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ROMÂNIA NU E ȚARA NOASTRĂ 

O frumoasă vorbă românească dezvoltă într-o succesiune de trei cuvinte un adevăr care se 

aplică iar și iar, asemenea ca-n povestea lui Popa Tanda: omul sfințește locul. Prin 

hărnicie, dăruire, răbdare, un pic de organizare și simț practic, omul, prin însuși natura lui, 

poate să transforme cel mai hrăpănos și inospitalier loc într-un loc roditor, într-o oază de 

liniște și desfătare. Urmând acest adevăr general valabil, acesta-i modul în care se atrage 

prosperitatea. 

România este un spațiu așezat la hotarul împărățiilor de pe două continente. E un loc 

strategic unde se ciocnesc într-o forță izbitoare civilizații diferite. Dar, mai mult decât atât, 

ca și-n alte cazuri, România este un locus așezat în codul genetic pe care îl purtăm în 

matricea culturală și spirituală și pe care îl simțim la fiecare pas pe care îl facem în lume. 

Nu e un lucru special. Fiecare om înrădăcinat puternic în arborele neamului său are astfel 

de simțăminte. Apartenența la o comunitate e un dat pe care îl avem cu toții, fie că suntem 

români, englezi sau nemți.  
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Și, totuși, România nu e a noastră. Nu e ca un bun pe care îl cumperi și de care te folosești 

în viața de zi cu zi. Nu e o moștenire pe care să o cheltui în lucruri vremelnice. Nu e meciul 

de fotbal în fața căruia înșirăm pungi de semințe, scăpând câte o înjurătură printre două 

coji. Faptul de a aparține unei comunități aduce după sine o căruță de responsabilitate. Și 

chiar dacă apăsarea ei nu se simte, efectele ei se resimt asemenea unei tulburări pe luciul 

unei ape: mai profunde celor de aproape, disipându-se încet, dar perceptibil pe măsură ce 

discul se lărgește. 

Și, totuși, de ce nu e a noastră? 

Urmează o lungă poveste despre cum este România actuală și despre faptul că o distrugem 

prin simpla noastră prezență. Sau despre cum, parafrazând o vorbă actuală, trăim în 

România și asta ne ocupă tot timpul. Despre cum ne fură toți în timp ce stăm și ne 

plângem că suntem cei mai oropsiți oameni de pe planetă. 

Nu. 

Urmează o poveste despre frumusețe și muncă, despre firesc, chibzuință și credință, despre 

nădejde și răbdare. Dar, mai presus de toate, de povestea noastră se ține scai, așa cum de 

cuget se ține conștiința, responsabilitatea de a fi român. E vorba, dacă vreți, de a 

materializa potențialul pe care îl avem în noi prin simpla canalizare către ceva rodnic, în 

modul în care stăruința transformă pârloaga într-o mare fremătătoare de spice. 

Înrădăcinarea 

În mod sigur, ideea în sine de a aparține 

unei comunități este atât de necesară 

omului – ființă care simte din plin 

efectele și în același timp nevoia de a fi 

unul de-al societății. 

În mod și mai sigur, afirmația cu care 

ne-am început discuția a născut câteva 

contradicții și a ridicat câteva sprâncene. 

Cum să locuiești într-o țară și aceea să 

nu fie a ta? Cum poți spune că nu e țara 

ta dacă te naști cu ea, contribui la avuția 

ei, vorbești o limbă străveche și comună, 

conduci o mașină made în România? 

Cum se întâmplă asta când suntem în 

comuniune cu ai noștri, când suntem 

uniți în cugete și în simțiri? Cine poate 

spune cuvintele acestea când, fie și 

involuntar, tresari odată cu ritmul 

neamului, vibrezi prin el și îi simți fiecare 

fibră? 

Eticheta 

Și mai e un aspect care apare atunci 

când vorbim de apartenența la un 

popor: eticheta. A fi al unui popor 

atrage după sine purtarea unui semn 

distinctiv – ca și cum, prin naștere, 

fiecare dintre oameni poartă un semn cu 

iz regal. E un lucru dincolo de clasificare: 

tu ești chinez, tu ești englez, tu ești 
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american. E dincolo de a pune în imense 

cuburi imaginare diverse naționalități. 

Sunt particularități care ne fac unici, 

diverși și, tocmai de aceea, mai frumoși. 

Aceasta este o etichetare de tip activ, în 

sensul în care oamenii nu se diferențiază 

în funcție de apartenența etnică, dar, 

mai mult, aceasta le conferă o 

particularitate care este admirată de 

ceilalți. 

Ei bine, problema apare atunci când, 

deși nu se trece 

de anumite 

bariere, începem 

să fim considerați 

naționaliști, în 

sensul că poporul 

nostru este sarea 

pământului și 

toate celelalte 

popoare sunt 

inferioare. E o 

balanță extrem de 

fină care trebuie 

menținută în așa 

fel încât nimeni să nu aibă de suferit. 

Neamul 

Mai departe de relația de posesivitate 

trebuie să întrezărim ideea de relație 

existențială – eu sunt România. La un 

nivel colectiv, adus prin intermediul 

comuniunii, unirii într-un mental colectiv 

al neamului, noi suntem România. Astfel, 

a avea transcende în a fi, a aparține unei 

comunități, a fi parte integrantă a unui 

organism inseparabil, dar în același timp 

unit prin unicitatea părților, a indivizilor 

care-l formează. Pentru că acest 

conglomerat, animat de apartenența 

aceluiași ideal, funcționează ca un 

organism biologic – cu o zestre genetică 

bine inscripționată cultural și spiritual, 

care reacționează la orice stimul, fie 

receptându-l ca fiind benefic pentru 

întregul organism, fie declanșând 

mecansimele interne de apărare 

mentală atunci când situația o cere. De-

asta, formula potrivită de relaționare cu 

țara duce mai 

degrabă spre a fi 

decât spre a avea. 

Nașterea într-un 

anume spațiu și 

apoi educarea în 

spiritul 

comunității care 

populează acest 

spațiu creează 

involuntar o 

legătură nevăzută, 

începând cu 

spațiul geografic 

în sine, apoi cu oamenii – ați observat, 

probabil, faptul că oameni de aceeași 

naționalitate au o relație mult mai 

complexă unii cu alții, chiar dacă 

manifestările sociale se reduc la simple 

întâlniri. Bineînțeles, nu trebuie să 

neglijăm importanța elementelor 

comune – limbajul, cutumele, tradițiile 

etc. – însă acestea nu fac decât să 

faciliteze crearea unei legături sociale 

care tinde să aibă la bază un amalgam 
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mult mai complex de sentimente, 

emoții, trăiri sau comportamente 

umane. Asta se întâmplă pentru că 

aparținem cu toții unui ethos românesc, 

cu care rezonăm mai mult sau mai 

puțin, dar care există și care ne 

influențează inclusiv la nivelul 

personalității și al caracterului. 

Poporul 

Formăm o populație de multe milioane 

de locuitori. Ni s-a dat un pământ spre 

administrare, deci suntem cu toții 

responsabili de ceea ce lăsăm în urma 

activității noastre. Dar mai presus de 

populația pe care o formăm suntem un 

popor, iar responsabilitatea e cu atât 

mai mare cu cât urmele faptelor noastre 

se răsfrâng asupra celor de lângă noi și 

asupra celor ce ne urmează. 

De-asta neamul acesta e o moștenire pe 

care am dobândit-o prin naștere, dar pe 

care trebuie să o menținem nealterată 

prin păstrarea identității românești. 

Pentru că, până la urmă, aparținem unui 

neam și suntem datori să ne pese de el, 

indiferent că ne place sau nu. Pentru că, 

până la urmă, puterea unei țări este dată 

de popor și nu de populație. 

Dorul 

Și totuși, cum poți spune că România nu 

e țara noastră, atunci când, departe de 

meleaguri mioritice, fie și pentru o 

perioadă scurtă, ne gândim, chiar și 

pentru câteva secunde, chiar și într-un 

sens nu tocmai pozitiv, la acasă? „Ce 

bine că am plecat de acasă” sau „aș mai 

mânca o mămăliguță cu sarmale” nu ne 

scot în evidență decât faptul simplu de a 

ne raporta la un spațiu și la un neam. 

Asta e tot. Această simplă raportare e o 

urmă de dor trimisă către acasă. E un 

semnal că, involuntar, ne e scris în 

mental să ne pese. 

Într-un limbaj comun, românul a numit 

această referire permanentă la o entitate 

etnică dor. E un cuvânt cuprinzător, care 

adună în el aspirații, dorințe, chemări și 

sentimente. 

Responsabilitatea 

Aceasta este, de fapt, cheia întregii 

noastre discuții: România nu este țara 

noastră prin posesivitate, ci mai degrabă 

prin prisma responsabilității pe care o 

avem în legătură cu sufletul românesc. 

Ni s-a dat în grijă acest tezaur pe care 

trebuie cel puțin să-l păstrăm neatins de 

urmele vremurilor și, dacă se poate, să îl 

îmbogățim cu frumusețea noastră, cu 

amprenta unui lucru frumos făcut de 

oameni frumoși. 

România este, astfel, țara noastră prin 

faptul că trebuie să ne îngrijim de ea de 

la filoanele de aur din creierii munților și 

cel mai tânăr brad din pădurile 

României până la cel mai necăjit român. 

După asta, putem vorbi și de mândria 

care ne legitimează să spunem că 

România e a noastră.  ■ 
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„IMPORTANT E SĂ VREI” 

   

Suntem pe un drum pe care îl parcurgeau strămoșii de la Sucidava la Drăgășani pentru a 

transporta birurile și pe care ei l-au denumit Drumul Robilor. Doar că, de data aceasta, 

drumul pe care-l parcurgem în sens invers ne poartă pe urmele valorilor, pentru a dărui o 

altfel de datorie dezrobitoare unei tradiții vechi de mii de ani, dar care rămâne încă 

actuală. 

Într-o zi obișnuită de început de vară, trecem printre câmpurile pline de porumb și floarea-

soarelui, gândindu-ne cu entuziasm la infuzia de tradiție de care urmează să ne bucurăm 

în următoarele ore. Paralel cu un drum material, parcurgem o cale inițiatică spre 

deschiderea către valori ale spiritului românesc care au împodobit lucrul țăranului român 

din timpuri neștiute. Destinația noastră este atelierul lui Ionel Cococi, unul dintre 

promotorii unor astfel de valori și prima persoană care, după mii de ani, a reușit să 

readucă la lumina secolului XXI și să facă renumită în țară și peste hotare o cultură demult 

uitată: cultura ceramicii de Vădastra. 

Cătălina Dan 
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Pentru început, vă mulțumim pentru că 

ne-ați dat ocazia să vă punem câteva 

întrebări și să aflăm din experiența dvs 

lucruri interesante. În primul rând, am 

dori să ne spuneți cine este omul Ionel 

Cococi. 

E greu să spun eu cine e omul Ionel 

Cococi... Bine e să spună persoanele 

cărora mă adresez cu realizările mele, 

mai bine zis clienții mei, și, din punctul 

meu de vedere, ei sunt cei care te ridică 

sau te coboară. Așa, Ionel Cococi, aici de 

față, e un localnic ce aparține comunei 

Vădastra, ce s-a născut în comuna 

Vădastra în 1969, persoană care pentru o 

perioadă a fost plecat din comună la 

școli sau la serviciu, persoană care între 

2001 și 2007 a lucrat în armată la 

unitatea 12-56 Caracal, persoană care 

deodată a simțit că e chemat înapoi în 

comunitate, lucru pe care l-a și făcut, 

revenind după ani de zile în comunitate. 

În 1998 am cumpărat această proprietate 

unde ne aflăm în momentul de față. 

În 2000 la Vădastra a venit profesorul 

universitar Dragoș Gheorghiu cu un 

proiect în cadrul căruia s-au făcut 

cercetări pe relicvele descoperite în sit și 

s-a pus la punct tehnica de ridicare 

formă decor și tehnica de ardere. În 

perioada respectivă eu desfășuram o 

activitate comercială, un second-hand. 

Nebăgându-i nimeni în seamă, am 

reacționat prin a mă oferi voluntar în 

cadrul acelui proiect, voluntariatul meu 

constând în a-i ajuta să se deplaseze cu 

mașina mea personală la muzeele din 

Corabia sau Caracal sau la situri cum ar fi 

Crușovul, Vlădila, Vișina Veche, undeva 

pe fosta așezare a fabricii de țiglă și de 

cărămidă în perioada romană. M-au 

contaminat, adică mi-au stârnit 

curiozitatea, dar nu am îndrăznit să le 

spun. 

Imediat după plecarea dânșilor, am luat 

o bucată de lut și am vrut să încerc să 

văd dacă și eu reușesc să realizez un 

obiect de lut. Spre surprinderea multora, 

inclusiv a domnului Dragoș Gheorghiu și 

mai ales a mea, am reușit din prima și, 

uitându-vă puțin în stânga veți descoperi 

un vas – acela este primul meu obiect 

realizat. 

Mi-ați ghicit cumva următoarea întrebare, 

în sensul că am aflat care au fost 

împrejurările exterioare în care ați început 

să vă desfășurați activitatea ca artist 

popular. Dar care au fost mecanismele 

interioare care v-au declanșat pasiunea 

pentru ceramica de Vădastra? 

Mecanismele interioare sunt greu de 

descris. Azi aș spune că fiecare dintre noi 

are un destin bine creionat, dar trebuie 

să contribuim și noi, și încă foarte mult la 

el. Pot să spun că a fost un mare avantaj 

pentru mine desfășurarea acelui proiect 

la Vădastra (proiectul de cercetare, 

revitalizare și implementare în 

comunitate), altfel mai mult ca sigur eu 

azi nu cred că desfășuram această 

activitate, acest meșteșug, dar a trebuit 

să fac și eforturi, plăcute de altfel, fără să 

mă forțeze nimeni, pentru a pune la 
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punct foarte multe lucruri pe care eu nu 

le știam și azi o spun cu cea mai mare 

sinceritate că cel mai mare avantaj al 

meu a fost că nu am știut nimic. 

Mergând pe linia aceasta, cât de mult 

contează entuziasmul și implicarea în 

activitate și dorința de a atinge 

perfecțiunea în meșteșugul ceramicii de 

Vădastra? 

Din fericire pentru mine, sunt persoana 

care niciodată nu a gândit negativ. Cea 

mai mare problemă a noastră, a 

oamenilor în general, e să gândești 

negativ și să zici „m-aș apuca de ceva, 

dar sigur nu reușesc, sigur eu n-o să 

pot”, și-atunci sigur nu poți, 

neapucându-te. Pentru mine, personal, 

întotdeauna am fost, ca să zic așa, nu 

persoana speriată de nou. 

Ați fost foarte deschis, cum s-ar putea 

spune. 

Am fost și sunt foarte deschis. Aș putea 

să spun și azi, la vârsta pe care o am că, 

nu știu din care motive, aș fi determinat 

să schimb această meserie – cred că 

nimic nu m-ar împiedica. Deci, nu mă 

sperii de nou. 

Ceramica de Vădastra are o simbolistică 

puternică. Ne puteți spune câteva cuvinte 

despre ceramica de Vădastra și despre 

această simbolistică, despre specificul 

tradiției ceramicii de Vădastra? 

Referitor la ceramica ce apaține culturii 

de Vădastra, într-adevăr sunt foarte 

multe de spus. Putem să începem cu 

particularitățile ceramicii de Vădastra și 

mă refer aici la decorul existent pe 

ceramica de Vădastra, care este alcătuit 

din simpla spirală, dubla spirală, spirala 

meandrică, spirala aplatizată, din simpli 

colți de lup, din dubli colți de lup, colții 

de lup în zigzag, hașurarea, rastelul. În 

linii mari, definiția decorului existent pe 

ceramica de Vădastra este următoarea: 

joc de linii bine controlat împărțit în 

registre. 

Ca și simboluri, ele, în ansamblu 

simbolizează continuitatea vieții pe 

pământ. 

Pornind de la aceste simboluri, ne puteți 

spune cum ne îmbogățește specificul 

acestei culturi din punct de vedere 

spiritual, cultural, sub toate aspectele de 

care ne leagă viața de zi cu zi? 

Eu, unul, personal, vă pot spune că a fost 

un mare avantaj să lucrez cu obiecte ce 

aparțin culturii Vădastra. De ce vă spun 

acest lucru? Obiectele descoperite în sit 

ce aparțin culturii Vădastra au fost 

descoperite pentru prima dată de Cezar 

Bolliac, iar săpăturile au fost continuate 

de Corneliu Mateescu și Marin Nica. Azi, 

cultura Vădastra se studiază în marile 

universități ale lumii, deci e o cultură 

cunoscută și, mai mult decât atât, nu e 

singura cultură cunoscută de la noi din 

țară. Din păcate, nu vrem să promovăm 

toate valorile culturale ce le avem la tot 

pasul pe întreg teritoriul României. Am 

spus-o, mai în glumă, mai în serios, că au 
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astăzi exploatez brandul culturii 

Vădastra, al ceramicii neolitice de 

Vădastra, și le-am sugerat și altora: 

„exploatați și voi!”. 

Și care a fost răspunsul lor? 

Și tăcerea este un răspuns! 

Care sunt valorile după care vă ghidați în 

meșteșugul olăritului? 

E foarte greu să răspund la această 

întrebare... Eu mă ghidez și mă voi ghida 

după valorile culturii neolitice de 

Vădastra. Eu am lucrat și voi lucra strict 

pe obiecte ce aparțin culturii de Vădastra 

și de asta e un pic mai complicat să dau 

un răspuns la care cred ca 

dumneavoastră așteptați altceva. 

Probabil lucrul [cu lutul, n.a.] este cel care 

sincer m-a avantajat și mă avantajează 

foarte mult, altfel mă pierdeam și, din 

punctul meu de vedere, nu e corect – eu 

zic așa, fiecare cu bucățica lui foarte bine 

definită și totul merge bine. 

Există interes pentru meșteșugurile 

populare, în general, și pentru ceramica 

de Vădastra, în special, atât din partea 

adulților, cât și a copiilor și a 

adolescenților? 

Sunt unul dintre puținii meșteri care, în 

2017, în tranziția aceasta cu bune și cu 

rele, reușesc cât de cât să îmi întrețin 
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familia și, pe cât posibil, să investesc și în 

acest atelier unde momentan ne aflăm. 

Problema e că, de-a lungul timpului, am 

auzit de foarte multe ori [întrebarea]: de 

ce dispar centrele de ceramică, cum ar fi 

cunoscutul centru de ceramică de la noi, 

de la Oboga, de lângă Balș? Atât cât am 

putut să trag eu concluziile, eu cred că 

una dintre ele e foarte simplă și foarte 

adevărată și pe care am făcut-o 

cunoscută de foarte multe ori: meșterul e 

dator să lucreze. El creează. Dar niciodată 

nu poate să evolueze sau nu poate să-și 

continue activitatea fără a exista 

cumpărători. 

Totul trece prin stomac. Și le-am spus 

fără nicio reținere de ce s-a dus așa de 

repede în jos Centrul de ceramică de la 

Oboga, centru de ceramică arhicunoscut 

la nivel național și chiar internațional 

într-o comunitate în care existau cu mulți 

ani în urmă zeci, aproape sute de 

meșteri, peste zece sigur, patruzeci-

cincizeci, familii întregi care trăiau din 

desfășurarea acestui meșteșug. De ce? 

Pentru că era piață de desfacere. Unde 

era piață de desfacere? La noi, pentru că 

se foloseau acele căni de lut, acele 

străchini la ritualurile de înmormântare, 

pomeniri și toate acestea. Azi, dacă te 

duci la o pomană, vei observa pe masă, 

fără să faci mari eforturi, căni de plastic, 

farfurii de plastic, toate de plastic, în final 

nimic tradițional de lut. Și atunci cum să 

nu moară Centrul de ceramică de la 

Oboga sau poate și alte centre? Cine e 

de vină pentru dispariție? 

Noi. Pentru că nu mai avem interesul atât 

de mare pentru tradiție. 

Îl vom avea. Dar să dea Dumnezeu să nu 

am eu dreptate – să nu îl avem când nu 

vom mai putea recupera nimic. Spre 

exemplu, e o perioadă foarte delimitată 

de când până când poți să salvezi ceva. 

Am spus-o, suntem generația de 

sacrificiu, și așa o simt eu, care trebuia și 

trebuie să facem eforturi de a readuce la 

viață tradiția pe care noi nu că am 

cunoscut-o, dar am trăit în ea fără să ne 

dăm seama, înconjurați de războiul de 

țesut, de lada de zestre, de căpătâie... 

Vi se păreau normale, având în vedere că 

le foloseați zi de zi. 

Vă spun un lucru dureros: azi se poartă 

ca, imediat după ce au murit ăi bătrâni, 

să vină fiii sau nepoții de la oraș, să 

scoată totul din casă, să pună chibritul și 

să îi dea foc. „Ce mai facem noi cu 
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vechiturile astea?” Sau am întâlnit 

persoane care: „au, am avut și eu așa 

ceva”. „Și ce-ai făcut cu ele?” „Le-am 

aruncat!” 

Și în ritmul acesta se pierd și valorile 

umane, adică cei care cunosc meșteșugul 

și care ar putea să îl transmită mai 

departe. 

Da, și pe partea cealaltă – n-aș vrea să fiu 

rău, dar aș vrea să-l 

primiți ca un semnal 

de alarmă – poate 

există un interes 

exterior ca să ne 

pierdem identitatea. 

Într-adevăr, poate fi o 

cauză. Însă, trecând 

într-un registru mai 

apropiat de sine, noi, 

ca oameni, cum ne 

dezvoltă tradiția în 

general? Care sunt 

direcțiile acestei 

dezvoltări? Ce ne 

transmit aceste 

tradiții? 

Ați locuit la țară? 

Nu. Numai în vacanțe mai mergeam 

acolo. 

Ocazional. Ați simțit diferența dintre a 

călca cu piciorul pe pământ direct și a 

merge numai încălțat pe betoane? 

Da. 

În momentul când ați călcat pe pământ și 

ați alergat, ați simțit o legătură cu 

pământul? 

Într-adevăr, da. 

Și-atunci? 

E legat de dezvoltarea de care vorbim în 

fiecare zi și pe care o tot căutăm. 

Nu! E la noi. Încă e la noi. E atât de 

simplă! Ca atunci 

când discutam cu 

mulți ani în urmă cu 

un profesor francez, 

când a venit într-una 

din zile să-mi viziteze 

atelierul și 

gospodăria, și la 

două zile a revenit, 

rugându-mă să fiu 

de acord să-și invite 

și el soția de la Paris 

să vină la Vădastra să 

vadă un atelier și o 

gospodărie. Era în 

perioada lunii mai, 

când era toată 

grădinița plină cu căpșuni. L-am servit cu 

căpșuni și îi era milă să muște dintr-o 

căpșună, spunându-ne că „aveți lucruri 

pe care noi nu le mai avem, din păcate. 

Din nefericire, nu sunteți în stare sau nu 

vreți să le exploatați.” 

Eu am folosit a nu știu câta oară cuvântul 

„a exploata”. Da, haideți să exploatăm 

ceea ce avem, valorile noastre culturale. 

Dacă le exploatăm și vrem să le punem 
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în practică, să știți că sunt aducătoare de 

plus-valoare. 

Spre exemplu, din gospodăria mea pot 

să vând în momentul actual în jur de 20-

30 de kilograme de roșii pe care le am 

surplus – și eu am pus un solărel pentru 

familia mea. Le scot la poartă și, spre 

surprinderea mea, vând vecinilor mei 

care și ei, în linii mari, au aceleași condiții 

sau au putea să aibă aceleași condiții ca 

și mine. Important e să vrei. 

Spuneți-ne, vă rugăm, câteva cuvinte 

despre studiul lucrului tradițional într-o 

structură organizată, precum cea de la 

clasă. 

Cum să începem... Să zicem, oare, un 

semnal de alarmă? Să îi zicem o 

necesitate? Să spunem că e ceva normal? 

Să zicem că, dacă nu azi, poate 

niciodată? 

Da, pentru cei care au puterea deciziei, 

eu, personal, Ionel Cococi, meșter din 

comuna Vădastra, ce realizez obiecte ce 

aparțin culturii Vădastra, aș spune că este 

o urgență introducerea orelor de lucru 

manual în școli, tipul de lucru manual de 

care eu și probabil și dumneavoastră vă 

amintiți. Și nu cred că ne-au adus ceva 

rău, nouă personal, acele ore de lucru 

manual. Ne amintim cu plăcere cum se 

făceau din pănușa de porumb acele 

covorașe, cum era cu traforajul... 

Îndrăznesc să spun, pe probate și pe 
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verificate, că o mare majoritate a tinerilor 

nu știu să bată două cuie în ziua de azi 

sau să țină o pilă în mână. Pe de cealaltă 

parte, nici fetele nu mai știu să facă un 

tiv, să pună un nasture... Poate exagerez, 

dar... 

Nu exagerați, pentru că sunt lucruri 

funcționale, de care ne lovim în viața de zi 

cu zi. 

Și, aș întreba pe final, sunt costurile atât 

de mari în a introduce acele ore de lucru 

manual în școli? 

Nu este costisitor în sensul că aduce mai 

multe beneficii. 

Și-atunci, de ce? Cine ne reține? Decizia 

ne aparține nouă, românilor. Îndrăznesc 

să spun că am avut discuții cu oameni 

din sistem care mi-au spus că am 

perfectă dreptate, dar când lucrurile 

acestea se discută la centru, nu se acordă 

timp pentru așa ceva. 

Lucrurile sunt împărțite, până la urmă... 

Da, dar ne complicăm singuri viața, în loc 

să ne-o simplificăm și să facem lucrurile 

normale.  

Vă mulțumim pentru interviul pentru care 

ni l-ați acordat și pentru timpul pe care l-

ați rupt cumva din activitățile dvs zilnice 

pentru a ne împărtăși din experiența 

dumneavoastră. Într-adevăr, am observat 

prețuirea pe care o aveți față de tradiție, 

față de oameni și față de comunitatea în 

care trăiți, pentru că, până la urmă, prin 

comunitate trăim și din tradiție ne tragem 

cumva energia de care avem nevoie ca să 

mergem mai departe. 

Adevărat, dar asta înseamnă că cei 

dinaintea noastră nu au trecut degeaba 

pe acest pământ. Au lucrat acele produse 

nu ca obiecte de artă. Au fost obiecte sau 

lucruri necesare lor în traiul de zi cu zi. 

Noi, azi, dacă ne vom mai comporta așa 

cum ne-am comportat în ultimii zeci de 

ani, ce vom lăsa moștenire generației 

următoare? Nu cumva dispărem și 

rămâne un vid? 

Rămânem dezrădăcinați. 

Și cine contribuie? ■ 

 

   

Brief de mentor 

Nume:  Ionel Cococi 

Ocupația: meșter popular 

Specializarea: ceramica de Vădastra 

Domenii de interes: tradițiile populare, viața comunității 
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PE URMELE TRADIȚIILOR 

   

Evoluțiile alerte  

Tezaurul 

Folclorul, tradiţiile, obiceiurile, portul 

popular și istoria reprezintă o parte a 

culturii naţionale a unui popor și o 

comoară inestimabilă care definește 

identitatea poporului, făcându-l unic și 

nemuritor în ciuda scurgerii timpului. 

Toate elementele de cultură și tradiții 

populare transmit valori și creează punți 

de legătură între generații.  Nu trebuie să 

lăsăm timpul și evenimentele lumii 

moderne să ne facă să le uităm.  

Tradiţiile reprezintă o parte impunătoare 

a memoriei sociale a unui popor ce ne 

ajută să răspundem celor şase „de ce-uri” 

pe care le presupune cunoaşterea de 

sine: Cine sunt?  De ce sunt?  Cum sunt?, 

şi mai ales,  Pentru ce sunt?  Unde?  

Când?,  prin care ne clarificăm propriul 

sens, distinct de al tuturor celorlalte fiinţe 

existente. 

Georgiana Cătălina Tucă 
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Protejarea patrimoniului cultural 

tradițional trebuie să cuprindă o 

componentă fundamentală, cea a 

obiceiurilor, a datinilor, a cântecelor şi 

jocurilor populare, a portului și 

graiului, a folclorului popular. 

Educaţia în spiritul preţuirii culturii 

locale, a dragostei și respectului 

pentru creaţia înaintaşilor și pentru 

civilizaţia materială a familiei trebuie 

să devină parte constitutivă a 

procesului de socializare realizat în 

şcoală şi familie. 

Păstrând şi dezvoltând patrimoniul 

moral-educativ  ne apărăm propria 

noastră identitate, dragostea de 

frumos, bunătatea, ospitalitatea, 

omenia, toleranţa, valorile morale 

făurite de-a lungul timpului prin 

trudă, suferinţe şi răbdare.  

Nevoia 

A-ţi uita tradiţiile e mai grav decât a-

ţi uita istoria, pentru că istoria nu are 

nici vechimea, nici profunzimea care 

izvorăşte din tradiţie. Istoria ţine de 

lumesc şi de raportul cu ceilalţi. 

Tradiţia ţine de spiritualitate și de 

raportul cu sine și cu absolutul 

întruchipat în sufletul unui neam. 

Aşadar, de ce avem nevoie de tradiţii? 

Pentru ca să ne amintim de noi 

înşine, pentru că să nu ne pierdem 

într-un no man`s land în care suntem 

cu toţii la fel.  

Tradiţia este cea care păstrează 

frumosul autentic, aşa cum îl găsim în 
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ia românească. Spre deosebire de modă, 

portul românesc nu îmbrăca doar trupul, 

ci și sufletul. Ce haină modernă se 

compară cu firul cusut de mână și ornat 

cu drag şi suflet în portul tradiţional? De 

aceea se purtau haine noi de Paşti și de 

Crăciun, pentru a sărbători înnoirea 

sufletului. Dar toate aceste înţelesuri se 

pierd dacă nu avem grijă de tradiţie, iar 

sufletul nostru devine mai sărac și viaţa 

mai urâtă. 

 Aşadar, tradiţiile exprimă moştenirea de 

obiceiuri, datini, credinţe, norme de 

comportament care se transmit din 

generaţie în generaţie, constituind 

trăsăturile specifice ale unui popor.  

Moștenirea 

Obiceiurile sunt cele mai vechi mijloace 

de păstrare şi de transmitere a 

experienţei sociale de la o generaţie la 

alta. Ele sunt nişte legi nescrise ale 

existenţei comunităţii umane care nu 

fundamentează și nu justifică scopul 

comportării umane. De aceea, obiceiurile 

sunt respectate de oameni fără a fi puse 

la îndoială, chiar și fără a fi deseori 

înţelese, transmiţîndu-se ca ceva firesc şi 

obligatoriu pentru membrii comunităţii 

în cauză. 

Obiceiurile tradiționale, după cum bine 

cunoaștem, se împart în două mari 

categorii: cele care marchează diferite 

evenimente ce se desfășoară de-a lungul 

anului (sărbători religioase, cele legale, 

de factori de mediu). Acestea vizau viața 

colectivă, având un caracter public și 

ciclic. 

A doua mare categorie se referă la 

obiceiurile care atestă diferite momente 

importante din viața omului, 

desfășurarea lor fiind legată de momente 

bine determinate, care nu se repetă de-a 

lungul vieții acestea fiind obiceiurile care 

marchează cele mai importante 

momente din viata unui om: nașterea, 

căsătoria și moartea. 

Imensul tezaur folcloric cu toate 

elementele aparținătoare reprezintă reale 

documente grăitoare privind istoria și 

cultura unui popor, constituind o 

componentă valoroasă, o moștenire 

neprețuită pentru noi ca locuitori ai tării 

românești. Această moștenire 

strămoșească trebuie dusă mai departe 

prin orice mijloace,  deoarece, un popor 

trebuie să trăiască prin ceea ce lasă fiilor 

săi. 

,,În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul 

trebuie transmis și reînnoit“ ■ 

Georgiana Cătălina Tucă, studentă a 

Facultății de Management, Inginerie 

Economică în Agricultură și Dezvoltare 

Rurală, Filiala Slatina 
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SUNTEM UN POPOR. 

CUM PROCEDĂM? 
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41 de grade. 

Ecranul telefonului afișează sec o coloană de mercur care echivalează cu o temperatură cel 

puțin neobișnuită pentru începutul lui iunie. E o vară nebună. 

Grâul alb stă pe câmpia întinsă gata să fie cules și mai apoi măcinat în făina minții și 

modelat în pâinea înțelepciunii. Lanuri întinse freamătă adieri de neliniște. Pe un nesfârșit 

albastru, soarele se scaldă până decuseară. Geografic vorbind, e un tărâm parcă 

nemărginit, trudit de sudoarea frunții unui țăran harnic și înseninat de inocența unui tânăr 

entuziast. Botanic, se vede în albăstrele care coboară un colț de cer în nemărginirea 

pământului și în macii care stau cuminți la un capăt de ocol. Pragmatic, se aude în 

cântecul greierilor nopții de vară și în duioasele picamăre care strigă în liniștea somnului 

unui întreg cartier. Mistic, se simte în norul de praf ridicat un urma vreunui car îndărătnic 

în fața amiezii sau în cocleala de topitorie a unui covor de asfalt. 

E clar că, puși în fața unor necesități primare, ne ascuțim instinctele într-o lume în care cel 

mai probabil n-ar trebui să o facem. E adevărat, instinctul ne asigură supraviețuirea, dar 

dincolo de reflexul înnăscut stă gândul șlefuit, nu poleit cu viclenie, gând doruit cu dor de 

omenie.  

Dorul pe care-l simțim trece dincolo de ecranele televizoarelor și de luminile albastre ale 

tabletelor. Îl ostoim cu poveștile bunicilor din încercări grele, cu nemărginirea bolții pline 

de stele, îl oblojim cu parfumul trandafirilor în zi de mai, cu solitudinea munților pierduți în 

zare și cu căldura inimilor oamenilor care ne sunt alături. Îl regăsim în ochii triști, dar plini 

de nădejde ai bunicilor care stau la colț de stradă să vândă un fir de pătrunjel. Ni-l brodăm 

pe iile pe care le purtăm cu atâta mândrie în lume și îl simțim în cearcănele călătorilor de 

la primul metrou al dimineții. Stăm cu el în colțul ochilor lăcrimând când de pe strunele 

unei viori răsună duios Rapsodia unui Porumbescu. Ne e poftă de el când înfulecăm pe 

nesimțite doi sau trei mici lângă un vârf de muștar. Ne îmbătăm de buchetul lui când, 

recunoscători, degustăm vinul copt de razele sudului. Aducem prinos de mulțumire atunci 

când din pâinea proaspăt ieșită din cuptor și binecuvântată de crucea smerită a unei mâini 

muncite ies aburi de dor. Îl desenăm în liniile colțuroase ale ceramicii câmpiei sau în 

penele smălțuite ale cocoșului de la munte.   

În parte, poate că sună fantezist pentru realitatea pe care ni se pare că o trăim. Dar poate 

că am uitat să exersăm câte puțin din dinamismul care ne definește pe toți și am rămas 

într-o încremenire care nu e de folos nimănui. Poate că am uitat să ne punem în pielea 

Nicolae Bold 
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celuilalt și să gândim de zece ori înainte să acționăm. Să ne gândim că poate acesta-i 

singurul mod în care putem să contribuim la o țară așa cum ne-o dorim: prosperă și 

frumoasă.  

Mecanismul de apărare 

Istoria recentă a României ne 

demonstrează un lucru simplu și logic 

care poate nu are nevoie de o 

demonstrație practică: în jurul unui ideal, 

generat de o nevoie mai mult sau mau 

puțin abstractă, materială sau metafizică, 

comunitatea reacționează într-un mod 

asemănător unui organism în întreaga lui 

vitalitate. Ați observat, probabil, că în fața 

unui stimul care deranjează sau, mai 

mult, în fața unei situații care îi pune în 

pericol integritatea, orice organism viu 

are o reacție de apărare defensivă, atunci 

când se declanșează mecanismul de 

fugă, sau de atac, atunci când organismul 

înfruntă în mod direct pericolul. 

Același mecanism apare și în cazul unei 

societăți, indiferent de măsura în care 

putem spune că este unită sau nu. Când 

se confruntă cu o încălcare a unor 

principii morale, etice sau chiar politice, 

mecanismele de apărare ale unei 

societăți sănătoase încep să funcționeze, 

transformând societatea într-o 

comunitate de cugete și, mai departe, 

într-o comuniune de inimi. 

Dacă vreți, asta ne arată evenimentele 

din istoria recentă și foarte recentă a țării. 

Ne referim în primul rând la Revoluția 

din 1989, unde libertatea a fost obținută 
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cu foarte mari sacrificii de către un popor 

lipsit nu atât de pâine, cât de speranță. 

Nu mai amintim aici decât recentele ieșiri 

în stradă ale unor mase mari de oameni 

odată cu evenimente de tristă amintire 

sau cu declanșarea unor reacții contrare 

cu diverse decizii politice. 

Când marea masă de oameni este într-un 

fel îndoită sub diversele directive ale 

vremii, atunci acest mecanism de apărare 

se constituie într-o rezistență a unor 

grupuri mai mici sau chiar a oamenilor 

singuri, dar care simt pericolul adus de 

aceste directive și care funcționează ca 

santinele a unei igiene culturale și morale 

a unui popor, așa cum s-a întâmplat în 

cazul rezistenței anticomuniste de la 

mijlocul secolului XX. 

Structura 

O societate se bazează pe existența unor 

piloni principali, așa cum o clădire stă pe 

o structură scheletică, și se construiește 

în jurul unor valori, în modul în care 

materialele îmbracă succesiv construcția 

clădirii. 

Societatea nu este altceva decât un 

conglomerat de conștiințe și de atitudini 

ale componentelor individuale care o 

formează. Dincolo de societate ajunge 

însă comunitatea. Și, deși se confundă 

uneori, acestea se diferențiază printr-un 

simplu fapt: coeziunea dintre acele 

componente individuale și gradul în care 

acestea interacționează. Spre exemplu, 

putem spune despre orice sat că este o 

societate. Mai departe, însă, satul 

respectiv este o comunitate nu neapărat 

prin faptul că aparține mediului rural și 

are dimensiuni reduse ca număr de 

locuitori, ci prin faptul că locuitorii 

interacționează unii cu alții în așa fel 

încât conștiința lor devine una 

comunitară, ca aparținând unei minți 

colective la care individul se raportează, 

fie supunându-se, fie ignorându-o 

respectuos. 

Ei bine, pilonii unei asemenea comunități, 

și aici ne referim și la o scară națională, 

sunt familia, școala și Biserica
1
. Familia 

este în sine temelie prin faptul că este o 

reprezentare la nivel de indivizibilitate, o 

monadă, dacă vreți, a societății în 

integralitatea ei. Este, pe scurt, o 

societate în miniatură. Școala 

completează educația pe care o începe 

familia, având rolul de a întregi persoana 

ca ființă socială. Biserica, în accepțiunea 

ei de instituție umană, dă reperele unei 

personalități morale și spirituale, 

formând pe deplin ființa umană. 

Virusul 

Tehnologia ne-a adus un avantaj imens 

prin faptul că putem fi conectați cu toți 

cei pe care îi cunoaștem și, de altfel, ne-a 

deschis uși de informare pe care nu 

bănuiam să le fi folosit nici măcar cu 

două decenii în urmă. Putem să știm 

acum ce se întâmplă într-un colț de 

Românie sau să aflăm opinia unui expert 

într-un domeniu prin simpla apăsare a 

unui buton. Dincolo de această 

extraordinară facilitate care ni s-a dat 
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spre folosire, rămâne însă veșnica 

posibilitate să nu ne informăm cum 

trebuie sau să fim influențați de 

persoane care, fie cu bună știință, fie 

involuntar, sunt purtători ai unor opinii 

mai mult sau mai puțin inofensive. 

Vedem astfel că prin intermediul 

avantajului adus de aceste tipuri de 

mijloace,  o idee se răspândește mult mai 

repede, cu efecte cvasi-imediate și cu o 

forță mult mai mare. Iar acest lucru se 

întâmplă inclusiv cu moștenirea culturală 

și spirituală a românilor, cu acea 

comuniune a cetății care tinde să se 

fărâmițeze sub presiunea unor forțe 

exterioare, precum aceste fitile care lasă 

un semn de îndoială în minți și în inimi. 

Filtrul 

Aici apare problema: ne este pus în fața 

minții noastre un extra-filtru, suprapus 

peste sistemul nostru de sortare al 

informațiilor, exterior nouă, dar care ne 

pare într-un mod foarte natural al nostru. 

Cu alte cuvinte, depănăm un fir mental 

care nu ne aparține. De multe ori, 

devenim noi înșiși vectorii purtători și 

transmițători ai unor idei pe care nu noi 

le-am produs din cauza unei lehamite 

sufletești. Ne e lene să mai gândim 

pentru noi și ne e foarte confortabil să ne 

însușim o părere gata formată. De multe 

ori, e mult mai simplu și consumă resurse 

de energie mult mai puține într-o lume 

care, vrând-nevrând secătuiește orice 

urmă de putere și entuziasm. 

Suprapunând problemele noastre zilnice 

și situându-ne mental la o infinitate de 

ani-lumină distanță față de mirajul unei 

lumi civilizate, ne trezim că stăm într-o 

haltă numită România de care nu are 

nimeni grijă și care se află la cheremul 

destinului. Ne adâncim într-o lume 

populată de oameni nesiguri, triști și 

înfometați de dorul unei Românii firești. 

Reamintirea constantă și zilnică a unei 

presupuse neputințe sau a indiferenței și 

încremenirii într-un cerc vicios nu face 

decât să întărească un reflex de pierdere 

a încrederii în faptul că se poate face 

ceva pentru dezvoltare și de îndoială unii 

față de alții într-un fel de strategie divide 

et impera. 

Și așa ne trezim că România e o țară 

plină de oameni plini de cele mai grele 

păcate. Chiar pare că suntem înclinați 

spre instinct, neputând să ne încadrăm în 

standardele unei lumi civilizate. Se naște 

astfel în conștiința publică un soi de 

impresie generală a unui imens motor 

național care dă rateuri non-stop. 

Ne-am pierdut pe noi înșine 

Întreaga impresie care ni se deschide în 

fața ochilor e apocaliptică: România nu 

mai are posibilitatea de a se redresa, ca o 

navă care se consideră a naufragia în 

urma valului amenințător al răutății și 

neputinței. Bătrânii se închistează în fața 

sărăciei, tinerii și-au pierdut busola 

bunului-simț, copiii se pierd în ecranele 

gadget-urilor și noi ne înlănțuim într-un 
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stres continuu, într-un cerc vicios în care 

pendulăm între nevoie, plăcere și putere. 

Și chiar e adevărat, în sensul că nevoile 

oamenilor sunt reale și imediate – 

oameni care au muncit o viață întreagă și 

acum nu sunt răsplătiți pe măsură și 

oameni pe care țara nu îi mai ajută și 

care aleg să plece ca să pună o pâine mai 

mare pe masă. 

Tabloul nu trebuie să ne demoralizeze 

într-atât de apocaliptic în modul în care îl 

zugrăvesc zi de zi jurnalele de știri sau 

cotidianele on-line. Problemele pe care 

le tratează sunt într-adevăr reale, dar ele 

nu reprezintă o generalizare a răului 

decât în măsura în care efectele se resimt 

pentru întreaga populație. Mai grav este 

modul în care subiectele sensibile sunt 

tratate superficial, în sensul în care tot 

mai multe informații sunt prezentate 

distorsionat, dintr-un anumit punct de 

vedere care servește unor interese sau 

pur și simplu provenit dintr-o convingere 

proprie. Cel mai la îndemână exemplu 

este un subiect foarte sensibil, dat de 

prezența Bisericii în societate. Privind 

obiectiv, tot mai multe puncte de vedere 

se ridică împotriva chiar a simplei 

prezențe în societate a celor care 

reprezintă Biserica. Efectele sunt vizibile – 

gradul de încredere în Biserică a scăzut 

considerabil în ultimii ani. Tot obiectiv 

vorbind, aceste puncte de vedere uită că 

Biserica trece granița zidurilor și a 

instituțiilor birocratice, pentru că, strict 

structural, Biserica e formată din fiecare 

dintre noi, în asemenea fel în care o vie 

este formată din vițele sale. 

Se nasc astfel neîncrederi care 

generează, la rândul lor, încrâncenări 

care nu au niciun folos în ecuația traiului 

de zi cu zi. 

Punctele de vedere și orizontul 

Într-o discuție amicală, am acceptat 

odată o provocare din partea unui 

prieten. Trebuia să răspund la o întrebare 

simplă: „Imaginează-ți că te afli într-o 

barcă care urmează să se scufunde pe un 

râu plin de crocodili care așteaptă 

numaidecât masa de prânz. Cum faci să 

scapi?” 

Răspunsul trădează o simplitate ieșită din 

comun și, de altfel, are o aplicabilitate 

uriașă în viața reală. Deși n-am reușit să 

intuiesc ceva, deci orice încercare logică 

de a ieși teafăr din situație nu îmi bătea 

la porțile minții, replica a venit 

implacabil: „Simplu! Te oprești din 

imaginat.”. 

În fața noastră se derulează un miraj în 

care crocodilii, adică nervii colegului de 

trafic la volan, lipsa banilor pentru o 

mașină nouă, durerea de stomac care nu 

mai trece, nu numai că pândesc un 

moment oportun, dar se năpustesc 

asupra noastră înainte de a ne scufunda. 

Acest miraj poate să fie frânat prin 

mijloace mentale. E ca în cazul realității 

virtuale: poți să ieși din ea doar dacă îți 

dai ochelarii jos. Mai mult decât atât, 

părțile reale ale acestei realități virtuale, 
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pentru că ele există, pot fi frânate și ele 

prin intermediul scoaterii noastre din 

inactivitate. Să dăm astfel jos ochelarii pe 

care anumite puncte de vedere ni-i pun 

pe ochii minții. Avem într-ajutor un 

întreg neam care s-a lovit de pragul de 

sus pentru ca noi să nu mai repetăm 

niște erori ale istoriei. Ne vin ca pavăză 

eforturile pe care înaintașii le-au făcut ca 

să construiască pas cu pas un lăcaș 

național trainic. 

Purtăm pe umeri responsabilitatea 

trecutului unui întreg neam și a viitorului.  

Ne învelim în firescul florilor de pe ii și al 

mersului vremurilor, normalitate după 

care tânjim necunoscut în fiecare 

moment al vieții. Avem nevoie de 

simplitatea decenței pe care o vedem 

zugrăvită în icoane și o auzim descrisă în 

poveștile bunicilor. Ne stă în inimi dorul 

nestins de frumusețe. 

Avem la dispoziție credința pe care 

strămoșii au apărat-o uneori cu sacrificiu 

supraomenesc și pe care o simțim în 

dangătele luminii line a clopotelor 

vecerniei. Avem la dispoziție nădejdea pe 

care bătrânii satelor o păstrează în licărul 

vesel al ochilor, nădejdea bobului de 

lumină al candelei, și pe care o vedem în 

voioșia pruncilor ce vor crește întru adulți 

responsabili. Avem la îndemână 

dragostea pe care a pus-o în versuri 

Eminescu și pe care o împărtășim cu cei 

apropiați, cu vecinul mai în vârstă de pe 

scară sau cu omul care stă lângă noi în 

autobuz. 

Ne stă în față curajul de a fi noi înșine și 

de a spune lucrurilor pe nume. Avem 

datoria și totodată nevoia de a fi 

recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne 

are în grijă în orice împrejurare. Trebuie 

să avem însă forța necesară pentru jertfă, 

pentru a renunța la confortul nostru 

psihologic ca să ne preocupăm de binele 

comunității. Când mintea stă lucid în 

trezvie ca un străjer al imparțialității, 

trecând printr-un filtru al logicii tot ceea 

ce ne șuieră pe lângă urechi sau ni se 

expune vederii și când inima stă chezașă 

încrederii pe care o punem mărturie 

relației umane, când vom fi făcut binele 

cel mic, atunci poporul va dăinui peste 

veacuri. 

Și chiar de-ar fi așa de apocaliptic, avem 

încă la dispoziție sufletul românesc. Deși 

perspectiva din care ni se prezintă 

faptele s-a redus la simple puncte de 

vedere, noi avem în plină viziune un 

întreg orizont care, contrapus cu aceste 

puncte, schimbă în totalitate perspectiva 

din care putem să privim lucrurile. ■ 
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SATUL ROMÂNESC ȘI TRADIȚIILE. 

ÎNCOTRO? 

   

Satul românesc este unul dintre locurile de întâlnire a nemărginirii sufletului românesc cu 

mercantilismul traiului de zi cu zi. Deși pare că uităm asta, bazele României moderne și 

chiar contemporane au stat și stau în continuare pe ulițele prăfuite ale satelor. Mai mult 

decât atât, satele sunt adevărate vetre ale valorilor românești și depozitare active ale unor 

tradiții care, din păcate, ar putea fi lăsate pe un plan secund. 

Vatră a veșniciei 

Cultura populară românească își are 

originile în timpuri străvechi, combinând 

elemente de tradiţie preistorică, dacică, 

romană și bizantină. Din asemenea 

izvoare de inspirație ne constituim noi, 

românii, ca neam. Datorită acestor 

izvoare și desigur datorită influențelor 

sosite ulterior suntem ceea ce suntem 

astăzi.  

Satul tradițional românesc se află la 

limita dintre extincție și subzistență. Se 

Amalia Adina Purda 
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cuvine să facem o diferențiere între sat - 

ca vatră a veșniciei (în accepțiunea lui 

Lucian Blaga) și satul în accepțiunea de 

mediu rural. 

Chemarea asfaltului 

Se observă o dorință flagrantă, o dorință 

ale cărei origini se găsesc în exodul spre 

oraș: condițiile mai bune și traiul mai 

lejer se vor a fi implementate și în spațiul 

rural, mai ales în această perioadă în care 

primează comoditatea. Nu se ține seama 

că aceste „principii de oraș” odată vârâte 

în spațiul rural, devin pseudo-principii 

întrucât nu se pot adapta substratului 

specific satului. 

Teoria formelor fără fond a lui Maiorescu 

pare mai actuală ca niciodată. Vrăjiți de 

oraș ori de stilul occidental, țăranii (nu în 

sens peiorativ aici, ci în sens de oameni 

ai satului) au dorit să adopte un stil de 

viață urban, comod, unii nerealizând că 

această formă ar veni ca un strat fragil, 

superficial peste monumentalul fond 

moștenit. 

Imitația 

În spațiul cultural tradițional actual se 

observă o încâlcire a tradiției cu 

modernitatea. Din ce în ce mai mulți 

cântăreți preferă să includă în creațiile lor 

muzicare ritmuri și versuri cu specific 

tradițional (versuri de obicei în dialect). 

Reinventarea folclorului nu este un lucru 

rău, ci din contră, ajută la promovarea 

tradiției în rândurile tinerilor și așa de 

mult îndepărtați de valorile lăsate de 

strămoșii noștri. Această reinventare, 

însă, trebuie făcută cu discernământ, 

esența creației trebuie să fie tradițională, 

autentică. Dacă s-a pornit de la un 

sâmbure cu pretenție de tradiție, lucrarea 

finită va fi o mostră de pseudo-tradiție. 

De-a lungul timpului, din dorința de a 

aduce ceva nou pe planul tradiției, au 

apărut felurite creații care se vor a fi 

tradiționale. Nu se poate însă vorbi 

despre a aduce ceva nou pe planul 

tradiției, se poate vorbi fie de culegere 

de folclor (în toate formele sale: piese 

vestimentare, obiecte, creații muzicale 

ș.a.m.d.) fie de reinventare. De pildă, nu 

putem considera orice ie drept un 

exemplu de tradițional autentic, ci 

eventual un exemplu de tradițional 

reprodus. 

Înainte de a fi europeni, suntem români, 

fiind de datoria noastră să păstrăm și să 

promovăm acele caracteristici care ne 

oferă unicitate în acest spațiu european 

multicultural. Continuitatea şi unitatea în 

timp și în spaţiu a culturii populare 

românești sunt două caracteristici 

definitorii care se cuvin să dăinuie etern 

în conștiința românilor. Dacă vom 

renunța la tradițiile noastre în favoarea 

modernizării, ne vom trezi, mai devreme 

sau mai târziu, într-o existență imitativă, 

fiind la unison cu ceilalți, dar fără noi 

înșine. ■ 

Amalia Adina Purda, studentă a 

Universității „Aurel Vlaicu” Arad 
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OLDIES AND GOLDIES 

   

Frumusețea stă câteodată în lucrurile mici, în firescul la care tânjim atât de mult. Ne 

aducem cu drag aminte de frumoasele felicitări și de desenele cam stângace din școală, dar 

care ni se păreau perfecte și prin care ne dovedeam talentul și îndemânarea. Acestea nu 

erau altceva decât promisiuni pentru abilități și îndemânarea de care vom fi dat dovadă ca 

oameni adulți, cu responsabilități și probleme de rezolvat. 

Boabe de fasole și flori presate 

Îmi aduc aminte cu plăcere de 

momentele în care trebuia să mă 

pregătesc din punct de vedere logistic 

pentru următoarea oră de creativitate. 

Dacă era toamnă, căutam frunze presate 

și strângeam rumeguș de la ascuțitoare. 

Când venea iarna, trebuia să fiu 

aprovizionat cu diverse conuri de brad și 

hârtie creponată. Cum apăreau primii 

ghiocei, luam acuarelele și câte un ou 

rătăcit și începeam să pictez. Odată ce 

veneau căldurile, venea și vacanța, nu 

Nicolae Bold 
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înainte de a face un tablou din boabe de 

fasole și semințe de floarea-soarelui și de 

a lăsa între filele micului prinț o urmă 

fragilă a trecerii prin primară, care să 

spună vremurilor că am terminat și noi 

patru clase. 

Acum, nu că m-ar apuca nostalgia după 

vremuri în care eram mai mici și mai 

neexperimentați (și nu că ar fi trecut 

secole de-atunci), însă lucrurile erau chiar 

interesante la ora de abilități practice. 

Neavând materie primă la dispoziție, erai 

nevoit să cauți sau să găsești soluții 

ingenioase la probleme 

simple, ca un reflex de 

învățare la problemele ce 

vor fi venit când 

înfruntăm niște probleme 

reale, dar bazate pe 

aceleași mecanisme.  

Pe lângă lucrurile astea, 

învățătoarele mai în 

vărstă ne țineau  la curent 

cu meșteșuguri pe care 

bătrânele din sat le 

foloseau în mod curent în 

gospodăriile lor, făurind 

în același timp un tip 

special de tradiție: 

croșetatul, cusutul în 

puncte (sau muște) etc. 

Lucrurile s-au mai 

schimbat și, deși ora încă 

a rămas în programă, 

evoluția naturală a 

lucrurilor a dus la o 

modificare în primul rând a cerințelor 

profesorilor și mai apoi a lucrurilor de 

care se lovesc cei mici în viața de zi cu zi. 

Tendințele sociale și dezvoltarea 

tehnologiei au marcat și modificat 

necesitățile pe care le resimt oamenii 

zilelor noastre, astfel că structura 

activităților zilnice a suferit restructurări 

de ordin cantitativ și calitativ. Cu alte 

cuvinte, petrecem un alt fel de timp în 

alte feluri. Iar asta se reflectă și în ceea ce 

le dăm copiilor să învețe la școală. 
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Origini nesănătoase 

Probabil unul dintre realitatea care poate 

fi adus ca un argument împotriva orelor 

de abilități practice este modul în care 

aceasta a apărut în programa școlară. 

Deși bine susținut, acesta are o bază cel 

mult psihologică, aceea de refuz a unor 

activități care nu aduc amintiri prea 

plăcute la nivel colectiv și pe care 

societatea dorește să le evite, pentru 

asigurarea unui confort emoțional la 

nivel comunitar. Asta pentru că, inițial, 

orele de lucru manual ar fi apărut ca un 

prim moment de obișnuire a elevilor cu 

munca productivă, facilitându-le mai 

apoi intrarea pe piața muncii, construită 

însă pe altfel de principii decât cele pe 

care le folosim în ziua de astăzi. 

Acesta este și contraargumentul care se 

poate aduce acestei realități trecute: 

piețele economice și în special cea a 

muncii evoluează și se schimbă, trecând 

prin transformări succesive generate de 

modificări la nivelul societății. De altfel, 

odată cu modificările acestea, se 

modifică și cerințele la nivelul educației, 

acestea reflectându-se și în construirea 

programei educaționale. 

Iată ce pot face două mâini dibace! 

Craftingul sau, mai pe înțeles, lucrul 

manual au un impact deosebit asupra 

dezvoltării integrale a copiilor noștri. Pe 

lângă influența evidentă pe care aceste 

activități o au asupra abilităților de lucru 

practic, ele reușesc să dezvolte o serie 

mai largă de simțuri, mergând de la 

sensibilitatea de tip estetic, până la 

abilități de tip organizatoric, de orientare 

în spațiu, de apreciere a distanțelor și 

mărimilor și chiar de idei de 

management. Ne lovim zi de zi de lucruri 

banale, precum bătutul unui cui sau 

cusutul unui nasture, pe care le putem 

rezolva ușor cu un minim de cunoștințe 

și deprinderi practice, fără să mai 

alergăm la croitor de fiecare dată când ni 

se descoase un buton sau, mai rău, să ne 

descotorosim de lucruri perfect 

funcționale pentru că ne stă în cale vreun 

viclean șurub. Evident, lucrul practic se 

poate deprinde numai realizând lucruri 

practice, în acest domeniu tehnologia 

atingându-și deocamdată limitele. 

Lăsând deoparte capacitatea acestor 

activități pentru dezvoltarea abilităților 

tehnice, orele de abilități practice sunt 

momente de relaxare pentru cei mici, 

care au nevoie din plin de o 

deconcentrare din activitățile zilnice de 

învățare. De altfel, alternarea unor 

activități de ordin practic cu cele absolut 

necesare de teorie vine ca o necesitate 

de destresare a minții după o zi lungă de 

învățat. 

De la necesitate la meșteșug 

Pe lângă efectele benefice asupra 

trupului și minții, orele de lucru manual 

sunt adevărați vectori de transmitere a 

meșteșugurilor care se regăsesc în 

patrimoniul cultural românesc, dacă în 

cadrul acestora sunt tratate teme cu un 

caracter național. Prin intermediul 
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acestor ore, copii iau contact, fie chiar și 

la nivel informativ, cu naturalețea și 

firescul acestor îndeletniciri și, prin 

extensie, cu o întreagă lume guvernată 

de bun simț, responsabilitate și 

frumusețe. Mai mult decât atât, prin 

acest simplu contact cu un întreg cosmos 

cei mici își găsesc rădăcinile și își 

stabilizează reperele morale, spirituale și 

emoționale. 

Aceste meșteșuguri aveau odinioară un 

rol strict funcțional, dat de necesitatea 

oamenilor 

de a făuri 

diverse 

obiecte 

pentru 

gospodărie 

și casă sau 

de simțul 

estetic 

deosebit pe 

care unii 

dintre ei îl 

dețineau și 

din ale căror mâini ieșeau adevărate 

comori. Acestea au ajuns, în timp, să 

capitalizeze nu atât valoare economică, 

cât mai ales să cuprindă biruințe tainice, 

înfrângeri uitate, iubiri nemărginite și 

dorul unui neam care se  străduiește să 

nu-și uite rădăcinile. Deși sună poetic, 

acesta e un mecanism care într-adevăr 

funcționează la nivel de minte colectivă: 

suntem, chiar fără să vrem, aparținând 

unui neam cu care vibrăm în comuniune 

și a cărui zestre culturală stă în fiecare 

dintre noi. Plecând de la materie, de la 

ceea ce putem să vedem sau să atingem, 

de la iile care păstrează în ele tezaure de 

istorie până la vasele smălțuite care 

încrustează în motive simbolurile dorului, 

ajungem, mai presus de cunoaștere, la o 

conștiință a neamului, motorul cultural și 

spiritual al națiunii. 

În loc de încheiere 

Iată de ce ne este necesar un astfel de 

curs: pe 

lângă faptul 

că facilitează 

integrarea 

elevului în 

realitatea 

zilnică, prin 

faptul că îi 

dezvoltă 

abilități de 

care are 

nevoie zilnic, 

orele de 

lucru manual 

îl ajută să mențină conexiunea cu o 

istorie a neamului, printr-un lucru destul 

de simplu: contactul cu meșteșugurile 

care definesc acest neam. Și, deși poate 

părea retrograd sau departe de realitate, 

acest contact are implicații serioase 

asupra consolidării unei conștiințe 

sănătoase, bazate pe generații de 

experiență și pe cultivarea unei culturi a 

neamului, a frumosului și nu în ultimul 

rând a rădăcinilor. ■ 
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Nevoia de unificare a primelor modele, retoric şi argumentativ, ale identităţii de sine 

româneşti, aflate în contradicţie, a fost manifestată acut la începutul secolului XX şi în 

special după Marea Unire din 1918. Sinteza necontradictorie a celor două modele a fost 

realizată în interiorul unui al treilea model pe care l-am putea denumi ,,modelul 

specificităţii româneşti”. 

Noul model al ,,conştiinţei de sine colective”  a gravitat în jurul ideii naţiunii de cultură a 

fost elaborat și implementat în primele decenii ale secolului al XX-lea  de către psihologul 

și filozoful Constantin Rădulescu-Motru. Acest model este diferit față de predecesoarele 

sale: primul model al identităţii româneşti era sub semnul Binelui, în timp ce al doilea 

făcea parte din Adevăr devenind o constantă centrală. 

 

Noțiuni introductive Pentru modelul specificităţii româneşti 

valoarea cardinală o constituie Destinul 

cu dublă semnificație:  aceea de popor 

Adela Redeș 
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aşezat „pe muchia ce desparte trei 

civilizaţii deosebite: cea slavă, cea 

asiatică, cea occidentală” (Eminescu), 

popor care şi-a păstrat identitatea prin 

credinţă şi cultură folclorică, „... românii 

au cunoscut adversităţi istorice în care 

erau primejduite fie credinţa 

strămoşească, fie însăşi fiinţa neamului 

iar în ciuda pierderilor de substanţă pe 

care le-au adus, au fost, totuşi, 

binefăcătoare pentru că au călit 

caracterul naţional și au grăbit procesul 

de luare la cunoştinţă a propriului destin 

istoric”
1
 şi, pe de altă parte, destinul 

semnifică afirmarea românităţii, prin 

creaţie şi cultură, în eternitate.  

Sensul vieţii și datoria fiecărui om este 

creaţia. Naţionalismul nu poate face nici 

el excepţie, creaţia şi, deci, eternitatea 

sunt axele şi premisele sale. Există o sete 

de eternitate în fiecare om, sete pentru 

neamul şi ţara lui, iar problema identităţii 

româneşti este abordată frontal şi pe 

cont propriu, fiind implicată în mod 

nemijlocit şi filosofia.  

„Poporul român nu are nevoie să fie 

susţinut prin argumentări ca să-şi 

cucerească un loc sub soare; el îşi 

cucereşte acest loc prin desfăşurarea 

propriilor sale energii; el îşi are vocaţia în 

ursita lumii”
2
. Practic, nu există filosof 

român care să nu se simtă motivat să 

abordeze, pe cont propriu, deosebirile 

dintre cultură și civilizaţie
3
.  

Pentru ceea ce noi desemnăm prin 

modelul specificităţii româneşti, cultura şi 

civilizaţia sunt înţelese în maniera în care 

le definea M. Eliade prin deceniul al IlI-

lea: „Cultura nu e decât valorificarea 

experienţelor sufleteşti și organizarea lor 

independent de celelalte valori 

(economice, politice d. ex.). O cultură este 

un univers spiritual viu, izvorât din 

experienţe, din viaţa lăuntrică; iar viaţa 

lăuntrică fiind întotdeauna o sinteză 

printre ai cărei reactivi nu trebuie să 

uităm conţinutul etnic - cultura va fi 

întotdeauna colorată etnic şi nuanţată 

individual. Civilizaţia se transmite unui 

număr infinit de generaţii și poate trece 

hotarele”
4
. 

Rădulescu-Motru procedează în manieră 

kantiană și recurgând la datele 

psihologiei vremii sale în mediul căreia el 

se formase și afirma „cultura există 

numai întru atât întru cât este actuală în 

sufletul omenesc. Substratul ei nu stă de 

sine în afară de manifestările sufletești 

care se arată, ci cultura consistă tocmai în 

aceste manifestări”. 

Întru sine 

Cultura există numai prin manifestările ei 

actuale, ca rezultantă a „dispoziţiilor 

sufleteşti”. În absenţa funcţionării 

dispoziţiilor sufletești nu putem vorbi 

despre un în sine al culturii. Astăzi, 

cultura este modul uman de a fi, iar acest 

mod nu există în sine, în absenţa 

manifestărilor sale actualizate. Este 

precum inima în organism. Ea este inimă 

în măsura în care pompează sângele din 



35 

 
 care ea însăşi se hrăneşte. Încetând 

funcţia, încetează și modul ei de a fi.  

Cultura nu rezidă în obiecte externe și 

materiale pe care le avem în faţa noastră, 

ci în forţa internă care le-a produs pe 

acestea. Bunurile culturale sunt însăşi 

dispoziţiunile actuale ale sufletului unei 

generaţiuni
5
. Unitatea de cultură este 

semnul distinctiv al societăţii forte
6
. 

Noul model identitar, numit iniţial 

„curentul de autohtonizare a culturii 

române”, coincidea în conştiinţa de sine a 

elitei noastre intelectuale cu întemeierea 

unei culturi savante româneşti clădită pe 

ceea ce Maiorescu numea “fundamentul 

dinlăuntru”. 

Abordări filosofice în istoria modernă 

Folosind o expresie fericită a lui Tudor 

Vianu din perioada când preda cursul de 

Filosofia culturii, în 1944, cultura română 

în perioada de după 1918 se adapta 

raţional la propria sa logică. „Cultura 

română se găseşte într-un proces de 

adaptare la propria sa logică internă. 

Cultura română a început să se cugete pe 

sine, să se interogheze asupra ei și a 

ţintelor ei. Toţi gânditorii de seamă și-au 

pus această problemă”
7
. 

Subliniem că şi pentru acest model 

identitar, cultura occidentală rămâne 

cadru de referinţă, dar nu în vederea 

imitaţiei, ci a imboldului pentru creaţie 

proprie în consonanţă cu firea noastră 

proprie, cu fondul nostru popular. 

Specificitatea românească nu este un 
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corelativ al culturii europene, ci al culturii 

în general ca mod de a fi al omului în 

lume. 

Practic, nu există filosof român care să nu 

se simtă motivat să abordeze, pe cont 

propriu, deosebirile dintre cultură și 

civilizaţie.
8
 Pentru ceea ce noi desemnăm 

prin modelul specificităţii româneşti, 

cultura şi civilizaţia sunt înţelese în 

maniera în care le definea M. Eliade prin 

deceniul al IlI-lea: „Cultura nu e decât 

valorifi

carea 

experi

enţelor 

suflete

şti și 

organi

zarea 

lor 

indepe

ndent 

de 

celelal

te 

valori”

. 

 O cultură este un univers spiritual viu, 

izvorât din experienţe, din viaţa lăuntrică; 

iar viaţa lăuntrică fiind întotdeauna o 

sinteză printre ai cărei reactivi nu trebuie 

să uităm conţinutul etnic - cultura va fi 

întotdeauna colorată etnic şi nuanţată 

individual. Civilizaţia se transmite unui 

număr infinit de generaţii și poate trece 

hotarele
9
. 

Noul model al conştiinţei de sine 

colective elaborat în primele decenii ale 

secolului al XX-lea investiga felul de a fi 

al românilor cu mijloacele specifice 

filosofării, o intervenţie teoretică 

necesară, a cărei iniţiativă îi aparţine lui 

Constantin Rădulescu-Motru. Lipsa 

acestui context, va ingreuna înţelegerea  

filosofiei românești din prima jumătate a 

secolului al XX-lea,  atât de preocupată 

de scrutarea identităţii româneşti și de 

deter

minar

ea 

propri

ului 

culturii 

noastr

e. 

Cu 

toate 

că 

Rădul

escu-

Motru 

nu 

foloseşte termenul de specific cultural, ci 

pe cel de “fond sufletesc”, “fiinţa culturii”, 

“unitate sufletească”, putem spune că 

înţelesurile lui de mai târziu sunt 

anticipate în mare măsură.  

„Civilizaţiunea este o haină pentru corp; 

cultura este deprindere săpată în suflet”
10

. 

De altfel, ceea ce numim noi prin 

expresia „modelul specificităţii româneşti” 

este o idealizare metodologică prin 

intermediul căreia încercăm să ordonăm 
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zbaterile a trei generaţii culturale – 

„generaţia eroică” (generaţia de 

intelectuali care au înfăptuit Unirea şi 

care i-au supravieţuit intelectual 

Rădulescu-Motru, N. Iorga, Xenopol, 

Pârvan), „generaţia constructivă” 

(generaţia care a susţinut intelectual 

instituţiile de cultură consolidate sau 

create după Unire -, S. Mehedinţi, D. 

Gusti, I. Petrovici, L. Blaga, D.D.Roşca, M. 

Florian, Nae Ionescu s. a.) şi „tânăra 

generaţie” (M. Eliade, C. Noica, E. Cioran, 

M. Vulcănescu ş. a.) - generaţii care 

valorizează intelectual, de pe o poziţie 

românească, realizarea idealului naţional 

de unitate și unicitate statală. 

Procesul continuă 

Locul idealului naţional, spunea 

Rădulescu Motru, l-a luat idealul cultural 

şi de destin al românilor. Aceste trei 

generaţii, atât de diferite între ele, 

împărtăşeau în comun acelaşi ideal pe 

care N. Iorga l-a rostit sub forma unui 

imperativ categoric: „O nouă etapă de 

cultură trebuie să înceapă pentru noi. 

Trebuie, sau astfel, vom muri! Şi e păcat, 

căci rândurile lungi de strămoşi cinstiţi ni 

stau în urmă şi n-avem dreptul să ne 

înstrăinăm copii”
11

. ■ 
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ULIȚELE POVEȘTILOR 

   

 

România e țara în care m-am născut, 

trăiesc, învăț, mă dezvolt. Nu e nimic ieșit 

din comun, nimic care să iasă în evidență, 

un om cu familie, rude, prieteni, bunici.  

Fiindcă am amintit de bunici, vacanțele la 

țară erau cele mai reușite. Îmi amintesc 

de anumite sărbători cum mergeam cu 

bunica la biserică, iar oamenii erau 

adunați cu coșuri care mai de care mai 

pline de bunătăți, gata să fie împărțite 

după slujbă, mai ales copiilor care 

așteptau acest moment. Ulițele erau 

pline de zumzăiri de copii, bucuroși că au 

venit acasă cu desaga plină. Bunica avea 

multe povestiri frumoase despre 

obiceiurile din împrejurimile locului care 

ne captau atenția de îndată. 

Un singur lucru știu, că la sat mai exită 

prea puțini oameni care să ducă tradițiile 

mai departe. Nu se mai zăresc copii, 

tineri, doar oameni de-ai locului, trecuți 

prin ani grei și prea împovărați de 

bătrânețe. Cui să mai spună ei povești 

din trecut desprinse parcă din altă lume, 

cine sa îi mai asculte, pe cine să mai 

învețe? ■ 

  

Alina Bold 
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SUFLETUL ROMÂNESC ȘI OMUL FRUMOS 

Omul frumos 

A vorbi despre Omul Frumos în contextul 

în care trăim, într-o lume mutilată, a 

omului urât, intr-o lume schilodită, într-o 

lume confuză, pe care, iată, o gustăm din 

plin, ce provocare extraordinară! Lumea 

de azi se găsește într-un continuu proces 

de urâțire. În noul imperiu al urâtului, 

frumosul este doar o amintire, care abia 

mai murmură sub marșul triumfal al unei 

lumi schilodite, aflată în plină ofensivă. 

Omul Frumos este ultimul strigăt de 

salvare, este ultima redută a umanității, 

în lupta cu oceanul de neomenesc care 

vine. Omul Frumos este ultimul suspin 

hristic pentru o lume aflată în cădere 

definitivă. 

De fapt, lucrul cel mai important, în 

epoca pe care o trăim, este să avem 

capacitatea să recunoaștem Omul 

Frumos. 

Icoana neamului 

Acum câțiva ani mă duceam în America 

și avionul s-a oprit pentru o escală în 

Timișoara. Iar de acolo s-a urcat în 

Boeing-ul modern un sat întreg de babe, 

îmbracate în negru, ca dintr-un film de 

Kakoyanis, înfofolite, legate, grase, cu 

papornițe, de parcă mergeau cu rata. În 

sinea mea, am gândit stânjenit că așa se 

strică imaginea Romaniei în lume. Pe 

vremea aceea credeam că imaginea e 

importantă, nu România. 
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După ce am trecut Atlanticul și ne 

apropiam de destinație, cu o oră înainte, 

ni s-a dat să completăm niște formulare, 

destul de agresive, care te anchetau în 

toate dimensiunile tale de călător. Am 

avut sentimentul că tot avionul dădea 

teză la limba română. În starea aceasta 

de examen, m-am pomenit cu vreo cinci 

băbuțe lângă mine, care mi-au spus 

cinstit: „Scrie-ne și nouă, maică, aici, ca 

noi nu știm nimic!" Și astfel, eu le 

întrebam din chestionar și ele imi 

răspundeau din inimă: 

- Când te-ai nascut, mamă? 

- 1877. 

- Câți copii ai? 

- 11. 

Și-așa mi-am dat seama că stăteam de 

vorbă cu Independența României. A 

început să se clatine avionul. Avionul se 

clătina și la toți ne-a fost frică, inclusiv 

mie, ăsta cu imaginea României în lume. 

Mi-am pus centura, stewardesele au 

plecat și ele speriate. Babele, în schimb, 

stăteau lângă mine și se sprijineau de 

partea de sus, ca și cum ar fi mers cu 

rata. Zic: 

- Maică, stai jos, ca a început furtuna. E 

pericol să ne prăbusim. Nu ți-e frică? 

- Lasă, mamă, răspunde băbuța, mi-am 

făcut o cruce, la Dumnezeu nu insiști. 

Ajunge. 

În siguranța ei stăteau două mii de ani de 

creștinism. Iar eu, pe lângă băbuță, eram 

un puric. Eu eram imaginea de azi a 

României în lume, iar ea era icoana 

neamului din totdeauna. Băbuța m-a 

reîncreștinat într-o fracțiune de secundă 

și, astfel, am văzut din nou Omul Frumos. 

Perspective 

Și eu și mitocanul privim la poporul 

român. Pentru mine, poporul român este, 

ca și pentru Petre Tuțea: Excelsior! Pentru 

mitocan, este o manea dată la maxim, la 

adăpostul căreia poate să fure în liniște. 

Și victima din închisorile comuniste și 

călăul se uită la memoria recentă a 

neamului. Primul își vede rana neînchisă, 

celălalt, pensia halucinant de mare, ca o 

răsplată a criminalității lui. 

Pentru mine România e Grădina Maicii 

Domnului, pentru intelectualul româno-

european, dedulcit la noile privilegii 

comunitare, România este o gradină de 

vară, de unde el, anesteziat de sprit, nu 

mai simte durerile țării, ci numai 

confortul scaunului și, evident, plăcerea 

chefului cetățeanului de rând, ridicată la 

rangul de statut ontologic. Acestui 

gânditor „identitar" numai între 

frontierele confortului său, dacă îi spui ce 

a zis Eminescu: „Crist a învins cu litera de 

aur a adevărului și a iubirei, Ștefan, cu 

spada cea de flăcări a dreptului. Unul a 

fost libertatea, celălalt apărătorul 

evanghelului ei", va răspunde cu 

suficiență dâmbovițeană, considerându-

se un fluviu al cunoașterii, precum și cu 
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reflexul formatat la bursele din 

străinatate, etichetând cu lejeritate 

mărturisirea ca fiind un reziduu de 

gândire patetic ortodoxă și naționalistă. 

Și eu și el privim România. Eu din rana 

nevindecată a lui Eminescu, iar el, 

bălăcindu-se în apa călduță a noului 

internaționalism. 

Omul Frumos 

În mitologia indiană, găsim un pasaj în 

care se vorbește de ideea de jertfă ca act 

necesar pentru trezirea umanității. Unul 

dintre zeii rivali vrea 

să-l omoare pe 

Krishna și trimite spre 

el o săgeată. „O, tu, 

Krishna, Stăpân al 

lumii, săgeata ucigașă 

vine spre tine! 

Oprește-o, Stăpâne, 

că tu poți opri totul, 

tu poți opri și timpul.” 

„Nu, n-am s-o 

opresc”, răspunde 

Krishna. „Las-o să-mi patrundă în carne, 

căci, numai sângerând, lumea va 

înțelege.” 

La fel ca și Krishna, Fiul Omului știa 

dinainte că va fi trădat și ucis. Chiar îi 

spune lui Iuda: prietene, ceea ce vrei să 

faci, fă mai curând. De unde această 

nerăbdare paradoxală în fața morții? „În 

noaptea în care a fost vândut, mai vârtos 

însuși pe sine s-a dat pentru viața lumii." 

Și El, ca și Krishna, putea să oprească 

timpul. Hristos nu numai că nu-l oprește, 

dar îl accelerează. Dar Hristos face ceva 

în plus, ceea ce niciodată un iluminat al 

lumii sau zeu nu a făcut. Se duce într-o 

grădină, numită Ghetsimani, și se roagă 

plângând, adică își manifestă 

„omenitatea”, cum ar spune Grigore 

Palama. Nu frica, ci suspinul ființei în fața 

morții. Părintele Meu, de este cu putință, 

treacă de la Mine paharul acesta, însă nu 

precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești. 

(Mt 26, 29). 

Pe Krishna îl admirăm 

ca pe un zeu, dar Iisus 

ne cutremură. În 

Krishna nu ne 

recunoaștem, dar în 

Hristos, da. Omenirea 

întreagă este prinsă în 

lacrima lui. De două 

mii de ani ne 

închinăm la lacrima 

aceasta. Dar, tot 

acolo, în grădina 

Ghetsimani, El își depășește „omenitatea” 

și ne dă floarea creștină a mântuirii. În 

plin plâns i se dă să ne dăruiască această 

minune: "Facă-se voia ta, Doamne!" De 

atunci, noi, creștinii, suntem lacrima Lui 

pe obrazul lumii. El în Ghetsimani a plâns 

și s-a rugat ca să fim împreună. Aceasta 

este frumusețea lui Hristos, Omul 

Frumos. ■ 

Fragmente preluate din cartea „Omul 

Frumos”, autor Dan Puric 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri acreditate MEN 

ABILITAREA CORPULUI DE 

PROFESORI METODIȘTI PENTRU 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 Acreditat MEN, OM 3905/18.07.2014  
 Acreditat MEN, OM 5990/16.12.2015 

 
10 credite profesionale transferabile 

 

 
25 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
40 de ore 

 

 
90 de ore 

 

EDUCAȚIE NONFORMALĂ 

PENTRU O ȘCOALĂ ALTFEL 

 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN 

VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT 

DE CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 Acreditat MEN, OM 6217/23.12.2016  
 Acreditat MEN, OM 3136/25.01.2017 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

 
15 credite profesionale transferabile 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 

 

Personal didactic – cadre didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu studii 

superioare 

 
60 de ore 

 

 
60 de ore 
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OFERTA DE FORMARE A ASOCIAȚIEI PROEURO-CONS 

Cursuri autorizate ANC 

FORMATOR 

 EXPERT ACCESARE FONDURI 

STRUCTURALE ȘI DE 

COEZIUNE EUROPENE 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242401, RNFFPA nr. 

297 / 28 / 09.15.2014 

 

 

Cod COR – 242213, RNFFPA nr. 

284 / 28 / 18.10.2013 

 

Cadre didactice din preuniversitar care au 

studii superioare și care doresc să își certifice 

o carieră în domeniul formării 

 

 

Persoane cu studii superioare, care scriu și 

implementează proiecte cu finanțare 

europeană sau care își doresc o carieră în 

domeniu 

 
30 de ore 

 

 
56 de ore 

 

MANAGER 

PROIECT 

 
ENGLEZĂ CONVERSAȚIONALĂ 

 
Autorizat ANC 

 

 
Autorizat ANC 

 

Cod COR – 242101, RNFFPA nr. 

349 / 28 / 12.11.2014 

 

 
RNFFPA nr. 390 / 28 / 13.07.2015 

 

Persoane cu studii superioare, care participă 

la licitații sau care lucrează / sunt 

interesate să lucreze în Managementul 

Proiectelor 

 

 

Persoane care doresc să aprofundeze 

abilitățile de comunicare în 

limba engleză 

 
120 de ore 

 

 
150 de ore 
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