi știm de la strămoșii noștri romanii, că cei ce se 
mulțumesc cu puțin sunt oameni mici, lipsiți de spiritualitate 
înaltă, cei care au cu Ființa doar „relații de serviciu”. Lipsiți de 
tradiție în orice vezi cu ochiul liber și bazându-se pe o 
inteligență de dresaj, românii se dovedesc impostori chiar și 
atunci când imită culturi străine. Importul devine astfel nesigur 
și imposibil de carieră, deoarece nu e chiar o imitație - care 
reclamă oarecare participare la lucrul în chestiune - ci o copiere 
simplă, un calc anistoric neinteligibil. De se să avem instituții 
sau organizare politică democratică dacă ne e mai la îndemână 
să afurisim dușmanul în biserică, să-l blestemăm, să mituim și 
să ne continuăm insolent drumul somnambulic prin istorie? 
Exemplificările din orice urbe românească sunt clarificatoare 
pentru orice om cu judecată trecut de 30 de ani căruia detaliile 
nu-i mai scapă și nu mai reușesc să-i inducă eroarea.  În fond, 
mazacii sunt cei impuri care nu au acces la Forme și în plus le 
contestă asta și celorlalți. Ei, mazacii sunt gălăgioșii lipsiți de 
meticulozitate, precizie și armonie internă; niște năuci care 
ocupă o geografie insalubră traversată în tăcere de Gândirea 
Altora.

© foto articol Bogdan Grigore



Noblețea obligă... (mai 2013).
Am asistat  nevăzut la o discuție între aristocrații  județului meu, pe când pedalam în pădurea tânără 
numită Rediu: ⌂ Primul a luat cuvântul - marchizul de Corni - și l-a dat mai departe. Ducesa de Săveni și 
Coțușca s-a plâns invitaților pădurii că Reiner Rilke a plecat foarte nemulțumit din conacul ei deoarece 
auzea în fiecare seară scripcarul satului cum cântă fals din Elegiile duineze. Baronul de Pomârla cânta în  
fiecare miez de noapte la spineta japoneză muzică poporană românească. Săndel, viconte de Darabani și  
conte de Fundu Moldovei, îl sfătuia să renunțe deoarece țăranii s-ar putea răscula din nou ca la 907.  ⌂ 
Deoparte, râdea doamna de Brăești: ea se culca în fiecare seară cu câte un pălimar ortodox și a doua zi îl  
pâra soldaților din urbe; căpitanul mușchetarilor încartiruiți la Tulbureni îi era fidel și executa pălimarii 
care treceau prin patul cinstitei cocoane. ⌂ Câinii urlau a pustiu, pădurea se înmiresma și se înverzea, eu 
treceam mai departe. Am zărit adunați în jurul unui butoi cu bere cu grătar și câteva rude franceze.  
Astfel, conetabilul de Paris primit în rândul aristocrației locale se numea acum și conetabil de Poiană, 
Stăuceni  și  Zosin.  Cățelul  madamei  de  Montespan fu  uns  cu pe toată  blana  cu  alifie  de  pandișpan. 
Delfinul Franței înota într-un bazin cu apă curată de la stația de epurare a ducatului B. Câțiva pași mai  
încolo, câțiva paji învățau să tragă la LSD... ⌂ Treptat s-a lăsat seara și soarele în loc să apună în Statele 
Unite ale Americii a căzut mai aproape, cam prin Cehia, așa că nu am mai văzut nimic și mi-am văzut de  
treaba mea.

Detaliu de aprilie (2013). Am văzut pe stradă și am înțeles fulgerător: o fată purta un maiou larg și foarte  
subțire dezgolindu-i claviculele, brațele până sus și omoplații. Ea a indicat ceva cu dreapta și și-a pus în 
mișcare humerusul, centura scapulei dezvelind puțin din partea superioară a toraxului; am întrevăzut clar 
în acel gest carnația tinerei femei acoperind oasele precum figurile înmuiate de valuri în nisipul deșertic  
al plajei...
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Sala de așteptare (octombrie 2012). Mă întorceam de la serviciu și am văzut în locul magazinului de 
calculatoare din colț cu Agenția Tarom, vitrina goală. Câteva scaune stăteau de-a lungul pereților, 
scaune destul de solide, iar în restul încăperii nu era absolut nimic. Vitrinele erau despuiate de absolut 
orice obiect care ar putea atrage atenția. M-a cuprins un sentiment straniu; din afară se părea că nu e 
mare lucru, însă atunci când îmi apropiam fruntea de geamurile magazinului, ceva inexplicabil, ca un 
frison, mă străbătea de la ceafă până în tălpi. ⌂ A doua săptămână am început să-mi pun întrebarea 
dacă nu se înființează în acel loc o nouă afacere. De fiecare dată când treceam pe acolo scaunele  
stăteau zăvorâte în tăcerea lor, parcă așteptând. ⌂ Trecură mai multe săptămâni și veni vara. Trecu 
vara.  ⌂ Primele frunze, de un galben strălucitor și atât de gras încât reflectau amurgul, mă atraseră 
către Magazinul Tăcerii, cum îi spuneam eu, și îmi veni gândul că poate ar trebui să apăs pe clanță și  
să intru. ⌂ Nici acum nu știu de ce am intrat. Prin tăcerea densă de acolo abia mi-am croit drum către 
scaunul  apropiat.  Deci  așa  se  simte  așteptarea...  iar  cel  care  așteaptă  așa  se  simte:  greu,  ostenit,  
învins...

Miel la cuptor, cu ficați de potârniche în sos de caramel, cu garnitură de sparanghel și trufe negre  
(mai 2012). Am decis că azi a sosit momentul să-mi ofer un regal culinar: ceva franțuzesc, rafinat, de  
nu-mă-uita...  ⌂ Am căutat rețeta pe net apoi mi-am cumpărat ingredientele. Am spălat bine de tot  
sfecla roșie, am cojit-o,  am tăiat-o în bucățele, am turnat peste ea apă și am pus-o la foc mediu.  
Treptat apa se făcea sângerie, fierbea și aroma glycoridică invada casa...  ⌂ Când scobitorile intrau 
fără rezistență în bucățile zemoase din ceaun, am întrerupt focul și am lăsat minunea la răcit. După 
câteva ceasuri am pus-o în frigider. A doua zi se făcuse perfectă. ⌂ Mi-am pus o porție generoasă în 
farfurie; cuțitul și furculița parcă dansau într-un balet gastronomic de neuitat. Ce gustos era mielul cu 
aromă de caramel! Și ficățeii potârnichii împreună cu trufele îți lăsau gura apă! ⌂ Delikat essen.

Deh, sărbătorile... (decembrie 2011). Dacă ești protestant se spune că ai indicii clare ce te asigură că te 
afli printre favoriții lui Dumnezeu. Eu nu sunt protestant însă am găsit un astfel de indiciu. Voind să 
vorbesc la telefon am auzit o voce care mi-a spus că „mă aflu în perioada de grație”. Nu am mai  
întrebat în ale cui grații mă aflu. Mi-era de ajuns să știu aceasta...

Despre cum am făcut sex în Kaufland (octombrie 2011). E ultima zi de octombrie și o ceață gotică 
persistă de dimineață deasupra orașului. Este atât de rece încât ne putem vedea propria respirare ca  
un fum alb cum apare și cum dispare din fața ochilor. Locuitorii merg posomorâți. Nu toată lumea  
jubilează pe o astfel de vreme. Spiritul meu adoră să se hrănească într-o ambianță în care putrezi-
ciunea însoțește  desfrunzirea  maiestuoasă a arborilor.  Trebuie  să  mergi  grăbit  dacă nu vrei să te  
cuprindă frigul și să tragi până în fundul plămânilor grăsimea sățioasă a toamnei. Rețin flămând tot  
ce-mi iese înainte. Mozaicul socialist de pe peretele fostei Fabrici de In atrage pentru o clipă para 
amurgului. Se construiește un Carrefour pe locul fabricii însă de „arta comunistă” nu îndrăznesc încă  
să se lege. Bine că de prin tot orașul au scos din rădăcini toți copacii care au stat în calea noilor țevi  
ale CET-ului. Doar sunt mai importante „realizările epocii de aur” decât castanii și duzii cei prietenoși  
crescuți printre blocurile gri, proletare! Ciudată lume! Capitaliștii de carton se pare că nu se pricep 
deloc la artă.

Ich bin nicht von dieser Welt (aprilie 2010). O planetă trece pe lângă planeta Pământ și o întreabă:  
„Ce mai faci,  soro? Nu te-am văzut de milioane de ani!” „Nu prea bine...  Știi...  mi-au ieșit  Homo 
Sapiens...” „Nu te îngrijora, o să treacă! Am avut și eu!”

Feerie de iarnă (scrisă în colaborare cu fiul) (decembrie 2009). A fost odată ca niciodată o albină care 
dădea lapte. Stăpânul ei, Dino, o ținea numai în casă. Dino avea un prieten pe nume Aladin care cânta  
la nai. După o vreme, Aladin s-a săturat să mai cânte și a plecat la Dan. Acolo a primit un dar: un flaut  
fermecat. Cu el a vrăjit albina lui Dino să nu mai dea lapte ci miere. „Ești de acord cu asta?” a întrebat  
Aladin. „Da”, zise albinuța, apoi se răzgândi și spuse „Nu!”
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Ați văzut vreodată 2 câini certându-se pe un os? Toată mârâiala, părul zburlit și mușcatul? Păi... 
înlocuiți osul cu o pereche de pantofi Pittarello și nu veți ști dacă vă uitați la o luptă pentru 
supraviețuire sau la o scenă obișnuită din Iulius Mall.

Da, de acord, fetele iubesc cățelușii și pixurile roz cu blăniță și pene, și probabil ar plăti de 5 ori 
prețul unui produs doar pentru că are o etichetă jmekeră, dar știți ce iubesc fetele mai mult 
decât toate reducerile și tricourile Zara? Să se urască între ele. Exact. Să se urască. Fetele sunt 
programate să urască orice le poate declanșa nesiguranțele. Și eu am dreptul să spun asta, 
pentru că sunt fată și exact așa sunt.

Dacă o fată crede că îți stă bine părul, o să îți spună că îți stă bine părul? Doamne ferește! Ce fel 
de droguri folosești de îți vin idei de genul ăsta? Ce o să facă de fapt: o să se uite la părul tău 
toată noaptea, o să scrie statusuri pe Facebook despre părul tău, o să facă un curs de cosmetică, 
o să dea examenul ăla, o să își facă un credit la bancă, o să își deschidă un salon pe strada ta, o 
să îți pună fluturași în cutia poștală, și când o să te duci la salonul respectiv o să ți-l vopsească 
albastru și o să-și „scape” guma de mestecat în el. Gata, acum nu mai reprezinți o amenințare.

Când o fată o să aibă impresia că îl placi pe același băiat pe care îl place ea, nu o să-l invite 
undeva (ce Oscarul lui Dicaprio...), nu o să îți spună că îl place, nu o să caute pe altcineva (psss! 
unde suntem noi, în lumea normală?). Nu, nebuna o să vă facă poze, o să le lipească peste tot 
prin camera ei, o să le arate tuturor, cu mențiunea „omg, adică uită-te la ea, ce își închipuie că 
face, ce ar putea el să vadă vreodată la ea, e urâtă, și uite ce crăcănată e. Nici măcar nu o să 
menționez că abia are 100 de like-uri pe Facebook... e aproape invizibilă”. Apoi o să te 
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urmărească pe Facebook (în punctul ăsta a și uitat de ce te urăște), o să scrie comentarii 
răutăcioase la absolut tot ce postezi („La mulți ani părinților mei pentru cei 20 de ani de 
căsnicie: * “– „omg tu ai părinți dacă aș fi mama ta mi-ar fi rușine cu tine ce-i cu părul ăla de 
unde ți-ai luat pantofii de la pufuleți cu surprize”. „Abia am primit un cățeluș! Sunt atât de 
fericită!” – „OH EM GEE chiar trebuie să te lauzi cu potaia ta ah uite e mai frumoasă decât tine 
de fapt cred că respirația ei miroase la fel ca a ta”) și când o să fii în sfârșit într-o relație, o să îi 
trimită mesaje la fiecare 30 de secunde și o să fie, din întâmplare, oriunde o să ieși cu el.

Da, fetele sunt malefice. De fapt, fetele sunt diavolul însuși în pantofi cu toc și luciu de buze. Și 
partea cea mai proastă e că poți face o cruce să scapi de He-who-must-not-be-named (da, 
Voldemort), dar cum scapi de o fată care te urăște? Simplu. You don’t. Poți să porți la tine cruci 
de argint, icoane sfințite, moaște de pupat. Nu. Doar nu.

De fapt, singurul mod să stăvilești bestia e să îți porți cele mai bune tocuri (alea pe care poți să 
mergi fără să faci febră musculară la ceafă și să lăcrimezi un pic la fiecare pas) și să treci pe 
lângă ea fluturându-ți părul. Bine, vezi cum faci asta fără să cazi de pe tocuri, pentru că dacă 
faci asta, DAMN nu aș vrea să fiu în locul tău când o să citești statusurile despre evenimentul 
ăsta.

Deci... care e soluția? Soluția e conștientizarea, pentru că atunci când ne dăm seama cât de rele 
suntem, de fapt, facem un pas spre vindecare. Psss! vreau să îmi spuneți Dr. Seuss de acum 
înainte. Așa că pasați textul ăsta oricărei alte fete (subtil: „na, fă, citește”) – publicitate mascată 
– și data viitoare când vedeți o fată care arată bine, ce-ar fi să... um, să îi spuneți? Arătați-i că 
nu a stat 3 ore în fața oglinzii degeaba. Că nu dă 40 de lei pe lună, să se înece în propria-i 
transpirație la sală, și că au meritat toate scrântirile provocate de tocurile de 15.

a lsografia

  © foto articol Bogdan Grigore



DISCLAIMER: Nu generalizez și nici nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu 
încurajez poreclirea sau insultarea profesorilor (cough cough). Orice 

asemănare cu profesorii școlii noastre sunt pur întâmplătoare (cough cough 
Doamne). Niciun profesor nu a fost rănit în crearea acestui material.
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Fostul profesor. Acest profesor a terminat cu făcutul 
pe profesorul cu muuult timp în urmă. Cam pe vremea 
dinozaurilor, sau când au început copiii să fie 
nesimțiți. Acest profesor vine la ore cu ATÂTA chef 
de viață, încât până și Minunata Prințesă a Veseliei de 
pe Tărâmul Fericirii și-ar tăia venele după o oră cu 
dumnealui. Imediat ce s-a așezat la catedră, elevii 
dispar și urmează o altă oră de chin și de reproșuri de 
tipul: de ce nu m-am făcut eu brutar... Ce ne dă acest 
profesor de făcut? Simplu. Să ne prefacem că nu 
existăm. Exact. „Andrei, îți jur, dacă mai scoți un 
zgomot o să te las cori... oh, Doamne, nu... dacă mai 
scoți un zgomot o să vorbesc cu alți profesori, să te 
lase corigent la alte materii, pentru că dacă o să fiu 
nevoit să te văd și la vară, o să beau acid “

Profesorul de limbi străine. Acel profesor care  NU o 
să accepte nici în ruptul capului să vorbești românește 
la ora lui. Dialogurile cu dumnealui decurg cam așa: 
„Domnule profesor, pot să merg până la ba..?“ „En 
francais, s’il te plaît!“ „Dar, domnule profesor, nu știu 
cum să...“ „Mademoiselle, en francais S’IL TE PLAÎT“ 
„Um... oui... j’ai besoin... aller... pipi“. De asemenea, e 
acel profesor care nu o să te învețe vreodată  cum să 
spui ceva folositor în limba respectivă. Ok, o să merg 
în Franța. Trebuie să vorbesc despre creșterea sala-
riilor? Nicio problemă. „Aujourd’hui, le premier mi-
nistre a annonce l’augmentation de salaires avec 20%“. 
KABOOM.  Dar când  o să  fiu  atacată  pe  stradă și 
un polițist cu beretă o să mă întrebe „QU’EST QUE 
C’EST?“, tot ce o să pot eu spune o să fie „Mercredi, 
passe compose, un petit poisson, ALOUETTE JE TE 
PLUMERAI“.
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Mâncătorul de copii. Țelul principal al acestui profesor e 
să își facă elevii să se simtă mizerabil, ca să se simtă mai 
bine în legătură cu viața sa pierdută, cu ridurile de pe 
față și cu faptul că nu are un soț/o soție. Adoră să țină 
discursuri lungi în care să vă amintească fiecăruia cum 
ați picat la ultimul test, și forma sa preferată de artă e 
desenarea notei 3 în catalog. Da, artă, pentru că pune 
note mici cu atâta plăcere încât îi ia câte un sfert de oră 
pe notă, doar ca să se asigure că 2-ul are codița perfect 
aliniată și 3-ul e perfect simetric.

Profesorul „de gașcă“. Acesta este profesorul care nu o să 
se sfiască să vorbească urât de față cu elevii (pentru că 
nu mai are impresia că toată lumea o să arunce în el cu 
pietre dacă o face), profesorul cu simțul umorului, și care 
pune note mari no matter what. Acest profesor nu se 
supără dacă întârzii, știe să explice ceea ce predă ca să 
înțeleagă oricine, și îl puteți găsi în dicționar în aceeași 
categorie cu sirenă și centaur.

Profesorul care nu are bani de psiholog. El/ ea vine de 
obicei la școală ca să se plângă de problemele de acasă, 
pentru că, după cum sugerează și titlul, nu are bani de 
terapie. O oră cu acest profesor va fi 12% materie 
propriu-zisă și 88% povești despre copiii lui care au 
crescut și au plecat de acasă, sau călătoriile cu soțul/ 
soția, pe vremea când scânteia  încă exista. Cum te 
împaci cu profesorul ăsta? Nu o faci. Notele o să apară 
singure, la sfârșitul semestrului, și o să reflecte gradul de 
atenție pe care l-ai arătat cât profesorul în cauză expunea 
numele celor 23 de pisici.

Profesorul pe care dacă îl ai, God have mercy on your 
soul. Vorbesc aici despre acel profesor care are o putere 
specială, supraumană. Are puterea să îți facă creierul să 
se topească, axonii neuronilor să se înnoade și ochii să 
dezvolte strabism. O oră cu acest profesor e echivalentul 
unei săptămâni de întrebări de genul „cum merge 
școala?“ la o întrunire de familie, un film despre hobby-
urile amibei, sau o demonstrație de tricotat. Felul în care 
relatează faptele te face să uiți că există fericire în lume, 
sau că oră în cauză se va termina vreodată. De obicei, 
ocupă posturi care îi fac munca și mai ușoară, de genul... 
profesor de tehnologică. Hm, felul în care un astfel de 
profesor vă va vorbi despre instalarea țevilor vă vor face 
să vă doriți să priviți cum se usucă vopseaua pe pereți.
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Dan Adomnicăi
București

FIRAVE
de Victor Bilciurescu

„Gestul e în edevăr rar și neprețuit: să scrii singur, cu li-
tere roșii, în fruntea volumului pe care lʼai zămislit: firave! 
După cîte știm firav înseamnă slăbuț, subțirel, răsfirat.

Această sinceră taxare a operei de către însuși autorul ei 
e de admirat, e chiar mișcătoare, am putea zice.

Să ne îngădue însă D.Bilciurescu o mică îndreptare: vo-
lumul nu e «firav, slăbuț», e slab, slab rău, Dle Bilciurescu; 
«subțirel», iarăși, din nenorocire nu-i, e destul de groscior.

Numai cît, eroismul unui gest ca acela al Dlui Bilciures-
cu, nʼare nimic a face cu arta, adică mai bine zis are a face, 
în tot ce poate fi mai rău: o jignește, o coboară, o discredi-
tează, de vreme ce îl face să scrie în capul volumului că e 
prost, dar totuși să-l pună în circulație, în biata noastră 
piață literară, care tot așteaptă, așteaptă ca un arestat pre-
ventiv, noua literatură.

© foto background Sevastian Popovici
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La urma urmei dacă D.Bilciurescu ține atîta să 
publice, dacă are un atît de sincer discernămînt auto-
critic, încît vede singur că produce lucruri «firave», 
de ce nu încearcă o cupă de hidroterapie intelectuală, 
să se înzdrăvenească, sau ceva mai simplu: să tipă-
rească pentru dînsul, pentru familie și un cerc «res-
trîns dar select» de admiratori.

Ne-ar fi scutit astfel o bună bucată din bietul nos-
tru timp, pierdut cu citirea celor 219 pagini.

A, dar poate D.Bilciurescu, a vrut să înțeleagă prin 
firav ceva delicat, fragil, voind să poetizeze culegerea 
sa de schițe și nuvele, să se refere la însușirea lor de 
a reprezenta momente de viață și tipuri delicate,  iar 
nici de cum la calitatea lor literară!

Atunci, nu ne rămîne altceva de făcut, decît să re-
tractăm cuvintele de admirație pentru mișcătorul său 
gest, rămas o simplă iluzie a noastră și să ne îngă-
duim a arăta noi, Dlui Bilciurescu, dece producția 
Dsale e firavă, în înțelesul nostru, nu al dumnealui.

O facem din datorie față de higena literară a 
acestei țări și nici decum din cine știe ce importanță 
pe care am da-o Dlui Bilciurescu.

O însușire care la oamenii de talent, devine cali-
tate: variația inspirației  în creare, la D.Bilciurescu, 
nʼare decît nefericitul efect de a pune și mai mult în 
evidență feluritele nuanțe în care poate apărea, to-
tala  lipsă de talent.  Cartea Dsale ar fi prin urmare, 
un fel de «variație pe temă a literaturei».

Iată bunăoară, o schiță «de impresii», îi zice O 
oglindire. Cu arta unei fete de pension D.Bilciurescu 
zugrăvește o priveliște de toamnă iar întrʼo odaie un 
tip oarecare, în amintirea căruia trec, fără nici o nor-
mă de analiză ori expresivitate, crîmpeie de trecut, ca 
o listă de bucate: la 6 ani, la 13, la 15, la 25,  iată-l la 
50 și schița e gata!

Și așa mai departe: D.Bilciurescu ne oferă o 
întreagă gamă de «firave»: o nuvelă Iecuța pe care ar 
putea-o semna o spălătoreasă, altele a căror paterni-
tate poate fi revendicată cu fală de niscaiva elevi de 
curs inferior, ba chiar o „dramatică” încercare,  Ispă-
șirea care poate fi un «program» de cinematograf cu 
rezumatul respectiv, al filmului...

Și editorii imprimă, publicul citește...”
V. Rugă

Mai puțină complezență parcă în scrierile vremii. Și 
după răsfoirea  paginilor ce evocă chiar pulsul acelei 
societăți, găsesc fascinante exprimarea, umorul, spiritul 
critic într-o limbă română nealterată încă. Literară, 
artistică, socială este subtitlul revistei. Literară este prin 
definiție. Impresia primă este de manifest al unei lumi 
prin excelență literară. Artistică o face exprimarea 
aleasă și diversitatea culturală, socială prin rezonanța 
oamenilor de stat menționați, ironizați sau lăudați: dl 
Titulescu, Vintilă Brătianu, Tache Ionescu...



Suntem în situația fericită de a vorbi lumii despre noi, în 
cele câteva rânduri alocate aici. Ce e mai important, până 
la urmă, retrospectiv? Faptul că ne-am întâlnit, desigur și 
că ne place ceea ce facem, și că începe să fie din ce în ce 
mai  bine.  Au  fost  momente  grele:  lipsa  banilor  pentru 
print, ghinioane (teribile la propriu) atunci când eram pe 
punctul de a realiza unele activități,  probleme de comu-
nicare  (atât  între  noi  cât  și  cu  universul  înconjurător), 
orgolii,  invidii,  momente în  care ignoranța sau lenea au 
triumfat. Tragem linie și păstrăm lucrurile frumoase: jocu-
rile  de  popa-prostu  în  redacție  (cu  pedepsele  scrise  pe 
bilețele), micile noastre excursii cu scop cultural sau nu, 
primele interviuri  bune, primele rubrici  permanente,  îm-
blânzirea programelor de editare, recunoașterea din partea 
celor  generoși,  surpriza  celor  care  primeau  revista,  in-
teresul cultural al semenilor etc. etc. etc. Va bene.
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REVISTELE ȘCOLARE LAUREATE ÎN 2013

Juriul format din: Romina Surugiu (conf. univ. Dr. Facultatea de 
Jurnalism, președinte), Lucia Minchevici (profesor  Școala nr. 194 

„Marin Sorescu”), Mariana Lupu (profesor C.N. O. Onicescu), Oana 
Anghel (jurnalist Facultatea de Jurnalism), Cristina Vasiliu 

(profesor Palatul Național al Copiilor secretar) a decis acordarea 
Titlului de Laureat următoarelor reviste (ciclul liceu):

1. Alecart – C.N. de Artă O. Băncilă – Iași (493 p.)  
2. Murmurul Jilțului – C.N. Tehn. – Mătăsari, Gorj (488 p.)
3. Corolar -  Col. C. Negruzzi – Iași (484 p.)

4. Als Ob – Lic. Tehn. N. Iorga – Negrești, Vaslui (479 p.)
5. Ecou – Col. Comer. V. Madgearu – Tg. Jiu (476 p.)
6. Mozaic Art – Lic Teor. M. Sadoveanu – București (475 p.)
7. Eiffel – Lic. Teor. Al. I. Cuza – București (474 p.)
8. Adobiograființa - C.N. C. Hogaș – P. Neamț (467 p.)
9. LZR – C.N. Gh. Lazăr – București (462 p.) 
10. Viitorul verde – C.N.L. Z. Golescu – Pitești (461 p.)
11. European Fragrances – C.N. Iași (460 p.)
12. Tehno-zoom – Lic. Tehn. V. Sav – Roman, Neamț (458 p.)
13. Armonii – Lic. de Arte M. Sterian – Buzău (457 p.)
14. Năzuințe – C.N. Șt. Velovan – Craiova (457 p.)
15. F.B. – C.N. Frații Buzești – Craiova (455 p.)
16. Spre lumină – C.N. Iași (454 p.)
17. Automatic condei – Lic. de Inf. T. Popoviciu – Cluj-Napoca (454 p.)
18. Liceeni în dungi – C.N. C. Negri – Galați (452 p.)
19. Zări alb astre – C.N. Mircea cel Bătrân – Constanța (451 p.)
20. Acta Historica – Lic. Teor. M. Sadoveanu – București (450 p.)
21. Aspirații literare – Col. Dobrogean  S. Haret – Tulcea (450 p.)
22. Joc secund – C.N. Ștefan cel Mare – Suceava (449 p.)
23. Noi – Col. de Artă C. Porumbescu – Suceava (447 p.)
24. Arte – Lic. de Arte M. Sorescu – Craiova (446 p.)
25. Tinere speranțe – C.N. A. Iancu – Brad, Hunedoara (445 p.)
26. Dor de cuvânt – C.N. Z. Golescu – Pitești (443 p.)
27. Ani de liceu – Col. Comerc. Carol I – Constanța (443 p.)
28. Viziuni – C.N. B.P. Hasdeu – Buzău (440 p.)
29. Torna, torna, fratre! – Lic. Spec. Buzău (439 p.)
30. Noi – Lic. Teor. A. Iancu – Cluj-Napoc (439 p.)
31. Revista noastră – C.N. Nicu Gane – Fălticeni, Suceava (438 p.)
32. Verba volant – Lic. Tehn. Roșia Jiu – Fărcășești, Gorj (436 p.)
33. School Age – C.N. B.P. Hasdeu – Buzău (433 p.)
34. Aripi altfel – C.N. V. Alecsandri – Galați (433 p.)
35. Ego – C.N. de Info. T. Lalescu – Hunedoara (433 p.)
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La faza finală au ajuns, la ciclul liceal, peste 100 de reviste din toată țara, în urma calificării de la faza 
județeană. Dintre acestea doar 35 au fost laureate. ALS OB ocupă poziția a patra, cu 479 de puncte (dintr-

un maxim de 500), după cum se observă în lista de mai jos. Un detaliu statistic interesant: în județul 
Vaslui s-au înscris 8 reviste la faza județeană, dintre care doar 3 au îndeplinit baremele pentru națională. 

La faza județeană în Suceava au participat peste 40 de reviste. S-ar părea că în județul nostru lemnul 
pentru hârtie se găsește mai greu. N-avem vreo vină, doar știm toți că Suceava e un județ forestier! 

Imaginile de mai sus sunt de la 
Tabăra Națională de Reviste Școlare 

și Jurnalistică Muncel (22-27 iunie 
2013), unde ar fi trebuit să fim 

prezenți. Straniu, dar faxul-invitație 
de la București nu a fost descoperit 

decât spre sfârșitul taberei, deși a 
fost primit la inspectorat pe data de 
19. Nu am fost anunțați. Inspectorul 
de specialitate și-a exprimat părerile 

de rău, dar nimeni nu și-a asumat 
responsabilitatea, și nici nu am aflat 

cum a fost posibil așa ceva. 
Suferința redacției vizavi de această 

eroare umană va rămâne multă 
vreme vie. Nʼoublions jamais!

R
ev

is
ta

 r
ea

liz
at

ă 
cu

 m
at

er
ia

le
 a

le
 e

le
vi

lo
r 

pa
rt

ic
ip

an
ți

Juriul format din: Romina Surugiu (conf. univ. Dr. Facultatea de 
Jurnalism, președinte), Lucia Minchevici (profesor  Școala nr. 194 „Marin 

Sorescu”), Mariana Lupu (profesor C.N. O. Onicescu), Oana Anghel 
(jurnalist Facultatea de Jurnalism), Cristina Vasiliu (profesor Palatul 

Național al Copiilor secretar) a decis acordarea Titlului de Laureat 
următoarelor reviste (ciclul liceu):
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În cadrul primei ediții a Festivalului Internațional al Educației în 
România (FIE Iași), în data de 19 iunie 2013, liceul negreștean a fost 
prezent prin lansarea volumului de poezie în manieră avangardistă 
pe care vi l-am făcut cunoscut în numerele anterioare. La realizarea 
lui au contribuit 331 de elevi de la 13 clase. La lansare au participat, 
împreună cu coordonatorul volumului, 54 de elevi dintre cei 
implicați în realizarea cărții. Au fost prezenți și au luat cuvântul 
Liviu Antonesei (scriitor, publicist) și Gabriel Cheșcu (redactor-șef 
Editura Adenium), precum și graficienii autori de benzi desenate 
Alex Ciubotariu și Șerban Andreescu.

Volumul a fost lansat și la festivitatea de decernare a „Trofeului 
pentru Poezie Folkever”, în cadrul Festivalului Internațional de 
Muzică Folk și Poezie „Folkever” Siret-Cernăuți (28-30 iunie 2013).
De asemenea, a fost prezentat și în cadrul Festivalului Internațional 
de Poezie „Artgothica” - Sibiu 12-14 iulie 2013. La ambele 
evenimente și-a făcut simțită prezența și Revista Als Ob,  ca 
partener media.

Deoarece ultimul set de poeme din volum au fost create în 
săptămâna „Școala Altfel”, proiectul a fost înscris în concursul 
național de activități extracurriculare; s-a calificat la faza națională, 
clasându-se pe prima poziție în județ, la secțiunea „artistic”. La faza 
națională a cumulat pe platforma de votare un număr de 111 voturi, 
ocupând în final locul 9 (din 27 de proiecte calificate la aceeași 
secțiune).

Extras din Catalogul oficial FIE (pagina 54)



  



  

Anđelija Milaš

întrebări formulate
de redacția Als Ob

transcriere din format
audio: Adrian Chiroșcă
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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.



1. Tradițiile au pierdut foarte mult în fața tehnologiei. De ce 
credeți că s-a întâmplat asta?
2. Considerați că peste câteva sute de ani vor mai exista 
tradiții?
3. Până în momentul de față, v-ați plictisit vreodată de ceea 
ce faceți? Ați vrea să schimbați ceva?
4. Care considerați că ar fi modalitățile de a-i atrage din nou 
pe oameni spre tradiții?

Silvia Cozmîncă (împletituri din sfoară)

 Din cauza oamenilor s-a întâmplat, pentru că 
nu  știu  dacă  în  fața  tehnologiei  a  pierdut. 

Tradițiile au pierdut în fața kitschurilor care ne-
au invadat țara,  nu din cauza tehnologiei,  sub 
nici  o  formă.  Tehnologia  este  cu  treaba  ei, 
tradiția este cu treaba ei, dar pot fi și comple-
mentare la un moment dat,  pot să se și ajute. 
Pentru că tehnologia ajută acum tradiția într-un 
fel, că, de exemplu, olarii nu mai scot cu lopata 
lutul să și-l facă, au tot felul de mașini, de utilaje 
mecanizate  care  îi  ajută,  asta  nu înseamnă că 
tradiția  s-a  pierdut.  S-a  făcut  tot  cu  ajutorul 
tehnologiei, am văzut la Marginea când am fost 
la acele ateliere unde roata olarului avea curent 
electric  pentru  mânuirea  ei.  Deci  în  loc  să 
împingă olarul cu piciorul, împinge cu ajutorul 
unui motor electric. De fapt, tradiția se face cu 
mâna, pentru că olarul modelează cu mâna, nu 
cu piciorul. Deci tehnologia îl ajută pe meșterul 
popular.  Nu  din  cauza  tehnologiei  au  pierdut 
tradițiile, ci din cauza unor oameni care, zic eu, 

1
că nu întotdeauna sunt bineveniți în funcții de 
conducere  și  au  lăsat  să  ne  invadeze  țara  tot 
felul  de  kitschuri,  tot  felul  de  chinezisme,  tot 
felul  de  indienisme,  care  se  găsesc  acum  la 
grămadă  și  le  iei  la  kilogram,  și  sunt  date  pe 
post  de  lucruri  tradiționale.  Din  cauza  asta  a 
pierdut tradiția, nu de altceva.

Bineînțeles că vor exista. Eu întotdeauna am 
fost  optimistă  din  cauza asta  și,  pentru  că 

sunt  președinta  unei  asociații  de  meșteri 
populari  („Art  Meșteșugurile  Prutului”),  facem 
tot  ce  este  posibil  ca  această  tradiție  să  nu 
moară, prin organizarea de tabere pentru copii, 
de  ateliere  de  lucru,  prin  care  învățăm  și 
transmitem  tradiția  către  tânăra  generație. 
Obiectivul  principal  al  asociației  noastre  este 
acest  deziderat  al  transmiterii  tradiției  către 
tânăra generație și a promovării meșteșugurilor 
tradiționale românești.

2

Nu,  eu  în  meșteșugul  meu  nu  aș  vrea  să 
schimb nimic, dar meșteșugurile sunt supuse 

și ele creativității. Nu inventăm roata în primul 
rând, dar mai avem diverse adăugiri care de fapt 

3
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reprezintă  personalitatea  meșterului  popular. 
Tradiția  se  păstrează  în  sensul  că  fiecare 
meșteșug  folosește  o  anumită  simbolistică 
tradițională  populară.  Dar  această  simbolistică 
exprimată fie  prin  cioplitură în  lemn, fie  prin 
țesut,  își  pune  amprenta  pe  personalitatea 
meșterului  popular.  Nu  poți  să  spui  că  două 
linguri care au același desen, aceeași cioplitură, 
sunt la fel, pentru că și eu, și alții care suntem în 
breaslă  recunoaștem:  asta  e  lingura  făcută  la 
Fălticeni, de meșterul cutare, asta e lingura de la 

Suceava, asta e lingura de la Iași, chiar dacă are 
același desen.

Prin târgurile cum este acesta, care este unul 
foarte  curat,  și  când  spunem  târg  foarte 

curat,  înseamnă  târg  în  care  să  nu  aibă  loc 
comercianții  și  kitschuriștii.  Dacă  târgul  este 
curat,  și  asta  depinde  numai  de  organizatori, 
atunci oamenii care vin pe aici și văd ce facem, 
văd că asta este artă populară autentică și sunt 
obiecte  tradiționale  și  nu  sunt  făcături 
cumpărate din Europa sau din altă parte.

4
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Gheorghe Boancă (prelucrarea lemnului)

În  primul  rând  a  apărut  Al  doilea  Război 
Mondial. Al doilea Război Mondial a venit cu 

valul  comunismului.  A  lichidat  proprietatea 
privată, deci a venit „colhozul”, cum se spune la 
ruși și la noi s-a spus „colectiv”. Deposedându-l 
pe țăran de pământ, l-au obligat să își caute de 
lucru și a plecat de la țară la oraș. S-a făcut in-
dustrializarea țării, în timpul răposatului Nico-
lae,  pe  care  toată  lumea  îl  judecă  așa  cum îl 
judecă, dar totuși a făcut ceva. Apoi a venit re-
voluția, sau cum îi spunea tot răposatul: „lovi-
tura de stat”, și le-a dat pământul înapoi, dar nu 
au mai avut nici car, nici boi, nici tractoare să îl  
lucreze. Apoi,  cei care sunt acum la putere au 
vândut industria la fier vechi, cei care au urmat 
de la Ceaușescu încoace i-au fugărit și pe țărani 
și  pe orășeni peste granițe.  Acolo trăiesc și  ei 
cum pot,  nu  știu,  eu  nu  am fost  să  văd  cum 
trăiesc. Atunci cine să se mai ocupe de tradiție? 
Tradiția e în declin, care duce la terminarea ei.

1

În  cărți,  în  muzee.  Să  vă  dau un exemplu: 
Merg în  satul  Tungujei,  comuna Țibănești, 

județul Iași. Acolo era cel care a fost secretar de 
partid, un fel de rudă cu mine. Toate obiectele 
de  țesut,  de  scărmănat  lână,  erau  afară  lângă 
prispă ca să le pună pe foc.

2

Păi ce să aleg? Pe mine m-a ales Dumnezeu 
să fac tablouri, deci să pictez, să sculptez, să 

scriu  proză,  poezie,  și  am un manual  scris  de 
baladă și încă unul de poezie care e neterminat. 
Ce să mai fac pentru că nu mai am timp?

3

În  primul  rând  autoritățile,  de  sus  și  până 
jos,  deci  de  la  București  până  la  ultimul 

sătuc,  ar  trebui  să înființeze  la  sate un fel  de 
mini-muzee ale tradițiilor, unde să adune toate 
ciuveicile, măcar acelea să rămână, nu să ajungă 
la  fier  vechi.  Plugul  care  era  tras  de  boi  l-au 
topit, și multe lucruri de genul ăsta ajung unde 
nu  trebuie.  Ce  fac  ăștia  care  încasează  banii? 
Vor numai să bifeze acolo că a avut loc manifes-
tarea, pentru niște fonduri, pentru niște posturi, 
adică să aibă serviciu, pe când ei nu fac nimic. 
Fiecare comună are câte o babă care a tors, sau 
mai  toarce,  un  moșneag care  cântă  din  fluier 
sau  care  face  o  lingură.  Tradiția  nu-i  printre 
bișnițari, e pentru cei care lucrează, și ar trebui 
susținuți. Face oale, dar lui îi trebuie lemne sau 
ce îi mai trebuie să facă un foc, să le poată arde. 
Sau  dacă  face  linguri,  îi  trebuie  lemne,  și  nu 
oricare lemne, esență care nu crapă.

4
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Ioan Măric (pictură naivă)

E clar că tradițiile au început să dispară. Erau 
înainte meșteșuguri care azi au cam dispărut: 

dulgherie,  cojocărit,  țesături.  Pe  zi  ce  trece 
lumea  pleacă  în  străinătate,  li  s-au  urcat 
gărgăunii la cap sau nu le mai ajungi cu prăjina 
la nas. Și ei cred că dacă vin cu ceva de acolo, 
vin  cu  ceva  nou.  Nu,  se  strică  tot,  se  pierd 
tradițiile  și  obiceiurile.  Rolul  nostru,  al 

1

meșterilor populari este de a păstra rădăcinile și 
tradițiile noastre, de a duce mai departe tradiția 
noastră. Pe tineri încercăm să-i învățăm fiecare 
secret  în  parte.  La  târgul  acesta  vedem de  la 
curelărie  până  la  cojocărie.  Pe  vremuri  era 
Cântarea  României,  aveam  școli  populare  de 
artă, tinerii veneau cu cea mai mare plăcere – și 
acum sunt, dar ei nu mai vin cu plăcere. Și eu 
am învățat tot așa, am fost și operator cinema, 
instructor sportiv,  am avut  ce învăța.  Dacă ai 
tragere  de  inimă...  Fiecare  om se  naște  cu  un 
har,  că  Dumnezeu  îți  dă,  dar  în  traistă  nu-ți 
bagă; ai grijă să muncești că dacă nu muncești, 
nu faci nimic. Orice muncă faci, trebuie să pui 
suflet, să ai răspundere, ca să rămână ceva după 
tine. Destinul trebuie âinut într-un frâu, numai 
așa se păstrează tradițiile noastre.

Vor mai exista, și nu numai în cărți. Eu scriu 
despre arta naivă, am deja al patrulea volum, 

și sunt sigur că ea va rămâne, mai scriu și alții.  
Eu las o moștenire după mine, și sper să fie dusă 
mai departe, deși la mine în familie n-am avut 
pe nimeni să picteze, și nici după mine nu apare 
nimeni – nepoțeilor nu le place să picteze. Eu 
sunt  invitat  mereu  în  străinătate  pentru  a 
prezenta  și  coordona,  am  rezidență  de  artist 
(Bruxelles,  Strasbourg),  deși  nici  franceză,  nici 
engleză n-am avut unde învăța. Grupa mică am 
făcut-o cu orătăniile din ogradă, iar grupa mare 
cu  vacile  pe  islaz.  Odinioară  tradițiile  noastre 
erau  foarte  frumoase,  eu  singur  îmi  făceam 
buhaiul,  biciul  sau,  cum  erau...  urlăturile. 
Colindătorii din ziua de astăzi nu mai sunt ca 
altădată, aveau mai multă tragere de inimă.

2

Harul pe care mi l-a dat Dumnezeu vreau să-
l duc mai departe. N-am făcut din pictură o 

meserie, harul meu a fost un refugiu. Arta este 
un  refugiu.  Cine  face  pictură,  sculptură  sau 
altceva știe că este un fel de tratament. După ce 
termini o lucrare te ușurezi, te eliberezi de toată 
energia negativă pe care o ai.  Se  spune că  în 
artă  se vede și  starea omului,  dacă  lucrarea e 
mai  închisă  se vede că  atunci  era  încărcat  cu 
energie negativă.

3

De vină sunt cei de sus, că doar de la cap se 
împute peștele. De sus trebuie organizat, de 

făcut în școli ateliere de lucru manual, cum erau 
pe timpuri, copilul știa să coase, să împletească, 
să brodeze. Pe timpul meu se învățau și dansuri 
populare,  coruri.  Astăzi  au  năvălit  internetul, 
kitschul, chinezăria și tehnologia. E drept că are 
și ea rolul ei, dar ce-i prea mult strică.

4
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Zofotă Gheorghe (prelucrarea osului)

Pentru  că  tehnologia  a  ajuns  atât  de 
performantă.  De  exemplu,  pâinii  ii  pun 

amelioratori,ea crește ca un burete și este multă, 
dar de proastă calitate. În al doilea rând, la noi, 
la meseriași, un stâlp de altar de biserică, să îl  
facă  manual,  unui  sculptor  îi  trebuie  trei 
săptămâni. Acum au adus o mașină din străină-
tate,  bagă zece stâlpi  odată  și  în  cinci  minute 
sunt făcuți zece, atât este de performantă.

1

Nu, pentru că tineretul nu mai este interesat 
să vină să preia această meserie.2
Absolut,  aș  schimba.  Imediat  aș  aduce 
tineretul,  aș  face  din  nou  școlile 

profesionale, care erau atât de bune și se învăța 
meserie. Acum îl scoți din liceu și îi dai șomaj. 
Ce e asta?

3

Crearea de locuri de muncă foarte multe, ca 
să aibă unde. Și, imediat după înființarea lor, 

pregătirea oamenilor. În toate meseriile și toate 
domeniile.

4

Nucu Bența (prelucrarea lemnului)

Tradițiile  au  pierdut  în  fața  tehnologiei 
deoarece noi mai îmbunătățim tradițiile, dar 

alții le trag în jos pentru că fac comerț, comer-
cializează aceleași  obiecte,  pe  care le  cumpără 
din bazar, din piață, făcute de țigani, de români 
chiar. Noi îmbunătățim lingura, scăunelul, mă-
suța, deci abstractizăm puțin tradiția, o facem să 
fie  mai  estetică.  Filozofic  vorbind,  Coloana 
Infinitului dacă era făcută fără să fie lăsat ulti-
mul element neterminat,  era un kitsch. Așa și 
noi, încercăm să ieșim din kitsch, din rudimen-
tar, încercăm să îmbunătățim ceva în tradiție.

1

Nu vor  mai  fi,  pentru  că  toți  urmăresc  să 
facă  comerț.  Și  așa  la  târgurile  noastre  de 

meșteri sunt mulți comercianți care nu dau pro-
bă de lucru ca noi, meșterii autohtoni, care fa-
cem dintr-o bucată de lemn o lingură cu bărdița, 
dalta. Deci vor dispărea tradițiile, vă asigur.

2

Nu aș schimba, chiar dacă nu aș vinde ni-
mic, tot aș face o lingură, un scăunel, o mă-

suță, o etajeră sau o sculptură abstractă chiar, o 
pasăre  cu  aripile  întinse  sau  un  moșneag  cu 
mâinile mai mari care să simbolizeze forța mun-
cii lui.. Sincer, aș lucra în continuare.

3

Să-i educăm, să vină să le demonstrăm cum 
se lucrează, și cui îi place sculptura, dintr-o 

bucată  de  lemn să  dea  viață.  Adică  să  facă  o 
pasăre, un ou, sau să facă o cană dintr-un lemn. 
Să  facă  ceva.  Dar  toți  se  îndreaptă  spre  bani, 
suntem  în  lumea  masonică,  deci  banul 
controlează și nimeni nu mai are bucuria de a 
vedea  un  răsărit  de  soare  sau  să  facă  dintr-o 
bucată de lemn o cană care are de exemplu niște 
aripi, care parcă ar fi liliac.

4
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Emma Pavăl (cusături artizanale)

Este  mersul  firesc  al  lucrurilor.  Tot  timpul 
tradițiile  au  pierdut  în  fața  tehnologizării. 

Gândiți-vă că din secolul XV când a început era 
capitalistă, tradițiile pierd în fața tehnologizării. 
Numai că acum procesul este mai accelerat.

1

Bineînțeles. Nu vor mai fi însă tradițiile pe 
care le știm noi. Tradiția se creează. Tradiția 

este un element viu nu este o chestie moartă pe 
care  o  punem  în  muzee  și  o  admirăm  de  la 
distanță. Noi creăm tradiția. Și bineînțeles că va 
exista și atunci o tradiție, nu știm cum va arăta, 
dar va exista cu siguranță.

2

Nu  mă  plictisesc  de  ceea  ce  fac.  Nici  la 
servici, nici la cusut. Chiar aș vrea să am mai 

mult timp să fac chestia asta, dar nu am. E un 
hobby, îmi place foarte mult ceea ce fac și nu 
mă plictisesc, nu am cum.

3

Păstrarea  tradiției  ține  de  patriotism, 
patriotismul  ține  de  educație.  Totul  se 

rezumă la educație până la urmă, cei șapte ani 
de acasă. Educația este singura soluție. Educația 
solidă  și  educația  interdisciplinară,  educația 
completă, globală, politică.

4
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Cum știm fiecare  dintre  noi,  de  la  1  ianuarie 
2007 România  a  aderat  la  Uniunea Europeană și 
face eforturi pentru reafirmarea și păstrarea dem-
nității și identității naționale într-o Românie euro-
peană.

Identitatea și demnitatea românilor din țară sau 
de  peste  hotare  sunt  în  suferință;  s-a  deteriorat 
imaginea României în lume. De aceea, sunt nece-
sare  condiții  efective  pentru  ca  România  să  se 
poată  afirma  în  mod  egal  alături  de  celelalte 
națiuni europene. Pentru a fi competitivi pe plan 
european trebuie să  promovăm brandurile  națio-
nale sau regionale, ceea ce avem. Există însă peri-
colul de a distruge orice formă de brand național 
prin globalizare. Și totuși trebuie să ne promovăm 
continuu valorile.

Este absolut necesar să fie cunoscute și învățate 
de  către  tineri  obiceiurile  și  tradițiile  populare 
locale,  această  cunoaștere  venind în  sprijinul  în-
drăgirii  de  către  ei  a  localității  natale,  a  culturii 
noastre populare. Ei înșiși pot deveni purtătorii de 
mâine ai acestor obiceiuri și tradiții.

Din  păcate,  ne  confruntăm  cu  o  invazie  de 
lucruri contrafăcute de la... dar să nu dăm nume ci 
doar să ne limităm a spune că sunt lucruri de peste 
granițele  țării  noastre,  lucruri  ce  fac  parte  din 
categoria  kitsch-ului.  Se  pune  întrebarea:  De  ce 
străinii primesc cu multă bucurie lucrurile noastre 
autentice (pe care le, „plantează” la loc de cinste în 
casele lor),  iar noi le  ignorăm cu bună știință în 
favoarea kitsch-lui? Dar, precum spunea avocatul 
Farfuridi în O scrisoare pierdută a lui Caragiale, tot 
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Dan Horgan
meșter popular

Olăritul reprezintă o activitate meșteșugărească specializată prin posedarea unor 
procedee tehnice de modelare a argilei în scopul obținerii diverselor produse de ceramică, 
care sunt utilizate în gospodărie.  Ceramica populară prezintă un vast repertoriu de forme 
și ornamente, determinate de tehnicile de lucru, cât și de utilizarea pieselor adaptate 
diferitelor necesități casnice.

De obicei, vasele sunt realizate (fasonate) cu ajutorul roții olarului. În timpul lucrului, 
olarul își înmoaie mereu mâinile în apă pentru ca degetele să nu i se lipească de lut și 
totodată pentru a șlefui suprafața. Prin uscare se îndepărtează apa din timpul fasonării, se 
întărește vasul și se face oarecum nedeformabil; uscarea are loc în mai multe faze, 
încheindu-se cu cea din cuptor și arderea propriu-zisă.

„Fără tradiție nu 
există cultură: nici 

omul simplu, nici 
geniul nu pot crea 

nimic fără tradiție.” 
(Vasile Pârvan)

Arta populară tradițională își are rădăcinile într-un trecut îndepărtat și tumultos al unui spațiu 
aflat mereu la intersecția marilor civilizații istorice: greacă, romană, bizantină, orientală și 
occidentală. Drumul istoric parcurs de popor, cu inovații tehnice, cu noi materii prime, cu 

intensificarea specializării și dezvoltarea crescândă a meșteșugurilor, cu condiții noi și diferite de 
viață, cu legături variate cu forme culturale ale altor etnii, a contribuit de-a lungul veacurilor la 

îmbogățirea artei populare românești, la dezvoltarea măiestriei artistice a creatorilor populari.
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așa vin și eu și spun: „Să vedem însă mai-nainte... 
să ne dăm seama bine de ce va să zică... de ce este 
un KITSCH.”

Kitsch, (pronunție kici) kitschuri, s. n. Din germ. 
Kitsch. Termen folosit pentru a determina un obiect 
decorativ de prost gust. Reproducere sau copiere pe 

scară industrială a unor opere de artă, multiplicate și 
valorificate comercial. Produse cu caracter de 

pseudoartă, caracterizate prin platitudine, imitație 
superficială a operelor de artă; lipsă de originalitate 

(Surse: Dicționarul explicativ al limbii române, ediția 
a II-a. Dicționar de neologisme).

Etimologic vorbind noțiunea de meșter popular 
implică  în  primul  rând  ideea  de  meșter,  de  om 
creator pus în slujba artei și al frumosului. Indife-
rent de natura lor, meșteșugurile sunt o sinteză a 
spiritului,  practic arta în care omul a căutat,  din 
cele  mai  vechi  timpuri,  tot  felul  de  procedee  și 
tehnici  prin  care  să  realizeze  bunuri  de  cultură 
materială și spirituală, satisfăcându-și astfel nevoi-
le de trai cât și aspirația spre frumos.

Arta populară tradițională își are rădăcinile într-
un trecut îndepărtat și tumultos al unui spațiu aflat 
mereu  la  intersecția  marilor  civilizații  istorice: 
greacă, romană, bizantină, orientală și occidentală. 
Elemente ale acestor civilizații au fost absorbite de 
locuitorii acestor locuri, toate acestea dând naștere 
unei viziuni originale care se regăsește în spiritul 
cel mai profund, tocmai în arta,  meșteșugurile și 
arta populară.

Tot ce ține de tradițiile populare reprezintă, cu 
adevărat,  spiritul  specific  al  locului,  identitatea 
spiritului  neamului.  Într-un  context  european  și 
mondial  al  interferențelor  culturale,  identitatea e 
un loc,  un gest,  un act, și  pare, pe zi ce trece, o 
realitate, dacă nu absolut necesară, cel puțin una 
de luat în considerație. În cadrul procesului com-
plex  și  îndelungat  de  formare  a  personalității 
ucenicului, cunoașterea obiceiurilor și a tradițiilor 
populare locale are o importanță deosebită, dato-

rită conținutului de idei și de sentimente, a faptelor 
care oglindesc trecutul bogat și plin de speranțe al 
poporului nostru. Orice cetățean, iubind tradițiile 
țării sale, fiind pătruns de aspirațiile ei, se va gândi 
mereu  la  petecul  de  pământ  sfințit  de  sângele 
părinților, al moșilor și strămoșilor lor.

„Poți să cutreieri lumea toată și să te minunezi 
de rezultatele civilizației, dar nimic nu-i mai ferme-
cător  decât  călcâiul  de  pământ  pe  care  te-ai 
născut.” Așa cum spune atât de frumos și Vasile 
Alecsandri.

În zona Tutova, trecem cu indiferență pe lângă 
frumuseți care ne sunt la îndemână. În casele de la 
țară, mai ales în bucătării, magazii și poduri, stau 
opere de artă meșteșugărească pe care le dăruim 
cu plăcere străinilor și pe care, străinii le primesc 
cu plăcere. Există păstrată la noi în câteva locuri o 
civilizație  arhaică,  ce  poate  fi  continuată  cu  un 
minim efort. Trebuie de asemenea sprijinite mește-
șugurile arhaice, pentru ca acestea să-și recâștige 
un loc  și  un rost  în  existența  noastră  cotidiană. 
Meșteșugurile nu au apărut din neant, nu sunt o 
manifestare a artei de dragul artei, ci un răspuns la 
cerințele cotidiene. Astăzi, satul nu mai are nevoie 
de  aceste  meșteșuguri.  În  schimb,  orășenii  le 
doresc măcar ca obiecte decorative.

Meșterii populari au apărut și s-au dezvoltat în 
urma cererii și a ofertei de pe piață. Acum piața 
satului a dispărut, iar șansa păstrării tradiției vine 
de la oraș. Arta populară a fost mazilită din bucă-
tărie și  a  luat  loc în sufrageriile  noastre,  ca artă 
decorativă.  O  puternică  tradiție  artistică,  aparți-
nând  celor  mai  îndepărtate  timpuri  ale  istoriei 
poporului  român,  stă  la  baza  bogatei  și  variatei 
creații  artistice  populare  românești.  Vestigiile 
artistice  daco-getice,  cele  din  perioada  romană, 
apoi monumentele  și  documentele  istorice româ-
nești ulterioare, după închegarea procesului etno-
genetic românesc (secolul al X-lea), altoite pe un 
străvechi rod autohton specific culturilor carpato-
balcanice,  dovedesc  persistența milenară  a unora 
din cele  mai  valoroase  elemente  artistice  tradiți-
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Vasele, înainte de ardere, sunt ornamentate și eventual smălțuite (la blide se smălțuiește numai partea interioară 
și marginile). Cea mai răspândită tehnică de decorare folosește un corn de vită având în vârf o pană de gâscă (o 
veritabilă peniță). Decorurile fine se pot obține folosind un bețișor din fire de păr de mistreț. Un alt tip de decorare 
se obține prin zgârierea cu un vârf metalic a vasului după înmuierea sa în substanța colorantă, apărând astfel 
culoarea pastei. O altă tehnică, întâlnită în special în sudul României, constă în aplicarea în relief a unor șnururi, 
brâie sau rozete de pastă. Toate culorile folosite sunt naturale. Roșul se obține dintr-un pământ bogat în oxid de fier 
(numit rușeală), albastrul se obține din flori de viorele, negrul se procură dintr-un pământ special, găsit în eroziunile 
de pământ de după ploi, verdele se obține din zgura produsă prin arderea în cuptor a sârmei de cupru, iar albul se 
obține din var amestecat cu piatră albă de munte, arsă și pisată. Galbenul este găsit într-o humă mai deosebită 
(motiv pentru care se găsește mai rar), amestecată cu rușeală. 



onale,  concretizate  în  elemente  de  tehnică, 
ornamentică, cromatică, forme care încă și azi mai 
apar  uneori  în  arta  populară  românească,  sub 
aspecte  noi,  evoluate.  Drumul  istoric  parcurs  de 
popor, cu inovații tehnice, cu noi materii prime, cu 
intensificarea specializării și dezvoltarea crescândă 
a  meșteșugurilor,  cu  condiții  noi  și  diferite  de 
viață,  cu  legături  variate  cu  forme  culturale  ale 
altor  etnii,  a  contribuit  de-a  lungul  veacurilor  la 
îmbogățirea  artei  populare  românești,  la  dezvol-
tarea măiestriei artistice a creatorilor populari.

Fiind  obligat  să-și  confecționeze,  până  la  un 
moment dat, singur, aproape toate obiectele nece-
sare vieții, în cadrul economiei gospodăriei închise, 
poporul român și-a exprimat dragostea de frumos 
prin ornamentarea nesfârșitei varietăți de unelte și 
obiecte de uz, pe care le confecționa și le folosea. 
În felul acesta, arta populară românească cuprinde 
totalitatea  manifestărilor  artistice  concretizate  în 
formă,  ornament,  culoare,  care  îmbracă  obiecte 
etnografice legate de muncă, viață socială, obice-
iurile poporului. În toate genurile sale de manifes-
tare, arta populară românească păstrează, în toate 
regiunile  țării,  un  fond  comun  unitar,  pecetea 
specificului etnic reflectat în stilul artistic propriu 
poporului român. Prin existența însă a unor nume-
roase regiuni și zone etnografice, constituite de-a 
lungul secolelor datorită unor diferite condiții de 
dezvoltare  istorică,  arta  populară  românească  se 
manifestă sub forma unei mari varietăți, în cadrul 
unității stilistice specific etnice.

Tipurile arhitectonice ale construcțiilor de locuit 
și ale celor anexe din gospodărie, în permanentă 
dependență de ocupații, mediu geografic, evoluție 
istorică sunt foarte variate. Se pot însă desprinde, 
ca tipuri tradiționale, casele joase din lut, acoperite 
cu stuf, în zonele de câmpie; casele supra-etajate, 
cu pivniță, din piatră și lemn, acoperite cu șindrilă, 
în  zonele  deluroase;  casele  din  bârne  groase  de 
lemn, cu acoperiș foarte înalt din paie sau șindrilă, 
în zonele muntoase. Preocuparea artistică se mani-
festă în ceea ce privește mai  multe elemente ale 

componentelor arhitectonice. Grija asigurării unor 
bune  proporții  determină  desăvârșirea  formei 
casei, ca obiect de artă. Menționăm, ca deosebit de 
valoroase, casele din zonele muntoase cu acoperi-
șul înalt, ajungându-se și la proporția de 2/3. La o 
justă proporționare ajută și planul tipic al caselor, 
care  cuprinde,  îndeobște,  o  tindă,  una  sau  două 
camere, câte una de fiecare parte. Talentul artistic 
al  meșterilor  constructori  se  manifestă  îndeosebi 
asupra unora dintre elementele arhitectonice cons-
tructive din lemn. Sunt ornamentate, prin crestă-
turi  geometrice,  ancadramentele  ușilor  și  ale  fe-
restrelor, grinzile mari de susținere de la tavanele 
camerelor; sunt sculptate, de foarte multe ori, for-
mele  unor  capete  de  cai,  capetele  acestor  grinzi, 
care ies în afara casei;  cu foarte multă migală și 
măiestrie se sculptează stâlpii susținători ai acope-
rișului la prispe și balcoane. Traforul, utilizat mai 
nou, și îndeosebi în regiunile deluroase și de șes, se 
folosește la ornamentarea frontoanelor de casă și a 
grilajelor  de  prispe și  balcoane,  mai  ales  cu ele-
mente  florale.  În regiunile  de  șes,  în  special  din 
sudul  țării,  unde  apare  mai  rar  lemnul,  orna-
mentele caselor sunt realizate, pe pereți, prin ele-
mente  geometrice  în  structură,  care  imită  orna-
mentica în lemn. Alte elemente ornamentale arhi-
tectonice mai apar la șindrila sau împletiturile din 
paie și stuf ale acoperișului. Culoarea nu intervine 
în  ornamentarea  exterioară  a  caselor  decât  la 
tencuiala albastră, în unele zone din Transilvania. 
În zonele  de  maximă intensitate  artistică a  arhi-
tecturii,  Oltenia,  Mureș,  Suceava,  Maramureș,  se 
vădește și o deosebită grijă în ornamentarea por-
ților  gospodăriilor,  dintre  care unele sunt monu-
mentale creații de artă, la care în funcție de stilul 
zonei respective - apar sau migăloase și fine crestă-
turi  (Oltenia),  sau viguroase  ornamente  în funie, 
rozete (Maramureș), dar toate în cadrul unitarului 
stil geometric, specific artei populare românești în 
lemn. În categoria valorilor artistice arhitectonice 
au un loc important unele tipuri de biserici în lemn 
din Transilvania, al căror turn-suliță, impresionant 

Țesutul și torsul reprezintă până în zilele noastre una dintre cele mai răspândite 
îndeletniciri casnice. Țesutul este un străvechi obicei românesc, practicat din cele mai vechi 
timpuri de femeii. Ele erau cele care cultivau, pe suprafețe mici de pământ, inul și cânepa, 
materii prime folosite adesea pentru obținerea țesăturilor. O altă materie primă este lâna, 
care odată tunsă de pe oi (treabă aflată în principal în sarcina bărbaților, dar la care puteau 
participa și femeile), era toarsă și apoi colorată, până se ajungea la firul bun pentru lucrul 
în război.

După ce materia primă este adunată, prelucrarea acesteia este tot sarcina femeilor: lâna 
este pusă în furcă și toarsă. În cea mai mare parte a țării se toarce ținând furca între 
genunchi, fixată în brâu sau de un scăunel.
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de înalt (atinge uneori 60 m), dominând cele 2-4 
rânduri de acoperiș șindrilite ale corpului central, 
se înscrie organic în peisaj și se încadrează stilului 
specific regional.

Organizarea interiorului caselor, dependența de 
funcționalitatea  tipului  de  plan  arhitectonic,  se 
înscrie de asemenea în rândul compozițiilor artis-
tice  populare  decorative.  Interiorul  camerei  are 
reguli de organizare unitare pe întreg teritoriul ro-
mânesc  care,  schematic  trecând  peste  unele  va-
riante regionale, are următoarea compoziție: vatră, 
cuptorul  (cu  forme  deosebite  de  la  o  regiune  la 
alta,  de  la  vetre  libere,  la  cuptoare  imense,  care 
ocupă 1/3 din spațiul camerei) pe peretele ușii, la 
stânga acesteia;  patul,  pe  peretele  din stânga,  în 
colțul din fund; unghi, pe peretele din față și pe cel 
din dreapta, cu masa și scaunele la unghi lada de 
zestre  e  așezată  sau  lângă  pat,  pe  peretele  din 
stânga,  sau  pe  peretele  din  dreapta,  la  capătul 
laviței;  la  dreapta  ușii,  un dulap.  Ferestrele,  câte 
una sau câte două, sunt pe peretele din față și pe 
cel din dreapta. Pe pereți, sus, de jur împrejur, o 
friză de blide policrome, icoane pe sticlă, încadrate 
de ștergare  cu ornamente țesute sau brodate;  pe 
pereții  din  stânga,  din  față  și  din  dreapta,  la 
înălțimea  lavițelor,  păretare  țesute;  deasupra 
patului scoarțe sau diverse țesături, toate dau pete 
de  culoare,  într-o  perfectă  armonie  cromatică, 
profilată pe fundalul alb al pereților și pe culoarea 
naturală închisă a lemnului tavanului și a mobilie-
rului.  Totul  realizează  o  ambianță  caldă,  fiecare 
element fiind scos în evidență, clar contopindu-se 
într-o  unitară  compoziție  ornamentală.  Într-un 
interior  țărănesc  sunt reprezentate aproape toate 
genurile de artă populară: sculptură și crestături în 
lemn, țesături și broderii, ceramică, creații artistice 
în  fier,  piele  și  os,  sticlă,  împletituri  etc.,  într-o 
interdependență caracteristică și  specifică fiecărei 
regiuni  și  zone  etnografice.  Parte  componentă  și 
indispensabilă  a  interiorului  funcțional,  dar  și 
decorativ, mobilierul popular se caracterizează prin 
ingeniozitatea cu care este confecționat în vederea 

adaptării  sale  la  stricta  necesitate,  cât  și  a 
amplasării sale organice în cadrul interiorului. Din 
categoriile  de  obiecte  de  mobilier  cu  valoare 
artistică menționăm masa, scaunele, cuierele pen-
tru  urcioare,  blidarele,  dulapurile-colțare,  dula-
purile-păretare și lăzile de zestre. Tipul de mobilier 
este  identic  pentru  toate  regiunile  românești,  în 
afară de masă, care în regiunile din sudul țării este 
joasă  și  rotundă,  iar  în  nord,  pătrată  și  tot  mai 
înaltă. Această trecere de la tipul balcanic (mobilier 
jos),  la  tipul  carpatic  central  european  (mobilier 
înalt)  se  remarcă  și  la  scaune,  și  la  pat.  Dife-
rențierile regionale se remarcă în formă, dar mai 
ales în sistemul ornamental. Inciziile și ciopliturile 
în lemn cu ornamente geometrice - în care exce-
lează ornamentica lăzilor de zestre sunt generale, 
în afara Banatului și a unor zone din Transilvania, 
unde apare ornamentica pictată pe lemn, într-un 
stil  floral  și  fitomorf,  tributar  influenței  central-
europene.

În afară de prelucrarea artistică a lemnului în 
arhitectură și la mobilier, lemnul mai este folosit 
pentru  obiecte  de  uz,  unelte,  ornamentate  în 
tehnici variate ca: încovoierea de nuiele sau coajă, 
înfășarea  cu  fâșie  de  coajă,  cojirea,  incizarea, 
crestarea,  sculptura,  cioplirea,  perforarea,  îmbi-
narea, încrustarea, încastrarea de metal, aplicarea 
de metal,  pirogravarea, pictura,  strunjirea. Dintre 
acestea, cele mai uzitate și cu importante realizări 
artistice sunt îndeosebi incizarea, crestarea și cio-
plirea.  Toate  valorifică,  ca  o  pregnantă  caracte-
ristică  stilistică  a  artei  lemnului,  specific  româ-
nească,  ornamentul  geometric  cu străvechi  rădă-
cini  tradiționale.  Datorită  caracterului  tehnic  al 
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Din caierul de lână sau de cânepă se trage cu mâna stânga firul care se răsucește apoi cu mâna dreaptă și se 
învârte pe fus. Grosimea firului și gradul de răsucire este în funcție de destinație. Firele erau folosite fie în coloritul 
lor natural, fie vopsite. 

Alegerea și combinarea culorilor presupuneau nu numai pricepere, ci și simț artistic și temeinice cunoștințe 
botanice. Pentru colorarea țesăturilor se foloseau: mentă, anin, urzică pentru culoarea neagră, coji de zarzăr și nuc 
pentru maron, salcie pentru vișiniu închis, coji de vișin și de dud pentru vernil, rădăcina de păducel pentru albastru 
închis, nalbă pentru gri deschis, foi de ceapă pentru galben și crem, crin pentru violet, sunătoare pentru culoarea 
nisipului.

Trebuie subliniată predilecția 
creatorului popular pentru esențele 
tari și nobile, care permit sculptura 

minuțioasă de detaliu.



inciziei,  aceasta  mai  dezvoltă  și  unele  elemente 
zoomorfe, iar elementele ornamentale florale mai 
recente și nespecifice artei populare românești își 
găsesc  modalități  de  exprimare  în  pictură  și 
traforaj.  Compoziția  ornamentală,  în  oricare  din 
tehnici,  este  adecvată  formei  obiectului.  Trebuie 
subliniată  predilecția  creatorului  popular  pentru 
esențele  tari  și  nobile,  care  permit  sculptura 
minuțioasă  de  detaliu.  Dintre  obiectele  de  uz  cu 
deosebită  valoare  artistică  trebuie  scoase  în 
evidentă  splendidele  furci  de  tors  în  diverse 
variante  zonale,  fusele,  tinzeicile  războiului  de 
țesut, căucele de băut apă, diverse cutii, clești de 
alune,  instrumente muzicale,  șei  de cai,  juguri  și 
extrem de frumoasele tipare pentru presat cașul. În 
categoria aceasta a negativelor din lemn trebuie să 
menționăm și tiparele pentru xilogravurile popu-
lare românești, caracteristice prin umorul lor naiv 
și mult sens al compoziției decorative. În aceeași 
tehnică  a  crestăturilor  și  cu  aceleași  elemente 
ornamentale  erau împodobite și  cornurile pentru 
praf de pușcă, făcute din coarne de cerb. Creațiile 
artistice în metal cuprinzând obiecte de uz, unelte, 
elemente  arhitectonice  etc.,  s-au  dezvoltat  de 
asemenea  pe  baza  unei  vechi  tradiții,  atestată 
documentar  prin  săpăturile  arheologice  datate 
anterior perioadei dacice, când apar forme păstrate 
încă și azi în cultura populară românească. Tehni-
ca cea mai reprezentativă a prelucrării artistice în 
metal de către fierarii satelor este aceea a fierului 
forjat,  cu  forme  caracteristice  românești,  dar 
integrate  complexului  cultural  carpato-balcanic. 
Categoriile de obiecte ornamentale din fier, lucrate 
de  fierarii  satelor  din  toate  regiunile,  aparțin 
obiectelor necesare gospodăriei,  ca frigări,  supor-
turi  de frigare (mâțe, cai),  apoi broaștele și  bala-
malele  de  uși,  grilajele  de  ferestre,  diferitele 
întărituri  la  care,  seceri,  securi,  barde,  amnare, 
obiecte la care, pe lângă forma forjată, mai intervin 
și unele elemente ornamentale geometrice ștanța-
te. Continuând tradiția tehnicii turnării bronzului, 
se  mai  confecționează  și  azi  mici  podoabe  din 

cositor  turnat  în  negative  matrițe  din  piatră  sau 
lemn  cioplit.  În  unele  zone  din  nordul  țării  se 
lucrează și „baltage”, toporiști din aramă.

O  altă  categorie  foarte  importantă  de  creații 
artistice  populare  este  ceramica.  Ceramica popu-
lară  românească  este  constituită  înainte  de  orice 
din obiecte de uz curent, dar are și vădite funcții 
decorative. Evoluția sa artistică poate fi urmărită, 
în linii generale, din neoliticul cucutenian și până 
în zilele noastre. Ceramica populară românească s-
a  dezvoltat  pe  baza  substratului  cultural  al 
fondului preistoric și dacic, îmbogățită de-a lungul 
secolelor de noi forme artistice printr-un contact 
permanent cu felurite forme culturale traco-dacice, 
romane, grecești, bizantine etc., specifice, dar păs-
trându-și aspectele caracteristice etnice românești. 
Centrele de ceramică au fost constituite în general 
în  regiunile  de  deal,  acolo  unde  există  materia 
primă unde, din lipsa altor posibilități suficiente de 
existență,  olăritul  a  devenit  în  oarecare  măsură, 
ocupația de bază. În România există peste 100 de 
sate specializate de olari, răspândite în toate regiu-
nile  țării,  dar  în  nici  unul  din  acestea  ceramica 
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Încondeierea ouălor este o tradiție străveche, practicată în Europa centrală și estică. 
Ouăle încondeiate simbolizează sosirea primăverii și renașterea naturii, iar în tradiția 
populară românească, acestea sunt considerate un simbol al regenerării și al purificării, ce 
protejaza animalele din gospodărie.

Motivele decorative sunt numeroase și fiecare variază în funcție de localitate. Cele mai 
utilizate motive sunt cele zoomorfe: albina, broasca, șarpele, mielul, apoi cele fitomorfe: 
frunza bradului, garoafa, spicul grâului, urmate de cele scheomorfe (în general, unelte): 
grebla, lopata, fierul plugului. Desigur, mai sunt și diverse alte motive, precum crucea, 
desagii și brâul popii, calea sau cărarea rătăcită, steaua (numită uneori și steaua ciobanului 
sau floarea străchinii). 
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produsă  nu  este  aceeași.  Obiectele  din  ceramică 
sunt,  în primul rând, obiecte de uz casnic:  blide, 
străchini,  urcioare,  căni,  vase  de mare capacitate 
etc., care sunt însă utilizate ca elemente ornamen-
tale, în ansamblul decorativ al interioarelor caselor 
țărănești.

Alte obiecte sunt legate de diferitele obiceiuri și 
practici: jucării de copii (fluierici), urcioare care se 
oferă cu ocazia nunților sau a obiceiurilor de în-
mormântare, ploști de nuntă etc. Tehnica și unel-
tele  sunt  simple  (modelajul  se  face  la  roata 
acționată  de  picior)  diferă  foarte  puțin  de  la  un 
centru la altul. Se disting clar următoarele tipuri, 
determinate de diferența sistemelor ornamentare și 
ardere:
1)  ceramică neagră,  arsă în cuptoare complet  în-
chise, ornamentată prin lustruire și impresiune;
2) ceramică nesmălțuită „ornamentată cu degetul și 
pensula în alb și negru pe fondul cărămiziu;
3) ceramica smălțuită, angobată și arsă de două ori, 
ornamentată policrom cu cornul, periuța („gaița”) 
și pensula sau uneori prin aplicații în relief.
4) ceramică smălțuită, policromă, ornamentată prin 
zgrafitare.  Toate  aceste  tehnici  și  sisteme  orna-
mentale se regăsesc în toate regiunile țării, cu ele-
mentele specifice fiecărui centru.

Caracterul  unitar  al  ceramicii  populare  româ-
nești  nu  este  cu  nimic  contrazis  de  diversitatea 
aspectelor  particulare  ale  ceramicii  produse  în 
diferite  centre.  Există  o  similitudine  în  sistemul 
ornamental,  în  felul  stilizării  elementelor  florale 
inspirate de mediul înconjurător.

Se observă de asemenea o tendință spre orna-
mentica  geometrică,  care  nu  lipsește  nici  atunci 
când decorul principal este cel floral.

Gama de culori, aproape peste tot aceeași, este 
compusă din puține elemente cromatice, îndeosebi 
roșu, verde, galben, negru și alb, iar ornamentica 
este aplicată liber, fără prea multe căutări, dar în 
concordanță cu cromatica, cu grija asigurării armo-
niei compoziționale, cu mult ritm și cadență, spre o 
ingenioasă realizare de compoziție decorativă.

Încăperile de locuit ale caselor țărănești cuprind, 
pe lângă obiecte din lemn, ceramică, numeroase și 
bogate  broderii  și  țesături  ca:  ștergare,  fețe  de 
masă, fețe de pernă, covoare și cergi. Textilele de 
casă (ștergare, fețe de masă, fețe de pernă), țesute 
din cânepă, bumbac, sunt ornamentate prin alesă-
turi în țesătură. Ornamentica de circulație generală 
este cea geometrică,  cu o evidentă  valorificare  a 
tuturor  variantelor  de  romb  și  linii  frânte, 
meandrice. Unele excepții apar în Banat și centrul 
Transilvaniei,  unde  găsim  mai  mult  elemente 
florale,  iar în sudul țării (Oltenia,  Muntenia,  Do-
brogea) circulă și ornamente fitomorfe, zoomorfe 
și chiar antropomorfe.

Cromatica  specific  românească  se  reduce  la 
gama negru, roșu, albastru, cu mici excepții zonale. 
În  nordul  Moldovei  alesăturile  ornamentale  geo-
metrice  alb  în  alb  prezintă  o  finețe  plină  de 
rafinament.  Compoziția  ornamentală  desfășoară 
câmpi ornamentali,  mai  înguști  sau  mai  largi,  la 
capetele ștergarelor și ale fețelor de masă și la un 
capăt al pernelor. Dispoziția ștergarelor pe pereți, a 
pernelor pe pat, una peste alta, cu capetele orna-
mentate  în  afară,  și  a  feței  de  masă,  fără  acel, 
„horror  vacuum”,  albul  putând  fi  considerat,  în 
ansamblul compozițional ornamental ca o compo-
nentă cromatică - asigură valori decorative majore 
în ornamentarea interiorului.  Alesăturile  în  țesă-
tură, ajunse la un apogeu al sintetizării schematice 
decorative,  vădesc  cristalizarea  unei  îndelungi 
tradiții în arta țesutului, tradiții ale căror începu-
turi  sunt  atestate  material  prin  documente  ale 
săpăturilor arheologice, începând cu cultura Criș a 
neoliticului  timpuriu și  cu verigi neîntrerupte  de 
continuitate  în  tot  cursul  istoriei  civilizației  pe 
teritoriul românesc. Scoarțele, țesute din lână sau 
lână și  bumbac de către femei în gospodăria lor, 
sunt  utilizate  în  diferite  feluri,  după  regiuni:  ca 
acoperitoare  de pat,  de masă,  atârnate pe pereți, 
clădite și împăturite pe pat la căpătâi, sau atârnate, 
împreună cu ștergare și alte țesături - ca un fel de 
panou decorativ textil - pe o prăjină care e fixată 
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Un ou încondeiat cu pensula poate fi recunoscut cu ușurință datorită tușei groase care folosește doar trei-patru 
culori de bază, reproducând, prin subtilă asociere, motivele florale desprinse de pe altițe, bondițe și cojoace. 
Încondeiatul cu penița uzează de scriitura cu tuș negru, practic motivele rezultate fiind copii subtile ale ouălor 
realizate prin tehnica împistririi. Rezultă astfel că ouăle încondeiate nu folosesc baia integrală de culoare. 

Tehnica împistririi este mai complexă, mai realizată artistic și totodată și cel mai greu de realizat întrucât, 
folosind baia integrală de culoare și uzând de tehnica cruțării succesive a fondului, rezultă că munca de elaborare 
artistică este îndelungată și dificilă. Unealta de bază, chișița, este formată dintr-un bețișor având la unul din capete 
fixată o mică bucățică de tablă foarte subțire de alamă sau aramă, având în interior un orificiu foarte fin prin care să 
poată trece ceara fierbinte. 



pe  peretele  de  lângă  pat,  deasupra  patului,  sau 
scoarțe lungi fixate de-a lungul pereților.

După utilizarea lor și după regiuni, covoarele au 
diferite  forme,  dimensiuni  și  denumiri:  păretare, 
lăicere, țoluri, scoarțe, covoare. Și la scoarțe, ca la 
toate  manifestările  artei  populare  românești,  se 
vădește  o  mare  varietate  în  ornamentică  și  cro-
matică, după caracterele specifice fiecărei regiuni, 
păstrând  însă,  în  ansamblu,  elementele  stilului 
artistic  unitar.  În  fiecare  regiune  se  lucrează  tot 
felul de scoarțe. Însă, în timp ce la lăicere, păretare, 
țoluri și scoarțe, care se pun mai ales pe pereți, pe 
pat,  pe  masă,  ornamentica  este  în  carouri  sau 
îndeosebi în dungi între care apar dispuse elemen-
te ornamentale geometrice, covoarele au o struc-
tură ornamentală deosebită, bine conturată. Regiu-
nile  cu  cele  mai  valoroase  creații  artistice  în 
covoare sunt Moldova, Maramureș, Banat, Oltenia. 
Organizate cu un câmp central și unul (Moldova) 
sau două-trei chenare (Oltenia), aceste covoare au 
o compoziție centrală: flori, pomul vieții (Moldova) 
sau  îmbinări  stufoase  de  elemente  florale  și 
avimorfe  (Oltenia),  cu  rapelurile  acestor  orna-
mente și pe chenare, în culori pastelate - cărămi-
ziu, verde, galben-brun (Moldova) sau vii - albas-
tru,  roșu,  alb,  galben, verde (Oltenia).  În schimb, 
covoarele  de  Maramureș,  în  culori  de  tonalități 
închise, pline de brun, galben, albastru, se caracte-
rizează  prin  ritmul  ornamentelor  geometrice,  în 
alternanță  de  culori,  îmbogățite  prin  elemente 
schematice  de  oameni  și  animale,  care  ilustrează 
un puternic accent de realism primitiv. Covoarele 
de  Banat,  în  tonuri  vii  de  alb,  roșu  și  verde, 
centrează  simetric,  pe  cele  două  axe,  elemente 
geometrice  meandrice  și  zigzagate,  amplificând 
compozițional  elementul  central.  Dacă  covoarele 
de Moldova, Maramureș și Banat au liniile frânte 
prin jocul drept al țesăturii (amplificat la covoarele 
din Banat prin golurile tehnicii Karamani), covoa-
rele din Oltenia, lucrate la război vertical, tehnica 
aproape  de  goblen,  au  altă  factură,  în  stilizări 
unduioase,  rotunjimi  migăloase,  înlesnită  de 

procedeul  tehnic,  care  permite  și  nuanțări  orna-
mentale  și  cromatice.  Pentru  acoperit  patul  și 
pentru ornamentat interiorul sunt și cergile, țesă-
turi care apar mai ales în spațiul carpato-balcanic. 
Țesute din lână groasă, într-o singură culoare sau 
în  dungi,  cu  alternare  de  culori,  cergile  sunt 
mițoase, prin fire lungi, adăugate prin înnodare în 
țesătură sau scoase prin pieptănare. Confecționate 
în toate regiunile de intensă economie pastorală, 
cergile  completează  în  mod  armonios  aspectul 
grav, dar cald al interioarelor regiunilor muntoase.

Foarte  uzitate  în  viața  de  toate  zilele  și  de  o 
mare răspândire sunt împletiturile de tot felul, din 
paie,  papură  sau  nuiele:  pălării,  coșuri.  În  unele 
regiuni  agricole  se  confecționează,  din  spice  de 
paie, cununi pentru sărbătoarea secerișului,  ca și 
diverse elemente decorative de interior.

Prelucrat  în  forme  artistice  din  timpuri  înde-
părtate,  osul  nu  și-a  găsit  totuși  o  prea  mare 
folosință în cadrul obiectelor care constituie patri-
moniul  artei  populare  românești.  Deși  merită 
menționate  doar  cornurile  pentru  praf  de  pușcă, 
folosite în trecut de vânători, iar azi complet ieșite 
din uz, totuși marile lor calități artistice le conferă 
un  loc  de  cinste  în  rândul  creațiilor  populare. 
Confecționate  din coarne de cerb,  aceste  cornuri 
pentru praf de pușcă ornamentate prin scrijelare 
pe întreaga lor suprafață, cu ornamente geometrice 
în care predomină cercul și semicercul, armonios 
adaptat  formei  obiectului.  Uneori,  apar  străvechi 
elemente decorative de stilizări antropomorfe.

De  foarte  mare  circulație,  până  le  sfârșitul 
secolului al XIX-lea, în special în centrul Europei, 
pictura pe sticlă cunoaște o mare dezvoltare și în 
România, la început în Transilvania, unde existau 
chiar câteva sate specializate de meșteri iconari, ca 
Nicula,  Gherla,  Șcheii  Brașovului,  Sebeș-Alba, 
Cârțișoara  etc,  care  lucrau  în  maniere  diferite. 
Pictate pe dosul sticlei, cu culori special preparate, 
icoanele  acestea  cereau  o  mare  îndemânare  în 
executarea lor, cât și un dezvoltat simț decorativ, 
dar mai ales un fin talent de colorist.

sociomania

  

În prezent sunt folosite mai multe culori la încondeierea ouălor, fiecare din ele având un 
anume simbol și anume: albul este simbol al purității, roșul semnifică viața (culoarea 
sângelui), albastrul este culoarea cerului și a apei, negrul reprezintă fertilitatea, iar galbenul 
reprezintă soarele și aurul. 

Ouăle, în trecut, se vopseau în culori vegetale, însă astăzi se utilizează mai des cele 
sintetice, chimice. Culorile vegetale sunt preparate după rețete străvechi, care au la bază o 
mare varietate de procedee și tehnici, astfel: culoarea roșie se obține din frunze, flori și 
coajă de măr dulce sau coajă de măceș, albastrul se obține din flori de viorele, galbenul se 
obține din coajă de ceapă, de lemn pădureț sau de lemn câinesc, verdele poate fi obținut din 
frunze de nuc sau floarea-soarelui, iar negrul se obține din coaja verde a nucilor.



Turte dulci în forme diferite, ouă încondeiate cu 
o deosebită finețe și  de mare valoare decorativă, 
ornamente  din  cele  mai  variate,  executate  din 
aluatul  cozonacilor,  și  multe,  multe alte categorii 
de obiecte de artă populară, realizate din materiale 
diverse, în diferite tehnici, pot fi doar enumerate, 
marea lor  bogăție  și  varietate ilustrează talentul, 
măiestria și fantezia creatorilor populari români.

Strălucitoare, deosebite, uneori foarte curioase, 
podoabele au avut, de-a lungul veacurilor, variate 
semnificații,  de  la  valoare  magică,  fără  semn 
distinctiv special,  de vârstă, sex și permanent rol 
de înfrumusețare. În afară de o serie de elemente 
anexe  portului  ca  traiste,  chimire  late  din  piele, 
brâie,  bețe, curele,  batiste,  mănuși, mânecări  etc., 
care  constituie  și  elemente  de  podoabă,  există 
categoria  propriu-zisă  de  bijuterii  îndeosebi  în 
sudul României (Banat, Oltenia, Muntenia, Dobro-
gea), unde era foarte frecvent portul salbelor din 
bani grei de aur sau argint, care completau bogat 
portul popular fastuos al acestor regiuni. Podoabă 
caracteristic balcanică, de influență orientală, salba 
apare  rar  în  Transilvania  și  în  unele  regiuni  ale 
Moldovei.  Nelipsite  de  la  gâtul  fetelor  și  neves-
telor, pe tot teritoriul țării, sunt șiragurile de măr-
gele de tot felul,  din sticlă, coral, piatră, chihlim-
bar, os, scoici etc. Cele mai prețioase, după gustul 
româncelor,  sunt  cele  din  corali.  Mărgele  foarte 
frumoase, care imită pe cele venețiene, fabricate în 
Bosnia și pătrunse în timpul imperiului habsbur-
gic, sunt frecvente în regiunea Suceava și în unele 
părți ale Transilvaniei. În zona minieră din Munții 
Apuseni, de veche tradiție dacică, s-a dezvoltat o 
importantă  producție  artistică  de  bijuterii  popu-
lare: cercei, broșe, salbe de aur de o mare finețe și 
frumusețe  decorativă.  În  regiunea  Hunedoara  se 
lucrează  ornamente  din  cositor  turnat  în  forme, 
inele, și diverse alte podoabe din cositor și aramă. 
Dar  una  dintre  cele  mai  răspândite  și  specifice 
podoabe  populare  femeiești  este  „lătițarul”,  o 
bentiță îngustă purtată la gât, alcătuită dintr-o fină 
țesătură din mărgelușe mici colorate, cu variate și 

frumoase ornamente geometrice policrome.
Fiecare regiune, fiecare zonă etnografică româ-

nească,  uneori  chiar  câte  un  sat,  are  găteli  ale 
copului  specifice,  în  forme  din  cele  mai  variate. 
Ștergarul  moldovenesc  încadrează  rotunjimea 
feței,  realizând  aproape  îmbinarea  a  două  triun-
ghiuri, unul al feței cu vârful în sus, și celălalt al 
întregii  găteli,  cu vârful  în  jos,  prin  accentuarea 
lățimii capului, compunând aproape o formă ste-
lară din întreaga găteală. Maramele fine din boran-
gic, din sudul țării (Oltenia, Muntenia), scot cochet 
în evidentă ovalul feței, prelungind aspectul aerian 
al  ansamblului  capului  împodobit,  prin  capetele 
libere ale maramelor, lăsate pe spate și în față. Ca 
și celelalte găteli, marama este perfect armonizată 
cu  costumul,  căruia  i  se  integrează  și  pe  care  îl 
completează. Siluetele elegante; prelungi, impună-
toare, ale femeilor din regiunea Hunedoara impre-
sionează și prin capul cu complicata sa coafură, a 
cărei  formă  aproape  breton  este  distins  și  sever 
completată de o bonețică neagră, țesută din păr de 
capră, „ceapsă”, cu un vârf ascuțit, de care atârnă - 
în moda evului mediu, amintind heninul aceleiași 
epoci - o simplă năframă albă.  Boneta („conciu”) 
din Banat,  grea,  de  fir  și  bani,  se  acordă stilului 
ornamental prețios, fastuos, al costumului. În zona 
Năsăud,  din județul  Cluj,  sunt  nelipsite  la  nuntă 
două  podoabe  deasupra  urechilor,  din  pene  și 
mărgele,  numite  „păunițe”.  În  Munții  Apuseni, 
cununa din  frunze verzi  și  flori  gătește  mireasa. 
Foarte complicată e găteala capului pentru mireasa 
din Țara Oașului, județul Satu Mare, la care o babă 
specialistă  a  satului  lucrează  până  la  12  ore, 
împletind artistic, din părul fetei, o extrem de fină 
plasă dantelată, peste care se pune o cunună din 
mărgele mici, ornamente din lină și oglinzi.

Zeci de feluri de găteală de cap apar pe teritoriul 
românesc, încadrate celor 3 tipuri principale: șter-
garul,  marama (din in,  bumbac sau borangic)  de 
diferite  forme,  dimensiuni,  aspecte  care  împodo-
bește capul femeilor din Oltenia, Muntenia, Dobro-
gea,  Moldova,  sudul  Transilvaniei,  bonetă,  de 
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Liniile pictate pe ouă au diferite simboluri: linia dreaptă verticală semnifică viața; linia dreapta orizontală, 
moartea; linia dubla dreaptă, eternitatea; linia cu dreptunghi, gândirea și cunoașterea; linia ușor ondulată, apa și 
puritatea; spirala semnifică timpul, iar spirala dublă, legătura dintre viață și moarte.

Ca răspândire geografică, obiceiul încondeierii ouălor acoperă întreaga suprafață a României. În Muntenia și 
Oltenia, motivele ornamentale sunt naturaliste și cu mai puține culori, Oboga fiind unul dintre centrele cunoscute 
din județul Olt. În Moldova, cu cât se înaintează mai spre nord, motivele și culorile sunt mai elaborate. Renumite 
sunt ouăle încondeiate de la mănăstirea Sucevița, al căror decor este realizat din mărgele. În Transilvania și Banat 
găsim o mare varietate de modele și culori atât la români, cât și la minoritățile naționale. Țara Bârsei a atins și ea un 
nivel deosebit prin finețea desenului și a compoziției ornamentale și cromatice. 



diferite tipuri („ceapsă”, „conciu”) în Hunedoara și 
Banat; cununile sau alte forme de ornamentare a 
capului  (îndeosebi  în  Transilvania),  elemente 
ocazionale, legate îndeosebi de cununie.

O  remarcabilă  varietate  unitară  totuși  în 
ansamblul stilistic o prezintă portul, deosebit de la 
epocă  la  epocă,  de  la  regiune  la  regiune,  dar  și 
după  vârstă,  anotimp,  ocazii.  În  mare,  structura 
costumului  femeiesc  este  următoarea:  cămașă, 
poale, brâu țesut cu ornamente policrome și piesa 
care acoperă partea de la brâu în jos. Aceasta se 
deosebește de la regiune la regiune, fiind formată 
din  două  șorțuri,  unul  în  față  și  altul  în  spate: 
„zadii” „catrințe” (Transilvania,  Banat, Oltenia);  o 
fustă  bogat  ornamentată  policrom,  încrețită  sau 
plisată, „vâlnic” (Oltenia);  o piesă dintr-o singură 
bucată,  „fotă”,  care  înfășoară  partea  inferioară  a 
corpului  (Muntenia,  Moldova);  un șorț  îngust  cu 
franjuri,  „opreg”  (Banat).  Piesele  acestea  sunt 
țesături  mai mult  sau mai puțin ornamentate, cu 
elemente  din  cele  mai  variate,  putând  fi  sau 
complet  negre  (Hunedoara),  sau  prezentând  o 
bogată policromie, ca de pildă în Oltenia. Cămășile 
au în general aceiași câmpi ornamentali, pe umeri, 
pe  mâneci  și  pe  piept,  cu  variații  cromatice  și 
ornamentale.  Costumul  bărbătesc,  mult  mai 
simplu, este format dintr-o cămașă, lungă în sudul 
țării și tot mai scurtă înspre nord și vest, încinsă la 
mijloc  cu  un  brâu  țesut  sau  un  chimir  larg  din 
piele,  și  o  pereche de pantaloni („izmene”),  vara, 
din pânză de casă, care sunt lungi și strâmți în sud 
și est și scurți și largi în nord și vest, iar iarna, din 
pantaloni lungi și  înguști  din postav. În afară de 

aceste piese,  demne de remarcat sunt  hainele de 
postav  („sumane”)  purtate  și  de  bărbați,  și  de 
femei,  care  îmbracă deosebit  de  valoroase  forme 
artistice  în  zonele  Oltenia,  Suceava,  Crișana, 
Hunedoara, Banat, Brașov, și mai ales cojoacele și 
pieptarele  din  lână  de  oaie,  purtate  cu  pielea  în 
afară, lucrate cu fine ornamente brodate cu multă 
măiestrie în Oltenia, Suceava, Maramureș, Brașov, 
Hunedoara și Banat. De o mare sobrietate și auten-
ticitate,  robustețea  fără  sensul  de  primitivitate  a 
portului  popular  românesc,  fără  a  fi  rigidă,  ci 
uneori chiar grațioasă  și  plină de vioiciune,  păs-
trează  o  notă  predominantă  de  eleganță  și  dis-
tincție.  Costumul  românesc  din  toate  provinciile 
țării se caracterizează prin întrebuințarea masivă, 
ca fond, a culorii albe a țesăturilor din cânepă, in, 
bumbac și lână.

Un alt element important este ornamentica, atât 
ca  plasare  și  compoziție,  cât  și  ca  motive. 
Ornamentica românească se caracterizează, în ceea 
ce privește plasarea și compoziția ei, în ansamblul 
costumului,  prin  dispoziția  ei  foarte  măsurată  și 
proporționată.  Costumul  românesc  are  o  orna-
mentație  în  același  timp  discretă  și  de  efect. 
Rezultatul  acesta  este  obținut  prin  plasarea 
ornamentelor  în  anumite  câmpuri  care,  pe  de  o 
parte, fac ca liniile croiului să fie subliniate, iar pe 
de  altă  parte,  pun  în  valoare  înseși  motivele 
ornamentale.  În  sfârșit,  un  alt  element  specific 
costumului  românesc  este  cromatica.  Coloritul 
textilelor românești în general și al costumului în 
special se caracterizează printr-o anumită sobrie-
tate  și  reținere  în  întrebuințarea  culorilor  chiar 
atunci  când  se  folosesc  culori  mai  vii,  cum este 
cazul  cusăturilor  oltenești,  armonizate  perfect  și 
realizate cu un mare simț al nuanțelor, care duce la 
obținerea  unor  efecte  coloristice  de  un  înalt 
rafinament.  Analiza  genezei  anumitor  piese  de 
port,  care  duce  de  la  documente  materiale  din 
perioada  bronzului,  de  la  Orna,  specifice  culturii 
câmpurilor  de  urne  (1500-1200  i.e.n.),  la  forme 
specifice trace, unele egeene mediteraneene, geto-
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Masca este un element ritualic prezent la toate popoarele lumii, de la zona 
precolumbiană și până la cea extrem orientală, din Europa până în Africa. Măștile populare 
ocupă un loc important și în folclorul și tradițiile noastre. Ele se bucură și azi de o 
popularitate deosebită în rândul românilor. Nefiind considerante niște simple accesorii, 
măștile populare reprezintă o lume fantastică, în care rolul acestora este definitoriu și 
extrem de important.

Jocurile cu măști se desfășoară în anumite momente ale anului (la Crăciun, la spargerea 
Anul Vechi, la Rusalii) sau cu ocazia unor evenimente definitorii din viața omului (nuntă, 
moarte). Ipostaze zoomorfe și antropomorfe, ele sugerează renașterea, fertilitatea, 
reînvierea vegetației, fiind reminiscențe ale memoriei colective. 

De o mare sobrietate și autenticitate, robustețea 
fără sensul de primitivitate a portului popular 

românesc, fără a fi rigidă, ci uneori chiar grațioasă 
și plină de vioiciune, păstrează o notă 

predominantă de eleganță și distincție.



dace,  prin  monumentele  de  la  Adamclisi  și 
Columna  lui  Traian,  apoi  atestate  de  forme  de 
cultura  carpato-balcanice  și  continuate  prin  date 
certe până în zilele noastre, confirmă vechimea și 
continuitatea portului popular specific etnic româ-
nesc și explică și formele sale estetice cristalizate, 
care-l  disting vizibil  de portul popoarelor  vecine, 
cu unele elemente comune, existente îndeosebi în 
regiunile periferice ale țării regiuni de contact.

Geneza  și  evoluția  creației  artistice  populare 
românești, caracterele etnice manifestate prin cate-
gorii, tipuri, morfologie, forme, elemente specifice 
de  ornamentică,  cromatică,  compoziții  ornamen-
tale, rolul și locul ei în viața și cultura poporului 
român sunt  probleme care,  studiate chiar fiecare 
parte,  aruncă  câte  un  fascicul  de  lumină  asupra 
uneia  din  fațetele  cristalului  culturii  poporului. 
Toate, înmănuncheate, au o deosebită importanță 
în rezolvarea problematicii etnografiei etnogeneza, 
analiza modului de viață și a culturii poporului în 
diferitele etape ale istoriei sale. Nesfârșita gamă de 
resurse  ornamentale  și  decorative  care  înfrumu-
seța  la  tot  pasul  viața  omului  constituie  azi  un 
nesecat izvor de inspirație pentru crearea unei noi 
arte  decorative,  la  nivelul  noilor  posibilități 
tehnice, a noi concepții artistice și a noilor cerințe 
ale omului.

  

Varietatea măștilor specifice ritualurilor de trecere a determinat de-a 
lungul timpului și o tradiție a confecționării lor. Meșterii populari le 

realizează din blană și piele de animale, țesături de pânză sau de postav gros, 
lut ars, lemn cioplit, coajă de tei, de mesteacăn sau de brad, metal, sfoară 
groasă, pene, câlți, păr de cal sau de porc, boabe de fasole și de porumb, 

pănuși de porumb, nasturi, mărgele, coarne de animale, bucăți de sticlă, hârtie 
și carton colorat, coarne de animale sau resturi de obiecte casnice și multe 

alte materiale care nu mai sunt de folos prin gospodăria omului. 
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„Cel dintâi lucru la care aspiră
un curent nou, ce luptă împotriva tradiției, este de a-și crea o tradiție.” 

(Lucian Blaga)
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În articolul din acest număr vom reveni la 
două momente marcante ale ciclului existenței 

umane: căsătoria și moartea. De la apariția 
conștiinței individului și a simțului metafizic 

(pe care Ion Biberi, în Viața și moartea în 
evoluția universului, îl pune în opoziție cu 

indiferența față de ceea ce depășește concretul 
imediat pentru a marca distincția 

fundamentală om/ animal), ritualurile 
preliminarii, liminarii și postliminarii ce 

marchează nașterea, căsătoria și moartea s-au 
schimbat în funcție de mentalul colectiv 

(credințe spirituale și religioase, superstiții 
etc.) până la iminenta dispariție a lor în 

societatea contemporană.

© foto articol: Sevastian Popovici
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Titlul rubricii reunește două aspecte contradictorii și alăturarea lor 
în subiectele discutate este motivul pentru care a luat naștere 

această rubrică. Ea tratează aspecte din cultura populară, mai puțin 
accesibile în profunzimea lor, deseori folosite și percepute incorect 

de către mulți oameni (iar asta ține de incultură). Finalitatea 
educativă nu primează, dar realizarea ei ar ajuta la atingerea 

tuturor scopurilor adiacente demersului nostru.
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Spațiul rural românesc, mult mai conservator în ceea 
ce privește vechile obiceiuri față de comunitatea urbană, 
înregistrează manifestări multiple, mai mult sau mai 
puțin înțelese și justificate, de obicei prin sintagma „așa 
se face”.  Printre aceste manifestări se regăsește și luatul 
miresei, de către mire și nuntașii lui, pentru care cel mai 
important impediment sunt porțile închise la curtea 
socrilor mici. Mai puțin cunoscută este originea acestei 
false interdicții, care, la început, nu era numai serioasă, ci 
și cauză a unor conflicte puternice, chiar brutale. În 
societățile arhaice problema zestrei era una foarte 
serioasă, deoarece de ea depindea și măritișul fetei (dacă 
avea zestre mare se „mărita bine”), dar și însurătoarea 
băiatului. Situația se complică, bineînțeles, în cazul 
familiilor numeroase și sărace. Prin urmare, plecarea din 
casă a unei fete era motiv de mare tristețe, nu numai din 
cauza micșorării familiei, ci și a averii, fapt pentru care o 
ultimă soluție era păzirea porților cu orice preț, în 
speranța că mirele va renunța la nuntă, prelungindu-se 
astfel, pentru un timp, durata în care averea familiei 
respective rămânea întreagă. Acesta este complexul de 
fapte care stă la originea obiceiului de a rupe poarta 
miresei pentru continuarea procesului nupțial.

Adesea suntem martori ai unui gest făcut în ordine, în 
funcție de gradul de rudenie, de rudele unei persoane 
decedate, după coborârea sicriului în mormânt: fiecare ia 
un pumn de țărână, îl aruncă pe capacul sicriului și apoi 
își face cruce. Acest gest provine din credința străveche 
conform căreia mortul se va răzbuna pe cei rămași în 
viață. Prin intermediul magiei, prin contaminare, rudele 
rămase în viață ating țărâna în semn de conștiință a 
iminenței propriei morți, și o aruncă pe sicriu ca o 
promisiune a revederii pe lumea cealaltă. Astfel, se 
credea că mortul se va mai îmbuna și se va resemna în 
fața destinului.

Ritualurile nașterii, căsătoriei și morții dezvoltă multe 
practici cunoscute și în prezent sau uitate, care nu 
încetează să atragă atenția asupra originii lor. 
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Als Ob: Domnule Profesor, am aflat de existența unui muzeu la Școala generală de la Vulturești.  
Ce ne puteți spune despre împrejurările și motivația unei asemenea realizări, care nu este dintre  
cele prea obișnuite în aceste vremuri de nesiguranță și dezamăgiri?
Mircea Ciubotaru: Muzeul este denumit neutru și modest Muzeu Școlar. Întâlnire cu Istoria (1864‒
1989),  se  află  într-o  sală  de  clasă  liberă.  Anii  extremi  marchează  începutul  școlii  românești  ca 
instituție și, respectiv, finalul unei perioade istorice relativ recent încheiate. Acest muzeu nu poate  
fi depozitarul memoriei unei singure școli, ci evocă un tablou general al învățământului nostru, din  
care istoria școlii mele este doar o secvență și o mărturie. A fost inaugurat la sfârșitul anului școlar,  
în iunie 2010, în prezența doamnelor profesoare Elena Roman și Doina Pița de la liceul vostru. Apoi,  
profesorii  Mircea  Roman,  Constantin  Dominte,  Lucian  Sava  și  Liviu  Popa  mi-au  dovedit  prin  
gesturi simple că tot ceea ce am realizat nu va fi inutil. M-am bucurat că am fost împreună, simțind 
că nu sunt singur într-o întreprindere de un tip care adesea devine o simplă aventură în iluzoriu.  
Știam, totodată, că refac, cu anume riscuri, experiența, de acum jumătate de veac, a tatălui meu, 
învățător la această școală, care, și el, a adunat destule obiecte demne de interes, expuse tot într-o 
clasă, și care acum se găsesc la Muzeul Județean din Vaslui, constituind una dintre cele trei colecții  
de  bază  ale  acestei  instituții.  Așadar,  o  preocupare  comună,  un  imbold  similar,  o  moștenire 
sufletească și, desigur, sentimentul datoriei față de școala unde am urmat ciclul primar, între anii  
1950 și  1954,  toate acestea sunt  suportul  moral  al  acestei  inițiative care,  sper,  nu va avea prea 
curând soarta celei anterioare, despre care puteți afla mai multe informații în volumul  Comuna 
Vulturești. II. Vremuri noi (1864‒1975), 2008, semnat de mine și de părintele meu.
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Faptele culturale autentice lucrează lent, tăcut și nespectaculos, ca râurile 
subterane, și, oricum, nu sunt populare, ci discriminatorii, prin selecția severă a 

receptorilor lor. Proba acestui adevăr o avem zilnic, în presa scrisă și audiovizuală.



Mai concret, cum ați putut porni la drum și cu 
ce mijloace și resurse?
Desigur, mai întâi a trebuit să am acceptul celor 
care  diriguiesc  viața  școlară  din  comuna  Vul-
turești,  fiindcă  orice  tentativă  de  a  face  un 
anume  gest  sau  act  cultural  nu  are  șanse  de 
izbândă  fără  sprijinul  sau  măcar  îngăduința 
celor  ce  sunt  direct  implicați  într-un  anume 
domeniu de responsabilitate. În această privință, 
au fost receptivi, fără ezitare, doamna directoare 
Nela Macovei și domnul primar Costică Anton, 
foști  elevi ai liceului din Negrești.  Un noroc a 
fost și existența unui loc potrivit pentru expu-
nerea obiectelor,  o sală de clasă liberă în pre-
zent,  dat  fiind  acum  spațiul  excedentar  la 
această școală. Desigur, locul ideal ar fi fost acea 
sală care este chiar construcția inițială a școlii 
primare din Vulturești, din anul 1898, o clădire 
solidă,  spațioasă  și  încă  bine  întreținută,  cu 
toate caracteristicile școlilor rurale realizate sub 
oblăduirea  celebrului  ministru  liberal  al 
Instrucțiunii Publice și Cultelor, Spiru Haret. În 
acest spațiu, cu adevărat muzeul de care vorbim 
ar  fi  putut  deveni  un...  muzeu,  fiindcă  el  nu 
poate fi clasificat oficial fără a îndeplini anume 
condiții, între care aceea a unei clădiri adecvate 
și cu anume valoare istorică este esențială. Or, 
acea clasă, fiind de multă vreme utilizată ca sală 
de sport, a trebuit să mă mulțumesc cu ceea ce 
mi  s-a  oferit.  Această  situație  creează  însă  o 
stare de provizorat și de incertitudine, care va 
marca cumva viitorul  acestui muzeu școlar.  A 
doua componentă o constituie inventarul pro-
priu-zis al colecției. Ceea ce trebuie să spun din 
capul  locului  este  că  nici  nu  aș  fi  gândit  să 
încerc ceva, dacă nu aveam deja un nucleu, un 
cheag  documentar,  anume  ceea  ce  au  păstrat 
părinții  mei,  amândoi  foști  învățători  la 
Vulturești. De acest lucru mi-am dat seama mai 
bine  imediat  ce  am  pornit  în  căutarea  altor 
obiecte necesare muzeului. Credeam că recolta 
va  fi  generoasă,  dar  am  constatat  că,  dim-
potrivă, în urma noastră este pustiu, ca atunci 
când, în fața năvălitorilor de odinioară, trebuiau 
incendiate holdele și otrăvite fântânile. Desigur, 
am  căutat  mai  întâi  în  magaziile  și  arhivele 
școlilor  din  satele  din  jur  și  din  Negrești, 
precum  și  în  familiile  foștilor  învățători  și 

profesori  din  zonă,  solicitând  rechizite  și  ma-
nuale, documente și fotografii, material didactic, 
uniforme și  mobilier  școlar.  Constatare descu-
rajantă: toată lumea a făcut „curățenie” în urmă, 
ca și cum trecutul trebuia expurgat de amintire 
și de dovezile concrete ale existenței concrete în 
spațiu și timp. Un exemplu frapant: căutând o 
tobă  și  o  trompetă,  pentru  a  ilustra  educația 
ideologică a copiilor din perioada comunistă, la 
fostele  Case  ale  Pionierilor  (acum  Palate  ale 
Copiilor)  de  la  Iași  și  Vaslui  nu am găsit  nici 
măcar un exemplar păstrat ca obiect de muzeu. 
Totul a fost casat sau aruncat după decembrie 
1989, tot așa cum comuniștii din 1948 au înce-
put să lucreze cu înverșunare, pentru a șterge 
orice  urmă  a  culturii  și  educației  „burghezo-
moșierești”.  Alți  oameni,  aceeași  mentalitate... 
doar prezentul există, viitorul este nebulos, iar 
trecutul mort! Insistând totuși, obiecte devenite 
rare  la  doar  două  decenii  după  revoluție,  au 
început  să  apară:  o  uniformă  de  elevă  de  la 
Botoșani,  alta  de  elev  de  la  Iași,  o  tobă  pio-
nierească  de  pe  lângă  Huși,  manuale  vechi 
cumpărate  de  la  anticariate  din  Iași,  câte  un 
abecedar, o aritmetică sau vreun alt manual de 
la  octogenari  ieșeni.  Șapte  vitrine  dăruite  de 
Muzeul  Unirii  din  Iași  au  fost  un  cadou 
neașteptat și strict necesar pentru o expunere în 
siguranță  a  obiectelor  mai  prețioase  și  repre-
zentative.  Pentru  toate achizițiile,  resursele au 
fost și probabil vor rămâne strict personale. Știu 
că există o mare risipă de fonduri pentru așa-
zisele „proiecte” educaționale, majoritatea con-
cretizându-se  în  frumoase excursii  și  atât,  dar 
am mari îndoieli  asupra înțelegerii  faptului că 
un  alt  fel  de  excursie,  în  trecutul  românesc, 
merită  vreo  investiție  instituționalizată.  De 
regulă, făptuirile de genul acestui muzeu au fost 
și  sunt  încă  rodul  unor  preocupări  și  pasiuni 
individuale și se destramă după dispariția celor 
ce le-au gândit, realizat și promovat. Dăinuirea 
lor măcar un secol nu poate fi asigurată decât 
fie  prin  grija  unor  fruntași  ai  comunităților 
locale, dacă aceștia sunt, cu adevărat, oameni de 
frunte,  fie  prin  apariția  miraculoasă  a  unor 
continuatori  mai  tineri,  pentru  care  cultura 
națională nu este, ca în prezent, un reziduu al 
culturii internetului.
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Ce considerați că este specific și original în acest muzeu școlar?
Sunt multe muzee școlare în țară, înființate de învățători sau profesori dedicați profesiei lor și cu  
simțul istoric al colecționarului de obiecte frumoase sau, pur și simplu, rare, ieșite de mult din uzul  
cotidian. Vedem, de regulă, în aceste muzee, vestigii arheologice locale, obiecte etnografice, colecții  
de  bancnote  și  monede,  acte  de  proprietate,  documente  școlare.  Am  conceput  muzeul  de  la  
Vulturești  ca  exclusiv  consacrat  reconstituirii  evocatoare  a  vieții  școlare  din  trecut.  În  această  
privință, cunosc doar un altul similar, deși este posibil să mai existe pe undeva și chiar ar fi nefiresc  
să  nu  mai  existe  și  altele  similare.  Viața  școlară  este,  de  regulă,  bine  ilustrată  în  numeroasele  
monografii de localități și comune, unde i se consacră ample spații, cu o bogată documentație și  
fotografii. În volumul al II-lea al monografiei comunei Vulturești, apărut în anul 2008, există un  
astfel de capitol, iar liceul din Negrești beneficiază chiar de o monografie specială, apărută în același 
an, cu prilejul semicentenarului său. Dar nici textele scrise și nici fotografiile reproduse nu au forța  
evocatoare  a  spațiului  școlar  concret  sau  a  obiectelor  ce  conservă  ceva  din  existența  fizică  a  
trecutului. Ce poate fi mai emoționant, de pildă, decât momentul în care pășești în căsuța în care a  
funcționat între anii 1826 și 1830 Școala Slobodă Obștească de la Goleștii din Argeș, întreținută de  
ilustrul boier cărturar Dinicu Golescu și frecventată de copiii țăranilor de pe moșia sa. Acolo este  
acum un muzeu oficial, înființat în anul 1963, unde se pot vedea mobilier și manuale școlare din 
preajma anului 1900. Am avut în minte acest model, precum și imaginile unei „École d’autrefois”  
din Belgia, când am realizat faptul că ar trebuit să inițiez și la Vulturești un muzeu similar, fiindcă 
aveam cu ce  porni  la  drum.  Casa  părintească  din  Vulturești  era  deja  un muzeu de  amintiri  și  
mărturii școlare.
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Ce exponate mai valoroase putem vedea în muzeu?
Desigur, valoarea muzeistică nu se apreciază în bani, ci prin vechimea și raritatea pieselor. Dintre  
acestea menționez catedra învățătorilor,  anterioară anului  1926,  conform unei semnături  datate,  
clopotul  ce  anunța  recreațiile,  precum  soneria  electrică  de  astăzi,  un  strung  de  lemn  pentru 
instruirea practică din școlile rurale de după 1918, o tăbliță de ardezie de prin 1920 și o călimară din  
aceeași vreme, bănci, table, abacuri din anii de după 1950, hărți și alte materiale didactice, toate cu  
vârste de peste o jumătate de veac și care devin, cu timpul ce trece, mai prețioase, precum vinul ce  
se învechește în vinotecă. Fotografiile învățătorilor din primele decenii de după 1900, fotografii ale  
școlilor din Buhăiești și Vulturești de acum 70 de ani, documente și acte de studii au o forță de  
evocare  indiscutabilă  pentru  cei  ce  știu  să  privească  și  să  caute  răspunsuri.  Cele  peste  80  de  
manuale școlare de dinainte de 1948 sunt, de asemenea, de cercetat cu atenție, fie în vitrine, fie într-
o bibliotecă documentară, unde se pot vedea cel mai vechi manual de istorie a Moldovei (1844), un 
abecedar din 1868, un manual de muzică din 1885, un altul de lucru manual din 1898 și încă multe  
altele  folosite  după 1900,  în  toate clasele primare și  gimnaziale și  de aproape toate disciplinele 
școlare. Și inventarul sporește, fiindcă rareori se întâmplă ca, venind aproape săptămânal de la Iași,  
să nu aduc la muzeu o peniță sau un toc vechi, o carte găsită la un anticariat, o insignă sau o  
diplomă de elev și pionier fruntaș, o fotografie, un caiet-document, fiecare recompunând în detalii  
universul unei lumi deja trecute în memoria colectivă și individuală.
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Fotografii pus e la dispoziția r edacției de pr of. M
ircea C

iu botaru



Ce semnale  aveți  până acum despre interesul 
localnicilor sau despre impactul muzeului asu-
pra  vizitatorilor?  Sunteți  mulțumit  sau aștep-
tările au fost înșelate?
Suntem dezamăgiți doar atunci când ne amăgim 
sau vrem să fim amăgiți. Nu mi-am făcut nicio-
dată iluzia că muzeul va interesa pe toată lumea, 
după cum știu că de cele patru volume consa-
crate comunei Vulturești cei mai mulți locuitori 
nici nu au auzit măcar, după ani buni de la apa-
riția cărților care vorbesc și despre ei sau despre 
părinții,  bunicii  și  strămoșii  lor.  Faptele cultu-
rale  autentice  lucrează  lent,  tăcut  și  nespec-
taculos, ca râurile subterane, și, oricum, nu sunt 
populare, ci discriminatorii, prin selecția severă 
a receptorilor lor. Proba acestui adevăr o avem 
zilnic,  în presa scrisă și  audio-vizuală.  De mai 
mare interes public și publicitar beneficiază ști-
rea  despre  un căruțaș  beat  căzut  într-un șanț 
decât informațiile despre un concert simfonic, o 
expoziție  de  artă  sau  un  simpozion  științific. 
Mai mare impact mediatic are scandalul iscat de 
un incident dintr-o anume școală decât prezența 
acolo a unei performanțe naționale sau olimpi-
ce. Așadar, nu m-am așteptat ca, după inaugu-
rare, să se facă aglomerație la intrarea în muzeu. 
Majoritatea vultureștenilor, foști elevi ai școlii, 
nu știu de existența acestuia și nu am certitu-
dinea că măcar toți  elevii  actuali vor fi  trecut 
pragul  acelei  săli  de  clasă.  Ceea  ce  știu  însă, 

fiindcă am fost martor, este că unii vizitatori au 
avut reacția așteptată de mine și aceștia se află 
la extremele vârstelor. Am văzut interesul școla-
rilor mici pentru obiecte străine experienței lor 
de  viață.  De pildă,  o elevă  de  clasa a V-a mă 
întreba „Ce-i  aceea?”,  obiectul  curiozității  sale 
fiind  o  banală  lampă  cu  petrol,  nelipsită  din 
vreo  casă  până  prin  1965.  Pentru  acea  copilă, 
lampa a  devenit  deja  un  martor  al  trecutului, 
adică exponat de muzeu. De la celălalt capăt al 
vieții,  școlarii  de  odinioară,  caută  și  găsesc  în 
acest spațiu amintirile propriei lor vieți. În ochii 
câtorva am văzut lacrimi. Nu toți sunt meșteri 
în  vorbe,  dar  Registrul  de  vizitatori consem-
nează,  în  rânduri  mai  curând  convenționale, 
trăiri ce nu pot fi ușor mărturisite în scris. Sem-
nele emoției și interesului lor au fost tot atâtea 
răsplăți pentru efortul și timpul meu investit în 
această  preocupare.  Vârsta  școlii  este  o  etapă 
decisivă și  inconfundabilă  a vieții  tuturor,  dar 
ea  devine  o  amintire  dragă  numai  dacă  este 
trăită  în  componentele  ei  adevărate,  adică 
munca  pentru  cunoaștere  și  disponibilitatea 
pentru  comunicare  cu  ceilalți.  Altfel,  școlari-
tatea  poate  deveni  prilejul  unor  frustrări  sau 
motivarea  unui  eșec.  Pentru  acei  oameni,  nu 
există nici muzee școlare, fiindcă nu au plăcerea 
întoarcerii la alma mater, care nu ar trebui să fie 
numai o universitate,  cum se crede îndeobște, 
ci, înainte de toate, școala primară.
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„Suntem memoria noastră, suntem acel muzeu  
himeric de forme inconstante, acea grămadă 

de oglinzi sparte.” (Jorge Luis Borges)
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Anton Adămuț
UAIC Iași

Istoria măgarului ține de spații culturale 
diferite, prin urmare de percepții diferite.
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Iată de ce este de neînțeles cum poate deveni măgarul vocabulă de 
ocară și animalul cu pricina motiv de comparație. Căci el este 

nevinovat fără să fie și indiferent.

Definiția măgarului (Equus asinus) ne 
spune că respectivul dobitoc este un 
animal din familia calului, mai mic decât 
calul, cu părul de obicei sur, cu capul 
mare și cu urechile lungi, folosit ca 
animal de povară și de tracțiune. Iar 
Systema naturae a lui Linnaeus 
terminată în 1758 și la care savantul a 
lucrat un sfert de secol, ne dă 
următoarea și completa clasificare 
științifică despre și cu privire la măgar - 
regn: Animalia; încrengătură: Chordata; 
clasă: Mammalia; ordin: Perissodactyla; 
familie: Equidae; gen: Equus; subgen: 
Asinus; specie: E. Asinus. Iar numele 
binominal este Equus asinus. Cuvânt cu 
etimologie mai degrabă necunoscută, 
pare să provină din latinescul 
„onagrarius”, disimilat în „onagarius”, al 
cărui rezultat - „unăgariu” - a trebuit să 
sufere altă disimilare de ordin sintactic. 
În fine, măgarul tot măgar... ne-a lăsat-o 
și pe asta neterminată! Adică nici cal, 
nici măgar.

© foto articol:
Bogdan Grigore



Istoria  măgarului  ține  de  spații  culturale 
diferite,  prin  urmare  de  percepții  diferite.  Ve-
dem  în  măgar,  de  regulă,  simbolul  neștiinței, 
emblema  întunericului  și  tendințe  satanice 
asociate. Indienii, spre repede exemplu, detestau 
măgarul (era călărit doar de divinități funeste), 
la  fel  egiptenii,  pentru  care  măgarul  roșu  era 
cea  mai  periculoasă  apariție  pe  care  sufletul, 
după despărțirea de trup, o putea avea în călă-
toria lui de după moarte. Măgarul, aidoma Sata-
nei sau Fiarei, reprezintă sexul, libidoul, instinc-
tul  necontrolat.  Stările  sufletești  (descurajarea 
spirituală a călugărului, depresia, lenea, desfăta-
rea bosumflată, stupiditatea, încăpățânarea, as-
cultarea  prostească)  sunt  reprezentate  în  arta 
Renașterii sub figura măgarului, iar alchimiștii 

epocii  văd  în  măgar  demonul  cu  trei  capete 
(mercur,  sare,  sulf)  și  care  ar  fi  echivalentul 
ființei încăpățânate.

Doar că măgarul nu a fost detestat nici peste 
tot și nici tot timpul. El apare și ca animal sacru. 
Măgarul sălbatic,  de pildă,  simbolizează asceții 
din pustie și omul greu de strunit, pe acela ne-
supus, aventuros. Dumnezeu compară pe Ismael 
cu  un  asin  sălbatic  din  cauza  vieții  lui  aven-
turoase  și  rătăcitoare:  „Hic  erit  homo  onagro 
similis” („Acela va  fi  ca  un asin  sălbatic  între 
oameni”  –  Facerea 16,  12).  Falca  de  măgar  e 
vestită pentru duritatea ei și cu o falcă de măgar 
Samson a ucis 1000 de dușmani. 

În  Palestina  veche,  doar  ocupanții  romani 
foloseau cai, ei sau oamenii foarte bogați. Poporul 
folosea  măgari,  foarte  prețuiți  pentru  că  erau 
nepretențioși și rezistenți. Măgarul era și este un 
animal domestic, blând, folosit pentru călărie, pen-
tru a purta poveri și a trage căruța. De asemenea, 
nu există turmă de oi fără de măgari. Măgarul nu 
putea  fi  sacrificat  pentru  a  fi  adus  ca  jertfă  lui 
Dumnezeu  și  este  frecvent  prezent  în  Vechiul 

Testament. Iosif trimite tatălui său zece asini cu ce 
e  mai  de preț  în Egipt și  zece asine cu merinde 
(„De asemenea a trimis și tatălui său zece asini - 
«asinos  decem»  -  încărcați  cu  cele  mai  bune 
lucruri din Egipt și zece asine - «totidem asinas» - 
cu pâine și merinde” - Facerea 45, 23), iar în Ieșirea 
4,  20  Moise  și-a  luat  nevasta  și  copiii  și  i-a  pus 
călare pe măgari („Tulit Moyses uxorem suam et 
filios suos et imposuit eos super asinum”). Măgarul 
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este chiar demn de a fi îngrijit („Si videris asinum 
fratris  tui  aut  bovem  cecidisse  in  via,  non  sub-
trahes te, sed sublevabis cum eo”: „Când vei vedea 
asinul fratelui tău sau boul lui căzuți în drum, să 
nu-i  lași,  ci  să-i  ridici  împreună cu el”  -  Deute-
ronom 22, 4). Împăratul este „neprihănit și biruitor, 
smerit și călare pe măgar, pe un mânz, pe mânzul 
unei măgărițe” („Ecce rex tuus venit tibi ipsus et 
salvator  ipse,  pauper  et  sedens  super  asinum  et 
super pullum filium asinae” - Zaharia 9, 9). Pe un 
măgar, Sfânta Familie fuge în Egipt, măgarul este 
prezent lângă iesle la nașterea lui Cristos și tot un 
astfel  de  dobitoc  (ceea  ce  vrea  să  spună  necu-
vântător, nu prost!) l-a purtat în spate pe Iisus la 
intrarea în Ierusalim, de Florii. Era vorba acolo de 
o măgăriță legată și un măgăruș, puiul, împreună 
cu  ea  („asinam  alligatum  et  pullum  cum  ea” - 
Matei  21, 2). Măgărița simbolizează smerenia, iar 
puiul ei  umilința.  Dacă Isus a vrut să  încalece o 
măgăriță, a făcut-o pentru a arăta necesitatea de a 
se umili. Pe măgăriță nu merge decât acela care se 
obișnuiește să practice adevărata smerenie față cu 
sine  și  în  fața  lui  Dumnezeu.  Iar  să  încaleci  pe 

puiul măgăriței  înseamnă de-a dreptul a te arăta 
atent  la  îndatoririle  smereniei  adevărate  și  ma-
nifeste față cu aproapele.  Măgărița este,  în acest 
loc.  simbol  de  pace,  de  sărăcie,  de  umilință,  de 
răbdare  și  de  curaj.  Intrând  în  Ierusalim  pe  un 
mânz de măgar în semn de modestie și  de sme-
renie, Iisus vrea să arate că vine nu ca un cuceritor 
militar, ci ca un Domn al păcii și al mântuirii prin 
credință.

Legenda spune că atunci când a făcut Dumne-
zeu  animalele  pe  pământ,  a  făcut  și  pe  măgar, 
blând și urecheat, tot ca acum, dar fără de dungă 
pe spate.  Dunga pe care o are acum pe spinare, 
dungă  în  formă  de  cruce,  a  făcut-o  Dumnezeu 
asinului pe vremea când l-a încălecat  Iisus ca să 
intre  în  Ierusalim.  Măgarul  are  cruce  pe  spate 
pentru că a dus și a adus în spate pe acela care a 
purtat crucea. 

Măgarul este plăcut lui Dumnezeu, nu poate fi 
omorât de animalele sălbatice, dracul nu se poate 
preface în măgar și nici nu-i poate face omului rău 
dacă  acesta  este  însoțit  de  un  măgar,  cel  puțin 
aceasta este credința populară. Iisus este acuzat de 
călcarea  Sabatului  când  cu  vindecarea  femeii 
gârbove: „Fățarnicilor, oare în ziua Sabatului nu-și 
dezleagă  fiecare  din  voi  boul  sau  măgarul  de  la 
iesle  și-l  duce  de-l  adapă”  -  „bovem  suum  aut 
asinum” -  Luca 13, 15. Și, până la urmă, „o măgă-
riță necuvântătoare, care a început să vorbească cu 
glas  omenesc,  a  pus  capăt  nebuniei  profetului” 
(„prophetae insipientiam”) -  II Petru 2, 16. Despre 
ce  este  vorba?  În  Numeri 22,  21-34  Varlaam nu 
vede pe îngerul Domnului și nici nu-l aude. O face 
însă asina care și vede și aude, ba chiar începe să 
vorbească.  Înseamnă  aceasta  că  asina  nu  avea 
prejudecăți și tocmai de aceea l-a văzut pe trimisul 
cerului,  încât  animalul  percepe  mai  mult  decât 
omul. 

Cât privește măgarul biped, el este acela al cărui 
gust merge mai iute decât talentul și nici nu face 
vreun  fel  de  cinste  măgarului  veritabil.  Dimpo-
trivă. Iată de ce este de neînțeles cum poate deveni 
măgarul vocabulă de ocară și animalul cu pricina 
motiv de comparație. Căci el este nevinovat fără să 
fie și indiferent.
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Lucian Sava

foto: Adrian Ilie & 
Pavel Cerbușcă

 foto background :  Muzeul „Yad Vashem”. Monument ce marchează Holocaustul Copiilor - 1,5 mil de suflete (© Adrian Ilie)
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Printr-un program educațional organizat din 2001 de 
Ministerul Educației din România și Institutul pentru 
Memoria Holocaustului „Yad Vashem”, am reușit, 
alături de 13 colegi, profesori de istorie din țară, să 
ajung la Ierusalim, într-o formare profesională pe 
problematica Holocaustului. A fost o ocazie 
profesională și nu numai, unică, și de aici emoția 
inerentă unei trăiri la maximum a întregii deplasări.



E indiscutabil o oportunitate să fii cursant al unui prestigioase instituții muzeale și de cercetare. 
Institutul „Yad Vashem”, fondat în 1953, cuprinde mai multe secții: Muzeul Victimelor 
Holocaustului (muzeu istoric cu o arhitectură aparte, unde sunt expuse obiecte, relicve, o 
galerie de fotografii, rămase de la victimele Holocaustului), „Fiecare om are un nume” - o 
cartotecă cu scopul de a conține datele personale (în măsura în care s-au putut aduna) despre 
cele aproape 6 milioane de evrei, victime ale Holocaustului, între care un milion și jumătate de 
copii, Institutul de Studii și Cercetări ale Holocaustului, Biblioteca Holocaustului, Comisia de 
Acordare a Titlului, Diplomei și Medaliei „Drept între popoare”. Această comisie este condusă 
de un judecător de la Tribunalul Suprem al Israelului și are drept sarcină să comemoreze, să 
onoreze și să publice numele ne-evreilor (creștini, musulmani, agnostici, atei și de alte 
confesiuni, convingeri religioase sau apartenențe etnice), care, riscându-și viața, familia și 
averea, au salvat viața unor evrei în timpul prigoanei fasciste.
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„Adevărul este că pentru 
a intui anvergura ororii 

Holocaustului nu 
trebuie să-l înțelegem 

sau să-l transcendem, ci 
mai degrabă să îi 
spunem nu, să îi 

rezistăm.”
(Emil Fackenheim) 
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„Nu mai e nevoie să spunem că Holocaustul a reprezentat culmea 
absolută a iraționalității raționalității. Ce poate fi mai 
dezumanizant decât uciderea în mod mecanic a milioane de 
oameni? Pentru a putea fi ucise, victimele trebuiau dezumanizate, 
adică reduse la un set de unități cantitative. Pe scurt, mașinăria 
birocratică germană a fost pusă în slujba unui țel de neînțeles prin 
iraționalitatea lui”.  (George Ritzer)

5

6
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© Pavel Cerbușcă



Pentru o scurtă perioadă de timp, profesorii au devenit elevi...
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O alta a fost cea  de  pelerin  creștin (pe alocuri chiar și practicant),  pe care 
mi-am satisfăcut-o respirând câteva locuri sacre ale creștinismului bimilenar. 
Dincolo de infidelitatea geografică de azi a locurilor biblice (rareori, în zone 
de conflict, edificiile rămân fix acolo unde le-a fost locul), rămân câteva trăiri 
impregnate în membrana afectivă personală.

O a treia paradigmă a fost cea civilizațională. Deși nu mă pot lăuda cu foarte 
dese ieșiri în afară, simt că cetatea Ierusalimului e unică în ceea ce privește 
amestecul etnic și confesional și simt că am fost în mijlocul unei fantastice 
diversități reale, care te face să înțelegi altfel istoria și care te „obligă” la 
toleranță.

Șederea în Israel, vreme de o săptămână, 
ne-a plasat în mai multe paradigme 
simultan. Cea mai densă a fost cea 
profesională, de la „Yad Vashem”, care 
mi-a confirmat că istoria și respectul 
pentru trecut sunt chestiuni 
fundamentale de statalitate și marcă a 
umanității din oameni.

9
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01. Jerusalem Gold Hotel. Hotelul preferat al turiștilor străini din Ierusalim: cercetători, profesori, specialiști în diverse domenii, 
copii din toată lumea în programe religioase de tabără. Loc aflat la doar 30 de minute de mers pe jos spre Orașul Vechi.
02. Institutul pentru Memoria Holocaustului „Yad Vashem”. Profesorii devin elevi.
03. În sala de clasă... „la ore”, cu formatoarea și „diriginta” noastră, cercetătoarea Chava Baruch.
04. Muzeul Exterior „Yad Vashem”. Valea Comunităților reprezentată prin blocuri imense de piatră pe care sunt înscrise 
localitățile cu comunități evreiești importante din toate țările europene. În România Mare trăiau cca 750.000 de evrei, conform 
recensământului din 1930.
05. Poliția Călare israeliană. O prezență impunătoare și... normală pe străzile Ierusalimului.
06. Zidul Plângerii, construcție înălțată pe ruinele zidurilor fostului Templu al lui Solomon. Actualmente desparte Cartierul 
Evreiesc de cel Musulman din Orașul Vechi.
07. Muzeul Exterior „Yad Vashem”. Simboluri triste ale Holocaustului. Vagonul de tren și calea ferată.
08. Soldați israelieni, aflați în stagiul militar obligatoriu, în vizită la „Yad Vashem”. Pentru educație, patriotism și... neuitare.
09. Biserica Bunei Vestiri Nazaret.
10. Orașul Vechi. Cartierul Creștin. Drumul spre Biserica Sfântului Mormânt. Un mare bazar.
11. Muntele Măslinilor. Grădina Ghetsimani.
12. Muzeul Național al Israelului. Cetatea Ierusalimului (machetă).

foto de Adrian Ilie: 1, 2, 4-11;
foto de Pavel Cerbușc: 3, 12-16;
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Desigur  evenimentele din  iunie  1941  repre-
zintă unul  dintre  cele  mai  tragice  evenimente 
din  istoria  contemporană  a  românilor,  care  a 
afectat  deopotrivă  populația  evreiască  dintr-
unul din centrele urbane importante românești, 
cât și memoria conștiinței istorice a românilor, a 
relațiilor inter-comunitare. Acum, la zeci de ani 
distanță,  putem  considera  că  se  impune  lim-
pezirea apelor și asumarea unei răspunderi reale 
și  definitive.  Doar  înțelegând  obiectiv  factorii 
determinanți  și  contextul  desfășurării  eveni-
mentelor, trebuie să căutăm, să exprimăm ade-
vărul și realitatea faptelor, așa cum au fost![1]

La data declanșării războiului, 21 iunie 1941, 
Iașiul  avea  o  populație  care  însuma  cu  puțin 
peste  100.000  de  locuitori.  Dintre  ei,  aproape 
45.000  erau evrei;  orașul  se  afla  la  granița  cu 
U.R.S.S.[2]

La 27  iunie  1941,  Ion  Antonescu a  ordonat 
direct prin telefon colonelului Constantin Lupu, 
comandantul garnizoanei Iași, să evacueze evr-
eii 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, poli-
ția și jandarmeria lansau arestările și execuțiile, 
Antonescu a telefonat din nou pentru a repeta 
ordinul de evacuare. Lupu și-a notat cu atenție 
misiunea 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  războiu...  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.
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Gică Scarlat

Holocaust (din greacă  (holókauston): holos,ὁλόκαυστον
„complet” și kaustos, „ars”; în ebraică: Hașoa השואה, în idiș: 
Hurben חורבן), este un termen utilizat în general pentru a descrie 
uciderea a aproximativ șase milioane de evrei, de toate vârstele, 
marea lor majoritate din Europa, în timpul celui de-al doilea război 
mondial, ca parte din „soluția finală a problemei evreiești”, 
programul de exterminare a evreilor, plănuit și executat de 
regimul național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler. 
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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 întîiu la  Roman și  apoi la  Trg.Jiu.  Pentru 
aceasta  vei  lua  înțelegere  cu  Ministerul  de 
Interne și Prefectura de Județ,  Chestiunea tre-
buind bine studiată.”[3]

Sâmbătă,  28  iunie,  în  cursul  dimineții,  un 
grup de 30 de soldați din Regimentul 13 și din 
Regimentul  24  Artilerie,  sub  conducerea  ser-
gentului T.R.  Manoliu  Mircea,  maltratează  și 
jefuiesc  mai  mulți  evrei  sub pretextul  căutării 
unui  post  de  radioemisie.  Maltratările,  la  care 
participau, pentru prima dată în timpul pogro-
mului  de  la  Iași  și  soldați  germani,  au  loc  în 
cartierul Tătărași, strada Răchiții și în cartierul 
Abatorului, străzile Aurel Vlaicu și Vasile Lupu. 
Au  sosit  la  fața  locului  chestorul  poliției, 
comandantul  garnizoanei,  primul procuror al 
orașului,  pretorul  Diviziei  14  și  un  pluton  de 
jandarmi.  Mircea  Manoliu  este  arestat,  dar, 
foarte curând este eliberat de pretorul Diviziei a 
14-a,  maiorul  Nicolae  Scriban. În același  timp, 
apar pe zidurile Iașiului afișe tipărite prin care 
se  cheamă  deschis  la  asasinate  în  masă: 
„Sâmbătă 28 iunie…am văzut lipite  pe zidurile 
caselor  afișe  cu  text  instigator  la  pogrom,  ca 
bunăoară:  «Români!  Cu  fiecare  jidan  ucis  ați 
ucis  un  comunist.  A  sosit  momentul răzbu-
nării!»”. Nu este de mirare că, în aceste condiții, 
la  abuzurile  celor  în  uniformă  s-au  asociat  și 
elemente ale populației civile. În plus, în seara 
zilei  de  28  iunie,  chestorul  Gheorghe  Leahu 
ordonă polițiștilor din Iași „să nu se amestece în 
ceea ce va face armata prin oraș fie că va face 
bine sau rău.”[4]

Jafuri, violuri și crime împotriva evreilor au 
început la periferiile Iașului în noaptea de 28/ 29 
iunie. Grupuri de criminali au pătruns în casele 
lor și i-au terorizat. Supraviețuitorii au fost duși 
la  sediul  Poliției  (Chestură).  Organizatorii  po-
gromului, cum ar fi generalul Stavrescu, au ra-
portat că „iudeo-comuniștii” și piloții  sovietici, 
ale  căror  avioane  fuseseră  doborâte,  deschi-
seseră focul  asupra  soldaților  români  și  ger-
mani. 

Ca răspuns, trupele române și  jandarmii „au 
procedat la încercuirea clădirilor de unde s-au 
tras  focuri,  precum și  a  unor  întregi  cartiere, 
unde  cei  prinși  (bărbați,  femei,  copii)  au  fost 
evacuați la Chestura de Poliție, unde cei găsiți 
vinovați  au  fost  executați  pe  loc  de  trupele 
germano-române  care  i-au  capturat”.  Oficialii 
români  care  fie  că  nu  erau  informați  despre 
plan,  fie  că  știau  numai  părți  din  acesta,  își 
amintesc începutul pogromului în mod diferit. 
De  exemplu,  Nicolae  Captaru,  prefectul  jude-
țului  Iași,  care  nu  avusese  cunoștință  despre 
plan,  a  raportat  următoarele  Ministerului  de 
Interne: „Se crede că focurile de armă sunt ope-
ra unor indivizi organizați și care urmăresc să 
producă panică în unitățile militare și în rândul 
populației  civile…după  indiciile  obținute  până 
în prezent, se constată că anumiți indivizi caută 
să  arunce  vina  asupra  evreilor  din  oraș  cu 
scopul de a ațâța armata română și germană, cât 
și populația creștină contra evreilor, pentru a da 
loc la uciderea lor în masă.”[5]
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„Motivația de bază [a Holocaustului] era pur ideologică, înrădăcinată într-o lume 
existentă numai în imaginația nazistă, unde unei conspirații evreiești internaționale de 
a controla lumea i se opunea o misiune ariană paralelă. Nici un genocid de până în ziua de 
azi nu fusese bazat atât de complet pe mituri, halucinații, pe o ideologie abstractă, nepragmatică – 

care a fost apoi pusă în aplicare prin mijloace foarte raționale și pragmatice.”  (Yehuda Bauer)

„Frânghia din jurul nostru devine din ce 
în ce mai strânsă. Mă transform într-un 

animal care așteaptă să moară”.  
(Rutka Laskier)
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Cei  care  au  participat  la  vânătoarea  de 
oameni  începută  în  noaptea  de  28/  29  iunie 
erau, în primul rând și înainte de toate, Poliția 
din  Iași,  sprijinită  de  unități  de  poliție  din 
Basarabia și de Jandarmerie. Alți participanți au 
fost soldați din armată și civili, unii înarmați de 
agenții  SSI.  Aplicarea  pogromului  de  la  Iași  a 
constat în cinci elemente de bază:  răspândirea 
de  zvonuri  că  evreii  au  tras  asupra  armatei; 
atenționarea  rezidenților  români  despre  ce 
urma să se întâmple; creșterea colaborării popu-
lare  cu  forțele  de  securitate;  marcarea  caselor 
creștine și, în final, incitarea elementelor turbu-
lente la crimă, viol și jaf.[6]

În privința numărului celor care au pierit în 
urma declanșării pogromului, acesta este, într-
adevăr,  diferit.  Dacă  în  comunicatul  auto-
rităților române, publicat în ,,Monitorul Oficial” 
din 1 iulie 1941, s-a anunțat că ,,la Iași au fost 
executați  500  iudeo-comuniști,  cari  trăseseră 
focuri  de  armă  din  case,  asupra  soldaților 
germani  și  români”,  iar  într-o  telegramă  din 

data de 1 septembrie 1941, expediată la Berlin 
de  ministrul  plenipotențiar  al  Reich-ului  în 
România,  Manfred  von  Killinger,  cifra  celor 
asasinați la Iași era de 4000 de evrei.  Raportul  
final  al  Comisiei  Internaționale  pentru  
Studierea Holocaustului în România, publicat în 
anul 2005, arată că în timpul pogromului au fost 
uciși  14850  de  evrei.  Istoricul  britanic  Dennis 
Deletant apreciază, în 2006, următoarele: ,,Este 
greu de stabilit cu certitudine numărul total de 
victime al pogromului de la Iași, inclusiv victi-
mele din cele două trenuri ale morții. În timp ce 
numărul morților din trenuri a fost calculat cu o 
oarecare  acuratețe,  între  2700  și  2800,  și  se 
estimează,  pe  bună  dreptate,  că  1000  au  fost 
împușcați  în  curtea  poliției,  nu  este  clar  câți 
evrei au fost uciși în alte părți ale orașului între 
26 și 30 iunie”.[7]

Câți oameni au căzut victimă pogromului de 
la  Iași,  nu  se  va  putea  stabili  cu  certitudine 
niciodată (s.a.).
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[1] Camelia Corban, „Pogromul de la Iași”, 
www.istoriaincomodă.wordpress.com.
[2] Radu Ioanid, Holocaustul în România, Ed. 
Hasefer, București, 2006.
[3] Scarlat Gică, „Holocaustul Românesc”, 
Revista Als Ob, nr. 7.

[4] Radu Ioanid, Holocaustul în România, Ed. 
Hasefer, București, 2006.
[5] Raport final al Comisiei Internaționale 
pentru studierea Holocaustului în România
[6] Idem. 
[7] Camelia Corban, ibidem.
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Adnana Marica
(text & fotografii)

Ce îmi place mie să fac? Mie îmi place să trăiesc printre oamenii nevoiași. Ciudat, nu? De unde 
această „plăcere”? Cu siguranță că din familie. Tatăl meu, cu mult mai ciudat decât mine, m-a 

crescut printre săraci, chiar dacă situația financiară ne-a permis să trăim „bine”. Dorința lui cea 
mai mare a fost ca ai săi copii să nu fie răsfățați... și cred că a reușit (cel puțin așa sper). Am învățat 

să îi accept și să îi iubesc pe cei nevoiași. Mănânc cu ei, lucrez cu ei, râd cu ei, plâng cu ei. Și mai 
ciudat, nu? Ei bine, pentru mine, lucrurile astea reprezintă un stil de viață.
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Dar de ce Africa? Pe vremea când încă descopeream internetul, am dat peste niște poze foarte 
interesante cu niște oameni tare „colorați”. Mai văzusem și înainte astfel de oameni, dar chiar așa 
„colorați” niciodată. Și pe lângă asta, am realizat că sunt cei mai săraci oameni pe care eu i-am văzut 
vreodată. M-am trezit peste 15 minute la marginea patului plângând. Peste alte 20 de minute, tata m-a 
găsit tot la marginea patului, tot plângând și când m-a întrebat ce s-a întâmplat, i-am spus fără nicio 
reținere: „Vreau să merg în Africa!”. Au trecut 6 ani de la acest „major” eveniment și uite că am ajuns 
să vă pot povesti ce a însemnat Africa pentru mine... un vis împlinit, experiențe unice, oameni 
minunați și frumoși (unii chiar mai ciudați decât mine).
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În Africa am mers cu 
scopul de a preda într-o 
școală publică și pentru 

a ajuta la începerea unei 
baze de misiune printr-

o organizație non-
guvernamentală. Am 

avut plăcerea să predau 
în satul Buyaga, 

Districtul Bulambuli, 
unde am lucrat cu clasa 
a VI-a. Am putut lucra 

destul de bine cu elevii, 
însă neavând la 

dispoziție materialele 
necesare, a trebuit să 

inventez mai multe 
jocuri prin care să îi fac 

să înțeleagă anumite 
lucruri.

Am rămas șocată de cât de înrădăcinați sunt, chiar și copiii, în tradiții și obiceiuri. Apropiindu-
mă foarte mult de elevi, au împărtășit cu mine multe lucruri care m-au marcat. Fiind fată, am 

putut să mă apropii mai ales de fete, care mi-au mărturisit că și-ar dori să poată avea libertatea 
de care eu am parte. Șocul cel mai mare a fost atunci când mi s-a descris cum se practică 

circumcizia la fete. Nu voi intra în detalii, însă vă mărturisesc că este un lucru îngrozitor. Am 
învățat să fiu recunoscătoare pentru locul și pentru cultura în care am crescut.



În locul în care am fost, persoanele cele mai respectate erau pastorii bisericilor protestante, 
care au plantații de cafea. Dar, bineînțeles că, în momentul în care am apărut, noi, oamenii 
albi („muzungu” - om alb), am fost considerați cele mai de seamă ființe care trăiesc pe 
pământ. La un moment dat, directorul unui liceu ne-a spus că dacă el s-ar căsători cu o femeie 
albă, ar putea ajunge chiar și președintele țării.
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În Buyaga, în ciuda sărăciei, încercau totuși să lucreze 
pământul, aveau capre și vaci. Mâncarea de bază este 
orezul care se consumă cu fasole sau cu „matoke” 
(cartofi). O singură sursă de apă alimenta tot satul. 
Singura modalitate prin care ne-am putut spăla a fost 
în ploaie sau uneori cu apă de ploaie.
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Una dintre fetițele de care 
m-am ocupat, m-a chemat 
acasă la ea și mi-a spus că 
are un cadou pentru mine. 
Tatăl ei murise de malarie 
și a venit în brațele mele 
plângând, spunându-mi că 
nu are multe, dar că mă 
iubește și că vrea să îmi dea 
cadou o farfurie de tablă... 
era cea mai bună farfurie 
pe care o avea în casă.

Cele mai interesante experiențe le-am trăit la slujbele de 
duminică dimineața. Pastorii sunt foarte carismatici, 
oamenii foarte energici, iar cea mai mare parte a slujbei o 
constituie dansul pe melodiile tipice africane (bineînțeles 
că nu m-am putut abține de la dans). Au o energie pozitivă 
extraordinară și ritmuri nemaiîntâlnite. Nu am reușit însă 
să îmi dau seama cum percep ei lucrurile, cum gândesc, ce 
e în mintea lor. Am rămas surprinsă când am auzit că ei 
consideră că absolut toți albii, fără excepție, sunt bogați.
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Nu se putea să plec din Africa fără să fiu 
cerută în căsătorie. Stând la împletit, m-am 

trezit cu un domn la vreo 30 de ani în fața mea 
care avea o foaie în mână. Curioasă, l-am 

întrebat ce e scris pe foaie. Și mi-a spus că e 
lista de preț pentru mine!... Listă de preț? Ce-o 

mai fi și asta... Când mă uit mai bine, domnul 
la vreo 30 de ani, dorea să mă cumpere de la 

tata cu două cămile, zece oi, cinci vaci și 
cincisprezece găini. Convenabil, nu? Vă 

întrebați dacă am acceptat? Nu aș fi ratat așa 
ofertă, însă aștept să mai cresc.

Africa m-a schimbat, mi-a oferit o altă 
perspectivă asupra vieții. Am învățat să 
apreciez tot ceea ce am și m-a învățat să mă 
bucur de fiecare lucru, oricât de mic ar fi.
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„Nimic nu se construiește pe piatră; 
totul se construiește pe nisip, dar 
trebuie să construim ca și când 
nisipul ar fi piatră.” Jorge Luis Borges

Nicolae Ionescu
ISJ Vaslui



În după amiaza zilei de marți, 30 octombrie, 
ajungem la Careia, care este capitala statului. E 
formată  din  câteva  zeci  de  case,  conace  și 
biserici. Acum o mie de ani se numea Mesi. În 
centrul orășelului se înalță astăzi palatul Sfintei 
Comunități,  în  care  se întrunesc  cei  20 repre-
zentanți  ai  mănăstirilor  pentru  a  lua  deciziile 
cele mai importante ale statului. Pe acest palat 
se  află  steagul  atonit  de  culoare  galbenă  cu 
vulturul  bicefal,  semnificând puterea  divină  și 
cea  lumească,  laică.  În  fața  palatului  se  află 
sfânta  biserică  Protaton,  iar  în  jurul  acesteia 
câteva  clădiri  care  găzduiesc  mici  magazine. 
Nouăsprezece  clădiri  mai  mari,  răspândite  în 
zonă, alcătuiesc conacele Careiei, care găzduiesc 
reprezentanții  mănăstirilor.  Mănăstirea  Cutlu-
muș e singura care nu posedă un conac, deoa-
rece se află foarte aproape de Careia. În Careia 
și  în  jurul  ei  există  82  de  chilii  aparținând 
diferitelor  mănăstiri,  locuite  de  monahi  greci, 
bulgari, sârbi și români.

Biserica Protaton este cea mai importantă din 
Careia.  Are  celebrele  fresce  ale  iconografului 
Manuil Panselin din secolul al XIV–lea. Icoanele 
catapetesmei sunt din secolul al XVI-lea. Adevă-
rate  capodopere  sunt  frescele  reprezentând 
Nașterea și Botezul Domnului, Intrarea în Bise-
rică  a  Maicii  Domnului,  Sfântul  Ioan  Evan-
ghelistul  cu  diaconul  Prohor ș.a.  În  biserica 
Protaton  se  săvârșesc  slujbele  de  peste  zi,  în 
prezența  reprezentanților  mănăstirilor  atonite. 
Conform tradiției,  biserica a fost construită de 
împăratul Constantin cel Mare, fiind distrusă și 
reclădită  de  mai  multe  ori.  În  sfântul  altar  se 
păstrează  icoana  Axion  Estin (Cuvine-se  cu  
adevărat).  În  colțul  de  sud-est  al  palatului 
Sfintei  Comunități  (Chinotite),  chiar  în  partea 
opusă Protatonului,  se ridică un vechi turn în 
care se află Biblioteca Sfântului Munte. Conține 
82 de manuscrise și mai multe mii de tipărituri. 
Jumătate din acestea sunt scrise pe pergament și 
au  miniaturi  excepționale.  Din  1963  funcțio-
nează în centrul Careiei o expoziție permanentă 
de  iconografie.  Sunt  prezentate  nu  doar  copii 
deosebite ale capodoperelor Protatonului, dar și 
alte  icoane  ce  se  disting  prin  desen  și  culori 
excepționale.

La o distanță de 500 m se află schitul rusesc 
al Sfântului Andrei cu o biserică centrală consi-
derată a fi cea mai mare din Balcani. În această 
biserică  se  află  părți  din  moaștele  Sfântului 
Andrei. În anul 1958 latura de apus a Schitului a 
fost distrusă de un incendiu și odată cu ea au 
ars 20.000 de volume cărți, împreună cu multe 
odoare  și  manuscrise  inedite.  Astăzi,  schitul 
aparține de mănăstirea Vatoped și cunoaște în 
ultimii ani o înflorire a vieții monahale.

Lângă Careia, spre sud-vest, la o distanță de 5 
minute de mers,  se află Mănăstirea Cutlumuș. 
Este zidită într-o zonă înverzită, cu o vegetație 
variată.  În  jurul  acestui  așezământ  monahal 
sunt copaci uriași și dealuri pline de verdeață, 
pe care apar din loc în loc chilii. Setea noastră, a 
pelerinilor, este potolită de izvorul de la intrarea 
în  mănăstire,  în  timp  ce  natura  care  ne 
înconjoară  ne  cheamă  la  înălțare  duhovni-
cească. Mănăstirea a fost construită înainte de 
anul 988 și e considerată între cele mai vechi ale 
Athosului.  A fost distrusă de mai multe ori și 
rezidită  de  voievozii  Moldovei  și  Valahiei. 
Incendiile din anii 1857 și 1878 au distrus parțial 
lăcașul  de  cult,  dar  s-a  refăcut  prin  grija 
starețului Meletie.
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Biserica  centrală  a  fost  zidită  la  mijlocul 
secolului al XVI-lea și are ca hram Schimbarea 
la Față a lui Iisus Hristos. În interiorul mănăs-
tirii și în exterior se află 13 paraclise, dintre care 
unele au fresce excepționale. De o însemnătate 
deosebită  sunt  catapeteasma  bisericii  centrale 
care  datează  de  la  începutul  secolului  XIX  și 
multe odoare ale mănăstirii. Biblioteca cuprinde 
103 manuscrise pe pergament, 650 pe hârtie și 
3.500  de  tipărituri.  De  această  mănăstire  a 
Cutlumușului aparține și  Schitul Sfântul Pante-
limon cu 19 chilii. A fost înființat în 1875 și are 
o  bibliotecă  valoroasă  cu  manuscrise  și  cărți 
rare.  Părinții  schitului  se  ocupă  de  cultivarea 
pământului,  legarea  cărților,  croitoria  etc.  De 
altminteri, cei mai mulți călugări care viețuiesc 
pe  Sfântul  Munte  sunt  absolvenți  a  două  sau 
trei facultăți, vorbitori de limbi străine și au o 
viață duhovnicească intensă. De știut este faptul 
că  în  lăcașurile  de  cult  atonite  este  interzisă 
fotografierea în interiorul bisericilor și a mona-
hilor din incinta acestora.

Mănăstirea Marea Lavră a fost vizitată spre 
seară.  Este  situată  în  partea  de  sud-est  a 
ținutului  atonit,  unde  Sfântul  Munte  coboară 
domol în mare. A fost întemeiată în anul 963 de 
către Sfântul Atanasie Atonitul, cel mai venerat 
monah din zonă. El a fost sprijinit în construcția 
acestui  sfânt  lăcaș  și  de  împăratul  Bizanțului, 
Nichifor  Focas.  Biserica  a  fost  construită  în 
secolul  al  X-lea,  în  plan  triconc,  cu  turla 
susținută de patru coloane, cu paraclise laterale. 
Este împodobită în interior cu fresce rare. Într-
unul din paraclisele bisericii, cu hramul Sfinților 
Patruzeci de Mucenici, se păstrează  mormântul 
Sfântului  Cuvios  Atanasie,  a cărui  pomenire 
este sărbătorită, cu mare strălucire, în fiecare an 
pe 5 iulie.  Moaștele Sfântului Atanasie se află 
într-o raclă frumoasă, deasupra cărora ard șapte 
candele.  În  același  paraclis  se  păstrează  două 
icoane de o frumusețe rară. Una îl înfățișează pe 
Iisus Hristos, iar cealaltă pe Maica Domnului - 
cea numită  Iconoma. În afară de biserica prin-
cipală, Lavra mai are 37 de paraclise.

Într-unul  dintre  ele  se  păstrează  toiagul  de 
fier  cu care Sfântul  Atanasie a lovit  în chipul 
crucii stânca, scoțând apă dintr-însa, precum și 
crucea  de  fier,  în  greutate  de  4  kilograme,  pe 
care Sfântul o purta la piept, în timpul slujbelor 
îndelungate, spre nevoință. La vest de intrarea 
în  biserica principală se află trapeză cu fresce 
prețioase  și  splendide  decorații.  Se  împarte  în 
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trei registre. În primul registru sunt transpuse 
cele 24 de Icoase ale Imnului Acatist, la mijloc 
se  află  scene  succesive  din  viața  și  martiriul 
sfinților, iar în registrul de jos sunt înfățișați, în 
întregime,  sfinți,  călugări  și  asceți  cinstiți  în 
mod  deosebit  de  monahii  de  la  Athos.  În 
mănăstire  se  află  multe  moaște  de  sfinți, 
engolpioane, sfinte potire, icoane de valoare etc. 
Biblioteca  conține  multe  manuscrise  și  tipări-
turi.  În  biserică  sunt  înmormântați  trei  patri-
arhi. Între biserica principală și trapeză se află 
aghiazmatarul,  în  care  se pregătește  aghiazma 
în prima zi a fiecărei luni.

Trebuie  menționat  faptul  că  Sfântul  Munte 
cuprinde  astăzi  șase  categorii  de  așezări  mo-
nastice: mănăstirile, schiturile, chiliile, colibele, 
bordeiele și sihăstriile. Mănăstirile sunt în nu-
măr de 20,  număr care nu poate fi  sporit  sau 
micșorat. Dintre acestea 17 sunt grecești (Marea 
Lavră,  Vatoped,  Iviron,  Dionisiu,  Cutlumuș, 
Pantocrator,  Sfântul  Pavel  etc.)  una  rusească 
(Sfântul  Pantelimon),  una sârbească  (Hilandar) 
și una bulgărească (Zografu).  Până în preajma 
Primului  Război  Mondial  locuitorii  Sfântului 
Munte  erau  în  număr  de  5431,  doar  bărbați, 
conform vechii  rânduieli  de  la  care  nu  există 
abatere, dintre care aproape 5000 erau monahi. 
Astăzi monahii sunt în număr de aproape 2000. 
Locașurile mănăstirilor sunt de obicei înconju-
rate  din  toate  părțile  de  construcții  cu  patru 
etaje în care se află, împărțite pe zone, chiliile 
monahilor. Spre exterior au balcoane, pe care le 
folosesc în diverse scopuri.

La  Athos,  când  sunt  primiți  ca  novici,  toți 
monahii  sunt tunși în monahism și  dobândesc 
cetățenia greacă, fără altă formalitate. În afara 
celor 20 mănăstiri mai există 14 schituri, colibe 
și sihăstrii. În capitala Sfântului Munte, Careia, 
funcționează  o  școală  bisericească  pentru 
monahii  și  novicii  care  vor  să  se  instruiască. 
Astăzi,  Sfântul Munte este locuit  în majoritate 
de monahii greci, ruși, bulgari, sârbi și români. 
Toate  mănăstirile  și  schiturile  chinoviale  se 
înfățișează  de  la  depărtare  ca  mici  cetăți  sau 
orașe  fortificate.  Pe  ziduri,  se  înalță  turle 
crestate, metereze și cuve care înlesneau înde-
părtarea piraților. Cele mai multe biserici sunt 
pictate  și  sunt  construite  într-un  stil  arhi-
tectonic deosebit, numit „stilul athonit”, în care 
se îmbină stilul bizantin cu elemente romanice 
și gotice.

Republica  monahală  este  administrată  de 
către un consiliu format din 20 de reprezentanți 
ai mănăstirilor Sfântului Munte, consiliu numit 
al  Sfintei  Comunități.  Sfânta  Comunitate  este 
Parlamentul  Athosului,  în  care  toate  deciziile 
devin obligatorii pentru toți și sunt luate prin 
hotărârea majorității. Cel care conduce întâlni-
rile  Sfintei  Comunități  este  președintele  și 
acestea au loc de două ori pe săptămână. Este 
așa numitul „protos”,  adică întâiul în adunare. 
Funcția acestuia se întinde pe durata unui an și 
el este ales de cele mai vechi cinci mănăstiri din 
Sfântul  Munte.  Acestea  sunt:  Megisti  Lavra 
(Marea  Lavră),  Vatopedi,  Iviron,  Hilandar  și 
Dionisiu.  Instanța executivă a Sfintei  Comuni-
tăți este Sfânta Pază, un fel de guvern, a cărui 
responsabilitate  se  întinde,  de  asemenea,  pe 
durata unui an. Membrii ei sunt protosul Sfintei 
Comunități și încă trei membri din consiliul de 
conducere al Muntelui Athos. Ei sunt aleși din 
patru  mănăstiri  diferite,  fiecare  dintre  ei  fiind 
superiorul  uneia  din  cele  cinci  mănăstiri  mai 
sus numite. Sfânta Pază păstrează sigiliul Sfintei 
Comunități,  sigiliu  alcătuit  din  patru  părți, 
fiecare  membru  dispunând  de  câte  o  parte  a 
sigiliului.

Pe de o parte,  statul grec, în virtutea suve-
ranității  sale  asupra  Athosului,  a  stabilit  prin 
Constituție  dreptul  Republicii  Monahale  de  a 
avea propria administrație (Art. 105 al actualei 
Constituții),  însă,  pe  de  altă  parte,  își  rezervă 
dreptul de a exercita un supracontrol juridico-
administrativ,  aceasta făcându-se printr-un re-
prezentant  al  său.  Respectivul  reprezentant  al 
statului poartă titlul de Guvernator al Sfântului 
Munte și datoria sa constă în menținerea stării 
de  ordine  pe  Athos,  ceea  ce  înlesnește mona-
hilor  ducerea  unei  vieți  netulburate.  În  acest 
scop,  el  se  îngrijește  nu  numai  de  asigurarea 
ordinii  publice și  a  siguranței,  ci  este  atent  și 
asupra  modului  cum  sunt  urmate  prevederile 
Statutului Sfântului Munte, comunicând Sfintei 
Comunități fiecare eventuală încălcare a acestor 
prescripții  de  o  instituție  monahală  de  pe 
Sfântul Munte. Dacă aceasta îi este de folos în 
ducerea la îndeplinire a sarcinilor sale, el poate 
să  ceară  sprijinul  poliției  portuare  și  al  celei 
vamale.

Cu toate că Sfântul Munte este o parte nedes-
părțită a teritoriului grec, din punct de vedere 
canonic, el nu este supus Bisericii Greciei, ci di-
rect patriarhului ecumenic din Constantinopol.
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Așadar, episcopul în drept pe Sfântul Munte 
este  patriarhul  ecumenic.  Când se  face  pome-
nirea mai marilor Bisericii și sunt înălțate rugă-
ciuni pentru ei în cadrul sfintelor slujbe, mona-
hii  athoniți  pomenesc  numai  numele  pa-
triarhului  ecumenic.  Faptul  că  Sfântul  Munte 
aparține  de  scaunul  episcopal  al  patriarhului 
ecumenic, este definit clar prin articolul 173 al 
Statutului  de  funcționare,  care  precizează  că 
„nicio  față  bisericească  nu  are  voie  să  săvâr-
șească niciun fel  de lucrare pe Sfântul Munte, 
dacă nu are un document de la patriarhul ecu-
menic  care  să permită  acest  lucru”.  Se  adeve-
rește,  așadar,  faptul  că  numai  patriarhul  ecu-
menic este îndreptățit pentru un astfel de gest. 
Datorită competenței sale episcopale, patriarhul 
ecumenic are cea mai înaltă atribuție spirituală 
în  interiorul  Sfântului  Munte.  Lui  îi  este 
anunțată  fiecare  alegere,  fiecare  destituire  sau 
retragere  a  unui  stareț  din  funcția  sa,  cât  și 
schimbările din interiorul obștilor monahale. El 
emite așa numitele „sigilii patriarhale”  dacă, de 
exemplu, o  „mănăstire idioritmică” (în care că-
lugării  își  organizează  timpul  după  nevoile 
personale,  dedicându-l  rugăciunii  și  muncii) 
vrea să se transforme în „mănăstire cenobitică”, 
de obște) și el este totodată cea mai înaltă in-
stanță juridică în problemele de drept bisericesc. 
Aceste  probleme  sunt  soluționate  de  însuși 
patriarhul ecumenic, de către sinodul patriarhal 
al cărui președinte el este, sau de către trimișii 
patriarhali pe Sfântul Munte, cărora li se încre-
dințează  diferite  misiuni,  cum ar  fi  recunoaș-
terea numirii sau retragerii cuiva dintr-o funcție 
oarecare. Acești trimiși sunt, în general, mitro-
poliții din subordinea patriarhului ecumenic, iar 
dacă  se  întrunește  un  sinod  în  lipsa  acestuia, 
pentru a fi discutate probleme legate de Sfântul 
Munte, președinția o are mitropolitul cu rangul 
cel mai înalt. Cele 20 de mănăstiri de la Muntele 
Athos  sunt  astăzi  în  mod  normal  cenobitice. 
Înainte erau și unele idioritmice.

În prezent, toate cele 20 de mănăstiri au un 
regim  chinovial  (viață  de  obște).  În  aceste 
mănăstiri toate sunt în comun: locuința, lucrul, 
hrana, rugăciunea. Puterea legislativă o exercită 
adunarea stareților (bătrânilor),  care este alcă-
tuită din monahi care s-au distins prin virtuți. 
Este un fel de Parlament ce se întrunește perio-
dic pentru a lua hotărârile cele mai importante 
în  viața comunității.  De altfel  și  sigiliul  de pe 
permisul  de  intrare  în  Sfântul  Munte  este 
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compus din  elementele principale ale  sigiliilor 
celor  patru  egumeni  care  formează  un  fel  de 
guvern al statului. Puterea executivă o exercită 
egumenul, părintele spiritual al mănăstirii, ales 
pe viață dintre monahii care au cel puțin șase 
ani de viețuire în mănăstire. Până în anii 70 ai 
secolului  trecut  existau  și  șapte  mănăstiri 
idioritmice.  La aceste  mănăstiri  toate lucrurile 
erau în comun, în afară de hrană.

Schiturile sunt obști monahale întemeiate în 
spațiul de jurisdicție al unei mănăstiri, în baza 
unui act validat cu sigiliul patriarhal. Numărul 
monahilor  este  stabilit  în  actul  de  întemeiere. 
Regulamentul de funcționare interioară al schi-
tului este aprobat de către mănăstire. Clădirile 
schiturilor se aseamănă cu cele ale mănăstirilor, 
însă  nu  pot  niciodată  să  devină  mănăstiri. 
Astăzi schiturile sunt în număr de 14.

Chiliile  Sfântului  Munte  sunt  așezăminte 
formate dintr-o biserică și o clădire cu chilii și 
dependințe. În fruntea chiliei se află starețul și 
alți ucenici ai acestuia. Viețuitorii chiliei nu pot 
depăși  cifra de 9.  Trăiesc din  sudoarea frunții 
lor,  cultivând  puținul  pământ  disponibil, 
pictând  sau  sculptând  icoane,  făcând  diverse 
obiecte, metanii ș.a.

Multe sunt odoarele, tezaurele, manuscrisele 
pe  care  le  posedă  și  cu  care  se  mândrește 
Sfântul  Munte.  În  ciuda  jafurilor  și  a  distru-
gerilor  pe  care  le-a  suferit  acest  ținut  de-a 
lungul  vremurilor,  s-au  păstrat  multe  tezaure. 
Odoare  unice  în  lume  sunt  păstrate  astăzi  în 
spații  special  amenajate,  fiind  prezentate  cu 
evlavie, în situații deosebite, mai ales moaștele 
unor sfinți, după slujba vecerniei, celor dornici 
să  le  admire.  Moaște  de  sfinți  și  racle,  cruci 
conținând  lemn  din  Cinstita  Cruce  pe  care  a 
fost  răstignit  Mântuitorul,  casete,  epitafuri, 
icoane, sfinte potire,  Evanghelii  și cârje arhie-
rești. Veșmintele sacre, lucrările în miniatură și 
mozaicurile  sunt  doar  câteva  din  tezaurele 
Ahosului.  Bibliotecile  mănăstirilor  Sfântului 
Munte sunt bogate în manuscrise, numărul lor 
depășește 12.500.

În  seara  zilei  de  marți  ajungem  la  Schitul 
Prodromu. Este închinat Sfântului Ioan Boteză-
torul  -  Înaintemergătorul. Acest  schit  este  al 
românilor  din  Sfântul  Munte  Athos  și  a  fost 
întemeiat  în  anul  1820,  sub  arhipăstorirea 
Mitropolitului  Veniamin Costachi al  Moldovei. 
Ctitoria  schitului  a  fost  recunoscută  prin 
hrisoavele  domnești  semnate  de  Grigorie 

Alexandru Ghica al Moldovei, în data de 7 iulie 
1853 și de Carol I al României, în ziua de 19 iulie 
1871.  Zidirea  ansamblului  monahal  de  la  Pro-
dromu  a  avut  loc  între  anii  1852-1866,  ctitor 
fiind ieroschimonahul Nifon Ionescu, ajutat de 
ucenicul sau, ieroschimonahul Nectarie. Schitul 
ține de Mănăstirea Marea Lavră și are aproxi-
mativ 25 de viețuitori.  Există aici  o icoană cu 
chipul Maicii Domnului care s-a pictat singură 
numită  Prodromița.  Este  cea  mai  importantă 
icoană  a  comunității  românești  de  la  Sfântul 
Munte, despre care se consideră a fi făcătoare 
de  minuni.  Icoana se  află  la  Schitul  românesc 
Prodromul și datorită renumelui ei, atrage anual 
zeci de mii de pelerini și turiști din toată lumea. 
Faima deosebită și-a căpătat-o datorită chipului 
Sfintei Fecioare Maria care nu a fost zugrăvit de 
o mâna pământească, ci de penelul unui înger, 
conform voinței lui Dumnezeu. Totodată, istoria 
a  consemnat  numeroase  minuni,  în  special 
vindecări miraculoase de boli incurabile, care i-
au  crescut  și  mai  mult  faima.  În  legătură  cu 
icoana,  a  fost  redactat  și  Acatistul  Maicii  
Domnului  Prodromița, precum  și  rugăciunea 
Prodromița, amândouă bucurându-se de o mare 
popularitate, nu numai la  Sfântul Munte,  ci în 
întreaga Ortodoxie. Prăznuirea are loc în fiecare 
an, pe data 12 iulie, fiind un praznic mare, cu 
priveghi pe întreaga noapte.

Așteptăm la arhondaric  să primim cazare și 
prindem  puțin  din  slujba  vecernei,  unde  la 
sfârșitul ei, se aduc spre închinare moaștele mai 
multor sfinți. După slujba de seară luăm masa la 
trapeză  într-o  atmosferă  duhovnicească.  Tra-
peza, scaunele și mesele sunt vechi de sute de 
ani. Unele fresce de pe pereți prezintă scene din 
viața sfinților.

Masa la mănăstirile de la Athos durează cel 
mult  20  minute,  începe  cu  o  rugăciune  și  se 
încheie  la  fel.  Masa  se  servește  în  prezența 
starețului și a colaboratorilor săi. Sfârșitul mesei 
se anunță prin baterea în cana de ceai. La unele 
mănăstiri  se  servește  și  puțin  vin  grecesc, 
asemănător cabernetului de la noi. În mănăsti-
rile  de la Athos nu se servește carne.  De ziua 
hramului  unei  mănăstiri  se  servește  uneori 
pește și un sfert de cană de vin. În aceeași seară 
ne  întâlnim  cu  duhovnicul  mănăstirii,  Iulian 
Lazăr,  originar  din  județul  Botoșani,  care  ne 
ține un frumos cuvânt de învățătură, subliniind 
importanța salvării veșniciei sufletului ce se află
în haina trupului care  este trecător. Încă de la 2
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sau  3  noaptea  se  bate  toaca,  anunțându-se 
slujba de dimineață. Cei mai mulți călugări sunt 
prezenți la utrenie și sfânta liturghie cu excepția 
unora  care  sunt  la  alte  ascultări.  Slujba  se 
oficiază  în  limba  română  și  este  înălțătoare. 
Inițial,  trebuia  să  stăm  două  nopți  la  schitul 
Prodromu, dacă soseam din prima zi pe Sfântul 
Munte, iar ziua de marți era destinată ascensi-
unii pe muntele Athon, înalt de 2030 de metri. 
Însă, condițiile au fost nefavorabile și s-a renun-
țat  la  această  temerară  încercare,  în  favoarea 
vizitării mai multor mănăstiri.

În dimineața zilei de miercuri, 31 octombrie, 
după slujba utreniei și a sfintei liturghii, luăm 
masa, ca de fiecare dată la trapeză, după ritualul 
atonit. La plecare din mănăstire, ne întâlnim cu 
starețul  schitului  Prodromu,  Arsenie,  căruia 
părintele Nicolae Bădărău îi înmânează o casetă 
cu  pământ  din  țară  legată  în  tricolor  și  alte 
daruri  de  la  Biserica  Sfânta  Paraschiva.  Acest 
arhimandrit  cu  fața  blajină  este  de  pe  melea-
gurile Moldovei și a acceptat să facă o fotografie 
cu grupul nostru. După acest moment emoțio-
nant,  ieșim din  schit  pentru  a ne îndrepta  pe 
lângă  grădina  de  legume  și  plantațiile  de 
măslini, spre chilia Sfântului Atanasie. Mergem 
în șir indian pe o potecă îngustă la o înălțime 
destul  de  mare  cu  un  peisaj  încântător  spre 
Marea Egee cu stânci golașe și ne apropiem de 
chilia  Sfântului  Atanasie  săpată  în  munte.  Ne 
închinăm la icoanele Sfintei Maria și a Sfântului 
Cuvios  Atanasie  Atonitul,  foarte  venerat  în 
zonă, sărbătorit în calendarul nostru ortodox pe 
5 iulie. Facem fotografii de grup cu tricolorul și 
steagul  Sfintei  Paraschiva  în  cerdacul  chiliei. 
Lăsăm și aici o casetă cu pământ de la biserica 
noastră  legată  cu  o  panglică  tricolor.  Ne 
întoarcem  pe  același  drum  cu  o  priveliște 
superbă asupra țărmului abrupt al Mării Egee. 
Mergem  apoi  la  cimitirul  schitului,  la  mor-
mântul cunoscutului duhovnic Tănase Petroniu 
care în anul 2011 a trecut la Domnul. Se face o 
slujbă de pomenire la mormântul  acestuia,  în-
conjurat cu o panglică tricoloră. Lăsăm și aici o 
casetă  cu  pământ  din  țară.  Atmosfera  este 
solemnă, pătrunsă de un fior patriotic, iar unii 
dintre pelerini, împreună cu părintele nostru, își 
aduc aminte  cu  emoție  de  întâlnirea  de  acum 
patru ani cu acest duhovnic român renumit de 
la Athos. S-a născut la 23 mai 1916 în comuna 
Fărcașa,  județul  Neamț.  A  intrat  în  viața 
monahală  la  Mănăstirea  Neamț  în  anul  1936. 
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După  terminarea  Seminarului  Monahal  de  la 
Cernica,  absolvă  Facultatea  de  Teologie  din 
București  și  este  numit  stareț  la  Mănăstirea 
Slatina. După zece ani de nevoință la Mănăsti-
rea  Sihăstria,  în  1978,  se  retrage  în  Sfântul 
Munte  Athos,  la  Schitul  Prodromul.  Din  anul 
1985  este  egumen al  acestui  așezământ  româ-
nesc.  A  trecut  la  cele  veșnice  pe  9  februarie 
2011,  la  vârsta  de  96  de  ani.  Prea  Cuviosul 
Protosinghel  Petroniu  Tănase,  cu  metania  la 
Mănăstirea Neamț, a condus cu multă smerenie 
și  înțelepciune  duhovnicească  acest  schit. 
Obștea Schitului Prodromul numără astăzi peste 
20  de  părinți  nevoitori  care  mențin  sfintele 
slujbe, tradiția și evlavia milenară atonită. Într-o 
armonie  duhovnicească  deosebită,  părinții 
noștri atoniți, unii chiar de pe meleagurile mol-
dave și vasluiene, se roagă împreună, se cheamă 
unul pe altul la biserică, la ascultare, la masă și 
își  împart  bucuriile  și  ispitele  acestei  vieți 
trecătoare.  Zilnic  săvârșesc  Sfânta  Liturghie și 
cele șapte Laude, cântă acatistul Maicii Domnu-
lui, patroana Sfântului Munte și stau în aștep-
tarea  Mirelui  Hristos.  Sufletul  obștii  Schitului 
Românesc  Prodromul  și,  desigur,  al  tuturor 
monahilor  români  atoniți  a  fost  cu  adevărat 
Părintele  Petroniu  Tănase.  Activitatea  sa  du-
hovnicească  a  fost  complexă.  În  timpul  său  a 
început  restaurarea  generală  a  schitului,  s-a 
organizat o frumoasă bibliotecă de peste 7. 000 
de volume și a desfășurat o strălucită activitate 
cărturărească  și  misionară.  (Protosinghel  Ioni-
chie Bălan, pp.785-786)

După  acest  moment  de  reculegere  la  acest 
mare duhovnic al românilor,  ne urcăm în ma-
șina de teren și ne îndreptăm spre Mănăstirea 
Iviron. Vestitul lăcaș Iviron este zidit pe ruinele 
unui  oraș  antic,  într-un  loc  liniștit  și  plin  de 
pace. Se află la o distanță de o oră și jumătate de 
mers  pe  jos  de  la  Careia.  Cu  automobilul  se 
ajunge  în  30  de  minute.  Te  impresionează, 
dintru început,  pavilionul încântător,  o cișmea 
cu apă rece și portalul maiestuos de la intrarea 
principală. Cum intri în curte, zărești în centru 
biserica  și  paraclisul  Maicii  Domnului  „Portă-
rița” în  stânga,  iar  în  dreapta  biblioteca  și 
sacristia. Urmează trapeza, clopotnița, iar mai în 
spate  arhondaricul  și  turnul  mănăstirii.  În 
vremea împăratului bizantin Mihail  Paleologul 
și a patriarhului Ioan Vekos, călugării de aici nu 
au acceptat să se supună pretențiilor catolice de 
a-și  schimba  credința.  Ca  urmare,  au  fost 

omorâți  și  aruncați  în  mare.  În  1357,  Ivironul 
devine  mănăstire  grecească,  numărul  călugă-
rilor greci depășindu-l pe cel al monahilor iviriți 
(georgieni).  La  început  mănăstirea  a  fost 
chinovială,  iar  din  1880  a  devenit  idioritmică. 
Printr-o  întâmplare  nefericită,  în  aprilie  1865 
anexele lăcașului de cult au ars, rămânând doar 
parțial biserica. Însă, viețuitorii ei au reușit cu 
multe osteneli să o rezidească. Biserica centrală 
a fost zidită în 1030 și a fost pictată treptat până 
în  secolul  XIX.  În  naos,  între  sfinți  au  fost 
pictați  Sofocle,  Tucidide,  Platon,  Aristotel, 
Plutarh ș.a.

În  timpul  revoluției  grecești  din  1821, 
mănăstirea și-a oferit o parte din odoarele sale 
pentru a sprijini din punct de vedere economic 
lupta lor. Ultimul călugăr ivirit a murit în 1955. 
Astăzi, la mănăstirea Iviron, calculul timpului se 
face  după  sistemul  chaldeic,  care  are  la  bază 
răsăritul  soarelui,  pe  când  în  restul  Sfântului 
Munte calculul se face după sistemul bizantin, 
având drept bază apusul Soarelui. Astfel, pentru 
mănăstirea Iviron, răsăritul Soarelui indică ora 
zero,  în  timp  ce  în  restul  Athosului  ora  zero 
coincide cu apusul Soarelui.

Mănăstirea  are  17  paraclise,  între  care  și 
acela  al  Maicii  Domnului  zisă  „Portărița”,  în 
care se păstrează cu evlavie mult cinstita icoană 
cu același nume, făcătoare de minuni, înconju-
rată de istorisiri, întâmplări minunate și tradiții. 
Mănăstirea  are  o  mare  bibliotecă  cu  2.000  de 
manuscrise  și  1.300  de  tipărituri.  Se  află  în 
biserică  o  bucată  din  lemnul  Cinstitei  Cruci, 
moaște ale multor sfinți și obiecte liturgice de 
mare valoare. De această mănăstire aparțin 13 
chilii. După vizitarea acestei mănăstiri mergem 
la Izvorul Maicii Domnului unde luăm aghiazmă 
sfințită și ne întâlnim cu un grup de pelerini din 
Bacău  în  frunte  cu  primarul  Bacăului,  Romeo 
Stavarache.

Pelerinajul  nostru  continuă  cu  vizitarea 
Mănăstirii  Stavronichita.  În  jurul  lăcașului  de 
cult  se  află  grădini,  ca  la  toate  mănăstirile 
Sfântului  Munte,  cu nuci  falnici.  Mănăstirea a 
fost întemeiată în secolul al X-lea. În secolul al 
XI-lea,  turnul  ei  înalt  era  folosit  de  locuitorii 
Careiei  ca  post  de  observație  și  sunt  multe 
tradiții despre întemeierea mănăstirii. În 1533 a 
fost  vândută  drept  chilie  de  către  mănăstirea 
Filoteu. 
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În  1968  a  fost  transformată  în  mănăstire 
chinovială.  Biserica  centrală,  împodobită  cu 
minunate  fresce  poartă  Hramul  Sfântului  
Nicolae.  Pictura  a  fost  realizată  de  distinsul 
iconograf  Teofan,  în  stilul  școlii  cretane.  Între 
frescele  care  se  păstrează  în  trapeză  se  află 
renumita Cina cea de Taină. Între odoare se află 
minunate icoane, cruci, engolpioane, moaște de 
sfinți, obiecte liturgice și o icoană în mozaic a 
Sfântului Nicolae, din secolul al XIV-lea. După 
tradiție, icoana a fost găsită de pescari pe fundul 
mării, în apropierea mănăstirii și a fost predată 
călugărilor  de  aici.  Icoana  purta  o  stridie  pe 
fruntea  sfântului,  de  unde  și-a  luat  numele 
Sfântul Nicolae Stridă.

De  la  acest  lăcaș  de  cult  ajungem  după 
amiază  la  Mănăstirea  Pantocrator,  așezată  pe 
malul mării, în partea de NV a Sfântului Munte. 
Are  ca  hram  Schimbarea  la Față  a  Mântuit-
orului. A fost ctitorită de doi mari conducători 
de  oaste,  Alexie  și  Ioan,  care  părăsind  lumea 
obișnuită  au  îmbrățișat  viața  monahală  și  au 
construit  această  mănăstire  cu  sprijinul  împă-
ratului  Bizanțului,  Ioan al  V-lea Paleologul,  la 
mijlocul secolului al XIV-lea. Mai târziu, mulți 
domnitori români, printre care Neagoe Basarab, 
Alexandru Iliaș  și  Constantin  Brâncoveanu au 
ajutat această mănăstire.  În acest lăcaș de cult 
se  află  icoana  Maicii  Domnului  făcătoare  de 
minuni  numită  Gherontița  (Stareța)  și  icoana 
Maicii  Domnului  Axionița”  sau  Cuvine-se  cu  
adevărat,  cântare învățată de un călugăr bătrân 
de la Sfântul Arhanghel Gavriil care s-a arătat 
în vis. Pe teritoriul mănăstirii se află și câteva 
chilii  românești  în  zona  Kapsala.  Mănăstirea 
Pantocrator are în jur de 25 de călugări și mai 
multe chilii.  Acest  lăcaș spiritual  deține multe 
moaște  de  sfinți,  printre  care  ale  Sfântului 
Haralambie,  Sfinții  Cozma  și  Damian,  Sfântul 
Mucenic  Ștefan,  Sfânta  Muceniță  Paraschiva, 
Sfântul  Ioan Gură de  Aur,  Sfântul  Pantelimon 
etc.  Se  mai  află  două  părticele  din  Lemnul 
Sfintei Cruci și o bucată din hlamida cu care a 
fost  îmbrăcat  Mântuitorul  Iisus  Hristos.  Pe 
teritoriul  mănăstirii  se  află  și  Schitul  Sfântul 
Prooroc Ilie cu 20 de monahi. Acest schit a fost 
înființat  de  cunoscutul  călugăr  rus  Cuviosul 
Paisie  Velicicovschi,  care  a  devenit  mai  târziu 
stareț la Mănăstirea Neamț, în Moldova. Schitul 
are o mare biserică în stil rusesc, restaurată în 
1900. Ea are icoane îmbrăcate în aur, odoare și 
vase  liturgice  de  mare  valoare.  Catapeteasma, 
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ne-a spus ghidul, are două tone de aur, vădindu-
se  opulența  imperială  a  Rusiei.  Aici,  potrivit 
tradiției,  am  fost  serviți  cu  năut  și  curmale. 
Trecem spre seară din nou prin Careia, capitala 
statului  atonit,  și  luăm  câteva  amintiri  din 
magazinele cu suveniruri religioase.

La o distanță de aproape trei ore de Careia se 
află marea Mănăstire a Vatopedului.  Întâlnești 
în  drum  văi  acoperite  de  verdeață  și  vaste 
păduri de castani amestecate cu arbuști și flori 
sălbatice. Drumul șerpuitor urcă mici versanți și 
coboară văi, trece peste pârâuri și locuri netezi, 
lăsând în urmă răscrucile ce duc spre sihăstriile 
călugărilor.  Înaintând,  vezi  adesea,  soarele  la 
orizont deasupra norilor care se încăpățânează 
să-l  ascundă.  După acest  traseu mirific  zărești 
mănăstirea ce se înalță zveltă în zonă. Legendele 
și tradițiile povestesc că această mănăstire a fost 
zidită  în  timpul  împăratului  Constantin  cel 
Mare, dar a fost distrusă. A fost rezidită din nou 
de  către  Teodosie  cel  Mare,  în  cinstea  Maicii 
Domnului,  care  i-a  salvat  fiul  de  la  înec, 
îndrumându-l  către  un  mărăcine.  Numele 
mănăstirii  provine  de  la  această  minune  căci 
„vatopedu”,  înseamnă  „copilul  din  tufe”. Bise-
rica mare a mănăstirii are Hramul Buna Vestire  
și a fost zidită în secolul al XI-lea. A fost pictată 
în secolul al XIV-lea. În interiorul mănăstirii și 
în afara ei  se află alte 28 de biserici  mai mici 
(paraclise)  dintre  care  unele  au  fresce  remar-
cabile. În această mănăstire au viețuit un număr 
de  43  de  sfinți,  între  care  Sfântul  Grigorie 
Palama,  Sfântul  Nicodim,  principele  Rațco 
împreună  cu tatăl  său,  regele  Ștefan Nemania 
(care mai târziu, în călugărie au luat numele de 
Sava și Simion) etc. Mulți împărați bizantini au 
ajutat  Mănăstirea  Vatopedu,  dar  și  domnii 
Serbiei sau țarii Rusiei. Foarte mult au sprijinit 
acest lăcaș spiritual și voievozii Țărilor Române, 
Ștefan  cel  Mare,  Neagoe  Basarab,  familiile 
Ghica, Cantacuzino, Mavrocordat, Șuțu, Moruzi, 
Ipsilanti și Calimachi.  În această mănăstire,  pe 
lângă sfintele moaște, se află o parte din  Brâul 
Maicii Domnului care a fost adus anul trecut în 
Rusia, la Moscova, la insistențele președintelui 
Vladimir Putin. Acesta a contribuit  substanțial 
la eliberarea starețului mănăstirii Vatopedu care 
fusese  arestat  în  ziua  de  Crăciun  2011  de  o 
instanță  judiciară  din  Grecia  și  eliberat  peste 
câteva luni. O parte din brâul Maicii Domnului 
a  fost  adus  în  Moldova,  inclusiv  la  Vaslui,  în 
2001.  În  biserica  mare  sunt  mai  multe  icoane 

făcătoare  de  minuni  ale  Maicii  Domnului, 
printre  care  amintim  Ctitorița,  ascunsă  într-o 
fântână  sub  altar  cu  o  cruce  și  o  lumânare 
aprinsă, timp de 70 de ani.  Această icoană s-a 
numit și  Ctitorița fiindcă a fost descoperită în 
timpul  celor  trei  ctitori  atoniți:  Atanasie, 
Nicolae și Antonie. În amintirea acestei minuni, 
în fiecare zi de luni seara se cântă de părinții 
mănăstirii  Paraclisul  Maicii  Domnului.  O  altă 
icoană este Maica Domnului Paramitia (Mângâ-
ietoarea).  Această  icoană  a  fost  pictată  în 
secolul al XIV-lea și se află în pronaos, pictată 
pe perete, în fața Paraclisului Sfântului Nicolae. 
Alte icoane făcătoare de minuni din mănăstire 
sunt:  Maica Domnului Esfagmeni (Înjunghiata), 
Maica  Domnului  Eleovritissa (Izvorâtoarea  de  
ulei),  Maica Domnului Pirovolitisa (Împușcata) 
și  Maica  Domnului  Pantanassa (Atotîmpă-
răteasa).  În  total,  șapte  icoane  făcătoare  de 
minuni  dedicate  patronului  Sfântului  Munte 
care este Maica Domnului. Așa cum arătam mai 
sus,  aici  se  află  o  parte  din  Brâul  Maicii 
Domnului care a fost împletit din păr de cămilă 
de ea însăși. În mănăstire se mai află o parte din 
Lemnul  Sfintei  Cruci  și  trestia  în  care  a  fost 
înfipt buretele îmbibat în oțet. De asemenea, se 
găsesc sfinte moaște de la aproape 200 de sfinți, 
între care și capul sfântului Ioan Gură de Aur, 
având  urechea  întreagă,  capul  Sfântului  Gri-
gorie Teologul, al Sfântului Mare Mucenic Mer-
curie,  degetul  mare  de  la  mâna  dreaptă  a 
Sfântului  Ioan  Botezătorul,  mâna  dreaptă  a 
Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina etc.

În prezent, Mănăstirea Vatopedu are în jur de 
80 de monahi din mai multe țări, între care și 12 
călugări români cu studii teologice remarcabile. 
Aici  l-am  întâlnit  pe  monahul  Daniel, fiul 
regretatului actor Octavian Cotescu și al actriței 
Valeria Seciu,  cu admirabile studii teologice în 
țară și străinătate. Pe teritoriul acestei mănăstiri 
se  află  și  două  schituri:  Sfântul  Dimitrie  și 
Sfântul  Andrei. Acesta  din  urmă  are  cea  mai 
mare  biserică  din  Athos.  Schitul  a  mai  fost 
numit  și  „Sarai”,  care  în  turcește  înseamnă 
„palat”, datorită frumuseții sale. La Vatopedu se 
află și trei chilii românești. Asistăm la utrenie și 
Sfânta Liturghie, o parte din slujbă săvârșindu-
se și în limba română, într-un paraclis special. 
Noi, pelerinii vasluieni, am fost impresionați de 
frumusețea  bisericii  centrale,  de  faptul  că 
trapeza  păstrează  aceleași  mese  și  scaune  de 
sute  de  ani.  Cuprinde  interesante  fresce  din 
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viața sfinților. Servim masa în aceeași atmosferă 
duhovnicească atonită la care participă starețul 
și întreaga obște.

În  a  treia  zi,  joi  1  noiembrie,  vremea  se 
schimbă  și  ploaia  măruntă  ne  determină  să 
renunțăm la  unele  mănăstiri  cuprinse  în  pro-
gram, cu atât mai mult cu cât avem informații 
că feribotul și alte nave nu merg către Sfântul 
Munte  din  cauza faptului  că  Marea Egee este 
agitată și nu sunt condiții favorabile navigației. 
Dimineața ne pregătim de plecare. Mergem cu 
mașina timp de două ore, ajungând aproape de 
prânz la Mănăstirea Sfântul Pavel. Este așezată 
pe țărmul opus, sudic al peninsulei, pe o terasă 
a muntelui, cu o priveliște minunată spre mare. 
A fost înființată în a doua jumătate a secolului 
al  X-lea de sfântul Pavel Xeropotamul, care a 
trăit o perioadă într-o peșteră puțin mai sus de 
locul  unde  se  află  mănăstirea.  Biserica  este 
foarte  frumoasă  și  are  ca  hram  Intrarea  în  
Biserică a Maicii Domnului. Acest lăcaș de cult 
a fost construit la altitudinea de 140 de metri de 
nivelul  mării.  Mănăstirea  are  peste  13.000  de 
tipărituri,  492  de  manuscrise,  bule,  sigilii  pa-
triarhale,  multe documente slavone și turcești. 
Între  numeroasele  odoare  menționăm,  o  parte 
din Sfânta Cruce, icoane ca Deisis, engolpioane 
și moaștele a 98 de sfinți. Mănăstirea are peste 
130  de  viețuitori  cu  cei  din  schituri  și  chilii. 
Starețul mănăstirii este astăzi părintele Partenie. 

Acest lăcaș de cult a fost sprijinit de voievozii 
Țărilor Române în Evul Mediu. După ce ne-am 
cazat, unii dintre noi am plecat spre Mănăstirea 
Dionisiu pe  o  vreme  neprielnică  cu  o  ploaie 
măruntă  și  vânt  puternic.  Poteca  este  pe  o 
stâncă deosebit de periculoasă, vântul și ploaia 
ne  îngreunează  drumul  și  câțiva  renunțăm la 
ascensiune.  Trei  colegi  mai  curajoși,  ajung  la 
acest  lăcaș  religios.  Mănăstirea  Dionisiu  este 
zidită pe o stâncă uriașă și abruptă la o înălțime 
de 80 de metri de mare. Chiliile monahilor dau 
spre mare, încinse cu balcoane de jur împrejur, 
iar  între  ele  este  o  curte  strâmtă  în  centrul 
căreia se află biserica mare cu hramul  Tăierea  
Capului  Sfântului  Ioan  Botezătorul care  se 
sărbătorește la 29 august.

În  partea  de  nord-est  a  Athosului  se  află 
Schitul Lacu cu  hramul Sfântului Dimitrie care 
ține  de  Mănăstirea  Sfântul  Pavel.  Se  află  la 
altitudinea de 280 de metri de nivelul mării și a 
fost  înființat  în  secolul  al  XVIII-lea.  Biserica 
mare  a  fost  zidită  pe  la  1900.  Din  cele  24  de 

chilii pe care le-a avut, opt au fost refăcute. În 
acestea se nevoiesc astăzi  peste 30 de monahi 
români. Mănăstirea Sfântul Pavel, unde stăm joi 
seara,  sărbătorea  a  doua  zi  hramul  și  după 
vecernie ni se arată moaștele unor sfinți. Apoi 
servim masa „îmbunătățită” la trapeză. Are loc 
privegherea  și  aproape  toată  noaptea  au  loc 
slujbe.

Vineri,  2  noiembrie, dimineața  asistăm la  o 
slujbă  arhierească  condusă  de  mitropolitul 
Siriei, fost monah la această mănăstire. Ceremo-
nialul  religios  a  fost  fastuos  și  impresionant, 
condus de acest mare ierarh. După sfânta litur-
ghie,  desfășurată în limba greacă, renunțăm la 
masă și ne pregătim pentru plecare din Sfântul 
Munte,  întrucât  vremea  s-a  îmbunătățit  și 
suntem informați că merg vapoarele spre țărm. 
Ne  duce  un  autobuz  ultramodern  până  la 
vaporul care ne transportă la portul Daphne. De 
acolo  luăm  același  feribot  care  ne  adusese  la 
Sfântul  Munte  cu  destinația  Ouranopolis, 
trecând  pe  lângă  Mănăstirea  Sfântul  Panteli-
mon,  construită  în  stil  rusesc  cu  turnurile 
bisericii  aurite  în  formă  de  bulbi  de  ceapă. 
Aceasta sărbătorește hramul la 27 iulie. La acest 
lăcaș spiritual se află al doilea clopot ca mărime 
din  lume,  după  cel  de  la  Kremlin,  tras  întot-
deauna  de  doi  monahi.  Ultima  mănăstire  de 
lângă țărm care se vede din feribot este Zografu 
unde  se  nevoiesc  călugări  bulgari.  Aici  la 
vecernie  se  pomenește  în  fiecare  zi  numele 
marelui  voievod Ștefan cel Mare și  Sfânt.  Mai 
există  și  azi  un  turn  de  apărare  construit  în 
timpul domniei sale, cât și un steag de luptă al 
Sfântului  Gheorghe, purtat  de  oșteni  în  lupte. 
Hramul mănăstirii  este  Sfântul  Mare  Mucenic  
Gheorghe, purtătorul de biruință.  Practic,  de-a 
lungul  a  peste  cinci  secole,  contribuția  româ-
nească la Muntele Athos este prima ca mărime, 
depășind  de  departe  oricare  alta,  chiar  dacă 
originile poporului român sunt latine. În timpul 
călătoriei  pe  mare,  părintele  Nicolae  Bădărău 
aruncă  în  apă  a  cincea  casetă  cu  pământ  din 
țară,  legată  cu  panglică  tricolor  și  busuiocul 
folosit  pentru stropirea cu apă sfințită a pele-
rinilor.  Este  un  moment  emoționant  cu  mari 
valențe duhovnicești și patriotice.

După  două  ore  și  jumătate  de  călătorie  pe 
mare, ajungem la Ouranopolis unde cumpărăm 
ultimele suveniruri. În jurul orei 16 plecăm cu 
microbuzul spre patrie după patru zile de aleasă 
trăire spirituală pe Sfântul Munte. Ne întoarcem 
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pe  aceeași  autostradă  trecând  granița  în 
Bulgaria,  seara  târziu.  Traversăm această  țară 
membră  a  Uniunii  Europene  ca  și  România, 
trecând Dunărea în jurul orei cinci, pe la Giur-
giu.  Parcurgem același  traseu  ca  la  plecare  și 
sâmbătă în jurul orei 10,30 ajungem acasă.

Așadar, după un pelerinaj de vis, de suflet, de 
care ne vom aduce aminte permanent, enoriașii 
Bisericii  Sfintei  Paraschiva,  împreună  cu 
părintele  lor,  au  revenit  în  orașul  Vaslui. 
Desigur, mai bogați sufletește, întrucât această 
vizită  ne-a  împlinit  sub  aspect  spiritual  și 
cultural. Înțelegem mult mai bine istoria acestei 
zone  deosebit  de  frământate,  unde  este  inima 
Lumii Ortodoxe. Este un spațiu al schimburilor 
culturale, spirituale și comerciale, între Europa 
Răsăriteană și cea Occidentală. În adevăr, grecii 
„cărăușii  mărilor” sau „evreii  bătrânului conti-
nent” cum mai sunt cunoscuți, au dat mari va-
lori culturii universale și spiritualității creștine. 
Sfântul  Munte  ne  aduce  acea  viață  pașnică, 
spirituală,  de  senină  înțelegere,  de  legătură 
dintre cult  și  cultură,  dintre  identitatea româ-

nească  și  universalitate.  Această  excursie  ne 
face să fim mai înțelepți, mai buni și generoși, 
într-o  viață  trecătoare  și  o  lume agitată,  stre-
santă, anapoda, în schimbare, în care sunt per-
vertite  valorile  moral-creștine,  credința, nădej-
dea și iubirea. De aceea, acest pelerinaj, cu alese 
trăiri  spirituale,  constituie o experiență deose-
bită care ne va urmări toată viața.
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From August 21 until August 25 2013, 39 young people from 10 different European From August 21 until August 25 2013, 39 young people from 10 different European 
countries met in Frankfurt and discussed the most important challenges for their countries met in Frankfurt and discussed the most important challenges for their 
future. They agreed on four main topics: (1) Health Care, (2) Education, (3) Youth future. They agreed on four main topics: (1) Health Care, (2) Education, (3) Youth 
Unemployment, and (4) Governance.Unemployment, and (4) Governance.
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Emma Paula
Stanciu

În august 2013, a avut loc cel de-al doilea eveniment „the world YOUTH want”, în În august 2013, a avut loc cel de-al doilea eveniment „the world YOUTH want”, în 
Frankfurt, la care au participat tineri din România, Marea Britanie, Olanda, Frankfurt, la care au participat tineri din România, Marea Britanie, Olanda, 

Germania, Albania, Kosovo, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Georgia și Azerbaijan, Germania, Albania, Kosovo, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Georgia și Azerbaijan, 
organizat de fundația World Vision în colaborare cu „Restless Developement” organizat de fundația World Vision în colaborare cu „Restless Developement” 
(Regatul Unit) și „SOS Children’s Villages” (Armenia), cu participarea UNICEF (Regatul Unit) și „SOS Children’s Villages” (Armenia), cu participarea UNICEF 

Germania.Germania.
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Prin această întâlnire, organizatorii au obținut o reevaluare a situației 
tinerilor în contextul țării din care provin. În prima zi a evenimentului, 
pornind de la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (MDG’s), fiecare 
echipaj a expus în manieră proprie cele mai frecvente cinci probleme întâlnite 
în țara sa, bazându-se pe activitatea grupului căruia aparține și pe informațiile 
adunate de acesta. 
În urma prezentărilor, au fost identificate patru probleme generale: educația, 
îngrijirea medicală, șomajul și guvernarea. 
În decurs de trei zile, au lucrat în focus-grupuri la elaborarea unor soluții sub 
formă de recomandări care au fost incluse în „Frankfurt YOUTH  
Declaration”, document pe care l-au prezentat politicienilor locali și, mai 
târziu, prin World Vision, celor de la ONU.
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Împreună cu Andrei Baciu și Ionuț Șorea, elevi în 
clasa a XI-a la LNI, Negrești - Vaslui, am 
reprezentat România. Procesul de selecție a urmărit 
formarea unei echipe care să includă un participant 
de la „The World YOUTH Want” Armenia (2012) și 
alți doi tineri din A.R.T. care nu au mai fost la 
vreun eveniment internațional. Testul a constat în 
expunerea unui discurs în limba engleză tratând o 
problemă locală în fața celorlați membrii ai 
grupului.
Ca de obicei, în afara programului de lucru, am 
avut parte și de activități culturale: am făcut o 
călătorie pe Main, ne-am distrat la seara 
tradițională, în care fiecare echipaj a prezentat 
dansuri și alte elemente specifice țării sale, am 
vizitat cea mai înaltă construcție din oraș și am 
participat cu toții la cina festivă din ultima zi.  
În afara faptului că experiența în sine ne-a ajutat să 
depășim barierele de comunicare impuse de 
utilizarea unei alte limbi decât cea maternă, 
participarea la acest eveniment s-a concretizat 
printr-o scrisoare de recomandare, pe care noi am 
completat-o în fiecare zi de activitate („The 
YOUTH-Pass”). 
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La 17 ani, am plecat de acasă însoțită de doi colegi de clasă și de doi adulți care nu fac parte din familia mea, 
pentru câteva zile, în Frankfurt. În afara tuturor activităților în care am fost implicată și a efectului lor asupra 
mea, mi s-a întâmplat să pășesc pe un pământ străin fără mamă și tata alături. Oricât de mult aș încerca să 
înțeleg ce-am simțit atunci, sfârșesc prin a resimți totul și atât.

Alături de alți patru români, 
după o zi în care călătorisem 
cu avionul, cu trenul, cu 
autobuzul și cu mașina, mă 
plimbam hai-hui pe străzi 
germane pavate cu piatră, 
respirând atmosfera 
medievală. În seara aia m-am 
îndrăgostit de Frankfurt. 
Mirosul unei țări străine, 
pulsul straniu al teraselor, 
frânghiile cu stegulețe 
triunghiulare atârnate de 
casele de o parte și de alta a 
străzii, meniurile șocante care 
măsurau berea cu metrul cub 
și un țicnit bătrân și bărbos 
îmbrăcat ca Peter Pan au fost 
detaliile romantice de la 
prima mea întâlnire cu orașul.
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În aceeași seară, deși simțeam că 
pentru orice cuvânt citit trebuia 
să storc o picătură de nesomn ca 

dintr-un prosop abia scos de la 
„1000 rotații/ min” și îmi 

înghițeam foaia cu discursul tot 
repetând, mai aruncam câte-o 
privire pe geam. Eram într-un 

hotel pentru tineri, pe malul 
fluviului Main, privind un baraj 

de zgârie-nori.  În momentele 
acelea, puteam fi considerată mai 
imună la cântecul sirenelor decât 

la reflexia orașului în apă. Și 
râdeam. Eram în Sighișoara și 

trebuia să trec peste un pod ca să 
ajung în Manhattan.

În dimineața următoare, pentru prima 
oară în viață, m-am trezit fără alarmă,
m-am îmbrăcat fără zgomot și am ieșit 
din cameră. Am întreprins o  plimbare 
matinală prin parcul de pe malul meu. 
Asta, bineînțeles, după ce mi-am pus 

viața în pericol traversând strada 
necorespunzător. Sesizasem prima 

ciudățenie nemțească: treceri de pietoni la 
cel puțin 100 de metri și semafoare sadice 

care răsfățau mașinile.
Ieșirile cu grupul nu sunt și n-au fost 

niciodată întru totul digerabile pentru 
stomacul meu. Nici vapoarele. Ei bine, din 

cele două adunate la o după-amiază 
călduroasă și îmbrăcăminte neagră, au 
rezultat multe picături de transpirație, 

insolație și grimase involuntare.
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Înainte să aflu întâmplător că în Germania, doar persoanele majore 
au voie să stea după ora 23:00 în oraș, am plecat în căutarea 
ciocolatei care se voia a fi cumpărată dintr-un supermarket deschis 
non-stop la o oră de mers distanță, pe tocuri, cu trei tovarăși de 
drum. Ironia, satira și orice altceva ce ar putea veni din partea sorții, 
se exclud din discuție de data asta. N-am cumpărat ciocolată. Totuși, 
am rămas cu multe amintiri. Noi, patru gândaci aproape invizibili, 
treceam printre zeci de grupuri de tineri îmbrăcați de petrecere, 
stând de vorbă pe bulevarde, pe stradă, pe bănci, în timp ce traficul 
aproape murise. O sală de bal? Mno... prefer Frankfurt.

Când am crezut că deja au fost suficiente lucruri ce mă puteau 
surprinde, m-am trezit pe un zgârie-nori (cel mai înalt dintre 
toate).  Și am fãcut poze. Multe poze. 
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Surpriza serii mi-a luat cuvintele, uimirea și neștiința 
și le-a înecat pe toate în Main. Pe ambele maluri, a 

apărut unul dintre cele mai impresionante festivaluri 
la care am fost vreodată. Concerte din 50 în 50 de 

metri (mai dese decât trecerile de pieton), mâncare, 
pietre, bijuterii, lumânări, eșarfe... paradisul. 

  



Ultima zi a venit odată cu nostalgia. Ne-am 
plimbat prin oraș, am făcut câteva 
cumpărături, ne-a prins ploaia, apoi ne-am 
prins singuri urechile încercând să descifrăm 
harta 100% nemțească de metrou. Am ajuns 
înapoi la hotel... în cele din urmă.

Dimineața plecării a fost cumva 
prea încărcată de melancolie. 
Era 25 august. Venea toamna. 

Vara se termina, așa cum se 
termina și scurta mea idilă cu 

orașul german. 

Mi-ar fi plăcut să pot spune și câte ceva despre arhiectura locală, despre bicicliști 
(motivul pentru care nu se găsesc treceri de pieton se datorează faptului că din trei 

oameni care nu folosesc mașina, doi merg pe bicicletă), dar iubirea-i oarbă. 
Asta-i tot ce-am văzut.
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Cristina
Alexandrescu

întrebări formulate în redacție
transcriere din format

audio: Cristina Alexandrescu



Cristina Alexandrescu:  Ca  mai  toată  lumea,  dau 
un „search” pe Google și-l găsesc pe Liviu Anto-
nesei descris ca fiind scriitor, cercetător, jurnalist, 
profesor universitar, fost politician; cum vă auto-
definiți?
Liviu  Antonesei:  Eu  dintotdeauna  spun  că  sunt 
scriitor,  și  cred că și  în celelalte  ipostaze  eu mă 
manifest  tot ca un scriitor.  De ce spun asta? Nu 
dintr-un  capriciu,  ci  pentru  simplul  fapt  că  m-a 
învățat  bunica  mea  să  citesc  între  4  și  5  ani  pe 
Biblie,  dar  se  folosea  de  Scânteia,  care  în  titluri 
folosea niște litere mari, că Biblia era cu litere mici; 
deci am citit, de mic. Probabil de asta am început și 
să  scriu.  Eu  am  debutat  ca  scriitor  cu  romane. 
Sigur, când spun acum „romane” zâmbesc, dar erau 
niște  povești  pentru  care  eu  mă  inspiram  din 
filmele cu partizani sovietici și fasciști nemți, după 
aceea  din  filmele  cu  cowboy  (că  începuseră  să 
ruleze  din  nou  în  România)  și  scriam  așa  niște 
povești, ba mai mult, aveam niște creioane-cariocă 
(primele  din  curte  de  la  noi)  și  făceam  și  niște 
desene,  dar  niște  desene  de un kitsch nebun,  că 
doar eu, nu eram talentat la desen. Dar acum îmi 
pare rău, caietele alea s-au pierdut la cutremurul 
din ʼ77, când mai multe lucruri s-au pierdut, din ce 
scrisesem eu. Acum m-aș amuza foarte tare să văd 
începuturile mele ca scriitor. Și atunci, dacă eram 
întrebat, cum îi  întrebi pe copiii mici,  „ce te faci 
când o să fii mare?”, eu răspundeam că vreau să 
mă fac scriitor. Se pare că am reușit.

Vă este binecunoscută activitatea cultural-literară, 
cum este  însă  profesorul  Liviu  Antonesei?  Este 
diferit,  sau îmbină lucrurile,  considerând că „pe-
dagogia este o ramură a culturii”?
Este, este... Teza mea de doctorat este pe tema asta: 
pedagogia  ca  știință  a  culturii.  Mă  port  acolo 
predând  o  știință  a  culturii  și  mai  fac  ceva,  mă 
adaptez la tipurile de studenți pe care îi am. Când 
țineam cursuri de introducere în științele educației 
la Litere, le țineam într-un fel, cu multe exemple 
din literatură, când le țineam la Istorie le țineam 
dintr-o  perspectivă  diacronică;  prezentam temele 
istoric, pentru că lor le era mai ușor să surprindă 

ce spun eu. Acum, de câțiva ani, țin la Psihologie 
și-atunci sigur că apelez la formația mea inițială, 
care e de psiholog și sociolog și-i duc spre necu-
noscut, plecând de la ceea ce ei știu sau ar trebui să 
știe – psihologia.
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Las  să fie Festival Internațional al Educației, că alsobiștii vor ști să profite în dulcele stil educațional de o ʼ
asemenea oportunitate... Bine, eu voi relata pe scurt ce și cum s-a întâmplat cu interviul (primul din cariera 
mea), căci m-am dovedit a fi nedemnă de moștenirea lăsată de colega mea Anđelija; și cum șirul 
ghinioanelor în serie nu s-a ținut scai de mine... m-am ales cu un interviu desfășurat conform planurilor, 
liniștit și, ce e mai important, avându-l ca interlocutor pe Liviu Antonesei, în postura sa de scriitor.



O amintire amuzantă, legată de studenții pe care 
i-ați avut?
Am o mulțime... cum să spun, studenții mei sunt 
foarte amuzanți,  dar ținând cont de faptul  că eu 
sunt un profesor care vorbește liber, care mai face 
glume, care mai face paranteze, pentru că oricum 
la sfârșitul semestrului le dau sinopsisul din ceea 
ce-am vorbit, mereu apare câte-o năstrușnicie. Însă 
cele  mai  amuzante  sunt  atunci  când  câte  unul 
dintre  ei  îmi  pune o  întrebare  personală.  Dar ei 
sunt  politicoși  ca  americanii:  „Domnʼ  profesor, 
putem să vă punem o întrebare personală?” Le zic: 
„Vă rog, dacă pot răspunde...” De vreo două ori n-
am putut  să  răspund.  Așa  de  personale  au  fost. 
(râde)

Știu  că  ați  publicat  volume de eseuri;  mi-a  fost 
atrasă atenția în mod particular, de „încercările de 
sociologie spontană”; care au fost intențiile acolo, 
despre ce-ați vorbit?
Aia e o carte care mi-a salvat, cumva, mie viața în 
ultimii  ani  din  deceniul  sinistru,  din  anii  ʼ80, 
pentru că e un jurnal... dar nu un jurnal intim. E 
un jurnal făcut privind ceea ce era în jur. Încercam 
să înțeleg lumea absurdă din jur. Și-atunci aveam 
fenomene  care  mă  șocau,  îmi  atrăgeau  atenția, 
fenomene pe care încercam să le interpretez. Îmi 
ziceam „bine, trăim într-o lume absurdă, de acord, 
dar ce facem? De ce se întâmplă așa și nu altfel?”, 
cred că asta m-a ajutat. Faptul că am trecut prin 
barierele  lumii  respective,  m-a  ajutat  să  ies 
sănătos, ca să spun așa, din aria aceea, anii cei mai 
duri din toată existența mea. Și sigur că, nefiind un 
jurnal  subiectiv,  fragmentele  acelea  pot  fi 
considerate  mici  eseuri  legate  de  fenomenele 
acelea  aberante.  Cred  că  am  și  două  lucruri 
pozitive, dar nu știu cum de le-am găsit.

În prezentarea clasic-școlărească, se face distincția 
între sociologia spontană și cea științifică. De ce 
ați  ales  să  scrieți  despre  cea  spontană?  Consi-
derați că simțul comun, social,  poate fi ridicat la 
rang de știință?
Nu  încercam  neapărat  să  fac  știință.  Deci,  în 
primul rând, încercam să-mi explic mie, dar mi-am 
dat seama că n-a fost o manieră proastă pentru că, 
după ʼ90, după ce a apărut cartea, am avut cititori 
care nu au prins neapărat epoca respectivă și mi-
au spus că au simțit-o ca fiind prezentată viu și 
asta i-a ajutat după aceea să se ducă la lucruri mai 
teoretice, mai... știu eu, mai sistematice, din zona 
aceea.  Deci,  măcar  pentru  un  contact  de  primă 
instanță,  este  foarte  bună  sociologia  spontană. 
Sigur că unii merg mai departe și pe construcția 

sociologică... eu am părăsit sociologia... nici n-am 
practicat-o, că înainte de ʼ90 am lucrat ca psiholog, 
nu  ca  sociolog.  Am  avut  dublă  specializare,  dar 
faptul că m-am format solid, că m-a interesat, m-a 
ajutat chiar dacă nu am predat sociologie sau n-am 
făcut cercetări de sociologie și de psihologie.

Îndreptându-mă spre  literatură  și  mai  cu  seamă 
spre  ceea ce  se întâmplă în momentul  actual  în 
literatura  autohtonă:  care  sunt  tendințele  către 
care gonim în acest sens?
Da, mi se pare  foarte interesant faptul că,  poate 
pentru  a  doua  oară  în  istoria  literaturii  române, 
prima fiind în interbelic, au început să apară mulți 
prozatori.  Că noi  avem vorba  aceea,  „românul  e 
născut poet”. Da, românul e născut poet, dar dacă 
crește, iată că devine prozator. Asta nu înseamnă 
că disprețuiesc poezia. Nicidecum, eu scriu poezie, 
dar, pentru o cultură, proza este foarte importantă. 
Adică,  important  este  să  nu  ai  o  singură  zonă 
acoperită, ci să ai cât mai multe. E bine ca aceasta 
(cultura)  să  fie  policentrică,  nu monocentrată  pe 
poezie și folclor. Căci astea sunt culturile minore, 
ca  să  le  numesc  așa...  culturile  majore  sunt 
policentrice. Și-atunci eu am salutat încă din 2003, 
când a apărut gruparea primilor prozatori  editați 
de Polirom, sub deviza „Votați literatura tânără!” 
(ei au profitat că veneau alegerile din 2004, de asta 
au  adoptat  sloganul  acesta)  și  pe  an  ce  trece, 
fenomenul devine tot mai vizibil.  Noi tocmai am 
avut un concurs de debut al editurii Adenium, și 
poate e pentru prima dată când la un concurs, pe 
care-l știu eu, au venit mai multe volume de proză 
decât de poezie. Am primit 34 de volume de poezie 
și 56 de proză, aproape dublu, ceea ce mi se pare 
extraordinar și-mi verifică intuițiile pe care le-am 
avut în 2003, despre care am scris. Am ținut și o 
conferință  cu  titlul  Șeherezada,  mă  refeream  la 
poveste,  în  care  încercam  să  arăt  cum  artele 
narative încep să ocupe primul plan. Proza, filmul, 
teatrul,  care  sunt  bazate  pe-o  poveste.  Și  nu  s-a 
întâmplat  degeaba  astfel;  experiența  noastră 
traumatizantă  legată  de  interludiul  comunist,  e 
unică, și-atunci trebuie exploatată și literatura. E la 
fel de unică, din păcate, ca experiența tranziției. O 
tranziție mai ciudată ca la noi e greu să găsești. Și 
deja au apărut niște romane de tranziție uluitoare, 
ca  la  Bogdan  Suceavă,  să  spunem...  Venea  din 
timpul  diez,  dar  sunt  foarte  multe...  Altulescu... 
sunt foarte mulți autori care au scris mari romane 
ale tranziției, romane care vor rămâne.

l iterosfera

  



Cultura e bine să fie policentrică, nu 
monocentrată pe poezie și folclor. Căci 
astea sunt culturile minore, ca să le 
numesc așa... culturile majore sunt 
policentrice.
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În ultimii ani, la noi a crescut vertiginos numărul 
de edituri, se publică din ce în ce mai mult, s-au 
dezvoltat  tehnicile  de  printare  etc.  Favorizează 
asta cumva apariția unei literaturi mai slabe?
Nu,  totdeauna  apar  cărți  bune  și  proaste.  În 
interbelic,  moment  pe care  îl  putem compara cu 
momentul actual, au rămas cinci mari prozatori și 
încă vreo cinci-zece  buni. Dar se scoteau șapte-opt 
romane  pe  săptămână.  Deci  îți  dai  seama  ce 
producție era.  Eu nu cred că  neapărat  cantitatea 
produce  calitate,  cum  credea  Hegel,  dar,  ca  să 
apară marile cărți și marii autori, trebuie să fie de 
unde... Ca un protagonist să joace rolul, trebuie să 
dețină  și  un  fundal.  Sigur  că  nici  acum  nu  vor 
rămâne toți acești autori care apar. Unii sunt morți 
din fașă, ca să spun așa. Nu ăia contează... Chiar 
dintre cei socotiți ca fiind buni acum, s-ar putea ca 
unii  să  nu supraviețuiască,  pentru că  selecția  de 
valori  culturale  are  niște  legi  pe  care  noi  nu  le 
cunoaștem neapărat. Unii autori își imaginează că 
își  pot  amenaja  posteritatea  și  „se  pun  bine  cu 
criticii”, cultivă tinerii și tot felul de lucruri. Asta 
nu  le  garantează  supraviețuirea  nici  măcar  o 
generație  după  ei.  Esențială,  tot  valoarea  operei 
rămâne,  dar  când  spun  „valoarea”,  nu  mă  refer 
neapărat la nivelul estetic. O operă valoroasă doar 
din punct de vedere estetic are șanse mai mici de 
supraviețuire decât operele care aduc și alte tipuri 
de  valori:  filosofice,  sociale,  politice,  care  aduc 
problematizare,  dacă vorbim de proză.  Dacă vor-
bim de proză, e clar că o proză fără personaje, fără 
poveste,  fără  problematizare,  nu  rezistă.  Nu  mai 
ține  doar  de  un exercițiu de  stil,  nu  mai  ajunge 
doar să scrii frumos. Frumos scriu toți, prea mulți 
scriu  frumos.  Chiar  și  acum,  când  limba  e  mai 
„stricată” decât era într-o perioadă oarecare... im-
portant este să atragi atenția, să interesezi publicul, 
or publicul este interesat de personaje, de poveste, 
de problemă.

Și la poezie?
Cred că poezia, în ciuda fastului prozei, a rămas la 
nivelul  bun  pe  care  îl  avea  și  în  timpul  comu-
nismului.  Poezia  scăpa  cenzurii  mai  ușor  decât 
proza. Ea lucra cu imagini, lucra cu metafore, lucra 
cu sugestii, nu spunea neapărat lucrurile cu aluzie, 
nu spunea neapărat lucrurile direct și a scăpat mai 
puțin vătămată în intervalul comunist, de cenzură 
și de... toată opresiunea aceea. Și e un nivel bun în 
continuare  al  poeziei,  chiar  dacă  registrele  s-au 
mai  schimbat.  Deci,  de  pildă,  ceea ce  părea  a  fi 
marea descoperire a generației ʼ80, abordarea coti-
dianului, acum e aproape general. Eu sunt contra 
curentului în poezia mea... îmi spun că sunt prea 

mulți cu asta și va trece. Eu rămân pe marile teme, 
pe ce-am învățat de la marii maeștri, de la Homer 
la René. Chiar și pe autenticitate. Merg pe astea și 
chiar dacă nu sparg gura târgului azi, măcar am o 
șansă în plus să rămân mâine.

Să presupunem că nu sunteți mulțumit de felul în 
care  se  prezintă  cultura  noastră  și-ați  dori  să 
faceți  o revoluție.  Cum ați începe,  ce ați  face în 
primă instanță, ce măsuri ați lua ulterior?
În  primă  instanță,  aș  adapta  noilor  condiții  un 
îndemn  al  lui  Lenin,  care  nu  era  rău  în  sine: 
„Învățați,  învățați,  învățați!”  și-aș  mai  adapta  o 
deviză care era scrisă pe cinematograful Victoria... 
scria acolo „Citiți zilnic  Scânteia!”. Acea lozincă a 
fost  extraordinar  de  bine  ameliorată  pe  23  de-
cembrie, când oamenii s-au dus și-au scos Scânteia 
și-au lăsat numai „citiți zilnic!”. Deci, părerea mea 
este:  cultura  iese  din cultură,  cărțile  se  nasc  din 
cărți.  Nu  există  generații  spontanee,  în  zona 
aceasta, a noastră; cu cât știm mai bine tradiția, cu 
atât  putem face și  revoluțiile  mai  interesante,  în 
sensul că nu se opresc la a dărâma, de dărâmat e 
foarte ușor și generațiile tinere, în general, dărâmă 
cât pot ceea ce au făcut înaintașii. Problema este ce 
scoți din ceea ce ai dărâmat, cum folosești cărămizi 
de-acolo pentru construcția ta proprie...

Una  dintre  constatările  noastre  ca  redacție:  s-a 
cristalizat  cumva un  curent  ca  recenzorii  să  ci-
tească și  să recenzeze doar literatură contempo-
rană?
Eu sunt bucuros de atenția care este acordată lite-
raturii contemporane, pentru că producția e mare 
și, producția fiind mare, e greu ca cititorul să afle 
că a apărut o carte nouă. Nu mai vorbim de faptul 
de a afla dacă respectiva carte e bună sau proastă, 
că  asta  e  deja  faza  a  doua.  El  trebuie  să  afle  și 
trebuie  semnalate.  Eu  am inventat  în  revista  pe 
care o conduc, în Timpul, rubrici de genul: „Bursa 
cărților”,  unde  sunt  recenzii  foarte  scurte,  ca  să 
putem face cât mai multe cărți  cunoscute și  pri-
mim la redacție. Sunt numai prezentările,  pentru 
ca  oamenii  să  știe  de  apariția  lor.  După  aceea, 
cărțile  importante se bucură de recenzii  propriu-
zise, de cronici și-așa mai departe. Pe de altă parte, 
cred că ar trebui ca criticii tineri și mai puțin tineri, 
să fie atenți că în perioada aceasta de după ʼ90 s-a 
recuperat  foarte  mult  din cultura  română anteri-
oară și după literaturile străine. Sunt lucruri care 
nu puteau să apară sub cenzura regimului comu-
nist. Aceste recuperări, aceste reconstituiri ale pa-
trimoniului trebuie marcate. Eu uneori fac și asta. 
Eu nu  sunt  critic literar, sunt iubitor de literatură,

  

l iterosfera



de asta, scriu uneori despre cărți care-mi plac sau 
care mă enervează, și atunci fac câte-un pamflet, 
dar uneori las literatura contemporană și sunt bu-
curos să semnalez, știu eu... că s-a reeditat Zeletin, 
Țara măgarilor, sau că s-a reeditat nu știu ce, sau 
că s-a tradus în sfârșit Bataille, ca să nu mai zic de 
Henry Miller. Sunt lucruri care trebuie făcute cu-
noscute,  căci  recuperarea nu-i  completă  dacă nu 
ajunge și la public. E bine să reconstituim un patri-
moniu și național și universal al textelor absente 
decenii  întregi,  dar  asta  nu  trebuie  să  rămână 
rezervație, nu trebuie să rămână într-o eprubetă, 
trebuie să ajungă la cei care să se bucure. Și ei au 
motive să se bucure, că cei din generația anterioară 
nu s-au putut bucura.
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E adevărat că am citit filosofi, că m-a E adevărat că am citit filosofi, că m-a 
influențat Noica, punându-mă să citesc și-influențat Noica, punându-mă să citesc și-

așa mai departe, dar nu mă socotesc în așa mai departe, dar nu mă socotesc în 
niciun caz filosof, îmi dau seama că, în niciun caz filosof, îmi dau seama că, în 
literatura pe care o scriu, faptul că am literatura pe care o scriu, faptul că am 

acea zonă de cultură filosofică mă ajută acea zonă de cultură filosofică mă ajută 
cum m-ajută și meseriile mele de zi cu zi, cum m-ajută și meseriile mele de zi cu zi, 

de profesor și de autor de studii. Nu cred în de profesor și de autor de studii. Nu cred în 
omul unilateral, și sigur că e posibil ca omul unilateral, și sigur că e posibil ca 

omul multilateral dezvoltat al lui Ceaușescu omul multilateral dezvoltat al lui Ceaușescu 
să fie tot o aberație. Nu cred că omul să fie tot o aberație. Nu cred că omul 

trebuie să fie neapărat multilateral trebuie să fie neapărat multilateral 
dezvoltat... e bine să fie om întreg. Asta ne dezvoltat... e bine să fie om întreg. Asta ne 

spunea Noica despre Eminescu – „omul spunea Noica despre Eminescu – „omul 
întreg al culturii românești”întreg al culturii românești”..



Filosofia  și  literatura  sunt  două  lumi  distincte? 
Credeți  în  interdisciplinaritate  și-n  transdis-
ciplinaritate? Am observat în repetate rânduri că 
în critica literară nu se utilizează tocmai adecvat 
conceptele  filosofice,  atunci  când  se  încearcă 
realizarea  unor  conexiuni.  E  adevărat  sau  nu? 
Depinde de critic?
Aici  avem  mai  multe  întrebări.  Deci,  în  primul 
rând, nu numai că cred în interdisciplinaritate și-n 
transdisciplinaritate,  dar așa este scrisă  teza mea 
de doctorat, așa sunt făcute cursurile mele. Ăsta-i 
drumul. Epoca inaugurată de Aristotel se încheie. 
A  fost  epoca  specializărilor,  cea  a  hiper-specia-
lizărilor. Eu nu cred că în momentul de față poți 
face orice disciplină antropologică fără să ai acope-
rire în celelalte.  Când spun „acoperire”,  nu spun 
neapărat că trebuie să fii la fel de bine pregătit în 
toate, că depășește puterile omului, dar trebuie să 
te  poți  orienta,  trebuie  să  înțelegi  ce  se-ntâmplă 
acolo, că poate e ceva asemănător, sau poate ceva 
total  opus  cu ce  se-ntâmplă  în  domeniul  tău.  În 
ceea ce privește filosofia, eu am o pregătire filoso-
fică și din facultate și ca autodidact. E adevărat că 
am citit filosofi, că m-a influențat Noica, punându-
mă să citesc și-așa mai departe, dar nu mă socotesc 

în niciun caz filosof, îmi dau seama că, în literatura 
pe care o scriu, faptul că am acea zonă de cultură 
filosofică mă ajută cum m-ajută și meseriile mele 
de zi cu zi,  de profesor și de autor de studii.  Nu 
cred  în  omul  unilateral,  și  sigur  că  e  posibil  ca 
omul multilateral dezvoltat al lui Ceaușescu să fie 
tot o aberație. Nu cred că omul trebuie să fie nea-
părat  multilateral  dezvoltat...  e  bine  să  fie  om 
întreg. Asta ne spunea Noica despre Eminescu – 
„omul întreg al culturii românești”. Eminescu era 
un mare scriitor, dar acoperise și fără să termine 
studiile zona filosofiei, zona științelor, matematică 
la un moment dat... (Cristina: chiar și-n sociologie 
avea câteva studii)... Da, și în sociologie... A tradus 
de  asemenea  din  Kant,  din  Critica  rațiunii  pure. 
Deci cred că un intelectual complet, indiferent de 
zona în care activează, poate să fie și muzician, nu 
numai scriitor, poate să fie și pictor, tot are nevoie 
de  acest  fond,  de  acest  background  de  cultură 
generală bine asimilată.  Eu am făcut în liceu un 
profil real, prin urmare n-am făcut latină decât în 
clasa a 9-a, dar asta nu m-a împiedicat totuși să îmi 
iau niște manuale de latină pentru liceele teologice 
unde se făcea în fiecare an, ca să-mi pun cât de cât 
la punct latina. Latina, pot spune, este mai bună și 
decât logica pentru disciplinarea minții. Ar mai fi 
limba turcă, dar din păcate n-o știu. Limba turcă e 
mai  logică  decât  latina  pentru  că  e  o  limbă 
sistematizată  mai  târziu și-i  făcută  perfect,  n-are 
excepții. Dar pentru noi e bună latina până învă-
țăm turcește.

Și  referitor  la  critica  literară  care  nu  folosește 
adecvat conceptele filosofice?
Bine, aici sunt critici și critici. Eu cunosc din toate 
generațiile,  nu  doar  din  generația  lui  Eugen 
Simion, a lui Manolescu și-așa mai departe. Sunt în 
generațiile tinere critici bine formați, în sensul că 
au o cultură filosofică, se pricep într-un domeniu 
al disciplinelor antropologice, c-or fi litere, c-o fi, 
știu eu, psihologie sau economie... Și asta îi ajută 
să  facă  o  critică  un  pic  mai  substanțială  decât... 
foarte  mulți,  e  adevărat  ce  spui,  pentru  că  sunt 
impresioniști  și  rămân la  nivelul  ăla  de...  Eu  nu 
spun că critica impresionistă e rea, e foarte bună 
pentru a atrage atenția. Acolo nu-i o analiză seri-
oasă. La ierarhii valabile, la judecăți valabile, nu se 
ajunge  impresionist.  Impresionismul  spune  îmi 
place sau nu-mi place, dar nu spune și de ce. Orʼ, 
atunci trebuie să vii cu argumente,  cu un aparat 
conceptual. Nu spun neapărat specios, ca să plicti-
sească publicul, dar adecvat.
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(Cristina: tocmai  de  asta,  am  sesizat  și  eu  că 
termenii, conceptele sunt folosite impropriu)... Păi 
dau cu nuca-n perete, că unii n-au cultură dar au 
curaj. (râde)

Credeți că noi românii avem vreo șansă să ieșim 
din  minorat,  să  nu mai  fim tratați  ca  o  cultură 
minoră, ca în tema deschisă de Cioran? Dacă dăm 
deoparte  faptul  că  limba  română  nu  e  una  de 
circulație  internațională,  ce  altceva  ne  mai  lip-
sește?
Acum  cu  limba  de  circulație  nu-i  o  problemă, 
ținând cont că Kierkegaard a scris într-o limbă care 
e vorbită de către o populație cam cât un sfert din 
cea a României și asta n-a împiedicat lumea să-l 
recepteze. Deci nu e asta problema, însă eu nu sunt 
optimist  structural,  mai  degrabă  sunt  sceptic  și 
pesimist,  dar sunt mereu mânat de un optimism 
metodologic,  că  altfel  te  sinucizi  și  eu  n-am  de 
gând că-mi place viața. Și-atunci observ și semnele 
bune.  Cu  siguranță  în  momentul  de  față,  când 
poate  chiar  nu discutăm cu multe  culturi.  Să  ne 
gândim la noul val din cinematografie; acum, când 
apare un nou film românesc, te miri mai degrabă 
dacă nu ia vreun premiu la Cannes sau la Berlin, 
decât dacă îl ia. Dacă îl ia, ți se pare normal, ceea 
ce e foarte bine. E foarte bine ca o cultură să aibă 
confortul ăsta. Confortul nu face rău, neliniștea e 
de  altă  natură,  nu  asta.  Și  mai  constat  ceva: 
succesul  filmului  a  deschis  pârtie  și  pentru  alte 
arte narative. Se traduce în momentul de față mai 
multă literatură română, în special proză, decât s-a 
tradus vreodată. Și nu mă refer numai la progra-
mele  sprijinite  cu bani  românești,  prin  Institutul 
Cultural Român, mă refer la o mulțime de situații, 
în care, editura străină investește banii, în care un 
traducător străin te-a descoperit. Mie trebuie să-mi 
apară la Londra, anul viitor, sau poate chiar mai 
devreme, în noiembrie, cartea de povestiri, apărută 
anul  trecut  la  Polirom.  Acolo  n-a  avut  nicio 

treabă... nici măcar eu. A scris editura, din fericire, 
este în conducere o persoană de origine română, 
care m-a citit în românește, i-a plăcut foarte mult, 
sau și-a imaginat. Eu sper să aibă dreptate că asta 
va  interesa  piața  britanică,  au  cerut  Poliromului 
drepturi de copyright, iar Poliromul a fost drăguț, 
au vândut pe o sumă simbolică, ca să n-o dea pe 
degeaba, ca să mă sprijine pe mine de fapt. Că dacă 
eu sunt autorul lor,  măcar parțial,  trebuie să mă 
sprijine și  să  mă ajute.  Au fost  bucuroși  că este 
scos un autor de la ei,  la inițiativă străină, nu la 
inițiativă românească. În același timp, știi că avem 
un teatru foarte bun. În teatru, în anii ʼ90 am sucit 
mințile  occidentului,  când  se  ducea  și  Purcărete, 
când se ducea și Caramitru în Anglia și peste tot în 
turneele  alea,  de  nu  se  mai  întorceau.  Orʼ,  arta 
teatrului  s-a  și  consolidat.  Noi  avem film,  avem 
teatru, avem literatură... nu mai zic, muzica noastră 
serioasă, cea clasică, a fost respectată și-n timpul 
comunismului, că, iarăși, era foarte greu de cenzu-
rat muzică. Și-acum știu o mulțime de compozitori 
români  contemporani  care  sunt  cântați  în  filar-
monici  din  străinătate,  ca  să  nu  mai  vorbim  de 
interpreți.  Avem zeci  de interpreți  români,  de  la 
voce la pian, vioară, care bântuie în lume cu mari 
succese. Unii au planificate activitățile pe doi ani 
înainte, deci asta ne poate spune cât de ceruți sunt. 
Mă și amuză, un mare compozitor român contem-
poran, Șerban Nechifor, a compus două lieduri pe 
niște poezii de-ale mele, traduse în italiană. Și-au 
fost cântate prima dată la un festival de lieduri de 
la Florenza. Și el a fost foarte amabil. La drepturi 
de autor, el s-a trecut cu 50 la sută și pe mine cu 50 
la sută. De obicei, compozitorul are 80 la sută, dar 
mă rog... ține la mine. Și m-am trezit în niște ani, 
că am primit sute de lei, drepturi de autor, pentru 
că s-au cântat în diverse locuri din lume sau din 
România,  liedurile  acelea,  compuse  pe  versurile 
mele. Incredibil.
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Am  vorbit  despre  profesorul,  respectiv  cercetă-
torul Liviu Antonesei, dar poetul omonim cum a 
luat naștere?
Dacă  eu  am  început  ca  prozator,  cum  am  și 
precizat mai înainte, poetul e o apariție mai târzie. 
A trebuit să aștept... În gimnaziu nu prea am mai 
scris  nici  romane,  am  făcut  toate  sporturile, 
inclusiv box, unde-s neînvins în carieră. Am jucat 
două meciuri, nu puteam să mă mai mișc, dar nu 
am pierdut.  În liceu.  A trebuit  să  aștept să  vină 
liceul,  să  mă  îndrăgostesc  prima  dată  serios,  și-
atunci am început cu poezia. Într-adevăr, poeziile 
mele  la  început  erau  așa,  pretențioase,  erau  de 
dragoste,  dar  cu intenții  filosofice,  așa sunt ado-
lescenții – nu  pot  fără  filosofie.  Îmi pare rău că 
s-au  pierdut.  Îmi  mai  amintesc  eu despre  ce  era 
vorba,  dar...  probabil  nu aș fi  păstrat  pentru pu-
blicat nimic din perioada aceea și probabil, nimic 
din perioada de dinainte de 25 de ani, dar aș fi vrut 
să văd, adică sunt și eu curios cum eram când eram 
copil,  când eram adolescent, că nu mai țin minte 
tot.  Încă  e  bine  că  memoria  mă  ajută  să  am  o 
imagine de ansamblu dacă nu de detaliu. Cred că, 
cu adevărat,  poetul  s-a născut,  în sensul că,  deși 
publicasem și înainte prin reviste,  nu am păstrat 
nimic înainte de 25 de ani. Tot ce e în ultima anto-
logie,  unde-s cam toate operele complete,  e scris 
după 25 de ani. Ultimele sunt de anul trecut, anul 
ăsta încă nu am apucat să scriu poezii, că în ultimii 
ani scriu numai prin insule și nu am fost prin nicio 
insulă anul ăsta, dar mă duc în Creta la vară și-
aproape sigur scriu.

Am citit „Un taur în vitrina de piatră”; ca cititor 
care nu se pricepe să facă critică literară, spun că 
mi-a plăcut. Ce înseamnă volumul pentru poet?
E un bilanț. E și o surpriză, că nu eu am vrut nea-
părat să scot volumul acela, colegii mei tineri de la 
editura  Adenium  mi-au  pregătit  o  surpriză.  Eu 
habar n-aveam, până nu l-am văzut tipărit, nici nu 
știam că are grafică de Dragoș Pătrașcu, atunci am 
aflat  și  eu.  A  fost  cumva scos  așa...  dacă  nu  în 
secret, oricum discret, a fost o surpriză și pentru 
mine, a fost un bilanț. Dom`le, la vârsta de 60 de 
ani ăsta e poetul. În fond, ultimele din antologie 
sunt  de  anul  trecut,  deci  pot  spune  că  e  la  zi. 
Acum, tot ce scriu e peste antologie. Eu nu spun 
că... eu vreau să scriu, nu știu dacă voi scrie. Am 
avut  pauze  și  de  5  ani.  Nu  premeditez  să  scriu 
poezie. Pe mine mă apucă. Se întâmplă ca timp de 
2 ani, 5 ani, să nu mă apuce și-apoi, să fiu undeva 
și să scriu un ciclu sau un volum întreg, în două 
săptămâni  și  după  aceea  iar  nu  mă apucă.  Asta 
este.

Care este următoarea carte pe care ați dori să o 
scrieți și cum ar arăta ea?
Ei, aici e o mare problemă pentru că am ajuns în 
momentul în care nu mai pot fugi. Eu am în cap 
vreo  cinci-șase  romane  de  când  eram  student. 
Mereu am amânat să lucrez la un roman, înspăi-
mântându-mă munca pe care o ai la un roman. Cât 
trebuie să stai pe scaun acolo, cât trebuie să scrii 
zilnic, constant, nu ai inspirație, trebuie să-ți faci 
construcția, să-ți faci personajele. Dacă sper ceva, 
dar nu garantez că speranța mea va fi  împlinită, 
este să încerc să încep unul din aceste romane. Ori 
un roman, care într-un fel pornește de la bunicul 
meu  și  s-ar  chema  Andrei  Anton  în  Europa  și  
America. El a avut o viață aventuroasă, de șase ori 
s-a dus în America la muncă, de șase ori l-au ex-
pulzat, că era sindicalist și, în loc să muncească în 
mină, el organiza colegii de muncă. O viață extrem 
de interesantă, chiar și o moarte extrem de inte-
resantă. A murit sănătos tun, ucis de sistemul sa-
nitar,  în  sensul  că părinții  mei  lucrau la  un dis-
pensar, s-au dus după medicamente tata și bunicul 
cu căruța, au luat medicamentele, au luat și rezul-
tatele analizelor bunicului. Analizele erau perfecte, 
un om de 70 și ceva de ani. Și-atunci bunicul de 
bucurie a cinstit asta și la întoarcere, fiind cu curaj 
de la băuta aceea, i-a zis birjarului să se dea la o 
parte  să  conducă  el  căruța.  A  condus  el  până  a 
răsturnat căruța,  s-au răsturnat lăzile cu medica-
mente peste el și-a murit în câteva zile după. Deci 
a murit sănătos tun. A avut o viață și o moarte ex-
trem de spectaculoase.  Sau,  dacă nu,  aș  scrie un 
roman  cosmopolit  care  s-ar  petrece  în  cea  mai 
mare parte la Cracovia. Cracovia este un oraș pe 
care-l iubesc foarte mult și unde, din ʼ97 încoace, 
cumulat, am petrecut vreo trei-patru ani, și am o 
bogată  experiență,  am  descoperit  niște  povești 
cracoviene,  pe care vreau să...  De fapt,  nu le-am 
descoperit decât în mintea mea, dar nu contează, 
trebuie scris cu imaginație, nu? Sper să pot scrie... 
acum unde mă blochez? Anul trecut eram blocat 
de  apariția  poeziilor,  care  aveau  întâietate,  apoi 
povestirile, să mă eliberez de ele și-apoi mă apuc 
de  roman.  Au  apărut  povestirile,  au  apărut  și 
poeziile  și-ar  trebui  să  mă  apuc  de  roman,  dar 
acum spun „de care dintre ele?”. Mereu îmi găsesc 
motive.  Am  și  zis  odată  că  sunt  cel  mai  harnic 
leneș din lume. Muncesc tot timpul, de fapt nici nu 
știu de ce..., ca să merit porecla asta.

Sunteți  director artistic-literar la revista Timpul; 
avem și noi o revistă și m-ar interesa să știu cam 
ce ar trebui făcut pentru astfel de rezonanțe lon-
gevive? Care e misterul continuității?
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Misterul continuității e încăpățânarea. Eu am scos 
revista asta până în ʼ99 cu foarte mulți bani, că îl 
aveam  sponsor  pe  Viorel  Cataramă.  În  ʼ99,  din 
cauza  relativei  prăbușiri  economice,  nu  a  mai 
pututsă  scoată  revista  și  mi-a  dat-o  mie,  practic 
cadou.  Și  mi-am zis  că dacă am scos-o cu mulți 
bani până atunci, merită să o scot încă pe-atât fără 
bani, cu bani puțini adică. Între timp, e dublu de 
când o scot așa și văd că încăpățânarea rămâne. A 
devenit  și-un  pariu.  Cum poți  să  scoți  o  revistă 
bună, că e bună (așa zice toată lumea), în condiții 
ostile? A fost un an în care am scos-o pe banii mei 
și-ai  lui  Gabriel  Cucuteanu.  După  aceea,  mai 
aveam niște sponsorizări la primărie, dar care aco-
peră tiparul și hârtia. Din fericire, universitatea ne-
a pus la dispoziție un sediu mobilat  și  cu tot  ce 
trebuie, în clădirea asta nouă și ne mai ajută alții 

cu diverse lucruri, de care avem nevoie. Acum, din 
fericire, patronul meu de dincoace, de la editură a 
zis că e o revistă importantă și participă și el cu o 
anumită sumă la  revistă,  deci suntem în condiții 
financiare  mult  mai  bune  și  organizăm activități 
marca  „Serile  Timpul”,  acum  se  cheamă  „Serile 
Timpul-Adenium”,  organizăm  împreună.  Editura 
are o pagină de publicitate în fiecare număr. Și-i 
bine, din moment ce sunt la amândouă, am făcut 
un fel de grup editorial Timpul-Adenium. Au cres-
cut șansele de supraviețuire și de liniște, știind că 
vom putea scoate și la anul și luna viitoare, e ok 
din punctul ăsta de vedere.

Cam  acestea  mi-au  fost  întrebările,  mulțumescCam  acestea  mi-au  fost  întrebările,  mulțumesc  
pentru timpul acordat! pentru timpul acordat! Ok, cu mare drag.
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Despre ubicuuitatea poeziei la Sibiu. Poezia cuvintelor, poezia 
cântecului (pentru  că în cele două serii momentele de lectură au fost 
alternate cu intervenții muzicale, prin participarea Mariei Gheorghiu în 
prima seară și a subsemnatului în cea de-a doua). Și, nu în ultimul rând, 
poezia unui oraș în care clădirile, străzile parcă te veghează tandru cu 
mii de ochi ai trecutului. Curtea interioară a „Casei cu cariatide”, cu 
pereții înfrunziți atât vegetal cât și lingvistic, cu lumina adormind 
înspre înserare, cu voci din „universuri paralele” care încercau din când 
în când să jeneze sferele care se desprindeau dintre noi. Cei care 
treceau prin exterior, prin gangul din vecinătatea curții interioare, nu 
vocalizau întotdeauna, după ce preț de câteva clipe ascultau încercând 
să înțeleagă ce se petrecea dincolo de zid. Îmi place să cred că unii 
trecători au zăbovit chiar mai mult, ascultând în liniște, pentru că 
poezia trece, de fapt, foarte ușor, dincolo de ziduri, de pereții de sticlă 
sau de metereze. Lista completă a participanților n-am s-o desfășor aici, 
deși știu că s-ar cuveni. În imaginile care urmează nu apar toți 
participanții, pentru că intenția mea a fost doar să surprind în câteva 
imagini ceva din atmosfera atât de specială de acolo. Un lucru însă m-a 
intrigat teribil: n-am simțit între acești oameni, guvernați de poezie, sau 
poate că n-am vrut să simt (nu mai știu cum e) nimic din lucrurile cu 
care mă obișnuisem la atât de multe alte întâlniri: invidii, zâzanii, 
tensiuni, certuri, resentimente, remușcări, mondenități etc. Mărturisesc 
că am părăsit Sibiul nedumerit și confuz. Dacă ceva poate să schimbe 
lumea, n-ar trebui să fie știința, deși e clar că o face deja, ci poezia.
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Florin Onică: Prima întrebare, legată de festivalurile de poezie din România, dacă simțiți că  
festivalurile contează, susțin literatura, dacă până la urmă aduc ceva, un plus... sunt un suport  
pentru mediul literar românesc sau nu?
Ștefan Ion Ghilimescu: Peste tot în lume sunt fel de fel de festivaluri, inclusiv festivaluri de  
literatură. Apariția lor în cultura românească este mai recentă. După părerea mea festivalurile  
ajută teribil de mult, aș putea să spun, literatura de mâine. Ajută de fapt climatul literar, fiindcă 
în fond, literatura ține de un climat. Orʼ acest climat se poate dezvolta și poate, la un moment 
dat,  să  înflorească  prin  acest  gen  de  festival,  care  înseamnă  și  schimb de  experiență,  care 
înseamnă și  comunicare  între generații,  participări  din diferite  colțuri  ale  țării.  În  realitate 
suntem singuri în fața colii de scris, singuri cu propriile noastre gânduri. Dar avem și un cititor 
ideal, căruia, de fapt, dorim să-i comunicăm ceva, și-atunci acest cititor ideal cred că poate fi 
găsit cel mai bine la aceste festivaluri de literatură pentru că la festivalurile de literatură poeții  
în general citesc pentru poeți, citesc pentru criticii care sunt invitați și citesc pentru un mediu 
literar saturat de literatură. E clar că ajută la conturarea unei poezii adevărate, a unui climat,  
care după cum spuneam, e foarte important în literatură.
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„În Vest lucrurile sunt un pic mai complicate, cu siguranță nu e ușor să te afirmi în medii în care nu 
s-au prea infiltrat până acum autori români (adesea Ionesco, Eliade, Cioran nu sunt percepuți ca 
români). Dar unele schimbări au început să apară. Mircea Cărtărescu este deja un autor tradus în 
principalele limbi europene (în Germania, de exemplu, cel care l-a tradus a câștigat cel mai 
prestigios premiu care se oferă traducătorilor), la fel ca și Norman Manea (chiar dacă pe filieră 
americană). În Franța au avut o bună receptare operele lui Dan Lungu, Matei Vișniec și Gabriela 
Adameșteanu.” (Bruno Mazzoni, traducătorul lui Mircea Cărtărescu în Italia)



Răspunsul dumneavoastră mi-a adus în minte o întrebare conexă, nu era prevăzută în planul  
meu de discuție, dar o adresez. Vis-à-vis de întâlnirile dintre generații, căci exact lucrul ăsta 
s-a întâmplat și-aici, la Sibiu. Ce se întâmplă când se întâlnesc generațiile, învață unii de la  
alții, apare relația discipol-maestru?
E foarte complicat, e greu să apară relația discipol-maestru, asta se cultivă de fapt într-un „à 
partie”,  mai  curând  decât  într-un  domeniu  public.  Însă  este  foarte  clar  că  nu  este  exclusă 
această posibilitate. Aici se face primul contact între un posibil maestru și un posibil discipol al  
lui. Contactul dintre generații este foarte important, mai ales dintre generațiile de poeți. Pentru 
că tinerii în general sunt extrem de grăbiți în a spune totul pe nerăsuflate, în a face din poezie  
un mod de a se exprima aproape total. Dar poezia nu înseamnă numai asta; poezia înseamnă și  
organizare, înseamnă și reflecție asupra poeziei ca atare. Poezia se naște din poezie și nu există  
poezie fără ca ea să se raporteze la o altă poezie. Există posibilitatea ca la aceste festivaluri să se 
raporteze  la  poezie,  la  etaloane de  poezie.  Și,  sigur,  fiecare generație  are niște  etaloane  de  
poezie. Uneori, aceste etaloane pot fi și false și trebuie demolate, alteori, se-ntâmplă să fie și  
adevărate și atunci se simte și, mai ales generația tânără simte unde este ceva autentic și de  
unde se poate învăța ceva. Între generații, dacă există o emulație și nu dușmănii cum se mai 
întâmplă, este foarte bine.

Mă  gândeam  la  generațiile  tinere;  uneori, 
dau semne de aroganță. Dacă aroganța apare 
la tineri, este aceasta un semn al valorii lor?
Aroganța,  fără  îndoială,  poate  anunța  și  o 
valoare;  nu-și  poate cineva aroga un anume 
fel de a fi, sfidând pe toți ceilalți, fără să fie 
conștient  de  propria  valoare.  Eu,  personal, 
încurajez acest fel de aroganță. Valoarea are 
karatele ei; nu avem cum să le dăm la o parte. 
Nu avem cum; aurul strălucește și-n noroi, n-
ai ce-i face.

Simțiți că există un pericol pentru cartea pe 
hârtie, pentru literatură în general, pericolul 
reprezentat  de  mediile  digitale  de  comuni-
care, de dispersia informațională, de cantita-
tea  impresionantă  de  informație?  Cum mai 
selectăm?
Nu mi-am pus niciodată această întrebare atât 
de dramatic, în sensul că acea carte, pe suport 
de  hârtie,  rămâne  cartea  fundamentală, 
rămâne  cartea  bibliotecilor,  cel  puțin  la  ora 
asta, în România dar și în Europa și chiar în 
America.  Eu  am fost  odată  într-o  bibliotecă 
din Marburg, Germania, unde accesul la cărți 
se făcea cu ascensorul și cu o mască pe figură, 
ca  să  nu  se  poată  lua  nu  știu  ce  floră 
microbiană. Mai mult de-atât, toată literatura 
respectivă era de fapt nu cea în primă formă, 
ci era o formă mediată, o formă copiată. 
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Nu te duceai direct nici la manuscris, nici la cartea foarte rară. Cititorul avea posibilitatea să 
ajungă la o carte care, de fapt, era o replică a acesteia, pe format de hârtie. Mediul acesta de 
literatură pe format de hârtie nu este până la urmă atât de diferit de mediul constituit în format  
electronic. Adică să nu vă închipuiți că cineva care scrie o poezie în mediul electronic scrie o  
altfel de poezie decât în mediul „pe hârtie”. Poate că tehnicile de punere în pagină, sugestiile  
cibernetice care se pot naște în timpul procesului de creație, pot ajuta mediul acesta electronic. 
Dar în niciun caz, nu cred că există diferențe de calitate intrinsecă a poeziei între mediul pe  
hârtie și cel electronic. Nu cred. În schimb, pot exista forme aberante de culturație între cele  
două. Și-aici sigur ar fi multe de discutat, dar n-o să discutăm acum despre asta.

Va rămâne subiect deschis... Și ultima întrebare ar suna cam așa: dincolo de isme, simțiți că ar  
putea apărea un filon consistent în poezia românească, comparativ cu ceea ce avem? Poate da  
poezia românească ceva consistent?
Puneți o întrebare foarte grea care chiar mă solicită foarte tare. Stau și mă gândesc la ce face în 
momentul  acesta,  să  spunem,  originalitatea  și  marca  literaturii  care  se  scrie,  a  literaturii  
momentului, a poeziei momentului. 

Personal,  nu văd o marcă  distinctă a  acestei 
poezii în relație cu... știu eu, o marcă a poeziei 
dintre  cele  două  războaie  mondiale  sau  a 
generației șaizeciste din secolul al XX-lea sau a 
celei  optzeciste,  sau  poate  chiar  a  generației 
douămiiste. Nu cred că există un filon, asta în 
cazul în care mergi la modul general. Însă dacă 
îl iei pe fiecare poet în parte, atunci aproape că 
toți promit un filon. Depinde cât pot să foreze 
pentru a-l scoate la lumină și pentru a-l forja. 
Nu  știu,  mi-e  foarte  greu  să  spun  ceva  în 
legătură cu lucrul ăsta.

Asta se poate confirma sau nu. Mă gândeam la 
cazul câștigătoarei concursului de debut.
Ce  se-ntâmplă...  Dacă  ne  referim  la  poezia 
Laurei  Dan, bănuiesc că la ea vă referiți,  e o 
poezie care nu este „o mare poezie”, dar este o 
poezie foarte corectă. E o poezie de atmosferă, 
de trăire, foarte adevărată. În orice caz, nu este 
poezia festivalurilor. Este poezia care se citește 
în liniște, cu umbra mai curând a veiozei decât 
cu o lampă foarte puternică asupra cărții. E o 
poezie extrem de discretă, dar poezie adevărată. 
Însă nu cred că ea are vreun viitor, nefiind nici 
foarte productivă. Această tânără are o vârstă 
pentru care productivitatea ei este foarte mică. 
Dacă acum productivitatea ei este foarte mică, 
ce se va-ntâmpla mai târziu? E adevărat că nu 
productivitatea contează până la urmă, nu?
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Dar să sperăm că ea a primit mesajul,  l-a auzit  și  în cursul festivității  și,  s-ar putea să se  
producă o schimbare, în sensul productivității.
În mod sigur se va produce o schimbare pentru că știm, și ea știe foarte bine că se află într-un 
impas. Volumul ei este subțire ca elitrele unui fluture. E foarte puțină poezie acolo, din punctul 
de vedere al numărului de piese. Pe de altă parte, fiecare este alcătuită din câte patru-cinci sau 
șase rânduri și acelea, la rândul lor din câte patru cuvinte. E foarte condensată. În mod normal,  
tinerii nu încep așa. E foarte greu să și rămâi la modul ăsta de a face poezie. S-a vorbit acolo  
despre o traumă reală pe care această doamnă a trăit-o. Se poate deduce de pe șapoul de pe 
ultima pagină, semnat de Ioan Es. Pop, care face o aluzie la o asemenea dramă. Nu știu neapărat 
de ce natură este, dar s-a întâmplat probabil într-un moment important al evoluției fizice și  
psihice a acestei femei. Din punct de vedere psihic, la momentul acesta este probabil vindecată,  
dar, există un „dar”, această vindecare rămâne mereu pe o muchie de cuțit. Oricând muchia 
asta de cuțit poate deraia într-o parte sau în alta. De aceea este foarte interesant ce se poate 
întâmpla în viitor. În orice caz, eu sper mai curând să rateze poezia și să-și trăiască viața, decât  
invers.
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Dacă ar fi să-mi spuneți numele unui poet care în momentul de față ar fi ceva mai mult de-
atât, care face o poezie mai mult decât „corectă”, la cine v-ați gândi (din generațiile tinere)?
M-aș  gândi  la  Marius  Ștefan  Aldea,  un  timișorean,  care  scrie  ușor  în  maniera  lui  Nichita  
Stănescu,  dar  care are o nebunie,  o mâncărime,  un gen de voluptate de a scrie,  pe care îl  
recomand ca un nativ în poezie, lucru foarte rar de altfel. Din păcate, el este tentat de tot felul  
de alte aventuri între ghilimele și fără ghilimele. Aceasta s-ar putea ca la un moment dat să-l 
facă nu tocmai plăcut în ochii criticilor, fiindcă, vreau să vă spun, critica este și ea un vehicul 
foarte important în acțiunea poeziei și în scoaterea ei la lumină până la urmă. Eu vreau să vă 
spun  că  dacă  lipsește  ceva  poeziei  care  se  scrie  la  momentul  acesta,  este  un  metatext  de 
ideologie. Nu există nici critici specializați în poezia ultimei generații de poeți. Nu există, în 
primul rând pentru că nu există  metatexul  poetic și-atunci  ar fi  vorba de un critic care ar  
deduce această ideologie din poetica poetului respectiv, lucru foarte riscant, pentru că de obicei,  
criticii nu se recrutează din generația respectivă, se recrutează dintr-o generație mai matură.  
Aceștia, la rândul lor, venind cu o anumită formație, cu urme ale unei alte ideologii e posibil să  
greșească. În orice caz, poeții de astăzi, dacă vor să reprezinte ceva, trebuie să își facă într-un  
anume fel cunoscută ideologia poetică. 

Nu trebuie să scrie zeci de pagini despre asta, 
trebuie să strecoare între propriile rânduri ale 
poeziei,  câteva  chestiuni  care  țin  de poetica 
proprie.  Generația  optzeci,  dacă  rămâne  și 
există și astăzi coerentă ca grup, se datorează 
acestui  metatext  de  ideologie  poetică,  ce  se 
poate  ușor  digera  în  versurile  lor.  Au 
beneficiat  și  de  critici  de  școală,  importanți, 
care la rândul lor ar fi fost uitați dacă nu ar fi 
licitat pe această generație. Manolescu, după 
părerea mea,  a licitat  tocmai  la timp pentru 
generația optzeci, pentru a rămâne el agățat 
de  aceasta,  pentru viitorul  istoriei  literaturii 
române.  Dacă  nu  licita,  atunci  rămânea  la 
generația  șaizeci,  generație  compromisă 
politic,  or  el  s-a  salvat  de  fapt,  afirmând  o 
nouă generație, agățându-se de o nouă gene-
rație  care  venea,  în  orice  caz,  cu  o  altă 
ideologie  și  cu  un nou suflu.  Este  generația 
celor care,  în realitate, cunosc prin interme-
diul  limbii  engleze,  în  general  prin  poezia 
americană și de-acolo își extrag foarte multe 
cârlige care sunt recognoscibile sau nu.

Mulțumesc tare mult!

l iterosfera
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În cadrul complexului expozițional Romexpo, a avut loc, între 29 mai și 2 iunie, a VII-a ediție a  
Salonului Internațional de Carte Bookfest. Prezența mea la acest eveniment a fost limitată, pentru  
că timpul mi-a dat o scurtă permisie pentru a mă juca de-a v-ați-ascunselea printre cărți, cu mine 
însumi.  Am întâlnit  oameni  care  detestă  în  general  aglomerația,  dar  care  se  simțeau  bine  în  
înghesuiala de cărți, vrând parcă să fie călcați pe vârful pantofului de către cuvintele care nu își  
mai găseau locul pe rafturi. Totuși, cine nu ar vrea să fie înconjurat de câteva tone de cuvinte, cu  
o lampă aprinsă în miez de noapte, fumând o pipă ce are gust de cafea cu aromă de popcorn și  
citind un roman polițist prost sau plângând la o dramă despre firul de praf sau moartea neonului?

Nu m-am dus la Bookfest pentru că mi-ar place evenimentele mondene sau pentru că aș fi vreun  
cititor înrăit care a rămas fără cărți. Nu, m-am dus acolo deoarece voiam să văd cum este tratată  
cartea într-o eră în care tehnologia a depășit de mult viteza legală de evoluție,  comparativ cu  
avântul nostru într-ale lecturii. Încercând să-mi incit colegii să se avânte spre lectură, scopul meu  
principal la Bookfest a fost să fac o paralelă între cititorii de carte tradițională și cei de e-book,  
încercând să aflu dacă sau cum a schimbat formatul electronic satisfacția lecturii.

1.Cum credeți că afectează piața e-book succesul cărților în format tradițional?
2.Cum vedeți viitorul cărții pe hârtie? Va reuși cartea electronică să anihileze  
   tiparul?
3.Să presupunem că dvs. susțineți tiparul tradiționalist. Ce le-ați spune cititorilor
    ca să aleagă cartea pe hârtie?
4.Cum preferați dumneavoastră să citiți? Pe hârtie sau în format electronic? De ce?
5.Care ar fi autorul pe care nu l-ați publicat încă și pe care ați dori să-l publicați?
6.Cum credeți că va influența cartea electronică învățământul românesc?

l iterosfera

  

„O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, 
este un dialog stabilit cu cititorul, este tonul pe care îl impune cititorului și imaginea 

schimbătoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale.” (Jorge Luis Borges)



Sincer eu nu cred că o afectează în vreun fel. Nu sunt mare fan al cărților e-book, dar le consider 
într-un fel un rău necesar. E deja clișeu, vorba aceasta de „rău necesar” dar, gândește-te că sunt unii 

oameni, cunosc personal, sunt niște omuleți foarte simpatici care reușesc să facă din cartea electronică 
o chestie foarte foarte interesantă. Ei au lansat un manual de ecologie, un manual electronic interactiv 
de ecologie. Cărțile pe care ei le realizează în format e-book sunt interactive. Tu, posesor al unei  
tablete sau unui dispozitiv cu care poți să citești o carte electronică, te joci cu cartea respectivă, astfel 
simți că nu mai e un ecran, nu mai acel titlu „ecran”, e altceva. Și cu cartea...Doamne, eu nu pot să las  
cartea fizică să dispară, pentru mine cărțile fizice sunt în continuare pe primul loc.

1

Nu. Pentru că sunt foarte mulți iubitori de carte „pe hârtie” care trăiesc acea nostalgie, mirosul de 
carte pe care îl simți, de carte proaspăt tipărită, aia e „addictive”, face o alchimie în sufletele celor 

care, da, iubesc cartea, și niciodată nu o să văd, nu-mi închipui, biblioteci pline cu...cu ce? Nu cred că o  
să dispară noțiunea de bibliotecă sau de colț al tău propriu cu cărți, cu semnăturile autorilor. Aș vrea  
să văd o semnătură electronică într-o carte electronică, e mai dificil, nu e același lucru, nu ai parcă 
nimic autentic acolo.

2

Păi, tot ce le-am spus până acum e să aleagă cartea „pe hârtie”, pentru că de cele mai multe ori  
cartea nu e doar o foaie tipărită, cartea e o bijuterie, cartea e un lucru pentru care muncesc foarte 

mulți oameni, de la redactori, grafician, editor... Cartea e un bun special pentru care lucrează foarte  
mulți oameni. Am uitat să zic de scriitor, e foarte important; și legat de scriitori și cartea fizică, ne  
gândim că-și iau din editură exemplarele lor, le țin așa în brațe ca pe cele mai frumoase lucruri. De 
asta cred că nu o să dispară cartea „pe hârtie”.

3

Pe hârtie, și de asta am tot timpul rucsacul după mine, nu plec fără lecturile pe care le-am început  
și pe care nu vreau să le las așa, neterminate. Citesc în paralel câte o carte, două, ajung uneori și la  

trei. Genul acesta de cititor sunt eu.
4

E foarte dificil de spus, aș vrea să-i publicăm pe toți, cu toate drepturile de autor, dar de fapt legea 
drepturilor de autor din România nu ne permite. Aș vrea de ceva vreme, pentru că editura noastră  

are așa o pasiune pentru banda desenată, visez la un B.D. cu „Maestrul și Margareta”, de Bulgakov, 
însă am văzut câteva variante, și nu doar bandă desenată, ci și roman grafic, și știu că am putea să 
publicăm Bulgakov în B.D. sau ca un roman grafic.

5

Eu cred că-l  va influența pozitiv.  Știu că nu toți  copii,  nu toți  elevii au acasă calculatoare sau 
tablete,  dar  se  discută  intens  despre  ideea  aceasta  de  a  face  învățământul  cât  mai  atractiv  și  

informația cât mai la îndemână pentru elevi, pentru toate categoriile de elevi. Cred că undeva se va 
găsi o soluție, se va implementa ceva astfel încât cartea electronică pentru copii, manualele, să fie la 
îndemâna celor care au nevoie, adică a elevilor, și eu nu văd un manual electronic așa rigid cum poate 
e un manual „pe hârtie”. Îl văd interactiv, îl văd cu trimiteri și link-uri către internet, sper să fie, cum 
să spun, degeaba tipărești un link, trebuie să-l cauți pe google și dacă nu-l scrii corect, căutarea este 
un pic mai dificilă. Deci da, zic că va revoluționa cartea electronică la un moment dat, va revoluționa 
modul în care se predă și modul în care voi receptați informația.

6
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În România, deocamdată, piața cărților electro-
nice nu este foarte dezvoltată, suntem de abia la 

început,  cererea nu este  foarte  mare,  pentru că 
nici  nivelul  de  pătrundere  a  dispozitivelor  elec-
tronice pentru cititul cărții în acest format nu este 
foarte dezvoltat și încă nu este o problemă pentru 
cartea tipărită. Noi la Curtea Veche, de exemplu, 
de  la  începutul  anului  am început  să  publicăm 
cărți în format electronic, însă nu reprezintă un 
procent de vânzări foarte mare. Românii preferă 
în continuare foarte mult cartea tipărită.

1

În  primul  rând  cred  că  oricând  cartea  va  fi 
necesară  pentru  unii  sau  alții  și  încurajăm 

lectura în orice formă, fie vorba de carte tipărită, 
electronică sau audio book. Cel puțin pe termen 
scurt și mediu în România nu va fi o problemă, nu 
va  fi  o  amenințare  serioasă,  însă  este  foarte 
posibil ca în viitor cartea electronică să ajungă să 
predomine.

2

Nu  cred  că  suntem  în  această  poziție,  bine-
înțeles că orice transformare radicală a modu-

lui  în  care  se  citește  înseamnă  o  transformare 
radicală și a industriei de carte și astfel se pune 
sub semnul întrebării forma de existența a editu-
rilor  așa cum le  știm noi astăzi,  și  atunci bine-
înțeles  că  va trebui  să  existe  o schimbare și  în 
modul de organizare și de funcționare al editurii. 
Cred că o schimbare către piața electronică, poate 
dacă procentul nu este bine controlat, o scădere a 
calității materialului, pentru că e foarte posibil ca 
mulți  dintre  autori  sau  dintre  cei  care  publică 
volumele să uite de importanța redactării, a corec-
tării  cărților,  procese prin care trece neapărat  o 
carte care este tipărită.

3

Cum prefer eu să citesc? Deocamdată recunosc 
că prefer să citesc cărțile în format tipărit, dar 

având în vedere faptul că suntem din ce în ce mai 
ocupați  și  stăm  mult  pe  drumuri,  e  bine  ca 
volumele pe care le avem în mâini să fie ușor de 
transportat  și  atunci preferăm cărțile  tipărite în 
format  cât  mai  mic,  cât  mai  ușor  sau preferăm 
formatul  electronic.  Eu  momentan  nu  am  un 
dispozitiv de citit în format electronic și de aceea 
pot  să  zic  că  citesc  cel  mai  frecvent  cărțile  în 
format clasic.

4

Este  greu  de  spus,  sunt  foarte  mulți  autori 
valoroși. Noi fiind una dintre cele mai impor-

tante edituri, încercăm să avem și unii dintre cei 
mai  importanți  autori  adevărați  pentru  că  în 
procesul acesta de achiziționare a drepturilor de 
autor, la care licitează mai multe edituri, de multe 
ori  se  întâmplă  să  pierzi  autorul  pe  care  ți-l 
dorești. Într-adevăr este o mică frustrare, însă pe 
de altă parte avem mulți autori de care suntem 
foarte mândri, de exemplu Jamie Oliver, care este 
unul dintre cei mai buni bucătari din lume și care 
este  autorul  nostru,  sau  autori  de  cărți  de 
literatură  motivațională,  precum Dale  Carnegie, 
care continuă să fie unul dintre autorii cei mai de 
succes. Sunt mulți autori, sunt multe nume mari 
pe care le publicăm. În sfera aceasta în care ne-
am specializat, deși suntem o editură gene-ralistă, 
avem cărți din domenii cât se poate de diferite, 
sunt 60 de colecții aici, reușim să fim un lider de 
piață, mai ales în zona aceasta de literatură non-
fiction, cărți motivaționale,  dez-voltare personală 
și profesională. Aici într-adevăr avem unii dintre 
cei mai importanți autori.

5

Este o întrebare foarte bună și recunosc că noi 
nu suntem specializați pe manuale școlare sau 

pe zona aceasta, și tocmai de aceea nu știu dacă 
suntem  tocmai  în  măsură  să  dăm  un  răspuns 
făcut în cunoștință de cauză. Cred că, în general, 
industria de carte începe să se adapteze nevoilor 
și  statului  în  care  se  dezvoltă  societatea.  Dacă 
toate  generațiile  tinere  citesc  de  pe  e-reader 
atunci e clar că și manualele școlare trebuie să fie 
în același format. Mi se pare important, din nou, 
repet, să se citească, nu contează în ce format, și 
noi  încercăm  să  punem  la  dispoziție  toate 
formatele.

6

l iterosfera

  

M
iruna M

e iroșu - PR
 M

anager (Editura C
urtea V

ech
e)

„O operă clasică este o carte pe care toată 
lumea dorește să o fi citit, dar pe care

nimeni nu vrea să o citească.”
(Mark Twain)



Aici cred că este o altă problemă, există cititori  de carte care citesc indiferent dacă este în format  
electronic sau este o carte tradițională și există oameni care nu citesc și nu vor citi nici într-o variantă 

nici în cealaltă, vor rămâne cititori de reviste sau utilizatori de jocuri de computer. Așa cum televiziunea  
nu a ucis statul,  nu văd cum e-book-ul ar ucide cartea tradițională.  Din acest  punct de vedere nu o 
afectează, vor trăi multă vreme împreună, fiecare pe drumul său.

1

Nu, vor exista mereu, cum spuneam și înainte, tipul de carte pe hârtie care este un lucru absolut 
minunat pentru citit în bibliotecă sau în propria casă, fie că e vorba de canapeaua din sufragerie sau de  

birou, sau de cititori cufundați între perne în dormitorul lor înainte de culcare. Imaginați-vă și omul care 
trebuie să lucreze cu aceste cărți și care își propune în vacanță să înceapă să lucreze la teza sa de doctorat, 
să-și valorifice vacanța. Va putea lua cu el 200 de kilograme de carte? Nu va putea lua, în schimb va putea 
lua informația dintr-o bibliotecă pe laptop sau pe o tabletă, sau un iPhone, achiziționând-o în format 
electronic.

2

Există o diferență între cartea „pe hârtie” și cartea electronică. Cartea „pe hârtie” oferă două alte tipuri  
de plăceri pe care e dificil să le ofere e-book-ul și anume: tactil, o carte cu o hârtie de bună calitate are  

o anumită moliciune. Doi, hârtia poate acumula diferite mirosuri, în timp și pe cel al cernelii tipografice 
pe care cititorii cărții îl agreează.

3
În general citesc pe hârtie dar dacă sunt agitată și am nevoie de informații complexe voi prefera să 
citesc varianta electronică. Nu plecați de la ideea că sunt o babă retrogradă care vrea neapărat cartea 

„pe hârtie” pentru că atunci când ea s-a născut, cartea „pe hârtie” era la modă. Probabil că ceea ce nouă ni  
se pare acum o minune, această tabletă, va fi peste câțiva ani o bătrânică utilizată în unele locuri sau care  
nu mai are mobilitate. Gândiți-vă la varianta patefonului, la CD-urile și DVD-urile pe care noi le utilizăm 
astăzi, cât de mare este distanța și nu au trecut 100 de ani. Deci evoluăm și în acest domeniu, acest lucru 
se va întâmpla în câțiva ani cu tabletele.

4

Sunt  o  sumedenie.  Gândiți-vă  că  literatura  înseamnă în  primul  rând  drepturi  de  autor  și  sunt  o 
sumedenie de autori în lume pe care aș dori să-i traduc în limba română și să îi public. Unii sunt  

traduși în limba română dar drepturile lor de autor sunt la alte edituri. Deci îmi este greu să fac o listă 
acum...

5
Se vorbește despre platforma „manuale.edu.ro”, se vorbește despre manualul  electronic, se vorbește 
despre e-book. Ar fi  bine pentru noi,  cititorii,  să se vorbească despre e-book. E-book este o carte 

electronică pe care o vizualizăm, este urcarea pe o platformă a unui produs care-i muncit de altcineva, 
care are drepturi de autor, o altă parte din aceste drepturi aparținând editurii care a finanțat apariția. Deci 
urcarea ei pe o platformă liberă reprezintă un nivel despre care nu ar trebui să vorbim.

6
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„Când se ciocnesc 
un cap și o carte, și 

când sună a gol: este 
oare acesta totdeauna 

în carte?... Astfel de 
opere sunt niște 

oglinzi: când se uită în 
ele o maimuță, nu poate 
privi din ele un apostol.” 

(Arthur Schopenhauer)
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În România nu se pune problema ca o carte în 
format electronic să  afecteze vânzările cărților 

tradiționale. Nu există o piață pentru cartea elec-
tronică în România, ea reprezintă aproximativ 1% 
în vânzările de carte totale. În Europa, chiar și în 
America, vânzările de carte în format electronic 
reprezintă 20% din vânzările totale. Deci în mo-
mentul de față nu vorbim de o amenințare a e-
book-urilor pentru piața tradițională.

1

Poate în viitor, poate în următorii 10-20 de ani 
da,  dar  până  atunci  nu.  Cartea  tradițională 

rămâne în continuare preferata cititorilor. Nu se 
pune problema de „anihilare”,  eliminare  a cărții 
tradiționale de pe piață, și asta datorită puterii de 
cumpărare a românului. Ca să citești o carte în 
format  e-book,  îți  trebuie  un gadget,  îți  trebuie 
dispozitive și atunci acesta ajunge de multe ori la 
un preț destul de mare, prețul aproximativ pentru 
achiziționarea  unui  dispozitiv  fiind  de  minim 
100€.

2

Nu știu dacă vreau să aleagă neapărat cartea în 
format tradițional. Noi ne adaptăm pieței și în 

oferta editurii Litera sunt peste 200 de titluri în 
format  electronic,  deci  lucrăm  în  paralel.  În 
momentul  în  care  contractăm drepturile  pentru 
un titlu încercam să avem și drepturile pentru a 
lansa în format electronic.

3

Eu prefer în format electronic pentru că pe un 
singur  gadget  reușesc  să  stochez  mai  multe 

cărți,  în  special  cărți  de  specialitate,  pot  să  fac 
notițe. Este mult mai simplu pentru mine să citesc 
în format electronic.

4

Este foarte greu de spus pentru că sunt foarte 
mulți  autori  buni  care  merită  publicați  și  nu 

reușim  noi  să  obținem  drepturile,  fie  strategia 
editurii  nu  permite  asta.  Ce  pot  să  spun?  În 
momentul de față din paleta editorială ne lipsesc 
autorii români. Lucrăm la o astfel de strategie, să 
publicăm  autorii  români.  Încercam  în  viitorul 
apropiat  să  ne  orientăm  spre  autorii  români 
pentru  că  pe  partea  de  plan  internațional  am 
acoperit cam tot ce se putea acoperi.

5
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Raluca Târnăuceanu - director de marketing (Editura Litera)

© Bogdan Grigore



2013 a fost un an bun pentru poezie, ca și pentru muzică. Festivalul Național de Muzică Folk și 
Poezie FOLKEVER, Ediția a V-a, s-a desfășurat în perioada 28-30 iunie, fiind organizat de către 
Asociația pentru Cultură și Solidaritate „Peter Tomaschek” din Siret, în parteneriat cu Centrul 
Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din 
Cernăuți, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, Primăriei orașului Siret și al Consiliului 
Local Siret. 

Juriul secțiunii de poezie a fost alcătuit din George Stanca (președinte), Dinu Olărașu, Paul 
Gorban și Florin Onică. Sâmbătă 29 iunie, într-un cadru festiv, în prezența oficialităților, 
publicul care a animat „Sala Voievozilor” din incinta Primăriei Siret s-a delectat cu poezie în 
lectura membrilor juriului. Au fost prezentate și revistele Zona Literară  și Als Ob. A urmat 
decernarea trofeului, ajuns în acest an în posesia Mădălinei Ionela Grosu. Oficiile au fost 
îndeplinite de poetul și jurnalistul Ioan Mateiciuc, sufletul acestui festival.
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Prietenia românilor despărțiți de o graniță. Căldura unui public dintr-un oraș mic, dar cu 
asta suntem familiarizați, nu-i așa? În marile orașe cultura vine la pachet cu o ușoară stare 
de blazare, de plictis, vocile încep să fie indistinctibile prin asemănare, se activează gene 
ancestrale ale teritorialității, apar războaie reci de culise, trotuarele proaspăt pavate nu mai 
găzduiesc interminabile discuții întâmplătoare, colțurile masive ale universităților 
impecabil renovate ne înțeapă grosier în obraz, câinii te mușcă din senin iar oamenii tot 
fără preaviz, instituțiile doboară teii și transformă ziduri istorice în pub-uri, oamenii sunt 
grăbiți până la propria extincție, și chiar te întrebi - când mai este timp și stare pentru 
poezie? În orașele mici e altfel. Prietenia te așteaptă ca o Penelopă răbdătoare. Iubim 
orașele mici și oamenii care le populează. Orașele mici în care se întâmplă lucruri mari.

George Stanca

Iuri Levcic

Dinu Olărașu

Adrian Popoiu (primar Siret)

Mădălina Ionela Grosu

Ioan MateiciucPaul GorbanFlorin Onică



nopți în față
 

nu spune
cât de frumoasă sunt

 
pe întuneric nu apar

nici prieteni nici trenuri/ majoratul e 
o cameră cu multe fotografii

 
orașul aduce dragostea pâinea cea de toate zilele

cu răsuflarea tăiată
mama neagră aduce și ea ploaia

ziua de 
10 februarie e
toată  o
                              dublă
                                                            personalitate
trupul vorbește ca surdo-muții cercelul stâng
are viziuni legate
de vrăjitori de bărbați cu tălpi fierbinți care calcă în gol
 
nu e timp de liniște un mal îneacă altul
iolanda stinge foc după foc
trupul ei
de copil ia ceața în picioare
 
moartea e confundată cu un băiețel
bătaia din ușă e 
o inimă la care urlă câinii
de milă de dor de picioare tăiate/ chiar acum
 
tramvaiul 7 trece prin noapte ca un clopot 
prin foc 

legea compensației 
 
nu știu când se face dimineață 
îmi bate inima sofisticat/ mai tare doar mai tare 
ultimul ac al ceasului stă 
de ce iubesc finalul de noapte sau 
de ce mă joc de-a versul alb cu delfinii pe burtică 

din plete blonde nu mai zăresc 
nici copilul nici femeia nici bărbatul 
povestea e cum să cerșești de la alții 
când îți acoperi ochii 

n-am înțeles niciodată 
mi se înfierbântă mainile când e frig 
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ziua mea nu e pe aceeași dată/ fiecare zi port un nume 
mă cheamă robert am o garoafă roșie 
părinții mei trec strada în sus și în jos 

nu aud marea într-o scoică nu ordonez crescător 
nici trenuri nici călătorii nici nu știu care e mâna mea dreaptă 
de ce n-o să mă îngroape nimeni gratis 

când 
visez 
am lângă mine o păpușă de porțelan 
mașinăria din burtă 
îngână cântecelul de leagăn al mamei 

mai vreau 2 păpuși de porțelan/ soarele va răsări 
pe fereastră va ieși ca un fum triunghiul morții

catching of happiness 
 

moare în mine 
partea care ia ceaiul/ în mijlocul parcului copii bunici scheletul 

copacului prins sub zăpadă 

din colțuri 
rostește pe vârf o limbă/ mi se urează de bine de foarte bine 

la mulți ani dragă mădă dragă rombule dragă piatră 
filozofală 

fericirea mea nu e temporară 
dospește aici o fericire proporționată 

iau masa număr banii ies pe ușă ca un cântec 
spart 

mă feresc de urcatul zilnic 
pe litere/ uit de litere scriu în jurnal cu frunze presate 

spun doamne ferește-mă de rele de puișori de cel 
care nu doarme în internatul cnpr 

patului îi lipsește locul unde mă ascund 
mi se joacă feste cum se joacă hora pe câmpii 

fete obraznice sărută mâna din care 
cresc aceste imagini 

trupul meu pleacă/ o fetiță fără chibrituri fără păpușa portocalie 
fără 

să știu 
mi se fură din foile cu poezii vesele 

le fac pe toate coifuri/ sub ele căpcăunul se joacă de-a nunta 
flutură plete de căpcăun 

desenează contururile 
unei mâini uriașe citește despre fratele meu geamăn 

apoi 
mai iau un sfert din cana cu ceai 
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Florina Gavril

„Gândirea comună europeană este opera colosală a traducătorilor. 
Fără traducători nu ar exista Europa, nu ar exista literatura 

mondială. Fără traducători eu nu l-aș fi citit pe Cervantes, iar 
dumneavoastră pe Kafka. Traducătorii sunt de o mie de ori mai 

importanți decât deputații din Parlamentul European.”

© Bogdan Grigore
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Siècle

Lever des crêtes des oiseaux
Emblèmes de nulle part flottant,
Ravage quand au soleil exprès
Cambrés les aigles impériaux s’accrochent.
                                                               
Des faucilles d’entre les sécheresses ont brillé;
On appelle le mur brûlé, avec les herbes de sarriettes,
Annulation de temps blancs,
Sous l’argent de montagnes aveugles.

Timbre

La cornemuse verte à la pairie, ou le sifflet dans le chemin
La douleur divisée la sonne lentement, plus fort…
Mais la pierre dans la prière, de l`argile dénudément
Et l`onde fiancée sous le ciel, diront comment?

Il devrait une chanson ample, comme
Le frémissement soyeux des mères salées
Ou l`éloge du jardin d`anges quand se lève
De la côte masculin le  tronc de fumée d’Eve.

Secol

Răsărit al crestelor de păsări,
Steme nicăiri în fâlfâit,
Bântuie, când soarelui voit
Arcuite pajurile cățări.

Seceri dintre secete-au sclipit;
Chemi zidul ars, cu ierburile cimbruri,
Anulare unor albe timpuri,
Sub arginții muntelui orbit.

Timbru

Cimpoiul veșted luncii, sau fluierul în drum
Durerea divizată o sună-ncet, mai tare…
Dar piatra-n rugăciune, a humei despuiare
Și unda logodită sub cer, vor spune - cum?

Ar trebui un cântec încăpător, precum
Foșnirea mătăsoasă a mărilor cu sare;
Ori lauda grădinii de îngeri, când răsare
Din coasta bărbătească al Evei trunchi de fum.
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Spleen

Les roses étaient toutes rouges
Et les lierres étaient tout noirs.

Chère, pour peu que tu ne bouges,
Renaissent tous mes désespoirs.

Le ciel était trop bleu, trop tendre,
La mer trop verte et l'air trop doux.

Je crains toujours, - ce qu'est d'attendre !
Quelque fuite atroce de vous.

Du houx à la feuille vernie
Et du luisant buis je suis las,
Et de la campagne infinie
Et de tout, fors de vous, hélas!

Soleils couchants

Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.

La mélancolie
Berce de doux chants
Mon coeur qui s'oublie
Aux soleils couchants.

Et d'étranges rêves,
Comme des soleils
Couchants, sur les grèves,
Fantômes vermeils,

Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
A de grands soleils
Couchants sur les grèves

Plictis                                               

Trandafirii erau toți roșii
Și iederele erau toate negre.

Iubito, doar să nu te miști,
Și renasc toate deznădejdile mele.

Cerul era prea albastru, prea palid,
Marea prea verde, aerul prea dulce.

Mi-e teamă mereu – din cauza așteptării!
Câteva groaznice scăpări ale voastre.

De melcii de pe frunza lăcuită
Și de merișorul lustruit sunt sătul,
Și de câmpul infinit
De toate, în afară de tine, o, vai!

Apus de soare

Un amurg vlăguit
Varsă pe câmpuri
Melancolia
Apusului de soare.

Melancolia
Leagănă cânturi dulci
Inima mea care se uită
În apusul de soare.

Și vise străine,
Precum apusul
De soare, pe plajă,
Fantome rumene.

Defilează fără încetare,
Defilează perechi,
În apusul 
De soare deasupra.



  



Florin Onică

foto:
Florin Onică

& Florin Gusul (foto nr.1)
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Siretul este un mic orășel 
bucovinean la 5 kilometri de 

granița cu Ucraina. Orașul 
Cernăuți este „dincolo”, dar 
comunitatea românească a 

construit punți de prietenie și 
cultură, împreună cu cei de 

aici. Legături atât de 
puternice încât utilizarea 

adverbelor de loc de mai sus 
devine cumva improprie.

Un lucru interesant despre 
Siret - este unul dintre cele 

mai vechi orașe din România, 
care precede formarea 

statului feudal Moldova și a 
fost a doua capitală a 

Moldovei (după Baia) în a 
doua jumătate a secolului al 
XIV-lea. Pentru mine acest 

fapt este legat de ceea ce am 
simțit în prima mea 

descindere acolo, pentru că 
locul are o energie specială. 

Cu siguranță eu nu sunt nici 
medium, nici membru al 

mișcării spirit(ual)iste Elta, 
nu vă îngrijorați. Cred că este 

vorba despre alt tip de 
energie.
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În ultimii 12 ani am tot bătut țara în 
lung și-n lat, pe la toate festivalurile 
folk-istice și rareori am plecat 
strâmbând din nas. Fiecare dintre ele a 
avut ceva special, evit statisticile și 
notele (în acest caz). Festivalul de la 
Siret l-aș descrie utilizând cuvântul 
„intimitate”. Nu zic că nu aș putea 
greși, ce-i drept, pentru că întâmplarea 
făcuse să nu mai intru în contact cu 
mediile folkistice de mai bine de un an, 
uitând poate că această caracteristică 
este a folk-ului în general. Dar când mă 
gândesc la Siret nu iau în calcul acel tip 
de intimitate, a omului cu chitara sau a 
muzicii simpluțe și delicate (cam așa e 
văzut în general folk-ul, probabil 
pentru că asta e, dar aici discuția poate 
deveni complexă). Când spun „intim” și 
mă gândesc la ce s-a întâmplat acolo, 
nu mă refer la numărul de persoane, 
nici la tipul de sală și în mod sigur nici 
la genul muzical. Mă refer la resorturile 
interioare ale unor oameni care au 
curajul să se arate în exterior fără 
mască. Care etalează sentimentele lor 
adânci pentru că știu că ele nu sunt 
expuse deriziunii, ironiei, bătăii de joc a 
pitecantropilor. Asta s-a întâmplat 
acolo, asta numesc eu „intimitate”. E 
ceva care apare între oameni, foarte 
rar, și e foarte profund. Atunci când 
folosim expresii de genul „lasă-l (lasă-i) 
singur (i), în intimitatea lui (lor)” mi se 
pare fundamental greșit, e o confuzie a 
formei cu fondul, a cantității cu 
calitatea.

  

●
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Artiștii prezenți la ediția 2013 a festivalului îmi sunt cunoscuți bine. Le-am ascultat și cântat  cântecele,   
le-am respirat poveștile (atunci când i-am întâlnit), i-am spionat în secret ca să le văd toate fețele, nu 
pentru a-i judeca, ci pentru că sunt ipostaze ale umanului și nu cumva noi înșine suntem cei pe care 
încercăm cu adevărat să-i înțelegem, de mii de ani? Emoționantă a fost reîntâlnirea cu Florentin Budea, 
după 8-9 ani, nici nu mai știu. L-am regăsit neschimbat, cu acea nostalgie ghidușă a textelor și muzicii sale, 
cu aceeași tehnică chitaristică unică, ca și cum inima îi pulsează în mâini iar instrumentul simte asta. 4

Aș putea scrie pagini întregi despre fiecare, mai ales că-mi sunt prieteni. Totuși, mai semnalez aici doar grupul 
Clasic, din Baia Mare, pe care l-am ascultat live pentru întâiași dată, deși îi admiram deja demult, din rarele 
imprimări. Și, din generația tânără, Mihai Boicu (fotografie cu el nu am pus pentru că n-am găsit una care să-l 
avantajeze, fotografia poate nu-i de mine; însă apare pe afiș) care cânta dezinvolt, foarte aproape de public, un 
cover pe care l-am fredonat după aceea obsedant. În rest, nu mă atrage să scriu despre ce-a scârțâit, despre ce 
n-a fost cum trebuie, deși îmi imaginez că prietenul meu siretean și-ar dori asta. Nu și acum. Festivalul de la 
Siret a fost evenimentul care a redeclanșat în mine daimonul poeziei și al muzicii, adormit pentru o vreme. Și 
prefer să închei cu o imagine frumoasă. Paul Gorban, cu care am disecat și consumat poezia două nopți, și de la 
care am învățat în scurtul răstimp mai mult decât de la toți universitarii mei la un loc, deci poetul ieșean care 
umbla în transă pe holurile Casei de Cultură și tocmai îl descoperise pe Olărașu poetul, se sprijinea de cuvintele 
puține ale cărții, intonându-le ca pe un cifru secret, și oprindu-se din când în când, ca pentru a-și fixa mirarea. 
Undeva în fundal, acordurile scenei străbăteau timpul ca pe o ceață densă, arcuindu-se în jurul lui. Și cuvintele 
reîncepeau a se face auzite. Și totul încă o dată, și încă o dată...



  

art itudin i

7

11

5

6

12

8

10

9



  

art itudin i

Legenda fotografiilor

1. Florentin Budea

2. Paul Arva & Mircea Rusu

3. Alexandra Andrei și Cosmin 

Vaman

4. Ioan Mateiciuc, „vinovat” pentru 

întreg evenimentul, împreună cu 

Mircea Rusu 

5. Dinu Olărașu

6. Dan Vană

7. Icarus

8. Cristian Buică

9. Clasic

10. Serghei Lebedi

11. Ovidiu Scridon

12. Vasile Mardare

13. George Stanca, citind din 

poemele unei cărți cu greutate. 

Publicul – impecabil.

13



  

Ioan Mateiciuc
Relatări din Ro Mânia!

foto:
Dana Liță

& Ioan Mateiciuc
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Tabăra Națională de Muzică Folk, și poezie aș spune, de la Calafat, a 
devenit un fenomen amplu, de mase, a devenit un teritoriu vânat și 

totodată devorat, nu doar de consumatori de muzică și poezie, ci de o 
bucată de vreme, de prietenii prietenilor prietenilor, să nu merg mai 

departe, și de efervescenți fără savoare. Peisajul de altădată în care nu 
puteai distinge nici măcar cu analize la sânge că nu sunt toți frați, 
oameni care abia așteptau să se împlinească artistic în fața zecilor, 

sutelor de ascultători, astăzi fac elogii și pleacă.
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Desfășurată anul acesta în aceeași perioadă cu mai tânărul dar 
mai mediatizatul Folk You, tabăra a ales să facă concurență 
loială și locul de producere al artiștilor a fost vama veche, fosta 
vamă din Calafat, într-un port căruia îi puteam spune de acum 
cultural, fără a face concurență mai celebrului port cultural de 
la Cetatea lui Dinescu.

O săptămână în care la Calafat a ajuns mai toată lumea bună a 
folkului din România, Bulgaria și Serbia. Un spectacol. Au 
ajuns poeți care au făcut diminețile mai frumoase, au ajuns 
tineri artiști care au dat speranță. E o ocazie pe care tinerii își 
doresc să nu o rateze, pentru că e poate singura din an când se 
pot apropia de cei consacrați, în felul în care se poate cineva 
apropia de sine, fără a emite judecăți de valoare și fără a trasa 
bariere imaginare, legate de complexe și intimitate.

Dacă vorbim de toată mișcarea artistică de la Calafat, vorbim, 
ca o condiție sine qua non, de cantautorul Dan Vană. El e 
motorul acestei lumi, insule, numite „Calafatul Cultural”. Și 
dacă vorbim de Calafat și atât, se prea poate să ne fi uitat la un 
film doar până la jumătate, să pierdem finalul, pentru că 
evenimentele sunt mult mai complexe, se desfășoară și în 
portul cultural Cetate, dar și la Târgu Jiu – Festivalul național 
de folk și baladă „Poarta Sărutului”. E o întreagă emanație de 
sensorial și art-estetic.
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Dacă aș fi obligat să scriu o definiție pentru ce se întâmplă la 
Calafat, aș spune fără ezitare că e poate singurul loc în care 

se face cu adevărat „rezistență prin cultură”, fără promisiuni, 
fără pretenții – totul cu prietenie. Se ridică an de an un zid 

care sperăm să ne înconjoare și să putem declara răspicat că 
avem o cetate a noastră, o cetate de muzică și cuvinte.

●●
10

12

11

●●●●●
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De 15 ani se tot întâmplă acest lucru. 
Calafeteanul s-a obișnuit cu piața 

populată de pletoși și pletoase. Și capete 
rase „skinheads” ca al lui Ovidiu Scridon, 
Adrian Maftei poetul sau Nicu Alifantis, 

Doru Stănculescu, Eugen Avram. S-a 
obișnuit cu muzică sau cu vorbele 

rostite, puțin înainte de prânz până să îl 
omoare soarele acid al începutului de 

august. Sau, același calafetean, intrând la 
Club OK, centrul spiritual și material al 

taberei, sau plimbându-se prin centru, 
fără să se sperie sau să creadă că-s 

vedenii să dea nas în nas cu Vintilă, 
Baniciu, Alifantis, Maria Gheorghiu în 

original... (George Stanca, 24 august 
2014, adevarul.ro )

13

14

15

Legenda fotografiilor (nota redacției)

1. „Debarcaderul” Calafat, în apus sau în răsărit. Mai degrabă răsărit, pentru că 
urarea noastră pentru Tabăra de Folk este următoarea: „Fie ca soarele să nu-ți 
apună niciodată!”

2. Mircea Baniciu, imperial.

3. Ovidiu Scridon, Silvan Stăncel & Bogdan Grosu.

4. Mircea Vintilă & Mircea Baniciu, meandrele prieteniei.

5. Dan Vană, sufletul „petrecerii”.

6. Ducu Berți, atenționându-ne că, din când în când, e bine să oprim la STOP.

7. Ioan Gyuri Pascu, parcă cuprinzându-ne într-o îmbrățișare uriașă.

8. O dezbatere amicală pe teme folkistice între Ducu Berți și Stefan Gheraksiev. 
Mihai Neniță, cu vioara electro-acustică tronând impasibilă în mâna stângă și cu 
arcușul orientat spre noapte, zâmbește condescendent, fără să intervină.

9. Teodora Ionescu, fan al Casei de Discuri „Patria”, condusă de Daniel Iancu, 
care apare lângă Maria Gheorghiu. Mai înalt decât ceilalți, Ovidiu Mihăilescu.
Se abține? Nu credem.
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10. Ovidiu Mihăilescu, unul dintre fondatorii 
Gashkademiei de Folk. Oare ce pasăre rară o fi prins 
între mâini?

11.Undeva în Sudul Sălbatic. Pictorul Ion Mielcioiu 
Boștină (sau John, Băiatul de la Țară), împreună cu 
Cristian Buică și Cristi Corcioveanu.

12.Alexandra Andrei și Cosmin Vaman, revelația 
ultimilor ani.

13.Sorin Minghiat, fără flaut de această dată.

14.O întâlnire rarissimă: George Stanca, Vasile Mardare 
și Adrian Frățilă.

15. Stefan Gheraksiev și Denvar Project.

P.S.: fotografiile alb-negru sunt realizate de Dana Liță iar cele 
color de Ioan Mateiciuc
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În perioada 18-20 iunie, în cadrul Festivalului 
Internațional al Educației, organizat de Asociația 
PROEVENT și Primăria Iași, au avut loc Zilele 
Benzilor Desenate. Acestea au încheiat festivalul cu o 
serie de ateliere și prezentări oferite de cei mai buni 
desenatori din Iași și din țară.

Au participat la eveniment Alexandru Ciubotariu, 
coordonatorul proiectului Muzeul Benzii Desenate din 
București, Șerban Andreescu, autor BD, și Mati 
Botezatu, teoretician și autor de bandă desenată.

„Mi-a plăcut tot; m-a ajutat să retrăiesc stări fericite din copi-
lărie - care nu e foarte apropiată - și am realizat, din nou, că tot 
copil sunt. (Am crescut așteptând să primesc revista Șoimii 
patriei.)”

„Mi-a plăcut faptul că mi-am amintit de copilărie și de unele 
BD-uri pe care le-am copiat pe foi A3 în acea perioadă. De ase-
menea, mi s-a părut interesant să descopăr originile benzilor 
desenate.”

„Mi-au plăcut în special planșele originale, dar totul este remar-
cabil. Mi-ar plăcea ca un astfel de muzeu să ia amploare și să 
devină permanent.”

„Am încercat, pe parcursul unei perioade limitate de timp, 
să arătam diversitatea și bogăția celei de a noua arte în 
România, să demonstrăm perenitatea acestei arte de-a 
lungul a 120 de ani, sub trei regimuri politice total diferite, 
fiecare cu caracteristicile sale, să evidențiem legăturile 
dintre banda desenată și caricatură, ilustrația de carte, 
desenul animat și literatură, să punem în valoare 
creativitatea tinerilor artiști BD contemporani“.
   Muzeul Benzii Desenate - un proiect de autor 
de Alexandru Ciubotariu

Extrase din chestionarele muzeului
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Nu m-am uitat niciodată atât de mult la o pictură a lui Dali. Da-
că nu aș fi citit câte ceva despre ea, aș fi rămas în ceață. Oare 
Dali s-a gândit vreodată să facă bandă desenată? Nu știu poves-
tea din spatele picturii, dar aș putea ghici. „Banda desenată este 
importantă când are o poveste importantă.” O pictură se bucură 
de cel mai mare interes când povestea ei e un mister, apoi 
singurii ei interesați rămân cei care încă mai caută ceva sau cei 
care au fost într-adevăr uimiți de ceva din componența ei.

„Avem o istorie a benzii desenate care începe în 1891 și în care 
s-au intersectat foarte mulți artiști și graficieni români, cunos-
cuți mai mult pentru pictură sau pentru grafică, dar care, la un 
moment dat, au făcut și bandă desenată.” Alexandru Ciubotariu, 
cu Muzeul Benzii Desenate, încearcă să recupereze „aceste biju-
terii grafice” pentru a fi expuse. Bine că a fost FIE la Iași! Încear-
că să recupereze „niște planșe originale, adică munca din spatele 
a ceea ce vedem tipărit. Este o muncă foarte interesantă și foarte 
diferită de la un autor la altul.”

Ziua de 19 iunie a fost destul de călduroasă, din câte îmi 
amintesc, dar bătea vântul. Ai fi zis că, la cum bătea, fluturii nu 
s-ar încumeta să zboare, dar eu aveam o groază în stomac, și nu 
pentru că nu ar fi avut unde să se ducă, ci pentru că urma să iau 
primul meu interviu.

Trecând peste asta, la lucruri cu adevărat importante,  „lumea 
consideră banda desenată cea de-a noua artă, în coexistență 
perfectă cu celelalte arte deja consacrate ale lumii”, iar Mati 
Botezatu poate explica acest fenomen foarte bine. Și ca dovadă a 
faptului că „nu e o manifestare ușoară”  și „nu există atitudine 
superficială în a trata banda desenată” aflăm că „BD-ul a evoluat 
într-o direcție care implică foarte mult participarea și conștiința 
cititorului la astfel de percepții.”
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Alexandru Ciubotariu
(autor BD și coordonator Muzeul Benzii 
Desenate  din București)

Mati Botezatu
(autor și teoretician BD)
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„Într-un Muzeu al Benzii Desenate mi-ar plăcea să văd și 
un „performance” cu actori, inspirat din benzile dese-
nate.”

„Aș vrea să văd mai multe benzi desenate ale artiștilor 
străini. Aș vrea ca BD-urile să fie prezentate comparativ: 
genul japonez, genul francez etc.”

„Mi-ar plăcea să fie prezenți la muzeu cât mai mulți 
artiști pentru ca publicul să-i cunoască mai bine. În rest, 
activitățile de la muzeu sunt foarte interesante.”

Extrase din chestionarele muzeului



Stanciu  Emma:  Cui  vă  adresați?  Atunci  când 
vorbim  de  banda  desenată  e  destul  de  evident. 
Creați pentru un public, dați pe mâinile tiparului 
și apoi așteptați reacțiile. 
Alexandru  Ciubotariu:  Da,  e  drept,  în  banda 
desenată este important să-ți gândești cumva pro-
iectul sau să-l  concepi pentru un public targetat. 
Nu poți  spera  ca  banda  desenată  de  copii  să  fie 
citită  de  un public  matur,  cum un roman grafic 
inspirat din Kafka nu poate fi căutat de niște copii 
de  la  grădiniță.  Subiectul  e  foarte  important.  În 
creația  mea,  proiectele  de  bandă  desenată  sunt 
gândite  cu un editor  care  își  dorește  un anumit 
produs și  atunci,  prin intermediul  meu, ajungem 
acolo.  Cele personale sunt de cele mai multe ori 
experimente sau căutări fie de grafică, fie de po-
veste, unde nu mă interesează neapărat finalitatea. 
Sunt niște căutări personale care pot fi propuse la 

un moment dat unor editori, pot fi autoeditate sau 
se poate găsi  o formulă de apariție.  De cele mai 
multe ori, se adresează unui public obișnuit cu lim-
bajul artistic, cu o cultură vizuală care își dorește 
un astfel de produs, adică o bandă desenată experi-
mentală. 

Sabato spunea că există o artă de a părea fără artă. 
Cum reușiți  să treceți  peste  prejudecățile oame-
nilor? 
(Râde.)  Nu  mă  interesează  foarte  mult  lucrurile 
astea.  Cumva,  poate  și  Muzeul  Benzii  Desenate 
este creat din dorința de a demola unele precon-
cepții legate de genul ăsta. Pe unele le-am întâlnit 
și în locuri în care te aștepți poate mai puțin să 
găsești astfel de ochi. De exemplu, în liceul de arte 
din Constanța, unde am făcut patru ani de zile, am 
fost  descurajat  continuu  să  fac  bandă  desenată 
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pentru că era considerată așa, ca un fel de joacă, o 
prostie trecătoare, când ea este, de fapt, o artă de 
sine stătătoare. Treaba cu StreetArt-ul nu știu cine 
o  desconsideră  pentru  că  cei  care  se  implică  în 
astfel  de  manifestări,  nu cred că-și  doresc  să  fie 
recunoscuți ca artiști de salon sau ca mari pictori 
contemporani. Este vorba de dorința unui artist de 
a spune ceva și de a nu aștepta o galerie sau un 
muzeu care să-l contacteze. Încerci pur și simplu să 
intervii în spațiul public, care e al tău până la urmă 
și pe care consideri că îl poți îmbunătăți sau... mă 
rog,  depinde  de  motivația  fiecăruia.  În  general, 
toate reacțiile pe care le-am primit eu, cel puțin din 
zona de StreetArt, au fost numai pozitive. Bineîn-
țeles, asta depinde de fiecare artist, de ceea ce face 
în spațiul public, pentru că e o zonă delicată. Intri 
într-un domeniu public, adică ai parte de o expu-
nere extrem de vizibilă și atunci trebuie să faci față 
și criticilor și aprecierilor. Când ești expus cu niște 
lucrări într-o galerie de artă, există o triere a publi-
cului. Un om care decide să intre într-o galerie de 
artă își  dorește să vadă ceva legat de artă,  are o 
minimă afinitate cu zona asta. Dar, atunci când îți 
expui o lucrare la colțul străzii, pe unde trece orice 
om, nu poți să pretinzi anumite reacții. Apoi, mai 
există și latura asta tangentă cu ilegalitatea. Faptul 
că intervii  în spațiul public este reglementat,  to-
tuși, ca aproape un vandalism. Atunci îți asumi un 
anonimat, cum sunt eu cu „Pisica pătrată”. Bine, la 
mine nu mai e anonimat de mult. Nu mai ești un 
artist. Ești un personaj. 

Obreja Elena:  Care e cea mai interesantă reacție 
pe care a avut-o vreun privitor? 
Cum  spuneam,  am avut  parte  numai  de  lucruri 
foarte bune. Pe mine, ca artist, m-au ajutat foarte 
tare. Când am decis să fac StreetArt, acum vreo 6-7 
ani (pentru că de desenat, desenam de foarte mult 
timp), reacțiile mă hrăneau cumva. Eu am ales să 
semnez aceste lucrări cu „Pisica pătrată” ca să mă 
descotorosesc de trecutul  meu academic.  Am ur-
mat  numai  școli  de  arte.  Așteptările  mele  și  ale 
altora erau diferite. Când semnezi o lucrare, ai în 
spate un bagaj  de cunoștințe care  te recomandă. 
Semnând cu „Pisica pătrată”,  aveam libertate;  nu 
era nimeni „Pisica pătrată”. Era așa...  o tâmpenie 
care-mi dădea foarte multă libertate de exprimare. 
Asta m-a ajutat foarte mult. Încărcătura asta... „și 
cu facultate și  cu liceu de arte și  cu expoziții  în 
spate” era greoaie. Trebuia să merg pe un drum de 
pe care la un moment dat am vrut să evadez, cum-
va, într-un fel de altă personalitate. M-a ajutat și 
spațiul public și  anonimatul de început. Mai ales 
atunci  îmi  plăceau reacțiile.  Lumea  care  deodată 
observa ceva ce n-ar trebui să fie la locul lui. Era 
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un personaj sau o formă sau o culoare pe spatele 
unui  semn  de  circulație  sau  într-un  colț  mai 
abandonat  de  clădire.  Pe  mine  nu  m-a  interesat 
actul  în  sine  de  plasare  a  lucrării,  cum  sunt 
interesați  alți  artiști  și  cei  colaterali  graffiti-ului, 
chiar  de  vecinătatea  cu  ilegalitatea  de  care  spu-
neam,  de  intervenția  fizică  în  spațiul  public,  de 
urmărire.  Mie  îmi  păsa  fix  de  lucrarea  dintr-un 
anumit  colț  și  din  spații  urbane  pe  care  le  cu-
noșteam.  Majoritatea  sunt  făcute  în  București 
pentru  că  acolo  trăiesc  și  acolo  mi-aș  da  seama 
unde ar  avea nevoie  orașul  de  mici  accente.  Nu 
poți să te duci pe casa unui om, să-i faci ceva pe 
acoperiș. Nu are logică pentru mine. Nu are nicio 
valoare. Eu încercam să aduc ceva orașului, unor 
zone pe care le știam și credeam că merită îmbu-
nătățite. 

Ce  sentiment  încercați  atunci  când  „Pisica 
pătrată” nu mai este la locul ei, pe peretele cutare 
de pe bulevardul X?
Asta-i interesant, pentru că asta ar trebui s-o învăț 
cumva. Streetart-ul are viață proprie. În momentul 
în care ai plasat lucrarea, nu poți să mai știi dacă 
va  fi  acolo  câțiva  ani  sau  va  rămâne  doar  zece 
minute. Mi s-au întâmplat amândouă. Am avut lu-
crări care au dispărut după câteva ore pentru că nu 
le-am putut documenta pe lumină de zi, dar sunt și 
care există acum, după 5-6 ani. Nu mai ține de tine. 
Ăsta-i un alt aspect. Pe lângă ilegalitate, pe lângă 
anonimat,  pe  lângă  reacția  directă  a  oamenilor. 
Este un lucru pe care nu-l mai poți controla și nici 
nu  trebuie  până  la  urmă.  Într-adevăr,  la  început 
simțeam un mic regret, pentru că nici nu poți să 
știi dacă ele dispar pentru că i-a plăcut cuiva, sau 
dimpotrivă.  Sunt  oameni  care și-au luat  lucrările 
alea și le-au pus în casă, le-au înrămat. Alții sunt 
care au zis: „Ce-i cu tâmpenia asta?” și au dat dese-
nul jos de pe perete. 

Stanciu Emma:  Ce ne spuneți  despre ideea de a 
reproduce  anumite  desene?  Dacă  ne  referim  la 
StreetArt e justificată, având în vedere condițiile 
în  care  sunt  expuse.  E  evident  că  nu  se  poate 
reproduce  la  milimetru,  dar  măcar  ca  idee  de 
construcție... să apară în mai multe locuri. 
Se întâmplă frecvent lucrul ăsta. E tehnica multi-
plicării, a împânzirii spațiului urban. E ceva care pe 
mine nu m-a prea interesat. Aproape toate lucră-
rile mele, cu două-trei excepții, au fost unice. Au 
fost  lucrări  originale,  nici  măcar  copii  ale  unor 
lucrări  unice.  Erau  desene  special  făcute  pentru 
acele spații pentru că așa mi se părea că are sens. 
Să  fac  cam  ce  fac  marile  companii  cu  Guerrilla 
advertising-ului extrem de agresiv, invadând spa-
țiile în care se putea invada extrem de bine Street-
Art-ul? Mai intervine și componenta de documen-
tare,  foarte  importantă  pentru  mine  și  pentru 
artiștii care acționează în zona asta. E importantă 
pentru că nu poți să știi cât durează. Că apare un 
moment, cum a fost la mine în 2010, când am scos 
primul album de StreetArt din România, cu „Pisica 
pătrată”,  fie  că o păstrezi  pentru o expoziție sau 
pur și simplu pentru pentru propria persoană, asta 
rămâne de văzut. Și nu e ceva rău, doar că eu am 
atâtea idei de-ale mele, atâtea personaje încât nu 
am fost interesat nici să multiplic, nici să preiau. 

Obreja Elena: Dacă la început, atunci când lipeați 
desene foarte mici în spațiile publice, nu primeați 
un răspuns afirmativ ați fi continuat?
Da, cine știe cum s-ar fi întâmplat lucrurile. Ori-
cum, când am început, exact cum spui, că am înce-
put cu niște stickere extrem de mici,  puse foarte 
timid și cu o spaimă imensă că fac cel mai ilegal 
lucru din lume… Poate, cum spui, și reacția și întâl-
nirea cu alți artiști, care cumva activau în zonă, mi-
au dat un impuls de-a merge chiar mai departe și 
am ajuns  la  personajele  de  5-6  metri  lipite  prin 
centrul Bucureștiului. Nu, nu cred că reacția ar fi 
contat. Cum spuneam, pentru mine momentul cre-
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ației  acestei  pisici pătrate și  plasarea ei  acolo,  în 
spațiul public, m-a ajutat deja foarte mult. Eu nu 
mă așteptam la reacții neapărat. N-aveam așteptări 
foarte mari. Trebuie să recunosc, e foarte impor-
tant să nu te iei foarte în serios, adică eu n-am avut 
niște așteptări de genialitate artistică în spațiul pu-
blic.  Erau niște  lucruri  pe care eu le  consideram 
necesare, care trebuiau făcute pur și simplu și le-
am făcut, am dus la bun sfârșit un demers. Faptul 
că el a fost dublat de această, să zicem, apreciere 
extrem de pozitivă, pentru mine a fost un șoc total, 
faptul că s-a publicat un album cu lucrurile astea, 
faptul că, mă rog, devenisem așa… foarte cunoscut 
peste  noapte  era  un  lucru  care,  îți  spun  sincer, 
începuse ca o joacă și chiar și acum încerc să-l țin 
cumva într-o zonă de joacă. Dacă te iei foarte în 
serios,  mai  ales  în  genul  ăsta  de  artă,  eu zic  că 
greșești total, e foarte periculos. Îmi place să fie o 
joacă și nu cred că reacțiile negative, că au fost și 
din alea, nu-i nici o problemă, m-ar fi putut opri.

Și conceptul de pisică pătrată a fost ceva spontan 
sau v-ați gândit mult la el?
Asta… mi-e și greu să explic pentru că e o tâmpe-
nie până la urmă. Adică… este, totuși ca să nu zic 
tâmpenie, încerc să o îmbrac așa... într-o haină mai 
frumoasă  și  să  spun  că,  fiind  adevărat  ce  spun, 
pisica pătrată este un personaj mai norocos decât 
altele.  Cercetările  mele legate de banda desenată 
presupun căutări ale personajelor care să populeze 
aceste benzi desenate… Și atunci pisica pătrată era 
într-adevăr un personaj printre miile de schițe, dar 
care la un moment dat mi-a atras  mie atenția și 
căutând  cumva  un  nume  cu  care  să  activeze  în 
zona asta, mi s-a părut că sună un pic mai inte-
resant. Și de aia, o poveste foarte specială nu este, 
e doar un personaj mai norocos decât altele.

Ați privit vreodată în urmă? V-ați pus o întrebare 
de genul „ce-am fost și ce-am ajuns”?
Nu, eu de foarte mult timp mi-am depășit așteptă-
rile  legate  de  zona  în  care  activez.  Sunt  foarte 
mulțumit  că  pot  să  fac  ceea  ce-mi  place,  că  am 
trecut, să  zicem, peste un liceu de artă care m-a 
descurajat total să fac bandă desenată și totuși am 
reușit  să  înființez  un  fel  de  muzeu  al  benzii 
desenate  în  România.  Încă  îmi  place  să  experi-
mentez și să mă joc în spațiul public, deci eu sunt 
foarte mulțumit de ce s-a întâmplat până acum.
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Ana-Maria Petrescu-Miron: În Belgia sunteți  mai 
cunoscut decât  la noi. De ce?
Șerban  Andreescu: Datorită  saloanelor  de  benzi 
desenate  care  se  fac  anual  în  Constanța  și  din 
unități  din  țările  occidentale,  care  bineînțeles  că 
mi-au  văzut  lucrările  și  artiștii  de  acolo  deja  au 
avut un prim contact cu mine personal, dar și cu 
ceilalți desenatori. Ei ne cunosc (vorbesc de cazul 
personal).  Mă cunosc pe mine,  mai  cunosc și  pe 
domnul Alexandru Ciubotariu și pe alți autori de 
bandă desenată. Pentru că BD-ul la ei este ceva pus 
pe piedestal, când au venit în România au văzut că 
și aici sunt niște desenatori ieșiți în față, și acum 
vor  să-i  cunoască.  Lucrările  mele  sunt  expuse la 
Muzeul Benzii Desenate de la  Bruxelles, care este 
cel  mai  important  muzeu  de  benzi  desenate  din 

Europa. A fost o onoare pentru mine că am apărut 
la  acest  muzeu,  lângă  eroii  mei  preferați  și 
desenatorii lor. Eu nu mi-am închipuit când eram 
copil că o să ajung până acolo.

În  România  se  poate  vorbi  despre  un curent  al 
benzii desenate?
Bineînțeles că da. Ar fi  și curentul generației mele 
în  care  au  fost  o  serie  de  graficieni  foarte 
importanți,  pentru că în general benzile desenate 
au fost  atacate  de  graficienii  dotați  care  au avut 
succes la public și au demonstrat că sunt buni pe 
meserie. Dacă nu ești văzut în expoziții,  degeaba 
ești artist, că nu știe nimeni de tine. Există și unii 
foarte  buni  care  au  tablourile  acasă  și  nu  sunt 
cunoscuți.  Deci  a  existat  curentul  ăsta  al  nostru 
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care  a  impulsionat  și  banda  desenată  aici,  în 
România,  și  a  ținut-o  „trează”.  Acum câțiva  ani, 
când am început  Inimă de broscuță, am venit din 
urmă, să-i  impulsionez, să scot un album. Acum, 
cu proiectul Creangă, a apărut iarăși dorința de a le 
arăta nu numai cărți cum sunt pe raftul librăriilor, 
copyright-uri din afară. Există autori români, dese-
natori români. Avem atâția autori de-ai noștri - de 
ce să nu-i publicăm? Vine acum din spate Ungu-
reanu, care face parte din generația mai tânără. El 
a intrat pe piață cu revista Comics, pe internet. Și 
el este tot un pasionat. Dacă are cineva un  talent, 
de  exemplu tu,  dacă ești  talentată  apari  acolo  și 
poate  îți  începi  cariera,  iar  mai  târziu  poate  te 
remarcă cineva și  începi să  prinzi curaj.  Deci ne 
învârtim într-un mediu în care există curente. Ne 
așteptăm unii pe alții, adică și generația mea mai 
veche și generația nouă, mergând pe același râu.

De ce ați  optat  pentru banda desenată destinată 
copiilor? De ce n-ați ales, de exemplu, banda de-
senată politică?
În general sunt grafician de orice, deci știu să fac 
de toate. Am lucrat și ilustrații de cărți clasice, dar 
mie  mi-au  fost  mai  aproape  de  suflet  desenele 
pentru copii. Probabil că am fost structurat de la 
natură cu această sensibilitate de a face desenele 
pentru  copii.  Nu  orice  desenator  sau  pictor  se 
poate  adapta  să  facă  ilustrații  pentru  cărțile  de 
copii. Trebuie să ai și această dorință de a le face și 
să-ți placă. Eu vreau să distrez copii, și adolescenți 
poate, nu mai mult, bineînțeles că se distrează și 
adulții, mai ales când e vorba de caricaturi.

Faptul  că  practicați  karate  v-a  ajutat  să  regizați 
mai  bine  mișcarea  și  succesiunea  mișcărilor  în 
banda desenată?
Da, eu practic arte marțiale de când eram student, 
printre care și judo, și acest lucru m-a ajutat mult 
la primele mele albume de benzi desenate pe care 
le-am făcut cu niște aventuri din Japonia și China, 
cunoscând  obiceiurile  și  mișcările  specifice  de 
luptă.  Normal  că m-au ajutat,  că nu poți  să  faci 
acele desene dacă nu știi ceva despre asta. După 
asta  am  mai  publicat  un  serial  în  Universul  
copiilor în anii ʼ90 cu un samurai. A fost pasiunea 
care am avut-o pentru cultura japoneză, pentru că 
până la  urmă și  asta  a  fost  o pasiune de a  mea 
personală  aplecată  către  cultura  unei  alte  țări. 
Tacticile acestea de luptă fac parte din cultura lor, 
a  orientului.  Aici  în  țările  europene  tradițiile  de 
luptă au dispărut, dar au rămas ca manifestare a 
unor sporturi: scrima, luptele libere; pe când la ei 
au rămas exact cum le-au avut  acum o mie  sau 
cinci sute de ani. Și le-au promovat, asta mi-a plă-
cut și m-a atras.
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Banda  desenată  românească  versus  banda  dese-
nată franceză sau comics-ul american; unde ne si-
tuăm noi (ce ne mai trebuie, ce ar justifica între-
ținerea unui segment publicistic în sfera BD-ului 
românesc)?
Noi  suntem  la  mijloc;  americanii  sunt  cu  banda 
desenată  narativă  bazată  pe  ideea  binelui  și  a 
răului,  cele  mai  reprezentative  fiind  seriile  care 
încă se mai publică cu Spiderman, Ironman, eroul 
poporului care face bine, prinde bomba atomică, e 
cel mai tare pe tot pământul. La ei sunt altfel po-
veștile,  iar  în Europa acestea  prind mai  puțin la 
public. Europenii sunt o civilizație străveche, ei iu-
besc poveștile din Franța, Belgia, Italia, apreciază 
banda desenată; am citit de curând o bandă dese-
nată  a  unui  celebru desenator,  cu povestea  unui 
tânăr... ce zbatere a avut el, și publicul e interesat 
să cumpere acel ceva exact ca și o carte. Vede ima-
ginile,  citește  exact  ca  într-un  film  ce  a  pățit 
tânărul acela, prin ce a trecut; americanul nu are 
răbdare, acolo trebuie să îi arăți o luptă, a dat cu 
picioarele, a apărut o bombă. Japonezii la fel. Cea 
mai  mare  industrie  de  benzi  desenate  este  în 
Japonia.  Librăriile  cu  cele  mai  multe  albume  și 
povești de benzi desenate sunt în Japonia, cu mii 
de  exemplare.  Tot  japonezii  au  stilul  de  BD-uri 
„manga” bazat tot pe obiceiuri, pe tradițiile lor de 
luptă cu înfruntări... Fiecare zonă a lumii are mo-
dul ei de a se exprima prin benzile desenate. Noi, 
românii, socotesc că trebuie să ne exprimăm româ-
nește, ceea ce facem noi aici. Nu știu la noi un Su-
perman ce succes ar avea.

Știm  că  lucrările  dumneavoastră  au  ajuns  prin 
orașe mari ale lumii (Madrid, New York). În care 
loc  nu  a  ajuns  încă  opera  dumneavoastră  și  în 
care v-ați dori să ajungă?

Lucrările  au  ajuns  pentru  că  au  fost  expuse  la 
muzee sau la anumite expoziții, la zile de carte de 
cultură cum a fost la Madrid, a fost un salon mare 
acum doi ani de zile și a ajuns și Inimă de broscuță 
care a fost luată de către Institutul Cultural Român 
și în rest s-au nimerit să mai fie. Nu pot să mă laud 
că eu personal am multe apariții prin străinătate, 
dar mă bucur că au fost și alea. Unde aș vrea să 
ajungă... Nu știu, primul spațiu în care trebuie să 
apari cred că în țările de lângă România, în Europa.

Graffiti-ul,  hip-hop-ul,  pictura  stradală  au  fost 
percepute  ca  aparținând  unui  nivel  subcultural. 
BD este supusă aceluiași risc?
Nu.  Dar nici  graffiti-ul  eu nu-l  consider ca  fiind 
subcultural. Se uită lumea la el urât însă artistul de 
graffiti e un artist, el vrea să se exprime chiar dacă 
vine un roller să își arunce opera pe el... Acela este 
felul de exprimare, eu sau altul avem voie să fim 
într-o expoziție,  ăla săracul nu are un editor,  nu 
are o expoziție, nu are bani să apară într-o galerie 
de artă și unde să se exprime, dacă nu pe stradă. 
Găsește un perete și spune lumii sau prietenilor lui 
„uite ce am făcut eu acolo”.

Care  sunt  motivele  pentru  care  banda  desenată 
merită să fie considerată ca fiind a 9-a artă? 
În România BD-ul nu prea este perceput ca fiind o 
artă, dar în occident este de mult timp. De aceea 
noi care facem această mișcare încercăm să arătam 
publicului că este totuși o artă. Suntem niște înce-
pători,  pionieri.  A existat în perioada interbelică, 
înainte de revoluție, după care a căzut din cauza 
dictaturii lui  Ceaușescu,  nu i-a mai plăcut banda 
desenată, nu știu de ce, și pe urmă au zis să nu mai 
apară în reviste (din nou nu se știe de ce). Au lăsat 
un spațiu din ce în ce mai mic. Revista Cutezătorii, 
aceea o aveam și eu la școală. Toți copii citeau la 
școală Cutezătorii pentru că nu aveam benzi dese-
nate, și vrând-nevrând dintr-o clasă întreagă de 30 
erau 10 copii cărora le plăcea. După ce Ceaușescu a 
lăsat doar o pagină pentru banda desenată bineîn-
țeles că și interesul copiilor a scăzut și desenatorii 
de BD-uri au căzut în dizgrație.
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Luana  Ipate: Ce  ne  puteți  spune  despre  cola-
borarea cu scriitoarea de origine americană Renée 
Fersen?
Am  colaborat  cu  scriitoarea  americană  prin  anii 
2000. Dorea o serie de cărți și a fost o primă expe-
riență a lucrului de la distanță. Ea era la New York 
și eu în București. Era greu, dar deja apăruse inter-
netul și așa am putut să lucrăm, să colaborăm, să 
schimbăm ideile, să-i trimit desenele. Acum e mult 
mai ușor cu internetul, te ajută mult mai mult, poți 
să descarci poze. Pe vremea aia trimiteam desenele 
prin poșta rapidă,  acum trimiți pe internet orice. 
Renée Fersen era o persoană foarte pretențioasă și 
așa am învățat să lucrez cu autorii pretențioși.  A 
fost o colaborare bună, e bine că m-a dorit și cine-
va de peste ocean, și ea dorea o continuare a unei 
serii de cărți educative cu orașele lumii, dar scrii-
toarea fiind în vârstă a renunțat la proiect și nu am 
reușit să scoatem decât o carte.

Cât de importante au fost pentru dumneavoastră 
colaborările?
Colaborările...  Păi  din  asta  trăiesc.  Colaborez  cu 
zeci de editori,  peste 40.  Colaborarea este modul 
meu de a  fi.  Am lucrat  la  o  editură,  m-am des-
curcat și acolo, dar am preferat să stau acasă ca să 
pot primi mai multe comenzi.

Sunt  importante  premiile  pentru  susținerea  și 
coordonarea carierei? Care premiu v-a emoționat 
cel mai mult?
Eu  consider  premiile  ca  o  recunoaștere  a  unor 
organizatori  de la un anumit eveniment,  demon-
strează celui care a luat premiu că s-a zbătut, că a 
făcut ceva. Este important și un premiu, pentru că 
ai fost apreciat undeva și ești printre primii, ca la 
premiile Oscar. Nu pot să spun că este un premiu 
care m-a emoționat extrem de mult. Le-am tratat 
pe toate la același nivel. Nu a fost ceva bubuitor.

Dacă nu ați  fi fost creator de bandă desenată ce 
altceva v-ar fi plăcut să faceți?
Eu sunt creator de bandă desenată pentru că sunt 
grafician. Eu am făcut în primul rând sute de cărți 
pentru copii (ilustrate, cărți de colorat). Aș alege să 
fiu tot grafician/ creator de benzi desenate.
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Două vieți aflate în contrapunct,  una axată pe datoria oarbă de a fi ce se 
așteaptă de la ea să fie, cealaltă orientată pe o conștiință de sine stătătoare, 
pe identitatea deranjantă pentru cei din jur. Aflați pe maluri diferite, prin 
proprie alegere (Gabrielle) sau ca urmare a alegerii făcute de ceilalți (Anto-
nietta), cei doi se găsesc fără să se caute, comunică fără să intenționeze pla-
nificat asta, se deschid pur și simplu unei oportunități de contact uman (ea  
mai reticentă, el mai ludic). Gabrielle recunoaște la telefon, în conversația cu  
Marco, nevoia de a opri un străin pe stradă și de a sta pur și simplu de vorbă, 
fără frică sau prejudecăți, dar nu își imaginează inițial că un astfel de om ar 
putea fi vecina de peste drum. Și, totuși, malurile se apropie și, pe un fundal 
obsedant și inhibant al marșurilor fasciste, cei doi se împiedică în dansatul 
rumbei, stau la o buclucașă cafea și se ceartă deasupra lumii imediate, la în-
tins rufe pe bloc.

Filmul e despre neputință și insularitate:  proaspăt trezită din ignoranță și 
amorțeală interioară, Antonietta închide  La giornata particolare cu resem-
nare, punând cartea la loc în dulap și revenind la viața sa de cu o zi înainte,  
executând mecanic mișcări prea cunoscute. Gabrielle va fi scos din rândul 
celor normali, care glorifică partidul prin modul lor de viață și, nemaifiind  
catalizator al schimbărilor din Antonietta, aceasta va pierde motivația de a 
continua. Poveștile nu își au loc în lumea meschină a uniformizării, a igno-
ranței devenită virtute, a îndeplinirii datoriei aride și a ștergerii de diferen-
țieri identitare. Bucla se închide și viețile își reiau cursul după demonstrația  
faptului că subteran, conștient sau nu, omul păstrează umanitatea, care aș-
teaptă să iasă la iveală.

Universurile casnice ale celor doi mi s-au părut extraordinar de bine redate:  
Gabrielle este intelectualul cu o casă plină de cărți și cu tablouri moderne,  
iar Antonietta este o soție-mamă-gospodină clasică, orientată în jurul cămi-
nului, iar, după ce se plimbă dintr-un spațiu în altul, prima parte de înfrun-
tare-confesiune are loc sub cerul liber de deasupra blocului, în natura de din-
colo de betoane, exact cum și contactul lor este o ieșire din contingent, care 
nu va avea continuitate, va rămâne izolat. Filmul îmi amintește de persona-
jele din Viața pe un peron a lui Octavian Paler, prinse și ele inevitabil în de-
terminismul istoriei și al propriilor vieți.
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ʻIt is here that Scola’s brilliant use of the building is fully realized. The director is able 
to at once demonstrate both the fascist and anti-fascist potential of the Palazzo Federici 

and of modernist architecture in general - a style that can be both liberating and 
repressive at the same time. [...] The film stars Sofia Loren and Marcello Mastroianni, 
two actors who had already appeared in several films together and were indisputably 

Italy’s most famous film stars in the 1970s. As Peter Bondanella notes, Scola’s genius is 
to use both actors against type - Loren usually played a glamor girl and Mastroianni the 

quintessential Latin lover. In this film, Loren is a middle aged woman who wears 
shabby clothes and ripped stockings, while Mastroianni is a gay man. Both are brilliant 

and their performance alone is worth watching the film.ʼ
(Paul Baxa, History Department, Ave Maria University)

Sophia  Loren  și  Marcello  Mastroianni  într-un 
film specific lor. De fapt, a fost proiectul  a trei 
oameni: cei doi actori extraordinari și regizorul 
Ettore  Scola.  Una  giornata  particolare ne 
vorbește  despre  singurătatea  celor  doi  oameni 
care trăiesc într-o lume în care nu își au locul. 
Personajul  Sophiei  este  disprețuită  acasă  și 
folosită  fix  ca  o  soție  ce  trebuie  să  facă  doar 
curat și mâncare pentru soțul ei și cei șase copii.  
Dragostea  a  dispărut  complet  din  relația  cu 
soțul  și  ea  asta  își  dorește  cel  mai  mult. 
Puțintică  iubire.  Într-o  zi,  când  vrea  să 
hrănească  pasărea  vorbitoare  a  familiei,  aceea 
care îi spune numele greșit, pasărea zboară până 
la un vecin. Acel vecin este personajul jucat de 
Mastroianni.

Cei doi intră apoi într-o discuție ca între vecini 
la început,  dar încetul cu încetul, replică după 
replică,  se  aprinde  ceva  între  cei  doi  și 
împreună cu neajunsurile se ajunge la ce este 
previzibil.  Nu se prevede,  decât  dacă  se caută 
exact  acel  lucru,  faptul  că  personajul  lui 
Mastroianni nu are treabă cu femeile. E păcat, 
pentru că fie și după confesare, spectatorul nu 
crede  în  totalitate  acest  lucru...  sau  poate 
preferă să nu-l creadă. Pe lângă povestea lor de 
„dragoste”  avem  și  o  rivalitate  în  opiniile 
politice,  un  subiect  care  ar  fi  fost  tabu  dacă 
filmul era filmat în 1940. Acum însă nu prea a 
avut  un  rost.  Soția  de  casă,  obosită  și 
neîmplinită,  jucată  superb,  feminin  de  Sophia 
Loren și fostul prezentator de știri care se află 
într-o  lume  ce  nu  îl  mai  vrea,  și  din  cauza 
opiniilor  politice,  un  om  complex  jucat  de 
Mastroianni - un film clasic...
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De data asta nu cred că mai e vorba de o luare 
de atitudine ci de un film bazat pe personaje și 
pe  interacțiunea  (strânsă)  dintre  ele.  Întregul 
film se aseamănă foarte mult cu o piesă de tea-
tru.  Etapele  filmului  se  identifică  cu  etapele 
relației personajelor, iar regia urmărește să ab-
soarbă  fiecare  detaliu  din  mișcarea  lor.  Con-
strucția filmului poate fi privită ca o variațiune 
la motivul clasic al relației extraconjugale. Vari-
ațiunea în sine e deosebită pentru că adaugă nu 
unul, ci două elemente noi, schimbând propor-
ția unui al treilea. Și se urmărește efectul. Pen-
tru multe alte  filme doar  motivul  clasic,  baza, 
este suficientă pentru a construi, poate, o dra-
mă. Însă când interpretarea este a unor actori de 
talia celor din acest film, nu mai e necesar ca 
filmul să fie o dramă pentru a fi deosebit. Șocul 
emoțional poate fi înlocuit de rafinament acto-
ricesc. Jocul actorilor este un spectacol în sine, 
suficient încât să facă filmul memorabil fără a fi 
necesar ca cineva să moară la sfârșit.

Acum despre cele două elemente noi: fundalul 
istoric și particularitatea personajului masculin. 
Fundalul istoric este doar atât: un decor pe care 
se proiectează elementele de prim-plan. În ciuda 
introducerii consistente și a omniprezenței ele-
mentelor specifice, acesta nu are un rol de gene-
rator  de  intrigă,  ci  este  folosit  doar  pentru  a 
adăuga  presiune  și  cadru  celorlalte  elemente. 
Altfel spus, aceeași acțiune se putea petrece cu 
minore schimbări și în anii  ʼ20 sau ʼ50. Medita-
ția, greutatea filmului, nu înclină spre elementul 
istoric (așa cum se întâmpla de exemplu în  In-
suportabila  ușurătate...  a  lui  Milan  Kundera), 
așa încât acesta rămâne fie ca un fir secundar 
minor, fie ca un decor ceva mai proeminent.

Personajul masculin este atipic pentru că, deși 
într-o interacțiune tipică cu un personaj femi-
nin, este... gay. Poate că asta avea în sine o mare 
importanță la data la care a apărut filmul (anii 
ʼ70), dar acum, din perspectiva modernă a nedis-
criminării minorităților sexuale, cu siguranță nu 
mai spune la fel  de mult  sau nu exact același 
lucru. Titlul filmului este legat tot de personajul 
masculin, o sugestie în plus că acesta este vehi-
culul principal, cel ce pune în mișcare întreaga 
intrigă. Explicația titlului ar fi că într-un cadru 
atât de închis, în care libertatea este redusă la 
un  simplu  cuvânt,  și  acesta  devenit  tabu,  se 
poate întâmpla ceva neașteptat, o epifanie care 
deschide o breșă în zidul dimprejur, „a break in 
the  wall”  ca  să  parafrazez  un vers  celebru  de 
Pink Floyd. El devine conștient de eveniment și 
asta-i dă curajul și energia să acționeze pentru 
moment dezinhibat,  împotriva cu-rentului și  a 
convenției.  O  manifestare  de  libertate  care, 
direct sau nu, îl costă exilul. Ceea ce oricum e 
mai puțin decât în  1984 a lui Orwel sau în  Cel  
mai iubit dintre pământeni a lui Marin Preda.
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ʻPeople should not be dismissed. 
Everyone counts. Politically, fascism 

of any kind - whether Fascism, 
Nazism, Francoism, whatever - 

functions to include members of some 
groups in, and exclude members of 

other groups from, its preferred circle 
of validation. Despite their disparity in 

education, Gabriele and Antonietta 
are in the same boat. He must leave 
and she must stay put; but it is more 

or less the same punishment, the same 
imprisonment.ʼ (Dennis Grunes)



Tom Tykwer, Cloud Atlas
Cloud Atlas este un film german de dramă și SF, scris, produs și regizat de 

Lana și Andy Wachowski și Tom Tykwer, fiind o adaptare a romanului omonim a 
lui David Mitchell. Filmul surprinde spiritul cărții și reușește să se transforme în 
aproape  trei  ore  de  slalom  printre  diverse  epoci  ale  trecutului  și  viitorului,  
încercând să sublinieze legăturile subtile, cvasi-invizibile, dintre acțiunile noastre 
și efectul lor. O dramă intensă și impresionantă, Cloud Atlas explorează impactul 
consecințelor pe care le au asupra oamenilor acțiunile lor, de-a lungul trecutului, 
prezentului și viitorului. 

Filmul urmărește poveștile sufletelor a șase oameni de-a lungul a șase epoci 
diferite,  arătând modul în care viețile oamenilor sunt legate și  se influențează 
reciproc. Filmul este structurat, potrivit romancierului David Mitchell, „ca un fel 
de mozaic pointilist”.

Scenariul sare de la o perioadă la alta, de la un set de personaje la altul. De ce 
set? Pentru că regizorii au avut excelenta idee de a distribui, în cele șase perioade 
ale poveștii, aceiași actori. Îl vom vedea pe Tom Hanks trecând de la un doctor de 
corabie la un specialist  în energie atomică,  dar și  un om al viitorului ce-și  dă 
seama că trecutul a fost mult mai bogat decât are impresia din existența sa de 
semi-sălbatic.  Și  Halle Berry,  Hugo Weaving, Hugh Grant,  Jim Broadbent,  Jim 
Sturgess și  Ben Whishaw își  schimbă înfățișarea, rasa și uneori chiar sexul în 
periplul lor prin intriga elaborată.

Prima poveste este centrată în jurul lui Adam Ewing, un avocat a cărui familie 
este  implicată  în  comerțul  cu  sclavi,  la  începutul  anilor  1800.  În  timpul  unei 
călătorii în Oceanul Pacific Adam salvează viața unui nativ pe nume Autua, care 
la rândul său îi va salva viața, când află că doctorul său, Henry Goose, îl otrăvește 
pentru a-l jefui. Jurnalul lui Adam Ewing, care i-a consemnat povestea, este mai 
târziu publicat într-o carte, ce va fi găsită de Robert Frobisher un secol mai târziu, 
în cea de-a doua parte a filmului. 

Frobisher  este  un  muzician  englez  ce  lucrează  ca  secretar  la  compozitorul 
Vyvyan  Ayrs.  Robert  începe  să-și  compună  propria  capodoperă,  sextetulThe 
Cloud Atlas, dar Ayrs dorește să își însușească opera acestuia, amenințându-l cu 
divulgarea trecutului său scandalos. Robert reușește să își definitiveze opera și o 
trimite lui Rufus Sixsmith, prietenul său, apoi se sinucide. Treizeci și șapte de ani 
mai  târziu jurnalista  Luisa  Rey află  de la  Rufus  Sixsmith,  acum un cercetător 
nuclear, despre o conspirație ce încearcă să ascundă erorile de proiectare a unui 
reactor nuclear din San Francisco. Aceasta reușește să facă totul public, dar cu 
prețul vieții lui Rufus și a altui cercetător, Isaac Sachs.

În cea de-a patra parte a filmului îl întâlnim pe Timothy Cavendish, care este 
amenințat cu moartea de niște huligani. Cerând ajutor fratelui său pentru a scăpa, 
este trimis la un hotel pentru a se ascunde. Pe drum primește manuscrisul unui  
roman bazat pe viața Luisei Rey. Hotelul se dovedește a fi defapt un sanatoriu, 
unde este ținut fără voia sa. Mai târziu reușește să evadeze și scrie o carte despre 
aventurile sale, transformată apoi într-un film biografic.

  

Alexandru Pavel

„Cinematografia nu a salvat viața nimănui; 
nu e un medicament care să salveze viața 
cuiva. E doar o aspirină.” (Luc Besson)

Durata: 172 minute
Genul: Aventură, Sci-Fi

Anul apariției: 2012
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Acțiunea din cea de-a cincea parte se desfășoară în Noul Seul (Korea), anul 2144. 
Sonmi-451 este o clonă ce a fost creată pentru a munci într-un fast-food futuristic.  
Este expusă ideilor de rebeliune și de eliberare, bazate pe aventurile lui Cavendish, și 
află că soarta clonelor este cu totul alta față de ceea ce credea ea. Sonmi-451 decide 
că sistemul de societate bazat pe sclavie și exploatare este intolerabil și cu ajutorul 
unei mișcări insurgente capturează o stație de difuzare și face povestea cunoscută pe 
tot globul, dar și în afara lui în cele 4 colonii, apoi este executată.

Cea de-a șasea și ultima scenă este despre Zachry, membru al unui trib primitiv. 
Acesta o ajută pe Meronym, membră a unei societăți mai evoluate, să trimită un 
mesaj coloniilor Pământului de la aceeași stație folosită de Sonmi-451 cu 100 de ani 
mai  devreme.  După  ce  tribul  lui  Zachry  este  exterminat  de  barbari,  Zachry  și 
nepoata sa se alătură societății lui Meronym. În finalul filmului aflăm că mesajul a 
fost recepționat de colonii și supraviețuitorii de pe Pământ au fost salvați.

Tom Tykwer, Heaven
Heaven este  un film din  anul  2002 regizat  de  același  Tom Tykwer,  având ca 

scenariști pe Krzysztof Kieślowski și Krzysztof Piesiewicz. Kieślowski intenționa ca 
filmul să fie primul dintr-o trilogie, al doilea fiind Hell, iar al treilea Purgatory, dar 
acesta moare înainte de a finaliza proiectul. Hell a fost regizat de Danis Tanović în 
2005,  scenariul  fiind finalizat  de  Piesiewicz,  dar  Purgatory a  rămas  la  stadiul  de 
proiect.

În rolurile principale îi întâlnim pe actrița australiană Cate Blanchett și pe actorul 
american  Giovanni  Ribisi.  Filmul  a  fost  prezentat  în  deschiderea  Festivalului 
Internațional de Film de la Berlin din 2002.

Când soțul moare din cauza unei supradoze, Philippa, o învățătoare din Anglia, 
care trăiește în Italia, încearcă să furnizeze poliției informațiile necesare prinderii  
celui responsabil de moartea soțului. Dar poliția nu o ia în seamă. Femeia decide să 
facă  singură  dreptate  și  plasează  o  bombă  în  biroul  criminalului.  Dar,  în  urma 
exploziei, mor oameni nevinovați. Arestată, distrusă, ea este ajutată de un ofițer de 
poliție, Filippo. În această lume a Philippei nimeni nu este nevinovat, iar valorile  
umane – dreptatea, responsabilitatea, libertatea, dragostea – stau sub semnul răului. 

Tom Tykwer
Tom Tykwer  s-a  născut  la  Wupperthal  în  1965  și  a  realizat  primul  său  film 

Super-8 pe când avea doar 11 ani. Din 1980, el a lucrat în diferite cinematografe,  
proiectând  filme.  În  1988,  pentru  a-și  câștiga  existența,  el  a  realizat  programele 
cinematografului Moviemento din Berlin, s-a ocupat de revizuirea scripturilor și a 
realizat  portrete  TV  ale  unor  regizori.  În  această  perioadă  l-a  întâlnit  pe 
cameramanul Frank Griebe, care a lucrat ulterior la toate proiectele cinematografice 
ale lui Tykwer.

După filmele de scurt metraj Because (1990) și Epilogue (1992), Tykwer a realizat 
Deadly Maria, în 1993, primul său film de lung metraj. Filmul a fost lansat în 1993, la 
Hof Film Festival, și a fost prezentat la alte peste 60 de festivaluri de film din lume.  
Împreună  cu  Stefan  Arndt,  Wolfgang  Becker  și  Dani  Levy,  Tykwer  a  înființat 
compania de producție  X Filme Creative Pool  în 1994.  Tykwer a scris  scenariul 
pentru Life is All You Get împreună cu Wolfgang Becker în 1995-1996, înainte de a 
regiza cel de-al doilea film de lung metraj al său, Winter Sleepers (1997). 

În  1998,  Tykwer  a  realizat  Run Lola  Run,  filmul  care  a  constituit  primul  hit 
internațional produs de casa de filme X Filme Creative Pool și care, probabil datorită 
structurii lui narative, a devenit succesul anului în Germania. Filmul a fost răsplătit 
cu peste 30 de premii în toată lumea. După patru ani de muncă a apărut pe ecrane, la  
14 septembrie 2006, cel mai elaborat film al lui Tykwer de până atunci, Perfume: The 
Story of a Murderer.

În Septembrie 2008, Tykwer a regizat filmul scurt The Inside of Things, care face 
parte din compendiul DVD al lui  Alexander Kluges,  pe tema Capitalului lui  Karl 
Marx, urmat apoi de Soul Boy (2010) și Cloud Atlas (2012).

  

Durata: 97 minute
Genul: Crimă, Dramă
Anul apariției: 2002
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Casa de Cultură „Mihai 
Ursachi” Iași, în fiecare 
miercuri - ora 18.00
Club fondat în 2005
de Dan Mititelu
Coordonator (din 2007) – 
Daniela Abageru
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Direcția 9 este o asociație culturală al cărei scop principal este sprijinirea literaturii 
române în general, a debutanților (care au puține oportunități reale) în special precum și 
revalorizarea unor scriitori aflați la apogeul carierei și despre care noi considerăm că nu 
se bucură de recunoașterea publică pe care o merită.  Suntem o asociație privată, nu 
datorăm nimic establishment-ului literar autohton, ne asumăm proiecte literare și 
culturale în deplină libertate, fără alte criterii decît binele și frumosul în accepțiunea 
noastră.
Direcția 9 își rezervă dreptul de a propune și accepta orice parteneriate, cu entități 
publice și private, pe care le consideră utile atingerii scopului propus.
Direcția 9 respectă orice libertate a colaboratorilor săi, inclusiv libertatea de a folosi 
ortografia pe care o preferă.
Direcția 9 nu crede în canoane oficiale, găști literare și mituri umflate cu pompa. Direcția 
9 crede în literatura vie și în libertatea de opțiune, inclusiv estetică, a publicului.

Colecția Poezia vie este publicată în
colaborare cu Asociația Culturală Direcția 9

și coordonată de Adrian Suciu
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Tudor Călin 
Zarojanu

„Cultura nu înseamnă să citești mult, nici să știi 
multe; înseamnă să cunoști mult.” (Fernando Pessoa)

„Tendința culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar 
a descuraja scrisul.” (Gilbert Keith Chesterton)

„Cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat.” (Selma Lagerlof)

© Bogdan Grigore 

„Tendința culturii moderne a fost de a tolera râsul, dar a 
descuraja scrisul.” (Gilbert Keith Chesterton)



Lumea în care trăim a-nnebunit de tot, probabil că 
ați observat. Părinți care-și aruncă pe geam copiii, 
vedete cu o viață împlinită care se sinucid, cupluri 
care-și  smulg  unul  altuia  copilul  după  sistemul 
cercului de cretă caucazian (cine trage mai tare), 
vulcani  care  opresc circulația avioanelor,  bacterii 
care dezechilibrează comerțul agricol, bărbați care 
rămân gravizi și apoi nasc, crize mondiale finan-
ciar-economice, viața pe credit, războaie pornite cu 
tam-tam și  apoi  desfășurate  pe  șest,  fără  niciun 
rezultat, decăderea moravurilor, dispariția repere-
lor, degradarea scărilor de valori, ce-i mic, negru și 
– cioc! cioc! cioc! – bate la ușă? Viitorul.

Toate acestea, plus multe altele, sunt, din păcate, 
adevărate. Cu un singur amendament: nimic nu e 
nou sub  soare.  Depravare,  paricid,  pruncucidere, 
adulter,  incest,  crime  bestiale,  terorism,  torturi, 
răpiri,  molime,  trădări,  ipocrizie,  mizerie  –  azi!? 
Suntem mici copii și față de antichitate, și față de 
evul mediu.  Cele două lucruri care diferă și care 
creează  impresia  că  suntem  mult  mai  răi  decât 
strămoșii noștri sunt mijloacele de execuție și mai 
ales mijloacele de răspândire a informațiilor. Una e 
să tai cu sabia câțiva oameni în piața publică și alta 
să te arunci în aer, tot acolo. Dar esența gestului e 
aceeași. Pe de altă parte, atunci aflau despre dramă 
câteva sute de oameni – azi, toată planeta. 

Și azi, ca și ieri, există destui oameni care, confrun-
tați cu nebunia lumii, visează să se izoleze. Vari-
anta cea mai frecventă: o căsuță, undeva, la țară, la 
munte sau chiar în străinătate, dacă-ți dă mâna - 
vezi, de pildă minunatul serial documentar Un loc 
sub soare. Uneori, încă, izolarea (temporară) este 
urmarea unui accident al destinului, a unei situații 
speciale.  Așa  se  întâmplă  în  romanul  Peștera 
Ciumaților, de Jean Carrière. La mijlocul secolului 
al XIX-lea, un grup eterogen de oameni se trezesc 

în situația de a trăi împreună, izolați într-o peșteră, 
fugind  de o  epidemie  de  holeră.  Tema „lumii  la 
scară”,  a  societății  restrânse,  a  falansterului,  este 
una dintre cele mai fascinante, atât pentru scriitori, 
cât și pentru cititori, de-ar fi să amintim doar Îm-
păratul muștelor, de pildă. Cum reacționează, cum 
interacționează  oameni  foarte  diferiți,  uniți  de 
forța împrejurărilor? Cum reconstituie, în mic, re-
lațiile sociale și pe cele de producție? Și mai ales cu 
ce filozofie se aleg? 

Jean Carrière - un nume predestinat: prima lui car-
te,  Întoarcerea la  Uzés,  ia  Premiul  Academiei.  A 
doua,  Uliul din Maheux - Premiul Goncourt! Și e 
vândută în două milioane de exemplare. Ceea ce n-
a împiedicat  presa  să-l  declare  scriitor  regional... 
Drept  care,  restul  vieții  și  l-a  petrecut...  izolat, 
continuând să scrie alte 13 cărți,  dintre care una 
despre actrița Sigourney Weaver, pe care o cunos-
cuse,  fiind pasionat de film, ca și  de muzică.  S-a 
stins  în 2005,  la  77  de ani,  în  casa  de la  Dome-
ssargues,  unde trăise în ultimele două decenii,  la 
poalele dealurilor acoperite de vii.

Cu ce filozofie te alegi?, spuneam. Confruntat cu 
împrejurări atât de neobișnuite și atât de drama-
tice, Julien Jourdan, personajul principal din  Peș-
tera ciumaților, un burghez de 42 de ani, ajunge la 
concluzia că „forța cea mai distrugătoare din uni-
vers, dușmanul de moarte al omului, care, tocindu-
ne simțurile, ne lasă pustiiți ca un deșert”, nu este 
vreo molimă, ci... timpul. „Faci trei pași și ai ieșit 
din  copilărie,  deschizi  o  ușă,  o  închizi  la  loc  și, 
poc!, un sfert de secol ți-a trecut pe sub nas”. 

Nu  sună  prea  încurajator.  Dar  dacă  e  așa,  nu 
înseamnă decât că trebuie să te bucuri din plin de 
acum și aici. Și să nu mai fii așa cârcotaș...

ad lib itum
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Tudor Botezatu
SNSPA București

În plin sezon estival, nu m-am putut abține să mă 
scald în valuri alături de conaționalii contempo-
rani. Totuși, fiind un biet ostatic al caracterului 
meu mizantrop, valurile la care fac referire nu 
sunt cele aduse spre malurile litoralului „nostru” 
de slabii curenți marini - apă în care se marinează 
algele și în care colegii mei de „neam” micționează 
negreșit – ci sunt valurile internautice pe care 
surfăream. Mărturisesc din incipit, sunt mâhnit de 
faptul că sunt un om slab, și, deși cunosc neajun-
surile și limitele acestui minunat mijloc de comu-
nicare, revin la fiecare câteva ore în cel mai bun 
caz, la fiecare câteva minute în cel mai rău, la ceea 
ce e de fapt o mare sursă de frustrare pentru mine. 
Sigur... libertate de exprimare, interfață friendly 
pentru a oferi accesul pe tavă oricărei primate 
deprimate, și în plus unealtă/ resursă pentru socio-
logi și alți profesioniști din „științele” sociale, și nu 
numai; și asta trecând peste citatele din Benjamin 
Franklin despre televiziune (!) sau Einstein despre 
prostie – toate fără sursă, și deci, neverificabile – 
în cazul în care ar putea fi plauzibile – sharuite 
fără tăgadă, dar și peste virilitatea a tot soiul de 
aberații și ciudățenii care vorbesc de fapt despre 
cine suntem noi oamenii ca specie... „Gangnam 
Style” are 1,5 miliarde de vizualizări doar pe You-
tube, iar Bob Dylan în medie mult sub un milion, 
iar asta mi se pare sugestiv. În ce sens?! Poate voi 
încerca să îmi lămuresc pe viitor.



După  acest  preambul  despre  ce  consider  a  fi 
caracteristicile reale ale Internetului, voi reveni la 
subiectul  pe rol;  „valurile”  digitale  ce m-au lovit 
prin  monitor  în  iulie  2013  erau  provocate  de  o 
campanie virală de marketing a celor care produc 
ciocolata  Rom,  celebrul  brand  comunist  care  a 
supraviețuit  căderii  regimului.  Ordinea  regimului 
n-a căzut, iar românii oricum au nostalgia (cel pu-
țin  percepția  unei  nostalgii)  a  acelor  vremuri, 
nostalgia puternic înfiptă în psihicul lor colectiv, 
dacă e să forțăm un astfel de concept. Notă: în mai 
multe  sondaje  credibile,  la  îndemână  pe  Google, 
peste 65%-70% dintre conaționalii noștri duc dorul 
perioadei  pre-’89.  Așadar,  era  oarecum previzibil 
că niște capitaliști get-beget vor reînvia brand-uri 
precum Rom sau Brifcor pentru a extrage foloase 
din obiceiurile și percepțiile majoritare ale româ-
nilor,  precum nostalgia,  naționalismul  sau  xeno-
fobia.

Clipurile  campaniei  Rom:  „Bucharest,  Not  Buda-
pest!” au apărut în câteva zile în newsfeed-ul per-
sonal de Facebook de cel puțin 10 ori; având în ve-
dere că am undeva la 500 de „prieteni”, dintre care 
unii profesori de liceu, alții universitari,  și destui 
„străini” sau stranieri, unul din 40 din grupul meu 
țintă a vizualizat clipurile și a considerat necesară 
răspândirea lor. Pe scurt, ideea, de altfel foarte efi-
cientă economic și ca schemă de marketing, era ca 
românii – deja globalizați de Internet și/ sau pleca-
ți prin lume dar evident încercați de clișeicul „dor 
de casă” – să împrăștie mesajul ca un fel de agenți 
activi  ai  unei  campanii  de  conștientizare  pentru 
„străini”, dar mai ales! să vadă și să înțeleagă că 
ciocolata Rom nu uită de unde e și ține la națio-
nalitatea ei.

A crede că scopul lor e să vândă mai multă cio-
colată „în afară” pare deci a fi o pistă falsă de ana-
liză, pentru că ce „străin” ar vrea (dacă le-ar găsi) 
să cumpere ciocolățele tricolore care îi învață, ți-
pând pe un ton condescendent  ilustrat  prin font 
mare cu capslock și bold, că noi nu suntem ăia?! 
Nu, Rom nu lucrează alături de guvernul Ponta la 
imaginea de țară a României. O nu... scopul lor e 
unul mult mai pervers (a se lua definiția preferată 
a adjectivului), ei vizând de fapt tot publicul intern, 
pe care încearcă să-l dreseze, încât să stea meltea-
nul  naționalist  la  raionul  cu  ciocolată  și  să  se 
scarpine  în  vârful  capului  exclamând:  „Ng!  Păi... 
asta-i  ciocolată de-a noastră,  asta-i  ai’  mai bună, 
nu toate prostiile pe care ni le aduc alții”.

Și, sincer, nu am nicio problemă cu  producătorul, 
nici vreo miză pentru a le face anti-reclamă. Și nu 
e nevoie să mă credeți pe cuvânt încât voi spune 

singur, cu tasta mea: ador ciocolata aia. Dar după 
cum știm sau ar fi bine să știm, una din regulile 
nescrise  din  Ghidul  Capitalistului  Începător  sta-
tuează, negru pe alb, că produsul și ambalajul sau 
reclama care prezintă produsul nu sunt același lu-
cru, și putem porni de la dimensiunea produselor, 
mergând până la calitatea lor. Uneori chiar și pre-
țul. Dar despre aceste lucruri poate voi trata altă 
dată.

Revenind la Romul nostru, după această succintă 
analiză  de  conținut  voi  muta  discuția  la  nivelul 
psihologic al analizei.  Campania funcționează pe 
niște  clișee  foarte  bine  înrădăcinate  în  națio-
nalismul românesc. Din nefericire pentru mem-
brii acestui curent, numele capitalelor României 
și  ale  Ungariei  seamănă  foarte  mult  în  limba 
engleză. La  naiba!  Acum,  ce  să  facem...  nici  să 
schimbăm numele nu putem: sigur am părea nese-
rioși, dacă nu chiar slabi în comparație cu ungurii, 
și apoi, de când renunțăm noi primii?! Clișeul cu 
„noi primii” oricum e al lor, dacă ne amintim de 
teoria falsă emisă de unguri cu privire la originile 
celor două popoare pe care sunt sigur că ORICE 
cititor  a  parcurs-o  forțat  la  ora  de  istorie  din 
școală. Gafele constante ale „străinilor”, de la sim-
pli  cetățeni  la  înalți  demnitari  sau funcționari  ai 
altor state, legate de această confuzie topografică 
nu au făcut decât să  exacerbeze sentimentul  zis-
patriotic al multora dintre cetățenii români.

Și  iată cum am ajuns la subiectul mai delicat,  al 
xenofobiei  „noastre”,  ungurii  fiind,  de  la  sine 
înțeles, mari dușmani ai neamului nostru onest și 
cinstit  pentru că  ne dispută  practic  dreptul  de a 
ocupa  acest  teritoriu,  mai  ales  că  sunt  bine-
cunoscute situațiile din centrul statului, unde apar 
frecvente clinch-uri și dispute legate de însemnele 
naționale  și  limba vorbită.  Rușii  nu le  sunt  sim-
patici tinerilor, dar au un fan-base consistent între 
cei mai în vârstă. Însă cu excepția ungurilor și ru-
șilor, cel mai mult și mai mult românii urăsc țiga-
nii. Statistic, nu ar trebui să fie foarte greu de pro-
bat acest lucru, și nici nu mi-l propun, fiind lucruri 
cu care ne confruntăm zi de zi într-un mod gene-
ralizat,  peste  tot,  din  viața  cotidiană  și  până  pe 
ecrane.

Xenofobia  și  naționalismul  au  un  mariaj  de 
succes, având o relație simbiotică care a devenit 
pregnantă  odată  cu  apariția  statului-națiune  – 
secolul  XIX. Spun  pregnantă  pentru  că  se 
cunoaște  faptul  că  de-a  lungul  istoriei  au  mai 
existat seminții cuprinse sau mânate de sentimente 
de  patriotism,  cel  puțin  regional,  deși  în  unele 
cazuri chiar local – a se vedea situația polis-urilor 
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din Grecia Antică. Așadar, nu am inventat aceste 
îndeletniciri, alte exemple contemporane fiind re-
dundante – fenomenul este generalizat pe glob, și 
pare a veni dintr-un imperativ foarte puternic și 
robust  care  a  trecut  proba  timpului  până  acum. 
Dacă  simte  cineva  nevoia,  putem  observa  și  că 
„noi” suntem mai nou ținta italienilor, spaniolilor 
și chiar a britanicilor. Sper că am recuperat puncte 
cu cititorii naționaliști; pfuʼ, mă simt mai bine acuʼ.

Mecanismele prin care acest mariaj reușește să aibă 
atâta succes și mai ales, să se răspândească de la o 
generație la alta, nu este însă foarte clar discutat în 
public, motivele pe care le-am găsit eu vin însă mai 
târziu. Ar fi cazul întâi să găsim originile, dar aceste 
apucături sunt raportate în comportamentul uman de 
când am învățat  să  comunicăm și  să  lăsăm izvoare 
istoricilor. Universalismul și a-temporalitatea urii de 
celălalt vine, spun cei mai mulți dintre cercetători (nu 
doar britanici,  de această dată, pentru că eu nu iau 
informații de la ei pentru că probabil mă urăsc „că-s 
român”),  dintr-un  imperativ  biologic,  explicat  de 
evoluționism;  astfel,  este  natural,  și  deci  drept  și 
corect, datorită limitării resurselor și a dispunerii lor 
în spațiu, ca eu, membru al tribului din care fac parte 
în  Amazonia  precolumbiană,  să  îi  urăsc  pe  ăia  din 
tribul lui Cutărescu de peste râu, pentru că îmi fură 
bananele și pentru că poate reprezenta un pericol și 
mai  mare  dacă  sporește  peste  nivelul  meu  și  se 
hotărăște să mă cotropească. Dar cel mai probabil m-
ar omorî. Pentru că e urât, invidios, violent și prost-
crescut.  A  se  observa  cum  concepția  mea  despre 
caracteristicile  celuilalt  e  foarte  clară  și  mai  ales 
profund negativă,  deși  eu probabil  nici  n-am trecut 
râul la vârsta mea (sau sexul/ genul meu – după cazul 
și  gustul  cititorului),  habar  n-am  cine-i  Cutărescu 
personal – dacă e băiat bun, dacă-i place și lui fotbalul 
cum  îmi  place  mie,  și  altele  care  ar  putea  să  ne 
asemene și deci să reprezinte germenii unei prietenii 
de bere foarte frumoase.

Așadar  ura  de  celălalt  vine  din  frica  de  el,  și  e 
înnăscută  într-o  mare  măsură;  nu  spun  că  e 
înnăscută – punct – pentru că, dacă stau eu și îmi 
imaginez o situație în  care  îmi  fac  plimbarea de 

seară via magistrala Liana1, și mi se întâmplă să 
cad și să nimeresc între niște jaguari, care se nime-
reau să-l  atace în  acele  momente pe soon-to-be-
BFF-ul meu Cutărescu, sunt absolut convins că o 
să  mă doară-n  cuțit  de  apartenența  lui  de  peste 
râu, și o să prevaleze frica de bestii (pe care amân-
doi le știm din cânturile și ritualurile căpeteniilor 
noastre), motiv pentru care eu și cu el o să deve-
nim, sunt sigur – așa cum prevesteam de altfel – 
cei mai buni prieteni. De cuțit, nu de bere, dar ce să 
facem  –  etape,  baby-steps!  În  timpul  luptei,  de 
altfel, mi se pare că-l văd pe Cutărescu cu mușchii 
lui Stallone și chipul lui Johnny Depp, și dacă mă 
salvează și de jaguarul ăsta care bălește deasupra 
mea, cu siguranță e și bine-crescut. Da, mi-e clar... 
sigur o să stăm la bere după. Și sigur o să ne între-
băm:  „Îți  imaginezi  dacă  ne  nășteam  pe  același 
mal?!  -  Am fi  putut să-i  urâm împreună pe cei-
lalți!”, însă imediat după, ne vom fi dat seama că 
nașterea noastră  într-un spațiu geografic și  tem-
poral și nu în altul, este un criteriu absolut alea-
toriu  și  lipsit  de  raționalitate  pentru  susținerea 
unei apartenențe, chiar prin violență. Dar tocmai 
natura  aleatorie  a  urii,  în  societățile  unei  specii 
care pare condamnată la ură și violență, pare a da 
un argument, culmea, tocmai naționaliștilor,  care 
pot spune că nu au ales ei pe cine să urască și că 
oricum s-ar fi întâmplat dacă erau în altă parte. Și 
dacă erau  suficient  de  inspirați  încât  să  vină  cu 
legitimarea asta.

Iată deci că ura nu vine din născare, ci din frică. Mi 
s-a  tot  spus  că  remediul  pentru  orice  problemă 
socială este dialogul - care a venit odată cu epoca 
modernă și translatorii.  Dar, la pachet, a venit și 
statul-națiune,  care a ideologizat în premieră, cel 
puțin pentru nivel macro-geografic, ura de celălalt. 
S-a vândut ideea că forța și unitatea „noastră” vine 
din apartenența la acest crez patriotic, și e drept, 
venea, dar în acel episod istoric. Independența unei 
populații  care  împărțea  o  limbă,  o cultură  sau o 
religie trebuia câștigată din mâinile imperiilor, așa-
dar,  pe  motivul  obținerii  unui  deziderat  de  grup 
legitim pot înțelege și chiar accepta xenofobia care 
însă avea să crească imediat după.

ad l ibitum

  



Ajungând în prezent, îmi pun întrebarea: care este 
scopul naționalismului astăzi? Pentru mine pare de 
domeniul evidenței că această ideologie avea sens 
într-un moment istoric și nu-l mai are în altul, în 
care miza s-a consumat. Și totuși el încă există, și 
pare  sănătos,  deși  cei  ce  susțin  cooperarea  în 
spiritul eficientizării utilitariste l-ar numi complet 
„nesănătos”. Intuiția mea este că ura de ceilalți și 
dragostea  necondiționată  pentru noi  vine dintr-o 
inerție ideologică; în plină globalizare capitalistă și 
„democratizare” a planetei,  este natural ca aceste 
îndeletniciri să existe atât de gălăgios, dar risc și 
fac predicția că sunt cam ultimele suflări ale unei 
ideologii de succes – sunt martorul rezistenței ve-
chii ordini la noua ordine, unii vor refuza mereu 
schimbarea și evoluția care pare că trage în această 
direcție globală.

Prin definiție,  statul  își  dorește  din ce în ce mai 
multă putere, și o poate avea doar luând-o de la 
cetățenii  săi,  pentru  că  statul  nu  mai  e  doar  o 
meta-structură rezultată din contractul meu cu tine 
și cu Popescu, a devenit o Hidră cu destul de multe 
capete. A prins rădăcini, a învățat cum mă opun lui 
atunci când îmi mușcă din plăcinta de drepturi și 
libertăți – deci a prins și colți, ba pe alocuri e chiar 
foarte personificat  – elitele oricărui  stat  sunt tot 
oameni ca și mine. Problema statului este că a dus 
la  războaie  mondiale  și  apoi  la  un  boom al  bu-
năstării (pentru o parte însemnată din lume); de ce 
ar fi bunăstarea indivizilor o problemă pentru stat? 
Simplu, orice creștere are un prag superior, și el a 
fost  atins  în  interiorul  granițelor  naționale.  Sin-
gurul loc unde puteam găsi loc pentru expansiunea 
economică era reunind piețele mondiale – așa că 
ne-am globalizat  și  am mai câștigat  niște bunăs-
tare, dar mai ales niște timp.

Dar nici capitalismul globalizator nu o duce prea bine, primele 
simptome  au  apărut  deja  prin  manifestări  și  dinamici  pro-
testatare  peste  tot,  cu  diferite  intensități  și  cu  o  concizie 
variabilă în exprimare și  cereri.  Chiar așa,  ce punem în loc? 
Unde  mai  facem loc  pentru  următoarea  bulă  economică,  de 
unde mai furăm niște timp? Nu știu exact, dar faptul că s-au 
amestecat  logicile  de  operare  este  una  dintre  sursele  pentru 
care  și  xenofobia  și  naționalismul  au  emigrat  peste  tot.  Iar 
contra-ideologia care vine să dea statul jos întârzie cu răspun-
surile. Poate e o viziune romantică din partea mea, dar consider 
că individualismul ce vine trebuie rafinat încât să nu distrugă 
tot ce ne mai diferențiază de niște drone ce migrează pentru cel 
mai bun preț și uită să iubească și să se simtă responsabili față 
de alții decât noi înșine. Și mă gândesc la alți oameni, dar mai 
ales la natură.

Încheind  pe meleagurile  noastre,  ne-am prostit  atât  de  mult 
încât  rămânem  ostatici  într-un  joc  care  s-a  terminat  acum 
aproape două secole. Și asta se vede în continuare în interesele 
noastre politice atunci când discutăm despre regionalizări și ne 
e frică că ungurii din Transilvania o să fugă cu pământul peste 
graniță. Dar și atunci când stăm jumătate de an să așteptăm 
efectele  unui  forum constituțional  și  a  unor  dezbateri  parla-
mentare care vin cu modificări precum emblema de pe steag, 
prescrierea homofobiei și introducerea Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne  în  textul  constituțional.  BOR-ul!  Care  de  secole  luptă 
împotriva secularizării!  Suntem prinși în logica vechii ordini, 
iar jocurile se fac după reguli pe care noi nici nu le-am adoptat, 
ba chiar le ignorăm, deci mi-e clar că România nu are un pro-
iect de țară – și atunci, de ce să fiu patriot? Pentru că m-am 
născut în sărăcia mea frumoasă și onestă? Problemele noastre 
nu ar trebui să fie ungurii și homosexualii; dar sunt de acord că 
acea  confuzie  dintre  Bucharest  și  Budapest  ar  trebui  să  ne 
supere. Însă motivul nu-l împart cu opinia generalizată a cona-
ționalilor – căci cine suntem noi de fapt? Pe mine mă deran-
jează faptul că nu suntem în stare să ne scoatem din mocirla 
care ne face confundabili. Eh, neam prost!

 

  

ad lib itum

Campanie publicitară: Rom încearcă să înlăture 
confuzia Bucharest-Budapest. Spotul stârnește discuții 
naționaliste pe Youtube. „Bucharest, not Budapest” este 
sloganul unei noi campanii de publicitate realizate de 
McCann Erickson pentru marca Rom. Campania pleacă 
de la ideea că foarte mulți indivizi„cu dizabilități geo-
grafice”, inclusiv numeroase vedete, fac confuzie între 
cele două capitale și încearcă să înlăture acest neajuns. 
Un spot publicat pe Youtube, în care este promovat site-
ul campaniei, Bucharestnotbudapest.com, a stârnit însă, 
de la bun început, discuții cu accente naționaliste, pe 
alocuri extremiste între utilizatorii plat formei video. 

© Bogdan Grigore

(extras de pe http://economie.hotnews.ro )



„O fotografie face cât o mie de cuvinte.”
„Amintirea rămâne în suflet și în fotografii.”
„Copilăria rămâne în suflet și în fotografii.”

Sună foarte poetic. Este interesant cum oamenii, „specia superioară” a cărei întreagă existență se  
bazează pe comunicare și care este superioară, printre alte câteva detalii minore, tocmai datorită  
faptului că are un sistem al limbii foarte bine pus la punct, alege să spună ce are mai important de 
spus fără cuvinte.

După cum bine intuiți, da, este un site de fotografie.
Un obiect ale cărui părți componente sunt modificate, mai mult sau mai puțin, rămâne în esență  
același? O fotografie care suferă schimbările a ceea ce se numește artă digitală nu pierde nimic din a  
fi fotografie? Probabil că da, probabil că nu. Probabil că devine o specie hibridă. Esențialul este că vă 
puteți bucura de fenomen pe comunitatefoto.ro.

Dar să lăsăm comunitatea să se reprezinte singură. „comunitatefoto.ro este cea mai hip platformă 
online dedicată tinerilor entuziaști și pasionați de arta fotografică, fie ei amatori sau profesioniști.  
Noi reunim cele mai reușite creații ale acestora, oferindu-le un mediu interactiv de expunere și  
promovare. Hrănește fotograful din tine!”
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Mădălina-Elena
Obreja



Ca să poți admira cea mai fermecătoare priveliște din lume, trebuie să urci la ultimul  
etaj al Turnului Victoriei din Chitor, sau să deschizi internetul. Acolo e o terasă în for-
mă de cerc de unde poți cuprinde cu privirea întreaga zare. Pe deja tradiționalul www 
există mai multe terase, dar mă voi limita doar la una. Și ca să fie demnă de imaginațiile  
lui Borges voi alege Elite Art Gallery. O scară spiralată duce pe terasă, dar să o esca-
ladeze se încumetă doar cei ce nu cred în fabula care spune că pe prima treaptă viețu-
iește,  încă din negura vremii,  un monstruleț,  sensibil  la harurile sufletelor omenești,  
care prinde viață în momentul în care o persoană urcă pe scară. Se agață de călcâiele ei  
și cu fiecare treaptă culoarea îi devine tot mai intensă și forma tot mai aproape de per-
fecțiune. Atinge forma desăvârșită abia pe ultima treaptă, când cel ce suie s-a înălțat 
spiritual.                                      .                                                     

Ei bine, ca să vizitezi site-ul nu e nevoie de o călătorie în Chitor sau de vreo ascensiune spirituală,  
deși este nevoie de ceea ce se numește, foarte pompos, „suflet de artist”. Și nu se va agăța nicio  
creatură de călcâiele vizitatorului. Pentru că pare momentul oratoric perfect, voi spune, ca să fiu în  
ton cu credințele Elite Art Gallery: „Viitorul înseamnă cultură!”                                                  . 

Dar să urmăm tiparul și să-i lăsăm să se prezinte. „Elite Art Gallery reprezintă rezultatul a mai bine 
de 5 ani de activitate în domeniul artei contemporane. Prin tabere anuale de pictură, circuite cultu-
rale și programe de mecenat, Elite Art Gallery promovează lucrări de artă modernă, realizate de  
artiști plastici tineri sau deja consacrați, din România și Europa. În galeria noastră veți găsi expuse  
lucrări într-o mare varietate de stiluri și tehnici: pictură, grafică, icoană, fotografie.” 

ad lib itum

  



Urmărind un discurs al lui Sir Ken Robinson, (ironic, chiar pe 1 iunie) am avut o revelație care m-a  
ținut ocupat câteva ore. Am realizat că, de exemplu, un copil care are acum 10 ani și abia începe să  
acceadă în  sistemul nostru educațional  excepțional se va pensiona pe undeva prin 2068.  Acum  
trebuie să ne punem două întrebări esențiale: 1. Mai știți cum arăta lumea acum 10 ani, în 2003? Și  
2. Are cineva idee cum va arăta lumea în 2023? Când ne punem aceste două întrebări, ar trebui să 
ne gândim la faptul că educația în țara noastră este bazată pe un model cât se poate de depășit,  
anume cel comunist și la faptul că modelul educațional general nu s-a schimbat de la Revoluția In-
dustrială. Imaginați-vă un copil mic, crescut și pregătit pentru societatea informațională de o bonă  
din secolul XVIII, nu prea se potrivește, nu?

Totuși, eu vreau să vă vorbesc despre altceva astăzi. Sunt câteva lucruri pe care aș fi vrut să le fi  
cunoscut  când  eram în  liceu,  însă  cumva n-au ajuns la  mine și  a  trebuit  să le  găsesc  cu  mari  
eforturi. Internet-ul are atâtea resurse disponibile încât uneori ne intimidează și ne blochează pe  
aceleași tipare, de unde necesitatea de nou și divers. Cum acum câteva zile am avut onoarea să  
particip la TEDxCaleaVictorieiED, m-am gândit  să împrăștii  puțin din semințele unui model de  
gândire ce-a început să mă fascineze de ceva timp. Vreau să împart cu voi două site-uri care mi-au 
deschis gândirea și care m-au ajutat să înțeleg din ce în ce mai mult lumea în care trăim.

TED (http://www.ted.com/)
Motto-ul site-ului e  ideas worth spreading însă, în esență,  TED este Ideea. Prezentări fascinante 
oferite de lideri de opinie sau elite din anumite segmente ocupaționale, fie că e vorba de profesori,  
actori, autori de romane, graficieni, programatori, care oferă lecții memorabile pe un număr din ce 
în ce mai mare de teme. 
Pentru prezentări  alternative, foarte utile  elevilor (și  profesorilor deopotrivă),  există și  TEDEd - 
lessons worth sharing, care reprezintă latura strict educațională a conceptului. Se pot foarte ușor  
crea lecții interactive care să înglobeze materiale video, text și chiar quizz-uri scurte menite să facă  
experiența de învățare una modernă și nonformală.

ad l ibitum

  

Constantin 
Macsim



StumbleUpon (http://www.stumbleupon.com/) 
Un site inedit, care a evoluat incredibil în ultimul an, StumbleUpon nu face altceva decât să orga-
nizeze haosul care este Internetul în 2013 și să-l facă seducător și distractiv. Îți creezi un cont sau vii  
cu contul de Facebook și instant ai acces la o bază de date „de interese” considerabilă. Toată lumea  
are pasiuni și hobby-uri și uneori e greu să găsești informații relevante în legătură cu ele. Apeși  
stumble! Și primești pagini incredibile din gălețile de informație pe care ți le-ai ales cu grijă. Mereu  
surprinzător și relevant, site-ul poate crea dependență, însă una cât se poate de utilă și de cons-
tructivă.

După  cum vedeți,  în  tehnologie  avem astăzi  o  sursă  potențial  nesfârșită  de  informație.  Totuși,  
devine observabilă tendința globală în care începem să ne încadrăm. Social, media a reușit să ne fa-
că să ieșim din acea paradigmă a mașinismului în care păream blocați. Astăzi s-a reușit întoarcerea  
mașinii către om, pentru om, sub forma unui neoumanism cât se poate de seducător. Tehnologia  
este creată pentru a deservi cât mai mult omul, iar toate valențele noi pe care le-au luat gadgeturile  
moderne  (de  exemplu  noul  Samsung  S4  numit  și  „life  companion”)  nu  pot  decât  să  sară  în 
întimpinarea evoluției.

În tehnologie putem găsi un prieten, un antrenor, un profesor, esențial este să știm cum să ascultăm  
lecțiile ei. Păstrez încă în minte vorbele lui Platon scrise ca aparținând lui Socrate acum mai bine de  
2400 de ani: „Știu că nu știu nimic”. Realizez totodată că, cu cât știi mai multe, cu atât mai mult  
începi să observi blocul imens de lucruri pe care nu le știi și nu le înțelegi, ce ți se înfățișează zilnic.  
Diferența e că atunci când ai sete de cunoaștere, blocul din față te atrage să-l escaladezi și să-l  
cucerești. Deci, când începem?

  

ad lib itum



Sunt nevoit să fiu atent de fiecare dată când 
vorbesc despre poezie întrucât știu foarte bine că 

lipsa cumpănirii unor cuvinte provoacă îndepărtări 
iremediabile. De aceea, pot afirma cu un risc scăzut 

de a mă înșela că poemele lui Paul Gorban sunt 
expresii directe ale unei sensibilități ultramascu-

line. Spun asta deoarece întreg volumul Pavilioane 
cu ruj reflectă o anumită așezare a autorului în 
real, în propria conștiință ori în lume. E foarte 

tentantă opțiunea trimiterii suprarealiste în cazul 
acestui autor; la fel de firesc s-ar potrivi și mănușa 
oniricului. Totuși, consider că nu este cazul. Aceste 

poeme nu sunt nici suprarealiste și nici nu vin în 
continuitatea operelor unui Dimov, de exemplu.

Fără să îl cunosc personal, Paul Gorban mi se 
arată, prin operele acestui volum, ca un poet 

foarte încărcat din perspectiva rafinamentului 
intelectual. De aceea, eu cred că acest autor se 

depărtează de multe ori de dicteul automat al lui 
Breton. Dovada acestui fapt este imagismul de 
altă factură. Suprarealiștii, cei autentici, mizau 
pe continuitatea subconștientului sau a visului 

cu opera. În acest sens imaginile din texte ca 
Șoarec legat în coadă cu două funii sau Cerul e  

plin sunt elocvente. Ceea ce în mod eronat ne 
determină să afirmăm că poemele sunt supra-
realiste ar fi asocierile lexicale insolite, adesea 

absurde, halucinante. Însă acestea sunt apanaje 
ale poeziei de bună factură încă mult dinainte 

de a se fi născut cel mai impetuos pluton al 
avangardei.
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Ovidiu Budaca

Te poți uita la orice poet ca 
la un Ulise al tuturor 
timpurilor. Au ei viclenia 
aceea specială prin care, sub 
forma unui dar minunat, ne 
aduc în citadelele inimilor 
noastre tot soiul de bucurii 
primejdioase. Inițial suntem 
șovăitori, apoi evident 
jubilăm. Însă aproape 
inevitabil poeții ne duc acolo 
unde prea bine se știe că 
omului nu îi e comod 
totdeauna: într-o nouă 
aventură a eului. Poezia este 
o zbatere șoptită, o caznă 
sisifică din care sinele se 
redă sinelui mai bogat.



Cred că două sunt fundamentele pe 
care se sprijină bolta sensurilor 

universului său liric. Citind aceste 
versuri, cu adevărat m-a frapat 

ocurența neobișnuită a structurilor 
trupul/ corpul meu și sufletul meu. Se 

poate astfel afirma că Paul Gorban este 
și un senzorial. Însă aserțiunea aceasta 

ar fi reductivă și inexactă deoarece 
poetul este în același timp un 

intelectualist delicat, care știe să dozeze 
discret manierismul său cu psihismul 
complex și imageria frapantă. Aici aș 

putea semnala o deosebită prelucrare a 
temei amintirii în texte ca Pe malul  
lacului de argint, Păsări migratoare.

Cunoaștem faptul că de o bună bucată din vremea 
oamenilor actul poetic este considerat unul narcisiac. 
Nu știu dacă ar fi o aventură să afirm că acest poet e 
ca un dandy artistic, însă eu așa l-am receptat. E un 
tip care se poartă în câmpurile lirice cu mănușile albe 
ale unei conștiințe acute, cu eșarfa roșie a unui eros 
sănătos și plin, cu floarea filosofiei la reverul hainei.
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© foto articol Bogdan Grigore

Alături de Dorin Cozan și Florin Onică, Paul Gorban 
face parte dintr-o serie selectă de absolvenți de 
filosofie care se află în căutarea expresiei celei mai 
fidele unor personalități atât de profunde. Se pare că 
regina științelor pierde teren în fața reginei artelor, 
pentru că literatura a câștigat la scor de 
neprezentare.
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Cristina
Alexandrescu

Parafrazând glasul lui Yourcenar transpus printr-un raport estetic de tipul 
peniță – foaie de hârtie (de preferat, o viitoare scrisoare), mi-aș putea 
începe cuvântarea nerostită printr-o mascaradă a jocului dedublării. 
Așadar, „scrisoarea aceasta, iubită prietenă, are să fie foarte lungă”. Gurile 
rele zice-vor:  bine, bine, dar cine crezi că te va citi, când te-avânți în 
„lupta zadarnică”, făcându-ți intrarea cu o formulă care prevestește șirul 
unei interminabile încețoșări. Ochii noștri flămânzi se vor dezumfla, 
căscând eventual a plictis și, din intoleranța discursului, nu se vor sinchisi 
nici măcar să pună mâna la gură; căci setea noastră de „cunoaștere”... cere 
acțiune și dacă nu moare cel puțin un personaj, nu suntem satisfăcuți pe 
deplin (etc., etc.).

Pentru a mai astupa câte ceva din „gurile-cască” vă servesc pastila – 
Alexis sau tratat despre lupta zadarnică. „Povestea” ar fi destul de simplă, 
în aparențele ei, dar mă văd nevoită să accept și de astă dată zicerea plină 
de înțelesuri remarcabile „aparențele... vezi tu, înșală” (nu „înșeală”), căci 
aici am întâlnit cel mai concentrat nucleu al acțiunii... afectelor, culmea. 

Un roman al psihicului, mai mult decât orice alt fel de roman, acesta 
dezvăluie, progresiv, o succesiune de fapte la nivel sentimental, chimic: 
turbulențele iscate din punct de vedere cognitiv, de îndoieli nelămurite 
ale copilului Alexis, durerea spirituală devenită un junghi toracal al 
faptului de a nu fi ca ceilalți (fapt conștientizat la vârsta adolescenței) și 
nu în ultimul rând – acceptarea.

O acceptare ce implică în continuare un tragism promiscuu, sau dacă 
vreți, o neplăcere a plăcerii. Zonă nesfârșit de delicată în sfera percepției 
umane universale, în timpul apariției romanului (1929), tema însăși oferea 
la acel moment, un bun (și paradoxal, un negativ) prilej pentru polemici.
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Profitând de faptul că datele problemei s-au mai schimbat între timp (nu neapărat și maniera demonstrației, respectiv 
soluția), mă încumet în a prezenta fugitiv subiectul:  Alexis, să fie clar pentru toată lumea, este, ca „orientare” - 
homosexual. Etic vorbind, el este doar un bărbat atras de bărbați și nimic mai mult, nepurtând vreo culpabilitate, 
întrucât el nu se complace situației ce i se prevalează, el nu se supune trupului. Trece prin „filtrul” unei game 
diversificate a stărilor: de la repulsia față de propria-i persoană, până la împăcarea cu sine, toate acestea fiind la rândul 
lor, trecute printr-un filtru secund, analitic al lui Alexis, care, înainte de toate, este un inadaptat social și, prin urmare, 
superior. Mitul lui Don Quijote, exponent incontestabil al „luptelor zadarnice”, cosiderat ca fiind nebun, dar care, după 
cum spunea Paler, fără isprăvile nebuniei sale ar fi fost desconsiderat, hărăzit derizoriului, servit drept un bătrân care 
și-a pierdut hazul, se suprapune tematic, ontologic, lui Alexis. De aici și partea a doua a titlului, care vine în sprijinul 
înțelegerii corecte a romanului.

În ceea ce privește maniera scriiturii, nu am cu ce să mai vin în completare, Yourcenar nefiind numită fără fond 
„cea mai bună scriitoare din câte au existat vreodată”. Stilul epistolar, confesiv oferă ceva din tonusul 
veridicității și al apetenței pentru autentic și-atunci, din Alexis, te-ntrebi dacă nu cumva va ieși la un moment 
dat o Marguerite care să-ți strige: „Eu nu cred așa cum cred ei. Eu nu trăiesc așa cum trăiesc ei. Eu nu iubesc așa 
cum iubesc ei. Voi muri așa cum mor ei.”. Pentru puțin timp îndrăznesc a mă transfigura. Sunt Monique, 
destinatarul scrisorii cu pricina, femeia care i-a dăruit lui Alexis chiar și un copil. „Mă mulțumeam să le ascult 
viața” aceasta „este taina oricărei făpturi”... și-atât.

© memorialdafama.com



Despre viață și moarte  (Peter Atkins)
După studii de chimie la University of Leicester (Anglia), unde și-a luat și doctoratul, Peter W. Atkins a 
ocupat mai întâi un post la University of California Los Angeles (UCLA), iar din 1965 predă chimia  fizică 
la  Lincoln College (Oxford University).  A făcut  cercetări  de  chimie  teoretică,  în special  în domeniul 
rezonanței magnetice și al proprietăților electromagnetice ale moleculelor. În ultimii ani a dedicat tot mai 

mult  timp scrisului: până acum i-au fost publicate     peste douăzeci de cărți, între  
care lucrări  de popularizare precum  Molecules,  Galileo's Finger: The Ten Great  
Ideas of Science și manulul Physical Chemistry, utilizat de studenți pretutindeni în 
lume. 
Cum a fost începutul, de unde și de ce a venit Universul la ființă? Cine a creat,  
defapt, viața pe Pământ și cum va fi sfârșitul? Ce se întâmplă atunci când murim și  
unde ajungem după aceea? Și,  la  urma urmei,  ce contur trebuie să-i  dăm vieții 
noastre dacă Dumnezeu nu există?
Miturile  și  speranțele  noastre  oferă  răspunsuri  convenabile,  dar  periculoase,  la 
aceste  întrebări  întrucât  întrețin  iluzii  care  ne  sporesc,  în  realitate,  angoasa  și 
lașitatea. Avem, totuși,  o  alternativă:  apelul  la  metodele  și  descoperirile  științei 
pentru a repune lucrurile și problemele în contextul din care au fost decupate din 
ignoranță  sau din răutate. Despre viață și moarte reabilitează acest tip de demers 
într-un periplu scris cu umor, dar și cu seriozitate, cu eleganță, dar și cu duioșie.

În buncăr cu Hitler. Ultimele zile ale celui de-al Treilea Reich (Joachim Fest) 
Joachim Fest, publicist și istoric, s-a născut în 1926 la Berlin. Începând din 1961 a fost redactor - șef al  
postului TV Norddeutsche Rundfunk, iar între 1973 și 1993 a condus secția de cultură a celebrului ziar 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Printre lucrările sale cele mai recente se numără Speer. Eine Biographie 

(1999),  Horst  Janssen.  Selbstbildnis  von  fremder  Hand (2001),  Der  Untergang.  
Hitler  und das Ende des  Dritten Reiches  (2002),  Die  unbeantwortbaren Fragen.  
Gesprache mit Albert Speer (2005),  Ich nicht. Erinnerungen an eine Kindheit und  
Jugend (2006). A murit la 11 septembrie 2006.
În  era  noastră  nu  există  nimic  ce  s-ar  putea  compara  cu  evenimentele  din 
primăvara  lui  1945.  Până  la  momentul  respectiv  nu  s-a  mai  întâmplat  ca  la 
prăbușirea unui imperiu să se piardă atâtea vieți omenești, să fie distruse atâtea 
orașe și să rămână pustii atâtea regiuni. Regimul lui Hitler nu s-a sfârșit pur și 
simplu. Țara, în ansamblul ei, s-a prăbușit literalmente. Joachim Fest se apleacă 
asupra ultimei faze a războiului, pornind de la luptele pentru cucerirea Berlinului și 
sfârșind cu sinuciderea lui Hitler în buncărul aflat sub Cancelaria Reich-ului.
„Fest  dezvoltă  în  patru  capitole  reflecții  asupra  spectacolului  apocaliptic  de 
distrugere care era Berlinul în aprilie 1945. Avea o teatralitate dementă, spune Fest, 
în care Hitler găsea o jubilație și chiar o împlinire.” - Gilbert Taylor
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„Nu-mi fac griji. Cartea va dăinui. Citești tot timpul: citești în tren, 
în microbuz. Citești în parc. Citești când te plimbi și chiar când 
faci dragoste poți să citești. Cu computerul este mai greu... ” 
(Umberto Eco)
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Sensul istoriei (Nikolai Berdiaev)
Născut la 6/19 martie 1874 la Kiev, într-o familie aparținând aristocrației militare, 
N.  A.  Berdiaev  este  unul  dintre  cei  mai  cunoscuți  gânditori  ruși  preocupați  de 
filozofia  spiritului.  A  fost  elev  al  școlii  de  cadeți  din  Kiev,  apoi  student  la 
universitatea  aceluiași  oraș.  A  predat  filozofia  și  istoria  la  Universitatea  din 
Moscova. În 1920 a fost arestat și anchetat de serviciile de securitate sovietice, iar 
în  1922  exilat,  din  motive  ideologice,  împreună  cu  alți  douăzeci  și  cinci  de 
intelectuali. De atunci și până la moartea sa, în 1948, a locuit în Germania și în  
Franța.
„Berdiaev spune că istoria nu are nici un sens prin ea însăși, că ea este, în fond, 
doar o serie de eșecuri și dezastre. Astfel, toate calitățile pe care le denunță Ivan 
Karamazov reprezintă, în chip paradoxal, un motiv de optimism, ele constituind 
dovada neputinței oricărei soluții terestre. Ori, este foarte dificil să nu disperi, dacă 
excluzi  din  acest  existențialism  credința  în  Dumnezeu,  căci  am  rămâne  atunci 
abandonați  într-o lume lipsită  de  sens,  care  s-ar  sfârși  într-o  moarte  definitivă. 
Dostoievski se salvează de disperarea totală, cum se salvează și Kierkegaard, pentru 
că în final crede în Dumnezeu. Se mai salvează și cei ca Nietzsche, Rimbaud și alți 
atei înverșunați, care văd în Dumnezeu un dușman, căci pentru a exista ca dușman, Dumnezeu trebuie în 
primul rând să existe. Dar, pentru un existențialist ateu ca Sartre, se pare că nu există altă cale decât 
disperarea pură.” (Ernesto Sabato)
Din cuprins:  Semnificația tradiției • Dumnezeu și omul • Timp și eternitate  • Creștinismul și istoria • 
Renașterea  și  umanismul  •  Pătrunderea  mașinii  •  Deza-gregarea  chipului  uman  •  Concepția  despre 
progres și sfârșitul istoriei • Voința de viață și voința de cultură.

In L. Catilinam orationes quatuor/ Cele patru cuvântări împotriva lui L. Catilina (Marcus Tullius Cicero)
Ediție coordonată de Mihaela Paraschiv. Traducere de Claudia Tărnăuceanu (Catilinara I),  Constantin 
Răchită (Catilinara a II a), Constantin Ionuț Mihai (Catilinara a III-a), Mihaela Paraschiv (Catilinara a IV-
a).  Indici  de Claudia Tărnăuceanu Studiu introductiv de Constantin Sălăvăstru.  Volumul cuprinde, în 
ediție bilingvă,  prima de acest fel  în spațiul  culturii  române, celebrele discursuri 
politice  rostite  de  Cicero  la  sfârșitul  consulatului  său  (în  anul  63  a.C.,  lunile  
noiembrie  și  decembrie),  patru  la  număr,  împotriva  lui  Lucius  Sergius  Catilina, 
autorul unei ample conspirații ce urmărea distrugerea fundamentelor instituționale 
romane și amenința însăși existența Romei. Cele patru cuvântări („In L. Catilinam 
orationes quatuor”) pronunțate în fața senatului (I, IV) sau poporului (II, III), pun în 
lumină  proporțiile  dezastrului  civic  plănuit  de  conspiratori,  precum  și  măsurile 
energice inițiate de consul, care au culminat cu prinderea și pedepsirea principalilor 
adepți ai lui Catilina. 

ad lib itum

  

Traducere: Radu Părpăuță
Categorie: Filosofie
Format carte: 10.6x18
Număr pagini: 200
Anul apariției: 2013

Categorie: Comunicare
Format carte: 14.7x20.5
Număr pagini: 342
Anul apariției: 2013



  

ad l ibitum

Ionuț Lucian
Rusu

Încerc să nu exclud ideea unei recenzii mai ciudate. Ciudată cum? Păi, încă 
nu am auzit că ar fi posibilă o recenzie la un serial. De asta folosim google-
ul. Evrika!...sunt un idiot. Se pare că unii oameni responsabili chiar fac 
recenzii la seriale. Și ce recenzii... note, păreri pro-contra, mesaje ascunse și 
nu numai. Ce Univers impresionant! Păcat că sunt atât de mic... nu îmi 
permit să spun cât virgulă cât, să separ frumosul de rău, să introduc mesaje 
subliminale, să creez o nouă tendință, să slăbesc, să cânt la harpă, să devin o 
veveriță zburătoare, să cumpăr pastă termo-conductoare de la motanul 
Felix, să trag cu praștia, să mă joc. Hopa... am mințit! De fapt, nu numai că 
pot să mă joc... TREBUIE să mă joc. Până la urmă sunt un gamer. Și dacă tot 
am ajuns la capitolul minciuni... nu e nimic mai potrivit decât Lie to Me.

Lie to Me... ce reprezintă el? Nimic altceva decât începutul. Începutul unui 
hobby, începutul unui nou capitol, începutul unui stil de viață. De 
asemenea, doctorii îl prescriu celor care mai greșesc câte un silogism, mai 
uită câteodată tehnica copiatului etc. Este interzisă folosirea lui dacă sunteți 
la dietă. 

Un început mai bun ar fi fost improbabil, Lie to Me devenind unul dintre 
punctele mele de reper în materie de seriale. Tim Roth se simțise 
discriminat în Pulp Fiction și s-a hotărât să se răzbune crunt. El nefiind un 
antagonist foarte priceput a considerat că 3 sezoane sunt de ajuns. Astfel a 
luat viață Cal Lightman, doctor semi-psihopat, detector uman de minciuni, 
geniu, jucător de poker, tată. Împreună cu  Gillian Foster (Kelli Williams) 
înființează o companie (undeva prin script... probabil) care se ocupă cu 
detectatul minciunilor, lucrând în special cu poliția sau FBI-ul. Cei doi sunt 
ajutați de Eli Loker (Brendan Hines), susținător al adevărului absolut 
(sadomasochist), și Ria Torres (Monica Raymund), tânără înzestrată cu 
abilități de recunoaștere a expresiilor faciale, racolată dintr-un modest 
aeroport.
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Deși uneori pare că episoadele nu se leagă, rutina este absentă din acest serial. Nu am găsit două 
episoade care să semene prea mult între ele. Dacă acum Cal Lightman lucrează cu un guvern străin 
pentru a opri un asasinat, în episodul viitor va încerca să afle cele mai intime detalii din monotona viață 
a unei suferinde de alzheimer.

Este greu de crezut, însă Lightman are și o latură umană. Când vine vorba de Emily (Hayley McFarland) 
totul se schimbă. Cine ar ezita să facă absolut orice pentru a-și feri copilul de pericolele mai mult sau mai 
puțin prezente? Asta cel puțin teoretic. Oricum, Emily este o tânără obișnuită, oarecum stânjenită de 
tatăl ei puțin cam prea știe-observă-tot. 

Să vedeți ce interesant e să mergeți pe stradă și să vă apucați de analizat... hmm moșuʼ în negru a mințit-
o pe fata în verde. Era să uit... paranoia poate deveni un bonus al acestui serial. Încercați să păstrați un 
oarecare contact cu realitatea, deși nu e absolut necesar. Ocazional, unii goblini pârâcioși vor veni cu 
informații despre trecutul misterios, fie el a lui Lightman sau Foster (Pentagon sau așa ceva), sub forma 
unor probleme ce necesită asistența protagoniștilor. Nimic ciudat în asta. Poate că talibanii, Cal utilizând 
o mitralieră (nu am răbdare acum să caut modelul) și spiritul Crăciunului nu trebuiau să se îmbine atât 
de silențios într-un anumit moment, însă deh... trecem cu vederea. Cât despre ideea serialului, analizarea 
microexpresiilor, nu pot să spun altceva decât adevărul... genial! Mie unul mi-a plăcut la nebunie. Nu văd 
de ce nu ar putea fi plauzibilă. Cu siguranță, undeva într-un buncăr secret, doi agenți siamezi se holbează 
la fața lui Bin Laden încercând să determine când a mâncat ultima bucățică de cașcaval... sau dacă a 
furat-o. În caz că nu știați, bombele se pot confecționa destul de ușor folosind lucruri de uz casnic.

Ar fi prostesc să spun că Lie to me este cel mai hyperultramegasuper serial pe care l-am văzut, deci n-o 
voi face. Însă da... m-a schimbat! Este printre serialele ce merită vizionate. Poate că și aura ușor științifică 
m-a atras. Nu cred că a contat naivitatea cu care am început să vizionez seriale... încă o mai am.
Într-adevăr au apărut doar 3 sezoane... poate că e mai bine așa. Calitatea înaintea cantității. Că tot veni 
vorba de calitate, playlist-ul cu Iron Maiden e pe sfârșite, deci eu o să mă retrag acum.

© foundwalls.com



Am intrat în posesia numărului 6 (125) din iunie 2013 la Sibiu, în perioada desfășurării 
Festivalului Internațional de Poezie Artgothica, unde l-am cunoscut pe Virgil Diaconu, 
directorul revistei.

În fiecare număr apare o pagină de aforisme semnate Gheorghe Grigurcu (și nu este 
singurul nume cu greutate). Mă delectez cu unele dintre ele: „Vârstele imitației: întâi  
imiți  cu  evlavie,  apoi  cu voluptate, apoi cu indiferență. Vai de cei nevoiți a imita cu 
spaimă!”. Sau: „Există două feluri de curaj: cel de-a combate Răul și cel de-a nu-l comite. 
În ciuda aparențelor, ultimul e mai important fiindcă e mai greu de realizat.”

Rubricația revistei m-a atras prin simplitate: Eveniment (în numărul 8 este prezentat 
Festivalul Artgothica), Profil  și Recitiri (Adrian Dinu Rachieru), Cabinetul de stampe 
(susținută de criticul literar Ștefan Ion Ghilimescu), Lector (unde semnează Paul Aretzu, 
Radu Voinescu, Mioara Bahna ș.a.), Poesis (în numerele pe care le-am parcurs – 6,7 și 8 - 
au publicat poeme Ani Bradea, Toma Biolan, Valentin Predescu, Daniela Varvara), 
Eveniment, Arte, Litere.

Cu puțin timp înainte îmi picase în ochi un articol (scrisoare deschisă) scris de Mircea 
Arman, și am fost atunci întrucâtva șocat de tonul violent și exasperat pe care-l 
adoptase vis-à-vis de Uniunea Scriitorilor din România. Prin urmare, am devorat efectiv 
articolele rubricii Atitudini, unde, în numerele menționate, Aura Christi abordează 
situațiile incendiare ale acestei veri (de parcă n-ar fi fost de ajuns canicula!) care au în 
centru USR, cazul Arman și nu numai. Iată titlurile articolelor de aici: (Scrisoare 
deschisă) „Comunicatul Centrului Român al PEN Club International – o tentativă de 
intimidare a scriitorilor incomozi?”, „Decimarea elitelor creatoare ale României”. Dacă le 
veți citi nu zic neapărat că vă veți lămuri în legătură cu niște chestiuni delicate, dar cel 
puțin veți ridica niște întrebări la Curtea Prejudecăților Personale.

Am lăsat intenționat desigur la urmă rubrica mea preferată. Aș mânca anchete 
dimineața, la prânz și seara, non-stop, precum și la gustările dintre. Aș respira anchete, 
m-aș îmbrăca în anchete, m-aș însura c-o anchetă. În cazul Cafenelei Literare, ancheta 
care m-a încântat se lăfăie de-a lungul nu numai a celor trei numere citate și este legată, 
culmea, de ultima-mi obsesie intelectuală (sper că nu sunt demodat!), postmodernismul. 
Numai cât am rostit cuvântul și mă cuprinde un entuziasm bolnăvicios, bacterofag, mă 
dedublez în mii de alter-ego-uri care încep dansuri tribale, escaladări himalayene, 
aselenizări forțate și dezmățuri gastronomice. Probabil din cauză că nu înțeleg nimic din 
postmodernism, iar dacă mai citesc câte-un articol sau o cărticică pe tema asta, cu atât 
mai puțin. Misterul cel mai fascinant este probabil sigur cel neelucidat încă. Nu mă pot 
abține, ca un pofticios ce sunt, și redau aici întrebările anchetei.

  

ad l ibitum

Florin Onică
meșter alsobist



1. O parte a scriitorilor și a criticilor noștri a vorbit și continuă  să  vorbescă  despre  poezia  postmodernă  sau 
postmodernistă.  Cine  sunt  așa-numiții  poeți  postmoderni? Generația ’80 în totalitate, o anumită fracțiune a ei – 
poeții  Cenaclului  de  luni,  după cum crede Mircea Cărtărescu (vezi  Postmodernismul  românesc,  1999)  –,  poeții  
optzeciști și cei șaizeciști (Nicolae Manolescu, în vol. Despre poezie), poeții generațiilor sau valurilor poetice ’80, ’90  
și 2000, așa cum susține  Dumitru  Chioaru  în  antologia  Noua  poezie  nouă (2011)?
2.  În  volumul  Postmodernismul  românesc,  Mircea Cărtărescu afirmă că „prin 1985 (…) optzecismul era deja epui-
zat ca formulă poetică” și că poezia optzecistă s-a salvat prin „angajamentul în lumea postmodernă”, prin „orienta-
rea ei (…) către cultura de tip nord-american, astăzi un adevărat arhetip al postmodernității”, așadar prin sincroni-
zare. Credeți  în  sincronizare? Asigură  de  la  sine  modelul american  sau  cel  occidental,  în  general,  calitatea  
poeziei obținute „prin sincronizare”?
3.  Cum  definiți  dv.  așa-zisa  poezie  postmodernă  din spațiul  cultural  românesc?  Care  sunt  trăsăturile  specifi-
ce, definitorii ale acesteia? Se regăsesc trăsăturile poeziei noastre postmoderne  printre  trăsăturile  poeziei  post-
moderne americane (occidentale) de valoare?
4.  Mircea  Cărtărescu  găsește  că  poezia  postmodernă românească se trage/provine din Cenaclul de luni și că ea 
are cinci  poeți  optzeciști-postmoderni  de  valoare  (vezi Postmodernismul  românesc),  iar  Nicolae  Manolescu,  în 
Istoria critică a literaturii române…, mizează pe 18 poeți postmoderni, dintre care 11 sunt tot din Cenaclul de luni. 
Provine poezia postmodernă românească în mod prioritar din Cenaclul de luni, sau poeții postmoderni de luni sunt 
doar cei oficiali? Dv. câți poeți performanți postmoderni credeți că avem? 5, 10, 100? Aveți curajul să ne dați câteva  
nume de poeți postmoderni valoroși?
5. Credeți că poezia optzecistă „este principalul (dacă nu singurul) sistem de referință”, „atât pentru cititorii avizați, 
cât și  pentru  cei  mai  tineri  poeți”,  așa  cum  spune Alexandru Mușina în Antologia poeziei generației ’80(prefață 
la cea de-a doua ediție, 2002)? Adică, dacă ne raportăm la poezia modernă sau la cea postmodernă în general, sun-
tem cumva pierduți pentru poezie?
6. Generația poetică optzecistă este „cea mai bogată și valoroasă  generație  poetică  apărută  în  ultimii  45  de  ani”,  
spune Al. Mușina în Antologia poeziei generației ’80 (Prefață, 1993).  Ce  rezonanță  credeți  că  are  poezia  optze-
cistă  sau optzecist-postmodernă în context contemporan universal?
7. În seminarul de la Stuttgart din anul 1991, numit Sfârșitul postmodernismului: noi direcții, s-a discutat despre  
epuizarea literaturii postmoderniste și despre nașterea unei noi literaturi. Este postmodernismul occidental în criză? 
Este acesta deja o literatură a trecutului? Și cum vă apare dv. insistența/stăruința întru  postmodernism a poeților 
români, care după ce s-au sincronizat cu postmodernismul american cu trei decenii mai târziu, continuă să rămână 
în  tranșeele postmoderne chiar și după ce steaua lui (se pare că) a apus?
8. Dacă nu credeți în poezia postmodernă, în ce poezie credeți totuși? Ce fel de poezie se face acum la noi? Care sunt 
notele ei definitorii și ce șanse are ea să se impună, dacă o raportați la poezia postmodernă oficială, adică la cea  
susținută azi de Guvernul Literar Postmodern?

La întrebări au răspuns, printre alții: Alexandru Petria („Poezia posmodernistă, ceferistă sau cu pană în fund”), Radu 
Ulmeanu („Poezia postmodernă românească propriu-zisă e sută la sută artificioasă, deci o poezie minoră”), Nicolae 

Prelipceanu („A scrie înseamnă a pleca puțin sau Dacă nu-i poezie, degeaba-i postmodernă”), Lucian Mănăilescu 
(„Probabil că românul s-a născut postmodernist, deci trebuie să fie foarte mulţi”), Magda Ursache 

(„Postmodernismul: modă literară sau model? Mulți se bat pe osul postmodern”), Ioan Moldovan („N-aș zice că 
poeții români continuă să rămână în tranșeele postmoderne”), Ion Cocora („Astăzi poezia se solicită pe sine până la 

ruinare”), Ștefan Doru Dăncuș („Evoluția poetică din ultimii 50 de ani numai postmodernism nu poate fi numită”), 
Șerban FOARȚĂ („...mă lasă absolutamente rece”), Iulian Grigoriu („Postmodernismul este un zmeurism”)...

Revistele se găsesc pentru download (PDF) la adresa www.centrul-cultural-pitesti.ro.
Sau le preluați de la mine, downloadate și citite deja, deci second-hand.

Dacă alegeți calea a doua trebuie să vă atrag atenția că eu vi le înmânez doar contra unei 
scurte conversații (în ce format doriți) pe tema postmodernismului.

  

ad lib itum



  



  



  

Agenția Raiffeisen Bank Ștefan cel Mare Vaslui
Strada Ștefan cel Mare, Nr. 2-4, Bl. 94, Sc. C-D, Vaslui, Județul Vaslui
Telefon 0235.703.500    Fax 0235.315.718










	0 C 1-2 (09).pdf
	C1 - 09.pdf
	C2 - 09.pdf

	0 PAGINA 0 (09).pdf
	1 - ALSOGRAFIA (sumar & carti pe carton).pdf
	1A (09).pdf
	1B (09).pdf
	1C (09).pdf
	1D (09).pdf
	

	1E (09).pdf
	1F (09).pdf
	1G (09).pdf
	1H (09).pdf
	1I (09).pdf
	2 - SOCIOMANIA (promo pe carton).pdf
	2A (09).pdf
	2B (09).pdf
	2C (09).pdf
	2D (09).pdf
	2E (09).pdf
	2F (09).pdf
	2G (09).pdf
	2H (09).pdf
	2I (09).pdf
	2J (09).pdf
	3 - LITEROSFERA (promo pe carton).pdf
	3A (09).pdf
	3B (09).pdf
	3C (09).pdf
	3D (09).pdf
	3E (09).pdf
	3F (09).pdf
	4 - ARTITUDINI (promo pe carton).pdf
	4A (09).pdf
	4B (09).pdf
	4C (09).pdf
	4D (09).pdf
	4E (09).pdf
	4F (09).pdf
	
	

	5 - AD LIBITUM (promo pe carton).pdf
	5A (09).pdf
	5B (09).pdf
	5C (09).pdf
	5D (09).pdf
	5E (09).pdf
	5F (09).pdf
	

	5G (09).pdf
	5H (09).pdf
	ULTIMA FILA - 09.pdf
	Z C 3-4 (09).pdf
	C3 - 09.pdf
	C4 - 09.pdf


