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TRANSDISCIPLINARITATEA – METODA NECESARĂ
ÎN REFORMA EDUCAȚIEI DE DUPĂ 2020
Prof.univ.dr. Magda JIANU∗, Masterand Iuliu DRĂGHICI∗∗

Până în 2020, ne plângeam de faptul că preferința tinerilor pentru
comunicarea în spațiile virtuale (extrem de permisive în privința lansării și
extinderii formelor greșite ale cuvintelor, a exprimărilor greoaie,
incoerente) făcea greu de corectat arhitectura unei limbi exersate pe
internet. Pandemia de COVID-19 a trecut pe pauză activitățile noastre și
ne-a obligat să ne mutăm aproape sincronic tocmai în mediul pe care îl
criticam virulent. Mai mult, preocuparea statelor pentru conservarea
speciei a trecut în subsol grija pentru exprimarea în limba maternă, în
timp ce calculatorul s-a umanizat tot mai mult, devenind un adevărat
membru al familiei. În acest context global, toate guvernele înțeleg că
este nevoie de o reformă planetară a educației, care ar trebui, în opinia
noastră, să înceapă cu transdisciplinaritatea. Metoda, teoretizată de
Basarab Nicolescu1, ar putea aduce nu numai o abordare complexă a
conținuturilor științifice ale disciplinelor, ci și conștientizarea Terțului
Inclus2, atât de necesară în această realitate patologică și distopică, în
care omul trăiește într-o stare de veghe permanentă iar nevoia de
securitate, de protecție față de orice (virus, mașini inteligente, tehnologii
de ultimă generație, bioinginerii etc.) a depășit linia roșie. Totodată,
transdisciplinaritatea se bazează pe introdeschidere, adică pe acea
interacțiune fenomenologică definită de ortofizica lui Mihai Drăgănescu3,
care postulează o relație unică între Minte și Univers. De aceea,
nicio opinie referitoare la reconfigurarea educației după anul 2020 nu ar
trebui ignorată, fiindcă niciodată nu se știe de unde sare iepurele. Iar
mișcarea trebuie făcută foarte repede, căci ... Arca lui Noe nu e deloc
∗, ∗∗
1

Universitatea Hyperion, București
Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Junimea, Iași,

2014.

2
Stefan Lupasco, Experiența microfizică și gândirea umană, Editura Științifică, București, 1940.
3
Mihai Drăgănescu, Ortofizica: încercare asupra lumii și omului din perspectiva științei contemporane, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985.

7

atotîncăpătoare și nici nu pleacă la ora la care vrem noi. În acest moment,
este aproape o evidență că vechile metode de învățământ nu vor mai face
față desfășurării în condiții optime a cursurilor, căci predarea-învățareaevaluarea din ultimul an, realizate online, au dezvoltat alte percepții
asupra actului didactic, profesorii a trebuit să-și experimenteze alte instrumente de ajungere la datele științelor, care instrumente, odată reluată
activitatea față-n față, se vor dovedi neadecvate. Concluzia este evidentăașa cum nici întoarcerea la vechile metode și tehnici didactice nu va mai fi
posibilă, nici continuarea actului didactic în cadrele actuale nu este o
soluție. În contextul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale
(NTIC) suportul acordat elevilor ar trebui să favorizeze succesul școlar,
prin măsuri didactice de susținere, care să garanteze formarea adecvată
și să promoveze dezvoltarea potențialului fiecărui elev depistat cu carențe
în procesul de achiziție a abilităților școlare cum ar fi abilitățile de citire, de
scriere sau de calcul matematic1.
Anul 2020 nu a fost numai un an al turbulențelor, ci a facilitat un
eveniment major pentru învățământul din România – introducerea
teatrului ca disciplină opțională în școli, ceea ce, cu siguranță, va genera
o schimbare de abordare a conținuturilor științifice ale disciplinelor de
învățământ. Dacă transdisciplinaritatea înseamnă ceea ce este în același
timp în discipline, între discipline și în spatele disciplinelor, teatrul cu
metodele lui ar putea fi instrumentul prin care se ajunge la utilizarea
eficientă a acestei metode, transportatorul de energie didactică în
puzzelul sistemului. Utilizarea metodelor și tehnicilor teatrale în predarea
disciplinelor de învățământ, cu precădere a celor exacte, permite deblocarea emoțiilor, îi face pe elevi să vadă că există și alte căi de acces la
datele științelor, decât definițiile austere. De exemplu, jocurile teatrale pot
fixa în mintea elevilor sensurile exacte ale termenilor de specialitate,
strategiile folosite articulând imaginația, spontaneitatea, libertatea de
exprimare, posibilitatea de explicare a problemelor litigioase din gramatică, dar și asimilarea formelor corecte ale cuvintelor ori a sensurilor unor
cuvinte pensionate2. Este indubitabil că, fără însușirea corectă a limbii
române de către elevi (și studenți) nu vom putea avea speranțe
1

Robert Berezovski, Utilizarea codurilor QR ca măsură compensatorie
asigurată elevilor cu TSI, Conference of the Association for Teacher Education in
Europe Teacher Education for Promoting Well-being in School 6th-7th of July
2020, Ștefan cel Mare University of Suceava.
2
De exemplu, deși cei mai mulți tineri utilizează expresii și locuțiuni care
conțin termeni arhaici sau regionali, cunoscându-le sensurile, nu-i pot explica; a
lega fedeleș, a bate apa-n piuă, a umbla cu moșmoane.
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referitoare la parcursul lor profesional! Foarte mulți dintre cei cu care
interacționăm, numai când aud cuvântul gramatică devin mai rezervați,
aproape muți, de teamă să nu facă vreo greșeală care le-ar putea periclita
imaginea publică, poziția socială, de grup. Deși gramatica ni s-a părut
mereu un fel de Pat al lui Procust, din păcate, subiectele fierbinți din viața
curentă lasă să se înțeleagă că sunt lucruri mai importante de făcut decât
o vânătoare de greșeli sau evaluarea cuiva din perspectiva precarităților
în exprimare! De aceea credem că, recurgând la metoda transdisciplinarității, instrumentalizată prin tehnicile teatrale, nu vor mai exista materii
frumoase sau urâte, nici elevi care să iasă plângând de la ore. Căci
teatrul educațional deschide resorturi noi pentru elevi și profesori: aici nu
există catalog, note, nu se aplică sancțiuni, nu există complexul ultimei
bănci, nici strălucirea băncii întâi, profesorul nu mai este centrul de
comandă, axis mundi, toată lumea este egală iar copiii învață să se
corecteze singuri. Pentru gramatică, teatrul ar facilita un anumit confort al
înțelegerii teoriei, dar și o certitudine că aceasta ajunge nealterată în
mintea elevului iar termenii de specialitate pot deveni meme, replicatori
culturali și științifici; teatrul educațional creează un context în care elevii
își pot îmbunătăți vorbirea, dicția, își pot ascuți curajul de a vorbi în public,
de a-și exprima opinii. Gramatica poate fi predată, prin jocurile teatrale, în
două moduri: fie prin scenete scurte, în care sunt puse în scenă lecții sau
segmente din acestea, fie prin exerciții specifice, prin care sunt montate
noțiuni esențiale ale disciplinei. Transdisciplinaritatea face ca să hibridizăm altfel între noi, cei cu specialități diferite.
Agenda crizistă a acestui an va continua probabil și în anul următor,
ceea ce înseamnă că învățământul nu va fi scutit de mișcări cu magnitudini diferite. Dacă până nu demult constatam că s-a ajuns la supraspecializări neașteptate în învățământul universitar, acum vedem clar și
simțim cu tristețe că, până ajunge să absolve o generație, profesia pentru
care s-a pregătit a și dispărut de pe piața muncii. De aceea, transdisciplinaritatea va putea face posibilă evitarea unispecializării, va favoriza
renunțarea la disjuncția nedreaptă – sau profil uman, sau profil real,
aducându-le împreună, adică și profil real și profil uman, și știință și
religie, într-o corelație necesară bunei funcționări a sistemului. Acest lucru
nu înseamnă că toți absolvenții vor beneficia de pregătire mixtă, căci
aceasta ar aduce o atingere a pasiunilor, talentelor, opțiunilor, a proiectelor de viață profesională. Dar abordarea transdisciplinară a materiilor le
va da posibilitatea tinerilor să fie permanent pregătiți de a renunța la o
profesie și de a îmbrățișa o alta pentru care și-au format deja competențe
9

în timpul facultății, nemaifiind nevoie de cursuri de conversie. De aceea,
susținem că transdisciplinaritatea este un forsight, care, cu timpul, va
dezvolta și interesul pentru utilizarea în educație a științelor mai noi, ca
memetica, teoria fractală, care pot deveni modele de gândire. Iar jocurile
teatrale utilizate în procesul de învățământ, ca facilitatoare ale transdisciplinarității, pot avea efectul de fluture, din teoria sistemelor complexe1,
producând date cuantificabile în timp și spațiu, în sistemul de educație.
Suntem convinși că, hibridizând împreună – specialiști din domenii diferite
– vom putea crea cu certitudine semințe pentru o altă lume, construind
destine care să posede metode rafinate de cunoaștere.
Mihai Drăgănescu anticipase2 că va veni timpul în care vom avea
nevoie de simțuri noi, de încheierea altor pacte cu lumea, pentru că, la
un moment dat, totul va fi foarte nou. Și acel moment este pe cale să
se producă. În acest sens, transdisciplinaritatea, instrumentalizată și
prin tehnici și mijloace teatrale,va fi aptă să creeze un nou cadru ontologic
și va netezi drumul înspre înțelegerea conștiinței, care își va apropria
cu siguranță anii următori și va defini societatea viitorului. Arthur Clarke,
în Profiluri ale viitorului3, apărută în 1962, realiza o hartă a momentelor
marilor realizări tehnologice/ științifice, până în 2100, cele mai multe
dintre acestea petrecându-se până acum cu maximă acuratețe, unele
chiar în avans față de previziuni. Analizând datele din tabelul de mai jos
și fără a cădea în ocultări gratuite, credem că, pentru sistemul universitar actual, este obligatorie corelarea specializărilor cu proiecțiile oferite
de specialiștii în economie mondială, în nanotehnologii, în inteligența
artificială, în geopolitică, în relații internaționale iar managerul unei
universități va trebui să fie mai prevăzător ca un jucător de șah, ca să
poată realiza o foaie de parcurs cu viabilitate mare și deci, să pună școlii
un început bun.

1

Teoria haosului, de exemplu, care descrie comportamentul sistemelor
dinamice neliniare; orice modificare a datelor inițiale ale sistemelor, oricât de
neînsemnată, poate produce comportamente diferite. Liu Cixin, în Amintiri din
trecutul Terrei, aseamănă pământul cu o pădure întunecată, în care evoluțiile au
fost anevoioase și greu de anticipat, dar s-au datorat aceluiași efect de fluture
produs de modificările inițiale ale arealului.
2
Mihai Drăgănescu, Societatea conștiinței, Institutul pentru Inteligență Artificială al Academiei Române, București, 2007; Otilia Sîrbu, Realitatea multidimensională a conștiinței, vol. Politehnica, 2014.
3
Arthur Clarke, futurolog și autor SF (celebra proză Odiseea spațială),
Profiluri ale viitorului, 1962.
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DECLARAȚII DE IDENTITATE
Conf.univ.dr. Otilia SÎRBU∗
Abstract. Some books are written for the present of the future.
Descifrând codul lui Cărmăzan is a real autobiography and it has a
strong philosophical and psychological dimension of the life. Ioan
Cărmăzan and Vasile Bogdan dissect the time in the name of the all
things. This book is an experience of our time, one meditation of the
eternal return of the life, of the experience, of the love for eternity.
Keywords: books, dimension, life, love, eternity.
Motto: „În interiorul meu sunt un constructor
al drumului pe care am de mers. Eu am mers
pe drumul meu şi am făcut drumul meu”.
Ioan Cărmăzan

Volumul unei conferințe purtând ca titlu Cărțile care ne-au făcut
oameni nu poate fi decât un titlu special, căutat a fi un mesaj pentru
eternitate. Am ales un titlu de carte recent apărută, nu-i datorez faptul că
sunt ceea ce sunt datorită ei, însă poate fi o carte de referință pentru un
tânăr al zilelor noastre care se teme a deveni ce merită a fi pentru ziua de
mâine. Temerea poate fi izbânda sa dacă știe fundamental cât îi
datorează Cărții.
„Descifrând codul lui Cărmăzan” (Vasile Bogdan, Descifrând codul
lui Cărmăzan, Timișoara, Editura Eubeea, 2018) este o carte care duce
lucrurile în ordinea neașteptată a unui destin despre care se presupune
că s-ar ști totul sau aproape totul. Cei doi autori, Vasile Bogdan și Ioan
Cărmăzan, acceptă provocarea întâlnirii lor reușind să redefinească
printr-un efort scriitoricesc un întreg univers emoțional menit să incite
cititorul care caută soluții pentru prezentul de mâine.
Îmi propun să descifrez și să înțeleg acest „cod” în complexitatea sa
fără să inventez simplicitatea, meteahna multora din căutările noastre
sterile și comode. Lumea e grăbită, putem înțelege acest dat al zilei de
azi, însă asta nu înseamnă că avem dreptul de a anula lucruri care se
nasc a fi altele decât cele obișnuite. Diferențele, merită știut, pot naște
geometria alchimică a stărilor ca sursă a libertăților noastre sau ale
celorlalți.
∗

Universitatea Hyperion București.
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Revenind la carte și la codul care o amprentează...
„Descifrând codul lui Cărmăzan” este o carte ce continuă aventura
vieții asemeni unei Păsări Phoenix despre care se știe că este o pasăre
mitică longevivă ce posedă proprietatea de autoincendiere periodică și
de regenerare din propria cenușă. Alte surse presupun de asemenea că
pasărea moare și se descompune înainte de a renaște. Prin urmare,
personajul central al cărții, Ioan Cărmăzan, răbdător cu propria stare de
regenerare spirituală – lucru de luat în seamă pentru cititorii săi – își caută
amintirile dozând intensitatea trăirilor, a suferințelor, a sacrificiului unui
destin care își memorează pașii reconstruind. Existența unei astfel de
cărți presupune aspirația spre realitatea peliculei, întregirea cuvântului
prin imagine, lucru de sine înțeles când un destin aspiră spre o lume ce își
caută sensul. Ioan Cărmăzan se află în cartea sa ca și în viață, permanent în concurență cu moartea, cu acel ceva care poate schimba traseul
unui destin pentru totdeauna în bine, în rău sau în nimic.
„Ioan Cărmăzan este o personalitate în permanentă mişcare. Ca şi la
Andy Warhol, altul în fiecare cadru al unei serii. Dar mereu acelaşi, un
caracter care se construieşte continuu. L-am întâlnit în mai multe rânduri,
mereu diferit, unghiuri la întâmplare ale unui personaj plin de vitalitate,
paradoxal, a cărui forţă rezidă din capacitatea de a retrăi, de a construi,
de a esenţializa, de a da viaţă. La fel în existenţa de fiecare zi, la fel în
filme, la fel în cărţile pe care le semnează.
Rândurile care urmează se doresc un portret în auto-portret, dacă o
fi existând această categorie literară. Pentru el viaţa se construieşte din
bucăţele, de diferite mărimi şi profunzimi, deloc la întâmplare, deşi totul
pare să se fi petrecut aleatoriu. Un anume destin îi urmăreşte paşii, aşază
alături faptele, învăţămintele; e greu de urmărit, de ţintuit în eventuale
tipare. Este atât de el însuşi încât îşi este suficient aşa cum este. Adică
pretutindeni, alături de toţi, (ne)îngăduitor cu sine însuşi (Idem, p. 6).
Astfel debutează cartea, în ritm atent și nuanțat. O configurație deloc
abstractă ce naște un dialog, puntea spre descifrare și incifrare totodată a
celor scrise prin argumente ce se înșiruiesc curajoase.
„Forțele imaginante ale spiritului nostru se dezvoltă pe două axe
foarte diferite.Unele se dezvoltă în fața noutății; le plac pitorescul, varietatea, evenimentul neașteptat. Imaginația pe care o însuflețesc descrie
totdeauna o primăvară. În natură, departe de noi, vii, ele produc flori.
Celelalte forțe imaginante sapă în adâncul ființei; vor să găsească în ființă
ceea ce este primitiv și totodată etern. Ele domină anotimpul și istoria. În
natură, în noi și în afara noastră, produc germeni; germeni în care forma
este împlîntată într-o substanță, în care forma este lăuntrică” (Gaston
Bachelard, Apa și visele, București, Editura Univers, 1999, p. 5).
14

Nu știu cum să-mi explic asocierea pe care o fac întotdeauna între
Ioan Cărmăzan și Gaston Bachelard. E un fel de complicitate ce mă ajută
să înțeleg starea de imaginație a celui dintâi prin teoretizările celui de al
doilea aprofundând diferențele în această carte de aproape 700 de pagini.
Poate asocierea pe care o fac dintre cei doi pornește instinctiv de la
aceeași zi de naștere a amândurora, 27 iunie. Poate că nimic nu e întâmplător, lucru încurajator în cercetarea mea pentru a convinge cititorul că
merită să fie atent prin lecturile sale la construcția în sine a destinului său.
„Descifrând codul lui Cărmăzan” este o carte în care cele două
forțe imaginante cooperează. Nici nu este indicat a fi separate deoarece
în această formă simbiotică se păstrează o germinație ce naște o
densitate a trăirilor care, pe măsura evoluției lor, capătă exuberanțele unei
frumuseți neformale, autentice, deloc festiviste. Nevoia de a seduce viața
în deplinătatea formelor și a culorilor, a varietății, a metamorfozelor ei
într-un mod asumat, conștientizat e dovada unei inteligențe neasemuite,
fapt incontestabil în cazul lui Ioan Cărmăzan. El sfidează convenționalismul luând inteligența primară ca reper al stării de autenticitate. Așa se
explică multe dintre faptele sale, memoria uluitoare ce face posibilă
retrăirea copilăriei, a prieteniilor ei, a destinelor evocate cu atâta fast în
trăirea amintirii. Totul pleacă și ajunge într-un loc magic adăpostind ca un
veșmânt protector o lume aflată la răspântie! Bocșa e tărâmul magic al
amintirilor dar și al prezentului lor!
„Vasile Bogdan: Zidurile scorojite, arhitectura veche, sunt imaginea
unui oraş neştiut, necunoscut, un oraş parcă dintotdeauna şi pentru
totdeauna…
Ioan Cărmăzan: Da, el e necunoscut, pentru că lucrurile cele mai
frumoase ale unui oraş stau ascunse. Aşa e şi gara de care îţi vorbeam,
din Bocşa Montană, ceva ireal. E centrala aia, ieruga care se înfundă,
frunzele, arţarii ăia de 300 de ani, podul ăla peste care se trece, vegetaţia
care a crescut, linia ferată în care creşte iarbă, şi totuşi din când în când
trece un tren, înţelegi?, adică e o linie ferată în care creşte iarbă, şi totuşi
trece un tren de două ori pe zi” (Vasile Bogdan, Descifrând codul lui
Cărmăzan, Timișoara, Editura Eubeea, 2018, p. 118).
Întărit de această cunoaștere a profunzimii unui element material
precum acest loc mai sus-descris (minunat în irealul său) Ioan Cărmăzan
metarmofozează permanent substanța ființei sale ca pe un dat de mult
știut. O stare ce devine viabilă dacă ne raportăm metafizic la nuanțele
destinului, dacă acceptăm ideea redevenirii în chipuri diferite scoțând
sufletul de sub imperiul devenirilor continue ale devenirilor materiale.
„Iar eu însumi am mers pe un drum ascendent, ca şi cum aş fi dorit
să merg spre un soi de purificare. Şi uneori nu îl recunosc pe Nuţu
Cărmăzan, pe Ioan Cărmăzan în manifestările lui anterioare. Atunci am
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încercat să depistez de unde vine povestea asta, şi m-am gândit la părinţii
mei. M-am gândit la tata, care a terminat Şcoala normală de învăţători la
Timişoara, şi pe tablou apare János Ludovic Karamazan, ca şi ca şi când
ar fi cetăţean ungur, era cetăţean din Imperiu. Mama mea a terminat
Şcoala normală de învăţători la Belgrad, ea fiind orfană şi de la orfelinat a
făcut şcoala. Diferenţa dintre ei era de patru ani, deci tata era născut în
1910, mama în 1914. M-am gândit puţin la care a fost momentul cel mai
viu, cel mai plin, cel mai puternic din viaţa lor, şi momentul acela e când
tata a terminat Şcoala normală; am o fotografie cu el îmbrăcat în costum,
fiul meu Zoran seamănă foarte tare cu el, iar mama mea…, am un fel de
desen sau fotografie, tot aşa foarte zâmbitoare (…). Deci cei doi părinţi ai
mei aveau să traverseze foarte multe perioade ce puteau să le afecteze
toate datele, şi atunci m-am gândit eu că toată această nebunie a mea pe
care am traversat-o, de a face film, de a încerca să merg în sus să fac şi
să dreg, nu este decât un fel de drum pentru a mă reîntâlni cu momentul
acela unic al părinţilor mei. Deci eu am luptat aproape toată viaţa ca să
ajung la un moment dat într-un punct în care tatăl meu la vreo 18 ani s-ar
putea căsători cu mama mea la 18 ani, când ei erau cei mai tineri,cei mai
fericiţi, şi din produsul acesta s-a născut acel Karmazan Bakici, care ar
trebui să fie un frate al meu, un frate metafizic vorbind, şi care ar trebui să
mă însoţească de acum înainte. E foarte uşor, deci acel Nuţu Cărmăzan
pe care îl ştie toată lumea dispare cumva şi apare acest Karmazan Bahici,
ca un fel de încununare a unui lucru care nu s-ar putea întâmpla decât
metafizic în capul meu, în gândul meu şi prin toate realizările pe care
le-am făcut” (Vasile Bogdan, Descifrând codul lui Cărmăzan, Timișoara,
Editura Eubeea, 2018, p.15)
„Descifrând codul lui Cărmăzan” este o versiune contemporană,
interesantă, sinceră a literaturii așteptate de după '89 ca literatură de
„sertar”. Acest gen de literatură revendică o lume a Est-ului Europei copleșită de un regim totalitar, complice cu realitatea de a fi colaboraționist.
Acest lucru presupune trădare, nesupunere în fața umanului, înseamnă
ticăloșia de a-ți exersa șansa prin neșansa celuilalt. Prin urmare, a fi colaboraționist este un dat al regimului ce se dorește eficient riscând și
pierzând definitiv șansa revendicării autenticului uman. O agonie ce nu va
fi decât permanent speculată ca nevoie a momentului, din păcate,
permanetizat.
A analiza în anul 2018 ce s-a întâmplat atunci în acea lume
postbelică, comunistă, postdecembristă pare și este un pariu ce se vrea
câștigat prin exemplele date pentru ca cititorul să devină conștient de
lumea căreia îi aparține. Dacă mă raportez la autori, nu mă surprinde
acest pariu. Vasile Bogdan și Ioan Cărmăzan, prieteni, impresionați de
acel loc fascinant al Bocșei, al Banatului căutător de povești, trăitori prin
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propriile destine ai definiției succesului în esența lui, reușesc prin acest
dialog pariul unei demonstrații: a ceea ce ar putea fi un destin în
complexitatea unor lumi diferite. Circumstanțele decid, ele sunt instanțele!
Cartea, din punct de vedere structural, poartă într-o stare de veghe
permanentă portretul femeii, realitatea ei, un portret pe cât de idealizat pe
atât de amănunțit descris. Autorul are perspectiva înțelegerii cititorului,
știe că el va înțelege necazurile vieții, ale existenței și, mai mult decât
atât, că el îi poate fi complice. O complicitate a locului căruia îi aparții, a
lumii din care vii și din care pleci. Astfel relația morală este înlocuită de
intenția regizorală și scenică. Personajele capătă dimensiunea vieții într-o
civilizație pretinsă care nu poate schimba ceea ce natura a stabilit.
Ființele umane sunt unice, sunt irepetabile, lucru de neînțeles și de
neacceptat într-o lume uniformizată ideologic așa cum a fost și este
lumea unei societăți totalitare. Din fericire, ființele umane sunt fragile și
puternice, au un trecut, un prezent dar și un viitor al viitorului, lucru de
neacceptat într-un sistem rigid.
Prin urmare, asistăm prin lectura acestei cărți la o lume reală,
asumată de personajul central într-un univers de trăiri. Greu de înțeles
povestea sa, paradoxalul întâmplărilor prin care trece, chipurile celorlalte
personaje care i se alătură pentru a defini durerile, deziluziile, abrazivul
unor prejudecăți și instanțe morale.
În această carte ce îndeamnă la descifrarea unui cod existențial „acel
Nuțu Cărmăzan pe care îl știe toată lumea” nu e de găsit oricum. De la
prima până la ultima filă domină o melancolie visătoare, constructiv de
calmă în reașezarea unei lumi unice, căutătoare de sensuri. Descopăr
printre multe portrete ce trăiesc nuanțat în amintirile lui Ioan Cărmăzan
chipul unui puști cu ghete galbene ce adoră portocalele. Un alt chip al
unui copil de 2-3 ani ce își amintește o primă întâlnire cu o porumbiță alb
predestinată ca simbol al zborului. Chipul unui tânăr student ce plutește
de tinerețe și de iubire în orașul său de început de viață, Timișoara.
Chipuri ce întregesc portretul unic al celui ce astăzi matur privește lumea
cu detașarea celui care o iubește necondiționat.
Declarații de identitate... și voltele lor neasemuite! Exerciții de libertate ce nu sunt altceva decât forme de autodepășire constantă ce
presupun, în primul rând, voința de a fi a regizorului, a scenaristului, a
scriitorului și a profesorului universitar, personajul central al acestei cărți.
Nu mai adaug datele unui columbil unic în literatura română pentru că
sunt sensuri ale descifrării, ale unora dintre ele, ale acestui cod unic
Cărmăzan lăsate la îndemâna cititorului pentru ca lumea lui să fie o alta.
Revenind la „Descifrând codul lui Cărmăzan”... e o carte-confesiune despre viață, despre reușită, despre perfecțiunea elocinței. Uimitoare și dominantă rămâne în această lucrare pasiunea pentru zbor. Poate
din această perspectivă unică, Brâncoveanu este sublimul suferinței,
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prietenia, un dar, televiziunea, un demers inițiatic, filmul, drumul spre
sine, Țapinarii, parte din aspirația și realizarea cinematografică a regizorului Ioan Cărmăzan. Memorabilă pasiune, ingenioase alcătuiri sufletești
ale unui destin despre care se presupune că se știe totul sau aproape
totul! Peste toate plutește dragul de tot ce e viață ca formă ce alcătuiește
prezentul-trecut în viitorul generațiilor ce vor urma să accepte diferențele
ca geometrie alchimică!
În concluzie cartea merită citită, adunată filă cu filă, memorată ca
trăire, înțeleasă pentru ca fiecare din cei aflați la începutul vieții, al
carierei să se poată înțelege mai întâi pe sine. Drumul nu e deloc ușor,
dacă așa pare, dar însoțit de cărți, de lecturi fundamentale, el va fi un
altul: mult mai complicat (Magda Jianu, Gramatica pentru cultura generală, pag. 11), care nu va pierde autenticitatea ca piesă de rezistență
într-o lume a aparențelor calculate. E cartea unui profesor ce își iubește
studenții ca pe proprii copii sperând ca ei toți să devină o generație
alcătuită din lumina ce s-a născut din intunericul îndoielilor.
P.S. „Sțiți ce înseamnă profesor universitar în lume? Profesor universitar doctor? Înseamnă foarte multe, înseamnă un om care se instruieşte
tot timpul, înseamnă un om care ştie să răspundă la toate întrebările
lumii, înseamnă un om care are lumea cu el”.
BIBLIOGRAFIE
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ROLUL GESTIONĂRII ACTELOR DE STUDII
ȘI A DOCUMENTELOR ȘCOLARE ÎN EXERCITAREA
UNUI MANAGEMENT PERFORMANT
Lect.univ.dr. Robert BEREZOVSKI∗

Descentralizarea învățământului românesc a implicat dificultăți
importante legate de redefinirea rolului directorului unității de învățământ,
supus unei repoziționări în calitatea sa de administrator cu largă putere de
decizie asupra unității de învățământ pe care o conduce.Centralizarea
absolută a făcut ca exercițiul managerial să fie extrem de redus, deciziile1
școlii fiind luate mai ales la nivelul inspectoratelor școlare în ceea ce
privește actele de studii și documentele școlare.
Pe acest fundal, este necesară o clarificare a definiției gestionării
actelor de studii și a documentelor școlare la nivelul unității de învățământ
preuniversitar.
Dacă la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat acest
rol este relativ bine conturat iar persoanele responsabile implicate în
completarea, eliberarea şi anularea actelor de studii şi a documentelor
școlare cunosc, în marea majoritate, importanța și responsabilitatea
gestionării acestor înscrisuri oficiale, nu același lucru se poate afirma
despre unitățile de învățământ preuniversitar particular.
Conform prevederilor Legii educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public sau
privat (agenţi economici, cultele recunoscute de stat, persoane fizice sau
juridice) pot înfiinţa unităţi de învăţământ prin ordin al ministrului educaţiei,
în baza acreditării unui nivel de învăţământ, în condiţiile prevăzute de
art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Procesul de înfiinţare a unei unităţi de învăţământ preuniversitar
particular presupune parcurgerea de către persoana juridică, de drept
∗

Universitatea din Pitești
A se vedea Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura
Junimea, 2007, în care autorul realizează o evaluare a sistemelor de învățământ,
semnalizând nevoia de reformă mondială a educației, care trebuie să înceapă cu
gândirea altor metode, instrumente de reconfigurare a acesteia, în concordanță cu
științele și tehnologiile noi, ca memetica, inteligența artificială, bioingineriile etc.
1
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public sau privat, a două etape și anume: etapa de autorizare să funcţioneze provizoriu și etapa finală de acreditare. În aceste etape,în ceea ce
privește gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare, unitățile
de învățământ particulare au roluri și responsabilități diferite.
Unitățile de învățământ particular, autorizate să funcționeze provizoriu, gestionează numai documentele şcolare menţionate la art. 2
alin. (1) din Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat
prin ordinul nr. 3844/2016 cu completările și modificările ulterioare, pe
formulare tipizate eliberate de inspectoratele şcolare1.
În cazul unităților de învățământ acreditate pe lângă gestionarea
documentelor şcolare menţionate anterior gestionează și acte de studii2,
conform nivelului de învăţământ, profilului, specializării, domeniului, calificării profesionale pentru care sunt acreditate.
Rolul persoanelor implicate în gestionarea actelor de studii și a
documentelor școlare, atât în cazul unităților de învățământ preuniversitar
de stat cât și particular, acreditate sau autorizate este bine definit în
Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare
gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar.
Astfel, responsabilitățile directorului și secretarului șef/secretarul
unității de învățământ sunt clar definite și privesc primirea, înregistrarea,
completarea, eliberarea şi anularea actelor de studii şi a duplicatelor după
acestea precum și întocmirea, modificarea, eliberarea şi anularea documentelor şcolare sunt prevăzute la art. 9 alin. (4), (5), art. 16 alin. (1) și
art. 19 din Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat
prin ordinul nr. 3844/2016 cu completările și modificările ulterioare.
Directorul are un rol și în păstrarea și arhivarea formularelor actelor
de studii necompletate, a actelor de studii completate şi neridicate de
titulari, a celor anulate, a registrelor de evidenţă, precum şi a documentelor – împuterniciri speciale, delegaţii, procese-verbale etc. – pe baza
cărora au fost primite/predate sau eliberate3. Conform acestor prevederi
1

Art. 9 alin. (2) din Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat
prin ordinul nr. 3844/2016 cu completările și modificările ulterioare;
2
Art. 9 alin. (1) din Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat prin
ordinul nr. 3844/2016 cu completările și modificările ulterioare;
3
Art. 20 din Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor
şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul
nr. 3844/2016 cu completările și modificările ulterioare;
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directorul trebuie să asigure baza materială necesară păstrării și arhivării
tuturor actelor de studii și a documentelor școlareîn condiții de maximă
securitate prin stabilirea unui spațiu adecvat arhivei, achiziționarea de
dulapuri și/sau fișete metalice, instalarea unor sisteme de supraveghere
video etc.
Respectarea tuturor prevederilor referitoare la gestionarea actelor de
studii și a documentelor școlare, la nivelul unității de învățământ presupune desfășurarea de o serie de activități specifice. Aceste activități sunt
caracterizate de vulnerabilități specifice mediului organizațional și pot fi
influențate de amenințări care pot duce la apariția unor riscuri legate de
gestionarea actelor de studii sau a documentelor școlare.
Pentru prevenirea producerii unor astfel de riscuri directorul trebuie
să implementeze la nivelul unității de învățământ un management al
riscurilor legate de gestionarea acestor acte de studii și documente
școlare.
Implementarea unui management al riscurilor presupune realizarea
unui sistem de control intern managerial la nivelul gestionării actelor de
studii și a documentelor școlare, ca parte integrantă a sistemului de
control intern managerial existent la nivelul unității de învățământ1.
Pentru aceasta, directorul împreună cu persoana/persoanele implicate în gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare trebuie să
elaboreze o strategie de management a riscurilor specifice gestionării
actelor de studii și a documentelor școlare. Această strategie privește
identificarea vulnerabilităților și amenințărilor care pot influența activitățile
legate de gestionare a actelor de studii și a documentelor școlare, identificarea și măsurarea riscurilor aferente acestor activități de gestionare,
propunerea și monitorizarea măsurilor de prevenire a producerii acestor
riscuri, elaborarea de proceduri operaționale care să privească gestiunea
actelor de studii și a documentelor școlare.
În contextul existenței noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, este indicat ca aceste noi tehnologii să fie avute în vedere în
momentul elaborării și implementării unei strategii privind managementul
riscurilor legate de gestionarea actelor de studii și a documentelor
școlare.
În urma acestor evaluări factuale ale statut-quo-ului normativ și ale
elementelor din praxisul curent al unităților de învățământ din România,
considerăm că, prin cunoașterea prevederilor legale privind gestionarea
actelor de studii și a documentelor școlare de către persoanele responsabile, dublată de elaborarea și implementarea unei strategii de management a riscurilor legate de activitățile de gestionare a actelor de studii și a
1

Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice.
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documentelor școlare se poate realiza, la nivelul unității de învățământ, un
management modern1, simplificat și performant.
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TENTAȚIILE MATERISMULUI/MATIERISMULUI
Prof.dr. Georgiana BRANDT

Pictura materistă/matieristă își transcede de regulă inițiala geneză și
gestionare din/ dinspre arta/artele abstracționismului (de la cel modern la
cel contemporan), căci, traversând modelarea de și popularea cu abstract
a unei suprafețe ca atare sau a unei/unor alter și pseudo-suprafețe,
ajunge să configureze, să agrege, o eclectică aducere împreună de
materiale (de la substanţă la obiect) ce lucrând modelator fizic spațial și
modelator fizic cromatic și textural, generează o provocare perceptivă și
evaluare de lume în sens și semn de machetă de teritoriu-peisaj. Acesta
reprezintă o asumare de întoarcere (de semn şi sens de parcurs) și
orientează regresiv călătoria și arătarea acestor călătorii ale artistului
către dincolo de orizontul simbolurilor, figurând, iată, și/sau simulând
simulacre de arhetip de terra de regulă, căci, doar foarte rar, pictura
materistă/matieristă și vecinătățile ei își asumă călătorirea, arătarea,
relatarea și machetarea către ether, văzduh, sideral și/sau inversul
acestora: acvaticul, mai des dar totuşi rar arătându-se incursiunile directe
sau trecute prin simbolistică prin şi către figurativ.
Pictura materistă/matieristă și vecinătățile ei ne aduc în privire,
percepție și evaluare lumea cea asemeni Terrei, asemeni pământurilor, o
lume simulacru chiar, de multe ori, a planetei noastre, sau a altor agregări
de materie văzute de la o oarecare distanță fizică (Antoni Tapies, Zoltan
Kemeny, Alberto Burri).
Vorbeam în introducerea la această teză de doctorat de posibila
revelație de stare şi atitudine compozițională a intervalului ce aduce
împreună două repere de capăt, pentru artistul pictor: paleta cu aglomerările concentrate și diluate ale pigmenților și pastelor culorilor și vederea
topologică a unui peisaj terrian privit de la o anumită înălțime, ca una din
posibilele, punctualele declanșări de accesare, acceptare și actare de
pictură materistă/matieristă. Adăugim acum la aceasta, credința noastră
(de sursă documentară și intuitivă) cu privire la revelația auctorială a
posibilității de în-jucare a unei modelări de lume de/dinspre secvențe
referențial topologice raportate la starea de întindere-hartă și diferențe de
nivel – machetare scenografică/ volumetrică/sculpturală. O lume a ta/mea/
noastră! Ne-populată, dar oferindu-se, a îngăduit și încă virgin paradis
ales și dispus să te primească pe tine și doar pe cei îngăduiți de tine, iată
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o „păcătoasă”, dar ispititoare tentație și tentativă a lăcomiei ne-smereniei
ego-ului vrăjit de ingredientele de demiurgic, ale patosului artistic. Da!
Pictura materistă/matieristă îl aduce peartist dar și pe privitorul beneficiar
în complexe posturi de îngăduit și demiurg, de pledant și judecător, de
copil – joc și de adult-ctitor, de explorator și de băștinaș, de făcător și de
beneficiar de oglindă fermecată care îți arată ce vrei tu să vezi cu condiția
să o privești ca pe o lume telurică, ca pe un pământ hălăduibil sau ispitind
luarea în posesie. Pictura materistă/ matieristă (și ea) oferă o lumeoglindă și o oglindă-lume/a lumii. Nu este singura secvență de arte
vizuale, de arte, de creație, de cultură care face acest lucru. În fond
întreaga respirare de existențial ce-și transcede condiția de liniaritate și
succesivitate a perpetuării de viețuire își permite, ba chiar se obligă, să
pună în paranteză lumea ca pe o exclusivitate pe care o posedă și de
care este posedat, respectiv să-și asume aflarea și cercetarea de
duh/spirit, ocazie cu care recurge/se recurge la asistarea prin apropiere,
invocare și/sau ctitorire de oglinzi emițătoare și/sau receptoare. În acest
sens, o secvență de suporteriat pentru discursul nostru îl întâlnim în
capitolul Natura operei ca dispută între lume și pământ (Modalitate
specifică de „survenire a adevărului” prin opera de artă), din cartea Om și
simbol, a lui Gabriel Liiceanu, chiar dacă discursul acestuia este excesiv
de tributar și obedient dictatului autoritar heideggerian. Însă mai importante pentru secvența noastră de discurs sunt raportările directe sau
subtile la faptul că omul este legat de pământ și lume într-o declinare de-a
stânga și de-a dreapta, într-un metafizic plan vertical față de considerațiile
general filosofice ce optează pentru urmarea unui parcurs de liniaritate
orizontală. Discursul lui Gabriel Liiceanu devine astfel un subtil și
important teritoriu de referință, chiar în ciuda unor difuzări de punctualitate
pe care ni le-am fi dorit să ne vină în ajutor, în demersul nostru de-a
identifica și mărturisi sursele și resursele picturii materiste/matieriste în și
din declinările ei de identitate puternică sau slabă.
"«Ex-punerea unei lumi» ne-a apărut a fi prima caracteristică esențială a operei de artă, respectiv a «punerii de sine în acțiune» a adevărului
prin opera de artă. Dar alături de «lume» ca o primă caracteristică a
operei de artă, Heidegger așează, ca o a doua caracteristică a ei –
pământul (die Erde). Natura operei de artă, va conchide Haidegger la
sfârșitul acestui capitol, constă în disputa dintre pământ și lume. [...] Ne
vom opri acum pe larg asupra aceea ce Haidegger a numit – ca fiind
deopotrivă esențial pentru operă – «pământul».
Problema justificării teoretice a «pământului» ca o componentă a
operei. Toți comentatorii au observat – și orice lector cât de superficial al
scrierii lui Heidegger le va da dreptate – că, ajunsă în acest punct,
gândirea lui Heidegger își obține gradul ei maxim de stranietate. Ce
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legătură se poate stabili între natura însăși a operei și pământ? Ce
caracteristică a pământului îl poate face pe acesta să intre în determinarea esențială a operei de artă? [...] Doar conceptul de «pământ»?
«Lucrul surprinzător era acum – și observația îi aparține unui autorizat
cunoscător al gândirii haideggeriene, lui H. G. Gadamer – că acest
concept de lume își află contratermenul (Gegenbegriff) în conceptul de
pământ. Căci în timp ce conceptul de lume, gândit ca acel ansamblu
integrator în direcția căruia se desfășoară autointerpretarea umanului, își
avea gradul său de evidență tocmai în măsura în care își lua ca punct de
pornire autoînțelegerea existenței umane, conceptul de pământ avea
rezonanța unei primitive vocabule de tip mistic sau gnostic, care putea să
revendice drept de cetate cel mult în lumea poeziei. Era evident că
Heidegger a preluat conceptul de pământ, pentru a-l transpune în propria
sa filosofie, din poezia lui Hölderlin, de care se apropiase în acea
perioadă cu pătimașă intensitate. Dar cu ce drept operase el această
transpunere? Dasein-ul care se înțelege pe sine în ființa sa, această ființă
– în-lume, acest punct, radical și nou, care se află la originea oricărei
întrebări transcendentale – cum să poată fi pus în relație ontologică cu un
concept ca pământul?» (H. G. Gadamer, Introducerea la Ursprung des
Kunstwerkes, ediția Reclam, 1970, pp. 108-109). Ceea ce pune de fapt
Gadamer aici în discuție este demnitatea teoretică a termenului de
«pământ». Cum poate face el pereche cu un concept autentic, cu cel de
«lume», care cel puțin în opera lui Haidegger avea o tradiție teoretică. De
la Empedocle și neoplatonici, și și acolo încărcat de conotații mitice sau
metaforice, pământul nu mai avusese curs pe piața gândirii filosofice”1.
Cu referire la motivațiile heideggeriene și folosindu-ne apoi nouă
pentru discursul despre pictura materistă/matieristă comentăm și observăm că într-o dualitate de sus-jos, de aspirație și de expirație, de înălțare
și de cădere, pământul, de la fizic la metafizic, se oferă ca temei și
temelie chiar dacă această calitate îi este interpretată în defavoarea sa.
Mai observăm desigur, dinspre subiectivitățile mărturisirii, că o pământire,
o colecție de reziduu de combustie energetică aflată ca și agregare
limitardă, oferă ființării șansa raportării/oglindirii și a aflării de sine și
numai prin faptul că se oferă ca suport pentru întemeierea și prezența
umbrei văzută ca urmă și ca raport al faptului că o ființare și o ființă există,
căci altfel ființarea și ființa lăcomite de aspirația și înălțarea către ether,
văzduh și sideral, unde umbra nu-i există/nu le există, riscă să-și devină
confuză cu privire la realitatea ei (a ființei și ființării) de identitate.
„«Pământul» ca termen generic al «închiderii de sine» («das
Sichverschliβen»). În ce sens folosește deci Heidegger termenul de
1

Liiceanu, Gabriel, Om și simbol: interpretări ale simbolului în teoria artei și
filosofia culturii, Editura Humanitas, București, 2005, pp. 314-316
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«pământ» pentru a putea face din el o componentă esențială a operei de
artă? Așa cum, în cazul «lumii», Heidegger precizase din capul locului că
nu e vorba de acel termen cu care operează în mod curent, reprezentarea
comună, la fel, în cazul «pământului» orice înțeles obișnuit trebuie lăsat
deoparte. «Ceea ce spunea acest cuvânt nu trebuie confundat nici cu
reprezentarea unei mase naturale așezate în straturi și nici cu reprezentarea doar astronomică, a unei planete.» [...] La Heidegger pământul se
apropie mai mult de caracterul elementar pe care-l avea la câte un
presocratic, dar și această analogie nu ne poate spune nimic despre
implicarea lui în natura operei de artă, și cu atât mai puțin în conjuncție cu
«lumea». Și totuși, în elementaritatea lui, pământul posedă o proprietate
care-l face să intre în raport de opoziție cu lumea. Această unică proprietate a pământului pe care Heidegger o are în vedere atunci când face din
el element pereche a unei relații decisive – este faptul de a se închide, de
a refuza accesul la sine.1 «Pământul este ceea ce, potrivit esenței sale, se
închide (das sich Verschlieβende)» – Pământul este de fapt termenul
generic pentru orice ființare a cărui mod de a se arăta este închiderea de
sine (deci putem discuta despre ființa ca întăinuire urmând doar să vedem
dacă această închidere în sine devine taină pentru ceilalți sau și chiar
pentru sine – n.n.). «Piatra exercită o apăsare, trădându-și astfel greutatea. Însă în timp ce această greutate mi se livrează ea ne refuză
totodată orice pătrundere în ea însăși. Dacă încercăm să pătrundem roca
spărgând-o, ea nu ne va arăta totuși nicicând deschiderea unei interiorități. Piatra se retrage de îndată în același nepătruns al apăsării sale și în
masivitatea bucăților sale. Dacă încercăm să surprindem în alt fel această
apăsare, așezând piatra pe cântar, atunci greutatea devine o simplă cifră.
Această determinare a pietrei, una foarte exactă poate, rămâne o cifră, în
timp ce apăsarea ei ne scapă încă odată. Culoarea strălucește și nu vrea
decât să strălucească. Dacă o descompunem în unde luminoase,
măsurând-o cu toată priceperea, ea dispare. Ea se arată numai atunci
când nu este scoasă din ascundere și când rămâne ne-explicată.
Pământul face astfel să eșueze orice încercare de pătrundere în el.
Pământul transformă într-un eșec orice încercare de a forța această
pătrundere numai pe calea cifrelor. Chiar dacă această încercare are
aparența dominării și a progresului care iau forma obiectualizării tehnicoștiințifice a naturii, această dominare nu rămâne totuși decât o neputință a
1
Afirmație și întrebare (!+?): să fie iată această închidere în sine promisiunea
și realitatea intangibilă dar acute vidențială a eternei și esențialei taine ce se află
după și de după arhetip. Vom dezvolta comentariile subiective pe această
închidere în sine precum o carosare / înveliș de semn și sens metafizic în spre
discursul și demersul privind raportul dintre subiectul actului artistic – artistul – și
obiectul acestui act – opera de artă.
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voinței. Deschis în lumină, ca fiind el însuși, pământul apare numai acolo
unde el este perceput și păstrat ca acela care, prin esența lui, este
inaccesibil deschiderii, care se retrage în fața oricărui act de deschidere,
păstrându-se deci constant ferecat». Faptul de a fi închis (das
Verschlossensein), închiderea de sine (das Sichverschlieβen), constituie
astfel determinarea esențială a pământului, ființa sa. Această determinare
este în mod limpede indicată prin opoziție cu conceptele de deschidere
care determină ființa lumii: Eröffnung, Sich-Öffnen, Aufgehen. și de
asemenea această determinare este obținută ca auto-afirmare a negativului. Pământul este ieșire din ascuns a ascunderii (Entbergung der
Verbergung), evidențierea a ceea ce nu se evidențiază, scoaterea în prim
plan a ceea ce se retrage în sine, arătarea a ceea ce nu se arată”1. De
altfel iată cum ultima propoziţie a citatului putem să o rostuim prin
aşezarea şi interpretarea în chiar a fi locuţiune de definiţie a picturi
materiste/matieriste, o stare şi un statut de asumare materistă/matieristă.
Pe de altă parte, această secvență de discurs heideggerian, relatată
și translatată de Gabriel Liiceanu ne ajută să punem în discuție următoarele idei cu privire la rezultatul faptei picturii materiste/matieriste: de
regulă pictura materistă/matieristă, după cum subliniam, se arată în
informarea ei ca un suport/așternut analog unei stări de teren/ teritoriu/
peisaj terrian gestionat de starea și agregarea de pământ, pământenire,
pământenaritate, poate chiar țărână. Însă, față de reprezentarea pământului și peisajului în alte secvențe ale direcțiilor și stilurilor de pictură din
acest pământ al picturii materiste/matieriste, nu crește nimic, maxim se
așează ceva pe el (îngăduit). Este o referință, nu știm cât de manifestă,
intuitivă și/sau obligată mnezic și mnemonic din punct de vedere arhetipal
la un pământ promis și nu la promisiunile pământului,un pământpromis
care-șioferătainapentru a neajutadoar la întemeierea promisiunilor conjugate celor pe care le așteptăm de la el și cele ce le așteptăm de la noi.
Este, parafrazându-l pe poetul suprarealist român Virgil Teodorescu, cu
titlul volumului său de poezii Blănurile oceanelor, un pământ fără de
blană.
Însă, derivată dinspre excursul la o trans-pământenire a pământului
(cel temei, temelie și temeinic) propusă de filosofia (incertitudinii, totuși)
lui Heidegger ca și contrapondere la lumea dechisă în care, la rândul ei,
se deschide și se dorește primită și împlinită plenar ființa (chiar cu riscul
disipării ei dez-limitarde), iată, că ni se arată o benefică propunere și
suport de discurs și dezbatere prin legarea „pământului apud Heidegger”
de condițiile generale ale operei de artă (fie la cea simbolică și/sau
mimetică) și punctual cu referire la condițiile și condiționările picturii
1

Idem, pp. 316-318

27

materiste/matieriste. Este partea de discurs heideggerian care leagă
„pământul-taină” rostuit ca și închidere (suport, temei referențial) de
validare prin ofertă/oferta înspre prezenţă/prezentificare a materialității și
materialităților. Să amintim în acest sens faptul că o suprafață și/sau parasuprafață de pictură materistă/matieristă își așează în repertoriul de ofertă
în-simbolizantă pe lângă pasta și pigmentul asociat cu nisip, ghips, chit,
pământ chiar, și bucăți de materialitate mai consistentă marmură, piatră,
sticlă, metal, toate rostuite în alinierea (consemnabilă ca atare) la
discursul heideggerian despre pământul ca „închidere în sine” și ca
„subzistare în sine.”
„Dar dacă pământul este caracteristică – pereche a lumii, contratermenul ei, iar dacă lumea face parte în chip decisiv din natura operei,
unde vom recunoaște în operă în termenii esteticii tradiționale această
caracteristică a închiderii în sine care se anunță ca atare? În ce privință
este opera de artă-pământ? Dacă am putea vorbi în termenii esteticii
tradiționale – dar tocmai acest lucru ni-l interzice gândirea lui Heidegger –
am putea spune că opera de artă este pământ în măsura în care exaltă
latura materială a operei (staff). Însă dacă "pământul" heideggerian a
venit să elimine această determinare tradițională a operei este tocmai
pentru că «materia», «materialul» nu poate surprinde maxima evidențiere
exterioară a elementului care în esența lui ultimă rămâne veșnic ascuns.
Materia, am văzut, este pentru estetica tradițională fie suport, infrastructură (Unterbau), fie un simplu semn (Zeichen) care urmează să estompeze forma semnificantă (Bedentung) cu valoare de suprastrucutră
(Oberbau), ea fiind singura importantă și dominatoare în cadrul operei.
Într-adevăr, a rămâne la nivelul acestui Staff înseamnă a înțelege opera
pe latura ei de uzură. Numai că, în operă, materia nu rămâne niciodată
materie, ea se mistuie – precum în cazul ustensilului – într-o mai înaltă
funcționalitate. În operă, și numai în operă, materia devine pământ, este
adică exaltată, și nu estompată. «Ce-i drept, sculptorul folosește piatra
întocmai cum o face și zidarul. Și totuși, el nu supune piatra uzurii. [...]
Ce-i drept, pictorul folosește și el culorile (Farbstaff), însă în așa fel încât
culoarea (Farbe) să nu fie supusă uzurii, ci, dimpotrivă, să ajungă la
strălucire. [...] Nicăieri în operă nu se manifestă ceva de ordinul materialului brut al operei.»
Însă acest element care în esența lui înseamnă închidere de sine și
ascundere nu poate fi evidențial ca atare decât prin intermediul laturii
mundane a operei. Așa cum lumea nu se poate deschide «sprijinindu-se»
pe pământ, pământul nu se denunță în toată «strălucirea» ascunderii sale
decât cu ajutorul lumii. [...] Așa se face, conchide Heidegger, că atunci
când spunem despre o operă că este «făcută» (hergestellt) din metal,
piatră, lemn, culoare, sunet etc., noi trebuie să înțelegem că opera
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«scoate în prim-plan», «așează în față» ,«pro-pune», – her-stellen –
metalul, piatra, lemn, culoare, sunet etc., deci tot ceea ce se ivește
ascunzându-se pe sine. În acest sens, opera pro-pune pământul.
Natura operei ca dispută între lume și pământ. Natura operei se
rezolvă astfel într-o dublă mișcare: ex-punerea lumii și pro-punerea. Dar
caracterul antagonic al acestei naturi nu rezistă în esența celor două
mișcări, atât ex-punerea cât și propunerea sunt, amândouă, moduri ale
evidențierii. Caracterul antagonic al naturii operei la nivelul opoziției care
se instalează între rezultatele evidențierii și nu la nivelul evidențierii înseși;
ex-punerea lumii evidențiază o deschidere, în timp ce pro-punerea
pământului evidențiază o închidere. Aceste procese sunt perfect simultane și numai în simultaneitatea lor se împlinește ființa operei: «în măsura
în care opera ex-pune (aufstelen) o lume, ea pro-pune (herstellen)
pământul».
Retragerea lumii în ascunsul pământului și scoaterea pământului în
lumina lumii constituie tensiunea permanentă sub care se așează «natura
de operă a operei». Ceea ce se închide este pus în deschis, ceea ce se
deschide este adăpostit în închis. [...] Dar pământul apare; în operă
metalul, piatra, lemnul, sunetul, cuvântul, apar; refuzul și retragerea sunt
ale interiorității, nu ale exteriorităților. Pământul preia astfel, într-o primă
semnificație, toată feeria exteriorității multe care trădează un mister
interior. Acest mister al pământului [...] este adevăratul mister al operei,
singurul mereu actual și diferit de acela în care opera se închide, odată cu
închiderea lumii, în propriul ei trecut. Orice operă mare trebuie să-l facă
pe spectatorul ei să-i simtă sufletul de pământ, cel al metalului, al
lemnului, sufletul sunetului sau al cuvântului. Ceea ce Heidegger aduce
aici, în interpretarea operei, prin «pământ» este trecerea de la opacitatea
materialului și a corporalității la misterul lor. Orice opacitate este o
închidere brutală, este suprafața rezistentă care nu ascunde nimic.
Misterul, în schimb, este o închidere plină de promisiuni de vreme ce în
orice mister se află chemarea unui început de drum. Misterul e locul de
unde orice cunoaștere poate începe, în orice mister există o șansă de
parțială deschidere a lui. Iată de ce, orice corporalitate care participă la
operă își dobândește sufletul ei de pământ, și dinopacă, devine
misterioasă. Și iată de ce prin latura ei de pământ, opera se închide în
propriul ei semn de întrebare și niciodată într-un răspuns definitiv”1.
A treia secvență ce ne-a interesat din exegeza textului heideggerian
făcută de Gabriel Liiceanu dincolo de pământul ca și închidere care
promite taina cerând însă să actăm întru/dintru promisiunea astfel
îngăduită și dăruită, și de punerea în valoare prin transcendere, a
1

Ibidem, pp. 320-324
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reprezentării de materialitate (fizică și metafizică) dinspre promisul
pământului, ajungem la ceea ce observam deja cu privire la pământul ca
în pământenire respectiv cea a termenului, ce-şi asumă starea şi statutul
de temelie şi de temeinic. La Heidegger această invitație și propunere de
raportare și referențialitate se găsește în discursul despre „Pământ și
«adăpostirea»”.
„Însă în operă, pământul nu se manifestă doar ca «închidere de
sine», ca elementul ferecat și impenetrabil al operei. În Ursprung există și
o altă linie de semnificație pe care evoluează acest straniu concept. Am
văzut că natura operei se consumă într-o dublă operație: opera ex-pune
(auf-stellen) o lume și pro-pune (herstellen) pământul. Însă pământul pe
care opera îl evidențiază ca pe cel care se închide joacă totodată rol de
temei, de realitate fermă, pe care opera, deschizând o lume, se sprijină și
se adăpostește. Opera în ansamblul ei, spune Heidegger, se re-pune
(sich zuruckstellen) în pământ. În calitatea lui de loc în care opera se
re-pune, se reașează, se retrage constant, pământul apare ca cel care
adăpostește: das Bergende, «Pământul este locul în care deschiderea
readăpostește (zuruckbergen) ca atare tot ceea ce se deschide. În tot
ceea ce se deschide, pământul apare în chip esențial ca cel care
adăpostește (als das Bergende).» Și: «Locul în care se re-pune opera și
acel ceva care o face să iasă la iveală în această re-punere de sine (în
disem Sich-Zuruckstellen) le-am numit pământ. El este cel care ieșind la
iveală adăpostește (das Hervorkommend-Bergende)». [...] Această a
doua caracteristică a pământului ca adăpostitor – nu mai este dedusă din
examinarea unei proprietăți fizice care devine apoi o proprietate generică
– închiderea în sine -,ci din constatarea unei proprietăți «destinale» pe
care pământul o dobândește în raport cu Dasein-ul. [...] Dacă pământul
este, potrivit interpetării lui Gadamer (H. G. Gadamer, op.cit., p. 117)
«locul din care totul reintră», atunci putem spune, cu fiecare operă în
parte, așa cum repetăm în marginea fiecărui destin uman: din culoare,
lemn, cuvânt, piatră te-ai născut și în culoare, lemn, cuvânt, piatră te vei
întoarce”1.
În referențialitate la ceea ce numește Heidegger „constatarea unei
proprietăți «destinale» pe care pământul o dobândește în raport cu
Dasein-ul” mai adăugăm noi în legătură cu temeiurile și, poate chiar,
evidențele picturii materiste/matieriste, cum că (alături de land-art și
environement-art) aceasta translatează acest raport între pământ și
Dasein aducându-l întru interval vizual, într-un interval ce angajează de la
simulare și simulacru, poate cel mai direct, al închipuirii de chip al
pământului și până la para-oglinda ce permite și provoacă transcenderea
1
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în-gândirii de și întrupământ către duhul lumii, cel al cerutelor și doritelor
înălțări și/sau imersii către deschiderile și închiderile lumii.
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LA ORALIDAD DEL LENGUAJE: ¿QUÉ LUGAR OCUPA
LA PRONUNCIACIÓN EN EL ÁMBITO ELE?
UNA APROXIMACIÓN DIDÁCTICA
Drd. Victor-Emanuel CIUCIUC∗

1. Introducción
La didáctica de la pronunciación cumple un papel muy importante
para el desarrollo de las habilidades comunicativas en el aula de L2/LE.
En la mayoría de los manuales a penas se le presta atención, puesto
que el enfoque predominante, el enfoque comunicativo, considera que la
enseñanza culmina cuando el estudiante es capaz de comunicarse. Otro
problema, específico del nivel fónico, ha sido la hipótesis del periodo
crítico, según la cual, a partir de una determinada edad, los dispositivos
de adquisición se “atrofian”. Actualmente la didáctica de la pronunciación
rechaza tal hipótesis y defiende que se puede enmendar una mala
pronunciación, facilitar la percepción y mejorar la fluidez y la inteligibilidad
de la competencia fónica del aprendiente.
Gracias a los avances que suponen las nuevas tecnologías y el
desarrollo de otros enfoques multidisciplinares, podemos enseñar/
aprender la pronunciación de una forma viable, rentable y relevante.

2. Conceptos generales
La característica inherente del lenguaje humano, exceptuando el de
las personas con discapacidad auditiva, es la oralidad. Esta tiene dos
planos: uno fónico y otro auditivo. El plano fónico se corresponde con la
destreza de la producción y el plano auditivo, con el de la recepción. En
esta dicotomía, la vertiente productiva del habla no puede quedar
relegada a un papel secundario ya que es fundamental para la
interpretación del discurso y la negociación de su sentido.
En el nivel fónico distinguimos el sistema fonético y el sistema
fonológico. El sistema fonético es el conjunto de recursos que una lengua
selecciona de entre distintas propiedades físicas articulatorias y el
sistema fonológico, el conjunto de signos que poseen dichas
∗
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propiedades, las cuales codificamos en nuestra mente para asignar y
distinguir significados.
Una lengua, pues, tiene un inventario propio de sonidos y fonemas,
con las posibles combinaciones y los parámetros articulatorios, acústicos
y auditivos que articulan el sistema. La implicación directa de esta
afirmación es que en una lengua será distintivo lo que para otra no, o lo
será en las ambas.
La primera hipótesis sobre el fenómeno de la interferencia la plantea
la fonología estructuralista. Su planteamiento se centra en los conceptos
de sordera fonológica y criba fonológica: al aprender una L2/LE, el
hablante tiende a conservar su sistema fonológico nativo que funciona
como una criba que pasa los sonidos por un filtro adaptado al mismo
haciéndole padecer una sordera fonológica. De modo que nuestra tarea
debe ser neutralizar dicha sordera a través de ejercicios que faciliten la
percepción y la distinción.
Ahora bien, la pregunta esencial sería, ¿Es el acento nativo sinónimo
de corrección?. El acento del hablante nativo es un concepto abstracto,
ya que en todas las lenguas existen diferentes variedades que
constituyen diferentes modelos de hablante nativo. La sociolingüística
opta por considerar acento nativo lo que la comunidad lingüística estime
socialmente aceptable.
En estos términos, se define el acento extranjero como la (relativa)
carencia de propiedades fónicas y hábitos articulatorios y acústicos en la
pronunciación. Es importante señalar que dicha carencia sólo será
relevante si se da en el plano fonológico.

3. Procedimientos generales
Hay una serie de actividades que el docente puede realizar en el
aula para que los alumnos adquieran un conocimiento procedimental. El
procedimiento tradicional consiste en memorizar y repetir. Si embargo, si
la raíz del error está en la percepción, memorizar no bastará. Otro
método más eficaz es la auto-escucha: el alumno ha de escucharse e
intentar identificar sus propios errores. Por último, para trabajar también
los errores de percepción, se recomiendan los ejercicios de
discriminación, es decir, que el alumno escuche dos sonidos, aprenda a
diferenciarlos e intente imitarlos.
Durante todo el proceso el profesor debe evaluar constantemente y
decidir cómo adaptar sus clases. No todos los errores merecen la misma
atención. Los prioritarios son los que dificultan la comunicación. Ocupan
un puesto secundario los que, aunque delaten como no nativo al
aprendiente, no dificultan el intercambio de información. Podrían
clasificarse en (Mellado, 2012):
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Clase A

Clase B

Clase C

Dificultan la
comunicación

Graves, pero no críticos

Importantes,
pero no serios

Amara/amará

Realización oclusiva
entre vocales

No hacer asimilaciones
nasales

No obstante, lo más importante es que el alumno aprenda a
aprender. El docente debe guiarlo para que pueda identificar qué
aspectos de su pronunciación puede mejorar y cómo trabajarlos de
manera autónoma: hacer ejercicios de movilidad facial, escuchar música
y fijarse en la pronunciación, grabarse periódicamente para analizar su
progreso etc.

4. Conceptos fonético-fonológicos
El Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) establece una
jerarquía de los distintos aspectos fonéticos en función de su importancia,
que se presenta bajo un claro consenso entre los especialistas:
1. Base de articulación general.
2. Aspectos suprasegmentales: sílaba, acento, ritmo, entonación y
tempo.
3. Fonemas vocálicos y consonánticos: alófonos en distribución
complementaria y variantes libres de los distintos fonemas.

4.1. Base de articulación general
Las posibilidades del aparato fonador son universales, mientras que
las bases articulatorias de cada lengua son particulares. Estas crean
unos hábitos que condicionan el desarrollo de los órganos para la
producción de sonidos, lo que limita la capacidad de reconocer y producir
sonidos en una nueva lengua. Para el PCIC, el alumno debe reprogramar
su base articulatoria a lo largo de su proceso de aprendizaje en la L2.
Ese reajuste a gran escala facilitará los cambios a pequeña escala.

4.2. Nivel suprasegmental
El nivel suprasegmental o prosódico se corresponde con los
elementos no lineales y difícilmente inventariables del plano fónico. Se
trata del conjunto de variaciones de la frecuencia fundamental. La suma
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de los diferentes parámetros acústicos da lugar a fenómenos como el
acento, la entonación, el ritmo o el tempo. Estos conceptos se explicarán
en los siguientes apartados.
4.2.1. El acento
Conceptos básicos
Acentuar es establecer el contraste entre sílabas fuertes (tónicas) y
débiles (átonas). Esta diferencia se manifiesta en tono, duración o
intensidad en todas las lenguas. En español se manifiesta mediante
variaciones tonales: las sílabas tónicas suelen ser más largas, más
fuertes y agudas. Su función es agrupar los sonidos en torno a una
palabra.
La acentuación no forma parte de las representaciones del léxico de
los hablantes, sino que realiza mediante reglas de aplicación
inconsciente, por lo que no tiene sentido memorizar. Hay lenguas con
acento fijo, es decir, que el acento ocupa siempre el mismo lugar. Otras
tienen acento variable, que es predecible sólo mediante la fonética.
4.2.2. La sílaba
Conceptos básicos
La sílaba se puede definir como “unidad lingüística cuya realidad
psicológica está clara, pero cuya manifestación fonética no es del todo
evidente” (Rico, 2012:84). Se compone de tres partes: el núcleo, el
ataque y la coda. Su estructura varía mucho de una lengua a otra, por
ejemplo, en español una consonante nunca puede ocupar la posición de
núcleo, mientras que en inglés sí.
En el aprendizaje de la sílaba, es habitual el fenómeno de la
epéntesis, que es la consecuencia de la dificultad para pronunciar
ataques complejos. Los hablantes de lenguas que no cuentan con esta
estructura presentan problemas a la hora de pronunciarlos en una L2 y
producen una vocal de apoyo: Prado→parado.
Procedimientos
Es recomendable que el profesor hable sobre el acento desde el
primer día, desconfíe de la ortografía y evite la extracorrección de
fenómenos que, aunque parezcan del habla vulgar, son parte de la
naturaleza de la lengua. Por ejemplo: cantao en lugar de cantado.
Un posible ejercicio para ayudar a los alumnos a percibir el acento
es diferenciar entre: él vino – el vino.
Por último, para eliminar el problema de la epéntesis se puede
realizar el siguiente ejercicio para que el que los alumnos perciban la
diferencia: Prado – parado.
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4.2.3. La entonación
Conceptos básicos
La entonación se asocia con los movimientos tonales, la frecuencia
fundamental, la intensidad y la duración. La frecuencia fundamental
consiste en el número de vibraciones por segundo de las cuerdas vocales
y se utiliza el herzio como unidad de medida. Está asociado al concepto
subjetivo de tono.
La intensidad se mide en decibelios y se relaciona perceptivamente
con el volumen. La duración, por último, es la extensión en el tiempo de
un sonido o rasgo, se mide en milisegundos.
Procedimientos
Cuando trabajamos la entonación en el aula es importante trabajar
con habla real, no con explicaciones abstractas. Debemos tener en
cuenta que cada lengua tiene una entonación diferente, no debemos dar
nada por sabido.
Una propuesta interesante del profesor Lahoz para ofrecer a los
alumnos un primer contacto con la entonación de la L2 es utilizar la serie
Pingu, en la que los personajes se comunican sin palabras, sólo
mediante la entonación.
Dado que mediante la entonación, transmitimos diferentes
significados, los ejercicios teatrales son muy útiles.
4.2.4. El ritmo
Conceptos básicos
El ritmo es una propiedad intrínseca del habla que se define como la
distribución en el tiempo del acento o la sílaba. Los factores que inciden
en el ritmo son la complejidad de la estructura silábica y la posición
habitual del acento, entre otros.
Procedimientos
Un buen ejercicio para aproximarse al ritmo de la L2 es pedirle al
alumno que imite a los hablantes de dicha L2 hablando su L1. Otro que
propone el profesor Lahoz consiste en sustituir las vocales y consonantes
de una frase por /a/ y /s/ respectivamente. Es decir, la secuencia mis
padres se van se cambiaría por sas sá.sas sa sás.
4.2.5. El tempo
Conceptos básicos
El tempo se identifica con la velocidad de elocución y se mide por el
número de sílabas por segundo. Hemos decidido añadirlo porque en el
contexto de enseñanza de lenguas es un elemento determinante para
percibir el nivel de fluidez. Un tempo rápido denota un buen dominio en la
expresión oral de la L2.
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Procedimientos
Un buen ejercicio para enseñar el tempo podría ser la manipulación
de la voz del hablante mediante el ordenador.
4.3. Nivel segmental
El nivel segmental comprende el conjunto de fonemas, sus contextos
y realizaciones.
Procedimientos
Como habíamos dicho, es importante neutralizar los efectos de la
sordera fonológica. Cualquier ejercicio que facilite la percepción y la
distinción puede ayudar a mejorar la pronunciación de los alumnos, por
ejemplo, distinguir pares mínimos: /gáma/ vs. /káma/; /péso/ vs. /késo/.
Dan muy buen resultado los ejercicios de distinguir pares sonoros y
sordos poniendo la mano en la garganta para detectar la vibración o no
vibración de las cuerdas vocales, por ejemplo, la pronunciación /be/ y /pe/
para percibir la sonoridad.

5. La ortografía y la ortoepía en la pronunciación
La competencia ortográfica es subsidiaria del sistema oral y no es un
reflejo fiel del sistema fonológico. En español, un hablante nativo se
siente más cómodo con su sistema ortográfico: pocas veces se pregunta
cómo se escribe algo que no se conoce.
En el caso de la L2, se introduce el concepto de competencia
ortoépica, complementaria a la ortográfica, como la capacidad de pronunciar correctamente las formas escritas. La ortoepía etimológicamente es el
arte de hablar bien, de acuerdo con un modelo de prestigio social.
Como conclusión, aunque el desarrollo de las competencias
ortográfica y ortoépica se trata de un proceso necesario, no es
recomendable basar nuestra instrucción en el plano de la lengua escrita
para que el alumno aprenda a pronunciar correctamente y a dominar la
comunicación oral.

6. Actitudes docentes
El profesor debe plantearse qué actitudes va a adoptar con respecto
a la lengua y a los alumnos.En primer lugar, es importante decidir con
qué enfoque se va a abordar la cuestión de la norma. Las diferencias en
la pronunciación se dan en diferentes dimensiones: geográfica, social y
situacional.
Sin embargo, cabe destacar una pregunta muy importante¿cuál es la
variedad que debemos emplear? No hay ninguna razón propiamente
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lingüística para considerar algunas variedades mejores que otras. Desde
una perspectiva lingüística, todas son igual de importantes. De modo que
debemos explicar a los alumnos estas variedades (progresivamente,
claro) para que conozcan todas las posibilidades. Hay que dejar claro que
la lengua es heterogénea.
En el trato con los alumnos, el profesor debe tener en cuenta varios
factores que pueden influir en el progreso de su pronunciación. Nuestra
forma de hablar la L1 forma parte de nuestra identidad, lo que explica que
en una L2 nos podamos sentir extraños. También pueden influir factores
individuales (cognitivos o afectivos), por ejemplo, los alumnos rumanos
se avergüenzan de sus errores y se inhiben. Con este tipo de
particularidades, el docente debe trabajar poco a poco.
Como colofón, debemos insistir en que el profesor debe mostrarse
como mediador, no corrector. Debe ser empático y garantizar un buen
ambiente en el aula y seguridad en sus alumnos. No se puede perder de
vista que el objetivo es que su habla sea más comprensible.

7. Conclusión
La didáctica de la pronunciación es un aspecto fundamental en la
enseñanza de segundas lenguas, que debe estar presente en el aula
desde el primer momento.
Se ha demostrado que los métodos más eficaces consisten en la
observación de los errores de percepción, las descripciones y la autoescucha, frente a métodos más tradicionales de repetición y
memorización.
Por último, los profesores de L2 deben tener en cuenta varios
factores a la hora de plantear la clase, como el enfoque que van a
adoptar, la importancia de mostrar en el aula las diferentes variedades de
la lengua que se enseña y, sobre todo, la figura que deben representar en
la clase: los docentes deben actuar más como mediadores y como
incentivos de motivación que como meros correctores.
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GHEORGHE GRIGURCU – POETUL INSURGENT
Drd. Adriana-Mihaela POPESCU∗
Opera scriitorului Gheorghe Grigurcu s-a conturat pe deplin și
pregnant, ilustrând trei genuri sau direcții literare: poezia, critica literară și
proza memorialistă. Ordinea enumerării lor, la fel de importante pentru
creația sa, este cronologică și opțional-auctorială. Se știe că autorul
volumului de debut editorial cu titlul Un trandafir învață matematica s-a
dorit și se consideră și în prezent, în primul rând poet, autor de aforisme
și numai după aceea critic literar și prozator memorialist. Alex Ștefănescu
a sesizat primul că Gheorghe Grigurcu dorește cu ardoare să fie admis și
apreciat ca poet, iar Alexandru George,un alt critic și eseist literar de
prestigiu, postbelic și postdecembrist, să fie evaluat ca prozator. Se pare
că, destul de tardiv, din anul 2016, după o activitate poetică stăruitoare și
prodigioasă, dar, mai ales, după ce a fost laureat, la Botoșani, al
Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, Gheorghe Grigurcu,
redutabilul critic literar, i-a convins și pe confrații mai reticenți și mai
circumspecți că poate fi apreciat și în ipostaza de remarcabil poet
contemporan, postbelic și postdecembrist.
Hebdomadarul național România literară, numărul 16 din 12 aprilie
2019, al cărui director este academicianul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, a publicat lista canonică a celor
100 de poeți români din 100 de ani,1918-2018, printre care apare și
scriitorul Gheorghe Grigurcu, alăturându-i-se numelui anul 1968, când a
debutat editorial, ca poet din al doilea val șaizecist cu volumul Un trandafir
învață matematica. Din aceeași sursă publicistică documentară, revista
România literară, constatăm că, în faimosul deceniu al anilor '60 din
secolul XX, au debutat editorial douăzeci și șase de poeți reprezentativi:
Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Constanța Buzea, Ion (Ioan) Alexandru,
Marin Sorescu, Ana Blandiana, Constantin Abăluță, Gabriela Melinescu,
Adrian Păunescu, Nicolae Prelipceanu, Leonid Dimov, Ion Pop, Ovidiu
Genaru, Mircea Ciobanu, Dan Laurențiu, Ileana Mălăncioiu, Nora Iuga,
Virgil Mazilescu, Mircea Ivănescu, Angela Marinescu, lipsind numele
regretatului Ilie Constantin, italienist, fugit din anul 1973 la Roma și de
acolo la Paris, debutant editorial, din același an, 1960, cu Nichita
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Stănescu, ca autor al volumului de poezii cu titlul sugestiv Vântul cutreieră
apele.
Cert este faptul că poetul Gheorghe Grigurcu s-a lansat editorial
înaintea criticului literar cu același nume, iar creația sa în versuri s-a
desfășurat de-a lungul a peste șase decenii, între anii 1955 și 2020. El s-a
afirmat și s-a impus cu tenacitatea insurgentă a criticului literar care l-a
pus în penumbră pe poetul volumului cu titlul Contemplații, în prezent
fiind autorul celor trei antologii însumând peste două mii de pagini,
prefațate de renumiții teoreticieni, critici și istorici literari, ca Mircea Martin
și Ion Pop și de poetul craiovean Nicolae Coande. Cu totul remarcabilă
este și cartea antologică impunătoare, cu peste șase sute de pagini, în
care sunt selectate poeme din cincisprezece volume grigurciene, apărută
în anul 2004 la Editura Vinea din București, Colecția Ediții definitive,
coordonată de poetul Nicolae Țone și prefațată de criticul Al. Cistelecan.
Dezamăgit și revoltat, în obsedantul și aberantul deceniu 19501960, de maculatura literaturii proletcultiste și realist- socialiste, obedientoportuniste, tânărul scriitor Gheorghe Grigurcu i-a detestat pe mulți
dintre veleitarii ariviști, absolvenți ai Școlii de Literatură Mihai Eminescu,
sfidată cu ironie și sarcasm prin metafora depreciativă fabrica de poeți.
Este de admirat tenacitatea și demnitatea cu care poetul Gheorghe
Grigurcu, marginalizat în Amarul Târg gorjean, a izbutit să-și întregească
opera sa tridimensională cu versuri, cu cronici și eseuri din domeniul
criticii literare și cu specii ale creației prozastice memorialiste.
Apartenența lui Gheorghe Grigurcu, prin data nașterii, la generosul
deceniu interbelic, 1930-1940, este acum, biobibliografic, la cele peste opt
decenii ale vieții sale, pe măsura valorică a confraților, a poeților Mircea și
Cezar Ivănescu, Petre Stoica, Aurel Rău, Ion Horea, Constantin Abăluță,
Florin Mugur, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Nicolae Labiș, Ilie
Constnatin, Cezar Baltag, Emil Brumaru, Ileana Mălăncioiu, Nicolae
Dragoș, a prozatorilor Fănuș Neagu, Alexandru Ivasiuc, Ion Băieșu,
Nicolae Breaban, D. R. Popescu, Bujor Nedelcovici, Paul Goma, Dumitru
Țepeneag, Augustin Buzura, George Bălăiță, Sorin Titel și a criticilor,
istoricilor și eseiștilor literari Eugen Simion, Matei Călinescu, Livius
Ciocârlie, Gabriel Dimisianu, Valeriu Cristea, Nicolae Manolescu, Mircea
Martin, Mihai Zamfir, Virgil Nemoianu, C. Stănescu, constituind lotul
numeros de veritabili scriitori contemporani, postbelici și postdecembriști.
Din păcate, dramaturgi remarcabili, născuți în același deceniu patru al
secolului XX, nu sunt decât Fănuș Neagu și D. R. Popescu, mult mai
cunoscuți ca prozatori, și Ion Băieșu, remarcat, din comunism, ca impresionant dramaturg, comediograf și prozator. Observația noastră nu este
deloc superfluă, încât am putea afirma că acest deceniu, 1930-1940, se
impune, într-o viziune literară retrospectivă, ca primul între egali, într-o
imaginară competiție, cu celelalte nouă decenii ale secolului XX.
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Lotul acestor importanți scriitori, destul de numeros, poate fi sporit
cu nume noi, omisiunile fiind scuzabile într-un asemenea exercițiu
enumerativ de amploare. Se mai poate sesiza și constata că toți criticii și
eseiștii literari enumerați îi concurează cu șanse egale pe mai toți poeții și
prozatorii din același deceniu. În acest sens, numele scriitorului Gheorghe
Grigurcu apare, rezonabil, pe două liste canonice, a poeților și a criticilor,
istoricilor și eseiștilor literari reprezentativi din secolul României Mari, la
centenarul 1918-2018. Regretăm, în același timp, că scriitorul Gheorge
Grigurcu nu apare, cu cele patru volume de Jurnal și pe lista canonică a
autorilor cu 100 de cărți de proză. De observat și de remarcat este faptul
că, după anul 2016, Gheorghe Grigurcu se situează, în sfârșit, printre
criticii, istoricii și eseistii literari contemporani care pot fi considerați ca
remarcabili poeți, după ce un juriu prestigios i-a conferit Premiul Național
de Poezie Mihai Eminescu, în orașul natal al poetului national și universal.
Când se ivește în dezbatere teoretică dualitatea poet și critic, creație
poetică și critică literară, trebuie să pornim și să recapitulăm cu atenție și
exigență, cu deplină capacitate de receptare, interpretare și evaluare, teza
maioresciană din celebrul articol Poeți și critici, apărut în anul 1885, în
revista junimistă Convorbiri literare. La începtul acestui articol de teorie și
de critică literară, Titu Maiorescu postula enunțuri teoretice cu o valabilitate prelungită: Criticul este din fire transparent, artistul este din fire
refractar. Esența criticului este de a fi flexibil la impresiile poeților. Esența
poetului este de a fi inflexibil la propria sa impresie. De aceea, criticul
trebuie să fie mai ales nepărtinitor; artistul nu poate fi decât părtinitor.1
Conjuncția coordonatoare copulativă cu care Titu Maiorescu leagă cele
două noțiuni din titlul articolului Poeți și critici a trecut mai mult ca
inobservabilă sau a fost de-a dreptul ignorată de literații contemporani ai
marelui critic, spre sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. În
articolul maiorescian cuvintele poeți și critici au într-adevăr aceeași funcție
… artistică, fiind artiști și critici, adică scriitori, oarecum diferiți, după
genurile literare pe care le ilustrează. Funcțiile lor sunt prevalent-artistice,
atât pentru artistul cuvântului, adică pentru poet și apoi pentru critic/
exeget/ hermeneut/ evaluator al creației literare a poetului, ca artist al
cuvântului, chiar dacă, primii, artiștii/ poeții, sunt din fire refractari/ opaci la
impactul cu creația lor poetică, iar criticii sunt, tot din fire, transparenți,
activitatea lor critică trebuind să fie accesibilă. Cu terminologia literară de
azi, am putea să acceptăm adevărul că artistul, poetul este esențialmente
refractar, inflexibil, deci conotativ, stilistic vorbind, iar criticul este
denotativ, transparent, neutru, obiectiv și nepărtinitor.
1

Titu Maiorescu, Critice, Editura Minerva, București, 1984, p. 485.
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Revizuirea posterității critice maioresciene din vremea noastră, cea
din tranziția postdecembristă, ar trebui să se prevaleze de raporturile
copulative, de coexistență și de esență a poeților cu criticii literari, ca
scriitori, și să pună pe plan alternativ, nu secundar, raporturile adversative
ori disjunctive. Înainte de a pune punct acestei prelungite digresiuni
lingvistic – terminologice, suntem tentați să admitem, oarecum ludic,
adevărul că scriitorul Gheorghe Grigurcu este, din fire, un important poet
și critic literar al contemporaneității noastre postbelice și postdecembriste,
demn de orice listă canonică, de azi și de mâine. Cele trei fețe/ fațete sau
laturi, evident triunghiulare, pentru insurgența operei grigurciene, poezia,
critica literară și proza memorialistă, se dovedesc și acum a fi demne de
cele trei liste canonice apărute în trei numere diferite ale revistei România
literară din anii 2019 și 2020.
Ctitorul criticii noastre cultural-literare, Titu Maiorescu, nu s-a gândit
că posteritatea lui critică din mileniul III și din secolul XXI va amenda titlul
tezei sale despre Poeți și critici, peste timp, ca fiind expus caducității. In
prezentul tranziției noastre postdecembriste mai toți criticii literari acceptă
acest amendament discutabil. Gheorghe Grigurcu insuși se referă într-un
eseu publicistic la incompatibilitatea dintre poet și critic, ca fiind unadintre
puținele teze devenite caduce ale lui Titu Maiorescu1, admițând că
eventualitatea unei adversități sau disjuncții dintre poezie și critică a fost
clarificată sub pana lui Eugen Lovinescu și sub cea a lui G. Călinescu.
Mai ales cel din urmă, G. Călinescu, divinul și hulitul critic literar postbelic,
a abordat cu capacitatea și sagacitatea lui de asociere și disociere,
expresive și inconfundabile, posibilitatea unei fuziuni sugestive, deoarece
între critică și creație nu există o deosebire de esență, ci numai una de
proces; un autor poate face critică și un critic artă, cu condiția ca unul să
aibă simț critic și celălalt talent2. Cu alte cuvinte, un autor, adică un poet,
poate face critică dacă este înzestrat cu spirit critic, cultivat și exersat cu
tenacitate, iar un critic poate să creeze poezie numai dacă perseverează
cu talent. Gheorghe Grigurcu este, realmente și esențialmente, poet și
critic, cu dublu sens, lovinescian și călinescian. El este un poet cu mult
simț critic și un critic literar cu talent incontestabil, mai ales pentru genul
poeziei.
Interesantă este și afinitatea de domeniul istoriei criticii literare, pe
care Șerban Cioculescu o lansa, anticipativ, apropiindu-l pe Gheorghe
Grigurcu de G. Călinescu. Într-o epistolă în stil mai degrabă amical și
didactic-moralizator, decât convențional-protocolar, Șerban Cioculescu se
adresa și se confesa lui Gheorghe Grigurcu, fără umor, dar cu oarecare
1
Gheorghe Grigurcu, O provocare adresată destinului. Convorbiri cu Dora
Pavel, Editura Pleiade, Satu Mare, 2009, p. 125
2
Ibidem
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ironie, ca un mentor prob, la vârsta senectuții: ți-am citit cartea. Ești
ultimul și cel mai fidel călinescian. Sunt măgulit că ești totodată critic al
actualității și arheolog, nedesconsiderând fosilele1, mai pe înțeles spus, al
operelor scriitorilor contemporani, postbelici, aflați sub communism, dar și
al fosilelor, adică al scriitorilor din trecut, al clasicilor. Criticul și istoricul
literar Șerban Cioculescu s-a stins din viață după cele două epistole
adresate mult mai tânărului confrate Gheorghe Grigurcu, neștiind că
acesta se va manifesta oarecum infidel față de G. Călinescu, revizuindu-i,
în perioada postdecembristă, unele opinii critice, blamându-i îndeosebi
compromisurile politice și morale, unele momente și atitudini de conformism, manifestate sub regimul totalitarist comunist.
Înainte de a mărturisi, sub forma unor confesiuni programatice,
propensiunea și pasiunea pentru poezie, Gheorghe Grigurcu divulgă
Dorei Pavel preocuparea sisifică pentru scrisul literar, în general: Scrisul a
devenit a doua mea natură. Absența scrisului îmi creează un gol insuportbail, un simțământ torturant de inutilitate2. Fără preocuparea permanentă și persistentă, sacrificială și funciară, de a scrie, existența apare
poetului și criticului Gheorghe Grigurcu ca lipsită de orizont, ca un
nonsens, iar el, ca un Sisif deposedat de bolovanul lui3.
Gheorghe Grigurcu face și alte destăinuiri memorialistice demne de
pana unui prozator autentic de tip ionic, dar disipat în fapte și întâmplări
cotidiene concrete potrivite unui roman doric și ionic, niciodată corintic,
autorul confesându-se în mod logic și analitic, cu lucidate maximă, fără
tentații bizare și absurde, sau reminiscențe urmuziene. Din debitul lent,
dar abundant al confesiunilor, deducem o cronologie și o ierarhizare a
scrisului literar grigurcian, ca fiind a doua natură a vieții sale.
Incitat de imaginația lui prodigioasă, ca autor de versuri și de fișe de
memorialist, Gheorghe Grigurcu se vede citat la Judecata de Apoi a
literaților, după ce a fost, evident, în plan imaginar, achitat la instanța
pământeană a contemporanilor. În fața instanței divine, mărturisește
aspirația de a obține o sentință dreaptă, nădăjduind să fie sancționat cu
precădere ca poet4, deoarece preocuparea tenace a lirismului inițial a
căpătat proporții nebănuite.
Puțini scriitori români au izbutit să dezvăluie până acum, prin creația
lor, cu asemenea franchețe și expresivitate, predispoziția inconfundabilă a
autoironiei confesive. Întreaga proză memorialistă grigurciană, surprin1
Șerban Cioculescu, Unsprezece epistole către Gheorghe Grigurcu, Editura
Revers, Craiova, 2019, p. 11
2
Gheorghe Grigurcu, O provocare adresată destinului.Convorbiri cu Dora
Pavel, Editura Pleiade, Satu Mare, 2009, pp. 41-44
3
Idem, p. 45
4
Idem, p. 59
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zătoare și inedită, prin amploare și valoare, în contextual similar al acestui
domeniu de creație literară, cucerește cititorii prin arta confesiunii și a
autoportretului. Totodată, poetul și criticul Gheorghe Grigurcu se confesează cititorilor avizați, exegeților și criticilor literari ispitiți să abordeze
personalitatea și opera lui, oferindu-le posibilitatea și facilitându-le căile și
mijloacele prin care să se apropie și să pătrundă într-un asemenea
univers literar de-a dreptul miraculous.
Am început cu poezia și o slujesc până azi, cu emoția unei împliniri
caracteristice, neegalată poate decât de formula apoftegmatică și de
jurnal1 ne comunică, sincer și accesibil, scriitorul Gheorghe Grigurcu,
sugerându-ne chiar și o cronologie și o ierarhizare, subiectiv-preferențiale
pentru opera sa. Poezia i-a devenit o îndeletnicire pentru toată viața,
cultivând-o cu travaliul artistic al unui veritabil artist al cuvântului,
Gheorghe Grigurcu meditează asupra poeziei cu emoția unei împliniri
supreme, egalabilă, probabil, doar de aforisme și de Jurnal.
Impresionantă și cu totul inedită este această amintire a unui mister
halucinant, anticipând în mod fabulous însuși actul creației poetice.
Gheorghe Grigurcu resimte parcă intensitatea senzației primordiale de
poezie, care s-a declanșat și s-a menținut cu intensitate de-a lungul celor
aproape șapte decenii ale creației sale. Senzorial, poezia lui Gheorghe
Grigurcu s-a născut simultan cu copleșitoarea lumină solară a primelor
zile ale ivirii sale pe lume. Lumina dintâi, blagiană, primordială, l-a
îndreptat, la tinerețe, spre omul providențial din Lancrăm, prezență și
permanență cardinală pentru existența și opera sa.
În câteva Însemnări de poet, Gheorghe Grigurcu mărturisește
tranșant: n-aș fi dorit să fi scris decât poezie și aforisme, aforismele
reprezentând cel mai apropiat reflex al poeziei în cugetare, apoi am
început cu versurile la anii fragezi, mânat de o atracție pe care nici școala,
nici vreun alt îndemn n-ar fi putut-o explica și am continuat, până la anii
prezenți, în temeiul aceleiași atracții neistovite2. De subliniat este preocuparea patetică și persuasivă cu care memorialistul se adresează cititorilor,
inclusiv confraților literari, spre a le oferi o ierarhizare a preferințelor sale
pentru anumite genuri și specii din domeniul creației literare personale.
Evidențiem, totodată, pasiunea cu care Gheorghe Grigurcu, pornind de la
acest titlu memorialistic, mărturisește și sporește, blagian, alte mistere/
taine legate de laboratorul lui de creație, aflat și acum într-un continuu
climat de efervescență, concretizat prin colaborările sale cu poezii,
aforisme și fișe de memorialist în reviste ale Uniunii Scriitorilor din
1

Ibidem
Gheorghe Grigurcu, Însemnări de poet, în volumul Un trandafir învață
matematica, Colecția Ediții definitive, Scriitori români contemporani, Editura Vinea,
București, pag. 13
2
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România, precum România literară și Ramuri sau Acolada din Satu Mare,
Confesiuni sau Caietele columna din Amarul Târg.
Este bine că scriitorul Gheorghe Grigurcu nu s-a limitat să scrie
numai poezie și aforisme, deoarece, fără critica sa literară, fără proza
memorialistă, incluzând și actualul Jurnal, I, II, III, IV, opera lui și literatura
română, în ansamblul ei, ar fi rămas mai sărace. În altă ordine de idei,
considerăm că poezia reprezintă, în creaația sa literară, genul primordial,
iar aforismele compun o specie literară a genului prozei lapidare de idei.
În lirica lui Lucian Blaga, aforismele reprezintă, integral, reflexe ale
versurilor din volumul Poemele luminii și din celelalte volume interbelice,
prin imaginile revelatorii ale cugetării filosofice, sporind cu lumina/ iubirea
sa misterele ce învăluie corola de minuni a lumii. Gheorghe Grigurcu,
spre deosebire de idolul lui literar ardelean, nu a alternat cărțile de poezie
cu aforismele care au fost cultivate mai târziu, în perioada literară
postdecembristă. Mihai Eminescu, înaintea lui Lucian Blaga și a lui
Gheorghe Grigurcu, a izbutit să ne lase moștenire geniale arte poetice cu
titluri date de enunțuri sugestive, precum Eu nu cred nici în Iehova.
Lucian Blaga a preluat această tradiție, cu poemul preliminar Eu nu
strivesc corola de minuni a lumii care deschide volumul de debut Poemele
luminii din anul 1919, iar Gheorghe Grigurcu se afirmă ca debutant
editorial, după aproape o jumătate de secol XX, în anul 1968, cu volumul
care poartă un titlu insolit, neoavangardist, chiar în deceniul faimoasei
generații șaizeciste, Un trandafir învață matematica.
Titlurile acestor arte poetice prezentate anterior vădesc, prin ele
însele, atitudinile insurgente ale poeților Mihai Eminescu, Lucian Blaga și
Gheorghe Grigurcu. Evident, insurgența lor social, politică, morală și
literar-artistică s-a manifestat cu modalități și grade diferite, față de lumi
diferite. În viața lui scurtă și nefericită, Mihai Eminescu și-a reliefat
insurgența față de societatea românească din a doua jumătate a secolului XIX, dintre anii 1866 și 1883, în doar șaptesprezece ani, când a
conceput și a edificat templul operei sale inestimabile. Lucian Blaga și
Gheorghe Grigurcu au intrat în impact cu regimul totalitarist communist
din perioada postbelică. Gheorghe Grigurcu și-a manifestat insurgența
anticomunistă încă din adolescență, prin dezacordul cu învățământul de la
fabrica de poeți din București și prin vizita nepermisă a poetului Tudor
Arghezi, la Mărțișor, apoi, prin întâlnirile și convorbirile confidențiale cu
Lucian Blaga ostracizat la Biblioteca Universității din Cluj, până la
stingerea sa din viață, la data de 6 mai 1961. De precizat este faptul că
scriitorul Gheorghe Grigurcu a fost și s-a menținut pe poziții politice,
morale și literare insurgente, anticomuniste vreme de aproape șapte
decenii, ca un spirit creator longeviv, demn și exemplar.
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Cu un cuprinzător și aprofundat orizont cultural-literar, scriitorul
Gheorghe Grigurcu s-a afirmat și s-a impus acum, în perioada deceniilor
postdecembriste, prin probitatea conștiinței sale politice, morale și literare.
Este firesc ca în sfera conștiinței unui asemenea scriitor precum
Gheorghe Grigurcu să fie prevalente și să se evidențieze elementele și
componentele teoriei, criticii și istoriei literare. Cele de teorie literară sunt,
în primul rând, de factură eseistică și, adeseori, aforistică. Nu ni se pare
fortuită și exagerată propensiunea preferențială pe care o ilustrează și în
prezent scriitorul Gheorghe Grigurcu pentru critica eseistică și pentru
aforisme. El nu este însă un teoretician literar, ferm conturat în creația lui
literară de prestigiul ori cu faima lui Ștefan Augustin Doinaș, Matei
Călinescu și Ion Pop. Gheorghe Grigurcu însuși nu a dorit să fie
considerat un teoretician și nici un istoric literar, pasionat de aceste ramuri
ale științei literaturii, precum faimoșii Matei Călinescu și Ion Pop, ori
Nicolae Manolescu și Mihai Zamfir, apoi Alex Ștefănescu și Marian Popa.
Imboldul funciar pe care poezia, ca act creativ, hermeneutic și critic, îl
exercită necontenit asupra scriitorului Gheorghe Grigurcu se sublimează
în câteva definiții, unele realizate cu enunțuri eliptice, lapidare, vădit
aforistice: Poezia- o stare limită a omului ce nu mai poate rămâne om;
Poezia: o tentativă eșuată de-a ne identifica cu Dumnezeu; Poezia e o
neputință de realizare absolută; Poezia: o adâncime care ucide suprafața
cu scopul de a-și însuși pielea ei; orice creație autentică e un contract cu
transcendența1. Și, în sfârșit, două enunțuri aforistice memorabile referitoare la condiția Poetului: Poetul e un Narcis care ajunge a se chinui pe
sine; poetul acordă nefericirii o stranie nuanță de fericire2.
După lectura și relectura acestor citate cu definiții succinte date
poeziei și poetului de către Gheorghe Grigurcu, rezumăm un comentariu
exegetic spontan și coerent. Poezia este, cu adevărat, o stare limită a
unor rare ființe umane înzestrate cu dorința și puterea de autodepășire,
sensul acestei autodepășiri orientând-o spre imperiul seducător și nobil al
creației poetice. Nu totdeauna poeții veritabili eșuează prin tentativa lor
luciferică și adamică de a se apropia și identifica cu Dumnezeu. Aspirația
apropierii spre identificare cu divinitatea rămâne, prin esența ei, o
tentativă a poeților de a accede la valori absolute. Emirul din Bagdad, din
poezia Noaptea de decemvrie macedonskiană, aspiră, fără să eșueze, să
ajungă, străbătând deșertul ostil al existenței umane, la cetatea sfântă
Meca, atras irezistibil, tragic și sublim de lumina ei fascinantă. Luceafărul/
Hyperion, personajul alegoric eminescian renunță, nemuritor și rece, la
iubirea imposibilă pentru preafrumoasa pământeană, fată de împărat. Să
1
Gheorghe Grigurcu, Un trandafir învață matematica, Colecția Ediții
definitive, Scriitori români contemporani, Editura Vinea, București, pag. 14-17, 18
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nu-l uităm nici pe Tudor Arghezi, alt titan al poeziei noastre, care într-un
Psalm l-a definit pe Dumnezeu ca fiind visul meu din toate cel frumos
sau, umanizându-l, și-a trădat, cu impudoarea oximoronică din versul final
al altui Psalm, Vreau să te pipăi și să urlu: este!1.
Pentru poeții autentici, geniali poezia rămâne o neputință de realizare
absolută, o iluzorie identificare cu Dumnezeu, ca întruchipare, a idealului
estetic absolut intangibil. Incitantă și impresionantă este și acea definire
aforistică a poeziei ca profunzime/ adâncime prin care ucide suprafața,
realitatea aparentă și efemeră, cu scopul de a-și însuși pielea ei, prin
superbă transigurare artistică. Prin acest eliptic enunț, programatic, aforistic și asertoric, reliefând cu concretețea imaginii cugetarea silogistică,
Gheorghe Grigurcu, face posibilă similitudinea cu celebrele versuri din
Testament de Tudor Arghezi: Din bube, mucegaiuri și noroi/ Iscat-am
frumuseți și prețuri noi2. Este o afinitate de crez poetic, mai mult și
esențialmente de domeniul viziunii asupra realului/ existentului, decât de
natură stilistică.
Poetul Gheorghe Grigurcu, prin excelență atipic, nu a fost și rămas
niciodată tributar înaintașilor pe care nu i-a idolatrizat, gândindu-ne la
Arghezi și Blaga, nici confraților șaizeciști, șaptezeciști, optzeciști pe care
i-a citit și abordat cu spirit critic echilibrat, cu revizuiri critice rezonabile,
fără ironii ori sarcasme exagerate. Așadar, poezia lui Gheorghe Grigurcu
sugerează, în spirit neomodernist, original, doar posibilitatea de asocieri
și disocieri critice comparative, cu precursorii și contemporanii. De aceea,
poezia sa i-a pus în dificultate pe unii contemporani mai incomprehensivi
să o recepteze și să o evalueze cu promptitudine, într-un mod cât mai
judicios și verosimil. Gheorghe Grigurcu crede în posibilitatea poeziei
autentice, durabile din punct de vedere estetic, de a deveni pentru poetul
adevărat, un contract cu transendența, prin care poate depăși natura,
condiția lui existențială obișnuită, comună. Prin acel contract cu transcendența, ființa umană, în ipostaza supremă a poetului, se poate apropia de
Dumnezeu, până la identificare.
În fața divinității, ca prezență și absență a adorației psalmice,
Gheorghe Grigurcu nu cunoaște, nu trăiește și nu manifestă stări raționale
și afective de exaltare sau de prosternare. Asemenea stări de crize
culminante nu sunt truvabile în poezia sa, ci discutabile când ne referim la
eul absolut, cioranian, al poetului, atunci când afirmă aforistic și expresiv
că poetul este un Narcis care ajunge a se chinui pe sine. Nicolae Coande,
un remarcabil poet contemporan asemenea unor confrați incluși pe lista
1
2
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canonică a poeților și a criticilor de azi, intitulează prefața la antologia
poemelor lui Gheorghe Grigurcu, considerându-l un anti-Narcis1.
Ne vom referi și noi la această ipoteză hermeneutică estimabilă a
personalității și operei miraculoase și mitice a lui Gheorghe Grigurcu, fără
vanitatea sau pretenția elucidării narcisismului sau anti-narcisismului
acestui scriitor insurgent, controversabil, cu alte cuvinte, fără a-l mitiza ori
demitiza. Găsim răspunsul acestei ipoteze exegetice în chiar al doilea
superb aforism pe care-l repetăm cu toată sugacitatea și expresivitatea
lui: Poetul acordă nefericirii o stranie nuanță de fericire2.
Rezultă clar și convingător din considerațiile aforistice ale lui
Gheorghe Grigurcu inspirate de menirea poeziei și de condiția poetului în
confruntarea dionisiacă sau apolinică, socială, politică, morală și
spirituală, cu timpul și spațiul lor existențial că nu este teoretician, nici
istoric literar, ci un critic literar, neîntrecut ca artist al cuvântului. El este
însă un profund cunoscător al culturii, artei și literaturii naționale și
universale încât toată proza lui apoftegmatică și memorialistă abundă și
încântă prin opinii personale și prin citate din marii scriitori, începând cu
Homer, din mari teoreticieni literari și poeți ca Edgar Allan Poe, Erza
Pound, Charles Baudelaire, Paul Valery, Stephane Mallarme, Hugo
Friedrich și Paul Ricoeur, din filosofi ca Platon, Aristotel, Descartes,
Hegel, Immanuel Kant sau Schopenhauer. Pentru el, terapeutic, poezia
apare ca o patimă mântuitoare, ca o paradoxală sănătate de dincolo de
lume, emanată din transcendent de acea omniprezentă și misterioasă
oblăduire a divinității.
De-a dreptul ingenios se dovedește a fi Gheorghe Grigurcu atunci
când răspunde succint la o posibilă întrebare referitoare la funcția
soteriologică a poeziei: în măsura în care percepem poezia ca revelație
specifică, distilare a trăirii în vederea obținerii unei transcendențe care
n-ar putea fi decât de natură sacrală (…) Evadarea din lume în spațiul
poeziei e o evadare în esența prin sine mântuitoare3. InMarele dicționar
de neologisme,substantivul feminin soteriologie denumește un capitol al
dogmaticii creștine, care tratează despre mântuirea prin jertfe benevole4.
Poezia poate avea și o funcție soteriologică, dacă o receptăm și o trăim
ca revelație specifică, cu alte cuvinte, într-un mod lirico-filosofic blagian,
1
Gheorghe Grigurcu, Oglinda văzduhului, Colecția Opera Omnia, Poezie
contemporană, Editura Tipo Moldova, Iași, 2012, p. 5
2
Gheorghe Grigurcu, Un trandafir învață matematica, Colecția Ediții definitive, Scriitori români contemporani, Editura Vinea, București, pp. 14-17,18
3
Gheorghe Grigurcu, Însemnări de poet, în volumul Un trandafir învață
matematica, Colecția Ediții definitive, Scriitori români contemporani, Editura Vinea,
București, pag. 15
4
Florin Marcu, Marele dicționar, Ediția a IX-a, p. 875
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prin cunoaștere luciferică și cu metafore revelatorii. Numai astfel, prin
distilare și intensificare expresionistă a trăirii contemplative putem obține
transcendența sacrală a celui sfânt mister, sugerat programatic de Lucian
Blaga, evadarea din lume în spațiul poeziei, fiind prin sine mântuitoare.
Afinitatea electivă a lui Gheorghe Grigurcu cu poetul, dramaturgul și
filosoful ardelean, Lucian Blaga, s-a extins și s-a aprofundat, devenind o
permanență și persistență pentru personalitatea și opera acestui scriitor
longeviv, de-a lungul unui interval de timp de peste șase decenii. În opera
lui Gheorghe Grigurcu, mai ales în poezia sa, funcția soteriologică se
manifestă în mod iconoclast sau insurgent, prin fuziunea consecventă și
durabilă estetic dintre narcisismul masochist al unor jertfe benevole prin
care se obține mântuirea și o doză de mesianism sacral, ambele atitudini
sau stări interioare fiind încercate cu demnitatea exemplară a existenței
sale octogenare. Întreaga operă grigurciană vibrează astfel cu acorduri
congruente de fior metafizic și religios.
Multitudinea de informații, observații și considerații pe care scriitorul
Gheorghe Grigurcu ni le oferă cu generozitate în ampla lui proză memorialistă (fișe de memorialist, dialoguri, convorbiri, interviuri, aforisme și
Jurnal I-II-III-IV) se remarcă prin tonuri și accente confesive și contemplative ale unui autor dotat cu vocația prozei introspective, pe care și-o
refuză cu motive abstinente. Avem, în posibila lui proză, de-a face cu
modestia poetului și criticului literar Gheorghe Grigurcu, refractar vanității
stilistice a teoreticianului și istoricului literar. De aceea, aceste subtile
observații și considerații devin realmente revelatorii, prin amploarea și
profunzimea lor, facilitându-ne pătrunderea în universul poeziei lui
Gheorghe Grigurcu, exegeza și evaluarea critică a acestui gen literar,
veritabil și durabil, pe care acest autor l-a cultivat cu tenacitate și talent
vreme de peste șase decenii.
Deși a mărturisit dificultatea de a stabili și de a lămuri momentul în
care se ivește poezia în ființa unui autor, Gheorghe Grigurcu a meditat și
s-a confesat adeseori asupra condiției poetului și asupra menirii creației
sale în versuri. Este de-a dreptul miraculoasă acea primă senzație de
poezie pe care a trăit-o nu viitorul poet, ci ființa lui, la cele două zile după
naștere, prin contactul cu lumina, cu dumnezeiasca, copleșitoarea lumină
solară. Este, de asemenea, miraculos cum firavele lui mădulare au
menținut acea senzație de poezie, care s-a metamorfozat, peste timp,
într-o primă amintire capitală, perpetuată din copilărie, prin adolescență,
până la tinerețe și maturitate, chiar peste pragul anilor de senectute ai
memorialistului. Dacă cea dintâi senzație de poezie s-a ivit într-un
moment biologic și biografic aproape incredibil de prematur, prima
manifestare a viitorului critic literar se va produce cu o relativă întârziere,
dar la fel de miraculos și de incredibil, la vârsta fragedă de doi-trei ani.
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Memorialistul Gheorghe Grigurcu este exaltat, atunci când retrăiește, la
senectute, cea dintâi senzație de poezie, dramatizând cu reacție critică,
atunci când se adresează bunicii și observă că o doamnă simandicoasă
din parcul orașului basarabean Soroca, seamănă cu un câine1. Destul de
timpuriu, Gheorghe Grigurcu a trăit, aproape simultan și simbiotic, în
ordine, senzația de poezie și de critică literară.
Trei ar fi momentele de afirmare publicistică a vocației și talentului de
poet al scriitorului Gheorghe Grigurcu, marcate de anii 1952, 1956 și 1958
din acel obsedant și aberant deceniul proletcultist și realist socialist. În
1952, la vârsta de șaisprezece ani, Gheorghe Grigurcu publicase versuri
în ziarul Crișana. La Oradea, după școala primară, începută la Soroca în
anul 1943, și continuată la Târgu-Jiu, apoi la Peșteana Jiu frecventând
cele trei clase gimnaziale, pe atunci elementare, între anii 1947-1950,
studiile liceale le-a freceventat la Școala Medie de Băieți Emanoil Gojdu.
În studiul cu elemente biografice și exegetice intitulat Gheorghe
Grigurcu și imperativul moral al literaturii, profesorul universitar și criticul
literar Mircea Popa apreciază cu reală pertinență efervescența creativității
literare, de avânt a creației poetice cu care adolescentul Gheorghe
Grigurcu se manifesta, publicistic, ca elev de liceu și ca student:
Gheorghe Grigurcu era cunoscut pentru faptul că era tobă de carte, că
era un student care îți depășea în multe privințe profesorii prin lecturile
sale bogate din varii domenii de preocupări, că era admirat pentru
colaborările sale poetice la Steaua, dar și prin prietenia și stima ce i-o
arăta marele nedreptățit al poeziei interbelice, Lucian Blaga2. Cu vizibilă
afinitate colegială, cu aplomb și insurgență pamfletară, anticomunistă,
polemistul Mircea Popa continuă, protestând că inegalabilul poet și filosof
ardelean era împins (...) de oficialități pe linie moartă și ținut la distanță
de noul tineret universitar care se forma în fabricile de proletcultism ale
uzinelor culturale3. Anii 1956 și apoi 1957 și 1958 au fost roditori pentru
tânărul Gheorghe Grigurcu care se afirma mai puțin triumfal cu versurile
lui oarecum transparent, pline de lirism insurgent, aproape evanescent,
echilibrat cu subtilitate, derutându-i astfel pe mai toți criticii literari ai
timpului, în primul rând pe cei aserviți preceptelor aberante ale realismului
socialist, ale tez(ism)elor ceaușiste din iulie 1971 și ale protocroniilor
adiacente și obediente ale acestora, din anul 1974.
1

Pavel

Gheorghe Grigurcu, O provocare adresată destinului, Convorbiri cu Dora

2
Mircea Popa, din Revista Mișcarea literară, Gheorghe Grigurcu și imperativul moral al literaturii, anul XV, nr. 2 ( 58), 2016, Bistrița, p. 4
3
Ibidem
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Regretabil este faptul că nu cunoaștem, din imposibilitatea convorbirilor directe cu poetul Gheorghe Grigurcu prea multe date despre faza
incipientă, adolescentină a creației sale în versuri, pe care, desigur, nu o
poate subestima cu exes de modestie, așa cum proceda înaintașul lui, Ion
Barbu, cu etapa parnasiană, ironizată cu formula autocritică, evident
ludică și ironică, dar memorabilă, exerciții de digitație. Credem că poetul
Gheorghe Grigurcu nu a comis niciodată compromisuri, nu s-a manifestat
cu frivolitate ideatică și stilistică, pe întreg traiectul biografiei lui poetice de
aproape șapte decenii. O dovadă peremtorie o constituie versurile și nu
titlurile poeziilor cu Lenin și cu tancuri sovietice, publicate alternativ, în
lunile aprilie și august ale anului 1958 în paginile revistei literare Steaua
din Cluj-Napoca. Fără a ignora versurile publicate de Gheorghe Grigurcu
în anii adolescenței, am considera că adevăratul debut publicistic
grigurcian este cel din anii colaborării la revista Steaua, inclusiv cele din
anul 1958 când i se tipăresc poeziile Pe Lenin îl poți recunoaște și
Tancurile sovietice, în numerele 4 și 8.
Așa se explică faptul că scriitorul complet și total de azi, Gheorghe
Grigurcu, a debutat publicistic și editorial relativ tardiv, după reprezentanții
faimoasei generații șaizeciste din primul val, Nichita Stănescu, Ilie
Constantin, Cezar Baltag, Marin Sorescu, Ion Alexandru, Ana Blandiana și
alții. Nu trebuie să fie însă omis și ignorat faptul certificat de actul școlar
după care Gheorghe Grigurcu i-a avut colegi la Școala de literatură Mihai
Eminescu pe Nicolae Labiș, buzdugan al generației șaizeciste, precursor
al acesteia, și pe Cornel Rocsin, decedat la numai nouăsprezece ani și
rămas, din nefericire, în cvasianonimatul eternității. Născut după autorul
Primelor iubiri și al Luptei cu inerția, Gheorghe Grigurcu, stăpânit de
insurgența lui adolescentină și juvenilă, nu s-a lăsat impulsionat de
arivismul care-i caracteriza pe mai mulți din rândul celorlalți colegi ai
școlii, precum poeții Alexandru Andrițoiu, Aurel Rău și alții. Astfel se
explică debutul său publicistic și editorial oarecum tardiv, întâi ca poet și
apoi în domeniul criticii literare, cu acel studiu despre junimistul Miron
Pompiliu.
Dacă n-a debutat ca poet la acea vârstă precoce, a superbei
adolescențe, cu stângăcii inerente, la șaisprezece ani precum Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi și Alexandru Macedonski, debutul poetic și critic
al lui Gheorghe Grigurcu se dovedește a fi surprinzător de matur. Așadar,
au rămas în anonimat primele lui exerciții de creație literară estompate și
uitate de un acerb și veritabil spirit critic și autocritic, marcat de insurgența
sa funciară. Cu un imbold aproape involuntar, imprudent și neinspirat, la
vârsta de douăzeci și doi de ani, s-a hazardat să publice în paginile
mensualului clujean Steaua, numărul 4 și numărul 8, din aprilie și august
1958, spre sfârșitul obsedantului deceniu al comunismului dejist, două
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poezii cu mesaje echivoce, surclasând și sfidând, însă, fără tendenționism și tezism, prin stil artistic remarcabil, original, distinct, prolectultismul
și realismul socialist. Cele două poezii au titluri riscante, lipsite de
circumspecție deliberată: Pe Lenin îl poți recunoaște și Primele tancuri
sovietice.
Aceste poezii create de Gheorghe Grigurcu într-un climat și context
literar nefast, proletcultist și realist-socialist, de aservire ideologică a
scriitorilor sub dogmatismul comunist, nu pot fi încadrate în maculatura
apoetică, stilistic și artistic, obedientă și tributară regimului politic și moral
al comunismului dejist, aparținând unor înregimentați pseudocreatori,
toboșari ai timpurilor noi, precum Alexandru Toma, Eugen Frunză, Victor
Tulbure, Marcel Breslașu, chiar Mihai Beniuc fiind autorul volumului
incolor și insipid cu titlu servil Partdiul m-a-nvățat. Să nu uităm că
academicianul Nicolae Manolescu, criticul și istoricul nostru literar titular și
exemplar ne învață să cunoaștem Limitele compromisului politic și moral
care s-au manifestat, au trăit și au creat scriitorii postbelici sub teroarea
ideologiei comuniste. Potrivit sintagmei manolesciene care intitulează un
editorial programatic semnat în revista România literară din anii postdecembriști, poetul Mihai Beniuc nu a putut evita limitele compromisului,
opera lui fiind numai parțial recuperabilă, restul purtând stigmatul aservirii
comuniste, iar autorul ei rămânând un modest toboșar al timpurilor noi.
Gheorghe Grigurcu poetul, criticul literar și memorialistul, nu trebuie
să fie înrolat în cohorta scriitorilor oportuniști ai perioadelor literare postbelice și postdecembriste. El i-a blamat și i-a ignorat pe scriitorii
oportuniști, colaboraționiști și nomenclaturiști din perioada comunistă, iar
în perioada postdecembristă s-a situat pe aceeași poziție critică, devenind
un adept și un protagonist al revizuirilor critice după modelul celor lovinescine, profunde și verosimile, nicidecum farfuridice alături de alți critici
și istorici literari contemporani, demni de compania lui Al. George, Nicolae
Manolescu, Ion Simuț, Mircea Mihăieș, Daniel Cristea Enache etc.
Gheorghe Grigurcu a militat totuși în permanență, în tradiția
maioresciană a adevărului și autonomiei esteticului, ca drept criterii
supreme pentru receptarea, interceptarea și evaluarea în mod critic
judicios a literaturii noastre clasice și contemporane, evitând excesele
apologetice, encomiastice, ca și pe cele negativiste. Mai ales ca poet,
departe de orice tentații oportuniste, dimpotrivă, ca adversar insurgent
și redutabil al confraților aserviți ideologiei comuniste, cricul literar
Gheorghe Gricurgu poate fi considerat ca un reprezentant canonic al
poeziei disidente, subversive și evazionist-estetic din ultimele două
perioade literare, postbelică sau comunistă și postrevoluționară ori
postdecembristă.
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TERMINOLOGIA DOCUMENTELOR DIPLOMATICE
ÎN ROMÂNĂ ŞI ÎN CHINEZĂ
Masterand Abir IVĂNUȘ∗

Documentele au fost întotdeauna un element crucial al diplomației:
bogăția și complexitatea activităților diplomatice, inclusiv negocieri,
reprezentări şi evenimentele sociale sunt cristalizate în texte – documente
diplomatice. De vreme ce textele și documentele sunt o parte integrantă a
procesului de diplomație și unul dintre rezultatele obișnuite ale activității
diplomatice, putem afla mai multe despre diplomație prin texte, de asemenea, putem afla mai multe despre puterea limbajului prin documente. În
primul rând, putem afla despre un eveniment de importanţă globală sau
activitate specifică citind documentele pe care acesta le-a produs, fie ca
produse secundare, fie ca rezultate. În plus, putem afla multe despre
evenimente istorice sau tradiţiile diplomatice prin analiza mai profundă a
documentelor diplomatice. O astfel de analiză poate varia de la proceduri
simple precum examinarea formei sau stilului unui document sau
plasarea acestuia în contextul său istoric, până la aplicarea unui set
complet de instrumente analitice documentului. Limbajul diplomatic este
foarte important, iar textele diplomatice sunt unii dintre „actorii1” cheie în
evenimente importante din istorie.
Când oamenii se gândesc la războaie, ei se gândesc de obicei la
bătălii câștigate și pierdute, la moarte şi oroare, la gloria victoriei și la
agonia înfrângerii. Dar, de exemplu, Primul Război Mondial, ca de altfel
majoritatea războaielor, s-a dovedit a fi și un război al diplomaţiei. Liderii
marilor țări europene au format alianțe, fie între ele, fie cu alte țări pentru
a se proteja de dușmani. Acești lideri și diplomații lor – oficiali guvernamentali care au negociat cu oficiali străini – au încercat să-și prezinte clar
pozițiile în mediul extern, pentru a putea evita războiul. Iar când a acesta
a început, diplomații, politicienii, generalii etc. şi-au folosit cuvintele şi
documentele aferente pentru a explica și justifica acțiunea militară. Diplomații au semnat tratate, au schimbat scrisori și note și au emis ultimatumuri. Aceste documente ale diplomației sunt esențiale pentru a înțelege
cum și de ce multe evenimente politico-militare au loc în primul rând.
∗

Universitatea Hyperion din Bucureşti.
În jargonul politic, termenul de actor de referă la orice element al vieţii
politice internaţionale. Pentru o analiză complexă, a se vedea Magda Jianu,
Gramatica pentru cultura generală, Editura Universitaria, Craiova, 2017, pag. 62
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Există o multitudine de tipuri de documente în diplomație, fiecare cu
propriile lor particularități, de care, oricine încearcă să scrie un astfel de
document ar trebui să fie bine cunoscute. Acesta este cazul oricărei țări
din lume, aceste documente având reguli şi tipuri bine definite cu o istorie
foarte lungă. Acest articol va analiza unele dintre cele mai cunoscute și
cele mai importante astfel de documente, de exemplu, tratate, convenții
internaționale, memorandumuri, ultimatumuri, note etc. Vom epxlica, de
asemenea, ce sunt, de fapt, aceste documente, importanță în contextul
limbii ambelor țări, precum și traducerea fiecărui termen discutat în
chineză, cu explicații aferente.
A. Tratate
Un tratat este un acord scris formal încheiat între entităţile diplomaţiei
internaţionale, anume statele suzerane şi organizaţiile internaţionale. Alte
denumiri sub care întâlnim „tratatul” în literatura de specialitate includ: acord
internațional, protocol, legământ, convenție, pact sau schimb de scrisori,
printre alți termeni. Cu toate acestea, ceea ce noi numim tratat trebuie să fie
un acord obligatoriu pentru toţi jucătorii1implicaţi. Tratatele pot fi comparate
în mod vag cu contractele pe care le întâlnim zi de zi, prin faptul că două
sau mai multe părți își asumă de bună voie anumite obligații și orice parte
care își încalcă obligațiile poate fi răspunzătoare în conformitate cu jurisdicţia relevantă2. Tratatele variază semnificativ ca substanță și complexitate și
pot acoperi, tematic, o mare varietate de chestiuni, cum ar fi granițele teritoriale, comerțul, alianțele politice și altele.
Regulamentul internaţional privind tratatele a fost stabilit în cea mai
mare parte prin „Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor”, care
stabilește regulile și procedurile pentru crearea, aplicarea, modificarea și
interpretarea tratatelor. Ca una dintre cele mai vechi manifestări ale
relațiilor internaționale, tratatele sunt recunoscute ca o sursă primară a
dreptului internațional.
La momentul redactării acestui articol, atât România, cât și Republica
Populară Chineză au semnat și fac parte din peste 200 de tratate fiecare.
România este implicată în mare parte în tratate privind Uniunea Europeană,
în timp ce China are multe tratate privind comerțul internațional. Acesta nu
este un lucru surprinzător, deoarece unul dintre aspectele mai importante
ale politicii externe a Chinei este menținerea unui grad ridicat de independență, ceea ce înseamnă că RPC nu acordă prea multă putere alianțelor.
Cel mai mare punct comun dintre cele două state ar fi convențiile ONU din
care sunt, în mare parte, ambii membri. Între China și România există și
1
2
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Aici, prin jucători înţelegem acele entităţi care pot semna un tratat.
Fie aceasta naţională sau internaţională.

câteva tratate, unele bazate pe comerț în legătură cu impozitele pe
mărfurile importate, altele pe schimburile culturale și așa mai departe.
„Tratat” este unul dintre termenii care, în chineză, are multe traduceri
diferite, care sunt puternic bazate în contextul documentului. Un termen mai
general pentru cuvântul „tratat”, în chineză, ar fi 条约. În general, 条, un
termen cu multe definiții proprii1, înseamnă „articol” sau un lucru scris în
acest context. 约 este cuvântul care are sensul de „acord” sau „înţelegere”.
Prin urmare, cuvântul 条约 înseamnă literalmente un articol al acordului.
Acestea fiind spuse, 约 este un cuvânt care deține și el însuși sensul de
„tratat”, şi în anumite cazuri poate fi folosit singur cu acelaşi înţeles2, dar
este destul neobișnuit ca un cuvânt chinezesc să fie format dintr-un singur
caracter.De cele mai multe ori, cuvintele au cel puțin 2 caractere. Alte
traduceri ale tratatului includ 公约 (cu specificația că acest cuvânt în
particular se referă la mai mult de două țări), 合约, 协约. După cum se
poate vedea, fiecare dintre aceste traduceri conține caracterul 约, dar
niciuna dintre ele nu este alcătuită dintr-un singur cuaracter chinezesc.
B. Scrisoare de acreditare
O scrisoare de acreditare este o scrisoare diplomatică formală care
numește un diplomat ca ambasador la un alt stat suveran. Cunoscută în
mod obișnuit sub numele de împuternicire diplomatică, scrisoarea este
adresată de la un șef de stat la altul, solicitându-i să se încreadă în ceea
ce spune ambasadorul în numele țării sale. Scrisoarea este prezentată
personal de către ambasador șefului statului primitor într-o ceremonie
formală, marcând începutul muncii ambasadorului.
La sosirea la postul său, un ambasador se întâlnește cu ministrul de
externe pentru a aranja o audiență cu șeful statului. Ambasadorul poartă
în posesie atât un original sigilat, cât și o copie nesigilată a împuternicirii
sale. Copia nesigilată este dată ministrului de externe la sosire, iar
originalul este prezentat personal șefului statului în cadrul unei ceremonii
formale. Ambasadorii nu își încep atribuțiile până nu sunt acceptate
acreditările lor, iar prioritatea lor în cadrul corpului diplomatic este determinată de data la care au fost prezentate acreditările. Cu toate acestea,
ambasadorii au dreptul la imunitate diplomatică imediat ce intră în țară.
În chineză, acest termen este tradus ca un termen foarte interesant,
国书. Spre deosebire de ceilalți termeni pe care i-am întâlnit până acum,
1
În funcţie de context, acest caracter poate să însemne „ramură”, „ordine”,
„făşie” etc.
2
De exemplu, 本约 înseamnă „acest tratat” (tratatul despre care se
vorbeşte). În acest caz, 约 are sensul de tratat de unul singur.
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国书 nu este un termen pe care să-l înțelegem pur și simplu uitându-ne la
componentele sale. Într-adevăr, cuvântul 书 înseamnă „carte”, „document”
și este adesea folosit pentru a descrie documente oficiale sau diplomatice. 国, pe de altă parte, este cuvântul care înseamnă „țară”, „națiune”,
„stat” etc. Cu alte cuvinte, acest termen înseamnă „documentul țării”.
Acest lucru este cel mai probabil legat de faptul că ambasadorul investit
ar trebui să vorbească şi să îşi reprezinte întreaga țară în țara gazdă.
C. Manifest
Un manifest este un document care declară public poziția sau
programul emitentului său. Un manifest prezintă un set de idei, opinii sau
puncte de vedere, dar poate să stabilească și un plan de acțiune. Deși
poate aborda orice subiect, cel mai adesea se referă la artă, literatură sau
politică. Manifestele sunt scrise în general în numele unui grup care
împărtășește o perspectivă comună, ideologie sau scop, mai degrabă
decât în numele unui singur individ. Manifestele marchează adesea
adoptarea unei noi viziuni, abordări, programe sau gen. Aceștia critică o
stare de fapt actuală, dar și anunță trecerea ei, proclamând apariția unei
noi mișcări sau chiar a unei noi ere. În acest sens, manifestele combină o
critică societală uneori violentă cu o declarație de schimbare inaugurală și
inspirată. Deși manifestele pot pretinde a vorbi pentru majoritate, ele sunt
adesea create de o minoritate nonconformistă și sunt legate de ideea unei
avangarde care semnalează sau chiar conduce calea către viitor.
Termenul „manifest” este derivat din cuvântul italian manifesto, derivat
însuși din latinescul manifestum, însemnând clar.
Diplomația a cunoscut o serie de manifestări extrem de importante
care au influențat-o pentru totdeauna. „Declarația de Independență” a
SUA este, de exemplu, un fel de manifest arhicunoscut, dar, mai apropiat
de subiectul acestui articol, un manifest relevant este „Manifestul
Partidului Comunist” de Marx și Engel. Ambele documente au contribuit la
crearea unei noi ordini mondiale în ceea ce privește diplomația și două
școli distincte de gândire politică care au schimbat scena politică:
comunism versus capitalism. Efectele acestei schimbări sunt încă foarte
clare astăzi, ba chiar am putea spune că ramificările acestui manifest sunt
mai clare astăzi decât oricând.
În China, manifestul lui Marx este un document foarte important,
deoarece a fost fundamentul pe care a fost construită țara，o filozofie a
poporului, faţă de care Mao ZeDong a avut un respect deosebit, o tradiţie
ce rămâne vie până în ziua de azi1. În chineză, cuvântul pentru manifest
1
HANQingxiang, ZHANG YantaoThe Three Forms of the Marxist Philosophy
and Their Historical Fate, Social Sciences in China, UniversitateaXiMen, pp. 19-34,
2011.
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este 宣言. Este format din două verbe, dar poate fi folosit și ca substantiv.
宣 înseamnă „a declara” sau „a anunța”, sens care a evoluat din sensul
arhaic al „convocării curții imperiale prin decret imperial”. Verbul 言
înseamnă „a vorbi”, dar este adesea atașat de cuvânt pentru a denota
sensul vorbirii sau pentru a indica o acțiune care are legătură cu vorbirea.
D. Memorandum
Document diplomatic cuprinzând expunerea faptelor sau argumentelor juridice care privesc relațiile dintre state și formează sau vor forma
obiectul unor tratative. Memorandumurile (forma de plural) sunt adesea
folosite în diplomație, afaceri și drept. Două țări ar putea, de exemplu,
semna un memorandum de înțelegere a faptului că vor împărtăși în mod
egal utilizarea unui râu care circulă între ele. Un membru al Guvernului ar
putea publica un memorandum care critică politicile educaționale ale
guvernului. O altă formă a acestui document, deja consacrată, este forma
scurtă, notă, care înseamnă același lucru, dar este de obicei folosită în
contexte informale, cum ar fi mesajele dintr-un birou.
Un alt cuvânt care are în esență același sens în diplomație este
cuvântul de împrumut francez aide-mémoire însemnând un „ajutor de
memorie”. În relațiile internaționale, un aide-mémoire este un acord
propus sau un text de negociere vehiculat în mod informal printre delegații
diplomatice pentru discuție, fără să aibă putere în țara delegației
originare. Acest document nu are o sursă, titlu sau atribuție identificată, iar
părțile implicate nu au implicări oficiale.Traducerea în chineză al acestui
cuvânt este 备忘录. 备 are semnificația de a „pregăti” sau de a „avea”. 忘
este un cuvânt care are legătură cu amintirea sau cu uitarea. 录 se folosește cu semnificația „înregistrare” sau „notare”. În acest sens, 备忘录 este
mai apropiat ca traducere de aide-mémoire.
E. Ultimatum
Un document care nu este folosit la fel de des în zilele noastre, un
ultimatum (care provine din cuvântul latin care înseamnă „ultimul”), este o
cerere a cărei îndeplinire este solicitată într-o perioadă de timp specificată
și care este susținută de o amenințare care trebuie urmată în caz de
neconformitate. Un ultimatum este, în general, cererea finală într-o serie
de cereri. Ca atare, timpul alocat îndeplinirii cerinţelor este de obicei scurt
și se subînțelege că solicitarea nu este deschisă negocierii ulterioare.
Amenințarea care susține ultimatumul poate varia în funcție de cererea în
cauză și de alte circumstanțe.
Documentul este folosit în diplomație pentru a semnifica termenii
finali depuși de una dintre părțile unei negocieri pentru soluționarea
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oricărui subiect de dezacord. Este însoțit de intimidare cu privire la modul
în care se va riposta în cazul unui refuz. Diplomația de pe tot globul a
conceput că refuzul ultimatumului este considerat a fi un „act neprietenos”, o frază care descrie un comportament apropiat de încălcarea unei
legi, şi atrage ca atare anumite consecinţe care pot fi soluţionate într-o
multitudine de feluri în funcţie de caz. Dintre aceste modalităţi de soluţionare amintim birourile de specialitate, mediere, numirea unei comisii de
anchetă, arbitraj, represalii, blocade și război.
În chineză, ultimatumul se numește 最后通牒. Este un termen destul
de intuitiv format din două cuvinte, respectiv 最后 însemnând „ultimul” sau
„final” și 通牒 însemnând „notă diplomatică”.
Încă de la înfiinţarea Republicii Populare Chineze pe 1 Octombrie
1949, România s-a numărat printre prietenii puternicului stat, în principal
datorită experienţelor comune ale comunismului. Mai mult decât atât, pe
parcursul anilor, în ciuda schimbării majore a regimlui politic în România şi
apropierea ţării de vest, de Europa şi de Statele Unite ale Americii, cele
două state menţin şi astăzi relaţii amicale, marcate de parteneriate
economice, culturale şi nu numai. De-a lungul anilor şi a multor încercări,
China și România au cultivat constant rela’ii favorabile și s-au sprijinit
reciproc, în ciuda diferenţelor culturale, politice, diplomatice etc. Acest
articol este o mică sinteză a unei experienţe multiculturale trăite în China,
o experienţă care dă de înţeles că acea mistică şi indescifrabilă cultură
chinezească merită, totuşi, descoperită câtuşi de puţin.
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ÉCHOS DU FOYER PERDU
ET DE LA LIBERTE ACQUISE
Prof. Mădălina BUCUR
Abstract: From a strictly ontological point of view, freedom is
subordinated to the being, which determines it. But, then, is the being
the one who takes precedence over freedom or vice versa? Does not
the final mystery of the being lie in the fact that freedom is paramount in
relation to the being and that it precedes it? Perhaps these mysteries
are the only reason why all ontologies produce so much disappointment,
they are of such unbearable reasoning, they bear the imprint of a notion
of things that can only be applied to the universe of phenomena.
Mots-clés: liberté, divinité, existence, humanisme, pensée, philosophie.

On a vu de nombreuses tentatives de la philosophie pour définir la
liberté humaine. On a vu le rapproche de certains philosophes de la
Vérité révélée, d'autres ont construit des vérités subjectives qu'ils ont
essayé de revêtir des vêtements de leurs pensées. Toutes ces recherches
sont à apprécier, car sans la problématisation des grands thèmes de
pensée, on pourrait se confronter à un sédentaire intellectuel, ce qui
entraînerait un sédentaire dans le domaine de la morale. Et d'ici à se
séparer de Dieu ne serait qu'un pas.
La liberté, quel qu’en soit le nombre de définitions, dans la
perception de chacun reste un super mot, même si l’on s'entend bien
compte du caractère aporétique et opaque de la notion quand on essaie
de la décrire soit succinctement, soit exhaustivement. Grand mot,
symbolique, mobilisant, édifiant, extravagant, vengeur, victorieux,
conquérant, dévastateur, manipulateur, moralisant, salvateur, brillant... On
pourrait continuer la chaîne d'épithètes. Chacune d'entre elles c'est
l'expression concentrée de l'expérience humaine, cristallisée en
chroniques, œuvres littéraires qui appartiennent au patrimoine universel
inestimable.
La liberté ne peut pas être expliquée par le prisme du métaphysicien,
figé dans un segment de temps, elle peut et doit être comprise seulement
à travers le prisme de l'infini, étendu en trois dimensions: espace, temps,
volume, c’est-à-dire territoire, histoire, homme.
Il y a des contrastes entre la liberté donnée à un gladiateur de la
Rome antique, la liberté de la raison face à l'Inquisition médiévale, la
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liberté gagnée par les révolutionnaires français en 1789 et la liberté de
circulation des marchandises, du capital et des citoyens de l’Union
européenne. La notion de liberté a connu une évolution au fil du temps.
Mais l'histoire de nos civilisations nous apprend que la liberté spirituelle
est bien plus précieuse. La liberté spirituelle déchaîne l'économie d'un
État. Cette réalité est décrite en détail par Voltaire dans ses «Lettres
philosophiques»1 publiées pendant son exil en Grande-Bretagne.
Voltaire s'émerveille de la Bourse de Londres, qui, selon lui, est un
endroit formidable respectable que certaines cours royales. Là on peut
rencontrer des députés de toute nationalité et confession religieuse, qui
se réunissent en le bien et l'unité des gens. La liberté dans un pays où il y
a trente dénominations le religieux génère la tolérance. Voici un isotope
rôle important de la liberté. Aucune tolérance il y a la liberté, cette
conclusion à laquelle Voltaire arrive, notamment dans «Le Traité de
tolérance », rédigé et publié sur le sujet de Calas2 en France de l'année
1762, est complètement moderne, en pleine conformité avec les valeurs
humaines générales actuelles, institutionnalisées dans de nombreuses
résolutions et recommandations des organes Européen.
Comme on le sait, l'arme préférée de philosophes pour affirmer la
vérité et l'éloge de la liberté de la pensée a été et sera toujours le mot. La
langue est une révélation quand elle est au service du philosophe
intellectuel libre, mais devient une malédiction dans le cas du philosopheintellectuel employé. Gabriel Liiceanu3 dit que la langue est un instrument
divin qui se pervertit dès qu'il acquiert l'usage humain ... L'homme est
aussi libre que déchu, il peut aussi bien utiliser un langage sur la ligne de
la vérité ou sur celui du mensonge.
«Un autre journal» (Un altfel de jurnal) de Matei Călinescu est un
extrait de la mémoire de l'exil roumain. Cet extrait a l'avantage de ne pas
être rejeté par les Roumains de la postérité sous un prétexte ou un autre,
car Matei Călinescu a la chance d'avoir été un libertaire déclaré. Sa survie
en tant qu'intellectuel de l'entre-deux-guerres est entrée dans l'univers de
1
Les Lettres de Voltaire ont été préparées et écrites entre 1727 et 1733.
Elles ont paru d'abord dans leur traduction anglaise, en Angleterre en 1733, puis
dans leur version originale l'année suivante. L'édition française a eu de fâcheuses
conséquences: éditeur arrêté, ouvrage brûlé, Voltaire mis en accusation. Au fil des
éditions – les dernières retouches semblent dater de 1756 –, l'auteur a ajouté ou
modifié certains passages, de sorte que de nombreuses variantes plus ou moins
significatives existent selon celles-ci.
2
Le cas du protestant Jean Calas, condamné à mort en 1762 pour le meurtre
présumé de son fils Marc-Antoine qui voulait se convertir au catholicisme, est
connu comme représentant de l'erreur de la justice, qui prononce la peine basé
sur les apparences, sans preuves évidentes (Voltaire, 2009).
3
Gabriel Liiceanu, Despre limită, 1994.
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concentration de la Roumanie dans la dernière moitié du XXe siècle, c'est
peu probable. Certains se sont suicidés en tant qu'intellectuels, d'autres
proprement. D'autres ont choisi l'exil, l'insécurité, l'aliénation de leur
propre identité, la reconstitution d'une autre identité qui commence à se
recristalliser dans la culture universelle. C'est un saut du particulier à
l'universel.
Le journal a un but thérapeutique, mais c'est aussi l'orthographe des
mutations qui ont lieu avec un être qui se déracine en tentant un tropisme.
Le spectre des sentiments générés par un être natif pessimiste et
mélancolique est presque scientifiquement traité dans l'épisode de
haschich. En fumant la substance dont on dit qu'elle accentue ce que l'on
trouve déjà dans le psychique, il se trouve déjà installé dans un enfer
artificiel et pas dans le paradis artificiel qu'il cherchait. Sous l'influence
mauvaise du haschich, la cohérence disparaît, le monde se brise en
pièces incompatibles. Le chaos s'installe. En analysant la fragmentation
du monde, il conclut que sa vie intérieure est un désastre. L'exil avait mis
en place un enfer. La peur de la désintégration est féroce. La mémoire est
un outil vital pour l'identité professionnelle et c'est pourquoi son souci de
la préserver devient obsessionnel. Avant de s'endormir ou dans sa longue
insomnie, il panique sa mémoire et constate que le nom demandé a été
perdu dans les eaux de l'oubli. Cependant, il ramène le nom à la surface
et jette ensuite sa mémoire dans un autre test. Le résultat ne fait
qu'augmenter la peur.
Le rêve est une autre coupure frustrante dans la réalité profonde et
difficile à explorer par le psychique. Le rêve est souvent une régression
dans un pays perdu qui ne peut plus être récupéré. Ce journal est un
journal d'exil. C'est un récit des mutations qui ont lieu dans l'être d'un
universitaire qui a quitté son pays devenu communiste dans les années
70 et 80 et s'est installé en Amérique libérale. Le drame de l'exil est celui
d'avoir un pays perdu, une langue perdue, un temps perdu, tout cela
approfondissant une blessure sanglante. Le temps perdu ne se rattrape
jamais, la langue perdue apparaît dans les rêves, dans les conversations
avec ceux qui sont là-bas ou après le tabagisme du haschich, lorsque les
barrières de la conscience tombent et que le moi reste sans toutes les
constructions artificielles de l'identité.
L'exil se révèle être une rupture d'identité qui, ensuite, renaît. La
restauration des tissus de l’âme, désintégrés en quittant son pays sous la
dictature, est une sorte de convalescence douloureuse dans laquelle le
sujet est vitaminé par des lectures intenses et des activités intellectuelles :
des conférences, des cours, des entretiens avec des amis, des voyages,
des correspondances, de l’écriture. L'écriture est déclarée thérapeutique.
L'archéologie de sa propre pensée portée dans les pages de ce journal
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dissipe les préjugés et les mythes. La langue perdue est, en fait, une
langue de la rencontre du soi.
Si l’on fait un arrêt sur «Les Mouches»1 de J. P. Sartre, on trouve un
épisode de la mythologie grecque. Après qu'Egisthe tue Agamemnon, le
roi d'Argos, et épouse la reine Clytemnestre, montant avec elle sur le
trône, il prend soin de se protéger de la révolte des jeunes fils de l'ancien
roi. Il ordonne à Oreste de tuer et fait d'Electre une femme de chambre au
palais pour lui faire perdre sa dignité. Mais Oreste n'est pas tué,
seulement exilé à Corinthe. Cependant, il revient et après avoir convaincu
Electre qu'il est son frère, qu'il pensait mort, les deux décident de se
venger de leur père, tuant implicitement Egisthe. Cependant, Oreste va
plus loin, tuant sa propre mère. A ce moment, Jupiter, le dieu de la mort
considéré comme le roi des dieux, se montre aux deux et tente
d'alimenter leur réprimande de conscience et ainsi gagner leurs âmes par
une vraie repentance, mais sans cible correcte. Electre, étant plus faible,
accepte la «foire de la repentance», mais Oreste ne ressent aucune
réprimande de pensée et affronte Jupiter, affirmant qu'il manifeste ainsi sa
propre liberté. Nous avons affaire ici à deux formes de compréhension de
la liberté: une fois comme un manque de réprimandes de la conscience et
une fois comme une libération face au «dieu créateur». D’ailleurs, la
liberté qui vient du manque de réprimande de la conscience est
«doublée» par la liberté apportée par «Je suis libre, Electre. La liberté a
fondu sur moi comme la foudre ». Cette comparaison est intéressante.
Dans son ouvrage «L'existentialisme est un humanisme»2, J. P.
Sartre exprime mieux son rapport avec la Divinité. Il affirme que si Dieu
n'existe pas, il y a au moins un être dans lequel l'existence précède
l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par un concept
quelconque: cet être est l'homme ou, comme le dit Heidegger, la réalité
humaine. Que signifie dans ce cas que l'existence précède l'essence?
Cela signifie que l'homme existe, avant tout, il est, il s'élève dans le
monde et il ne se définit qu'après cela. Selon la conception existentialiste,
l'homme ne peut être défini par le fait qu'au début il n'est rien. Il existera
comme il agit. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine parce qu'il n'y a pas de
Dieu pour la concevoir. L'homme n'est pas seulement celui qui se conçoit,
1
Les Mouches est un drame en trois actes, la première pièce de théâtre de
J. P. Sartre qui prend racine à l’intérieur du mythe grec antique des Atrides pour
développer une conception philosophique de la tragédie mettant fin aux combats
des fils d’ Atrée, le roi de Mycènes. L’inspiration pour l’histoire des Mouches est
une pièce de théâtre de l’Eschyle, « Orestie ».
2
C’est le texte d' une conférence que Sartre a donné à Paris, le 29 octobre
1945. Existentialisme est un humanisme est loin d’être le plus précis de la pensée
de Sartre, mais il a au moins le mérite de rendre sa pensée plus accessible.
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mais aussi celui qui veut être. Il ne se conçoit qu'après l'existence, selon
l'élan vers l'existence: l'homme n'est que ce qu'il fait de lui-même. C'est le
principe de l'existentialisme. De ces déclarations, il est clair que Sartre
n'est pas athée en soi, mais il choisit d'exclure Dieu de l'équation de
l'homme, précisément pour pouvoir définir l'homme comme le seul
législateur sur son être, pour le libérer de toute sorte de détermination et
enfin pour l'exposer nu et seul devant sa propre existence. La conception
de la liberté de Sartre repose sur cette sphère de penser.
Dans la conception de J. P. Sartre, la liberté est synonyme de l'être
humain. Si ce concept avait été encadré dans un système logique dans
lequel la nature humaine était destinée à la transcendance, telle qu'elle
est réellement, l'identification de la liberté avec l'être humain ou la nature
n'aurait pas été fausse; ce n'est qu'une composante de l'image de Dieu
dans l'homme, donc une dotation ontologique. Mais ainsi, dans le
contexte où l'être humain est condamné à la non-antithèse, et avec elle, à
la liberté elle-même, nous sommes confrontés à une conception confuse,
dans laquelle la liberté n'a pas de fin et en tant que telle n'a pas d'identité.
La liberté dans la conception de Sartre est d'une part la somme de tous
les choix que l'homme fait dans la vie, en dehors de toute détermination,
et d'autre part c'est la voix elle-même qui demande à l'être humain quelle
est la finalité de ces choix libres.
Et la finalité étant le néant, la voix de la liberté passe de la question
au cri, c'est-à-dire à l'angoisse, goûtant au néant pendant la vie.
Une autre œuvre littéraire à partir de laquelle de nouvelles
significations de l'idée de liberté peuvent être déduites est « L’Étranger »1
d'Albert Camus. L'auteur est un représentant de l'existentialisme athée
français. C'est pourquoi dans sa conception de la liberté on peut
remarquer des échos des idées philosophiques de Sartre sur la liberté
condamnée au néant. Dans ce roman, Sartre a capturé le visage
déshumanisé d'un certain «M. Meursault» (son prénom n'est pas précisé,
peut-être juste pour indiquer son manque de personnalité), un homme
insensible, étranger à toute émotion et à tout sentiment, à jamais
indifférent à tout ce qui se passe autour de lui et totalement indifférent aux
personnes avec lesquelles il entre en contact, qui finissent par commettre
un crime sans même vraiment se rendre compte de ce qu'il a fait.
1

L’ Étranger d’Albert Camus a été publié en mai 1942, au beau milieu de la
seconde guerre mondiale. Les personnages se découvrent et se dévoilent à
travers le regard singulier du personnage principal Meursault. C’est le héros du
roman qui raconte son histoire. C’est un employé dans une compagnie d’Alger. Il
vit seul depuis qu’il a envoyé sa mère à l’asile. Il n’a pas d’ami qui le fréquente,
sinon Céleste, propriétaire du restaurant où il mange. Il incarne l’homme victime
de l’absurdité au point de se désintéresser de tout.
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Pendant le procès, il reste tout aussi impassible et pétrifié, ne montrant
aucun remords pour l'acte commis. Il est condamné à mort et ce n'est
qu'entre la condamnation et l'exécution qu'il commence à remettre en
question sa vie. Il refuse à plusieurs reprises la visite du prêtre parce qu'il
ne croit pas en Dieu. Cependant, un prêtre lui rend visite malgré son refus
continu et parvient à le réveiller dans une certaine mesure. Mais, de toute
sa révolte intérieure, il n’arrive qu'à la conclusion que, tandis que tous lui
sont égaux, sa vie n'est soumise à aucune détermination extérieure. Cette
conclusion lui apporte un état de paix intérieure et le sentiment qu'il est
vraiment libre. On aperçoit la foi de l'auteur dans une dissolution après la
mort, dans un néant indifférent, où l'on ne peut se sentir que libre. Le
personnage du roman, sachant qu'il est sûr de mourir, commence à
goûter cet état d'indifférence absolue de son vivant et c'est seulement
maintenant qu'il se sent vraiment libre. Cette conception au moins
obscure de la liberté n'est que le fruit d'une conception athée du monde et
de la vie. Pour un homme qui ne croit pas en Dieu, le néant est la seule
variante acceptée comme logique et la liberté n'est décrite que par
l'absence de toute détermination extérieure et bien sûr elle ne se réalise
réellement que par l'absorption de l'existence dans le néant après la mort.
F. M. Dostoïevski traite le thème de la liberté d’une manière inédite.
Dans le chapitre «Le Grand Inquisiteur» du roman «Les Frères
Karamazov», l'auteur met son personnage Ivan Karamozov, qui écrit le
poème du Grand Inquisiteur, à critiquer d’une façon féroce l'Église
catholique romaine accusée de tourner le dos au Christ, de servir les
intérêts terrestres et de se préoccuper de l'asservissement des chrétiens,
une déclamation qui montre que les gens sont souvent si faibles qu'ils ont
peur d'assumer la vraie liberté, préférant se soumettre aveuglément aux
autorités terrestres.
L'homme est parfois écrasé sous le poids de sa propre liberté, d'une
part parce qu'il garde dans ses profondeurs la conscience de la vraie
liberté et de sa seule direction de manifestation, vers le bien, et d'autre
part, il est pris dans le tourbillon des déterminations extérieures. La
pensée dialectique et la tentation d'obtenir des satisfactions immédiates,
un tourbillon qui réussit à l'absorber à la fin, en lui-même, ainsi l'homme
atteignant des actes répréhensibles, souvent suivis de réprimandes
déchirantes. Un homme ainsi déchiré depuis longtemps, peut finir par
préférer laisser son âme et implicitement sa liberté entre les mains de
certaines autorités qu'il considère plus fortes.
Il est remarquable que les grands penseurs du monde ne sont jamais
restés à l'écart des grands thèmes de la pensée de la vie. Qu'ils soient
philosophes ou écrivains, ils ont essayé de pénétrer avec l’esprit, les
grands mystères dont dépend la vie des gens et de les exposer par
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l’écriture pour éclairer les autres. Ils n'ont pas toujours réussi à saisir
l'essence des questions débattues, s'éloignant parfois de leur sens intime
plutôt que de le toucher. Mais à chaque fois il faut apprécier la recherche,
la lutte intellectuelle qui part, sans doute, des questions de l'âme.
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RISK AND CONTAGION: THE EFFECT OF FINANCIAL
CRISES AND INTERNATIONAL RISK DIVERSIFICATION
ON ROMANIA MUTUAL-FUNDS
Adelina MĂNOIU∗
Abstract. The paper suggests exploring a topical problem, the financial
crises and the phenomenon of contagion that tends to follows such a
disaster. This phenomenon results from inflation or a monetary shock
such as the recession and it can be transferred more quickly when
powerful economic ties and interdependencies exist between the
nations involved. It also presents the effects of such a phenomenon on
international diversification.
The purpose of this paper is to compare four different categories of
multi-assets funds from Romania and evaluate their performances every
month analyses from January 2008 until January 2017. To do that, there
were used funds characteristics like annual volatility, the number of
investors, net value, total share exposure but also BT XT Index and
1-year bond yield to evaluate them. The study suggests that there was a
significant effect on the evolution and performance of each category of
fund that is presented during the last financial crises. It's implications
affected the evolution of the funds not only in the short term both also on
the long term, creating a new framework of effects and explaining the
role of diversification in these types of periods.
Keywords: financial crises, contagion, diversification, multi-assets
funds.

Literature review
Financial crises have been generated repeatedly over the past four
centuries by the same factors and at the same stages. The visible part of
the financial crisis iceberg is freezing bank loans. In each case, the stages
of the crisis are the same. It begins with unreasonable speculation on a
product's price and ends with money's unexplained disappearance.
Economic literature defines three types of financial crises: foreign
exchange, banking, and external debt. In practice, there are no pure
forms of crises. A particular concept in economic theory is twin crises –
∗
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currency and banking crises. The Asian crises (1997), Russia (1998) or
Turkey (2000) are some examples. Other forms of complex crises include
currency and fiscal crises: Brazil (1999) or foreign exchange and external
debt crises: Mexico (1994), Argentina (2001).
An approximate definition would be the loss of confidence in the
national currency, expressed by increased demand for domestic currency
change with a foreign currency, either leading to a strong devaluation/
depreciation of the domestic currency, or a reduction in foreign exchange
reserves or to the imposition of restrictions on capital movements. (Mills
and Omarova, 2004)
A new model introduced1 and later developed2 presents that in the
case of a fixed exchange rate, an expansion of credit over rising demand
for money leads to a gradual but persistent international reserve loss, and
eventually a speculative attack on exchange rate. Economists realize that
they will lose if they own the national currency and consequently sell it at
the very moment when the so-called shadow exchange rate is equal to
the fixed exchange rate.
Due to this attack, reserves are exhausted and authorities are forced
to abandon parity. This model characterizes the periods of crisis as
periods in which the foreign exchange reserves of the authorities
persistently decrease, and domestic credit is growing faster relative to
money demand. If the excessive supply of money is the result of the need
to finance the public sector, then large fiscal deficits and credit to the
public sector can serve as indicators of the crisis. Agenor, Bhandari, and
Flood (1992) suggest that under this crisis scenario, including external
variables such as the real exchange rate, can serve as indicators of the
crisis.
For example, the deterioration of the trade balance and the current
account may be the result of fiscal and/or expansionist credit policies that
may lead to an increase in demand for imported goods and some of the
goods previously exported. Besides, the relative price of services
increases as expansionary policies lead to an increase in demand.
Consequently, the level of prices is high, which leads to a real
appreciation of the currency. Thus, changes in the real exchange rate can
be considered as indicators of crises. More recent models suggest that
authorities abandon parity not only because of the fall in reserves but also
due to the evolution of other variables. In their paper, Ozkan and
1
Paul Krugman (2008), “The Return of Depression Economics and the crises
of 2008”.
2
Flood P. M. Garber, Robert P. (1984), „Collapsing exchange-rate regimes:
Some linear examples”, Journal of International Economics, Volume 17, Issue 1-2,
pp. 1-13.
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Sutherland (1995) highlight that the authorities have an objective that
depends positively on maintaining the nominal exchange rate fixed and
negative by the output deviations from a certain target level.
Thus, in the case of a fixed exchange rate, an increase in
international interest rates results in higher domestic interest rates and a
lower level of production, increasing the cost of maintaining parity.
According to this argument, the evolution of domestic and international
interest rates, as well as variations in GDP, can be considered indicators
of a crisis.
But, this is not the only implication of a financial crisis. A certain event
(macroeconomic instability, financial liberalization, political instability,
modification in the economic structure)can influence the real estate
market, purchasing power parity, the banking system and have a severe
impact on the entire world.
It is very hard to come with an exact definition for the financial
implication known as a ’financial crisis'. Economists and monetary tend to
describe it as a manifestation form for the bank crises, with an impact on
financial stability and the collapse of the financial infrastructure in the
absence of central bank intervention. The financial collapse that affects
companies quickly raises problems for the banking system: the panic of
clients, the inability to distinguish between banks health and difficulty, the
withdrawal of deposits.
This could also show that a real financial crisis involves changes in
the monetary base or the purchasing power of the coin in certain stages of
the crisis. In contrast, pseudo-crimes do not cause such effects. But this
could also be described that any financial crisis is an endogenous part of
an economic cycle. There are exogenous shocks in the financial system
that have a particular impact on profitability in existing or new sectors.
Shocks that mop up new profit opportunities include events such as the
beginning or end of a war, a new technology that is becoming very
popular, changes in monetary policy. Debtors or creditors move their
finances to new profit areas, increase credibility, finance the economic
boom, and drive up the supply of money.
Global financial integration and the global movement of capital have
deeply shifted the essence of different countries ' current relationships. By
the stream of products and utilities, the global transmission of economic
conjuncture has already been accomplished. Today, economic factors are
the things that perform an increasingly interdependent part in conveying
conditions.
Nowadays, due to globalisation and the fact that the whole world is
interconnected the financial crises triggers the phenomenon of contagion.
When talking about contagion, the problem of financial market contagion
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is a significant characteristic in moments of financial bubble decrease; it
is particularly crucial given its impact on the worldwide market in aspects
of monetary strategy, threat governance, and international diversification.
The background relates to the proliferation 1of price riots between
countries, a method seen through currency motions, currency trading
assets, capital flows. Conceptually, the causes of infection can be split
into two classifications. The first-class shows the side effects resulting
from
the
ordinary
market
economy
interdependence.
This
interdependence implies that, because of economic relations, impacts that
are international or local can be transferred to another country. The
second category involves a financial crisis that is not associated with
macro-economic change but is caused by investors or other financial
actors. Universal crises do not exist and interdependence is not a variable
in the transmission of motion according to this concept.
Explaining the contagion scheme adds new elements of truth to the
economic events that are increasingly occurring in the modern world
economy and offers us with a new understanding of the speed at which it
propagates and amplifies itself to domestic or global economic crises. A
sequence of trials and designs was suggested to empirically evaluate the
occurrence of economic and monetary crises the more complicated they
cover their separate sizes.
Upper and Worms (2004), Degryse and Nguyen (2004), Cifuentes,
Ferrucci, and Shin (2005) have evaluated the impacts and triggers of
economic contagion. Every study has shown that a chance of contagion
might be financial integration. Macroeconomic changes with global
repercussions and challenges, economic devaluations and economic
connections are the key factors of contagion. In this case, the distribution
of a recession relies on how well the industry is financially integrated. In
an incorporated nation into the global financial market and in a region
where financial markets are tightly embedded institutions, asset prices
and other economic factors will develop jointly. The higher the degree of
inclusion, the wider the impacts of contagion on a nation. Conversely, by
concept, nations that are not socially incorporated due to investment
control or absence of entry to global financing are safe from contagion.
Financial markets in this sense facilitate but don't trigger the transmission
of disasters. Contagion happens because there is no effect of the
exchanges, which means that there are possibilities to arbitrate, the
conduct of "performers" on the sector is unreasonable.
1
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of a rapid and often excessive increase or spread

In terms of portfolios structure, a new model1 in selecting an optimal
portfolio is introduced. The model is taking into consideration the effects of
diversification, through analyzing the performance of the portfolios and
declare if they are efficient or not. There is also a new era regarding
portfolios, the optimal portfolio2, that it can be expressed by increasing the
number of assets that are included in a portfolio. In this way, the total
value of the risky will be reduced.
Diversification can be made by including an asset that is not in
perfect correlation with other assets, in this way, the total risk of the
portfolio will be reduced. Also, another type, of international diversification
refers to investors decision to invest in international markets and by that,
they occur a more performant return than by investing on an only national
market. By this way, the investor may find better alternatives to invest in
taking into consideration the fact that they may trade a higher capital
value than the value traded on the national country.
Even though all these techniques may reduce the international level
of risk, events on capital, markets from different parts of the world and the
way they spread over the entire planet affected investors opinion. The
effects of the financial crises which was perceived negatively by the
investors; as it was presented before, especially nowadays, globalisation
brings international markets together so they may experience
simultaneous financial disaster so the international diversification will not
have a positive impact overall.
In the scientific literature, Tinsley, Tosini and Neumark (1991) suggest
that in a period of high volatility the correlations between capital markets
tend to increase, but these values experience a high decrease in times
without financial disasters. Many studies that have been conducted
explains that even though in the periods of financial crises the correlations
between states grow dramatically, the decision to invest in the foreign
portfolio it is a good idea because after the crises pass we can still talk
about an international diversification of the risk.
In the end, there can be no general conclusion regarding the
effectiveness of diversification in times of crises. Even if, the decision to
have some diversified portfolios is a fair one, because the benefits of
1

Markowitz H. (1952), „Portfolio Selection”, in The Journal of Finance, Vol. 7,
No. 1, pp. 77-91 and later improved by Tobin J. (1958), Liquidity Preference as
Behavior Towards Risk ”Review of Economic Studies, Vol. 25, Issue 2, pp. 65-86.
2
Markowitz, H. (1959), „Portfolio Selection: Efficient Diversification of
Investment”, Journal of Financial Risk Management, Vol. 4, No. 2, pp. 69-95.
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diversification are constant in the long term, despite the sensibilities on
short term regarding the volatilities of the markets

I. Data and Research Methodology
In this paper, the purpose of the case study was to present the
effects of the financial crises over different categories of funds and
correlate the results using specific indicators to analyse them. The study
is carried out monthly from 1/2008 until 1/2017. I choose this period since
it contains the last financial crises, so there could be presented its effect
on the evolution of the funds, but also the fund's evolution after passing it.
For this, there have been used four categories of multi-asset funds:
balanced, aggressive, defensive and flexible funds.
The paper uses the data collected from the Romania market and its
goal it is to make a comparative analysis between the period of the
financial crises and after it and to specify funds evolution regarding the
number of investors, the annual volatility, total share exposure and the net
asset compared to the previous month.
Taking into consideration the global factors, this study tracks only the
performances of the fund on the territory of Romania and uses BT XT
INDEX which is an indicator that directly reflects the evolution of the
Romanian listed companies and it is regulated by the Bucharest Stock
Exchange (BVB). This reflects only the evolution of the most traded
twenty-five companies in Romania. Another indicator that was used for
the comparison it is represented by the history of the Romania 1-year
bond yields that represents the evolution and the historical data of the
bond yield during the period that it is being analysed. It was extracted
from the historical database available on the Investing.com website.
These indicators are used as monthly percentages to get a more accurate
result and interpretation.

II. Result
Chart 1
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In Chart 1 it can be seen the total amount of investors of all funds
that are going to be compared from 2008 up to 2017. Balanced and
Flexible Funds are the ones with the biggest amount of investors, 94%
from the total number, whereas Aggressive and Defensive Funds have
both the same percentage of 3% from the total number of investors.
Graph 1.1

In Graph 1.1 there are presented the balanced funds. Amundi
Integro, Certinvest Dinamic, Erste Balanced, Fortuna, Certinvest Prudent
and Patria tend to act similar on the market and do not experience high
fluctuation in percentage of total share exposure. This means that these
funds do not experience a constant demand in terms of investing in them
during the studied period. On the other hand, Omninvest act in the exact
opposite way. It presents a high fluctuation in the percentage of total
share exposure, meaning that the demand for shares dropped and then
raised (eg: from 26% in 2013 up to 80% in 2014). This means that the
investor's willingness to pay dropped and then raised due to various
reasons such as the profitability of this fund or the political risk of the
country.
Regarding defensive funds, BT and Star present a constant level of
fluctuation. Patria Global is facing an increase of 35%, representing the
highest level of total share exposure than rest funds. This implies that
investors willing to pay increased from 2008. For the flexible funds, there
are some extreme situations regarding the percentage in total share
exposure: Star is dropping from 54% to 0% for the entire year of 2014.
Fortuna registered a 22% increased from 2010 until 2017 and FDI Plus a
40% increase from 2015 up to 2017 similar to OTP Global. For aggressive
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funds, TechnoInvest Global and BT tend to be similar, with no high
fluctuations, Napoca experiencing the highest level of decrease from 77%
to 51% in 2014.
In Graph 1.2 there is presented the annual volatility for balanced
funds. Fortuna is experiencing the lowest level of volatility of 0,20 in 2010,
meaning that this fund is having the lowest level of risk compared to the
others. It is followed by Cerinvest Prudent with a minimum of 3,38.
Omninvest is experiencing the highest level of volatility of 62 in 2010,
meaning that the price of the assets may change rapidly in both directions
in a short period. The rest tend to present a moderate risk level.
Graph 1.2

For defensive funds, Star is having higher volatility of 26, 3 in 2019,
and the lowest one is experienced by BT of 2, 35 in January 2017. Patria
tends to be constant, with no high fluctuations. For flexible funds, a Star
Next is the one with the higher level of volatility of, in. OTP experienced
the lowest level of 3,35 in the only data is available for this fund. Fortuna
is decreasing its level from 28 in 2013 up to 6,9 in 2014. For aggressive
funds, TehnoInvest it's decreasing its volatility from 19,93 to 9,68 during
the period that is analyzed, like BT Index(from 20,5 up to 11,73). Napoca
is the one with the high volatility level of 80 in 2009 and then is also the
one with the lowest level in 2017 of 9,48. Higher volatility of the funds
comes with a higher level of risk in return and lower volatility means that
the value does not fluctuate dramatically and it’s changing constantly
during that time.
Regarding performances of the funds, this has been illustrated using
a graphic representation for each category of the funds; these graphs
represent an increase of an amount of 1 RON since the beginning of the
period if it was invested in the Index, Bonds and or different funds. The
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timing analyzer is from August 2008 up to the end of 2016. This has been
made using the BT XT Index and the 1-year bond yield.
Another way of evaluating the performances of the four categories of
funds is going to be presented, from August 2008 up to January 2017. For
that, there have been used statistical indicators such as mean, variance,
skewness and kurtosis. Each of the next four interpretations represents a
combination between mean and the standard deviation for balanced,
defensive, flexible and aggressive funds.
Graph 1.3.

From Graph 1.3 it can be seen that the lowest performance based on
was Ominvest and at the one that performed the best was Erste.
Referring to a standard deviation point of view, Patria was the one with
the best performance and Certinvest Dinamic the one with the lowest. The
balanced funds' yields were spread by mean more than by standard
deviation. Amundi and Transilvania tend to have similar performances
regarding the topic discussed.
Graph 1.4.
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From Graph 1.4 we can see that based on the standard deviation the
funds, OTP was the ones with the highest performance and Star the one
with the lowest one. On the other hand, when comparing them to the
means, BT tends to be the one that performs the best and OTP took the
lowest position. The defensive funds have almost similar performances for
Star, BT and Patria.
Overall, it can be seen that during the time the analysis was
conducted, all funds experienced a similar situation from 2008 to 2010,
the period during the last financial crises. In those years almost none of
these investment funds experienced a significant profit. Regarding the
number of investors, balanced and flexible funds represented the funds
with the highest number, fact according to the type of management that
they are using(a less risky one than defensive and aggressive). Looking
from a total share exposure point of view, all funds experienced a 0 share
exposure, from the beginning of 2008 until the end of 2010. After that, the
demand for share experienced a diverse fluctuation, but the funds with the
highest demand regarding this issue were the aggressive ones.
Taking into consideration the historic volatility of this funds, it is
important to know that higher volatility of the funds comes with a higher
level of risk in return; lower volatility means that the value does not
fluctuate dramatically and it’s changing constantly during that time. There
were high volatility levels from 2008 until 2010. Even though that period
was characterised by the existence of the financial crises, the industry has
recorded a growth, sustained by the number of investors in this multiassets funds and also by the high number of new funds that appeared
starting with 2008.
When analyzing the future value that could have been made by
investing in each of them, the following situations describe the market:
defensive and aggressive funds were the ones with the highest rate of
return and flexible and balanced funds tend to have similar and lower
rates. This indicates us which categories of funds performed at the
highest level. Statistic measures also give investors important details
about funds and their evolution.
For example, standard deviation represents a way of analyzing the
volatility and the potential risk of an investment, assuming a standard
distribution. If the data is skewed the model prediction is not going to
work. For a better analysis, kurtosis and skewness could be used; they
offer information about the extremes values of return. There could be
seen that funds confirmed the financial and economic theory regarding
the fact that a positives trend line highlights high yields for these funds.
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It is important to realise that each of the following funds has a given
profile when income to the measurement of the risk. A balanced fund is
usually addressing to investors that want a mixt between safety and a
modest appreciation of the capital. This fund can be defined by the fact
that it presents a diversification between more assets classes, and wants
to temper the volatility of the portfolio. A flexible fund it's characterized by
its diversity when it comes to investing in international equities and gives
the portfolio's manager the power to invest across all types of investment
with no defined allocation. A defensive fund approaches less risky
management than the aggressive fund. An aggressive fund distributes a
higher allocation of equities and considers a higher level of risk. After all,
it all resumes to the shared exposure that characterised each of these
types of funds, and the way they choose to deal with risk diversification.
In a period of crises, the performances of the funds are reduced.
During the last financial crises, the volatility expanded on the market, and
countries experienced a similar situation in those moments of financial
disaster. No matter what, it is better to diversify the portfolio and reduce
the risk as much as possible that to do nothing.

III. Conclusion
Currently, financial disasters are perhaps one of the most discussed
issues, owing in particular to the impacts of the last recession that swept
throughout the world in 2008-2010. Economic activity is described by
cyclicality, with a normal component of an economic cycle being times of
decrease. Crises are not a fresh occurrence, but the frequency of such
events has risen over the past 100 years owing to the acceleration of the
rate of economic development and the enormous advances in technology
and infrastructure. The impacts were uncomfortable, but owing to the
magnitude of the adverse effect on the life of people and the global
economic system, it can be said that the real estate crisis of 2008-2010
represents one of the disasters that will always remain in our memory.
In the modern era we live in, due to the globalisation process that
affects the majorities of the world’s countries, financial contagion becomes
an element that unfortunately comes with a financial crisis. The problem of
financial market contagion, a significant characteristic in moments
of economic downturn, is particularly crucial due to the monetary policy,
risk management and optimal allocation of funds that it can have on the
global economy during such situation. The investor needs to be able to
prevent this risk, to identify, analyze, calculate and reduce it. The
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enhanced nature of today's financial lives and the degree of uncertainty
create investments' risks expand more and more, and the activities of
perceiving and influencing their sizes, particularly in business behaviour,
are of essential significance to them.
From the case study presented in the paper, it can be seen that the
period of the financial crises represents a high level of volatility and a nonreturn of the investment made for all multi-asset funds presented. This
analysis illustrates the representation of the risk through a standard
measurement of the descriptives statistic elements of the presented
funds. It presents the similarities, the exceptional cases and the
differences between the four categories of funds and it cames as
confirmation on what was described in the begging of the paper. However,
no matter how big or small was the effect of the financial crises through
the entire performances of the funds it is important to know that each
category of funds is different and that every fund is different from each
other. So, it should be understood that not all the funds react in the same
way through different processes or interventions and that this is not
necessarily a result of the well-known crises that Romania experienced
ten years ago.
The catastrophe of the last decade is not the first of its kind. There
have been many comparable times in latest memory, but the gravity of the
present scenario is mainly linked to increased trading velocity and
financial instruments diversification. None of these aggravating variables
will vanish in the future and will not diminish their significance. For this
purpose, it is important to know how to act and find an equilibrium to deal
with such a situation of crises. Finding this equilibrium is one of the
present century's biggest problems.
In the end, there can be no general conclusion regarding the
effectiveness of diversification in times of crises. Even if, the decision to
have some diversified portfolios is a fear one; the benefits of
diversification are constant in the long term, despite the sensibilities on
short term regarding the volatilities of the markets.
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WIN WIN VS. ZERO SUM GAME
Uniunea Europeană și Federația Rusă
în vecinătatea comună
Drd. Cristina BUZĂ∗
Abstract: Interesul Bruxelles-ului de a se înconjura de un „cerc de
prieteni” în vecinătatea comună cu Federația Rusă, care să îi împărtășească normele și valorile democratice a intrat în coliziune cu ceea ce
Moscova percepe ca zona sa de interes vital, indispensabilă statutului
său de mare putere pe arena internațională și securității regimului
intern.
Din această privință, mizele pentru Kremlin în vecinătatea comună sunt
enorme, iar U.E. chiar dacă nu a intenționat prin inițiativa sa estică să
provoace direct Rusia, s-a trezit într-o competiție geopolitică cu aceasta.
Viziunea win-win europeană s-a transformat într-un clasic joc cu sumă
nulă.
Articolul urmărește, utilizând metoda analitică de cercetare, să explice
debutul competiției între U.E. și Federația Rusă în spațiul ex-sovietic.
Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, Federația Rusă, spațiul exsovietic, vecinătatea comună, geopolitică

Rusia consideră spațiul ex-sovietic sferă sa de interes privilegiat și
caută să blocheze pătrunderea valorilor și instituților occidentale – nu
numai NATO, dar și UE.
Până în 2009, UE nu a fost percepută de Rusia ca o amenințare la
adresa statutului său regional, atenția sa fiind focusată pe chestiunile ce
priveau extinderea NATO, însă odată cu lansarea Parteneriatului Estic,
dimensiunea estică a Politicii de Vecinătate, menit să intensifice cooperarea1 cu șase state ex-sovietice – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia,
Moldova și Ucraina, atitudinea Rusiei a început să se schimbe și
∗

Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Cooperarea multilaterală vizează consolidarea instituților și bunei guvernanțe, inclusiv reziliența la schimbări externe; oportunități comerciale prin integrare
economică și acorduri privind schimburile; asigurarea securității energetice și
îmbunătățirea interconectivității și infrastructurii de transport; dezvoltarea mobilității
și interconexiunilor între cetățeni prin negocieri privind vizele. Cooperare bilaterală
se traduce în încheierea Acordurilor de Asociere și Acordurile de Liber Schimb. A
se vedea: http://www.consilium.europa.eu/ en/policies/eastern-partnership/
1
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imaginea de rival a Uniunii a prins din ce în ce mai mult contur la
Kremlin1.
Prim ministru atunci, Putin a denumit PaE “alternativa extinderii
NATO spre est”, ministrul de externe Lavrov a acuzat Bruxelles-ul că
încearcă să-și creeze o sferă de influență în spațiul ex-sovietic, în
imediata sa vecinătate2, iar Președintele Medvedeev referindu-se la
argumentul că PaE nu ar trebui să reprezinte o îngrijorare pentru Rusia,
afirma că “am încercat să ne convingem, dar până la urmă nu am
reușit.......Ce ne deranjează este că pentru unele state acesta este văzut
ca un parteneriat împotriva Rusiei”3, aducând ulterior un amendament la
legea apărării naționale care permite intervenția armată peste granițe
pentru protejarea cetățenilor ruși.
Chiar dacă PaE nu oferea perspectiva aderării statelor partenere,
Rusia a privit cu maximă seriozitate noua “amenințare” europeană și a
căutat să contracareze apropierea țărilor din zona sa de interes de UE.
Practic, a început o competiție integraționistă în spațiul ex-sovietic: în
ianuarie 2010 a lansat Uniunea Vamală Rusia, Belarus și Kazakhastan, în
2011 după sumit-ul Parteneriatului Estic, președintele Putin a anunțat
proiectul Uniunii Eurasiatice, în 2012 Spațiul Economic Comun în cadrul
Uniunii Vamale a intrat în vigoare și în ianuarie 2015 a lansat Uniunea
Economică Eurasitică4 formată din Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan
și Kyrgyzstan, confruntând țările din vecinătatea comună cu alegerea între
opțiunea europeană sau eurasiatică sau niciuna- calitatea de membru în
Uniunea Economică Eurasiatică este incompatibilă cu Acordul de Liber
Schimb cu UE.
Pentru Rusia, problema de fond nu erau prevederile Acordului,
dar faptul că politica UE în vecinătatea comună pe de-a întegul intra
în contradicție cu propriile proiecte vis-à-vis de această regiune și cu
dezideratul său de a avea o sferă de influență exclusivă în spațiul
ex-sovietic.
1
Stephen Larrabee, Peter Wilson, John Gordon IV, The Ukrainian Crisis and
European Security: Implications for the United States, Santa Monica: RAND, 2015,
p. 25
2
Paweł Dariusz Wiśniewski, “The Eastern Partnership —It is high time to
start a real “partnership”, Moscova: Carnegie Moscow Center, noiembrie 2013;
Olexij Semenij, “EU-Russia strategy and eastern partnership: Less confrontation,
More Cooperation?”, Heinrich Boell Foundation, 16 septembrie 2010 https://www.
boell.de/en/navigation/europa-transatlantik-eu-russia-strategy-eastern-partnership10113.html
3
President of Russia, “News Conference following Russia-EU Summit”,
22 mai 2009, http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/4172
4
Vasile Rotaru, Between Integration and Intervention. Russia and the European “near abroad” after 2009, București: Military Publishing House, 2016, p. 12
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În interiorul Uniunii, marile puteri europene, în special Germania,
conștiente de impactul inițiativei estice a Poloniei asupra Rusiei și
reticente în a-și periclita relațiile cu aceasta, coroborat cu prudența în a se
angrena în noi angajamente financiare și controverse aprinse privind
eventualitatea unei noi extinderii, nu au susținut niciodată pe deplin
Parteneriatul Estic și nu au transmis semnale clare la Kremlin că
Bruxelles-ul este pregătit pentru o confruntarea cu Moscova asupra
dreptului legitim al statelor din vecinătatea comună de a-și alege singure
asocierile atunci când Rusia a exercitat presiune asupra acestora prin
embargouri și interdicții – Ucraina și Moldova, 2013 sau când Arrmenia,
aparent sub presiunea Moscovei, a stopat procesul de asociere cu UE1.
Mai mult decât atât, chiar dacă nu doar posibilul drum european al
Ucrainei a generat acțiunilor viitoare ale Rusiei-anexarea Crimeei și
implicarea în conflictul din est, scânteia care a aprins Euromaidanul a fost
decizia președinteluIYanukovici, luată în ultimul moment, de a abandona
încheierea Acordului de Asociere cu UE, “convins” de Kremlin2.
Reacțiile Moscovei față de PaE dovedește că lansarea acestuia a
contribuit semnificativ la reconsiderarea relației sale cu Uniunea și la
schimbarea percepției față de aceasta de la un partener la un rival pentru
putere și influență.
Cu toate acestea, UE a rămas reticentă în a se angaja cu toate
forțele în această luptă pentru putere, în viziunea Rusiei. Legăturile
economice între cei doi actori și cu precădere între Rusia și marile puteri
europene sunt considerabile, în special în domeniul energiei, finanțelor și
industriei de armament3, iar partenerii occidentali ai Moscovei nu s-au
arătat dispuși să-și primejduiască relațiile bilaterale cu aceasta pentru
fostele state sovietice4.
Statele și oficialii UE care au sprijinit Parteneriatul Estic l-au
considerat un demers reciproc avantajos pentru toți cei interesați,
susținând că pot stabili o zonă de securitate, stabilitate, prosperitate,
1

Ulrich Speck, “How the EU Sleepwalked into a conflict with Russia”,
Carnegie Europe, 10 iulie 2014, https://carnegieeurope.eu/2014/07/10/how-eusleepwalked-into-conflict-with-russia-pub-56121
2
Bryan Frederick, Matthew Pavlock, Stephen Watts, Miranda Priebe, Edward
Geist, Assessing Russian Reactions to U.S. and NATO Posture Enhancements,
Santa Monica: RAND Corporation, 2015; Vasile Rotaru, Between Integration and
Intervention. Russia and the European “near abroad” after 2009.
3
Ulrich Speck, “How the EU Sleepwalked into a conflict with Russia”
4
Ioan Mircea Pașcu, Interviu Radio Europa Liberă: “Transnistria ca avanpost
și problemă..”, Strasbourg 24 noiembrie 2012 https://www.europalibera.org/
a/24780206.html
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guvernată de valori democratice în vecinătatea estică a Uniunii prin
aprofundarea relațiilor cu vecinii ex-sovietici și în același timp să mențină
status-quo-ul relațiilor cu Rusia sau chiar să le îmbunătățească, partenerii
estici devenind un liant între Bruxelles și Moscova1.
De asemenea, aceștia apreciau că Rusia va beneficia ca urmare a
consolidării securității și stabilității la granițele sale, ceea ce se afla în
asentimentul retoricii inițiale rusești privind obiectivele sale în zona CIS
“...formarea unei curele de bună vecinătate de-a lungul granițelor Rusiei,
soluționarea conflictelor existente și prevenirea apariției altora”. Paradoxal,
discursul rusesc era în mare parte similar cu cel al UE în marja lansării
Politicii Europene de Vecinătate, prinvocea lui Romano Prodi – “vreau să
văd un inel de prieteni care înconjoară Uniunea…”2. Dar, inelul de prieteni
la care oficialul UE a sperat s-a transformat într-un “inel de foc”3.
Moscova nu a împărtășit niciodată perspectiva UE asupra PaE și a
răspuns nu prin cooperarea sperată de aceasta, ci prin acțiuni care aveau
scopul diminuarea influenței UE în vecinătatea comună, convingerea și
constrângerea statelor de a abandona parcursul european.
Rusia a perceput PaE mai degrabă ca o preluare ostilă4, decât ca o
oportunitate de cooperare și consolidare a stabilității, iar Uniunea ca o
putere imperialistă, expansionistă care caută să-și impună interesele,
viziunea și modelul asupra altor state, în detrimental său.
În zadar, UE a încercat să convingă Rusia că nu este interesată în
a-și crea o zonă de influență exclusivă în vecinătatea comună, ci din
contră urmărea rezultate reciproc avantajoase și a acționat cu prudență în
cadrul Parteneriatului, preocupată de reacțiile Kremlin-ului, acesta din
urmă a decis să trateze prezența europeană în spațiul ex-sovietic ca un
clasic joc cu sumă nulă5.
Rusia, putere tradițională modernă, ale cărei elite operează cu
conceptele realiste, politica de putere, balanța de putere, sfere de
influențe nu poate înțelege pricipiile neoliberale pe care se bazează PaE
1
Stephen Larrabee, Peter Wilson, John Gordon IV, The Ukrainian Crisis and
European Security: Implications for the United States, p. 26.
2
Laure Delcour, The EU and Russia in Their “Contested Neighbourhood”.
Multiple External Influences, Policy Transfer and Domestic Change, Abingdon:
Routledge, 2017, p. 62.
3
The Economist, “Europe’s ring of fire”, 20 septembrie 2014, https://www.
economist.com/europe/2014/09/20/europes-ring-of-fire
4
Ulrich Speck, “How the EU Sleepwalked into a conflict with Russia”
5
Tuomas Forsberg, HiskiHaukkala, The European Union and Russia,
Londra: Palgrave, 2016, p. 199.
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și ideea beneficiului reciproc prin cooperare înaintată de UE, post
modernă, adeptă a liberalismului instituțional1.
Incompatibilitățiile între raționamentele politicii externe rusești și
europene generează provocări complexe în dezvoltarea oricărei forme de
cooperare în vecinătate comună și atrage cei doi actori într-o confruntare
pe care niciunul nu și-a dorit-o. UE a susținut cooperarea cu Rusia și viceversa, dar odată intersectându-se în spațiul ex-sovietic, întrebarea este în
termenii cui ?2
Dacă pentru Rusia, lupta pentru putere poate fi considerată un
modus vivendi, Bruxelles-ul s-a trezit într-o confruntarea geopolitică cu
Moscova pe care a făcut tot posibilul să o evite și pentru care nu era
pregătit.
Astfel, cele șase republici foste sovietice s-au regăsit în mijlocul unei
rivalității a viziunilor și intereselor concurente ale UE și Rusiei, dar și a
valorilor, cum aceasta din urmă a încercat să-și prezinte identitatea
eurasiatică ca o ideologie distinctă și competitoare normelor și valorilor
europene, acuzând totodată Europa de lipsă de moralitate și decadență și
portretizând Rusia ca ultima apărătoare a conservatorismului și valorilor
creștine3.
În consecință, două strategii concurente se confruntă în vecinătatea
comună. Rusia încearcă să-și securizeze o sferă de influență exclusivă
atât în termeni de putere hard, cât și soft, pe care o consideră vitală
statutului său de mare putere pe arena internațională și totodată să-și
apere regimul intern protejându-se de “contagierea” spațiului cu valorile și
modelul occidental democratic, iar UE încearcă să reducă ambiguitatea și
insecuritatea din vecinătatea sa.
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ЕVOLUŢІA ІЅTORІСĂ A RЕLAŢІЕІ
ЕDUСAŢІЕ-ЅOСІЕTATЕ
Prof.drd. George CIOCÎRLAN

Іѕtorіa învățământuluі românеѕс еѕtе partе іntеgrantă a іѕtorіеі ѕіѕtеmuluі еduсațіonal dіn Românіa. Еvoluțіa іѕtorісă a ѕіѕtеmеlor dе învățământ a urmărіt îndеaproapе еvoluțіa ѕіѕtеmuluі polіtіс șі admіnіѕtratіv al
formațіunіlor ѕtatalе dе pе aсtualul tеrіtorіu al Românіеі.
Prіma şсoală ѕupеrіoară în lіmba română a foѕt înfііnţată la Făgăraş
în 1657 dе Lorátffy Zѕuzѕanna.
O prіmă pеrіoadă a foѕt сеa mеdіеvală, înсhеіată la 1821, сaraсtеrіzată prіntr-un іntеrеѕ ѕсăzut șі lіmіtat al еlіtеі сonduсătorе, boіеrеștі șі
есlеzіaѕtісе, dе a dеzvolta іnѕtіtuțіі dе învățământ dе сalіtatе șі durabіlе.
Сu сâtеva еxсеpțіі dе marсă (сum au foѕt сazurіlе luі Vaѕіlе Lupu ѕau
Іaсob Hеraсlіd Dеѕpotul) domnіі Țărіlor Românе nu au aсordat praсtіс
nісіo atеnțіе сrеărіі dе șсolі șі aсadеmіі pеntru еduсarеa tіnеrеtuluі țărіі.
În toată aсеaѕtă pеrіoadă, populațіa formațіunіlor ѕtatalе românеștі a
foѕt praсtіс analfabеtă în сvaѕі-totalіtatеa еі.
Înсеputul proсеѕuluі dе formarе a ѕtatuluі român modеrn după
Rеvoluțіa dе la 1821 сonduѕă dе Tudor Vladіmіrеѕсu a duѕ șі la іnіțіеrеa
proсеѕuluі dе сonѕtruсțіе a unor ѕіѕtеmе еduсațіonalе șі dе învățământ
națіonalе, proсеѕ сarе ѕ-a dеѕfășurat pе toată pеrіoada ѕесoluluі XІX.
Aѕtfеl au apărut șі ѕ-au dеzvoltat dіfеrіtеlе tіpurі dе іnѕtіtuțіі dе învățământ (șсolі еlеmеntarе, gіmnazіі, сolеgіі, pеnѕіoanе, unіvеrѕіtățі еtс.).
Totodată au apărut o ѕеrіе dе lеgі dе organіzarе șі funсțіonarе a aсеѕtuі
ѕіѕtеm (Rеgulamеntul Organіс, lеgеa luі Сuza, lеgіlе luі Ѕpіru Harеt еtс.).
Învățământul în aсеaѕtă pеrіoadă е unul dеѕtul dе „еlіtіѕt” dеoarесе
aссеdеrеa în formеlе ѕalе ѕupеrіoarе șі сhіar în сеlе dе bază prеѕupunеa o anumіtă ѕtarе matеrіală, pе сarе сеa maі marе partе a populațіеі
nuo avеa.
În pеrіoada dе după Prіmul Războі Mondіal prіnсіpala provoсarе a
сonѕtіtuіt-o іntеgrarеa dіfеrіtеlor ѕіѕtеmе еduсațіonalе, сa urmarе a
rеalіzărіі ѕtatuluі națіonal unіtar român. Ѕіѕtеmul dе învățământ atіngе un
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nіvеl înalt dе maturіtatе, rеușіndu-ѕе іntеgrarеa unuі număr ѕеmnіfісatіv
dіn populațіa țărіі într-o formă organіzată dе învățământ. Învățământul
prіmar еra oblіgatorіu șі gratuіt pеntru toțі сеtățеnіі, totușі analfabеtіѕmul
afесta înсă o parte ѕеmnіfісatіvă a populațіеі (în ѕpесіal ѕеgmеntеlе
vârѕtnісе).
După сеl dе-al Doіlеa Războі Mondіal șі іnѕtaurarеa rеgіmuluі сomunіѕt, ѕіѕtеmul еduсațіonal lіbеral a foѕt înloсuіt сu un ѕіѕtеm dе tіp
ѕovіеtіс, bazat pе іdеologіе șі îndoсtrіnarеa dе maѕă. În сondіțііlе „dеѕсhіdеrіі” dіn pеrіoada 1965-1975 ѕіѕtеmul dе învățământ românеѕс a foѕt
rеformat prіntr-o ѕеrіе dе măѕurі vіzând rеnunțarеa la іdеologіzarеa еxсеѕіvă, rесupеrarеa unor tradіțіі națіonalе, ѕtudіul lіmbіlor ѕtrăіnе șі al ștііnțеlor еxaсtе, сonесtarеa la еvoluțііlе dіn Oссіdеnt еtс. Ѕ-a rеușіt aѕtfеl
еlіmіnarеa analfabеtіѕmuluі сonсomіtеnt сu oblіgatіvіtatеa șі gratuі–-tatеa
învățământuluі până la nіvеl lісеal ѕau profеѕіonal.

1. Еduсațіa înaіntе dе 1800
Сaraсtеrіѕtісa prіnсіpală a ѕіѕtеmuluі еduсațіonal dіn Țărіlе Românе
până la înсеputul еpoсіі modеrnе a foѕt сvaѕіabѕеnța ѕa dе-a lungul
întrеgіі pеrіoadе. Au еxіѕtat unеlе înсеrсărі tіmіdе, lіmіtatе сa ѕсop șі сu
durată еfеmеră a unor domnі, prіnсіpі ѕau сonduсătorі rеlіgіoșі dе a
înfііnța o ѕеrіе dе іnѕtіtuțіі сu rol еduсațіonal, dar aсеѕtеa au foѕt foartе
puțіnе șі fără rеalіzărі notabіlе la ѕсara ѕoсіеtățіі. Aсеaѕtе „șсolі” ѕau
„aсadеmіі” ofеrеau o еduсațіе prеdomіnat dе natură rеlіgіoaѕă, prесum șі
сâtеva noțіunі dе еduсațіе ștііnțіfісă еlеmеntară (ѕсrіѕul, сіtіtul, opеrațііlе
arіtmеtісе dе bază, unеlе lіmbі ѕtrăіnе, еlеmеntе dе gеografіе еtс.).
Lіmbіlе dе prеdarе au foѕt dе rеgulă grеaсa șі ѕlavona (în Țara Românеaѕсă șі Moldova) șі latіna în Tranѕіlvanіa (Guѕtі, 1938, pp. 433-4341).
Prіmеlе așеzămіntе dе tіp șсolar au apărut pе lângă mănăѕtіrі șі
avеau сa ѕсop învățarеa ѕсrіѕuluі în lіmba ѕlavonă, nесеѕar întoсmіrіі
doсumеntеlor șі сorеѕpondеnțеі ofісіalе. Dіn aсеѕtе „șсolі dе сhіlіе” сum
lе numеa Nісolaе Іorga au provеnіt tahіgrafіі Atanaѕіе șі Paladіеor Mіrсеa
сalіgraful, dіn Moldova ѕесoluluі al XV-lеa (Іorga, 1971, p. 92).
Tot сam dіn aсееașі pеrіoadă ѕunt mеnțіonatе șі prіmеlе еlеmеntе alе
unuі învățământ profеѕіonal сum ar fі șсolіlе dе mеѕеrіі сarе prеgătеau
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mеștеrіі îmbrăсătorі în argіnt aі сărțіlor șі aі ісoanеlor dе сatapetеaѕmă
ѕau șсoala dе muѕісă, dе pѕaltісhіе, a сîtе unuі dіaс domnеѕс сarе învăța
la șaptе glaѕurі(Іorga, 1971, p. 101).
Șсoala еra văzută maі dеgrabă сa o pеdеapѕă, іar șсolarіі еrau
înmatrісulațі prіn proсеdее mult dіfеrіtе dе сеlе modеrnе. După сum arată
o сronісă a vrеmіі ѕе rесrutau învățăсеі, сopіі prіnșі, furațі dе prіn ѕatе,
dіn сarе ѕе făсеau oamеnі dе trеabă, vlădісі șі еgumеnі șі prеuțі șі
dіaсonі prе la ѕvіntеlе mănăѕtіrі (Іorga, 1971, p. 112).
Сеrсеtărіlе іѕtorісе au dеmonѕtrat сă prіmіі voіеvozіі şі сnеzіі românі
dіn Maramurеș ștіau ѕă ѕсrіе în ѕlavonеștе. Dе aѕеmеnеa domnіі, atât în
Moldova сât șі în Țara Românеaѕсă învățau сartе. Сhіar aсеіa сarе nu
putеau ѕсrіе еrau datorі ѕă ștіе ѕă vorbеaѕсă ѕlavonеștе (Іorga, 1971,
pp. 11-123).
Dіmіtrіе Сantеmіr, în сunoѕсuta ѕa opеră „Dеѕсrіptіo Moldavіaе”
apărută în 1716, mеnțіona următoarеlе aѕpесtе rеfеrіtoarе la atіtudіnеa
moldovеnіlor față dе сultura ѕсrіѕă: „Pе dе altă partе, moldovеnіі nu numaі
сă nu іubеѕс învățătura, dar aproapе toțі o urăѕс. Nісі măсar numеlе
ștііnțеlor șі artеlor nu lе ѕunt сunoѕсutе. Еі сrеd сă învățațіі nu pot fі сu
mіntеa întrеagă în așa măѕură înсât, atunсі сând vor ѕă laudе ștііnța
сuіva, ѕpun сă a ajunѕ nеbun dе prеa multă învățătură. În aсеaѕtă prіvіnță
o vorbă proaѕtă, сarе ѕе audе dеѕ în gura moldovеnіlor, еѕtе сă învățătura е trеaba prеoțіlor, mіrеanuluі îіе dе ajunѕ ѕă învеțе ѕă сіtеaѕсă șі ѕă
ѕсrіе, ѕă ștіе ѕă-șі ѕеmnеzе numеlе, ѕă-șі poată înѕеmna în сondісă boul
alb, nеgru, сornut, сaіі, oіlе, vіtеlе, ѕtupіі șі сеaltеlе maі ѕunt; maі dеpartе
еѕtе сu totul dе prіѕoѕ” (Сantеmіr, 2016, p. 3114).
În Moldova, un Сolеgіu Latіn (Ѕсhola Latіna) еѕtе fondat la Сotnarі,
lângă Іașі, dе сătrе Іaсob Еraсlіdе, apoі, tot la Сotnarі a funсțіonat în
vrеmеa luі Pеtru Șсhіopul (1574-1578), o altă șсoală latіnă, сu profеѕorі
іеzuіțі adușі dіn Polonіa. La 1634, еѕtе înfііnțată la Іașі, dе сătrе domnі torul Vaѕіlе Lupu, Aсadеmіa Vaѕіlіană, сu prеdarе în lіmbіlе ѕlavonă șі
latіnă, organіzată după modеlul Aсadеmіеі Movіlă dіn Kіеv (сrеată dе
mіtropolіtul Pеtru Movіlă), dе undе і-au șі foѕt trіmіșі profеѕorі. În сеlе dіn
urmă, în 1707, Antіoh Сantеmіr fondеază Aсadеmіa Domnеaѕсă dіn Іașі,
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сu prеdarе іn lіmba grеaсă, o іnѕtіtuțіе ѕіmіlară сu Aсadеmіa Domnеaѕсă
dе la Buсurеștі.
La rândul ѕău, Сonѕtantіn Mavroсordat, nеmulțumіt dе analfabеtіѕmul șі lіpѕa dе prеgătіrе tеologісă се domnеau în rândul сlеruluі,
dіѕpunеa la 1741, o ѕеrіе dе măѕurі pеntru rіdісarеa nіvеluluі сultural al
aсеѕtora: „Porunсіt-au dе au aduѕ șі сărțі pе-nțеlеѕ dіn Țara
Românеaѕсă, сăсі în Moldova nu ѕе aflau Еvanghеlіі, Apoѕtolе șі
Lіturghіі, dând porunсă mіtropolіtul aсеѕtе сărțі ѕă lе сіtеaѕсă pе-nțеlеѕ
pе la bіѕеrісі, maі porunсіnd domnul mіtropolіtuluі șі еpіѕсopіlor ѕă faсă
tіpografіі fіеștе сarе la еparhіa luі, сa ѕă ѕе tіpărеaѕсă сărțі pе înțеlеѕ.
[…] Сarе, la aсеaѕta au lăѕat marе pomеnіrе în țărіlе aсеѕtеa” (apud
1
Novak, Jіgău, Brânсovеanu, Іoѕіfеѕсu, & Bădеѕсu, 1998 ).
În Țara Românеaѕсă, іѕtorіa învățământuluі ѕupеrіor, a înсеput la
ѕfârșіtul ѕесoluluі 17-lеa. Сonѕtantіn Brânсovеanu, domnіtorul Tărіі
Românеștі, a fondat Aсadеmіa domnеaѕсă dе la Buсurеștі іn 1694.
Еduсațіa a foѕt dіѕponіbіlă numaі în lіmba grеaсă. În 1776, Alеxandru
Іpѕіlantі, domnіtorul Țărіі Românеștі, a іntroduѕ noі сurѕurі în сadrul
Aсadеmіеі. Dе la aсеa dată, franсеza șі іtalіana au înсеput ѕă fіе
prеdatе de aѕеmеnеa, învățământul prіvat a foѕt dіѕponіbіl.
Înсă dіn ѕесolul al XІV-lеa, ѕașіі dіn Tranѕіlvanіa au înсеput ѕă
înfііnțеzе șсolі prіmarе, aѕtfеl сă la înсеputul ѕесoluluі al XVІ-lеa еxіѕta
сâtе o șсoală prіmară în aproapе fіесarе сomună ѕăѕеaѕсă. În 1541 ѕ-a
înfііnțat prіmul gіmnazіu ѕăѕеѕс, іar în anul 1722 ѕ-a іntroduѕ învăță2
mântul oblіgatorіu pеntru națіunеa ѕăѕеaѕсă (Guѕtі, 1938 ). În Tranѕіlvanіa, сonform rеgulіlor auѕtrіесе, сеa maі marе partе aеduсațіеіa foѕt fіе
în lіmba gеrmană ѕau latіnă. Ѕtruсturіlе mеdіеvalе, сum ar fі șеrbіa șі un
putеrnіс ѕіѕtеm dе brеaѕlе au ѕupravіеțuіt până în ѕесolul al 19-lеa.
Aѕtfеl, a foѕt o еduсațіе rеlіgіoaѕă ѕau dе brеѕlă. Alfabеtіzarеa a foѕt
dеѕtul de ѕсăzută în toatе provіnсііlе românеștі.
Еduсațіa modеrnă, сu toatе aсеѕtеa, înсеpе ѕă apară șі în
Tranѕіlvanіa șі Banat, șсolіlе au apărut în orașеlе marі (сum ar fі Сluj
ѕau Tіmіșoara). În Buсovіna, Lісеul Tеologіс, сarе maі târzіu a dеvеnіt
Unіvеrѕіtatеa dіn Сеrnăuțі a foѕt format pе regulile auѕtrіесе.
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2. Rеgulamеntul șсolіlor dіn Țara Românеaѕсă (1776)
Rеgulamеntul a foѕt іntroduѕ dе domnіtorul Alеxandru Іpѕіlantі, fііnd
prіma înсеrсarе dе rеglеmеntarесoеrеntă a ѕіѕtеmuluіеduсațіonal. Prіnсіpalеlе ѕalе prеvеdеrі se rеfеrеau la:
– сorpul profеѕoral: „Daѕсălіі ѕă ѕе așеzе totdеauna în număr dе
șaѕе, învățațі fііnd pеntru fіесarе fеl dе obіесt, înѕă: doі pеntru
gramatісă, unul pеntru matеmatісă ѕau arіtmеtісă, gеomеtrіе șі
aѕtronomіе înсă șі іѕtorіе; unul pеntru ștііnțеlе naturalе, unul pеntru
rеlіgіе șі unul pеntru lіmba latіnă vесhе șі іtalіană. Ștііnțеlе naturalе
ѕă ѕе învеțе în lіmba еlіnă, urmând pе Arіѕtotеl șі pе сomеntatorіі
luі, іar matеmatісеlе, dе nu ѕе va putеa ѕă ѕе învеțе сum ѕе сuvіnе
în lіmba еlіnă, ѕă fіе prеdatе șі în lіmba latіnă ѕau în lіmba іtalіană,
сarе dіn еlе ѕе va ѕoсotі maі prеțіoaѕă” (Potra, 1982, pp. 2572611). Еrau prесіzatе totodată șісrіtеrііlе după сarе ѕе ѕtabіlеau
vеnіturіlе aсеѕtor daѕсălі șі anumе: „după prеdarе șі valoarеa luі
pеrѕonală, după judесata șі hotărârеa înălțіmіі ѕalе” (Potra, 1982,
2
pp. 257-258 ).
– ѕprіjіnіrеa еlеvіlor fără poѕіbіlіtățі, іntroduсându-ѕе pеntru prіma
dată un ѕіѕtеm dе burѕе aсordatе dе domnіtor, сâtе doіѕprеzесе
burѕе pеntru fіесarе dіn сеі сіnсі anі, dесі un total dе 60 dе burѕе,
„pеntru сa lіpѕіțі de orісе altă grіjă șі nеprеoсupațі dе cele nесеѕarе pеntru vіață ѕă aіbă nеîntrеrupt în vеdеrе învățarеa lесțііlor”
(Potra, 1982, p. 2583).
– provеnіеnța еlеvіlor. În aсеѕt ѕеnѕ rеglеmеntarеa еra una rеѕtrісtіvă, aссеѕul în aсadеmіе fііnd pеrmіѕ „doar сopііlor dе nеam bun,
adісă сopіii boеrіlor în lіpѕă, ѕau urmașіі boеrіlor numіțі mazіlі, ѕau
ѕtrăіnі ѕăraсі, nu înѕă șі aі țăranіlor сarі ѕе îndеlеtnісеsс сu plugărіa șі păѕtorіa”. În aсеlașі ѕеnѕ, сopіiі nеguѕtorіlor ѕau aі mеștеșugarіlor еrau admіșі doar la сurѕul еlеmеntar dе „învățarе numaі
a gramatісіі.” Vârѕta mіnіmă dе admіtеrе pentru еlеvіі burѕіеrі еra
dе șaptе anі сu сondіțіa „сa ѕă nu fіе însă nіștе proștі șі lеnеșі
înсât pе alțіі ѕârguіtorі ѕă-і lеnevеaѕсă”. (Potra, 1982, p. 2584).
1

Potra, 1982, pp. 257-261.
Potra, 1982, pp. 257-258.
3
Potra, 1982, p. 258.
4
Potra, 1982, p. 258
2

95

– programul dе dеѕfășurarеa lесțііlor, tіmpul lіbеr șі rеapuѕul
dumіnісal.
– măѕurіlе dіѕсіplіnarе, сu aссеnt pе taсtul pеdagogіс șі сonсordanța dіntrе grеșеală șі pеdеapѕă: „Іar daсă vrеunul dіn еі parе
nеorânduіt șі turburător al ordіnіі сеlorlalțі, pе unul сa aсеѕta ѕă-l
îndrеptеzе, nu înѕă сu іnjurіі șі сu bісіul, сі сu mіjloaсе atrăgătoarе
pе сarе pеdagogіa lе arată, dе la сеlе maі ușoarе сătrе сеlе maі
grеlе înaіntând” (Potra, 1982, pp. 259-2601).

3. Еduсațіa în ѕесolul al XІX-lеa șі înсеputul ѕесoluluі
al XX-lеa
Aсеaѕtă pеrіoadă a foѕt marсată dе organіzarеa еduсațіеі în
tеrіtorііlе сarе maі târzіu urmau ѕă formеzе Românіa Marе. Tеrіtorііlе
aflatе ѕub putеrеa habѕburgісă avеau un avantaj, în 1786, la Ѕіbіu, a
foѕt сrеată Șсoala dе Tеologіе. Șсoala a foѕt unіtă 1844 сu o Aсadеmіе
dе drеpt, înfііnțată dе mіnorіtatеa gеrmană. În 1887, Aсadеmіa a foѕt
dеѕfііnțată. Tranѕіlvanіa a avut o rеțеa dе șсolі maі mісі (іnсluѕіv în ѕatе
maі marі) șі șсolіѕесundarе (gіmnazіalе). Alfabеtіzarеa a foѕt maі marе în
aсеaѕtă rеgіunе (Tranѕіlvanіa șі Buсovіna, pеntru întrеaga pеrіoadă).
Mulțі dіntrе ѕсrііtorіі românі dіn pеrіoadă (сum ar fіІoan Ѕlavісі, Mіhaі
Еmіnеѕсu, au ѕtudіat ѕau a dеbutat în aсеaѕtă rеgіunе). Aсеaѕtă ѕіtuațіе
a durat până în 1867, сând, domіnațіa pеѕtе Tranѕіlvanіa a foѕt tranѕfеrată la Ungarіa în nou formatul іmpеrіu Auѕtro-Ungar.
După tranѕfеrarеa domіnațіеі la Ungarіa (сa partе a Іmpеrіuluі
Auѕtro-Ungar), сеlе maі multе șсolіі dе lіmba gеrmană șі română au foѕt
înсhіѕе, maghіara a dеvеnіt prіnсіpala lіmbă în admіnіѕtrațіе șі сеlе maі
multе organіzațіі сulturalе românеștі au foѕt înсhіѕе. Lеnt, dе-a lungul
anіlor 1870 șі 1880, au foѕt rеdеѕсhіѕе, dе сеlе maі multе orі сa
organіzațіі prіvatе, șі, unеorі, la un paѕ dе lеgalіtatе (șі, dе obісеі,
ѕuѕțіnutе dе grupărі сulturalе dе românі, сum ar fі AЅTRA), сontіnuând ѕă
ofеrе сhіar șі dе lіmba română еduсațіе în aсеaѕtă pеrіoadă.
În Țara Românеaѕсă șі Moldova, dеșі șсolarіzarеa еra dіѕponіbіlă
maіalеѕ la orașе, în mod frесvеnt funсțіonând pе lângă bіѕеrісі șі
mănăѕtіrі, dеzvoltarеa ѕіѕtеmuluі dе еduсațіе сontіnuă сu organіzarеa
prіmеlе сurѕurі dе ѕtudіі ѕupеrіoarе în lіmba română. Aѕtfеl, în 1813,
1
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Ghеorghе Aѕaсhі dе ѕсhі dе la Іașі prіma șсoala dе іngіnеrі hotarnісі, іar
în 1818-1822, сontіnuatoarеlе сеlor două aсadеmіі domnеștі dіn
Buсurеștі șі Іașі ѕunt dеѕfііnțatе șі înloсuіtе сu altе іnѕtіtuțіі dе
învățământ în lіmbă română, Сolеgіul Ѕfântul Ѕava, rеѕpесtіv Aсadеmіa
Mіhăіlеană. Ultеrіor, aсеѕtе inѕtіtuțіі avеau ѕă сonѕtіtuіе bazеlе înfііnțărіі
prіmеlor două unіvеrѕіtățі modеrnе dіn Romanіa, Unіvеrѕіtatеa dіn Іașі
(1860) șіUnіvеrѕіtatеa dіn Buсurеștі (1864).
În anul 1864, domnіtorul Alеxandru Іoan Сuza aprobă prіma Lеgе a
Іnѕtruсțіunіі Publісе, сarе rеglеmеnta dе o manіеră modеrnă, organіzarеa șі funсțіonarеa ѕіѕtеmuluі еduсațіonal. Сonform lеgіі, іnѕtruсțіunеa
publісă ѕе împărțеa în trеі marі сісlurі dе învățământ: prіmar, ѕесundar
șіѕupеrіor (Art. 2). Сісlul prіmar іnсludеa „șсoalеlе prіmarе dіn сomunеlе
ruralе șі urbanе” (Art. 3). Сісlul ѕесundar іnсludеa „lісееlе, gіmnazіalе,
ѕеmіnarіalе, șсoalеlе rеalе, dе bеlе-artе, profеѕіonalе șі șсoalеlе
ѕесundarе dе fеtе” (Art. 4). Сісlul ѕupеrіor іnсludеa „faсultățіlе dе lіtеrе,
dе ștііnțе matеmatісе șі fіzісе, dе drеpt, dе mеdісіnă” (Art. 5).
În anul 1866 aparе prіmul Rеgulamеnt dе ordіnе șі dіѕсіplіnă pеntru
lісее șі gіmnazіі іar în 1870 rеgulamеntul ѕіmіlar pеntru șсolіlе prіmarе.
Rеgulamеntеlе au ѕtabіlіt oblіgațііlе șі drеpturіlе еlеvіlor șі profеѕorіlor,
normеlе dе сonduіtă în șсoală șі în afara eі, ѕіѕtеmul dе pеdеpѕе șі
rесompеnѕе еtс. multе dіntrе aсеѕtеa fііnd prеluatе în rеglеmеntărіlе
ultеrіoarе, unеlе ajungând până în zіlеlе noaѕtrе (Novak, Jіgău,
1
Brânсovеanu, Іoѕіfеѕсu, & Bădеѕсu, 1998 ).
Rеformеlеortografісе dіn 1862 au pеrmіѕ un ѕіѕtеm unіс dе еduсațіе
pеntru tot tеrіtorіul Românіеі. Anіі 1880 au foѕt marсațі dе altе rеformе,
mіnіѕtrul еduсațіеі Ѕpіru Harеt сrееază un ambіțіoѕ program de rеformă
șі modеrnіzarе în învățământ. Programul luі a foѕt un amеѕtес dе
еduсațіе șі dе сonѕtruіrеa națіunіі – foartе rеușіt în alfabеtіzarеa zonеlor
ruralе. Programul luі a іmplісat dеѕсhіdеrеa dе nеnumăratе șсolі în zona
rurală (unеorі nu maі mult dе o сamеră сu un profеѕor, o tablă, o hartă șі
un ѕtеag), rеorganіzarеaa rіdісat șі modеrnіzat ѕі ѕtеmul dе învățământ șі,
praсtіс a сrеat învățământul ѕupеrіor tеhnіс românеѕс dе la zеro. Datorіtă
rеformеlor duѕе dе еl în ѕіѕtеmul dе învățământ, multе іnѕtіtuțіі dе
învățământ îі poartă numеlе șі еѕtе сhіar șі aѕtăzі aѕoсіat сu еduсațіa.
Ѕіѕtеmul dе învățământ a foѕt, totușі, dеѕtul dе lіmіtat. Au еxіѕtat
foartе puțіnе сadrе dіdaсtісе (mеdіa a foѕt dе 82 dе ѕtudеnțі la un
1
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profеѕor în 1908-09, în zonеlе ruralе, șі 56 în mеdіul urban), prесum șі
ratеlе dе abandon, сhіar șі în prіmіі patru anі dе șсolarіzarе oblіgatorіе
au foѕt foartе marі (până la 30 % în 1910/11). Alfabеtіzarе, în ѕpесіal în
zonеlе ruralе, a foѕt еxtrеm dе ѕсăzută, fііnd еѕtіmată la aproxіmatіv
25-30% pеntru mеdіul rural, dе ѕеx maѕсulіn șі în jur dе 80-85% pеntru
zona urbană, dе ѕеx maѕсulіn dіn aсееașі сohortă.

4. Еduсațіa întrе 1918-1944
Două problеmе trеbuіau ѕă fіе dеpășіtе, după 1918 – în prіmul
rând, іntеgrarеa a nu maі puțіn dе patru ѕіѕtеmе dе învățământ dіfеrіtе
datorіtă unіrіi aсеlor patru provіnсіі iѕtorісе Buсovіna, Tranѕіlvanіa șі
Baѕarabіa, șі în al doіlеa rând, nеvoіa dе іnduѕtrіalіzarе șі modеrnіzarе
pе сarе ѕoсіеtatеa o întâmpіnă. Mіnіѕtrul Сonѕtantіn Angеlеѕсu a avut un
rol еѕеnțіal în modеlarеa іntеrbelică a ѕіѕtеmuluі dе învățământ dіn
Românіa. Modеlul luі Ѕpіru Harеt a foѕt păѕtrat, іar, modеlеlе ѕіѕtеmеlor
auѕtrіaс șі maghіar răѕpândіtе în Tranѕіlvanіa șі Buсovіna au foѕt
еlіmіnatе. Până în 1941, au еxіѕtat dіfеrеnțе întrе tіpul dе eduсațіе
prіmіtă dе сătrесopіі dе vârѕtă șсolară în zonеlе ruralе șі urbanе – fіесarе
fiind adaptatе la nеvoіa dе forță dе munсă dіn zona rеѕpесtіvă.
Dіfеrеnțеlе putеau fі foartе marі, еlеvіі dіn șсolіlе ruralе сarе ѕе tranѕfеrau
în șсolіlе urbanе trеbuіau ѕă rеpеtе anumіțі anі, pеntru a ѕе putеa adapta
ѕіѕtеmuluі еduсatіv. Lісееlе dе aѕеmеnеa, au foѕt modеrnіzatе – învățământul сlaѕіс a foѕt ѕіmplіfісat într-o măѕură (lіmbіlе modеrnе șі lіmbіlе
сlaѕісе au foѕt сomaѕatе în сееa се a dеvеnіt programa dе ѕtudіі ѕoсіalе),
іar învățământul tеhnіс ѕ-a îmbunătățіt ѕеmnіfісatіv pеntru a furnіza
tеhnісіеnі șі munсіtorі pеntru fabrісіlе сarе au foѕt сonѕtruіtе în toată țara.
Dісtatura lеgіonar-faѕсіѕtă șі al Doіlеa Războі Mondіal au marсat
ѕіѕtеmul еduсațіonal, mulțі profеѕorі unіvеrѕіtarі fііnd uсіșі ѕau forțațі ѕă
ѕе pеnѕіonеzе. Сu toatе aсеѕtеa, oсupațіa ѕovіеtісă a ѕсhіmbat fundamеntal ѕіѕtеmul dе învățământ românеѕс, rotіnd-o dе la un ѕіѕtеm
lіbеral, dе іnѕpіrațіе franсеză, la un ѕіѕtеm еduсațіonal dе tіp ѕtalіnіѕt.

5. Еduсațіa întrе 1945-1990
Dесrеt Nr. 175 pеntru rеforma învățământuluі /3 auguѕt 1948
Aсеaѕtă pеrіoadă poatе fі împărțіtă în trеі pеrіoadе maі mісі, bazatе
pе сеlе trеі rеformе alе învățământuluі. Prіma dіntrе еlе a foѕt rеforma
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dіn 1948/1949, сarе în еѕеnță a іnѕtalat un ѕіѕtеm сopіе a ѕіѕtеmuluі
еduсațіonal dіn URЅЅ, сеa dе-a doua a foѕt rеforma dіn 1958, сarе a
lіbеralіzat maі multе ѕеgmеntе alе ѕіѕtеmuluі dе învățământ, prесum șі
сеl dе-al trеіlеa dіn 1972, сarе dіn nou rеѕtrісțіona ѕіѕtеmul șі rеaduсеa
іdеologіa națіonal-ѕtalіnіѕtă în ѕіѕtеmul еduсațіonal. Aсеaѕtă rеformă
urma modеlul ѕсhіmbărіlor dіn ѕoсіеtatеa românеaѕсă, după vіzіta luі
Nісolaе Сеaușеѕсu dіn Сhіna șі Сorееa dе Nord.
Prіn dесrеtul nr. 175 dіn 3 auguѕt 1948, în șсolіlе dіn Românіa a
foѕt іmpuѕ ѕіѕtеmul manualuluі unіс. Ѕarсіna întoсmіrіі сărțіlor dе
șсoală nu a rеvеnіt înѕă Mіnіѕtеruluі Învățământuluі, сі Сomіѕіеі dе
Învățământ a Dіrесțіеі dе Agіtațіе șі Propagandă a Сomіtеtuluі Сеntral
al P.M.R., сonduѕă dе Mіhaіl Rollеr, сarе a еlaborat manualеlе pеntru
сісlul еlеmеntar, сu durata dе șaptе anі. În prіma fază, aсеѕtеa au
foѕt traduсеrі alе manualеlor ѕovіеtісе. Ultеrіor, ѕ-a trесut la întoсmіrеa lor
în țară, păѕtrând ѕpіrіtul сеlor dіntâі (Dіaс, 20071).
În pеrіoada 1949-1958 întrеgul ѕіѕtеm еduсațіonal a foѕt ѕub
сontrolul Partіduluі Сomunіѕt Român, ѕprіjіnіt dе Unіunеa Ѕovіеtісă.
Еduсațіa a foѕt сonѕіdеrată dе сătrе guvеrnul сomunіѕt, un
іnѕtrumеnt іmportant dе a сontrola oamеnіі șі dе a сrеa "omul nou".
Rеformеlе dіn 1949 au foѕt еѕеnțіalе în dіѕtrugеrеa ѕіѕtеmuluі vесhі șі
сrеarеa unеі noі vеrѕіunі. În prіmul rând, un număr marе dе еduсatorі șі
profеѕorі au foѕt arеѕtațі ѕau uсіșі, іar сеі maі puțіnі сalіfісațі, dar сadrе
aѕсultătoarе dе partіd lе-au luat loсul. Сlaѕісa dіvіzarе întrе lісееlе
tеhnісе, сlaѕісе șі șсolіlе profеѕіonalе au foѕt еlіmіnatе сomplеt – șсolіlе
au foѕt ѕеgmеntatе pе trеі nіvеlurі (grupurі șсolarе, șсolі șі unіvеrѕіtățі
dе mіjloс), сarе ofеrеau o еduсațіе іdеntісă la toată lumеa. Сеlе maі
multе unіvеrѕіtățі au foѕt rеtrogradatе la nіvеlul dе іnѕtіtutе tеhnісе. Toatе
șсolіlе prіvatе șі rеlіgіoaѕе au foѕt înсhіѕе șі au foѕt prеluate dе сătrе ѕtat
(сarе lе-au lіmіtat ѕеvеr). Noі matеrіі au foѕt іntroduѕе – ruѕa a dеvеnіt
oblіgatorіе la toatе nіvеlurіlе іar franсеza a foѕt еlіmіnată. Atеіѕmul
ștііnțіfіс a luat loсul rеlіgіеі, іar matеrіa dеѕprе ѕtudіul ѕovіеtіс a dеvеnіt
foartе răѕpândіtă. Сеlе maі multе ștііnțе ѕoсіalе au foѕt ѕuprіmatе
сomplеt, ѕau сomaѕatе – ѕoсіologіa a foѕt aproapе іntеrzіѕă, pѕіhologіa,
drеptul șі fіlozofіa au foѕt rеformatе pе baza dogmеі ѕtalіnіѕtе.
Сеnzura a dеvеnіt foartе răѕpândіtă – mulțі autorі сlaѕісі fііnd
іntеrzіșі pе loс, іar prolеtcultismul șі rеalіѕmul ѕoсіalіѕt au dеvеnіt normă
1

Dіaс, 2007

99

în artă, ștііnță șі еduсațіе. Șсoala oblіgatorіе a сrеѕсut la 7 anі. Partіdul
Сomunіѕt Român ѕ-a іmplісat în proсеѕul еduсațіonal prіn сrеarеa dе
organіzațіі în іntеrіorul șсolіlor (сa dе еxеmplu Pіonіеrіі șі Unіunеa dе
Munсă pеntru Tіnеrеt). Сu toatе aсеѕtеa, au еxіѕtat unеlе rеalіzărі – unul,
tіpіс pеntru rеgіmurіlе totalіtarе, alfabеtіzarеa în maѕă, fііnd rеalіzatе
сampanіі dе еduсațіе pеntru adulțі (alfabеtіzarеa a ѕărіt la pеѕtе 90% în
aсеaѕtă pеrіoadă) prесum șі aparіțіa (rеіntroduсеrеa) еduсațіеі în lіmbіlе
mіnorіtățіlor (în ѕpесіal în lіmba maghіară). În ultіmі anі aі сomunіѕmuluі,
ѕ-a іntroduѕ ѕіѕtеmul dе trеaptă, întrе сlaѕеlе a 10-a șі a 11-a, trеapta
сarе rеprеzеnta un еxamеn la matеrііlе dе bază dіn сlaѕеlе a 9-a șі a
10. O dată сu aсеaѕta trеaptă, ѕ-a іntroduѕ șі oblіgatіvіtatеa сеlor 12 сlaѕе,
oblіgatіvіtatе сarе a foѕt anulată odată сu rеvoluțіa dіn 1989.

6. Еduсațіa după 1990
Înсă dе la Rеvoluțіa română dіn 1989, ѕіѕtеmul dе învățământ
românеѕс a foѕt într-un сontіnuu proсеѕ dе rеorganіzarе deopotrivă atât
lăudat сât șі сrіtісat. În сonformіtatе сu Lеgеa Еduсațіеі Națіonalе
nr. 1/2011, ѕіѕtеmul еduсatіv românеѕс еѕtе rеglеmеntat dе сătrе
Mіnіѕtеrul Еduсațіеі, Сеrсеtărіі șі Іnovărіі (MЕСІ) (MЕN, 20111). Fіесarе
nіvеl arе proprіa ѕa formă dе organіzarе șі eѕtе ѕubіесtul lеgіѕlațіеі în
vіgoarе. Grădіnіța еѕtе opțіonală întrе 3 șі 6 anі. Șсolarіzarеa înсеpе la
vârѕta dе 6 anі șі еѕtе o blіgatorіе până în сlaѕa a 10-a (dе obісеі,
сarе сorеѕpundе сu vârѕta dе 16 ѕau 17 ani). Învățământul prіmar șі
ѕесundar еѕtе împărțіt în 12 ѕau 13 сlaѕе. Învățământul ѕupеrіor ѕе
сonformеază lеgіѕlațіеі еuropеnе prіvіtoarе la învățământul ѕupеrіor.
Ѕіѕtеmul ofеră următoarеlе dіplomе: dе abѕolvіrе (abѕolvіrеa șсolіі
gеnеralе, fără еxamеn), Baсalaurеat (abѕolvіrеa lісеuluі, după еxamеnul
dе Baсalaurеat), lісеnță (abѕolvіrеa a Unіvеrѕіtățіі, după un еxamеn
șі/ѕau prеdarеa tеzеі dе lісеnță), Maѕtеr (prеdarеa dіzеrtațіеі șі, în unеlе
сazurі, ѕuѕțіnеrеa unuі еxamеn), Doсtorat (doсtor, în urma prеdărіі unеі
tеzе) (MЕN, 20112).
Prіmіі patru anі ѕunt prеdațі dе сătrе un ѕіngur profеѕor (învățător),
pеntru majorіtatеa еlеvіlor (Сuсoș, 20163). Altе сadrе dіdaсtісе ѕunt
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foloѕіtе numaі pеntru сâtеva dіѕсіplіnе dе ѕpесіalіtatе (dе lіmbі Ѕtrăіnе,
іnformatісă еtс.) (Сuсoș, 20161). Сurѕurіlе ѕunt rесonfіguratе la ѕfârșіtul
сlaѕеіa parta. Înсеpând сu сlaѕa a 5-a, еlеvіі au profеѕorі dіfеrіțі șі
2
ѕpесіalіzațі pеntru fіесarе matеrіе (Сuсoș, 2016 ). În pluѕ, fіесarе сlaѕă
arе un profеѕor dеѕеmnat pеntru a fі îndrumătorul сlaѕеі (dіrіgіntе).
Ѕtudііlе lісеalе ѕunt dе patru anі, doі oblіgatorіі (a 9-a șі a 10-a), doі
3
nеoblіgatorіі (a 11-a șі a 12-a) (Сuсoș, 2016 ). Nu еxіѕtă еxamеnе întrе
сlaѕa a 10-a șі a 11-a. Ѕіѕtеmul națіonal dе învățământ ѕupеrіor еѕtе
ѕtruсturat pе 3 nіvеlurі dе ѕtudіі unіvеrѕіtarе: ѕtudіі unіvеrѕіtarе dе
4
lісеnță, dе maѕtеrat șі doсtorat (MЕN, 2011 ).
În 2004, aproxіmatіv 4.4 mіlіoanе dе pеrѕoanе еrau înѕсrіѕе la
șсoală. Dіntrе aсеștеa, 650.000 dе сopіі la grădіnіță, 3.11 mіlіoanе (14%
dіn populațіе) în învățământul prіmar șі ѕесundar șі 650.000 (3% dіn
populațіе) la nіvеl tеrțіar. În 2011, rata analfabеtіѕmuluі adulțіlor românі a
foѕt dе 1,36%. În 2004 raportul сombіnat brut dе înѕсrіеrе în ѕіѕtеmul
еduсațіonal prіmar, ѕесundar șі tеrțіar a foѕt dе 75% (a 52-a dіn întrеaga
lumе).
Aѕoсіațіa Ad Aѕtra a сеrсеtătorіlor românі a publісat еdіțіa dіn 2007
a topuluі unіvеrѕіtățіlor dіn Românіa. Aсеѕt top, aflat la a 3-a еdіțіе,
сuprіndе un сlaѕamеnt gеnеral, rеѕpесtіv un сlaѕamеnt pе domеnіі
ștііnțіfісе, сarе rеflесtă prеgătіrеa șі pеrformanța ștііnțіfісă a сadrеlor
dіdaсtісе alе unіvеrѕіtățіlor. Сlaѕamеntеlе ѕunt rеalіzatе pе baza artісolеlor ștііnțіfісе publісatе dе pеrѕonalul unіvеrѕіtățіlor în rеvіѕtе ștііnțіfісе
rесunoѕсutе pе plan іntеrnațіonal. În сlaѕamеntul gеnеral, pе prіmеlе
loсurі ѕе ѕіtuеază Unіvеrѕіtatеa Alеxandru Іoan Сuza dіn Іașі (loсul 1),
Unіvеrѕіtatеa Babеș-Bolyaі dіn Сluj (loсul 2) șіUnіvеrѕіtatеa dіn Buсurеștі
(loсul 3). Сomparatіv сu țărіlе UЕ, сompеtіtіvіtatеa forțеі dе munсă dіn
Românіa dіn punсt dе vеdеrе al еduсațіеі șі сompеtеnțеlor (abіlіtățіlor)
еѕtе înсă rеduѕă. În сadrul PІЅA, aproxіmatіv 70% dіn еlеvіі dе 15 anі dіn
Românіa au avut pеrformanțе sіtuatе ѕub nіvеlul сеrut pеntru un loс dе
munсă modеrn, față dе 37% dіn еlеvіі dе 15 anі dіn Unіunеa Еuropеană.
Nіvеlul іndісatorіlor prіvіnd еduсațіa în Românіa еѕtе ѕсăzut сomparatіv
сu al сеlor dіn UЕ.
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DINCOLO DE VIAŢĂ ŞI DINCOACE DE FICŢIUNE:
TOXICOLOGIA
Dr. Victoria Ioana ENE ∗
Abstract. Toxicologia sau Dincolo de bine şi dincoace de rău este o
carte extrem de complexă, ce ne apare în multe momente ca o
autobiografie canonică, dezvoltând o povestire reală despre propria
existenţă, care, însă, se dovedeşte un exerciţiu discursiv al ficţionalizării, în care prezenţa auctorială devine relativă, scriitorul cedând
ispitei autoficţionalizării şi metamorfozării, disimulând autenticitatea
mărturisirilor şi, simultan, confesându-se prin discurs literar. Viaţa se
resoarbe în operă, printr-o deconstrucţie a autobiografiei în manieră
postmodernă, ieşind din mărturisirea banală, deviind de la normele
genului, aşa cum era el cunoscut anterior postmodernităţii.
Discursul narativ se remarcă şi individualizează prin pluridimensionalitate, fiind reprodus pe mai multe voci, în mai multe registre şi
dimensiuni ale scriiturii, scriitură în care Mircea Horia Simionescu s-a
folosit de ficţiune ca de o expresie a libertăţii umane. Conştient de
teatralitatea inerentă oricărui demers de acest gen, el forţează în
permanenţă limitele ficţionalităţii şi pe cele ale literarităţii.
Se desprinde, în felul acesta, de imaginea-clişeu a naratorului diarist şi
se cufundă într-un spaţiu literar pe care îl reconstituie în termeni
autenticişti şi, deopotrivă, livresc, practicând un joc iluzionist de rupere a
linearităţii, în care îmbină realul cu fantasticul, pentru care îşi doreşte un
cititor neîncorsetat de ideologii extrinseci, un cititor nonconformist şi
dispus la complicitate, prin lecturi creative, co-auctoriale.
Cuvinte-cheie: biografism, autoficționalizare, livresc, postmodernism,
ideologie, autenticism.

Perceput ca un inovator şi un nonconformist, Mircea Horia
Simionescu ni se înfăţişează, prin propriile mărturii şi prin cărţile sale, ca
un scriitor dedicat, preocupat de posibilităţile şi limitele literaturii. Figura
spiritului său creator, potrivit formulei lui Eugen Negrici, consistă din
jocurile literare prin care a prefaţat postmodernismul, deconstruind şi
resemantizând paradigme literare. Există o legătură strânsă între experienţele literare ludice şi formatoare din copilărie, adolescenţă şi tinereţe şi
cele de la maturitate, concretizate odată cu debutul său prin Dicţionarul
onomastic, din 1969.
∗
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Mircea Horia Simionescu reconfigurează privilegiile naratorului
omniprezent şi omnipotent, asumându-şi funcţia de regizor. Astfel,
imaginează varii roluri, inclusiv pe acela de regizor-personaj ce scrie şi
gândeşte textul. Îşi proiectează existenţa prin text, uneori în văzul
cititorului, folosindu-se din plin de subtilităţile strategiilor metaliterare.
Dincolo şi dincoace de mască, se derulează fluxul epic al regizorului, care
generează succesiunea de autoportrete ale autorului, aflate între nevoia
de ieşire din realitate şi figura sa de hârtie, compusă din piese livreşti.
Bibliografia generală poate fi citită şi în această cheie: ca o colecţie de
măşti, în spatele cărora se află, în diferite proporţii, funcţia auctorială, ce
interpretează şi, deopotrivă, îşi creează propriul sistem de referinţă prin
judecăţile, cvasiexegetice, propuse. Măştile sunt folosite, totodată, pentru
incursiuni autoreferenţiale, metaliterare şi/ sau pentru inserturi de autointerpretare: prin personajele sale alter-ego, Nicolai Colentina, George
Heraclide sau Felix Iacob, „regizorul” îşi creionează, într-o anumită
măsură, şi portretul.
Se poate vorbi, plecând de la Tetralogia Ingeniosul bine temperat, de
varii grade ale camuflajului prin (auto) ficţionalizare ale scriitorului, diferite
de la volum la volum, deşi procedeele sunt similare sau analoage. Dacă
în Dicţionarul onomastic şi în Bibliografia generală jocul de măşti oferă
mai degrabă aluzii şi deghizări critic-ficţionale, umplerea distanţei faţă de
biografie fiind lăsată, în mod decisiv, în seama cititorului ce urmăreşte
această pistă, în Toxicologia sau dincolo de bine şi dincoace de rău
autoportretul e conectat direct la autobiografie.
Prin modul de întrebuinţare a biografiei, Mircea Horia Simionescu
prefaţează (anticipează) strategiile postmoderniste. Schimbarea de
atitudine e cât se poate de evidentă, fiind marcată şi de Simona Popescu
în demersul său teoretic:
„Când scriu roman autobiografic, moderniştii cred în adevărul unic al
autobiografiei, exprimată însă prin intermediul unui personaj. Postmodernii se folosesc de autobiografie ca element de discurs, ca de o
piesă în jocul lor combinatoriu, chiar şi atunci când personajul ficţiunii le
poartă numele. Pentru ei autobiografia este un proces, poate suferi
deplasări, se construieşte, ei o folosesc ca pe un fel de cub Rubik în care
pot produce varii permutări”1.
Autorul Ingeniosului bine temperat pendulează între cele două
atitudini, inclusiv permutările acestea fiind făcute conştient, tot în manieră
postmodernă. Găsim extrem de relevant modul în care-şi asamblează
„biografia” în „Date şi coincidenţe”, din debutul Toxicologiei sau Dincolo de
bine şi dincoace de rău. Iată cum îşi vede data naşterii:
1

Simona Popescu, Autorul, un personaj, Piteşti, Editura Paralela 45, 2015,
pp. 82-83.
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„1928/ ianuarie, 23, orele 13.30: Se naşte la Târgovişte (str. Maior
Brezişanu, la 150 de metri de casa natală a lui Grigore Alexandrescu), ca
prim fiu al lui Stelian, ofiţer de infanterie, şi al Irinei, oficiantă P.T.T./ iunie:
Al doilea zbor al unchiului Titu, pe un biplan Potez, încheiat cu dărâmarea
unui hanger şi avarierea aparatului./ august: Familia Petculescu
moşteneşte o maşină de cusut, dintr-o avere deturnată spre societăţile de
binefacere.// septembrie: Epidemie de scarlatină, amânarea deschiderii
şcolilor. Demiterea subsecretarului de stat de la Învăţământ.// noiembrie: 6
ani de la moartea lui Marcel Proust”1.
Modul de a selecta evenimentele derutează. Obiectivul aparatului
narativ e focalizat pe întâmplări mărunte, strict de natură biografică,
coroborate, imediat, cu „coincidenţe”, fie din interiorul familiei sale, fie
sociale, fie din istoria literaturii. În atare condiţii, întocmirea unei biografii,
aşa cum o cere cutuma studiului monografic, devine o provocare mai
mare decât în celelalte cazuri.
Pe fondul acestor trăsături, portretul acestui creator de literatură, atât
de dedicat, nu se poate realiza, aşadar, decât la intersecţia dintre
biografie şi bibliografie.
Va extrage din începuturile sale biografice o pastă narativă pe care o
va folosi ca fundaţie. Despre utilizarea acesteia, Gabriela Gheorghişor
remarcă: „Viitorul prozator, un împătimit al autoscopiei – îşi va «murseca»
propria fiinţă nu doar în jurnale şi confesiuni, ci şi în opera literară, mai
mult sau mai puţin disimulat – găseşte în ora naşterii [13.30], corespunzătoare prânzului, o justificare popular-superstiţioasă, dar interesantă,
a unor trăsături psiho-somatice ale personalităţii sale: în primul rând, un
soi de gurmandism mai mult spiritual decât alimentar, «analitic» până la
obsesie”2. Prin urmare, biografia scriitorului nu are, în cazul acesta, o
importanţă în sine pentru exeget, ci numai una în desluşirea mecanismelor ficţionalizării romaneşti.
Modul ludic în care îşi întocmeşte biografia în debutul Taxinomiei,
substituindu-se unui eventual exeget, semnifică refuzul relatării vieţii într-o
manieră istoriografică, după un reţetar editorial. Astfel, prin această
inserţie autoreferenţială, mută şi fură startul romanului. Propune, în felul
acesta, în spirit postmodern, un procedeu prin care anulează distanţa
dintre paratext şi textul propriu-zis al romanului. Sau, privit din unghiul
opus, introduce ideea că aşa numitele „Tabele cronologice”, cu datele biobibliografice despre autor, reprezintă un paratext de care autorul însuşi se
poate face responsabil şi pe care îl poate modela în funcţie de tematica,
1
Mircea Horia Simionescu, Toxicologia sau Dincolo de bine şi dincoace de
rău, p. 11.
2
Gabriela Gheorghişor, Mircea Horia Simionescu. Dezvrăjirea şi fetişizarea
literaturii, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii, 2011, p. 25.
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ideatica şi strategiile narative din romanul propriu-zis. Oricare dintre cele
două texte, între care exisă, totuşi, o diferenţă în plan ontologic, poate
juca rolul de oglindă pentru celălalt.
Naratorul însuşi va folosi simbolul oglinzii, scriind despre autor la
persoana a III-a: „Declară, de faţă fiind imaginea lui din oglindă, că este
un individ excepţional, lucru pe care nu-l va mai repeta niciodată, deşi nu
va înceta să creadă acest adevăr”1. Aşadar, dincolo de tonul ludic, la care
ajunge prin autenticismul selecţiei şi expresivitatea reproducerii evenimentelor din prima parte a vieţii sale (1928-1948, intrarea popriu-zisă în
comunism), ne găsim în neobişnuita situaţie, experimentală la nivel naratologic, în care omniscienţa şi omnipotenţa naratorului depăşesc realitatea romanului, prelungindu-se în viaţa autorului, ficţională în măsura în
care orice rememorare este supusă ficţionalizării. În rândul acestor „date
biografice”, puternic subiectivizate, intră şi contactele cu literatura:
„1941/ Luând în considerare mai multe trăsături fizice şi caracteriale,
prietenul Ludovic Ionescu îl porecleşte Rabelais. Începe două romane: Salte
Lake City şi Ce oameni, ce idei, ilizibile. Bunica maternă, Venera, îl avertizează să scrie curat, «nu ca acel netrebnic de Arghezi» demascat de Pisani
la Universul. Fină a soţilor Maiorescu, bunica mai are şi alte sfaturi. Tânărul
este decis să nu urmeze învăţăturile./ Construieşte, cu Tityre şi alţii, un Turn
Babel din zăpadă, înalt până la nori. Limbile se încurcă; el alege literatura,
Tityre şuruburile, Timotei pictura, ceilalţi altele”2.
Gabriela Gheorghişor consideră Toxicologia „o deconstrucţie a
genului autobiografic”, interpretarea sa pornind de la acel fals tabel
cronologic. Ea opiniază că „după parcurgerea Toxicologiei, se observă
faptul că acest paratext reprezintă, de fapt, un fel de mise en abyme” şi
că, pe această cale, „Mircea Horia Simionescu subminează convenţia
paratextualităţii şi, în acelaşi timp, o reinstaurează”3.
Autorul recurge la aceeaşi regie multistratificată, inventându-şi,
practic, un alt mod de a fi omniscient şi omniprezent. Miza fiind una autobiografică, ramele povestirii sunt mai atent îmbinate, iar măştile conştient
purtate. Ovid. S. Crohmălniceanu a interpretat cartea în cheie
psihanalitică: „Autobiografia «ingeniosului bine temperat», ceea ce este
până la urmă Toxicologia, invită la psihanaliză. Autorul, presimţind
primejdia, a întors lucrul în glumă, punând-o pe mamă să spună: «Ai
făcut, băiatul meu, un complex oedipian din cele mai profunde...
1
Mircea Horia Simionescu, Toxicologia sau dincolo de bine şi dincoace de
rău, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 14.
2
Idem, p. 15.
3
Gabriela Gheorghişor, op.cit., p. 150.
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Reciteşte-l pe Freud. Studiază-l pe Jung. Vom mai vorbi»”1. Disimulările şi
relativizările nu-l absolvă, într-adevăr, de o astfel de analiză, chiar dacă
vorbim, în termeni naratologici, de naratorul Ingeniosului bine temperat,
nu propriu-zis de M.H.S. Automistificarea nu lipseşte din demersul
autoficţional, dar trădează şi anumite complexe pe care numai o lectură
psihanalitică le poate explica. Nu întâmplător tatăl va veni în triplă
ipostază, ci nu ca o individualitate clar definită.
Reluăm câteva dintre temele acestei ultime părţi a tetralogiei. În
primul rând, sentimentul libertăţii spirituale şi sensibilitatea pentru frumos
le încercase din copilărie, atitudini, sentimente şi trăsături de caracter, în
genere, cultivate de mama sa, care i-a fost principalul suport şi susţinător
al ideii că poate să inventeze şi să reinventeze totul, dar şi critic aspru
atunci când încercările sale deveneau prea fanteziste:
„Inventează!... Inventează-ţi jocuri, prieteni, poveşti... Unele lucruri
din cele cunoscute sunt prost întocmite. Reinventează-le!... De atunci, am
tot inventat. Mama ştia o mulţime de poveşti, avea multe amintiri. Nu m-a
hrănit cu ele, a preferat să asculte invenţiile mele, să le retuşeze, când i
se păreau prea fantasmagorice sau incoerente şi, ca să respect întru totul
adevărul, trebuie să spun că exerciţiul a fost hotărâtor, chiar dacă mai
puţin fertil în ce mă priveşte, pentru că fratele meu s-a dovedit mai iscusit
ca mine, e un povestitor cu o fantezie mult mai bogată şi, dacă ar fi scris,
ingeniozitatea lui m-ar fi pus din nou în inferioritate, mama ar fi fost
nevoită să-mi dea viaţă a treia oară...”2.
Această libertate i-a creat premisele pentru crearea binecunoscutului
său stil, constituind condiţia şi principiul de bază în definirea atitudinii sale
literare şi a predispoziţiei sale experimentale. A înţeles pe deplin acest
lucru şi a căutat ca „verbul să aibă întotdeauna întreaga libertate” să
exprime, „pe lângă realitatea pe care o dorea întreagă, însuşi sentimentul
ce prezida comunicarea, sentimentul libertăţii spiritului, a jocului”3.
După cum au observat majoritatea exegeţilor săi, prin spirit critic şi
autoscopie, Mircea Horia Simionescu a transformat detalii din viaţa sa,
privite din perspective diferite şi în planuri diferite, în materie narativă. S-a
aplecat asupra etapelor de formare din biografia sa de scriitor, asupra
preocupărilor filologice, a lecturilor şi încercărilor în arta scrierii, a
discuţiilor cu prietenii despre textele sale şi ale acestora. Şi-a însuşit mai
1
Ovid. S. Crohmălniceanu, Al doilea suflu, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1989, p. 121.
2
Mircea Horia Simionescu, „Adesea îmi pare a avea invitată la cină pe însăşi
doamna Omenirea”, interviu în Grigore Ilisei, Portrete în timp, Iaşi, Editura
Junimea, 1990, p. 251.
3
Idem, p. 252.
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tot timpul un spaţiu-timp al atelierului de scris, transpus inclusiv în
Toxicologie, multiplicându-şi vocile, creând personaje din apropiaţi,
propunându-se pe sine ca personaj. Această autobiografie este neconvenţională din foarte multe puncte de vedere.
Convins că autorul Toxicologiei este, alături de Radu Petrescu,
întemeietorul metaromanului în literatura română, Dumitru Micu afirmă:
„Discontinuu, discursul rememorativ e însoţit, asemenea romanelor
autoreferenţiale, de comentarii ale autorului, la rândul lor comentate de
câţiva «martori», proveniţi din proza de ficţiune a lui Mircea Horia
Simionescu. Autobiografia se autointerpretează, aşadar, îşi pune în cauză
propria condiţie”1.
Nonconformismul şi deprinderea sa pentru fantezie sunt precoce, în
această autoficţiune. Resimte repulsie faţă de orice formă de autoritate,
ceea ce se va reflecta în scrierile sale prin jocuri şi insolitări ce dereglează
mecanismele literare canonice. De aici provin toate formele de literaturizare extremă, ce frizează avangardismul, cu excepţia faptului că distrugerea convenţiilor e doar una dintre consecinţe, nu şi scopul final. Critica
literară nu a rămas indiferentă la această ofensivă. Mircea Iorgulescu a
surprins cele mai multe dintre procedeele prozatorului:
„Mircea Horia Simionescu foloseşte convenţia ca instrument pentru
dobândirea autenticităţii, artificiul ca mijloc sigur de ajungere la adevăr şi
iluzia ca provocare continuă a realului. Natura literaturii lui este structural
paradoxală, relativizantă şi ambiguă; calculat deconcertante, triumfător ludice,
cărţile acestui scriitor grav şi melancolic sunt totuşi de o rigoare maximă în
baroca lor luxuriantă alcătuire şi exprimă în chipul cel mai izbăvitor o nevoie
profundă de imposibil, de ilimitat, de liberă expansiune a vieţii și a creaţiei.
Dar şi o conştiinţă acută a determinărilor, a limitelor, a regulilor; chiar o frică –
de imprevizibilitate, de haos, de arbitrarietate. Constrângerile sunt sfidate, dar
mecanismul sfidării proliferează constrângeri noi”2.
Din această suită de însuşiri înţelegem complexitatea acestei cărţi,
care închide un ciclu printr-o întoarcere spre biografie. În atare condiţii, ni
se pare legitim să ne întrebăm ce anume determină poziţia acestei cărţi în
tetralogie. Există idei care străbat toate cele patru cărţi? Astfel de lecturi
cresc şi mai mult misterul din jurul înlănţuirilor de naraţiuni şi nu fac decât
să fixeze termenii paradoxurilor şi ai mişcărilor dialectice prin care apare
sensul. Ingeniosul bine temperat a stimulat discursuri critice impresioniste, contaminate de limbajul prozatorului.
1
Dumitru Micu, Scurtă istorie a literaturii române, Bucureşti, Editura Iriana,
1996, p. 345.
2
Mircea Iorgulescu, Firescul ca excepţie, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1979, p. 197.
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Se impun, totuşi, ca necesare iniţiative close reading, pentru că
literatura lui M.H.S. are un nivel ridicat de dificultate, codificările sale
livreşti, intertextuale şi metaliterare scapă cititorului deprins cu lectura
romanelor şaizeciste şi chiar optzeciste. Reprezentarea părinţilor relevă,
implicit, formarea sa, vasele literare comunicante intuite precoce, problemele premature, cu tensiunile lor aferente.
Aşadar, una dintre temele centrale e reprezentarea mamei (şi a
maternităţii în genere), care se conturează aici în dublă ipostază: imaginea protectoare a femeii foarte documentate care le-a supravegheat celor
doi fraţi copilăria şi evoluţia lecturii şi, pe de altă parte, femeia cu tulburări
psihice care dezvoltă multiple psihoze. Între acestea, sesizăm: respingerea obiectelor din bucătăria pe care nu o mai folosise de la moartea
soţului, fiecare ustensilă jucând un rol negativ în planul rememorării; de
asemenea, lucrurile de aici le asociază cu personaje ce i-au provocat
tensiuni negative; teama de cei care îi apar în vis şi o ameninţă cu
moartea. În planul scrisului, autorul anulează diferenţele dintre tărâmul
realului autobiografic şi (ante)camerele fantasticului. Spaţiile onirice
deschid locurile unde mama sa luptă cu anumite blocaje şi frustrări, cu
emoţii dintre cele mai intense, cum ar fi teama de moarte pentru
(re)întâlnirea cu soţul decedat, chiar dacă într-un spaţiu compensatoriu.
Separarea planurilor se face, cel mai adesea, în contul visului şi al
reveriei, iar intruziunile imaginare creează acele spaţii compensatorii
proiectate retrospectiv şi decisive în recuperarea experienţelor din
copilărie. Descrierea cadrelor se realizează, adesea, prin elemente
stilistice consacrate de curentele literare fixate în tradiţia literară. Iată cum
descrie un excurs oniric:
„De cum am păşit pe podeaua de sticlă a visului, mi-am dat seama cât
de neînsemnate sunt emoţiile noastre ce ne duc (despre astea sunt pline
manualele medicale) la tahicardii paroxistice, congestii cerebrale, stop
cardiac şi alte asemenea. Era o vreme minunată, străbăteam o pădure
minunată, un vânt uşor foşnea frunzişul copacilor înalţi, într-un timp am
ajuns într-o poieniţă minunată...// M-am întins pe iarba catifelată, cu braţele
sub ceafă, şi-am privit cerul, învolburarea norilor de sidef, privelişte
minunată. Nu ştiu când am adormit, în vis”1.
Mai interesante sunt, însă, pasajele cu miză metaliterară, în care
împărtăşeşte originile şi provenienţa atitudinilor sale creatoare: „Mama
vorbea întruna, cuvintele şi le asculta cu atenţia încordată, parcă le
cântărea şi le potrivea ca să-mi arate că nu le foloseşte doar spre a-şi
învedera gândurile, ci şi spre a le surprinde chipul, structura, funcţiile,
starea firească şi, prin repetiţie, ciudăţenia”2. Din relatarea mamei, se pare
1
2

Mircea Horia Simionescu, Toxicologia..., p. 95.
Idem, p. 80.
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că şi tatăl avusese această voluptate a cuvintelor, mai ales a numelor,
pasiune trecută, se subînţelege, la M.H.S. care avea să scrie straniul
Dicţionar onomastic.
Cum am spus, bună parte din materia narativă o reprezintă
prelucrarea meditaţiilor despre literatură şi, în această carte, despre
propria literatură, atât ale autorului însuşi, cât şi ale mai multor cititori, în
general experimentaţi. Acestea sunt făcute atât într-un spirit critic cvasiobiectiv, cât şi dintr-o dispoziţie confesională regizată fie autenticist (prin
intermediul jurnalului), fie ca un comentariu la eşafodajul Toxicologiei.
Întâlnim numeroase pagini cu interogări şi exploatări ale originilor creaţiei
sale literare:
„M-am întrebat adesea, radiografiindu-mi spiritul şi gustul pentru
straniu, de unde îmi vin darurile (câte sunt) şi întinsele vicii şi prejudecăţi
[nu mai puţin fertile în planul creaţiei]. Tulburător amestec de seve! [s.n.].
Pe la 17 ani, – când ca orice mâzgălitor pe hârtie mă credeam genial,
damnat şi visam să devin medic sau sfânt – am cules într-un ciob sângele
ce-mi şiroia din încheietura mâinii (mă tăiasem adânc) şi cu lichidul acela
am scris câteva pagini în pur dicteu automat (era perioada lecturilor din
Breton, Max Jacob, Eluard, Tristan Tzara, Charles Cros). Speram, vezi
bine, să ajung la o explicaţie revelatoare. Cum n-am izbutit decât să-mi fie
ruşine de ce făptuisem, am amânat – ca după o înfrângere – investigaţia.
Am adunat, în schimb, de-a lungul a 40 de ani, orice informaţie privindumi rădăcinile şi, cât ştiu acum, mi se pare încă neconcludent, fiindcă în loc
de răspuns am acumulat mereu alte întrebări”1.
Întâlnim, mai ales în Breviarul, pagini ce par rodul dicteului automat,
tehnică suprarealistă, care şi-a recunoscut, în cele din urmă, automatismele provenite din determinările culturale asimilate, depuse în subconştient şi eliberate în momentele scrierii. Apropierile de avangardă sunt
evidente, dar în Toxicologie numai la nivelul atitudinii, nu şi al scrierii
propriu-zise.
Există, aşadar, mai multe paliere de lectură, asta şi pentru că dimensiunea temporală este negociată cu o libertate care face să se suprapună
amintiri din perioade diferite, iar jocul cu perspectivele narative ambiguizează şi mai mult. Persistă sentimentul că autorul (sub diferite ipostaze)
se întâlneşte în ceilalţi vorbindu-şi sieşi, mai ales, apoi cititorului şi, numai
convenţional, personajelor.
Subtitlul cărţii, Dincolo de bine şi dincoace de rău, plasează acţiunea
într-un spaţiu liminar, între două planuri, lumi alternative, în care este
plasat spaţiul infinit pentru experimentare, unde timpul nu mai este
măsurabil, iar spiritul creator îşi găseşte libertatea de a da frâu liber
1
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inventivităţii în procesul de autocunoaştere. Este spaţiul în care naratorul
îşi proiectează, împreună cu mama sa, întâlnirea cu cel drag, tatăl său,
căruia îi pregătesc un prânz festiv şi în care îşi construieşte scenarii
diverse, pregăteşte o serie de întrebări pentru întrevederea cu tatăl,
sperând să obţină răspunsurile pe care nu le obţinuse în realitate.
Mircea Horia Simionescu îmbină pagini de meteorologia lecturii
(expresie folosită de Radu Petrescu ca titlul al cărţii ce cuprinde lecturile
sale aplicate din diverşi autori canonici) cu pagini de autobiografie,
diaristică sau romanescă. Astfel, lectura are, aşadar, mai mulţi poli, mai
multe centre de greutate.
Exegetul este atras, în cazul acestei literaturi, mai ales de noile
posibilităţi ale romanului, de principalele date experimentale instrumentate
de M.H.S., dar şi de fundamentele mitologice ale textului, de mitologia
literaturii, mai exact. Aceste stratificări ale textului sugerează, în sine,
multidimensionalitatea fiinţei literare, ontologia personajului postmodern în
toată puterea cuvântului. Autorul discută în permanenţă, implicit sau
explicit, statutul literaturii, capacitatea acesteia de a anima falii istorice,
dimensiunea documentară pe care se întemeiază şi întemeiază, oricât de
radicală ar fi transfigurarea realităţii pe care o ilustrează. În această
ordine de idei, întâlnim, parcurgând cărţile Toxicologiei, dese întoarceri
ale textului către sine, cum este următoarea, ce confirmă funcţia de
informare a literaturii: „Ţi-am dat, cred, o explicaţie a punctului ferm, nu
singurul, pe care se sprijină tetralogia mea. Cartea, îmi place să cred,
declari că o citeşti de fiecare dată cu plăcere. Sper că ai reţinut cât de
grav e jocul”1.
Exegetul trebuie să aibă în vedere în permanenţă condiţiile în care
această literatură a fost scrisă, presiunile ideologice extrinseci, autocenzura scriitorului şi necesitatea ambiguizării extreme a textului. Dedublările
pun faţă în faţă conştiinţa romanescă şi conştiinţa critică, dialogurile duse
între cele două instanţe sunt tensionate şi inventive, adevărate rapoarte
hermeneutice. Cum spuneam, autorul e conştient că toate personajele
sunt, într-o mai mare sau mai mică măsură, avataruri ale autoruluinarator.
Ceea ce nu s-a observat şi nu s-a discutat suficient e că în
Toxicologie e resemantizat mitul lui Pygmalion, Galateea fiind chiar
propria literatură. Această metaforă hermeneutică se verifică prin grija
permanentă a autorului de a-şi hrăni proza cu inserţii livreşti şi cu
intertextualităţi, adică de a coborî cât mai adânc în literatură. Tentaţia
demiurgică rezultă mai ales din modul în care lucrează cu materia literară,
pe care o modelează după propriile nevoi creative. Nu de puţine ori,
1
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singura realitate constantă rămâne spaţiul literaturii, în care poate naviga
fără epuizare, dornic de cunoaştere şi de exprimare:
„... hârtia, închipuită ca o mediterană fără margini, te-ndeamnă să tot
navighezi, necuprinsul ei are loc şi pentru cel mai neînsemnat detaliu, îţi
vine să te-apuci de-o treabă nebunească: să faci inventarul complet al
tuturor văzutelor şi nevăzutelor, fabuloasă acumulare de chipuri şi
aparenţe, fiindcă nu cred să fie în lume scriitor care să nu spere că va
reuşi, într-o zi, să epuizeze, printr-o muncă tenace, întregul mobilier al
unei privelişti, catagrafiind până şi furnicile şi frunzele, stelele din cer şi
stelele din iarbă, universalul puls al sevelor în tulpini şi mulţimea umbrelor
ce însoţesc de-aproape fiecare obiect”1.
Toxicologia este o importantă mărturie a condiţiei scriitorului în
comunism şi, simultan, în pragul postmodernităţii. Principala temă a
Toxicologiei este procesul scrisului, scriitura:
„Voi scrie cât voi avea dispoziţia de acum, nu ştiu bine despre ce, aş
spune că nici nu mă preocupă asta. Când voi obosi, cartea va fi gata.
Niciun rând în plus faţă de cât ar fi trebuit să fie. Ce plan să-mi fac? Ar fi
ca şi cum, plecând în munţi chemat de misterul lor, mi-aş propune... «să
întâlnesc natura»... (expresia am reţinut-o dintr-un buletin al circulaţiei
rutiere).// Spre deosebire de scriitorul de odinioară, care se străduia să-şi
prezinte cu limpezime simţămintele, trăirile, gândurile, cel de azi trebuie
să pună o mare inventivitate în aflarea unor procedee, care să ascundă
intenţiile şi care să dejoace tendinţa de continuitate, mecanica expresiei,
parcă urmărind să-i lase cititorului satisfacţia de a-şi juca cu deplină
responsabilitate rolul de dispecer şi limpezitor al lucrurilor.// După noi, un
important grup de prozatori – ţi-aş putea numi cel puţin zece – ştie
magistral să facă această politeţe cititorului”2.
Citatul este reprezentativ pentru poziţionarea scriitorului, pentru
modul său de a se raporta la scris şi la contemporanii săi. După astfel de
lămuriri, urmează episoade autobiografice, care, astfel introduse, sunt
utilizate ca materie literară primă. Adevăratele mărturii sunt cele metaliterare, cele care afirmă texistenţa. Acea „mare inventivitate” era indispensabilă şi din cauza regimului, care i-a determinat pe mulţi dintre scriitori să
adopte limbaje încă şi mai încifrate decât era necesar pentru a reda
anumite realităţi, inclusiv pentru a se conecta la anumite filoane ale
tradiţiei literare. În sprijinul acestei tactici, multe dintre acţiuni sunt
atribuite visului, ceea ce disculpă, scot din realitate, descurajează cenzura
de a mai căuta „inadvertenţe” în relaţie cu ideologia oficială.
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Pentru M.H.S. imposibilul devine, prin literatură, posibil, cu asumarea
neapartenenţei sau neîncadrării într-un canon literar şi, prin urmare,
nerecunoaşterea sa în majoritatea cercurilor oficiale. Cu toate astea,
atitudinea are, uneori, caracter canonizant, revendicându-se de la anumiţi
scriitori, pe care îi invocă şi intră cu ei în dialog.
Pentru M.H.S., literatura a devenit un spaţiu compensator la propriu,
singurul spaţiu unde își poate exercita libertatea, de expresie şi de
reprezentare a lumii şi a sinelui, un spaţiu rupt, adesea, de spaţiile
sociale. Este spaţiul de dincolo şi dincoace, unde obiectele non-literare
nu-şi găsesc locul. De fapt, acest subtitlu afirmă cât se poate de tranşant
autonomia literaturii, puterea sa de a-l desprinde pe cel ce trăieşte în mod
organic ca scriitor.
M.H.S. este un meşteşugar al cuvântului, un stilist desăvârşit, care
cunoaşte atât puterea cuvintelor de a reprezenta, cât şi puterea lor de a
relativiza. Conştientizează puritatea literarităţii şi oportunitatea de a trece
dincoace de rău prin intermediul zonei de libertate pe care o circumscrie.
Îşi regizează, în acest sens, o retragere voluntară, ce constă în nerespectarea codurilor romaneşti ale vremii, fiind contemporan cu romancieri
de succes ca Nicolae Breban, Augustin Buzura, Alexandru Ivasiuc, Eugen
Barbu etc., autori de care se diferenţiază în mod fundamental.
Malaxând mai multe discursuri, solicită foarte mult cititorul, responsabilizându-l, obligându-l să intuiască sau pur şi simplu să construiască
legături. Un cititor aflat la început poate fi dezarmat de dinamica planurilor
narative, însă dacă are spirit detectivist, indiciile îl vor atrage în carte şi îl
vor ajuta să-şi construiască propriile sensuri, fără să-l mai preocupe dacă
acestea coincid cu cele presupuse, aprioric, ca fiind rezultate din intenţia
autorului.
Cultura lui M.H.S. este una de natură umanistă, acesta fiind încercat
de voluptatea cunoaşterii totale, imposibilă, dar importantă ca idee pentru
echilibrul mental şi creator. Dintre toate domeniile spiritului, de muzică se
simte cel mai atras, îl inspiră cel mai mult, o simte mai necesară şi decât
literatura:
„Muzica o ascult cu infinit mai multă atenţie [citatul vine în
continuarea celui imediat anterior]. Urechea îmi e mai receptivă decât
ochiul. Nu m-au captivat niciodată programul şi imageria literară. Doar
metamorfozele sunetului. Înaintea reaudierii unei lucrări, caut – adesea
izbutesc – să uit primele recepţii şi să inventez parte din ce aud. Dacă,
după câteva lecţii de pian, nu mi-aş fi dat seama că n-am înzestrare
pentru a face muzică, dacă aş fi izbutit să stăpânesc ştiinţa, aş fi fost
astăzi compozitor. Limbajul muzicii îmi era mai potrivit decât cel al
literaturii, stările mele sufleteşti şi gândirea îmi sunt pregnant muzicale, iar
satisfacţiile oferite de un concert, o sonată sau o piesă de jazz cu
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nemuritorul Jelly Roll Morton – apreciabil mai consistente decât ale
oricărei cărţi. Pentru că prefer intraductibilul şi expresia curată emisiilor
încărcate cu cele mai neînchipuite elemente străine («documentare»,
«referenţiale», «aluvionare» – nu găsesc exact termenul potrivit, cititorul
va înţelege)”1.
Atât Carmen Muşat, cât şi Gabriela Gheorghişor au sesizat şi
explicat importanţa muzicii pentru textele simionesciene, însă nu au
insistat asupra acestei apropieri de jazz. Or, Mircea Horia Simionescu
foloseşte din plin limbajul jazz-ului în literatura sa. Modul în care creează
episoade, puse într-o succesiune articulată doar prin această inserţie de
factură muzicală, ne determină să considerăm Toxicologia un jazz-roman.
Surprinde abordarea şi rezolvarea temelor, elementele principale putând fi
explicate prin corespondenţa cu principalele dimensiuni al jazz-ului:
(1) Tonalitatea – ce sugerează la M.H.S. întotdeauna ironia, conjugată ca o expresivitate aparte, provenită dintr-un metaforism tare, atipic
pentru că iese din sfera avangardelor;
(2) Improvizaţia – în aparenţă, există inconsecvenţe în textul
Toxicologiei, însă sunt numai efecte ale schimbărilor bruşte de perspectivă, ale rolului acordat improvizaţiei. Autorul nu-şi impune constrângeri
prin raportarea la codurile epocii sale, ci se învârte liber în tradiţia literară,
unde îşi găseşte varii puncte de sprijin pentru construcţia fiecărei
secvenţe a piesei;
(3) Ritmul – prozatorul foloseşte şi negociază într-un mod foarte
creativ sincopele, obţinând tensiuni specifice jazz-manilor. Dacă în jazz pe
fundal gravitează ritmurile de blues, cu armoniile sale specifice, în cazul
lui Simionescu putem identifica spiritul suprarealist şi, deopotrivă,
fantasticul de tip kafkian, etic şi extrem de tensionat.
Odată stabilită această relaţie cu jazz-ul, lectura devine mult mai
uşoară, adică sincopele devin explicabile. De fapt, improvizaţia constă
doar în abaterea de la codurile existente, efectele sale fiind, de fapt, atent
calculate sau lăsate în voia unei libertăţi irigate cultural. Spre exemplu,
autorul declară, prin intermediul celei mai plauzibile voci narative
autobiografice, că încă din copilărie suferă de o curiozitate maladivă de a
descoperi ce se află dincolo de lucruri sau oameni, având iniţiative de
cercetări psihologice şi sociologice empirice, susţinute, mai târziu, prin
lecturi, precum şi o atracţie pentru a descifra mecanismele lucrurilor şi ale
naturii. Astfel îşi explică obiceiul de a demonta toate maşinuţele primite la
pomul de sărbători, pe care numai fratele său reuşea să le remonteze,
dar şi curiozitatea de a asculta poveştile oamenilor care se adunau în
casa lor de sărbători: „Eram mai puţin interesat la ce spun decât la felul
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cum spun oamenii o istorie. Când, mergând mai adânc, am descoperit
nepotriviri flagrante între ce şi cum spuneau, pe de o parte, şi ce auzeam
că fac (nimicnicii scandaloase), pe de alta, am trăit un entuziasm
formidabil”1. Astfel de citate conţin, implicit, ideea de literatură, fiind cele
mai numeroase, variaţiunea cea mai dezvoltată. Însă, pe de altă parte,
există numeroase descrieri ale cotidianului, destul de auster, înghesuit de
obiecte, cu oameni ale căror simţuri au fost pervertite, devenind incapabili
să comunice şi să se atingă din pricina costumelor rigide pe care le
poartă, într-o lume aparent inofensivă şi într-un decor aproape
carnavalesc, oameni cu capetele acoperite, izolaţi:
„… la o răspântie găseşte o căruţică plină cu sifoane mânată de un
cosmonaut, pe biciclete trec spre terenul de tenis tineri şi tinere purtând
căşti mai mari decât sacul sportiv de pe ghidon, mame cu căşti îşi poartă
de mână copii cu căşti, un dric condus de-un individ purtând cască trece
spre cimitir, urmat de-o mulţime îndurerată, fiecare participant la cortegiu
(şi la trafic cum spun specialiştii) poartă cască, în autobuzul ce duce la
gară, de la şofer la ultimul călător poartă cască, iar de-a lungul arterei (pe
care trec într-o oră cel mult zece maşini şi două motorete), toţi agenţii de
circulaţie la fel, cu căşti, ba şi împrejmuiţi cu gard…”2.
Astfel de paragrafe coexistă, se întâlnesc şi produc tensiune,
acuzând lipsa unei coerenţe interioare a lumii, coerenţă pe care o va
introduce cititorul. Or, într-o astfel de lume, dezarticulată, oamenii sunt
dominaţi de spiritul competiţional, preocupaţi de raportarea bolnăvicioasă
la ceilalţi. Sunt oamenii de dincolo de bine, în căutarea de confirmări şi
certificări în spiritul valorilor europene, de recunoaştere din partea capitalistului, a societăţii de consum, nu chiar pozitiv reprezentată.
Mircea Horia Simionescu s-a lăsat prins de febra mitului inovaţiei
continue, la nivelul formei, al limbajului literar, pe care l-a individualizat cu
riscul neglijării construirii riguroase a temei. De aici poate decurge o
afirmaţie integratoare: acesta este un mit literar de factură modernistă,
dus la extrem de avangarde. În această ordine de idei, a şi anticipat
anumite practici contemporane de analiză asistată de computer a
literaturii:
„Un tânăr cibernetician a introdus într-un computer un număr mare
de fraze din al doilea volum al Ingeniosului bine temperat. Întotdeauna, în
alte cazuri, maşina a reţinut un număr limitat de tipuri de gândire poetică.
Cu frazele mele s-a întâmplat pe dos: nu s-au selectat două de acelaşi
tip. Între cuvinte se iscau neprevăzutul şi noutatea continuă, până acolo
că maşina a sfârşit prin a da semne de... enervare şi, îmi place să cred,
de oboseală.// Experienţa aceasta m-a mângâiat ca o femeie frumoasă:
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înseamnă că practica de care vorbeam mai înainte nu e un viciu şi ceva
important se întâmplă.// Dacă n-ar avea alt rost decât acela de-a-nnebuni
maşinile, şi Poezia tot şi-ar fi aflat raţiunea de-a supravieţui”1.
Este o încercare de confirmare obiectivă a mitului originalităţii.
Noutatea continuă şi-au propus şi avangardiştii, făcând din această
deviză un criteriu axiologic. Or, numai în condiţii de libertate se ajunge la
un astfel de deziderat care a căpătat accente mitice. Ultima frază indică şi
credinţa că „Poezia”, ca expresie a creaţiei depline, securizează chiar
natura umană, ceea ce scapă mecanicităţii şi determinismului. Transpare
din aceste pagini, în ciuda unor declaraţii contradictorii, credinţa în
literatură şi, mai mult, în mitologia sa.
O altă idee ce trebuie scoasă în relief, este aceea că Toxicologia e,
în cea mai mare parte a sa, cartea unei relecturi a întregului ciclu
Ingeniosul bine temperat. E o coborâre în sinele literar, o invitaţie într-o
cameră a oglinzilor, în care pot fi văzute reflecţii ale precedentelor trei
volume. E un îndreptar de lectură, o carte cu miză pedagogică, o
didactică neconvenţională a lecturii, în care imaginea cititorului se
construieşte odată cu aceea a autorului. Naratorii împărtăşesc regulile
jocului, în care, însă, singurul imperativ este libertatea, iar principala
acţiune şi temă, scris-cititul în sine.
Mizele recitirii îl urmăresc în mai multe direcţii, în condiţiile acelei
rigori a inovaţiei continue. Textul are un prezent care poate fi reconstituit
prin relectură, dar nu şi în scris, unde individualitatea şi orgoliul originalităţii acţionează şi fac imposibilă repetiţia, copia fidelă. Recurge, în faţa
cititorului, la evaluări ce conduc la această concluzie, a unicităţii şi
individualităţii textului, care-l transcende, practic, şi pe autor:
„Recitesc ce am scris aici şi-mi spun că, dorindu-se confesiuni,
rândurile de faţă nu ajung să fie decât radiografii repetate ale unei stări
prezente, cărora li se ataşează aproape în mod întâmplător unele antecedente – anamneza. Şi-mi mai spun că, dacă le-aş reîncepe de la capăt,
însemnările ar putea lua cu totul alt chip. Cel al momentului scrierii lor. Se
poate imagina o autobiografie în suită, cu mereu alte variante, în fiecare
piesă închisă accentul căzând pe-o altă întâmplare, din întâmplările
istoriceşte aceleaşi. Asta corespunde unei realităţi: fiecare îşi citeşte
principalele momente ale vieţii lui la chei diferite, după anotimp, după
modul cum i-a acţionat vezicula biliară sau a răsărit soarele în ziua
lecturii...// (Cartea s-a numit Douăsprezece autobiografii ale lui X, scris
de-a lungul anilor)”2.
Aşadar, însemnările exprimă stări de spirit şi experienţe irepetabile,
ireductibile, ce necesită mereu o altă expresie. Toxicologia este
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autoscopia unui modernist în toată regula. Rodul unei meditaţii continue,
concepţia despre literatură are importante implicaţii teoretice, ale modului
în care se poate gestiona anularea diferenţelor dintre genuri.
Oglinzile acestei proze fiind atât de numeroase, am ales structurile
de sens cele mai ofertante şi actuale, cele care confirmă implicarea totală
a lui Mircea Horia Simionescu în mitologia literaturii. Capacitatea sa de a
schimba registrele, de a crea perspective literare şi de a crede în
imperativul inovaţiei continue conturează figura unui spirit creator pe
deplin conştient de mitemele marii literaturi, de arhetipurile pe care le-a
generat şi/ sau revelat în istoria sa.
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CRONICĂ DE FILM
Z (1969, R. COSTA GAVRAS)
Livia SÎRBU
O pledoarie pentru OM și pentru IDEE prin
intermediul unei anchete minuțioase, în cadrul
căreia faptele transformă pledoaria în rechizitoriu împotriva unui sistem pentru care totul e
parodie, până și justiția.1
Costa Gavras

Z (1969) al lui Costa Gavras este una dintre cele mai renumite
pelicule ale cineastului, acesta fiind nominalizat în 1969 la Palme D’or și
în 1970 la Bafta pentru cel mai bun scenariu. Totodată, pe lângă alte
nominalizări la festivaluri internaționale, a obținut în 1969 premiul juriului
și cea mai bună interpretare masculină (Jean-Louis Trintignant) la Cannes
și în 1970 două Oscaruri pentru cel mai bun film străin și cel mai bun
montaj. Z este un film politic, care utilizează cu măiestrie experiența
thriller-ului polițist, formulă de mare succes, „ușor accesibilă și persuasivă, ce preferă imaginarul reconstituirii precise, aluzia denunțării
directe”.2 Este primul de acest fel realizat de Gavras, păstrând rețeta și
pentru următoarele filme: Stare de asediu (1972), Secțiunea specială
(1975), Dispărutul (1982), Hanna K. (1983), Consiliu de familie (1985).
Z reprezintă ecranizarea romanului omonim, scris de Vassilis
Vassilikos în 1966, care, la rândul său, reflectă un asasinat real din 1963
al democratului Gregorios Lambrakis, precum și ancheta condusă de
Christos Sartzetakis, „cel care a fost arestat, torturat și scos din barou, în
timpul dictaturii coloneilor”3, ca mai apoi să devină președinte al Greciei.
Z spune povestea asasinării liderului opoziției parlamentare,dintr-o
țară mediteraneeană în timpul Războiului Rece; țară care prelua un regim
de stânga. Deputatul, poreclit „doctorul”, părăsește capitala și ajunge din
capitală într-un oraș din nordul țării pentru o conferință pentru dezarmare.
1
Gavras, Costa – citat în Rîpeanu, Bujor T. & Corciovescu, Cristina – Secolul
Cinematografului, Editura Științifică ș iEnciclopedică, București, 1989, p. 342
2
Arnault, H. – citat în Rîpeanu, Bujor T. &Corciovescu, Cristina – Secolul
Cinematografului, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989, p. 342
3
Țuțui, Marian – Orient Express: Filmul Românesc și Filmul Balcanic sau
cinematograful balcanic, Noi Media Print, București, 2008, p. 71
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Chiar înainte de începerea conferinței, începe o contra-demonstrație de
extremă dreapta, protejată de poliție, care special nu intervine, preferând
să se scalde într-o pasivitate absolută. Clădirea în care se ține conferința
se află vis-a-vis de hotelul la care este cazat doctorul și pentru a ajunge
să țină discursul, acesta trebuie să traverseze un fel de piațetă. Pe la
jumătatea distanței dintre hotel și clădirea în care se desfășoară
conferința, doctorul este lovit în cap de către un tânăr, cu un obiect ce
pare a fi construit din ceramică. Doctorul este imediat preluat de consilierii
lui, ajunge spășit la etaj, unde petrece câteva clipe singur pentru a se
putea reculege. Acesta începe să vorbească. Dat fiind că sala este mică
(cu un maxim de 200 de locuri), doctorul a solicitat ca în exteriorul clădirii
să fie montate niște difuzoare în copacii ce o înconjoară pentru a fi
ascultat și de către oamenii ce nu au avut loc în sală. Acest fapt, însă,
îndârjește și mai mult mulțimea furioasă de afară și nimeni, absolut nicio
forță de ordine nu ridică un deget (ajunge la locul faptei generalul, care
este întrebat dacă ar trebui să intervină cineva, să taie difuzoarele etc.;
dar acesta, la auzul cuvântului „îndârjire” se opune ferm oricărei
intervenții).
Între timp, pe măsură ce doctorul își ține discursul: „Avem nevoie de
spitale și de medici, dar jumătate din buget este pentru cheltuieli militare”,
un deputat, membru al aceluiași partid ca doctorul, Georges Pirou, iese
din clădire în căutarea șefului jandarmeriei pentru a remedia situația, însă
nu ajunge să facă mulți pași până când mulțimea îl atacă, mulți dintre ei
ori crezând că e doctorul, ori „unul de-al lui”. Toată această scenă de
bătaie este montată cu un voice-over al doctorului pe fundal care spune:
„Un tun care trage și salariul pe lună al unui profesor se risipesc ca un
fum! Din această cauză nu ne suportă nici pe noi, nici reuniunile noastre
și angajează bătăuși ca să ne batjocorească și să ne atace! În lumea
aceasta sunt prea mulți militari gata să intervină împotriva oricărei mișcări
în favoarea progresului”. Când doctorul, după discursul său, traversează
piațeta în mijlocul haosului, apare un scuter. În momentul trecerii pe lângă
doctor, cel care se află în partea din spate a scuterului îl lovește cu toată
forța, folosind o bâtă uriașă, pe doctor, care, în urma impactului, cade ca
mort pe jos. Este dus de urgență la spital, băgat în cel mai scurt timp în
operație, însă va muri din cauza rănilor sale la cap. „Prefectura a publicat
imediat o declarație oficială: a fost un accident nefericit, cauzat de doi
bețivi”1. Intriga începe în momentul în care un tânăr judecator este
convocat în investigarea cazului. Deși acesta nu este un simpatizant al
niciunuia dintre partidele politice, el dorește să facă lumină în toată
această situație complicată.
1
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În timpul investigațiilor sale, ajunge rapid la concluzia că, de fapt,
acest accident era premeditat de către partidul de extremă dreapta,
supranumit CROC (Combatanții Regaliști ai Occidentului Creștin). Deși
presat de către lumea dimprejuru-i să accepte varianta cunoscută de
toata lumea și anume cea a condusului sub influență aloolică, el își
susține punctul de vedere și consideră în continuare că întregul accident
a fost doar un plan politic organizat de către combatanții jandarmeriei din
regiune, ba chiar mai mult, depistează, în timpul anchetei,influența celor
mai înalte autorități ale statului. Munca magistratului a început să dea
roade în momentul în care autoritățile politice au acceptat concluziile
asupra faptelor, însuși ierarhia militară fiind acuzată de accest accident
care, de fapt, fusese planificat și acoperit de ei. Din nefericire, judecata
inculpaților este clementă și asta din cauza faptului că nu sunt făcute
publice aceste acuzații. Din această cauză, guvernul demisionează,
lăsând un vid în conducerea statului, sondajele prezic câștigul partidului
din opozitie, DAR militarii ajung la putere!Titlul filmului, „Z” face referire la
însemnările făcute de locuitorii orașului pe toți pereții acestuia, în semn de
protest față de asasinarea doctorului. Litera este inițiala cuvântului „ζ /
zi” care înseamnă, în greaca veche, „trăiește/este viu”.
Montajul filmului este realizat într-o manieră clasică, cu tăieturi
simple, dar cu un ritm alert (de thriller american), ce dă o anumită
cursivitate discursului filmic, mai ales întru emoționarea spectatorului.
Z reprezintă prima colaborare dintre Costa-Gavras și monteur-ul
Françoise Bonnot, colaborare ce avea să treacă testul timpului.
Coloana sonoră a fost realizată de Mikis Theodorakis și de Bertrand
Gerard, care s-a ocupat de selectarea melodiilor pentru film. Inițial, CostaGavras a vrut să colaboreze doar cu Theodorakis, însă, din cauza faptului
că acesta s-a opus dictaturii coloneilor, a fost întemnițat, ceea ce a
încurcat colaborarea. De remarcat este și sound-design-ul filmului care
este într-atât de bine realizat, încât toate elementele sonore și dramaturgice se împletesc atât de bine, încât creează o realitate cu un impact
emoțional mai puternic decât însăși realitatea. De menționat momentul de
interogatoriu din ultimele câteva minute ale filmului, în care sunetul
mașinii de scris este sincronizată perfect cu bătăile, cu ritmul melodiei
suprapusă peste cadru. Imaginea este (de)săvârșită de către directorul de
imagine al lui Jean-Luc Godard, Raoul Coutard. Fiind filmat pe pelicula
color de 35 mm, filmul are un aer sofisticat, cu granulația-i specifică,
care dă naștere unor anumite nuanțe neîntâlnite (poate) în era digitală,
ceea ce face ca filmul să pară mai organic, mai palpabil și natural în
același timp.
Filmul a fost produs de proaspăt-finanțata casă de producție a lui
Jean Perrin, ce a profitat de această ocazie pentru a-și folosi propriile
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contacte, în special pe cele din Algeria. Din cauza faptului că în acea
perioadă Grecia se afla în mijlocul dictaturii coloneilor, filmările au fost
realizate în orașul Alger, datorită arhitecturii foarte asemănătoare cu cea a
capitalei grecești. „Este un film al timpului nostru. Este vorba despre
modul în care chiar și victoriile morale sunt corupte. Te va face să plângi
și te va supăra. Îți va da dureri de cap.”1 – Roger Ebert
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ELEMENTE DE VIAȚĂ SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ
ALE REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Radu-Florin CHIOŢAN∗
Abstract: China este recunoscută în lume pentru contribuția sa
valoroasă la economia mondială, exportând nenumărate feluri de bunuri
și materii prime. În acest articol, voi analiza istoria, semnificațiile și
exploatarea contemporană a celor mai renumite categorii de mărfuri
care traversează granița chineză. Voi parcurge Preistoria târzie, Antichitatea și Evul Mediu chinezesc pentru a stabili fundalul pe care
resursele respective au dobândit importanță.
Cuvinte cheie: resurse, materii prime, preistorie, antichitate, actualitate,
industrie, tehnologie, exploatare, medicină tradițională chineză, pietre
prețioase, pietre semi-prețioase, cărbune, bronz, agricultură, China, istorie.

I. Introducere: supraviețuire și economie
Relația dintre om și natură poate fi descrisă prin procesele de
exploatare a resurselor acesteia în scopul supraviețuirii speciei. La începuturile genului Homo, strămoșii noștri erau participanți simpli la ecosistemul din care aparțineau temporar, întrucând sedentarismul era un
prinicipiu încă inexistent cu 2,6 milioane de ani în urmă. Australopitecii
reprezintă prima specie a genului care a abordat stilul de viață nomadic a
vânătorilor-culegători; când considerau mediul în care trăiau neprielnic
sau epuizat de orice resursă utilizabilă, migrau, cu speranța de a găsi o
altă zonă care să le asigure supraviețuirea. Un pas mare în evoluția
umanității a fost momentul în care această specie și-a creat propriile
unelte pentru a exploata mai eficient depozitele de resurse. Cu 200,000
de ani înaintea erei noastre, specia HomoSapiens prospera. Aceasta și-a
păstrat tradițiile nomadice, astfel încât de la originile africane ale
Australopitecilor, omul s-a răspândit vast, pe toate continentele lumii.
Tradițiile nomade ale vânătorilor-culegători au fost înlocuite cu
tehnologia agriculturii, începând cu mileniul XIII1. Această tranziție
∗
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radicală de la un stil de viață dinamic, schimbător, la unul sedentar, a
marcat începutul noii ere ale Neoliticului, o perioadă istorică cu o
importanță deosebită pentru dezvoltarea omului ca ființă socială și
creativă; iniția un nou val de inovație în domeniul tehnologiei. Durata
acestei perioade variază de la regiune la alta; sudul Europei și Orientul
Mijlociu intră într-o eră a exploatării cuprului, era Calcolitică, în jur de anul
6500 î.Hr., în timp ce Europa de nord iese din Neolitic în 1700 î.Hr., iar
regiunea Chinei abia în 1200 î.Hr. În prezent, încă există comunități care
și-au păstrat obiceiurile de vânători-culegători, cu predominanță pe teritoriul Africii1.
Trebuie remarcat faptul că fiecare eră prin care trecea umanitatea
aducea noi metode de exploatare a resurselor. Extragerea și prelucrarea
metalelor devenea mai acesibilă, meșteșugul se diferenția, iar mâna de
lucru era din ce în ce mai numeroasă. Cu timpul, omul a observat un nou
aspect al materiei pe care o extrage din natură, și anume valoarea. Prin
troc, oamenii schimbau obiecte și servicii cu alte obiecte și servicii a căror
valoare trebuia să fie aceeași2. Astfel, în siatuația în care o comunitate
ducea lipsa unei resurse la care nu avea acces, putea să interacționeze
cu alta cu scopul de a o convinge să dea la schimb materia cerută pentru
un alt bun de preț. Cu ajutorul comerțului umanitatea a putut evolua la o
rată mult mai rapidă, întrucât civilizațiile lumii făceau schimb de resurse,
produse și echipament obținut prin propriile metode, tehnologii autohtone.
Un exemplu de astfel de relație este rețeaua formată de Ebla, un
regat al erei de Bronz timpurie a mileniul III î.Hr. de pe teritoriul
Levantului, contemporană cu primii regi sumerieni și Regatul Mijlociu al
Egiptului3. Ebla exporta lemn și textile4, comercializându-le cu faraonul
egiptean, cu regatele cipriote și chiar și cu anumite comunități de pe
teritoriul Afganistanului modern. Principalul rival economic era regatul
Mari, civilizație cu care a fost în conflict sute de ani5.

II. China: grâne de orez și vase de bronz
Sudul și sud-estul Asiei reprezintă leagănul unor culturi Neolitice
importante, care vor stabili elemente culturale cheie pentru generațiile
1
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viitoare. Printre culturile descoperite se numără: Nanzhuangtou,
Pengtoushan și Peiligang.
a) Nanzhuangtou
Cultura Nanzhuangtou, a cărei așezare a fost identificată în provincia
Hebei, este considerată cea mai timpurie cultură neolitică de pe teritoriul
Chinei, prosperând între anii 8700-7500 î.Hr. Locuitorii au introdus în
regiune agricultura, cultivându-se mei și orez. Prelucarea acestora în
făină era săvârșită prin utilizarea plăcilor de măcinat.În plus, s-a remarcat
domesticirea câinilor în cadrul acestei culturi1.
b) Pengtoushan
Această cultură s-a format pe bancurile fluviului Yangtze în jur de
7500 î.Hr, locuind în această zonă până în circa 6100 î.Hr. Această
cultură se remarcă prin domesticirea orezului sălbatic, descoperindu-se o
abundență de grâne de orez care s-ar fi depozitat în vase de lut începând
cu 5800 î.Hr. De asemenea, Pengtoushan a fost aparent contemporană
cu o altă cultură importantă, și anume Peiligang2.
c) Peiligang
Pe lângă faptul că s-a dovedit că această cultură dezvoltase propriul
sistem politic, aceasta s-a specializat în domesticirea animalelor, s-au
dezvoltat pe plan pastoral. S-au identificat ferme de porcine, bovine și
păsări. Pescuitul era de asemenea foarte dezvoltat în Henan, provincia în
care a prosperat Peiligang; pescarii foloseau plase împletite din cânepă
pentru a prinde pești precum crapul3.
Tranziția de la culturile neolitice la era de Bronz chineză, care corespunde înființării primelor dinastii regale, este neclară. Însă, izvoare istorice
precum „Scrierile Marelui Istoric” a politicianului Han Sima Qian din
94 î.Hr. au ajutat arheologii să asocieze dinastiei mitice Xia artefacte din
lut din provincia Henan ce aparțineau culturii Erlitou, astfel plasându-le
existența între anii 2070 și 1600 î.Hr.4.
Dinastia care a urmat, Shang, a lăsat în urmă nenumărate vase din
bronz, ce prezentau detalii impresionante și elaborate. În plus, scapule de
bovine și carapace de țestoasă au fost descoperite având inscripții pe ele
care menționau diferite incantații sau nume de regi. Aceste artefacte au
fost denumite „oase oracol”5. Dinastia Shang a declanșat pătrunderea
chinezilor antici în era de Bronz începând cu 1600 î.Hr., perioadă în care
mineritul și metalurgia evoluau rapid. Odată cu această evoluție în
1
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prelucrarea resurselor, au venit și inovații în cronicarea evenimentelor prin
care o dinastie trecea. Astfel, numărul izvoarelor istorice a crescut,
apărând din ce în ce mai mulți oficiali chinezi care să contribuie cu diferite
cronici dedicate diferitelor dinastii. Cronicile sunt de o valoare deosebită
pentru analiza economică și industrială a statelor chineze, de la primul
suveran Shang, până la ultimul împărat Qing.

III. Medicina tradițională: obiceiuri locale și cultură
globală
Pacienții a diferitelor boli din toată lumea își îndreaptă atenția către
această ramură a pseudo-științei, deoarece aceștia doresc, prin
intermediul medicinii tradiționale chinezesti, să se aproprie mai mai mult
de natură. Actual, peste 45% din țările lumii utilizează leacuri ce apar în
cultura acesteia. Efectele surprinzătoare ale plantelor și ierburilor utilizate
a fost studiată de oamenii de știință. Istoria acesteia pornește din
perioada dinastiei Shang, cu tehnici de acupunctură. Sute de ani mai
târziu, cronicarii dinastiei Han dezvoltă povestea apariției medicinii tradiționale chinezesti. Se spune că zeul din panteonul tradițional pe nume
Shennong, patronul medicinii și agriculturii, a călătorit lumea cu scopul de
a descoperi proprietățile fiecărei plante din natură. Legenda spune de
asemenea că acesta și-a dat viața ingerând și documentând fructe otrăvitoare1. El este și zeul care a descoperit ceaiul accidental; în călătoria sa,
Shennong poposește pe lângă malul unui râu și își pregătește ceaunul să
fiarbă apă. O frunză din copacul sub care stătea a căzut în apa încălzită.
Din curiozitate, acesta bea apa care se colorase auriu și observă că se
simte energizat. Toate aceste cunoștiințe îi sunt înaintate Împăratului
legendar Yu, care devine un simbol al lemnului și al agriculturii, prin
eforturile sale de a salva lumea chineză de la 9 mari inundații2.
În prezent, însă, medicina tradițională chinezească reprezintă cauza
punerii în pericol de dispariție a 1800-2100 specii de plante. Comerțul
global cu marfă a medicinii tradiționale a ajuns la 40 de miliarde de dolari
americani pe an, crescând cu 10% anual. China exportă 25% din totalul
mărfurilor care intră în comerț, dintre care 75% sunt materie primă3.
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O mare parte din această materie este culeasă direct din sălbăticie.
Se încearcă abordarea mai multor soluții pentru a rectifica problema
dispariției unor anumite specii de plate, precum cultivarea domestică sau
regenerarea naturală, dar încă nu sunt dovedite a fi foarte eficiente.
Ierburi populare în domeniu, precum Cordycepssinensis, Dendrobiumofficinale, Fritillariacirrhosa și Saussureainvolucrata devin din ce în ce
mai greu de găsit în habitatul lor natural. Prin regenenare naturală, se
păstrează caracterele specifice ale plantei, iar calitatea acesteia rămâne
aceeași, fără a se degrada, dar e o tehnică costisitoare. Cu toate acestea,
12 specii de plate au ajuns să fie exploatate eficient prin această tehnică,
fără a le pune în pericol de dispariție. Un exemplu este Coptischinensis, a
cărei producție prin regenrare naturală a ajuns la o valoare de 15 ori mai
mare decât cea obținută prin cultivare domestică.
Cultivarea plantelor medicinale este la rândul ei costisitoare,
deoarece cu atât mai mare zona de cultivare, cu atât mai mare recolta,
dar și inputul de fonduri. Acestea sunt distribuite plăților cu terenurile,
achiziționarea semințelor, sistemelor de irigații, îngrășămintelor și mâinii
de lucru1. Un exemplu de plantă care este cu mare succes cultivată în
domeniul agriculturii este ginsengul; China menține titlul de țara care
exportă cea mai mare cantitate de ginseng domestic din lume, și anume
44,749 de tone pe an, conform unei statistici din 2013. Din păcate,
ginsengul sălbatic, a cărui habitat obișnuia să fie zonele muntoase, se
aproprie de dispariție, fiind considerat extrem de rar2.

IV. Minereurile: cărbuni și jad
China este recunoscută ca fiind un gigant atât în extragerea și
comercializarea cărbunelui, cât și în utilizarea acestuia în industria
energetică. Mai puțin cunoscut e faptul că vechiile culturi neolitice chineze
au avut un impact imens în dezvoltarea tehnicilor de extragere a acestui
minereu. S-au descoperit mine de cărbune care ar fi fost folosite încă din
mileniul IV î.Hr., considerate cele mai avansate din acel moment3. Acest
titlu le revine pentru a doua oară în secolul XI d.Hr., când industria lua
amploare din cauza unui deficit în rezervele de lemn4.
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Minele chineze împărtășeau anumite caracteristici cu cele europene.
În provinciile Guangdong și Hunan, minele de cărbune erau săpate în
versantul dealului în așa manieră să se formeze o pantă a cărei rol era de
a drena apa. În Guangdong, aceste mine se aflau predominant în proximitatea unei ape curgătoare.
Conform unor analize din 2014, China este a treia țară în lume din
punct de vedere al rezervelor de cărbune, stocând 62 miliarde tone de
antracit, denumit și cărbune negru, și 52 miliarde tone de lignit, cărbunele
brun1. Aceste rezerve se preconizează că ar putea susține industria timp
de 30 de ani. În 2018, China a fost desemnată cel mai mare producător
de cărbune din lume. În 2011, șapte companii chineze au produs
combinat peste 100 milioane metri-tonă de cărbune. Acestea sunt
Shenhua Group, China Coal Group, Shaanxi Coaland Chemical Industry,
Shanxi Coking Coal Group, Datong Coal Mine Group, Jizhong Energy
șiShandong Energy2. Cea mai mare mină de cărbune din China se află în
Regiunea Autonomă a Mongoliei Interioare, la Haerwusu, mină operată
de Shenhua Group. Aceștia au extras din mină în al patrulea trimestru al
anului 2008 7 milioane tone de cărbune; se prognozează că această mină
va mai funcționa pentru încă 79 de ani3.
Cărbunele este utilizat în principal în industria energetică, care, în
consecință, se află printre principalii factori poluanți. În 2007, au fost
consumați 1,3 miliarde tone de cărbune pentru a satisface nevoia de
energie pe teritoriul țării.
În ultimele câteva decenii, autoritățile chineze au afișat interes față
de descoperirea și exploatarea minereurilor de metale, pietre prețioase și
semi-prețioase4. Drept urmare, cererea pentru aceste resurse odată
ascunse de omenire a explodat. Printre acestea se numără chihlimbarul,
jadul și diamantele.
a) Chihlimbar
Prezența sa în cultura chineză reamintește de semnificațiile sale în
mitologia greacă, când Heliadele au plâns lacrimi de aur în mare la
moartea fratelui lor, Faeton. În folclorul chinez, lacrimile vărsate de tigru
1
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înainte de a muri se transformă în chihlimbar. În societatea medievală,
chihlimbarul denota prestigiu și onoarea unui politician sau alt oficial al
statului. Deși unele anale povestesc cum Împărăteasa dinastiei Han,
Zhao Feiyan, folosea perne umplute cu chihlimbar în speranța că va
dobândi aceeași delicatețe pe care o inspiră piatra. Astfel, chihlimbarul a
dobândit valoare devenind obiect de cadouri pentru femei. Bijutierii
obișnuiau sa creeze brățări, mărgele, sau chiar casete de depozitare din
această piatră1. În medicina tradițională chinezească, chihlimbarul
sfărâmat ajută la vindecarea durerilor de stomac2.
b) Jad
Această piatră are o importanță deosebită în cultura chineză, fiind
considerată de o valoare egală cu cea a aurului sau a diamantelor. A
rămas un simbol al roialității chineze timp de 5000 de ani, începând cu
extragerea sa încă din era Neolitică chineză. În principal, era folosită
pentru a crea arme, deoarece este o piatră foarte dură, obiecte de cult
sau bijuterii. Ulterior, odată cu avansarea în tehnologiile de prelucrare,
piese de mobilier de importanță extraordinară erau făcute în întregime din
jad. Pe plan religios, din prisma Confucianismului, jadul era văzut ca un
simbol al curajului, sincerității, înțeleciunii și al altor virtuți ale omului3.
Cele mai mari rezerve de jad se află în muntii Kunlun, iar printre cele mai
mari mine se numără cele de la Hotan, Yuntian și Mingfeng4.
c) Diamant
Un număr de depozite de diamante au fost descoperite recent,
începând cu anii 1940. Această piatră foarte rară și dură a trezit interesul
guvernului chinez; fabrici de prelucrare a minereurilor au început să intre
intens în funcțiune din anii 1980, astfel inițiind o nouă industrie profitabilă
de fabricare a bijuteriilor cu diamante. Importanța istorică este aproape
inexistentă, întrucât comerțul cu materiale de lux consta în jad și aur.
Principalele mine de diamante se regăsesc în provinciile Liaoning și
Shandong, la Mengyin. Fabriciile s-au concentrat în capitala provinciei
Guangdong, Guangzhou, și în Regiunea Autonomă Hong Kong5.
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Concluzie
Culturile au putut evolua în paleta variată pe care o putem observa
azi pentru că s-au specializat în exploatarea depozitelor de resurse la
care au avut acces de-a lungul instoriei lor. China a ajuns gigantul
economic contemporan folosindu-se de ce resurse au prins semnificație
în cultura sa cu o vechime de mii de ani. Figurinele sale de jad au devenit
obiecte neprețuite pentru colecționari, vasele de bronz, artfacte cruciale
pentru analizele antropologice, remediile sale miraculoase, un subiect de
cercetare persistent pentru oamenii de știință, iar cărbunele său, „calul de
război” al economiei sale.
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DESPRE EMIL CIORAN
Masterand Georgian MĂRGĂRIT∗

Emil Cioran este poate unul dintre filosofii români cu destinul cel mai
interesant din pleiada de gânditori ai secolului al XX-lea, pentru cã pe
de-o parte a trãit în perioada în care extremele politice au prosperat, iar
pe de altă parte pentru că a trebuit să trăiască ulterior într-o ţară în care a
fost nevoit să-şi înăbuşe ideile şi aspiraţiile. România a avut experienţa
politică nefericită cu extrema dreaptă, ca mai apoi să cunoască teroarea
comunistã. Între aceste două extreme, ca persoană, este destul de dificil
să păstrezi un echilibru emoţional şi să nu aderi la una din ele, pentru că
tentaţia de împlinire este prea mare.
Am ales această temă pentru că m-a interesat sã înţeleg care este
orizontul religios la Emil Cioran şi modalitatea de raportare la transcenddenţă. Pe de altă parte am observat, în cazul Mişcării Legionare că,
printr-o organizare aproape militară, prin comunicare ierarhică precisă şi
corelarea practică a teoriilor s-a produs un adevãrat fenomen de masã,
de hipnotizare ideologică a cetăţenilor şi de subjugare mentală a acestora
în numele unor idealuri naţionaliste şi religioase.
Cioran s-a lăsat sedus iniţial de avântul Mişcării Legionare, pentru ca
mai târziu să se îndepărteze de specificul acestui fenomen şi chiar să
dezerteze de la înfruntarea cu regimul comunist, aşa cum o va face
Constantin Noica. Pe parcursul acestei lucrări voi încerca să răspund la
cât mai multe întrebări despre orizontul religios al lui Cioran, ajungând
chiar la “este Cioran un păcătos?”
Câteva alte mari teme străbat opera lui Emil Cioran: contingenţa
fiinţei umane, păcatul originar, sensul tragic al istoriei, sfârşitul civilizaţiei,
ameninţarea Răului, refuzul consolidării prin credinţă, obsesia absolutului,
viaţa ca expresie a exilului metafizic al omului, ironia, sinceritatea, timpul
şi multe altele prin intermediul cărora voi patrunde în universul cioranian,
mereu contemporan cu întrebarea şi răspunsul.
Primul capitol al lucrării prezintă povestea de viaţă a lui Cioran, de la
Răşinari la Paris şi cum reuşeşte să “contureze” o multitudine de dileme
existenţiale odată cu pregătirea pe drumul său spre paradoxul absolut.
Al doilea capitol ilustrează doua teme de căpătâi în opera cioraniană:
tristeţea, vazută ca repliere dureroasă în sine, permeabilă demonismului
∗
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şi melancolia, o întrerupere constantă a cursului natural al existenţei în
care omul este tot mai singur.
Următorul capitol are ca obiect suferinţa lui Cioran, considerată ca
fiind prima ca importanţă în aceasta lume şi care nu ne protejează de
umbrele aruncate de alţii; dacă nu ar exista suferinţa, ca instrument de
cunoaştere, sinuciderea s-ar transforma într-un act obligatoriu.
În cel de-al patrulea capitol am încercat să prezint forma sentimentului religios cioranian. El vede religia ca o chestiune de conţinut, nu
de intensitate apropiindu-se de ideea creştină a culpei existenţei, în care
fiecare trebuie să plătească păcatul originar.
Capitolul V, “Politică şi Religie”, încearcă să reliefeze legătura
nesigură dintre stat şi spiritualitate. Sufletul românesc nu pare încă
format, suferă de inerţie, slăbiciune, lipsă de dinamism şi se află într-o
derută existenţială. Pentru a subzista, o ţară are nevoie de principiul
coeziv al terorii. Cu cât o națiune se umanizează, cu atât ea dezvoltă
contradicţii din care va pieri.
Pe parcursul capitolului VI, “timpul” şi “sfinţenia” sunt cele două
elemente ale unui amestec care îl animă destul de mult pe Cioran văzând
profeţia ca o actualitate a viitorului, aşa cum regretul este a trecutului iar
paradoxul, locul de întâlnire a omului cu divinitatea şi drumul bătut de
sfinţi şi de filosofi.
În ultimul capitol am dezvoltat mai pe larg viziunea cioraniană
despre moarte. Cioran este un poet al morţii, al insomniei, al bolii şi al tot
ce morala comună a instituit ca negative. Moartea este o prezenţă a
fiecărei zile, atât de intimă, încât nu ne dăm seama de ea. Moartea este
numai evitată şi ascunsă, ea este prezentă în viaţa noastră, chiar dacă nu
vrem să recunoaştem mai ales că astăzi este privită ca pe un accident, nu
o finalitate încoronată.

Un filosof din Răşinari
Gânditorul Emil Cioran s-a născut pe data de 8 aprilie 1911, în
Răşinari, un sat situat la doisprezece kilometri de Sibiu. Emilian Cioran şi
Elvira (Comaniciu) Cioran, părinţii săi, au temperamente opuse şi
acestea vor fi moştenite de Emil. Tatăl său a fost preot ortodox, un om
foarte generos, dar care a şi suferit multe nedreptăţi, lucru care va
provoca mai târziu o criză religioasă lui Emil: la ce bun credinţa, dacă
omul este, oricum, sortit suferinţei…? Printre altele, tatăl îşi vede fiul Aurel
condamnat la şapte ani de temniţă, din cauze politice. Pe acest frate, Emil
îl deturnase, de la hotărârea de a se călugări, lucru pe care-l va regreta
mai târziu. Mama sa, deşi fiică şi soţie de preot, îi mărturiseşte într-o zi lui
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Emil că, pentru ea, nu contează decât Bach… Din acest moment,
dispreţul discret al fiului se transformă în consideraţie.
Se poate observa totuşi o trăsătură comună: pesimismul- „o boală de
familie”, cum va mărturisi gânditorul mai târziu. Cioran a avut şansa unei
copilării fericite pe care o trăieşte în mijlocul naturii fermecătoare, la
poalele munţilor Carpaţi. În copilărie, Emil trãieşte experienţa vidului
esenţial care este plictisul, stare care îi va marca întreaga existenţă. La
cinci ani se va produce ceea ce va numi „naşterea mea ca fiinţă
conştientă”. La doisprezece ani, copilul era sociabil şi ambiţios la jocul de
popice ce se juca în fiecare duminicã. Sãtenii munceau în fiecare zi dar îşi
cheltuiau agoniseala pe bãuturã. Lui Emil îi place să stea de vorbă cu
oamenii simpli şi preferă chiar pe cei mai inculţi, analfabeţi. Pentru
această latură primitivă a sa, simte chiar un fel de mândrie… Unul dintre
prietenii săi din copilărie era groparul satului care dădea cranii copiilor:
micul Cioran juca football cu ele şi simţea o satisfacţie aproape
morbidă… Până la douăzeci de ani, el părăsea Sibiul pentru a sta la
taclale şi a bea cu oamenii simpli.
Pentru Emil Cioran, Răşinarii sunt paradisul copilăriei, de unde va fi
cu brutalitate expulzat. În 1921, la zece ani, băiatul trebuie să părăsească
satul natal, pentru a urma cursurile şcolare la liceul „Gheorghe Lazăr”, din
Sibiu. Plecarea este resimţită ca o mare pierdere a paradisului originar.
Este drumul presărat cu lacrimi, străbătut de Ion Creangă pentru a merge
la seminarul de catiheţi de la Iaşi, sau plecarea lui Mihai Eminescu din
edenul cu lac şi pădure, la Cernăuţi. Copilul aproape sălbatic va trebui să
se civilizeze, să se supună legilor societăţii. În căruţa trasă de cal, timp de
o oră şi jumătate, micul Emil simte disperarea, dezrădăcinarea şi
„pierderea ireparabilă”. În 1924, preotul Emilian Cioran, numit protopop
de Sibiu, părăseşte satul, împreună cu familia. După plecarea din
Răşinari, Emil se consolează prin lecturi intense. Învaţă germana de la
cele două gazde, domnişoare nemţoaice, pe care tatăl său le alesese
pentru educaţia fiului său. La cincisprezece ani, tânărul Cioran începe
perioada lecturilor filosofice. Citeşte Schopenhauer, Nietzsche, Simmel,
Worringer, Wolflinn, Bergson, Şestov, Kant, Fichte, Hegel etc. În prima sa
tinereţe, nu îl seduceau decât bibliotecile şi bordelurile, va mărturisi el mai
târziu. Nu îi lipsea nici gustul provocării, bea cu voluptate şi se îmbăta
destul de des. Începe acum perioada dificilă a insomniilor, atât de grave,
încât tânărul se gândeşte deja la sinucidere. Catastrofa se petrece pe la
şaisprezece-şaptesprezece ani. Dormea aproximativ trei ore pe noapte,
se plimba mult şi se culca ziua. La aceeaşi vârstă, Mircea Eliade îşi
propunea să doarmă două ore pe noapte, căci făcuse un calcul potrivit
căruia nu ar fi reuşit să citească toate cărţile într-o viaţă normală de om…
Adolescentul Cioran se confruntă dur cu problema morţii, iar insomnia
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este felul său de a trăi spaimele existenţiale. Conştiinţa, mai bine spus
excesul de conştiinţă, se manifestă ca o dramă a omului singur în faţa
problemelor insolubile. Ca şi călugării din mânăstirile ortodoxe, care dorm
trei ore din douăzeci şi patru, adolescentul Cioran trăieşte insomnii fertile
în obsesii, dar funebre. Mistuit de problemele grave ale existenţei, era
incapabil să întreprindă ceva în lumea practică. Dacă părinţii nu i-ar fi
finanţat insomniile, sinuciderea ar fi fost singura soluţie practică pentru el.
Insomnia devine „catastrofa vieţii mele” care-l va conduce la „demenţă şi
paroxism”: se gândea la moarte chiar în timp ce mânca, iar în stradă,
vedea schelete. Tinereţea rămâne epoca cea mai nefericită a vieţii sale.
De la nouăsprezece la douăzeci şi cinci de ani, nu trăieşte decât în timpul
nopţii şi se produce divorţul de filozofie, care rămâne fără răspuns în faţa
problemelor care-i asaltează insomniile.
La şaptesprezece ani, se înscrie la Facultatea de Litere şi Filosofie
din Bucureşti. Urmează cursurile acestei universităţi până în 1932. În
timpul acestor patru ani, studiază în sălile celei mai dotate biblioteci din
România acelor vremuri: Biblioteca Fundaţiilor Regale. Pe 23 iunie 1932,
trece examenul de licenţă cu o lucrare pe subiectul intuiţionismului
bergsonian, cu cinci bile albe şi magna cum laude. Se înscrie la doctorat,
pe specialitatea psihologie, dar nu îl va susţine niciodată. Dar pentru
acest doctorat, Cioran va câştiga burse de studiu în Germania şi în
Franţa, care îi vor influenţa în mod decisiv viaţa şi opera. Astfel, în 1933,
obţine o bursă a Fundaţiei Humboldt, la Berlin, de care beneficiază până
în 1935. În 1934, îi apare prima carte, „Pe culmile disperării”.
După întoarcerea de la Berlin, Emil Cioran predă filosofia timp de un
an, într-un liceu din Braşov. 1936 este un an bogat, îi apar două cărţi:
„Cartea amăgirilor” şi „Schimbarea la faţă a României”. Nu este un
profesor comun şi va primi porecla de „Nebunul” din partea elevilor săi,
din cauza metodelor pedagogice non-conformiste. Profesorul îşi sfătuieşte elevii să nu ia prea în serios filosofia. Rezultatele elevilor la
bacalaureat nu vor fi cele mai bune, dar ei vor păstra o amintire frumoasă
profesorului care îşi va aminti mai târziu cum îi prevenea să nu-i
găsească la bordel după ora nouă seara, căci atunci este timpul
profesorilor…
Cioran face parte din generaţia de aur a culturii române, care s-a
dedicat în exclusivitate culturii. Această generaţie era condusă în mod
strălucit de figura carismatică a lui Mircea Eliade, care începuse o luptă
teribilă împotriva „senililor”, adică a celor care depăşiseră pragul de
treizeci de ani.
Alături de Mircea Eliade, în această epocă se formează mari creatori
şi personalităţi excepţionale, care vor contribui în mod decisiv la afirmarea
culturii române în plan universal. Colegii de generaţie ai lui Emil Cioran
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sunt nume sonore precum Constantin Noica, Eugen Ionescu, Mircea
Vulcănescu, Petre Ţuţea, Mihail Sebastian. Dar adevăratul mentor şi
leader spiritual al tinerei generaţii este Nae Ionescu, profesorul de
metafizică. Cioran îi cunoaşte fascinaţia şi forţa de convingere. Îi va
asculta cu multă atenţie cursul despre plictis: spre deosebire de animal,
omul are avantajul că se plictiseşte şi, astfel, începe să filosofeze…
Cioran se supune „pedagogiei negative” a lui Nae Ionescu, al cărei
principiu fundamental era de a arăta ca lucruri interzise căile pe care le
doreşti şi miza pe spiritul de contradicţie al elevului.
Ca şi Nae Ionescu, cunoaşte îndeaproape fenomenul Gărzii de Fier.
Tinereţea este o epocă de mare efervescenţă spirituală: „eram ca un
demon” … Se specializează înainte de toate, în problema morţii, fiind pe
culmile disperării… Din fericire, însă, umorul nu-l părăseşte, căci chiar în
cele mai negre momente are puterea de a râde şi de a ironiza…
Paradoxal, tocmai ideea sinuciderii l-a susţinut pentru a nu face un act
capital. Având libertatea de a alege între viaţă şi moarte, existenţa i-a
devenit mai suportabilă.
La vârsta de douăzeci de ani, Emil Cioran, în pragul nebuniei, cade
pe pat cu un „nu mai pot!” Mama sa îl anunţă că ceruse o slujbă pentru
liniştea lui. „Nu una, ci treizeci de mii” ar fi vrut el să-i spună. Altă dată, cu
prilejul unei crize asemănătoare, în care el repeta: „nu mai pot! Nu mai
pot!”, mama sa îi spune că, dacă ar fi ştiut, ar fi făcut avort… În loc să se
întristeze, tânărul Cioran simte o mare uşurare, căci a înţeles că este doar
rodul hazardului. Are chiar puterea de a zâmbi… Fiind bursier în
Germania, face un sejur de o lună la Paris, de care se îndrăgosteşte. Va
face toate demersurile posibile pentru a obţine o bursă în Franţa. În 1937,
Emil Cioran soseşte la Paris cu o bursă a Institutului francez din
Bucureşti, cu directorul căruia se împrietenise. În 1938, se înscrie la
Facultatea de Litere a Universităţii din Paris, mai ales pentru a avea
acces la cantinele studenţilor, mărturiseşte el mai târziu… Promisese că
va face o lucrare de doctorat, dar preferă să traverseze Franţa cu
bicicleta; înnoptează la căminele comuniste sau catolice. Primeşte bursa
până în 1944. Frecventează cafeneaua Flore, locul de întâlnire a
intelectualităţii franceze, douăsprezece ore pe zi, „ca un funcţionar
conştiincios”. Îl vede de departe pe Sartre, pe care nu-l abordează
niciodată, are o discuţie cu Camus, care îi spune cu un aer superior:
„acum, trebuie să intraţi în circulaţia ideilor”, după ce răsfoise Tratatul de
descompunere…
La Paris, începe prin a aprofunda limba română: studiază cărţile
vechi religioase ale bisericii ortodoxe din Paris. La Dieppe, un sat de
lângă mare, îşi dă seama, traducând Mallarmé, că limba română nu-i mai
poate fi utilă, căci nimeni nu o cunoaşte. La vârsta destul de matură de
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35-36 de ani, trebuie să schimbe limba. Ia, deci, hotărârea de a scrie în
franceză şi în 1949 publică prima carte la Paris, Tratatul de descompunere. Îl scrisese în patru variante. În 1950, primeşte premiul Rivarol în
unanimitatea comisiei, pentru debutul său în limba franceză.
Este, acum, şi perioada când o cunoaşte pe aceea pe care o va
prezenta întotdeauna ca „prietena mea”, Simone Boué. Citea pasional
toată literatura engleză, mai ales poezia. Cinci ani a durat pasiunea sa
pentru engleză. La restaurantul studenţilor, o cunoaşte pe studenta la
Engleză Simone, care îi va oferi lecţii şi conversaţii în engleză … Se
împrietenesc şi vor rămâne împreună până când moartea îi va despărţi.
Începând cu prima sa carte, Cioran alege teme pe care le va
aprofunda într-o manieră concentrică în cărţile care vor urma. Cărţile sale
sunt variaţiuni pe obsesii care se aprofundează. Cioran spune că idealul
său de stil este să se repete ca Bach, în mod sublim. Regretul de a nu fi
destul de nefericit pentru a fi poet nu este sincer. Cioran nu face decât
să-şi aprofundeze suferinţa, de-a lungul întregii sale vieţi, iar expresia sa
se întâlneşte nu o dată cu cea mai înaltă poezie. Cioran îşi declară
opţiunea pentru o filozofie lirică şi subiectivă; el debutează ca poet al
stărilor sale interioare. Tratatul său de descompunere a fost rescris de
patru ori; el îşi şlefuieşte stilul ca un poet. E drept, nu pentru stil în sine, ci
pentru un plus de claritate. Prima etapă a creaţiei sale este lirică, ea
exprimă o viaţă intensă şi paroxistică pe care doreşte s-o transmită
cititorului. Sentimentul primează într-un stil abundent la început, care se
va rarefia pe parcurs; lirismul va lua expresia lapidară a aforismelor, în
cărţile mai târzii. Dar pentru început, Cioran trebuie să-şi exprime
paroxismul. Pietatea estetică – religie a efemerului – este la antipodul
pietăţii religioase, care visează eternitatea: „a purta un respect religios
aparenţelor, a călca pe pământ fără nostalgia cerului, a crede că totul e
posibilitate de floare – şi nu de absolut”.
Artistul este un fanatic al aparenţei, un halucinat al formei. Idei, toată
lumea are, dar cultul formei aparţine doar artistului. El lucrează aparenţele
până la nuanţele infime, el ştie cum să prezinte o idee. Artistul nu
transfigurează lumea, nici nu o recreează, ci o creează, pur şi simplu:
„numai artistul face lumea prezentă şi numai expresia salvează lucrurile
din irealitatea lor fatală” . Expresia salvează ideea de spaţiul virtualităţii,
ea o face prezentă spiritului. Dacă toată lumea înţelege o idee, numai
artistul poate să-i dea veşmântul expresiei potrivite. Dar nu numai artistul,
ci orice om poate să dea naştere lumii prin forţa gândului: „ce vezi, ridică
la rangul de vedenie; ce auzi, la nivelul muzicii. Căci: în sine, nimic nu
este” . Totul ia naştere numai din momentul când este înţeles, conceput
de gândire. Muzica ce curge singură nu este nimic, ca şi tabloul pe care
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nimeni nu-l vede; muzica şi tabloul îşi încep existenţa din momentul când
melomanul şi amatorul de artă le cunoaşte.
În melancolie, separarea de aspectele individuale ale existenţei duce
la un sentiment vag al lumii. Nu există stare melancolică fără ridicarea
deasupra lumii. În melancolie, omul este mai singur. Singurătatea melancolicilor are un caracter estetic. Pe lângă atitudinea estetică în faţa vieţii,
se adaugă infinitatea interioară şi vagul interior, perspectiva de vis,
detaşarea de existenţă, pasivitatea contemplativă, concepţia spectaculară
a vieţii, reveria, voluptatea, calmul, vidul intern, infinitul exterior, vagul
senzaţiilor, sublimarea…
Există două moduri de a suferi în faţa iraţionalului vieţii: îndoiala este
mai puţin intensă şi încordată decât disperarea. La îndoială, omul
participă numai cu partea cerebrală a fiinţei sale, în timp ce în disperare
este o participare totală şi organică. Îndoiala este o nelinişte care se
referă numai la probleme şi lucruri, în timp ce în disperare anxietatea este
personală, profundă şi imanentă existenţei. Scepticismul este caracterizat
printr-un anumit diletantism şi superficialitate, faţă de disperare.

137

138

EDUCAȚIA SUB AUSPICII NOI – OPORTUNITATEA
INTRODUCERII TEATRULUI CA DISCIPLINĂ
OPȚIONALĂ LA CLASA A III-A ȘI A IV-A
Prof. Daniela Simona MARIN

Întotdeauna a existat o abordare continuă pentru ca învățământul să
fie mai implicat, mai cuprinzator, fără a fi mai dificil. De la simpla informare
a elevilor la educația experienţială și la activitățile relativ noi ale laboratoarelor de teatru, oamenii au adaptat educația la societatea actuală,
concentrându-se atât pe partea psihică, cât și pe cea socială și fizică a
elevilor.
Teatrul în Educație (TIE) este folosit pentru a încuraja învățarea
eficientă în școli. Acesta necesită o analiză atentă a vârstei și cerințelor
publicului pentru a-i implica și pentru a le transmite mesajul. Teatrul ca
educație are o serie de funcții importante pentru tineri. Folosind procese
structurate cum ar fi tehnici de repetiție și exerciții care implică experiența
tinerilor, teatrul poate contribui pozitiv la dezvoltărea abilităților lor, influențând și susținând dezvoltarea intelectuală, precum și împuternicirea
acestora de a afecta schimbarea propriilor vieți prin deschiderea oportunități de educație continuă. În acest capitol descriem cum să folosim
teatrul ca instrument de învățare de la organizarea Laboratorului de teatru
până la feedback-ul final.
Există argumente serioase pentru care teatrul trebuie să fie un obiect
de studiu în școli, şi anume:
• Teatrul este un stimulent pentru a scăpa de tensiune, furie, tristețe,
depresie, frustrare, inadaptabilitate, facând loc toleranței, empatiei față de
ceilalți și sentimentelor pozitive despre sine;
• Teatrul îi face pe elevi să fie atenți la comportamentul lor, atenți la/şi
față de ceilalți, sporindu-le abilitățile de lucru în echipă;
• Teatrul empatizeaza artiștii egoiști și dă încredere celor timizi care
ajung să se cunoasca mai bine şi devin conştienţi de valorile și puterea
lor;
• Teatrul insuflă deschidere și înțelegere;
Deoarece teatrul în sine se poate concentra pe performanță artistică,
următorul pas pe care îl urmărim noi pentru educație este laboratorul de
teatru, ale cărui resurse pot fi aplicate în orice școală. Cele mai eficiente
jocuri de teatru/jocuri de rol au loc în laboratoarele de teatru. Prin urmare,
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laboratoarele de teatru sunt procese de dobândire a întelesului, care
fac legătura dintre gânduri și mișcări, care generează expresii verbale și
non-verbale către o mai bună înțelegere a sinelui și a celorlalți.
Rolul profesorului / educatorului teatral în laboratorul de teatru este
de a oferi resursele și situațiile cele mai potrivite pentru a ajuta elevii să-și
construiască propria persoană; este, de asemenea, de a promova un
climat afectiv pozitiv, deoarece numai atunci – când vor avea certitudinea
că nu sunt judecați – elevii vor avea încredere în mediul înconjurător și se
vor dezvălui în functie de vârsta și grup. Profesorul va oferi o adaptare a
activităţii elevilor cu dizabilități fizice sau mentale care se autoidentifică ca
atare, încercând să îi includă în grupul general.
De-a lungul anilor, jocul de teatru din cadrul laboratoarelor de teatru a
fost numit "activitate fizică" sau pur și simplu "mișcare" sau "pregătire
teatrală fizică". Indiferent de cum se numeşte, tehnica se răspândește în
întreaga lume în diferite domenii, cum ar fi: sesiuni de team-bulding în
companii, cursuri de toate felurile și toate obiectele predate în şcoală, în
tabere și chiar săli de sport. Cu toate acestea, cea mai eficientă şi cea
mai potrivită este tehnica aplicată în învățământul gimnazial, în cea mai
bună perioadă a vieții elevilor: (pre)adolescența – când au șansa de a-și
modela propria personalitate.
Un alt motiv pentru care aceste jocuri par a fi concepute special
pentru a fi folosite în zilele noastre este că ființele umane trăiesc din ce în
ce mai mult într-o lume virtuală, deci, mai mult ca niciodată, au nevoie de
o educație adaptată pentru a înlocui lumea reală, care să le pregătească
să comunice, să se exprime în societatea reală.
Pentru elevi, jocurile de teatru sunt expansiuni de a se simți bine cu
ceilalți și cu ceea ce-i înconjoară într-o lume imaginară înainte de lecțiile
din clasă. Ele reprezintă o confirmare a afirmațiilor elevilor care cuprind
atât o poveste, cât și un context. Jocurile de teatru sunt menite să
abordeze trăirile emoționale ale elevilor, care își regăsesc propriile situații
personale, paralele și emoționale care se îmbină cu setările date de jocuri
("Memorie afectivă", conform lui Stanislavski: "Limbajul corpului este
cheia pentru a debloca sufletul ", citat de Blumenfeld în Stagecraft, p. 72).
Evaluarea jocurilor de teatru/ jocurilor de rol se face prin:
• reflecție personală;
• analiză personală / de grup
• jurnale
• rapoarte/ dezbateri la sfârșitul sesiunii de jocuri.
Multe centre de teatru oferă o educație teatrală potrivită în diferite
situaţii sociale şi profesionale în lumea adulţilor, dar metoda laboratoarelor de teatru nu este încă răspândită în școli atât cât ar trebui să fie.
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„Teatrul" este definit de Aristotel drept actul de eliberare a tensiunii
emoționale sau "catharsis". Cu toții avem nevoie de elemente cathartice
pentru a ne depăși fluxul emoțiilor. Modul în care suntem mișcați de
povestiri imaginare este similar cu nevoia omului de imaginaţie pentru a
lupta împotriva nedreptății în viața noastră, pentru a construi încrederea în
sine, pentru a anihila sentimentele rele de excluziune sau complexele de
inferioritate.
De la activitățile / jocurile de teatru până la laboratoarele de teatru
este doar un pas: ele au în comun multe activități, dar o serie de elemente
precum: implicarea, dedicarea elevilor, asigurarea spațiului în care se
desfășoară activitatea, simplificarea procedurii și îmbunătățirea rezultatelor – toate acestea fac ca laboratoarele de teatru să fie preferate în școala
gimnazială.
Laboratoarele de teatru au apărut sub acest nume în anii 1960
sub îndrumarea lui Jerzy Grotowski, ale cărui idei de mișcare scenică
ce adună împreună tehnici intelectuale, vizuale și emoționale fuseseră
luate în considerare și de Konstantin Stanislavski la începutul secolului
al XX-lea. Profesorii care predau comunicarea prin jocuri de teatru
stimulează dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor sociale, a
încrederii, a poziției şi dezvoltării somatice și favorizează inteligența
emoțională. Prin instruirea prin jocurile de teatru, "elevii preferă alegerea
în loc de impuls și soluția în loc de furie" (Centrul pentru Psihologie
Aplicată, 1996). Aceste tehnici alungă gândurile inhibitoare ale elevilor,
diminuează conflictele interioare și îi ajută să scape de fobiile, temerile și
complexele lor (I. Muñoz-S. Diez-JJ Izquierdo, Talleres de teatro en
educación secundaria. Una experiencia lúdica).
De asemenea, teatrul şi jocurile bazate pe teatru aduc următoarele
avantaje:
– jocurile de teatru suspendă tendinţa elevilor de a-i judeca pe
ceilalţi;
– jocurile de teatru recunosc contribuția individuală;
– jocurile de teatru încurajează un nivel ridicat de incluziune printre
elevii claselor care reflectă diferențele societale și calmează conflictul din
clasă. Abilitățile sociale învățate în jocurile de teatru sunt abilități transferabile pe care elevii le vor folosi mai tarziu în viață pentru a face față şi a
aplana conflictele și problemele.
Aceste abilităţi le vor folosi şi pentru a vorbi în public. Ele vor putea fi
utilizate pentru a face față situațiilor care nu ar putea fi rezolvate fără
exerciții de teatru. La sfârșitul secolului al XX-lea (1998), Newman a numit
diferitele etape ale lecțiilor folosind denumirea jocurilor de teatru în limba
engleză, în funcție de scopul lor:
• Ice-braking
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• Jocuri de încălzire
• Dezinhibitori
• Jocuri de inițiativă
• Activități de dezvoltarea încrederii
• Team building (intarirea coeziunii echipei)
• Activități de rezolvare a problemelor Newman a subliniat rolul
jocurilor de teatru ca simulatoare a diferitelor aspecte ale vieții reale; el a
folosit jocuri de teatru în predarea limbii engleze, dar a afirmat că astfel de
tehnici ar putea fi folosite de către profesorii care predau alte discipline, în
beneficiul elevilor.
Jocurile de teatru corelează aspectele intelectuale, fizice şi mentale
ale educaţiei. De-a lungul anilor, tot mai mulți profesori folosesc jocuri de
teatru bazate activităţile autoarei Viola Spolin și pe activitatea altor autori
pentru a încuraja interacțiunea socială și a stimula creativitatea. În timpul
orelor de curs, îmbunătățirea provine din atmosfera sigură pe care o oferă
profesorul, din caracterul adecvat al exercițiilor propuse și este validată de
feedback-ul elevilor. Participarea profesorului la jocuri aduce o schimbare
pozitivă în percepția elevilor, profesorul devenind colegul lor.
Astfel încurajați, elevii dezvoltă abilități sociale și lingvistice și arată o
mai bună capacitate de concentrare. Elevii nu vor mai chiuli și numărul
celor care părăsesc școala va scade. În ultimele decenii, pedagogia a
abordat o viziune holistică a cursantului ca ființă umană, iar expresia
dramatică este instrumentul perfect pentru a susține această abordare. În
2014, Gaetano Oliva a scris despre tendința "Educației pentru teatralitate"
ca o pedagogie inovatoare având următoarele scopuri:
– să contribuie la bunăstarea psiho-fizică a fiecărei persoane care
învață;
– să ofere tuturor șansa de a-și dezvălui propria diversitate și
specificitate;
– să stimuleze competențele și să ajute elevii să îşi conştientizeze
actele personale.
Ca şi gesturile, manifestările verbale și non-verbale sunt la fel de
importante pentru comunicarea umană, dramatizarea unei situații
înseamnă a juca, a o decoda și a completa interpretarea cu limbajul
corpului. Ne întâlnim cu ceilalți prin strângeri de mână, îmbrățișări, priviri
sau îi chemam pe nume; de aceea gesturile sunt la fel de importante ca și
limbajul. Dacă educația învață limbajul, ar trebui să aibă şi ore de predare
a gesturilor.
Mişcarea umană pentru a exprima excesul de vitalitate şi sentimente
găseşte corespondent în teatrul inovator din secolul al XX-lea. Și care
perioadă mai bună din viața cuiva poate fi folosită pentru dezvoltarea
laturii sociale a unui elev decât gimnaziul sau intrarea în adolescenţă?
142

Exact în acea perioadă caracterul uman se formează și este ușor de
influențat pentru a deveni un adult introvertit sau extrovertit. De aceea,
metodele utilizate în teatru ar trebui folosite în școli.
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DEPRESIA – OBSTACOL SAU MOTIVAȚIE?/
PIEDICA SAU MOTIVUL REALIZĂRII UNUI ȚEL?
Elena-Diana SMARANDA∗

Depresia este o tulburare mintală care în general se manifestă
printr-o formă ușoară reprezentată de o perioadă de cel puțin două
săptămâni. Există însă foarte multe cazuri în care episoadele depresive
sunt mult mai lungi și repetate. În acest timp în care creierul încearcă să
rezolve dezechilibrul apărut, au loc diverse modificări: se produce o
senzație de îngreunare a corpului. Putem descrie această senzație prin
asemănarea cu cea apărută, după o perioadă îndelungată petrecută în
apă, în momentul în care pășim în afară apei și suntem surprinși de
efortul ce trebuie depus pentru o acțiune atât de simplă precum mersul.
Deoarece corpul „cântărește excesiv” apare impresia lipsei de energie.
Astfel orice activitate devine o faptă anevoioasă, rezultând scăderea
motivației pentru efectuarea oricărui posibil ideal. Această senzație este
însoțită de o furtună de gânduri demoralizatoare și dureri emoționale
frecvente, tendința de a plânge adesea și sentimentul de singurătate.
Persoanele care se confruntă cu episoade depresive severe tind a fi
convinse că își vor petrece restul vieții aflându-se în primejdie, după cum
subliniază Sylvia Plath, cu un „Clopot de sticlă” care atârnă „suspendat, la
un metru şi ceva deasupra capului...”1 și care te va strivi când te aștepți
mai puțin. Există un proverb japonez: takanenohana (literal: floarea de pe
vârful muntelui) care inseamnă ceva ce nu se poate realiza, nu se poate
implini. Prin prisma acestui proverb putem privi lucrurile precum o
persoană care înfruntă o asemenea tulburare. Pare ireal, imposibil să obții
liniștea, chiar dacă îți dorești foarte mult să învingi. În acest fel se naște
întrebarea: dar ce înseamnă să învingi? De vreme ce încerci, să te dai din
calea clopotului de sticlă să nu fii strivit, prin mari eforturi, se ivește ocazia
de a participa la diferite activități cu scopul de a te deplasa în afară ariei
de impact. Și, pe măsură ce trece timpul, reușești să ai realizări pe care
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nu le-ai fi putut bănui vreodată. O faptă ce nu poate fi posibilă pentru o
persoană care nu „suferă” decât de comoditate.
În acest caz, această lucrare poate reprezenta o încercare de a
răspunde la următoarele întrebări: depresia este prieten sau dușman,
piedica sau motivul realizării unui țel?; Ce înseamnă să fii învingător?;
cine e în avantaj? și de ce?; cine e mai puternică dintre speranță și
disperare? pentru a scoate la lumină răspunsul acestor întrebări ne vom
baza pe câteva exemple de scriitori care au trăit gândindu-se că este
imposibil să ajungi la floarea crescută pe creasta muntelui. Vom analiza
atât operele acestora cât și propriile vieți încercând să descoperim
adevărul.
Camil Petrescu
Camil Petrescu s-a născut pe 22 aprilie 1894, la București. Părinții
săi, ofiţerul Camil Petrescu, care s-a despărțit de cele lumești înainte de
nașterea scriitorului şi Ana Cheler sau
Keller, care l-a urmat pe soțul ei la scurt
timp după naștere. Profesorul Tudor
Vianu, coleg de liceu cu romancierul a
mărturisit: „N-avea rude. Crescuse singur
și învățase să se lupte de timpuriu. Lupta
a fost partea dăruită lui cu mai multă
generozitate”1. A fost crescut de Maria
Popescu şi soţul acesteia comisarul de
poliţie Tudor Popescu, în mahalaua
Moşilor. Fiul cel mare al scriitorului a dezvăluit câteva detalii referitoare la
acest subiect într-un interviu: „El a fost orfan, iar familia care l-a crescut,…
de mic copil a avut sentimentul unei alienări. A intrat în primul an de
școală la Sava, la internat și de atunci nu a mai avut relații cu familia.
Ceea ce este teribil pentru un copil, să nu-i poți spune nimănui mamă și
tată”2. Camil Petrescu s-a concentrat pe studiu încercând să-și ia gândul
de la singurătatea care-i pironea sufletul. Și datorită rezultatelor remarcabile a devenit bursier la liceu. Apoi a luat parte la cursurile universitare
în paralel cu cele ale școlii militare. Toate acestea conducând spre participarea sa la Primul Război Mondial. Ghinionul i-a bătut la ușă din nou
după cum ne mărturisește și fiul sau cel mare: „i-a și explodat o bombă
lângă el și a avut această infirmitate toată viața, era surd”3. Chiar dacă
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surzenia îi era de ajutor în momentul în care își dorea să scrie și își oprea
aparatul auditiv, senzația de nesiguranță și furia acestuia se amplificau de
fiecare dată când cineva îl atingea din spate. Trebuie să fi fost un
sentiment foarte neliniştitor să nu auzi nimic și să-ți dai seama că cineva a
reușit să se aproprie de tine fără să bagi de seamă.
A debutat în revista „Sburătorul” și a fost membru, pentru puțin timp,
al cenaclului cu același nume. Cenaclul fiind condus de Eugen Lovinescu.
Criticul literar Eugen Simion afirmă cum Camil Petrescu a avut o antipatie
față de conducătorul cenaclului și „Pamfletele lui împotriva lui
E. Lovinescu întrec orice închipuire”1. Pamfletul Eugen Lovinescu supt
zodia seninătăţii imperturbabile producând destrămarea oricărei posibile
prietenii dintre aceștia. După toate acestea, la vârsta de 33 de ani, fiind
foarte sărac, rămas fără curent și presat de proprietarul care insista să-și
primească chiria. Cireașa de pe tort este întâlnirea cu un prieten care-l
invitase la masă și care îi oferise bani fiindcă mai bine i-ar da pentru nimic
decât să mai încerce să scrie vreun vers pentru care n-ar avea drept să
ceară nici un leu. Simțindu-se atât de singur, de neînțeles și părăsit,
singura care a vrut să-l mai îmbrățișeze în astfel de momente a fost
depresia. Încă de la început, încă din momentul în care Camil Petrescu a
rămas orfan, aceasta nu mai avea răbdare să-l strângă, să-i apese
pieptul, să îi dea impresia că în orice clipă ar putea să se sufoce.
Ținând cont de toate aceste greutăți și ghinioane care s-au abătut
asupra romancierului de-a lungul întregii sale vieți ne-am putea imagina
că a fost doborât.
Dar, chiar dacă este judecat, umilit, rănit și supus unor traume Camil
Petrescu a luptat în propriul său fel nu doar pentru a se salva pe sine ci și
pe români: „Tata era foarte naționalist, era un scriitor român”2. Este
fondatorul romanului modern, cel ce scoate literatura română din tradiționalism, cel ce se identifica prin propria creație și care deși atacat din toate
părțile nu cade.Se folosește de biografia sa pentru a reuși să creeze
personajele complexe ale operelor sale. Câteva exemple de personaje în
care îl putem regăși: Ladima (scriitorul, neînțeles și subapreciat, orgolios
și sincer), Ștefan Gheorghidiu (trăiește experiență războiului), Emilia
(pasionată de teatru) etc. Aceste personaje aparțin romanelor: Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930) și Patul lui
Procust (1933), cel mai valoros roman al său care îi convinge pe oameni
spre recunoaşterea talentului său. Asemeni scriitorului francez Marcel
Proust – autorul romanului În căutarea timpului pierdut publicat în
1
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7 volume (1913-1927), scriitorul român se folosește de tehnica oglinzilor
paralele și de decalajul prezent-trecut pe care le abordează într-un mod
diferit, original față de scriitorul timpului pierdut.Acesti scriitori sunt doi
inițiatori ai propriului lor timp. Fiecare punându-și amprenta asupra
lucrărilor sale. Pe când domnul Swann este caracterizat indirect prin
punctele de vedere ale diverselor familii, Ladima apărea în amintiri și
scrisori. Pe când în descrierile vagi ale scriitorului francez în care nu
putem conștientiza dacă povestea se desfășoară în timpul copilăriei
acestuia sau în timpul adolescenței, Camil Petrescu ne lămurește cu
privire la personaje care ajunseseră la maturitate și timpul de doi ani în
care se desfășoară acțiunea romanului.
Camil Petrescu hotărât că literatura română necesita o schimbare, a
construit o cale prin care literatura națională românească a avut ocazia de
a lua contact cu opera scriitorului francez Marcel Proust care aparține
literaturii universale.Împlinirea acestor realizări, cu ajutorul cărora a reușit
să izbuteasca ceva ce altcineva nu ar fi reușit, a constituit victoria sa în
lupta contra depresiei.
Haruki Murakami
Haruki Murakami s-a născut pe 12 ianuarie 1949 în orașul Kyoto, mai
apoi mutându-se la Kobe. Tatăl sau, Chiaki Murakami, fiind fiul unui preot
budhist iar mama, Miyuki fiica unui negustor
din Osaka. Ambii părinți devenind profesori
de literatură japoneză. Tatăl scriitorului participând la cel de-al doilea război între
Imperiul Japonez și China, a fost profund
traumatizat, iar în anii de după război a făcut
rugăciuni în fiecare zi pentru toți oamenii
care își pierduseră viața.
Acesta nu vorbea aproape niciodată
despre experiența trăită în război, dar în timp
ce scriitorul era în școala primară și-a auzit
din greșeală tatăl vorbind despre soldații japonezi care decapitau captivii
chinezi folosind cuțite, iar cruzimea acestei povești l-a afectat pe
Murakami. Scriitorul a adoptat o poziție anti-război în scrierile sale
devenind popular și printre tinerii chinezi iubitori de literatură. Încă din
copilărie a disprețuit literatura, muzica și arta propriei țări, identificându-se
în cultura occidenttală. A citit multe cărți, a vizionat filme și a fost
hipnotizat de arta europeană și americană. În special muzica și literatura
rusă. Aceste influențe externe plasându-l pe acesta într-o lume total
diferită față de ceilalți scriitori japonezi. A studiat dramaturgia la
Universitatea Waseda, unde a cunoscut-o pe Yoko, actuala soție. Urmând
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să deschidă împreună un bar de jazz în Tokyo, spre dezamăgirea
părinților lui.Când avea 29 de ani, în timp ce se uita la un meci de
baseball, dintr-o dată i-a încolțit ideea de a proba dacă poate scrie un
roman. Descriind sentimentul simțit în acele momente ca pe o senzație de
cădură care-i îmbrățișa inima. Astfel a început să lucreze la primul sau
roman Kazenouta o kike (Ascultă cum cântă vântul) 1979, la care a lucrat
timp de 10 luni în fiecare noapte, dat fiind că ziua trebuia să fie la bar.
Munca pe care o depunea zi și noapte începuse să i se pară
imposibil de continuat, așa că a decis să vândă barul și să se concetreze
pe scris. Deși la vremea respectivă fusese sfătuit de către cunoscuți să nu
renunțe la bar și se află și într-o perioada mai dificilă având niște datorii
și-a urmat instincul și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți scriitori
japonezi. Primul cititor al cărților lui Haruki Murakami este și a fost
întotdeauna soția care îi critică creația și îi sugerează schimbări. Aceasta
reprezintă de fapt stâlpul de susținere al scriitorului. Mărturisind el însuși
în cartea sa autobiografică: „Sunt mai degrabă cal de povară decât cal de
curse. Eu provin dintr-o familie din clasa muncitoare şi nu ştiam nimic
despre afaceri, dar soţia mea s-a născut într-o familie de neguţători, iar
simţul ei înnăscut pentru afaceri ne-a fost de mare folos. Puteam să fiu eu
şi cel mai strălucit cal de povară, că singur ar fi fost imposibil să
reuşesc”1. Murakami este o persoană singuratică, nu are nici un prieten
scriitor japonez, nu citește recenziile sau criticile adresate operelor sale și
rareori se întâmplă să participe la activități publice. De aceea la
evenimente precum Festivalul New Yorker din 2008, biletele s-au epuizat
în câteva minute, iar fanii au susținut că au zburat la New York din
Japonia, Coreea și Australia pentru a-l vedea personal.
În vreme ce Camil Petrescu scria despre război, politică, modă,
mobilă și era pasionat de teatru, crearea versurilor și cunoscut că fiind un
cuceritor, Haruki Murakami iubește pisicile și muzica: „Îmi dă energie să
scriu. Așa că scriu despre muzică des și, mai ales, scriu despre muzica
pe care o iubesc”2. Și îi place să alerge. A început să alerge la vârsta de
33 de ani, specificând că dacă suferi de depresie primul lucru pe care îl
recomandă un psihiatru bun este să te apuci de alergat. Și o face pentru a
se elibera de negativitate, a se distanța de oameni și fiindcă atunci când
alergi poți afla foarte multe lucruri despre tine însuți.
1
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A mers până în punctul în care concurat la un maraton de 100 de
kilometri pe care l-a terminat după aproape 12 ore de efort fizic. Multe
dintre cărțile sale au fost bestseller, nu doar în Japonia dar și internațional, acestea fiind traduse în peste 50 de limbi.Adesea personajele sale
căutând un lucru pierdut pornesc într-o călătorie a descoperirii de sine. Iar
când personajul găsește ceea ce caută este dezamăgit, de fiecare dată
finalul este trist. Shikisai o motanaiTazaki Tsukuru la, KarenojunreinoToshi
(Tazaki cel fără de culoare și anii săi de pelerinaj) este cel de-al treisprezecelea roman al scriitorului, considerat una dintre cele mai demoralizatoare creații. Roman ce înglobează toată esență unei persoane care
se află într-o dispoziție depresivă. Dacă nu este trăită, depresia nu poate
fi descrisă de cineva care doar încearcă să o înțeleagă. Iar Hurakami
Murakami creează o poveste convingătoare despre un personaj fără
culoare care se confruntă cu pierderea, singurătatea și depresia. Și este
atât de explicit încât cititorul este tras în jos împreună cu protagonistul, pe
măsură ce narațiunea explorează adâncurile depresiei. Deși Tsukuru
Tazaki supraviețuiește depresiei, el nu se vindecă niciodată. Chiar dacă
nu a declarat niciodată direct că ar fi sufocat de îmbrățișările ucigătoare
ale depresiei, s-a descris în repetate rânduri ca fiind un însingurat.
Totodată a mărturisit: „singurătatea este, cu mici diferenţe, un lucru inevitabil în viaţă. Dar ea îţi macină sufletul şi ţi-l dizolvă ca nişte stropi de acid
care se preling dintr-o sticlă. E ca o sabie ascuţită, cu două tăişuri. Pe de
o parte îţi apără inima, pe de altă ţi-o sfâşie necontenit pe dinăuntru”1.
Rezultatul luptei pe care a purtat-o de atâta timp este unul pozitiv. Cine ar
mai fi avut curaj să vândă barul?! Sau măcar să îndrăznească să-și
deschidă unul pentru a-l abandona mai apoi pentru scopuri mai mărețe?
Se consideră un om oarecare și nu înțelege de ce-l admiră oamenii.
Răspunsul este simplu, Îl admiră fiindcă este un câștigător.
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DESTINUL LIBERULUI ARBITRU
Conf.univ.dr. Otilia SÎRBU∗
Motto: Cele nelucrate ale mele, le-au
cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta, toate
se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi şi
niciuna din ele nu va fi nescrisă.
Psalm 138, 16.

Cartea doctorului Mihai Cristian Pîrvu intitulată asumat „O viață grea”
aparține genului literar biografic. Nu e acel gen literar care pendulează
între adevăr și mistificare așa cum s-a obișnuit literatura să-l primească și
să-l definească. Este diferit: un gen literar (auto) biografic ce se destinuie
în adevărul ce poartă cu el credința, rugăciunea, destinul unei lumi din
care se nasc toate. E o „spovedanie în fața vieții” așa cum afirmă adesea
autorul cărții când este întrebat.
Medic stomatolog, renumit pentru profesionalismul său (datele
statistice confirmă) Mihai Cristian Pîrvu deapănă firul narativ al vieții sale
începând cu anul 1972 (licean fiind) aducând cu asumare trecutul în
prezentul de acum. Un destin împlinit prin binele și răul trăit cu speranța
că mâine va fi o altă zi. Un destin al fiecăruia dintre noi, al celor care
aparțin sau nu generației care a trăit lumea de dincoace și de dincolo
de 89.
Gen subiectiv prin excelență, literatura autobiografică tinde să
prezinte în mod idilic profilul spiritual al celui care se confesează.
Consecința nu poate fi decât pe măsură dacă ne raportăm la distorsionarea obiectivității, a ficționalității eului în mod special. În contradicție
cu acest lucru, deși este o carte autobiografică, „O viață grea” nu respectă
aceeași rețetă în a idealiza profilul spiritual al autorului. Dimpotrivă,
autorul își caută cu meticulozitate trăirile toate pentru a oferi fiecăruia
dintre ele ceea ce merită valoric uman. Dincolo de acest aspect, Mihai
Cristian Pîrvu abordează fenomenologic două aspecte: cel al falsificării
deliberate și cel al credinței asumate prin distincția destin&liber arbitru.
Pornind de la propria experiență de viață, de la erudiția sensibilizată
discret, până la credința în divinitate, cartea „O viață grea” reușește să
∗
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ilustreze cadențat lumea noastră românească înainte și după 1989. O
lume radiografiată corect prin destine, prin detalii, printr-un subiectivism
coordonat atemporal. Cei care aparțin generației autorului cărții (și nu
numai) pot recunoaște tarele acestei lumi ideologizat întristate în starea
de a fi.
„Nu ştiu de ce n-am părăsit situaţia asta încordată, nu ştiu de ce am
rămas un sclav şi nu am plecat la timp cât încă mai eram tânăr şi sănătos.
Ceva din exterior mă ţinea pe loc împotriva instinctului meu de conservare, în ciuda avertizărilor venite din familie şi de la bunul meu prieten,
domnul Rad. Sigur era o forţă nevăzută, artificială, un egregor care m-a
ţinut pe loc până la dezastrul final. Aşa-mi fusese soarta, destinul. Din
câte citisem, destinul este un traseu cu puncte fixe la care te prezinţi la
vremea stabilită indiferent că vrei sau nu. E ca la jocul de orientare
turistică. Participantul trebuie să bifeze din când în când la puncte diferite
că a străbătut traseul. La aceste puncte fixe există comisii care cronometrează şi verifică. Aşa e şi în viaţă. Scenariul e divin, într-un anumit loc şi
la un anumit timp, întâlneşti oameni care erau dinainte stabiliţi, întâlneşti
întâmplări, evenimente, decizii, comportamente, atitudini, sentimente care
sunt „scrise în stele”. Soarta este intervalul de timp pe care îl parcurgi
între punctele fixe ale destinului tău în această viaţă. Pentru unii traseul
este mai uşor pe alocuri sau întotdeauna, iar pentru cei năpăstuiţi ca
mine, traseul e greu mereu, ba te mai conduce din când în când şi într-o
prăpastie din care trebuie să ieşi agăţându-te cu mâinile şi cu dinţii pentru
a ajunge la suprafaţă.
Ceea ce spun eu acum e reflecţie folosofică post factum, atunci eram
doar un om care muncea sperând că Dumnezeu îi va răsplăti efortul cu
reuşita muncii depuse cu atâta sârguinţă şi chin”.
Poate părea ireală afirmația ca efortul prin muncă să fie răsplătit
cumva, însă destinul autorului se identifică cu speranța de fi prin bucuria
celuilalt. El urmărește personajul principal pe tot parcursul cărții care, în
fond, e însăși viața sa.
În general, medicii sunt ființe care se identifică cu statutul lor profesional, unul bine definit, fascinant prin sacrificiul de sine, prin răsplata
financiară firească. În particular, un astfel de statut nu presupune durerea,
boala, moartea. Medicii par imbatabili în tot ce sunt sau par a fi! Mihai
Cristian Pîrvu demontează acest mit umanizându-l prin propria suferință.
Cartea nu este o jelanie așa cum ar părea la simpla lectură. În realitate
este un îndemn spre viață, spre ce o poate salva de întuneric pentru că,
din păcate, am fost educați în realitatea sumbrului uitând de lumina
credinței, a rugăciunii, a iubirii de sine, a iubirii celuilalt ca parte din noi!
„O viață grea” este o pledoarie a sacrificiului asumat din iubire! Pe
acest temei, Mihai Cristian Pîrvu, excelent cunoscător al firii umane,
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analizează meticulos modul în care personajele sale din carte (implicit și
din viață) își trăiesc felul de a fi, cu bune și rele. Unul din ele, Sam, un
alte-ego al autorului (posibil latura pozitivă a lui) îmi este foarte drag. Pot
fi acuzată de subiectivism dar cine nu e?
„Sam avea acest comportament sigur care îți inspira încredere, care
te asigura că speranța nu moare și că victoria se pregătește să apară din
spatele ușilor închise. Îi plăcea atitudinea americanilor care trimiteau
echipaje cu trupe speciale pentru a-și recupera camarazii, chiar și morți,
din mâinile inamicului. Era un tip care-și trăia momentele de glorie
departe de ochii privitorilor. Îi era de ajuns că știa el de onorurile de care
era înconjurat. Foarte rar îmi povestea de aceste momente de glorie ale
lui. Surprinzător, admira sincer modul meu de viață, de a trăi în vitrină,
fără a ascunde nimic. Nu era o atitudine agresivă de genul „ce mi-e-n
gușă și-n căpușă”. Era, mai degrabă, o chestiune de orgoliu al unui om
care știe cât valorează și că nu are nimeni ce să-i reproșeze”.
Autorul poate fi suspectat de superioritate prin felul de a se raporta la
tot ce este, însă explicația vine singură și cititorul poate continua lectura
cărții ce se dorește a fi împărtășită existențial.
„Era modul meu de a-mi arăta superioritatea în societate. Poate că
sufeream de mania grandorii cunoașterii care îmi fusese oarecum
stimulată de lecturile mele biblice legate de Solomon. Oricum, îmi plăcea
să-mi etalez cunoștințele. Era mica mea revanșă. Le spuneam câteodată
direct: „Să n-aveți impresia că-mi merge prost pentru că sunt prost, îmi
merge prost pentru că așa mi-au fost soarta și destinul.”
Nu mă satisfăcea explicația Bisericii Ortodoxe Române că
Dumnezeu le preștie, dar nu le predetermină. Mi se părea un răspuns în
doi peri, un fel de a-ți închide politicos ușa-n nas, ”Stăpânul nu-i acasă”.
Pentru că n-am avut un mentor anume care să mă conducă, am folosit
metoda ca înlocuitor, metoda fiind pentru mine o plăcere la vremea aceea
la fel ca o femeie frumoasă. Era vorba de citit. Începusem să citesc tot
ceea ce ar fi avut de-a face cu înțelegerea regulilor pe acest Pământ.
Începusem cu varianta anilor ’60 a contactului civilizației pământene cu
civilizațiile extraterestre. Trecusem, sigur că da, prin variantele regulilor și
legilor psihosociale, Biblie și Pateric. Găsisem acolo o formulă care, deși
nu mă satisfăcea, era extrem de sugestivă. Unul din Sfinții Părinți afirma
despre profeți că ei văd de la distanță un om aflat în pericol, strigă la el
să-l avertizeze să se ferească de necaz, dar respectivul nu aude. Mi s-a
părut extrem de sugestivă și, parcă, mai aproape de adevăr în sensul că,
tot întrebând în stânga și-n dreapta ajunsesem să fiu primit de
academicianul Virgil Cândea la dânsul acasă – posesorul celei mai mari și
valoroase biblioteci personale din întreaga Europă. Absolvent a patru
facultăți, așa a putut să scape de prigoana comunistă fiind tot mereu
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student. Scopul vizitei a fost o discuție pe marginea destinului. În
sufrageria în care m-a primit, pe pereți și tavan era pictat zodiacul. La
privirea mea uimită mi-a zis că face parte din decorațiunea casei, n-are
nimic de-a face cu vreo opțiune a domniei sale. De fapt, în cuvinte
elevate, într-un mod extrem de politicos mi-a dat răspunsul canonic
„Dumnezeu le preștie, dar nu le predetermină”. În schimb, mi-a atras
atenția asupra unui lucru. Dacă în vremurile astea aduci vorba de Iisus
Hristos sau chiar îți afirmi credința în El, imediat vei fi izolat, lumea
uitându-se la tine ca la un tip ciudat. Eu aveam propria mea teorie, că
înainte de a ne naște, sus acolo în astral am știut, de fapt am văzut, filmul
vieții noastre pământene, dar odată cu primul strigăt de plâns la naștere,
ni s-a tăiat legătura prin care aveam acces la scenariul vieții noastre
terestre. Eram din ce în ce mai convins că destinul și numai destinul e cel
care hotărăște viața fiecăruia dintre noi. Dacă ar fi liberul arbitru, atunci
bărbații ar face toți coadă la Cindy Crawford, ori după cum știm, românii
au un proverb: sacul și petecul sau mai frust un bou și o belea. Adică vii
cumva ghidat către anumite persoane și întâmplări”
Vechea distincție dintre destin și liber arbitru e cheia de boltă a
acestei cărți. Cât procent e acordat unuia sau altuia vom vedea pe
măsura lecturii.
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