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D ESPRE CUM AM RENUN}AT LA TREI C|R}I

{I AM SCRIS, CU CHIU CU VAI, UNA

Un manual obi[nuit de etnologie, asta aveam în cap cînd am început. Îi aveam `n vedere
pe elevii [i studen]ii de[tep]i care vor s\ [tie ceva despre sat [i ]\ran. Prima formul\ de manual la
care m-am gîndit trebuia s\ aib\ [taif academic, se voia un rezumat al conceptelor, teoriilor [i
problemelor etnologice, un fel de „basic“ al domeniului, pe care îl cite[ti încet [i la care te întorci.
Am abandonat proiectul repede. Mi-am zis: are cine s\ scrie a[a ceva, eu s`nt un om de galerie.
Opusul unui text academic este cartea pe în\elesul oricui. I-am dat cîteva tîrcoale [i am abandonat.
Falsific\! Nu pot s\ scriu clar despre lucruri care nu sunt clare, s\ declar c\ este a`a atunci cînd a[
spune: mi se pare, a`a cred. A treia variant\ mi-a picat din cer. Plute[te în aer o carte care s\ descrie
cum s-a constituit patrimoniul culturii tradi]ionale [i viziunea na]ional pedagogic\ pe care fiecare
epoc\ a proiectat-o asupra lui. Cu cît\ febrilitate a[ fi dat iama în prejudec\]i [i poncife, cum a[ fi
scuturat de molii valorile vitrinizate [i formolizate! Destul de repede mi-am dat seama c\ nu voi
scrie eu aceast\ carte, este atît de u[or s\ arunci o dat\ cu apa de scald\ [i copilul. D\rîmi [i pe locul
r\mas gol vine chifteaua de la McDonald’s.



De altfel, pe m\sur\ ce timpul trecea, am descoperit c\ elevilor [i studen]ilor de[tep]i
nu-mi vine s\ le comunic decît îndoielile, mir\rile [i c\ut\rile mele. A[a s-a n\scut Talme` balme`.

Faptul c\ am utilizat texte [i fragmente de texte publicate prin ziare [i reviste în ultimii
zece ani, mai precis România liber[, revista 22, Dilema, Secolul XX, Cotidianul, Avantaje, n-a
venit din comoditate, [i din vanitate cu atît mai pu]in. Op]iunea pe care am f\cut-o a fost dictat\
de respectul pe care îl port peticului. M\ tulbur\ s\ v\d cum din petice se compune un întreg.
Exist\, cred, o memorie a peticului pe care el o actualizeaz\ ori de cîte ori îl folose[ti, un fel de
ereditate semantic\. În cazul particular al articolelor la care am recurs [tiu precis c\ ele au pretins o
mobilizare mai mare decît o cere scrierea cîtorva pagini obi[nuite. Este motivul pentru care
consider c\ aceste texte sunt „puternice“. Ele au fost scrise uneori cu furie, alteori cu sufletul la
gur\. Nu po]i inventa aceste st\ri care fac parte acum din memoria peticelor [i compun un capital
pe care inten]ionez s\ mizez. 

În mod concret am procedat în felul urm\tor, din cutia în care le p\strez am selectat cîteva
zeci de articole. Pe unele le-am extins, pe altele le-am redus, am t\iat cu foarfecii, am lipit cu UHU,
am adnotat pe ici, pe colo [i am creat un montaj care nu poate fi definit. Cum s-ar zice, am mers la
plezneal\, dup\ metoda batistei aruncate înainte, cum am v\zut în filmul „C\l\uza“. Eram
convins\ c\ nimic nu conteaz\ anume [i c\, la urma urmelor, jocul cu petice este un pretext pentru
a face s\ treac\ un mod de a judeca lumea.

Dar gre[e[te cine î[i închipuie c\ Talme` balme` este o carte inocent\! Declar c\ am
f\cut-o într-un scop destabilizator. Drumul spre o alt[ etnologie poate s\ plece de oriunde, prin
urmare [i din dezordinea în care, deliberat, m\ plasez. Sper s\ v\ incit [i s\ v\ enervez destul.
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Unii zic c\ omul nemul]umit de sine s\ se fac\ psiholog. Cel nemul]umit de societate s\ ia
calea sociologiei. Iar dac\ se întîmpl\ s\ fii în dezacord [i cu tine [i cu societatea, nu mai pierde
timpul c\utînd, e[ti bun de etnologie. În ce m\ prive[te consider c\ nemul]umirea e neziditoare.
Caut o etnologie vindec\toare [i senin\ ca un surîs.



A FI SAU A NU FI ETNOLOG!?

Cînd a luat cuno[tin]\ de op]iunea mea profesional\, tata a suferit enorm. A fost ca [i cum
ar fi descoperit c\ am p\duchi. Venea acas\ [i spunea, b\iatul lui cutare e la Academia Comercial\,
ai \luilalt termin\ medicina [i farmacia, numai tu faci folclor! Reac]ia era întemeiat\. În anii ’70,
cînd ziceai cuiva c\ e[ti folclorist, te m\sura din ochi s\ vad\ dac\ joci sîrba sau cîn]i muzic\
popular\. Tu te sileai s\ explici c\ folcloristica presupune s\ cercetezi cîntecele, basmele,
simbolurile [i a[a mai departe, iar în ochii interlocutorului se citea c\ nu l-ai convins. În vremea din
urm\ situa]ia s-a înr\ut\]it, pu]ini mai sunt cei care-[i zic folclori[ti. Printr-un consens tacit,
disciplinele umaniste au decis c\ folcloristica este o perspectiv\ dep\[it\. Gre[it!!! Munca
folcloristului nu o face nimeni. Din p\cate îns\ nu mai ai cui s-o spui. Mi[carea anti-folcloristic\ a
cî[tigat. De vreo dou\ decenii d\ mai bine s\ spui c\ e[ti etnolog [i mai bine înc\ este s\ pretinzi
c\ faci antropologie cultural\. Op]iunea mea este alta, prefer s\ m\ consider scriitoare, una
preocupat\ în mod natural de problemele care intr\ în domeniul etnologiei. 

Din experien]a folcloristic\ m-am ales cu o obsesie, stau ce stau [i m\ întreb, ce este
folclorul? Ca s\ discut pe aceast\ tem\ g\sesc greu un interlocutor, folclori[tii cred c\ [tiu, iar omul
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comun spune c\ nu-l intereseaz\, c\ i se face grea]\ cînd aude muzic\ popular\ [i îl ia cu frison dac\
trece pragul unui magazin de artizanat. Ce s\-i zic? Omul are dreptate, reac]ia lui de respingere este
ceva s\n\tos. Pe de alt\ parte gre[e[te profund confundînd folclorul cu aceste surogate, iar cînd are
norocul s\ întîlneasc\ fenomene nepervertite, absen]a unor cuno[tin]e elementare de etnologie îl
împiedic\ s\ cuprind\ adev\ratele lor dimensiuni. 

Pentru un or\[ean, satul este o carte ]inut\ pe dos [i pentru un ]\ran ora[ul se compune din
fantasme. Po]i s\ locuie[ti într-un sat sau într-un ora[, s\ le „folose[ti“, f\r\ s\ [tii ce faci.
Folcloristica [i etnologia s-au n\scut tocmai din dorin]a de a-l în]elege pe cel[lalt. Dac\ te iei dup\
istorici, drumul a fost lung. Amîn discu]ia care prive[te obsesia mea [i rezum istoria celor dou\
discipline, folcloristica [i etnologia, care au fost una la început.

Sunt aproape sigur\ c\ aud gîndurile unor cititori care î[i exprim\ nemul]umirea: prea
mult\ istorie, de ce s\ ne întoarcem înapoi, n-avem timp! Ar trebui s\ le dau un r\spuns, dar, vorba
lor, n-am timp. M\ mul]umesc s\ zic c\ exist\ un farmec al începutului la care nu vreau s\ renun].
Prin urmare, cititorii nemul]umi]i s\ sar\ cîteva pagini, iar eu m\ voi sili s\ spun lucrurile cît mai pe
scurt.



ISTORIE PÎN| LA GENUNCHIUL BROA{TEI

Scrierile despre cel[lalt – zeul sau str\inul – sunt foarte vechi. Sumer? Egipt? Acolo unde
au fost scrise primele mitologii [i cronici. „Folcloristica“ timpurie consemneaz\ mituri, descîntece,
imnuri, [i „etnologia“, sub imperiul mir\rii [i din gust pentru exotic, îi descrie pe ceilal\i. Noteaz\
ce m\nînc\, în ce fel se îmbrac\, unde locuiesc, c\ror zei se închin\. Mai mira]i decît to]i par s\ fi
fost grecii, pe care barbarii îi irit\, îi incit\, îi pun pe scris. Prin aventura lui Alexandru Macedon ei
descoper\ Orientul, care va constitui pentru europeni mult\ vreme exotismul absolut. Timpul
trece...

În primul mileniu al erei noastre un etnolog ar fi avut ce s\ fac\ în Europa r\v\[it\ de
migratori, dar scrierile nu ating anvergura fenomenului. Norocul etnologiei se deschide abia la
sfîr[itul secolului al XVI-lea o dat\ cu descoperirea Americii. În anul 1512, [apte indieni americani,
cu arme [i bagaje, sunt adu[i în Europa. Mirare mare! Indienii mor. Începe epoca jurnalelor de
c\l\torie. De peste ocean sînt aduse probe materiale care apar]in altor culturi. Se nasc cabinetele
regale de curiozit\]i. În scurt timp cabinetele de curiozit\]i p\trund [i în palatele aristocra]ilor. Am
v\zut, în 1991, la Paris, o expozi]ie care reconstituia un astfel de cabinet. Reproduc din memorie ce
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se afla într-o vitrin\: un papirus egiptean, o amulet\ de nu [tiu unde, o scoic\, o piatr\ verde
lucioas\, un craniu de om, unul de [arpe, un dinte mare, un Buda mic, o cutie plin\ cu bobi]e
cafenii, ni[te pene jumulite, o iconi]\, un colier de m\rgele vechi... E greu de spus în ce fel se
compuneau cabinetele din obiecte curioase. Ar trebui mai întîi s\ în]elegem ce putea fi curios
pentru aristocratul european din secolele XVI-XVII. De[i colec]iile erau concepute pentru pl\cerea
proprietarului, o parte din aceast\ pl\cere consta din a le ar\ta [i altora. Dac\ nu cumva s-a n\scut
în Antichitate, a[a cum pretind unii istorici, cabinetele de curiozit\]i au fost prima form\ de muzeu. 

Secolul al XVIII-lea începe s\ dea explica]ii unor nedumeriri formulate cu mult înainte,
oamenii vor s\ [tie pentru ce pielea negrilor este neagr\, de ce exist\ obiceiuri atît de diferite... Se
contureaz\ astfel un curent comparativist, sunt cerceta]i „s\lbaticii“ americani în leg\tur\ cu
oamenii Europei vechi. Voltaire descoper\ „s\lbatecul“ european, adic\ pe ]\ran, pe care îl
consider\ inferior „s\lbaticului“ îndep\rtat. Mai mult decît atît, este primul care are cutezan]a de a
pune sub semnul egalit\]ii culturile Europei [i cele ale Asiei. Timpul trece...

Etnologia continu\ s\ dea r\spunsuri la întreb\ri dificile. De unde vine cultura? R\spuns:
cultura vine de sus. Nu chiar din cer, este creat\ în lumea elitelor, iar poporul se „hr\ne[te“ cu
f\rîmituri. Simplificînd [i vulgarizînd, aceasta este teoria bunurilor culturale dec[zute. Se acumuleaz\
mult material etnologic. Misionarii [i exploratorii se întorc cu jurnale de c\l\torii. Au retina
proasp\t\ [i o enorm\ capacitate de a se mira. Scrierile lor sunt [i ast\zi o min\ de aur.

În anul 1735, Charles Linné clasific\ specia uman\ în [ase tipuri: omul s\lbatec, omul
american, omul asiatic, omul european, omul african [i teratologia, unde figureaz\ mon[trii,
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devian]ii, pigmeii, oamenii lupi [i oamenii cu coad\... S\ clasifice alte viet\]i îi era lui Linné mai
u[or. 

La sfîr[itul secolului al XVIII-lea, chiar la sfîr[it, apar acei termeni care se afl\ [i ast\zi în
concuren]\: etnografie, etnologie [i antropologie. În 1798, Kant scrie o carte despre unitatea corp-suflet
pe care o nume[te Antropologie în.... Tot în acest secol încep s\ se pun\ probleme metodologice.
Se inventeaz\ chestionarul. Louis François Jauffret fondeaz\ Société des Observateurs de l’Homme,
fiind primul care impune în mod oficial înv\]\mîntul etnologic. Tot el public\ în 1803 un memoriu
referitor la înfiin]area unui muzeu de antropologie. Revolu]ia francez\ deschisese deja por]ile
Louvre-ului pentru popor. Începe era muzeelor. V-a]i plictisit? Mai e pu]in.

În a doua jum\tate a secolului al XIX-lea etnologia începe s\ disting\ etnologii de cabinet
de cei care fac teren. Timpul trece iar. Se scrie enorm [i în multe feluri. O teorie înlocuie[te alt\
teorie: evolu]ionismul, difuzionismul, animismul, simbolismul mitic, morfologismul,
func]ionalismul, structuralismul, semiotica [i ce se mai poart\ în zilele noastre. Spuneam unor
studen]i la un curs c\ nu le voi explica deloc ceea ce au reprezentat aceste curente teoretice. Îmi
men]in p\rerea [i nu voi scrie despre ele nimic. Trei propozi]ii dezvoltate despre animism, de pild\,
constituie calea cea mai sigur\ de a crea semidoc]i. Dac\ te intereseaz\ s\ [tii, te ui]i într-o
enciclopedie, cau]i o carte [i cite[ti. Dar am luat o carte, pe cea de fa]\, îmi pute]i spune! Este locul
s\ precizez c\ rolul acestei c[r\i nu este s[ informeze, ci s[ sensibilizeze fa\[ de problemele etnologiei. De
altfel, cred c\ oamenii trebuie s\ afle c\ fac etnologie f\r\ s\ [tie. St\ în firea omului s\ fie etnolog.
Este suficient s\-i dirijezi pu]in aten]ia [i apoi s\-l la[i liber. Teoriile n-ar trebui s\ ias\ din teritoriile
locuite de speciali[ti. Pe omul de cultur\ comun îl smintesc sau îl încurc\. Profitul acestuia de pe
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urma etnologiei trebuie s\ fie în primul rînd de ordin practic. Altfel tr\ie[ti [tiind c\ e[ti o variant\
cultural\ într-o lume de variante [i c\ interesul t\u natural fa]\ de cei care nu sunt ca tine este ceva
firesc, deloc vulgar. S\ ne închipuim c\ toate [tiin]ele s-ar afla într-un far. Fiec\reia îi revine o
ferestruic\ prin care se poate privi lumea. Ceea ce vezi prin fereastra etnologiei te ajut\ s\ te împaci
cu oamenii. Perspectiva etnologului este accesibil\ oricui. 

Revin la istorie pentru a rezuma aventura folcloristicii. Spuneam c\ din Antichitate scribii
[i scriitorii au notat ceea ce s-a numit mult mai tîrziu folclor. Termenul este folosit pentru prima
dat\ în 1846 de William John Thoms. Folcloristica se afirmase îns\ din secolul al XVIII-lea. Sunt
cunoscute tuturor numele lui Herder [i al fra]ilor Grimm. Folclori[tii culeg cîntecele, basmele,
credin]ele, obiceiurile, dansurile [i melodiile „poporului“. Timpul trece [i pentru folcloristic\.
Tehnica vine în ajutorul disciplinei. Înregistrarea sonor\, fotografia [i filmul fac minuni. Ele
intervin într-un moment dominat de ideea c\ folclorul moare. Un american declar\ c\ moartea
folclorului este `i ea folclor. Teoriile devin cu mult mai importante decît materialul de teren. La
sfîr[itul secolului XX s\ publici o culegere de folclor este ceva cu care nu faci carier\. Întor[i cu
capul spre trecutul cît mai îndep\rtat, cei mai mul]i folclori[ti analizeaz\, interpreteaz\,
tipologizeaz\ utilizînd acelea[i surse bibliografice vechi [i propriul lor teren. Ca urmare, folcloristul
viitorului, dac\ el va exista, va fi în situa]ia paradoxal\ de a tr\i tot din osînz\ veche, se va referi la
folclorul anilor 1900 [i nu la cel al anilor 1990, pentru c\ acesta din urm\ va lipsi din c\r]i. 

Repet, la sfîr[itul secolului XX conteaz\ teoriile, metodele, conceptele, demonstra]iile.
Merit\ s\ consemnez termenii care au numit în mai pu]in de dou\ secole etnologia [i folclorul:
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antropologie, antropopsihologie, demosofie, demo-tehnografie, demologie, exologie, endologie, heterologie,
laografie, saber popular, scienza demica, Völkerkunde, Volkskunde...

Monopolul pe care îl de]ine folcloristica asupra textului este evident, fie c\ este vorba de
literatur\, muzic\ sau dans. De aceea, între numeroasele probleme teoretice ale folcloristicii, unele
reglementeaz\ felul cum trebuie s\ fie consemnat [i publicat textul. Au existat diverse moduri, mai
bine spus mode. Unii au încercat s\-l „cure]e“ de imperfec]iunile inerente transmiterii orale, altele
î[i propuneau s\ recompun\ din fragmente texte „complete“. Relativ recent\ este moda
reproducerilor cît mai fidele, unde sunt men]ionate fiecare icnet, fiecare bîlb\, fiecare gest. Se
poate spune c\ s-a lucrat în toate felurile [i c\ de]inem o cantitate enorm\ de material „conservat“.
Din p\cate, interesul omului de cultur\ fa]\ de colec]iile de folclor a sc\zut. Nu mai este nevoie s\
cau]i tu folclorul, vine el peste tine. Aten]ie, îns\! Ceea ce ne agreseaz\ în mod obi[nuit este un
folclor inventat sau adaptat la consumul ora[ului. De[i, în m\sura în care ]\ranul se urbanizeaz\,
acest gen de folclor începe s\ fie consumat [i de el. În ultimele decenii, estrada [i ecranul de
televiziune au creat fenomenul dîrla-dîrla. Îmi vine greu s\ explic despre ce este vorba, dar am s\
încerc.



? ? ?

C ÎTEVA CUVINTE DESPRE „CÎNTAREA ROMÂNIEI“,
DIN CARE CITITORUL NU VA ÎN}ELEGE MARE LUCRU

Dîrla-dîrla, dîrla-dîrla, dîrla-dîrla... Imagina]i-v\ ni[te oameni care repet\ dîrla-dîrla pîn\ li
se face creierul maionez\. A[a îmi propuneam s\ explic ce-a fost „Cîntarea României“ cui m\ va
întreba. Dar nu m\ întreab\ nimeni. Cînd aduc vorba, cei din jur casc\ [i zic: gata, a trecut, ai r\mas
tu cu o obsesie. {i probabil c\ a[a este de vreme ce nu v\d pe nimeni care s\ scrie despre „Cîntarea
României“ tot ce nu avea voie s\ scrie [i nu aud pe nimeni s\ spun\ ce nu avea voie s\ spun\. 

Deschid manualul de Istoria românilor de la 1821 pîn[ la 1989 pentru clasa a XII-a.
Num\r\ 415 pagini. 360 sînt dedicate primilor 126 de ani. Din ele, 40 se refer\ la cultur\. Celor 42
de ani de comunism li se rezerv\ 16 pagini care compun capitolul intitulat Regimul comunist în
România. Starea culturii este descris\ în 25 de rînduri. Despre „realismul socialist“, cenaclul
„Flac\ra“ [i Festivalul Na]ional „Cîntarea României“, nici un cuvin]el. Sper c\ a fost clar, asta
înv\]au copiii dup\ 1990, pîn\ la apari]ia manualelor alternative!

Comunismul a sc\pat de proces! Nimeni nu se va apuca s\ judece ce nu [tie c\ a existat.
Dac\ n-a fost, nu pot nici s\ povestesc. Ce îmi r\mîne este s\ repet, dîrla-dîrla, a[teptînd s\ m\
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întrebe cineva ce-am p\]it. Cînd voi vedea c\ unul se mir\ îi voi spune în vorbe simple: dragul meu,
am r\mas a[a de la „Cîntarea României“. Ea a fost o inven]ie a lui Ceau[escu, un festival na]ional
care a debutat la sfîr[itul anilor ’70, a durat pîn\ în 1989 [i a fost de la început un capac pe care
oamenii de cultur\ l-au purtat pe cap. Din milioanele de amatori stimula]i s\ cînte, s\ danseze, s\
picteze, s\ joace teatru, s\ scrie literatur\, s\ vindece boli [i s\ înve]e, Ceau[escu f\cuse o pisic\
mare [i neagr\ pe care o ar\ta elitelor profesioniste care trebuiau s\ în]eleag\ c\ nu sunt de
neînlocuit. 

Din doi în doi ani, poporul crea, juriul „juriza“ [i impostura jubila. Concursurile
festivalului risipeau sume fabuloase, produceau false vedete, impuneau pseudo-valori [i îngro[au
ceafa activistului cultural, victim\ a meselor festive, condamnat la boli profesionale provocate de
mîncare mult\ [i alcool. Dans tematic, teatru într-un act, programe de brigad\, omagii, aplauze, s\li
de festivit\]i, laurea]i... A[ da orice s\ [tiu ce va p\]i activistul la Judecata de Apoi.

Partea cea mai vizibil\ a „Cînt\rii României“ a fost ]\ranul care urca pe scen\ pentru a-[i
cînta dragostea de \ar[, de munc[ [i de partid. Nu era pentru prima dat\ cînd puterea recurgea la
valorile satului ca s\ se legitimeze. Niciodat\, îns\, cultura ]\r\neasc\ nu a fost utilizat\ ca ambalaj
pentru o ideologie îndreptat\ împotriva ]\ranului [i culturii lui, [i niciodat\ nu a existat o mai mare
minciun\ legat\ de sat decît preten]ia festivalului de a proteja folclorul autentic. La numeroasele
imagini ale ]\ranului produse de cultura ora[ului, „Cîntarea României“ a ad\ugat un ]\ran
mincinos, g\l\gios, lipsit de vicii [i de Dumnezeu. Cine va analiza, odat\, balan]a de pierderi [i
cî[tiguri pe care le-au înregistrat comuni[tii, va trebui s\ aib\ în vedere [i urm\torul e[ec: la
cheltuielile [i eforturile pe care le-au f\cut, nu au reu[it s\ transforme folclorul de festival în cultur[
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popular[. Este mai u[or s\ obligi un ins care urc\ pe scen\ s\ cînte despre sondele patriei [i mîndru]e
frunta[e decît s\-l faci pe om s\ cînte despre a[a ceva, la el acas\, cînd bea un [pri]. Succesul
pieselor de porunceal\, atunci cînd au avut succes, s-a datorat interpretului [i, în mod frecvent, unui
refren. Este locul s\ precizez c\ dîrla-dîrla nu este crea]ia mea. 

Îmi amintesc de o scen\ petrecut\ pe la mijlocul anilor ’80 la Institutul de Folclor. Pan]a
înregistra cu ni[te l\utari din Constan]a. Erau instrumenti[ti buni, aveau un repertoriu interesant [i
bogat, dar cuvintele cîntecelor erau cea mai dement\ f\c\tur\. Pan]a insist\, nu se poate, omule,
cum pot s\ te cred c\ în port, la cîrcium\, le cîn]i despre ]ar\ [i partid. Omul se fîstîce[te [i
recunoa[te c\ are alte versuri. Care? Spune-mi [i mie care? {i ]iganul î[i d\ drumul, p\i, zice, pe
melodia asta cîntam: De nimica nu mi-e fric[, / Numai de ma`ina mic[ / C[ vine `i m[ ridic[.

Ca s\ nu mai vorbesc despre corup]ia pe care o favoriza Festivalul. Jude]ele aveau nevoie
de premii ca s\ aib\ ce s\ raporteze, echipele vînau premii ca s\ c\l\toreasc\ în str\in\tate sau,
m\car, pîn\ la Mamaia, tot felul de veleitari n\scu]i peste noapte se visau cu medaliile de laurea]i
la rever. Spectacolul „Floarea din gr\din\“, care recruta prin micul ecran noi arti[ti, îi familiariza nu
numai cu scena, dar [i cu modul în care se d\ un bac[i[. O tîn\r\ îmi explica, la preselec]ie, cînd
vine domnul cutare (nu-i mai dau numele c\ a murit) [i te întreab\ de unde ai costumul, tu trebuie
s\-i dai geamantanul. Ce pui în geamantan? o întreb. Întîi [i întîi mîncare, carne, brînz\, ]uic\, vin
[i ce mai apuca fiecare s\ fure de pe unde lucra.

Recitesc [i m\ revolt împotriva neputin]ei mele de-a rezuma un fenomen care pretind c\
îmi provoac\ insomnii. M\ refugiez în spatele unui fapt m\runt din categoria celor pe care nici o
istorie nu le consemneaz\. 
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Tot prin anii ’80, tot la Institut. Pe lîng\ folclori[ti, etnologi [i dialectologi, func]iona o
sec]ie de speciali[ti în îndrumarea crea]iei populare. Cu sau f\r\ pl\cere, ei erau cei care organizau
festivalul na]ional. Prezen]a lor a f\cut posibil\ întîmplarea care urmeaz\. Într-o diminea]\, p\[esc
în retirata, s\-i zicem toaleta, de la parter. Constat c\ este blocat\. Cu greu te puteai strecura printre
saci mari de hîrtie [i pachete paralelipipedice legate cu sfoar\. Curiozitatea m\ împinge în\untru.
Închid u[a [i desfac un sac. Incinta se umple de lumin\, m\ simt în pe[tera lui Ali Baba, sacul este
plin cu decora]ii din t\bli]e g\lbii. Citesc: Festivalul ... la, la, la. Premiul I. Deschid al]i saci, s\ v\d
cum sînt cele pentru Premiul al II-lea [i al III-lea. Satisf\cut\, dezleg sfoara unui pachet. Întinse
pe spate dorm unele peste altele diplome cu chenar g\lbui [i turcoaz. {tiu c\ n-am voie, dar
scormonesc. La un moment dat m\ apuc\ rîsul, un fel de rîs isteric. Îmi umplu buzunarele cu
decora]ii [i strecor sub palton un teanc de diplome. Ies [i tac.

În anii care au urmat, prietenii mei apropia]i primeau, o dat\ cu cadoul, însemnele din
retirat\. Nu [tiu ce era în capul nostru pe atunci, din a[a ceva rîdeam ore în [ir. Acum nimeni n-ar
mai rîde dac\ i-a[ da o diplom\. Nici n-ar plînge. Cele care mi-au r\mas zac printr-un sertar.
Decora]iile le-am dat unui b\ie]el care face colec]ie. S-a strîmbat.

De zece ani „Cîntarea României“ a devenit istorie. Ceea ce vedem pe scene [i pe ecranele
de televizor este uneori [i mai urît, mai stupid, dar situa]ia prezint\ cel pu]in dou\ avantaje: nu mai
avem de-a face cu un fenomen dirijat de sus [i, mai ales, folclorul de scen\ nu mai este utilizat ca
ambalaj pentru o propagand\ ideologic\, este, pur [i simplu, o pung\ goal\.



? ? ?

PENTRU CINE ARE URECHI DE AUZIT

Spuneam la un moment dat c\ r\spunsul la întrebarea ce este folclorul constituie pentru
mine o obsesie. Am colec]ionat defini]ii ale folclorului ani în [ir. Analizîndu-le, am putut s\ deduc
c\ exist\ un fel de h\r]i mentale la care se raporteaz\ [colile folclorice. Pentru unii, folclorul ocup\
un teritoriu restrîns reprezentat de ceea ce se nume[te, destul de impropriu, literatura popular\,
pentru al]ii, literaturii i se adaug\ muzica [i dansul. În fine, exist\ [i o a treia categorie de folclori[ti
pentru care harta folclorului este enorm\, ea cuprinde practic tot ceea ce ]ine de cultura [i civiliza]ia
tradi]ional\. În mod obi[nuit, îns\, ceea ce ]ine de vizual a constituit întotdeauna un domeniu
autonom cercetat fie de etnologi, fie de istoricii de art\. A[a se explic\ pentru ce felul în care
oamenii se îmbrac\ nu a fost niciodat\ pus în leg\tur\ cu modul în care danseaz\, vasele utilizate
în alimenta]ie nu au fost cercetate pornind de la alimente [i de la modul de a g\ti [i a[a mai departe.
Nu insist. Mi se pare mai important s\ comunic maniera în care delimitez eu teritoriul folclorului
avînd ca reper etimologia termenului care poate fi interpretat\ [i altfel decît ca în\elepciune a
popoarelor (folk – popor, lore – în]elepciune) a[a cum înv\]\m la [coal\. Dar prostia popoarelor nu se
exprim\ prin folclor? Ideea unui popor care este în]elept de diminea]\ pîn\ seara [i chiar peste
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noapte m-a indispus [i m-a determinat s\ r\sfoiesc un dic]ionar englez-român mai procopsit. Acolo
am aflat c\ folk înseamn\ [i comunitate, iar lore are [i sensul de [tiut. Prin urmare, am tradus
termenul prin `tiutul comunitar [i imediat am respirat u[urat\. A[a mai merge, s-a mai dus din sirop
[i a trecut [i disperarea c\ folclorul moare. Comunit\]ile, oricît s-ar schimba, vor continua s\ existe
[i, cît\ vreme avem comunit\]i, este [i folclor. O parte din cultura tradi]ional\ va disp\rea sub ochii
no[tri, nici nu se poate altfel. Comunit\]ile conserv\ în exprim\ri orale numai ceea ce le trebuie cu
adev\rat. De îndat\ ce unui element îi sl\besc func]iile [i devine inutil, dup\ un timp mai scurt sau
mai lung este eliminat. Supravie]uie[te povestea lui, formulat\ de oameni de [tiin]\ [i de arti[ti.
Societ\]ile tradi]ionale nu sunt nostalgice, cînd ceva nu-]i mai folose[te, l-ai [i uitat.

Sculat din somn [i întrebat cum este folclorul, un elev premiant î]i r\spunde: oral, anonim,
colectiv, sincretic [i adoarme la loc. Despre ]\ran [i ]\r\nie nu [tie s\ spun\ nimic. Eventual, poate
s\-]i redacteze o compunere despre ]\ranul lui Neculce, Creang\, Slavici, Sadoveanu, Rebreanu,
Preda... Pe scurt, ce se înva]\ în clas\ despre ]\ran [i sat este prost [i insuficient. Mai grav mi se pare
faptul c\ o neghiobie înv\]at\ în [coal\ rezist\ perfect la coroziunea timpului.

S\ începem cu oralitatea. Tr\im cu to]ii în oralitate mai mult decît suntem dispu[i s\
observ\m. Exist\ societ\]i care scriu mult [i altele care scriu pu]in sau deloc. Societ\]ile tradi]ionale
scriu pu]in, dar nu cred c\ ponderea este cea care conteaz\, important este felul în care se transmite
`tiutul societ\]ii [i amploarea acestuia. Societ\]ile primitive [i tradi]ionale de]in un `tiut care poate,
în mod ideal, s\ fie cuprins de mintea unui singur om. Prin fiecare ins se actualizeaz\ cultura
comunit\]ii. O b\trîn\ ca vai de lume poate s\ [tie tot. Mai este necesar s\ explic de unde vine
respectul de care se bucur\ b\trînii? Scrisul, care presupune acumulare de [tiut [i transmitere
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indirect\, în societ\]ile tradi]ionale vechi avea cu totul alte func]ii. Înainte de a fi purt\tor de sens,
el era surs\ de prestigiu [i, frecvent, cînd era practicat de analfabe]i, devenea pur [i simplu un
ornament. De pild\, cînd cineva cosea, ]esea, scrijelea sau picta litere f\r\ s\ [tie s\ scrie pentru o
lume care nu [tia s\ citeasc\ utiliza „floarea scrisului“. Atît! Ceea ce noi numim în mod obi[nuit
ou\ încondeiate poart\ pe alocuri numele de „ou\ scrise“. Toate semnele pe care le folosesc
„scribii“ de ou\ – de obicei femei – poart\ un nume. Cercet\torii fac eforturi s\ le „citeasc\“, ]\ranii
pur [i simplu le [tiu. Nu au pentru semnele de acest gen nici dic]ionare, nici gramatici. În lumea
lui „pur [i simplu“ totul vine de la sine, este suficient s\ faci parte din ea. Prin urmare, specific\
folclorului nu este oralitatea, ci un gen de stocare [i transmitere a memoriei.

Cu lucrurile pe care le înva]\ din tinere]e omul r\mîne toat\ via]a. Nimeni nu te înva]\ c\,
periodic, este util s\ faci critica lucrurilor pe care le [tii. De pild\, cî]i [i-au pus întrebarea dac\
folclorul poate fi anonim, avînd în vedere faptul c\ în satul tradi]ional anonimatul era imposibil?

În sat totul e ca-n palm\, la vedere, îi vezi pe to]i [i e[ti v\zut. Un str\in este reperat
imediat. Satul nu cunoa[te discre]ia. S-a ivit str\inul, s-a ivit [i porecla. Str\inul poreclit înceteaz\
a mai fi anonim [i devine str\inul satului, uneori pentru o via]\. S-ar în[ela cine [i-ar închipui c\
satul este tolerant. În sat g\se[ti îng\duin]\. Omul îng\duitor îng\duie dintr-un fel de în]elepciune,
cel tolerant este numai politicos. Revin la anonimat. Dac\ m\ gîndesc, îmi vine s\ cred c\ românul
a r\mas destul de ]\ran, o dovad\ este indispozi]ia pe care i-a provocat-o num\rul de cod introdus
în buletine. A[teptînd la rînd s\-l cap\t pe al meu, am constatat felul în care reac]ionau oamenii fa]\
de ideea c\ sunt redu[i la o cifr\. Unul bomb\nea repetînd: domnule, eu nu sunt mason... Avem,
cred, o rezerv\ spontan\ fa]\ de anonim [i anonimat. 
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Numai toleran]a ora[ului î]i admite s\ fi [i, în acela[i timp, s\ nu fii. Aici po]i s\ te ascunzi.
Ora[ul are buzunare multe. La ora[ s-a n\scut „minciuna“ pseudonimului. Ora[ul pre]uie[te
anonimatul, în cazul facerilor de bine, [i se folose[te de el, în cazul facerilor de r\u. Dac\ ar fi dup\
mine, a[ lipi toate scrisorile anonime pe locurile unde se afi[au numele spînzura]ilor, s\ le citeasc\
to]i. A[tept s\ se publice o colec]ie de scrisori anonime din arhiva Securit\]ii. Ner\bdarea mea este
motivat\, în parte, profesional. Exist\, cred, între rîndurile lor mult folclor. 

Elevul premiant simt cum m\ pînde[te. I-am tulburat lini[tea [i nu i-am dat o explica]ie.
Pentru ce nu este folclorul anonim? Este el semnat? Se [tie cine este autorul? Ca s\-i tulbur
certitudinile îl invit s\ reflecteze la sumedenia de obiecte de art\ nesemnate care nu au nimic de-
a face cu folclorul. A[a-i c\ sunt multe? Spunem anonim vene]ian, dar nu spunem covor Buhara
anonim, mobil\ spaniol\ anonim\, statuie a lui Buda anonim\. Apoi, rochiile Casei Dior sunt
semnate, cojoacele din M\rginimea Sibiului, în secolul XIX, erau semnate, dar ve[mintele
împ\ra]ilor bizantini nu erau semnate. Semn\tura apare în anumite epoci, în anumite culturi [i
pentru anumite categorii de obiecte. De cînd a înv\]at s\ scrie, ]\ranul român s-a isc\lit mult. L-au
influen]at sa[ii, ungurii [i ora[ul.

Lucrurile par s\ se complice, dar impasul nu este mare dac\ decidem c\ anonime pot fi
numai scrieri [i obiecte realizate în epoci [i culturi care protejeaz\ paternitatea creatorului asupra
anumitor categorii de obiecte. Mai exact, anonime sînt cele care fac excep]ie de la o regul\ care ar
impune p\strarea rela]iei dintre crea]ie [i autori. Afirmam c\ în sat to]i [tiu tot. Ion face într-un sat
por]ile cele mai bune. Unde vezi o poart\ bun\ [tii c\ a fost f\cut\ de Ion. De altfel, poate c\ ai
trecut pe lîng\ el cînd o lucra. La ce bun s\ o mai semneze? Dup\ ce moare, o vreme, oamenii î[i
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amintesc c\ a existat unul, Ion, care f\cea por]i bune. Amintirea se stinge la un moment dat. Nu
dup\ mult timp, putreze[te [i poarta. Rezult\ de aici dou\ dintre condi]iile speciale în care
ac]ioneaz\, în sat, protec]ia paternit\]ii. Prima este o consecin]\ a vie]ii consumate în direct, n-are
rost s\ repe]i ce [tie toat\ lumea. E redundant. A doua condi]ie special\ cu care se confrunt\
paternitatea în sat este efemeritatea crea]iei. Ea se face din lemn, din lîn\, din borangic, din cuvinte
nescrise. S\-]i co[i numele pe o maram\ este ca [i cînd ai fi vînt [i te-ai isc\li pe dunele de nisip.
Este suficient s\ cercetezi ce las\ mo[tenire o genera]ie alteia ca s\ descoperi c\ aproape fiecare
dintre ele o ia de la început. M\ întreba un str\in dac\ la noi fetele mo[tenesc dantelele [i
bijuteriile mamei sau ale bunicii. Nu, i-am r\spuns. Aproape c\ nu m-a crezut. La noi, i-am mai
spus, fiecare fat\ [i le face sau pl\te[te s\ i se fac\. Paternitatea dep\[e[te cu pu]in acel acum care
este o via]\ de om. În plus, cum spuneam, satul nu este nostalgic. El trebuie s\ r\mîn\ o structur\
simpl\ [i motivat\ func]ional. Nu-[i poate permite s\ duc\ la remorc\ multe lucruri care nu folosesc.
Cînd ]\ranii d\deau, la pre]uri de nimic, or\[enilor icoanele lor pe sticl\ era pentru c\ se obi[nuiser\
cu noile imagini de hîrtie [i lumea satului nu se leag\ de un ciob. Obiectul nefolosit este dezafectat
sau reincorporat. Un respect foarte mare pentru paternitate exclude introducerea piesei într-un nou
circuit. La Muzeul }\ranului Român, în sala unde este expus\ partea care a supravie]uit dintr-o
biseric\ de lemn, se poate vedea libertatea pe care o d\ reciclarea. O parte a iconostasului a fost
cîrpit\ utilizînd un fragment de pictur\ cu sfin]i a c\rui provenien]\ îmi vine greu s-o determin. Îmi
închipui urm\toarea situa]ie: Ion repar\ iconostasul [i are nevoie de o scîndur\ [i zice celui cu care
lucreaz\, d\-mi un lemn. Acela taie o bucat\ din ceva care, repet, nu [tiu ce a fost [i i-o d\. La ei
lucrurile trec [i se petrec, dar r\mîne drum de întoarcere.
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Cînd e[ti folclorist, auzi frecvent: [sta-i cîntecul lui cutare. Un cîntec apar]ine unui om atunci
cînd i-a compus cuvintele sau îl cînt\ des. Legitimarea paternit\]ii se face în baza urm\torului
ra]ionament: acest cîntec exist\ în sat prin omul care îl cînt\, deci este al lui. Dac\ nu î]i spune c\
este al lui poate s\-]i zic\ numele celui de la care l-a înv\]at. Cîntecele nu cad din cer, se dau prin
oameni. Exist\ o paternitate dat\ de interpretare. {i nu numai cîntecele, ci [i pove[tile [i obiectele
sunt puse în rela]ie cu un tat\ creator sau adoptiv. Cînd î]i spune c\ a înv\]at cîntecul de la radio,
tat\l adoptiv este radioul. 

Caracterul colectiv al folclorului este tot o nenorocire, avînd în vedere c\ este invocat atunci
cînd se vorbe[te de crea]ie. Al\turi de sintagma „din gur\ în gur\“, care reprezint\ într-un mod
eronat transmiterea oral\, caracterul colectiv al crea]iei a produs urm\torul scenariu cu totul fals: un
]\ran zice una, altul zice alta, mai adaug\ un al treilea ceva [i printr-un chimism greu de definit,
totul se articuleaz\ producînd o oper\. S\ zicem Miori\a sau Me`terul Manole, vreau s\ spun
„nestematele“ din manualul de literatur\! Cu certitudine nici în folclor [i nici în alt\ parte crea]ia
nu se poate produce a[a. Sunt mai aproape de adev\r cei care pretind c\ termenul „colectiv“
prive[te rela]ia de proprietate pe care o stabile[te individul cu folclorul, faptul c\ fiecare se simte
coproprietar [i î[i permite libert\]i fa]\ de texte, libert\]i din care rezult\ variantele. Gre[eala celor
care imagineaz\ crea]ia folcloric\ în ordinea unui colhoz cultural const\, cred, în faptul c\ pornesc
din cultura lor bazat\ pe paternitate [i neglijeaz\ faptul c\ opereaz\ cu o cultur\ în care oamenii
chiar sunt liberi, supunerea fa]\ de regula tradi]iei nefiind resim]it\ ca un factor limitativ, ci ca o
condi]ie a unui mod de via]\. Gîndeam de mult\ vreme c\ e a[a, dar ceea ce mi-a înt\rit
convingerea a fost o vizit\ pe care am f\cut-o într-o var\, în anii ’80, la vila unui ins sus-pus. Vila era

IRINA NICOLAU24 ? ? ?



? ? ?TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 25

la Snagov, [i de fapt eu nu vizitam insul, ci înso]eam pe cineva care [tia pe cineva care se cuno[tea
cu acel ins. Curte mare, mese cu tot ce vrei pe ele, whisky, ghea]\, mîncare, lumea rîdea, se tachina
[i eu habar nu aveam ce s\ fac. Nu [tiam ce este mai grav, s\ iau un pahar sau s\ nu iau, s\
mul]umesc gazdei care nu m\ invitase [i n-avea timp de mine, s\ fac baie în lac? A fost o dup\-
amiaz\ foarte lung\ în care am priceput cît\ libertate î]i ofer\ regula care te constrînge la ceva.

În ce prive[te sincretismul, cei mai mul]i elevi î[i iau bacalaureatul f\r\ s\ [tie ce înseamn\.
Dac\ le spui c\ este un act de comunicare la care particip\ mai multe limbaje artistice, nu se aleg
cu nimic. Mai important este s\ le zici c\ în cultura savant\ sunt nenum\rate cazurile de sincretism
(spre exemplu, la oper\ se cînt\, se danseaz\, exist\ episoade dramatice), prin urmare, nu poate fi
o tr\s\tur\ prin care s\ definim folclorul. Exclus!



NU!

A[a nu putem continua... Cine vrea s\ înve]e nu înva]\ destul [i cine caut\ „altceva“ nu
g\se[te. Un „altceva“ ar putea fi pl\cerea de-a zbura ca un fluture peste poienile etnologiei,
libertatea de a r\mîne deasupra f\r\ s\ ratezi lucrul esen]ial. Dar ce-i esen]ial? Exist\ în etnologie
curente, [coli, indivizi, [i fiecare identific\ esen]ialul într-un mod propriu. Dac\ te plasezi în locul
unde m\ aflu eu, descoperi c\ esen]ial\ este gîndirea etnologic[ elementar[, pragul de jos de unde
etnologia a plecat însu[indu-[i capacitatea natural\ a omului comun de a se mira [i tendin]a, la fel
de natural\, de-a analiza [i interpreta fenomenele care îl mir\.

Ca s\ te miri mai bine de al]ii trebuie s\ te cuno[ti pe tine, s\ te intereseze faptul c\ apar]ii
unei culturi [i c\ te confrun]i cu alte culturi. Este important s\ realizezi c\ e[ti produsul acestei
întîlniri [i s\ evaluezi cît [i cui datorezi. Dar mirarea ca profesie este un cu]it cu dou\ t\i[uri.

Cred c\ nu gre[esc dac\ socotesc c\ este periculos s\ fii etnolog nu numai în Africa,
Australia [i Alaska, ci [i aici, în România. De pild\, te ata[ezi de o zon\ din Transilvania. Mergi, te
întorci [i iar mergi. Cu timpul, sim]i cum te pînde[te darul be]iei. Î]i lipse[te gestul repetitiv: apuci
paharul, ciocne[ti, îl gole[ti, îl pui pe mas\. Iar îl apuci, iar ciocne[ti, iar îl gole[ti [i, cînd s\-l pui pe
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mas\ spui: bade, hai s\-mi zici o poveste, [i badea umple paharul [i zice: mai întîi s\ bem [i noi un
pic. Evident, horinca se bea cu sl\nin\ care face praf [i pulbere din ficatul t\u de or\[an. A[ putea
povesti multe, dar m\ opresc aici pentru c\ nu m\ preocup\ bolile trupului. Mai primejdioase sunt
cele care ating sufletul [i mintea etnologului care, pendulînd între satul pe care îl prive[te cu ochi
peduncula]i [i ora[, sfîr[e[te prin a deveni u[or schizofrenic. Iar cel mai expus la schizofrenie este
etnologul care face etnologia propriei sale culturi. „Str\inul apropiat“ reprezint\ pericolul cel mai
mare. Faptul c\ un primitiv australian (nu am v\zut niciodat\ unul) tr\ie[te într-o lume plin\ de
sens, unde fiecare f\rîm\ de materie este fie bun\ la ceva, fie rea, poate s\ par\ firesc, zici: e o alt\
lume! Dar cînd descoperi aceea[i coeren]\ [i abunden]\ de sensuri în capul unei babe dintr-un sat
aflat la 30 de kilometri de Bucure[ti, î]i pierzi cump\tul. 

Foarte concret. Exist\, cred, un tip de nevroz\ a terenului etnologic. Eu am cunoscut-o de
dou\ ori. Eram în 1967 în ]ara Lovi[tei cu profesorul Mihai Pop, patru folclori[ti seniori [i noi, vreo
zece studen]i. În satele unde am lucrat, to]i ne vorbeau despre Iele. To]i le v\zuser\, le auziser\,
p\strau un semn sau relatau pove[tile altora care le v\zuser\ [i le auziser\. Iele [i iar Iele, era ca la
nebuni. Prima s\pt\mîn\ am rîs. Pe urm\ ascultam cu inima pu]in strîns\. La sfîr[it am luat-o razna.
Îmi era fric\ s\ ies seara din cas\. Ziua în amiaza mare mi se p\rea c\ v\d umbre între s\lciile de
lîng\ rîu. Bine c\ am plecat... Evident, Ielele nu exist\. Dup\ experien]a pe care am avut-o atunci,
îns\, îi las pe al]ii s\ pronun]e acest lucru în mod r\spicat.

M-am buim\cit a doua oar\ în 1973, în Dobri]a. Un splendid sat din Gorj unde m\ aflam
cu profesorul Jean Cuisenier. Am stat în Dobri]a o lun\. Ajunsesem s\ cunoa[tem fiecare om,
fiecare cas\. În timpul interviurilor, de mai multe ori pe zi, se g\sea cineva s\ pomeneasc\ de o
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minune a orbului. Toate gîndurile sub]iri [i tainice ale satului se îndreptau c\tre el. Spre sfîr[itul
terenului, profesorul a decis: mergem [i noi acolo. Am g\sit un b\trînel orb [i pa[nic, înconjurat de
rude [i c\r]i sfinte. L-am întrebat ce poate. Po]i [i asta? Pot! P\rea s\ aib\ solu]ii pentru toate relele
din lume. În capul lui fiecare r\u î[i avea leacul care putea fi o fiertur\, o pri[ni]\ sau un descîntec.
Specialitatea lui era vindecarea sterilit\]ii la femei. Cu insisten]\ de etnolog am început s\-l rug\m
s\ ne spun\ descîntecul. Pîn\ la urm\ a acceptat, dar ne-a explicat c\ nu poate s\-l rosteasc\ dac\
nu are o „pacient\“. Ideea profesorului a venit firesc: uite, e Irina aici, n-are copii, ar vrea s\ aib\.
{i orbul a spus un descîntec lung. Cînd l-a terminat, i-am [uierat profesorului la ureche, cu tot
respectul: dac\ se ive[te un copil de aici vi-l trimit la Paris s\-l arhiva]i în acela[i loc cu descîntecul,
eu nu am nevoie de a[a copii. Eram m\ritat\ de dou\ luni [i eram tîn\r\. Ani în [ir a durat spaima.
Acum cred c\ am sc\pat de copilul orbului. De[i, nu po]i s\ [tii...



? ? ?

CÎTEVA CUVINTE DESPRE }|RAN {I }|R|NIE

Noica a apucat s-o formuleze [i, de atunci, întrebarea revine cu obstina]ie: pîn\ cînd vom
fi ]\ranii Europei, pîn\ cînd? Ru[inea de ]\r\nie [i iubirea de ]\r\nie, fiecare pe contul ei, fac cariere
frumoase. {i este greu s\ spui care este mai caraghios, ]\ranul prea gr\bit s\-[i schimbe sumanul pe
o hain\ de piele turceasc\ sau or\[anul apelpisit care arboreaz\ retoric un fragment de ]\r\nie
devenit\ decor. {i totu[i, cît vom mai fi ]\rani? Întrebarea este aici iar. O amîn avansînd o alt\
întrebare: dar oare mai suntem? {i înc\ una: în fond, ce înseamn\ s\ fii ]\ran? 

În mod destul de arbitrar, numesc \[ran pe orice ins aflat în leg\tur\ direct\ [i de durat\ cu
p\mîntul pe care îl lucreaz\. E[ti cu atît mai ]\ran cu cît între corpul t\u [i p\mînt se interpun mai
pu]ine elemente [i mai simple. P\mîntul gol, p\mîntul care respir\ produce comunit\]i [i ]\rani;
acoperit, asfixiat, asfaltat, el genereaz\ colectivit\]i [i ora[e. }\r\nia, pentru mine, nu deriv\ dintr-
o ocupa]ie sau dintr-un mod de locuire, în ultim\ instan]\, ea poate fi redus\ la o problem\ de
cordon ombilical. {i s-ar putea ca o particularitate a românilor s\ fie aceea c\-[i taie cu dificultate
buricul. Imaginea pe care o propun este aceea a unui popor f\cut broasc\ la p\mînt, cu cîteva sute
de mii de intelectuali – nu multe, dou\, trei – care se mi[c\ tîrîndu-[i, cu sau f\r\ gra]ie, buricul, [i
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cu cîteva milioane – nu multe, dou\, trei – de oameni de tip nou, ei în[i[i cu buricul atîrnînd.
Despre restul de milioane nu pot s\ spun nimic. 

Leg\tura cu p\mîntul este, deci, prezent\ peste tot. Pu]ini sunt românii c\rora nu le bate
inima mai repede cînd rostesc cuvîntul. Orice s-ar spune, r\mîn la p\rerea mea c\ suntem înc\
]\rani! Suntem ]\rani pentru c\ au supravie]uit co[marului o mul]ime de s\teni anacronici ce tr\iesc
cu fa]a întoars\ spre trecut. Ogari b\trîni, care ciulesc urechile cînd st\pînul umbl\ cu pu[ca, ei sunt
primii care au cerut p\mînt. Ieri am v\zut la televizor un astfel de exemplar, o femeie care spunea
cu voce gîtuit\: vreau p\mîntul meu, cînd e al t\u faci ce vrei cu el. Suntem ]\rani pentru c\ fiii lor,
indiferent cum arat\ [i cum se poart\, revin seara în satul dormitor, sau, dac\ stau la ora[, î[i umplu
de cîte ori pot portbagajul cu jum\t\]i de porc, brînz\, cartofi, lîn\, vin, fasole... mul]i dintre ei
sacrificîndu-[i concediile pentru producerea lor. Suntem ]\rani pentru c\ nepo]ii lor, fiii celor din
urm\, tr\iesc în prima copil\rie experien]a satului unde, cu haine de ora[ [i cu purt\ri de ora[, urc\
în pomi, m\nînc\ ou\le g\inilor [i se joac\ cu vaca. Suntem ]\rani pentru c\ ne duce oricine de nas,
fiind incapabili s\ ac]ion\m organizat, în grupuri mari, în numele unor cauze abstracte ce vizeaz\
un timp îndep\rtat. Referindu-se la poporul lui, un etnolog bulgar spunea la un moment dat: sinele
nostru este scurt. }\r\nia noastr\ poate c\ este [i ea ceva care se consum\ sub semnul lui aproape.

În fine, suntem ]\rani pentru c\ nu suntem altceva. În calitate de func]ionari, func]ion\m
prost; în calitate de tehnocra]i, e[u\m în vorbe... {i atunci, ce s\ facem cu ]\r\nia noastr\? S\ d\m
un ucaz prin care s\ cerem românilor s\ nu mai fie ]\rani? Este cu putin]\ s\ te faci din ]\ran altceva,
a[a, peste noapte? Nu cred!

IRINA NICOLAU30 ? ? ?



? ? ?

O solu]ie ar fi s\ ne asum\m ]\r\nia. F\r\ ru[ine [i f\r\ infatuare. Oricum, întorcîndu-m\
la întrebarea cu care am început, nu pot [ti cît vom mai fi ]\ranii Europei. Mai grav mi se pare s\
fim ansamblul folcloric al Europei. Asta chiar depinde de noi. 

Revin asupra ]\ranului. Îi dau tîrcoale de trei decenii. La început pricepeam ceva.
Credeam c\ pricep. Acum situa]ia s-a schimbat. Am descoperit c\ discursurile despre ]\rani creeaz\
]\rani, [i, ori de cîte ori ]\ranii din realitate se comport\ diferit de imaginile pe care le producem
noi, suntem contraria]i. Nu [tiu ce trebuie f\cut. A[tept o schimbare. Pîn\ se schimb\ ceva, m\ simt
implicat\ într-un fals.

De pild\, majoritatea ]\ranilor f\cu]i, nu n\scu]i, se tem de motor. Scuip\ în sîn cînd îl v\d,
îl trateaz\ cu neîncredere, îl evit\. Spun majoritatea, [i nu to]i, pentru c\ \[ranul muncitor – cel mai
„f\cut“ dintre cei „f\cu]i“ – ]\ranul pe care l-au inventat comuni[tii, iube[te motorul ca pe propria
lui mam\. Citez cîteva fragmente de „cîntec nou“, din anii ’50 - ’60: LIRIC - Du-m[, mam[, un’
mi-i dorul/ La b[di\a cu tractorul; MOBILIZATOR - Cu tractor `i secere,/ Hai, fl[c[i, la-ntrecere!/
Cine o ie`i frunta`/ Duce steagu’ mintena`; MAI LIRIC - Ce frumos înfloresc zorii/ Cînd trec
mecanizatorii...; VICTORIOS - Bubuie tractoarele/ Pe toate ogoarele; FRENETIC - Cînd r[sare
mîndrul soare,/ Sar b[ie\ii pe tractoare./ Pîn[ pun mîncare-n oale,/ Au arat un deal `-o val;
CONSTATATIV - Totul s-a mecanizat/ Munca ni s-a u`urat./ Muncile mecanizate, m[i, m[i,/ Dau
recolte îmbel`ugate, m[i, m[i.

Pentru cei care [i le mai amintesc, evoc [lag\rele Ilenu\a tractorista [i Drag îmi e b[di\a cu
tractorul. Ultimul exemplu este o Miori\[ mecanizat\ culeas\ din Sarinasuf, în 1958: Eu am zis
`efului meu/ C[ n-am frîn[ la Kadeu./ El mi-a zis c[ frîna-i bun[, Nelule, puiule,/ D[dui drumu’ la
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ma`in[./ Motorul s-a ambalat,/ Iar[ eu jos c[ m-am dat/ Sub `enil[ m-am b[gat, Nelule, puiule./
Unde-\i fu moartea s[ mori?/ Sub `enil[ de tractor./ ~i am pus un jur[mînt,/ Cînd m-o b[ga în p[mînt,/
S[ nu m[ bage adînc,/ S-aud tractoare arînd/ ~i tractori`tii cîntînd.

Evident, tractori[tii nu cîntau a[a ceva... Acest gen de prostii r\sunau pe scenele regionale
[i na]ionale în festivaluri [i concursuri, cele care au preg\tit fenomenul dîrla-dîrla de care vorbeam.
Tulbur\tor mi se pare îns\ faptul c\ în vreme ce ansamblurile folclorice se prostituau a[a cum am
ar\tat, un ]\ran adev\rat, probabil chiabur, [i-a îngropat tractorul. Dup\ 1989 l-a dezgropat [i
jurnali[tii au f\cut pu]in\ vîlv\. Se pare c\ nu a fost unicul caz. Ceea ce m-a frapat este faptul c\
nimeni nu a insistat asupra riscurilor pe care [i le-a asumat ]\ranul. Dac\ îl pîra un binevoitor, nu se
oprea pîn\ la Canal; al]i ]\rani au ajuns acolo [i pentru mai pu]in. {i m-a mai mirat c\ apologe]ii
„]\ranului conservator care respinge ma[ina“ nu s-au clintit dup\ ce au auzit de povestea tractorului
îngropat. Ei continu\ s\ studieze rela]ia dintre om [i cal, a[a cum rezult\ din doine [i din basme.
Le urez somn u[or.

Al]i creatori de ]\ran refuz\ acestuia sentimentul naturii. Pretind ei c\, stînd între ele, adic\
între pomi, p\s\ri, frunze, r\s\rit [i apus de soare, ]\ranul nu le mai vede. {tiu eu? Sigur c\ nu le
vede a[a cum le vede or\[anul care le-a pierdut. Tot atît de sigur este c\ atunci cînd le vede, dac\
le vede, nu î[i exprim\ sentimentul naturii în registru onomatopeic: ah, oh, vai... Nu sunt preg\tit\
s\ port o lupt\ în jurul acestui subiect. M\ rezum s\ observ un singur lucru, prea se uit\ la ea, prea
d\ nume ultimului gînd\cel, ca s\ spui c\ n-are ochi pentru natur\. Bine, mi se poate replica, nu era
vorba de percep]ie, ci de sentiment. Da, sentiment... Eram într-o var\ în Delta Dun\rii. Tr\iam
împreun\ cu 40 de or\[eni pe un ponton plutitor. La masa de sear\ era nelipsit „oh-ul“ colectiv
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dedicat apusului care, acolo, este întotdeauna ro[u. Odat\, o doamn\, profesoar\ de geografie cred,
ne-a comunicat c\ în ziua respectiv\ se trezise dis-de-diminea]\ ca s\ vad\ r\s\ritul. Era tot atît de
ro[u, ne-a explicat emo]ionat\, numai c\ era dincolo [i a împuns cerul spre tribord.

N-am la îndemîn\ o crea]ie ]\r\neasc\ despre apusul de soare, s-ar putea nici s\ nu existe.
Propun, în schimb, una despre cuc. Sub s[lcii la Cartojan/ Îmi cînt[ un pui b[lan/ ~i-a`a cînt[ de
frumos,/ De pic[ frunzele jos/ ~i-a`a cînt[ de du`man,/ C[ m[ d[ jos de pe cal./ Cînt[-mi, cuce, te
rote`te/ Ca mîndra cînd se g[te`te/ ~i r[sfir[-\i penele/ Ca mîndra sprîncenele. N-o fi avînd ]\ranul
sentimentul naturii, dar sentimentul cucului... îl are precis.

Dar mai ales s\ nu m\ întreba]i cum a fost ]\ranul interbelic! Habar n-am. Am citit c\r]i,
am auzit ce zice lumea, am r\scolit arhive [i n-am remarcat nimic deosebit. }\ran, pur [i simplu!

Toat\ lumea admite c\ aceast\ perioad\ a supus satul unor încerc\ri severe: b\rba]i pleca]i
pe front de unde revin sau nu, o mul]ime de v\duve [i orfani, împropriet\rirea, Marea Unire,
darurile ora[ului n\v\lind prin toate cr\p\turile, politicieni bîntuind dup\ voturi, mecanizarea care
cî[tig\ adep]i, o re]ea de asisten]\ medical\ îmbun\t\]it\ care schimb\ rela]ia cu boala, [colile prin
care tinerii din sat î[i fac drum spre ora[ [i multe asemenea. Toate ating satul mai mult sau mai
pu]in direct. Acum cred c\ se produce cea mai important\ desp\r]ire a satului de sat. Aruncînd
peste bord o parte din mo[tenirea de secole [i chiar de milenii, ]\ranii interbelici se preg\tesc
pentru un viitor liberal, dar istoria le ofer\ unul comunist. Malediction! }\ranul se opre[te din
aruncat. Rezist\ vreo patruzeci [i cinci de ani [i, de cînd s-a pomenit în tranzi]ie, începe s\ se
îndoiasc\ de valoarea lucrurilor pe care le-a p\strat. 
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Revin [i spun c\ nu [tiu cum a fost ]\ranul interbelic. M\ încurc\ enorm remarcabila
cercetare întreprins\ de {coala Sociologic\ de la Bucure[ti. Pare un paradox. Operînd cu
instrumente superioare cercet\rilor anterioare, {coala lui Gusti construie[te o imagine a ]\ranului
conving\toare care nu te face s\ surîzi. He, he, he, dar nu m\ las eu p\c\lit\, tot construc]ie este [i
imaginea aceasta! Nici nu se poate altfel. }\ranul adev\rat e pe cîmp sau oriunde pofte[te.
Descrierile, analizele, înregistr\rile audio, fotografiile, filmele sunt fragmentele unui puzzle, adic\
p\r]i ale unui ]\ran „bidimensional“.

A[a c\ fac un efort disperat încercînd s\ recuperez amintirile mele din prima copil\rie. Prin
1950 [i pu]in, cînd am avut prima întîlnire cu satul, am v\zut ]\rani interbelici tocmai trecu]i prin
r\zboi, turti]i de cote absurde, amenin]a]i de activi[ti tîmpi]i, a[teptînd pe americani [i nevrînd în
ruptul capului s\ se dea b\tu]i. Îmi amintesc de ni[te b\rba]i în toat\ firea din satul Chirp\r, unde
am stat o var\, care veniser\ la tata s\ se sf\tuiasc\. Î[i f\cuser\ socoteala, mai puteau s\ reziste un
an dînd cotele uria[e, dup\ care urmau s\ r\mîn\ s\raci lipi]i p\mîntului. Opri]i-v\, domnule, le-a
zis tata, da]i p\mîntul [i ei au r\spuns, nu putem, domnu’ Pavel. Stalin mai tr\ia. {i cred c\ nu
gre[esc cu nimic considerînd c\ ace[ti oameni nu aveau nimic deosebit. Pur [i simplu, ]\rani! Vreau
s\ spun, ]\rani netic\lo[i]i, vrednici, ata[a]i de p\mînt [i vite, cu frica lui Dumnezeu, capabili,
probabil, s\ fac\ [i lucruri urîte, c\ doar nu erau îngeri. 

Cred c\ prin ’51 – ’52, perioada la care m\ refer, „satul interbelic“ mai putea fi g\sit în
multe locuri din ]ar\. Pleo[teala s-a produs dup\ anii ’60, cînd a avut loc schimbarea de genera]ie.
{i cu trecerea timpului a început s\ creasc\ tot mai mult distan]a dintre b\trînii de pe b\ncu]ele din
fa]a caselor [i tinerii cu basca pe cap. Distan]a a crescut, a crescut, pîn\ cînd firul s-a rupt. 
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Revin pentru ultima dat\ asupra ]\ranului interbelic ca s\ avansez ipoteza c\ a fost ]\ranul
cel mai amestecat, întîlneai la el lucruri care veneau din neolitic [i elemente din stratul cel mai
modern. Diferen]ele dintre oameni cred c\ erau, de aceea, uria[e; organicitatea din vechime
disp\ruse [i nivelarea nu se f\cuse înc\ sim]it\. Or, despre ceva atît de amestecat cum a[ putea s\
vorbesc?



ÎNV|}|TURILE MELE C|TRE FIUL ORICUI

B\iete, ori de cîte ori te întreab\ cineva cum sînt românii, s\-i r\spunzi c\ sînt la fel ca to]i
oamenii. Nici mai buni, nici mai r\i. Nu te l\sa antrenat în cli[ee de felul: românul e tolerant, bun,
ospitalier, cre[tin ortodox, muncitor [i curajos. Dar nici nu te al\tura celor care iau în derîdere faptul
c\ românul ar fi tolerant, bun, ospitalier, cre[tin ortodox [i a[a mai departe. Nu-i nimic de rîs!
Rîzînd, cineva ar putea crede c\ afirmi în mod indirect c\ ar fi contrariul: intolerant, r\u, neprimitor,
liber cuget\tor, lene[ [i la[. Ceea ce este fals. Românul este în toate felurile [i va fi în [i mai multe
feluri în func]ie de timpurile care-i stau în fa]\. 

A[a-i cu toate neamurile. Cînd spunem fran]uzul este a[a, englezul este a[a, oper\m cu
produsele unor construc]ii culturale. Dorin]a de autocunoa[tere [i de cunoa[tere a celorlal]i îi face
pe oameni s\ recurg\ la portrete robot. Pîn\ aici, nimic grav. R\ul apare atunci cînd portretul robot
devine icoan\ [i în jurul lui se ]ese o mitologie. Diferen]a este uria[\! Un portret robot încorporeaz\
în programul lui relativitatea [i eroarea. Mitul [i icoana pretind c\ ofer\ un adev\r absolut. Ce
trebuie tu s\ faci este s\-i la[i pe speciali[ti s\-l cerceteze pe român, bucat\ cu bucat\, iar cui te
trage de limb\ s\-i r\spunzi prin exemple. Cum e românul, p\i, de pild\, în vremea cînd turcii
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transformaser\ Peninsula Balcanic\ în pa[alîc, principii români au devenit protectorii Athosului... în
prezent muncitorii români sînt foarte bine cota]i în Germania, Grecia [i Israel... fetele noastre sînt
bune la gimnastic\, dar avem [i mul]i copii vagabonzi...a propos, [tii c\ Brâncu[i, Ionescu [i Cioran
sînt români? De \[tia s\ nu ui]i s\ spui. Cam a[a s\ vorbe[ti, s\ dai cît mai multe exemple. Scopul
este s\-l îndep\rtezi de întrebare. Nici francezul [i nici englezul nu pun mult zel ca s\-]i r\spund\
cum sînt francezii sau englezii. Efortul nostru de a spune tot, dintr-o suflare, cît de latini sîntem, cît
de vechi pe teritoriul carpato-danubiano-pontic, risipa de mitologie pe care o facem ne pun în
situa]ia copilului cam s\rac [i cam nelegitim care trebuie s\ lucreze din greu ca s\-[i compun\ o
imagine. Noi nu sîntem nici s\raci, nici nelegitimi a[a c\, atunci cînd explici cuiva cum sînt românii,
î]i recomand s\ adop]i un ton rezervat... englezesc.

`



DOU| BABE, O PISIC| {I GHEMUL ISTORIEI

Românul nu piere! Nu piere pentru c\ se descurc\. Cre[te g\ini pe balcon sau î[i închide
balconul ca s\ pun\ varz\ [i mur\turi; produce ]uic\ în oala sub presiune [i vin din smochine; î[i
înc\lze[te apartamentul cu un furtun care aduce gazul de la buc\t\rie; m\nînc\ înghe]at\ de iaurt
[i sarmale din conserv\ chinezeasc\ de carne; î[i face aspic din gheare de pui; î[i repar\ ma[ina cu
piese de biciclet\; st\ în concediu medical f\r\ s\ fie bolnav; î[i aduce soacra de la ]ar\ ca s\-i vînd\
gospod\ria [i s\-[i cumpere ma[in\; pleac\ în str\in\tate lefter [i se întoarce c\lare pe [apte valize
[i opt saco[e Tati; deschide butic în garaj; aduce porc [i miel de la ]ar\; c\l\tore[te cu na[ul...
Pune-l s\ ac]ioneze într-o situa]ie în care, în mod obiectiv, nimeni nu poate s\ ac]ioneze [i vezi ce
solu]ie va g\si.

Tot timpul am în vedere pe românul descurc\re], nu pe ho], nici pe mafiot, nici pe
func]ionarul corupt. M\ gîndesc la descurc\re]ul care trage toat\ via]a barca pe uscat, nu la cei care
au lichidat în cî]iva ani economia româneasc\. Descurc\re]ul pe care îl vizez se descurc\ [i el, pe
aici, pe acolo, pe unde poate. De fapt, exist\ un fel de specializare printre descurc\re]i. Unul se
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pricepe s\ procure ce nu se g\se[te. Altul, s\ deschid\ u[i care nu se deschid. Exist\ [i descurc\re]i
care modific\ func]ia obiectelor. Al]ii nu fac decît s\ se strecoare. Atît. 

Cînd se adun\ mai multe milioane de descurc\re]i care vorbesc aceea[i limb\ [i au aceea[i
cultur\, se zice: uite un popor de descurc\re]i. E o laud\? E un lucru de ru[ine? {i înc\ o întrebare,
pentru ce nim\nui nu i-ar trece prin cap s\ zic\ despre nem]i [i englezi c\ sînt descurc\re]i? Poate
pentru c\, pur [i simplu, nu sînt. 

În ce m\ prive[te, atunci cînd spun c\ un neam este descurc\re], consider c\ fac o
constatare. Nici nu-i dau, nici nu-i iau ceva. Vorbeam cu un prieten [i îmi spunea c\ un popor
compus din descurc\re]i este unul a c\rui istorie a fost încurcat\. Vizualizez acest gen de istorie ca
pe un [ir de gheme cu care s-a jucat pisica. Revenind la români, p\[esc în urma unei interpret\ri
care a tulburat acum cî]iva ani opinia public\, cea privind „istoria noastr\ încurcat\“ [i încerc s\
reperez momentele cînd am fost „lua]i la încurcat“. Cu aceast\ ocazie m\ uit [i dup\ pisicile care
au fost agen]i activi de încurc\tur\. N-are rost s\ prezint rezultatele la care am ajuns. {tiu tot atîta
istorie cît\ [tie orice cititor comun. Dac\ îl incit\ problema cu pisici [i gheme, îl invit s-o rezolve
singur. M\ gr\besc, în schimb, s\ precizez c\ în istoria tuturor neamurilor au existat încurc\turi.
Ceea ce cred c\ are importan]\ [i, implicit, ceea ce îi deosebe[te pe descurc\re]i de nedescurc\re]i
este rela]ia în care se afl\ cu ghemul.

Pentru a în]elege aceast\ rela]ie, s\ ne închipuim urm\toarea situa]ie. Dou\ babe
împletesc ciorapi. Zece andrele, dou\ gheme [i dou\ pisici. Pentru cine nu [tie, ciorapii se
împletesc cu cinci andrele. Prima dintre babe st\ pe un scaun [i tricoteaz\ la fereastr\. Ghemul se
d\ peste cap într-un co[ule]. Bine crescut\, pisica doarme. Timpul trece, ciorapul se lunge[te f\r\
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nici un accident. Rar, foarte rar, pisica atac\ ghemul. Atunci baba îi zice: pîs. Usturat\ de asprimea
cuvîntului, pisica pleac\ cu coada între picioare. Baba descurc\ ghemul grijulie [i se pune iar pe
împletit. A doua bab\ st\ pe b\ncu]a din fa]a casei. Ghemul îi st\ în poal\ de unde cade tot timpul
pe jos. Pisica las\ vrabia de pe gard [i se arunc\ asupra inamicului globular [i s\lt\re]. Baba d\ cu
piciorul. Pisica pleac\ [i revine. Baba îi d\ cu ciorapul în cap. Pisica nu se las\. Baba trage, pisica
trage. Lîna se rupe într-un sfîr[it. Bomb\nind, baba ridic\ ghemul încurcat, îl cur\]\ rupînd cîteva
fire [i face la întîmplare un nod. Nodul o s\-l împleteasc\ pe dos. Î[i reia treaba. Pisica î[i reia
atacurile scoas\ din min]i. Alt nod...

Exploatînd la maximum istorioara de mai sus, cred c\ a fi descurc\re] înseamn\ s\ tr\ie[ti
din nod în nod, s\ împlete[ti ghemul încurcat ca dracul. Deduc, de asemenea, c\ insul descurc\re]
nu are cine [tie ce respect pentru norm\, dar, în schimb, este capabil s\ func]ioneze cu un
permanent handicap. Este ca [i cînd ar zice cineva: acum, hai s\ împletim f\r\ mîini, acum hai s\
gîndim f\r\ cap...



? ? ?

CU GÎNDUL LA OBIECTE {I ME{TERI

Pîn\ la un moment dat, obiectele au fost f\cute de mîna omului. Le f\ceau mîinile
prelungite prin unelte simple: topor, cu]it, ciocan, cle[te. De cîteva secole unelte [i instala]ii
sofisticate reduc importan]a mîinii [i pun în eviden]\ inteligen]a. P\cat...

Indiferent de epoc\, obiectul este miza unor rela]ii interumane complexe. El este dorit,
utilizat, schimbat cu alt obiect, vîndut, tezaurizat, interzis. Societatea de consum face ast\zi din
obiect centrul lumii, dar, în acela[i timp, îi scurteaz\ via]a. Modele de tot felul se succed cu vitez\
[i rolul care revine omului pare s\ fie cel de a conduce obiectele din vitrinele str\lucitoare la l\zile
cu gunoi. 

În societ\]ile tradi]ionale era altfel. Ele cuno[teau a[ezarea. Un lucru era a[ezat atunci cînd
era pus la locul lui. Aceast\ punere se baza pe o lung\ experien]\ transmis\ din genera]ii în
genera]ii. 

În copil\ria mea mai existau o mul]ime de me[teri care î[i f\ceau treaba cum se face [i,
atunci cînd cineva le pretindea s\ schimbe ceva din ce înv\]aser\, spuneau r\spicat [i cu fermitate:
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cucoan[, a`a nu se poate! Al]ii, mai complezen]i, ascultau comanda cu capul dat pe o parte [i pe urm\
ziceau: pot s[ încerc, dar nu garantez. A treia categorie nu exista.

M\rturisesc c\ m\ exasperau. Croitorii mai ales. Îi duceai stofa, i-o ar\tai [i el spunea c\
n-ajunge. Cum nu ajunge, domnule, [i îi dovedeai c\ te înf\[ori în ea de trei ori. Dac\ avea
amabilitatea s\-]i explice, aflai c\ tiparul de mînec\ se pune a[a [i cracul de pantalon se pune a[a,
c\ aici trebuie s\ vin\ pe drept [i acolo pe bie, apoi schi]a rapid ceva pe [tof\ [i la sfîr[it vedeai c\
n-ai material de spate sau pentru piep]i. Nea Fane, s\racul, era altfel. El î]i f\cea palton dintr-o
batist\. Iar nea Traian mi-a f\cut cizme desf\cînd o serviet\... Dar ei lucrau la teatru. Acolo
înv\]aser\ c\ se poate [i altfel. Ceea ce cred c\ i-a f\cut s\ accepte u[or noul fel de lucru a fost faptul
c\ nu f\ceau haine-haine, nici pantofi, ei f\ceau „costume de scen\“ [i r\spunderea, toat\, o purta
scenograful. Amîndoi au murit. 

Cînd au venit comuni[tii, lumea s-a întors cu josul în sus. Te miri ce a început s\ se poat\
[i ce s\ nu mai fie posibil. O sumedenie de oameni s-au pomenit peste noapte meseria[i. F\ceau
ce n-au înv\]at [i cei mai mul]i f\ceau prost. Nu-mi iese din cap o observa]ie a lui Horia Bernea
referitoare la ]\rani. Ceea ce f\ceau, zice, era definitivul însu`i. Definitivul însu[i...tocmai pe \sta
l-am pierdut [i am ajuns o ]ar\ plin\ de cîrpaci. S\ nu se în[ele cineva crezînd c\ substantivul cîrpaci
este în rela]ie direct\ cu verbul a cîrpi, care nume[te o activitate modest\, dar corect\. Peticul bine
pus este uneori un adaos pre]ios. Cîrpaci vine de la a cîrp[ci, cîrp[ceala fiind în orice lume normal\
prost v\zut\. Oricum, etnologii n-au studiat pîn\ în prezent cîrpitul, cum se feresc, de altfel, de tot
ce-i m\runt sau jegos. Cînd le-o veni mintea la cap va fi prea tîrziu. Observ c\ în zilele noastre, cu
cît oamenii sînt mai s\raci, cu atît cîrpesc mai pu]in. 
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Nu [tiu cum î[i închipuie al]ii procesul comunismului. Acum, dup\ zece ani pierdu]i,
nu-l mai v\d decît sub forma unei analize generale în care fiecare ins va trebui s\ judece ce a
pierdut. În lista de pagube va ap\rea, probabil, mereu cuvîntul demnitate: demnitatea de a fi
profesor, doctor, inginer, arhitect, muncitor, ]\ran... Cum po]i s\ fii demn cînd e[ti profesor cîrpaci,
doctor cîrpaci, inginer cîrpaci [i a[a mai departe? Totul este marcat de cîrp\ceal\. Cum spunea
nepoata mea, cînd avea trei ani: [i oamenii, [i pungile, [i telefoanele, [i patria...

M\ preocup\ mult cum va fi pe la noi cînd handicapurile vor disp\rea unul cîte unul.
Probabil, românul va fi atunci mai pu]in descurc\re]. Va fi bine? Va fi r\u? Ar trebui s\-l v\d ca s\
spun. Mi-a sc\pat din vedere s\ precizez c\ românul nu piere cît timp nu pleac\ de acas\.



S| PLECI DE ACAS|, S| TE ÎNTORCI ACAS|, S| UI}I DE CAS|...

Cuvîntul acas[ înseamn\ ceea ce decidem noi s\ însemne. Unii dau vocabulei o importan]\
enorm\. M\ num\r printre ei. Pentru al]ii acas[ constituie, pur [i simplu, o adres\. Ace[tia au voca]ia
s\ se simt\ acas\ oriunde. Bebelu[ii, care au mai mult\ minte decît sîntem noi dispu[i s\ credem,
nu fac deosebire între mam[ [i acas[. Atunci cînd între mam[ [i acas[ se interpune o distan]\, copilul
plînge. Viteza cu care reac]ioneaz\ eul-bebelu[ depinde de locul unde este situat. Dac\ se afl\ acas[
[i mama e plecat\, plînge imediat. Dac\ este cu mama undeva, st\ cît st\, rabd\ cît rabd\ [i apoi url\
cunoscutul hai, mam[, acas[!

Nu-i în]eleg pe cei care nu-[i iubesc mamele. Sînt numero[i. A[a cum nu-i în]eleg pe cei
care pleac\ de acas\. Din acest moment [tiu c\ am pierdut un procent important de cititori. Cu cei
care au r\mas voi încerca s\ l\muresc pentru ce vorbitul despre plecatul de acas\ are darul s\
enerveze. Cauza este simpl\ [i de ordin cromatic. Întrebarea „de ce pleci de acas\“ te poate face s\
vezi ro[cat. O jum\tate de secol a figurat în discursul patriotic comunist care incrimina plecarea
oamenilor din ]ar\. Pentru cei mai mul]i plecarea însemnînd, de fapt, fug\ de comunism. Pe atunci
circula un banc pe care încerc s\-l rezum. Mama-limbric [i fiul-limbric ajung, gra]ie unui proces
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fiziologic, într-o gr\din\. Omul pleac\ [i viermii r\mîn. Cel tîn\r este cuprins de euforie.
Sentimentul naturii îl cople[e[te: soarele, vîntul, mirosul florilor... Mam\, zice mamei-limbric, cînd
lumea este atît de frumoas\, noi de ce ne complacem în ambientul acela sordid? Pentru c\ în ma]
este ]ara noastr\, îi r\spunde mama-limbric scurt. Asta avem, asta iubim.

Judecînd în termenii bancului, încremenirea în ambient devine un fel de nesim]ire. În ce
m\ prive[te, m-am gîndit [i eu s\ plec. Era pe la sfîr[itul lui 1988. Pentru c\ nu întrez\ream un
sfîr[it, statul în ]ar\ îmi devenise insuportabil. M\ gîndeam s\ facem în felul urm\tor. Urma s\
cerem pa[apoarte de repatriere la Ambasada Greciei. Anii de a[teptare nu m\ speriau, am fi avut la
ce s\ ne gîndim. Faptul c\ so]ul meu nu [tia o vorb\ greceasc\ nu avea nici o importan]\, oricum
nu mergeam acolo s\ tr\im. Ne-am fi dus în insula Chefalonia, pe unul din locurile mo[tenite de la
bunicul Spiru. Acolo am fi ridicat un cort [i am fi luat cu noi saci de dormit. Apa nu putea fi o
problem\, doar nu plecam în Sahara, [i altceva nu era prev\zut în proiectul meu. În cazul în care ar
fi venit primarul s\ întrebe ce facem, l-a[ fi repezit ferm, dar politicos, te rog s\ ne la[i în pace,
sîntem pe p\mîntul bunicului, nu sup\r\m pe nimeni, am venit s\ murim. Prev\zusem, a[adar, o
plecare de acas\ de scurt\ durat\.

De acolo, din Chefalonia, plecase pe la 1915 bunicul Spiru. Au venit to]i fra]ii la Br\ila s\
se umple de bani. Bunicul a murit s\rac, iar fra]ii lui s-au întors s\raci în insul\ dup\ cî]iva ani. Dar
înainte s\ plece erau plini de speran]e. Tat\l lor, care era primar în sat, cînd [i-a v\zut to]i feciorii
porni]i s\ plece în România, le-a spus, unde v\ duce]i? Aici avem p\mînt, avem m\slini, avem mare
cît\ vrem, sînte]i marinari... Feciorii, ca [i cînd nu l-ar fi auzit... Atunci str\bunicul chefalonit le-a
adus supremul argument: unde v[ duce\i ve\i fi str[ini, iar cînd v[ ve\i întoarce acas[ tot str[ini ve\i fi.
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Doamne, Dumnezeule, [i feciorii iar n-au clipit. De[i bunicul n-a putut s\-i uite vorba. Ajuns
c\pitan de ap\ dulce pe Dun\re, o repeta mereu. O repet [i eu. 

În vremurile care vin, cred c\ acest gen de lucruri n-or s\ mai conteze. Oamenii vor pleca
de acas\, besmetici, care încotro. Se vor sim]i acas\ cînd vor mînca chifteaua lui McDonald’s, adic\
peste tot. Viitorul, ca viitorul, dar ce facem cu prezentul? Ne resemn\m de pe acum? Încerc s\ m\
resemnez, dar nu pot. Stau aici [i îi a[tept. Unii au plecat demult. La ce s\ se întoarc\? Tranzi]ia
este grea, nimeni nu st\ s\ le fac\ loc. Case, terenuri înapoi? Nu le primim nici noi. Cine poate s\
le cear\ s\ lase mult-pu]inul strîns acolo pentru nimicul care îi a[teapt\ aici? 

Ce po]i s\ faci este s\ te adresezi celor care se afl\ pe picior de plecare, celor care se
îndoiesc. Îmi vine s\ le strig: stai, domnule, nu pleca! Nu vezi c\ stau [i cutare, [i cutare? Dau nume
sonore. R\spunsul previzibil este: treaba lor! Caut o vorb\ memorabil\ s\ i-o spun celui care vrea
s\ plece, ceva de genul celei spuse de str\bunicul feciorilor s\i, caut o vorb\ care s\-l urm\reasc\
toat\ via]a [i s\ o lase mo[tenire, cum a f\cut bunicul Spiru, nepo]ilor s\i. O caut de mult\ vreme
[i n-o g\sesc... În fiecare toamn\ regret c\ ne pleac\ p\s\rile c\l\toare. Ele, cel pu]in, se întorc.



? ? ?

MOR}II TRÃIESC CÎTÃ VREME POVESTIM DESPRE EI

Cu fiecare an care trece, s\r\cim tot mai mult. Schimb\m o s\r\cie cu alta. Privim
neputincio[i cum se alege praful de tot ce am avut mai pre]ios. M\ gîndesc, de pild\, la no]iunea
de „neam bun“. Neamul bun este o tulpin\ s\n\toas\ de oameni cinsti]i, cu r\d\cini vechi de
str\mo[i l\uda]i [i cu roade de urma[i vrednici. Neamul bun a fost [i ar fi putut s\ r\mîn\ o for]\
redutabil\ dac\, înc\ de la început, comuni[tii nu [i-ar fi îndreptat degetul butuc\nos în direc]ia lui,
f\cînd din apartenen]a la neamul bun o vin\ [i o ru[ine. De altfel, comunismul [tia c\ neamul, în
general, îi este du[man poten]ial, nu întîmpl\tor a f\rîmi]at societatea transformînd-o într-o
adun\tur\ de in[i risipi]i [i speria]i, locuind în camere cît mai decomandate, de unde puteau fi
ciuguli]i, f\r\ ecou, unul cîte unul. 

Tr\im la sfîr[itul unui secol [i asist\m cum mor cei care s-au n\scut la începutul lui. Ast\zi
diminea]\ a murit, la 95 de ani, bunica cumnatului meu. Avea ochii alba[tri. Ne mor martorii [i nu
putem s\ ne opunem. Tot ce putem face este s\ repet\m, cu fiecare ocazie, povestea lor.

Lenca, {tefan, Sofi]a, Eliza, Elena, Constantin, zis Cotan, [i o sor\ moart\ în copil\rie.
{apte dup\ unii, unsprezece dup\ al]ii, este tot ce am putut reconstitui. În urm\, ni[te str\mo[i
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Popescu. Dup\ ei, un Ionescu [i diferite feluri de nume. Atît doar c\ Ionescu, nepotul Sofi]ei, a fost
chiar Eugen Ionesco! {i neamul bun nu d\ niciodat\ un singur rod. Prima n\scut\, Lenca, a fost
bunica profesorului Vespasian Pella, care a reprezentat România la Curtea Interna]ional\ de la
Haga. Fratele {tefan a fost profesor universitar de geografie la Ia[i. Eliza, profesoar\, s-a c\s\torit
cu un profesor, director de [coal\ la Boto[ani, cu care a avut trei fete, profesoare [i ele. Cotan a fost
pre[edintele Tribunalului din Rîmnicu S\rat. A murit, împreun\ cu so]ia lui, cînd erau foarte tineri.
Fetele lor au fost crescute de sora Elena, au studiat la Paris [i una dintre ele, Ioana, a devenit nora
lui nenea Mih\i]\ Nicolau din Ploie[ti, care avea trei feciori, doi diploma]i [i un profesor
universitar. Iar Elena, cea care a crescut fetele lui Cotan, a absolvit, prima din seria ei, École
normale supérieure de Sevre din Fran]a, a ajuns directoare la {coala central\ de fete – fiind
împreun\ cu so]ul ei, Ion R\dulescu-Pogoneanu, printre executorii testamentari ai lui Titu
Maiorescu, indica]i pentru îngrijirea manuscriselor. Elena [i Ion au avut trei copii: Anina, Victor [i
Titu. Titu a ob]inut locul al doilea la concursul de func]ionari ONU din 1945, concurînd cu 2000
de contracandida]i, floarea universit\]ii anglo-saxone. Victor, c\ruia i se spunea Picky, a fost
discipolul lui Titulescu [i a f\cut parte din echipa care a negociat cu anglo-saxonii ie[irea României
din r\zboi. Putea s\ plece din ]ar\, dar [i-a cedat locul din avion. A murit în pu[c\rie, la Rîmnicu
S\rat; tragic\ ironie, este ucis la el „acas\“. A fost b\tut, chinuit [i înfometat la fel ca to]i ceilal]i,
într-o vreme cînd boala nu-i mai îng\duia nici o mi[care. {i Anina. De[i era cea mai mare, pentru
c\ era fat\, numele Aninei era pomenit întotdeauna mai tîrziu.
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Anina a f\cut studii de filologie [i filosofie. A fost, ca [i mama ei, o profesoar\ eminent\. A
scris manuale [i c\r]i. S-a c\s\torit cu Mircea Vulc\nescu. Mircea Vulc\nescu a murit. Anina a fost
eliminat\ din înv\]\mînt. Ca [i alte femei de neam bun, a tr\it din lec]ii de francez\. Apoi a plecat
la fata ei, în Fran]a. Acolo a suferit trei decenii.



D IN CARE REZULT| C| OAMENII NU SE TEM DE SINGUR|TATE. 
M| MIR!

Luni [i mar]i am avut ocazia s\ intru în cîteva blocuri noi din centru. M-a frapat caren]a de
pre[uri. Oamenii se concentreaz\ pe u[i. Ele trebuie s\ devin\, cu orice pre], frumoase [i solide.
U[a unui om normal se încuie cu trei chei. Urmeaz\ grilaje, blindaje, rame [i z\voare de fier. Pentru
înfrumuse]are, oamenii recurg la ancadramente de lemn pirogravat, vizoare-cap-de-leu din plastic
sau bronz, clan]e de alam\ cu ornament bogat. Totul se sfîr[e[te într-o baie de lac abundent. Este
limpede, pentru oricine are ochi de v\zut, c\ u[a a devenit un element emblematic. Ca s\ fie în rînd
cu lumea, sau înaintea ei, proprietarul nu face economie nici de bani, nici de sudoare. În rest, ce s\
v\ mai spun... unde sînt ramele ieftine în care administratorul încadra file din calendare, leandrii [i
ficu[ii boln\vicio[i, mu[catele care cre[teau pe sc\ri în oale dezafectate, diferitele alte vrejuri [i
cotoare? Ei bine, afla]i c\ nu mai sînt, s-au dus, o dat\ cu ac]iunile de înfrumuse]are a blocului
f\cute prin munc\ voluntar\. Azi, oamenii se închid în apartamentele lor dup\ u[i frumoase [i
solide, trateaz\ cu indiferen]\ spa]iile comune, iar administratorul se zbate s\ monteze un interfon
[i s\ strîng\ banii pentru ap\ [i gunoaie.
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Am f\cut aceste observa]ii pornind de la pre[. Ce se întîmpl\ cu pre[ul? Ca s\ pot da un
r\spuns m-am silit s\ recapitulez. În blocul vechi unde am copil\rit, pe strada Mendeleev, paralel\
cu bulevardul Magheru, erau pre[uri pu]ine. N-avea pre[ nici Anny Gall, care ]inea un cabinet de
cosmetic\ [i manifesta un interes ostentativ pentru cur\]enie. Cum soseau noroiul [i z\pada, nea
Albu-portarul acoperea cu o bucat\ de molton gr\tarul de fier de la intrare. De frica lui, cînd
veneam acas\, to]i trop\iam, hopa-tropa, de cîteva ori pe molton. Deduc c\ la noi în bloc oamenii
nu se prea [tergeau pe picioare [i pot s\ jur c\ nici nu se desc\l]au în antreu. 

Am descoperit pre[ul în adolescen]\, prin anii ’60, cînd au început s\ se construiasc\
blocurile noi. Diversitatea era enorm\: pre[uri de lemn, de fier, din cauciuc, rogojini, împletitur\ de
rafie... Adev\rata diversitate era îns\ dat\ de fragmentele de covor. Dup\ ele puteai s\ determini
originea zonal\ a fiec\rui locatar. Studen]i n\b\d\io[i fiind, dac\ f\ceam o petrecere „la bloc“, ca s\
îi pedepsim pe vecinii care ne b\tuser\ toat\ noaptea în ]evi, podele [i plafoane, schimbam
pre[urile între ele. Coborînd pe sc\ri mahmuri, mai g\seam energia s\ mut\m pre[urile de la un etaj
la altul. De scandalurile pe care le provocam unicul beneficiar era studentul-gazd\.

Revin [i m\ întreb, pentru ce a sc\zut interesul românilor pentru pre[? Desc\l]atul în
antreu se practic\ înc\. La locul de desc\l]are se afl\ frecvent un pre[. Întrebarea trebuie
reformulat\, de ce a intrat pre[ul în cas\? Cineva mi-a explicat c\ pre[urile din exterior îi atrag pe
copiii [i cîinii vagabonzi, peste noapte. Explica]ia este valabil\ pentru blocurile f\r\ interfon. Eu
am trei r\spunsuri care nu se exclud. Cel mai pu]in important prive[te oferta de pre[uri a pie]ii
române[ti. Omul cu mul]i bani n-are din ce s\ aleag\, iar experien]a lui occidental\ îl face s\
exclud\ bucata de covor. Al doilea r\spuns ]ine de mentalitatea locatarului. Mul]i dintre proprietarii

TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 51



IRINA NICOLAU52 ? ? ?

de pre[uri din vremea studen]iei mele erau, la origine, ]\rani adev\ra]i. În sat omul nu concepe s\
intre direct de afar\ în cas\. Cu alte cuvinte, pre[ul era pentru el un fel de pridvor. Pridvor,
etimologic, chiar asta înseamn\, înainte de u[\. Înainte de u[\, m\car un covor. În fine, mai cred c\
pre[ul din fa]a u[ii reprezenta o rela]ie cu spa]iul public. Pe vremuri, omul era dispus s\ „împart\“
praful de pe picioare cu vecinii. Ast\zi nu mai împarte nimic. Î[i arat\ unul altuia u[a. Înaint\m spre
singur\tate cu o vitez\ de necrezut.



? ? ?

AM FOST ATÂT DE FERICIT| ÎN COPIL|RIE, DAR AT|T DE FERICIT|...

Dac\ din Bulevardul Magheru o iei pe fosta strad\ Atena [i treci de sinagog\, de po[t\ [i
de Biblioteca Sadoveanu, dai de Mendeleev care, la dreapta, te duce în Pia]a Roman\ [i, la stînga,
te scoate pîn\ aproape de Ateneu. Dar tu nu trebuie s-o iei nici la stînga, nici la dreapta [i cu atît
mai pu]in înainte spre Pia]a Amzei, pur [i simplu r\mîi pe loc! De acolo po]i s\ vezi bine cele dou\
blocuri de peste drum. Arhitectur\ interbelic\ foarte corect\. În cel de pe col] exist\ de o via]\ o
alimentar\ [i un magazin de pîine. Acolo a venit doamna Lili pe vremea lui Stalin – tineric\,
brune]ic\, frumu[ic\ [i a tot vîndut pîine pîn\ s-a pensionat anul trecut. În blocul cu pîinea locuiau
Vali Seciu [i Vichi, fata florarului. Flor\ria le-a fost luat\ [i apoi demolat\ prin anii [aptezeci, o dat\
cu pl\cint\ria unde se duceau ai mei cu t\vile de pl\cint\ macedoneasc\, pe vremea cînd nu ne
cump\rasem înc\ plita electric\. 

Noi st\team al\turi de pîine, în blocul Bibicescu. Nu l-am v\zut niciodat\ pe doctorul
Bibicescu, tot ce [tiu este c\ a construit blocul [i a locuit cîndva la etajul întîi, în apartamentul cel
mai frumos, care la venirea noastr\ era deja locuit de un activist. Altfel, blocul, cochet. Îl recuno[ti
dup\ placajul de piatr\ verde care urc\ pîn\ aproape de geamurile de la mezanin. Pe pervazul lat al
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unuia dintre geamuri mi-am petrecut prima copil\rie, între trei [i cinci ani. De acolo, de pe geam,
am sc\pat pe um\rul unuia în costum nou, cafeniu, o farfurie de smîntîn\ [i la picioarele altuia
borcanul cu lacherd\ pus\ la marinat. Blocul are patru etaje, dou\ sc\ri, una principal\ [i una de
serviciu, o curte interioar\ cu garaje [i l\zi de gunoi [i o teras\ pe acoperi[, unde am p\[it numai de
cîteva ori pentru c\, atunci cînd am venit, nou\, copiilor, ne era interzis\ intrarea [i am p\strat
sup\rarea pîn\ cînd ne-am mutat. 

Eram sup\rat\ [i aveam pentru ce. Ani de zile, adul]ii din bloc au purtat o cruciad\
împotriva copiilor. Îi deranjam orice am fi f\cut. Pe teras\ nu, c\ [i a[a e cr\pat\ [i curge, nu în lift,
c\ se stric\ [i reparatul cost\ scump, nu pe sc\ri, pentru c\ Mi]a – care era port\reas\ [i la blocul
Tana[oca din vecini – le spal\ doar o dat\ pe s\pt\mîn\, nu în holul de la intrare, avînd în vedere
c\ so]ia portarului este bolnav\, în fine, nu pe trotuar... Asta era chiar culmea, nu pe trotuar! Da,
pentru c\ îl murd\ri]i cu [otroane, avioane [i solni]e de hîrtie [i lovi]i jaluzelele apartamentului de
la demisol unde se afl\ cîinele doamnei Hoisescu, [ocat în timpul bombardamentelor, cîinele care
la cel mai mic zgomot url\. A[adar, un NU categoric [i total. Ca s\ nu nimic aveau grij\ to]i locatarii
[i în mod special domnul Albu, portarul, un ardelean de treab\, chel [i cu ochi de cadîn\ caucazian\,
care ne fug\rea cu m\tura [i striga dup\ noi. Du[man ne era [i Bercu-croitorul c\ruia îi stropeam
vitrina aflat\ pe trotuarul de vis a vis. De partea noastr\ aveam numai familia Velican, ni[te armeni
f\r\ copii care ]ineau o mercerie mic\ lîng\ croitoria lui Bercu [i pe Nae-vînz\torul care fusese în
timpul r\zboiului pilot [i cu care m-am pomenit coleg\ la Institutul de Folclor. 

Cineva [i-ar putea închipui c\ în blocul Bibicescu locuiau o sut\ de copii care deveniser\
o problem\ social\. Gre[it! Eram numai nou\ dintre care cinci nu ie[eau s\ se joace pentru c\ erau
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ori prea mici, ori prea mari. Prin urmare a fost o cruciad\ f\cut\ numai pentru fra]ii Carniol,
Madeleine [i cu mine! Dar ce pot s\ fac\ patru copila[i care au numai opt picioare? Mult! Iar lucrul
cel mai grav pe care îl pot face este s\ adune în jurul lor to]i copiii de pe strad\. A]i observat c\
exist\ blocuri unde se strîng mul]i copii [i altele unde nu se duc? În blocul Bibicescu veneau. În
forma]ia restrîns\ eram vreo cincisprezece [i cînd ne strîngeam cu to]i vreo dou\zeci [i cinci. {i
cincizeci de picioru[e harnice care se joac\ de-a v-a]i-ascunselea cîteva ore pe zi [i fo[g\ie pe sc\ri
[i în curtea interioar\ pot s\ scoat\ din min]i [i pe un sfînt. Lupta a durat vreo zece ani. Victoria a
fost întotdeauna de partea noastr\. De partea lor a fost îns\ timpul, ba se muta unul pe alt\ strad\,
ba intra altul la liceu. Pîn\ la urm\ am crescut to]i. 

Trec ades pe lîng\ bloc [i nu v\d ]ipenie de copil. Holul de la intrare e gol ca un clopot f\r\
limb\. Uneori visez c\ vin „acas\“. Sc\rile sînt str\lucitoare, p\rul Mi]ei este tot ro[u [i cre]. Sun la
u[a noastr\ [i cineva îmi zice c\ am gre[it. Cui m-ar întreba ce m\ leag\ atît de mult de sc\rile
blocului Bibicescu i-a[ spune c\ între altele multe, foarte multe sferturi de pîine neagr\. Povestea
era a[a: aveam o m\tu[\ care venea la noi în fiecare zi. Înainte s\ plec spre casa ei din Popa Nan m\
trimitea s\-i cump\r un sfert de pîine neagr\, mai mult nu mînca, era tot timpul singur\. La început
i-am spus de cîteva ori s\ ia jum\tate, dar a zis de fiecare dat\ c\ nu are rost s\ m\nînce pîine uscat\,
a[a c\ aveam de cump\rat un sfert de pîine neagr\ care costa, fix, 0,50 bani. Jum\tate de leu! Cum
s\-i cer lui Lili s\-mi dea pîine de o jum\tate de leu, îmi era ru[ine. A[a c\ puneam banii mei de
înghe]at\ [i cump\ram jum\tate de pîine pe care Lili mi-o t\ia în dou\. Una era a m\tu[ii [i cu a
doua ce s\ fac, n-aveam cui s-o dau, dac\ arunci pîine plînge Maica Domnului. A[a c\ nu-mi

TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 55



IRINA NICOLAU56 ? ? ?

r\mînea decît s-o m\nînc. M\ b\gam într-un cot de scar\, s\ nu m\ vad\ cineva, [i mestecam trist.
Întîi coaja [i pe urm\ miezul. Nu-mi era foame, uneori îmi venea s\ plîng. De atunci am r\mas c\
nu pot s\ m\nînc pîine goal\. Mai bine rabd.



? ? ?

URMEAZ| CÎTEVA SCRISORI PE CARE LE-AM SCRIS CÎNDVA B|RBATULUI MEU, 
DOVAD| C| ANALIZA ETNOLOGIC| POATE P|TRUNDE ORIUNDE

Drag\ Fefe, avem gîndaci. În vara asta nu s-a f\cut grîu, s-au f\cut, în schimb, gîndaci. În
apartamentul nostru se remarc\ prin diversitate. Nu am avut niciodat\ gîndaci de trei feluri. Acum
avem. M\ simt datoare s\ ]i-i descriu. Cei mai dr\gu]i, cu \[tia aproape c\ admit s\ coabitez, sînt
negri [i rotunzi ca ni[te m\rgelu[e. Î[i fac de treab\ prin cutia de pîine. Cînd o deschid,
încremenesc [i m\ privesc speria]i. A doua categorie e binecunoscuta libarc\. Ocup\ baia. Mare,
gras\ [i zemoas\. Din respect pentru r\da[c\ a[ fi capabil\ s-o tolerez [i pe ea, dac\ n-a[ [ti c\ se
înmul]e[te frenetic [i c\ nimic nu poate fi mai scîrbos decît s\ calci pe ea cu piciorul gol. Am p\]it
a[a ceva, dup\ care am vrut s\-mi amputez piciorul. În fine, gîndacii ro[ii. |[tia sînt cei mai par[ivi.
Se deplaseaz\ cu o vitez\ uluitoare. Ziua în amiaza mare, fug pe t\bliile de la pat. Parc\ sînt nebuni.
În plus, se îneac\ în c\ni cu lapte [i cafea. Mai r\u e în cafea pentru c\ nu-i vezi. De ce se îneac\
nu [tiu, pentru c\, de fapt, se vede c\ sînt de[tep]i. Poate c\ la întoarcerea ta încerc\m s\ dres\m
unul. Fug [i prin frigider, z\u dac\ exagerez. Am încercat toate insecticidele, inutil. Ce bine era pe
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vremea lui Gheorghiu-Dej, se g\sea întotdeauna cineva s\-]i dea verde de Paris. Oricum, te previn
c\ în ziua în care apar plo[ni]ele [i p\duchii, dau foc la cas\ [i vin pe jos spre tine.

Nu pot s\ închei f\r\ s\ revin cu un element care te va ajuta s\-mi în]elegi starea de spirit.
Nu mi-e fric\ de ei. Nici sil\, toat\ copil\ria m-am jucat cu insecte, [opîrle [i alte alea. Buzunarele
îmi erau pline de cutiu]e în care fo[g\iau l\custe [i bondari. De atunci p\strez respectul pentru
r\da[c\. Dar nu în cas\, domnule!!! A spus-o [i De Chirico, s\ nu amestec\m cultura cu natura. Cu
alte cuvinte, în]eleg s\ m\ duc eu la gîndaci, nu s\ vin\ ei peste mine. În rest, vara s-a cam sfîr[it [i
vine toamna. Mai bine. Cu dragoste [i oarecare disperare, te s\rut [i te a[tept, Riri.

*

Drag\ Fefe, gata, ne mut\m! Pune tot ce urmeaz\ pe seama unei vizite. Am fost la vara
Rodica. Au cas\ nou\. Robinetele nu le picur\, faian]a nu e ciobit\... Mi s-a f\cut o poft\ de mutat
teribil\. De cînd am luat decizia, umblu [i mai mult prin ora[. Adic\ flanez. Parc\ m-a n\scut mama
pe strad\. {i ce crezi c\ am descoperit? Ei bine, afl\ c\ unul din spectacolele str\zii care a dec\zut
enorm e tocmai mutatul de care î]i spun. Azi oamenii se mut\ pe furi[, pî[-pî[. Unii se vede c\ au
motive s\ se ascund\. Al]ii se epuizeaz\ în felurite „îmbun\t\]iri“ [i, la sfîr[it, vin din vechea
locuin]\ cu patru valize: trei cu haine [i lenjerie [i una cu bibelouri. Cunoscîndu-]i oroarea fa]\ de
lucrul nou, mai bine-zis incapacitatea de a te desp\r]i de cel vechi, vreau s\-]i spun c\ gre[e[ti
judecînd aspru pe oamenii care vor s\ înceap\ o via]\ cu totul [i cu totul nou\. La urma urmei ce
conteaz\ este rela]ia dintre om [i obiect. Exist\ in[i care poart\ dup\ ei toat\ via]a portretele
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mo[tenite de la Omama [i forfecu]a cump\rat\ la Viena, în timpul primului r\zboi mondial, de
str\bunicul. Al]ii au oroare de sediment, refuz\ obiecte vizitate de fantome. Oricum, respectul
pentru obiect nu este monopolul celor care au mo[tenit tablouri de la Omama [i forfecu]e de la
Viena, am putut s\ v\d în ani ^70 mahalagii care plecau de la curte la bloc tîrînd dup\ ei toate
troacele. Ar fi multe de spus despre rela]ia dintre om [i obiect, dar vreau s\ m\ întorc la spectacolul
mut\rii. 

Nu [tiu cum se mutau oamenii la Cluj. În Bucure[tiul copil\riei mele te încredin]ez c\
[tiau s-o fac\. S\-]i spun cum era. Tic-tac, tic-tac, via]a p\rea s\ se desf\[oare normal, pîn\ cînd te
pomeneai, într-o diminea]\, cu toat\ gospod\ria cuiva pe strad\. Imaginea era indecent\ [i
tulbur\toare. Cuprindeai dintr-o privire toat\ agoniseala unei familii. Ceea ce fusese pîn\ nu
demult interior, privat, ascuns chiar, devenea exterior, public, la vedere. În spatele calabalîcului r\mînea
casa eviscerat\, cu ferestrele f\r\ perdele. „Ikebana“ mut\rii prevedea ca dormeza s\ fie a[ezat\
vertical, cu droturile în vînt, se cerea ca pre[urile [i covoarele s\ fie rulate, c\r]ile legate în pachete,
lenjeria f\cut\ balot [i pus\ pe masa din sufragerie scoas\ în drum [i înconjurat\ de fotolii [i scaune.
De la caz la caz, puteai s\ vezi ghivece cu flori, colivii cu p\s\ri, întotdeauna un frigider murdar pe
laturile dinspre perete [i una sau mai multe oglinzi a c\ror voca]ie era s\ se sparg\. Scoase pe trotuar,
în lumina crud\, obiectele, chiar [i cele scumpe, îndreptau spre trec\tori ce aveau ele mai ponosit.
Lipsit de col]ul camerei, un lampadar pare o p\pu[\ cheal\, obiectul cel mai banal devine
nelini[titor. Urma momentul tare cînd soseau camionul [i „camionerii“. Pe negricio[ii cu gur\ mare
[i sfori de cînep\ în bandulier\ puteai s\-i cuno[ti numai dac\ mutai un pian. Acum strada se
implica. Într-un moment greu trec\torii î[i ofereau ajutorul. Imagineaz\-]i ast\zi a[a ceva... În
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condi]iile în care un accident stradal mobilizeaz\ cu greu un pumn de oameni, cine s-ar mai opri s\
priveasc\ o compozi]ie dadaist\ cu [ifonier, bunic\, cuier cu abajur, galo[i [i divan...

Trebuie s\-]i spun îns\ c\ sfîr[itul a fost marcat de estetica mutatului. Saci de hîrtie, de
plastic, cutii, scotch. Oamenii se mut\ decent. Refuz\ s\ mai dea spectacolul triumfal sau dezolant
al mut\rii. Îmi amintesc c\ cea mai înduio[\toare ac]iune de mutare la care am asistat era condus\
de o doamn\ care, timp de mai multe luni, a lipit resturi de stamb\ pe cutii de carton. În felul ei
accepta spectacolul, dar pretindea unul de clas\ mare. Hai, vino s\ ne mut\m. Riri.

*

Drag\ Fefe, mi se pare util s\ te informez c\ nu vei primi prea curînd plicul pe care mi
l-ai cerut. El se afl\ în noptier\, eu am v\rsat cafeaua pe noptier\, lemnul s-a umflat [i sertarul a
în]epenit. Nu cedeaz\ la nimic. Mai întrev\d dou\ posibilit\]i: a[tept\m sau dinamit\m. Tu s\ alegi!
Este inutil s\-]i spun c\ accidentul m\ predispune s\ continui reflec]ia etnologic\ asupra sertarului.
Spun „s\ o continui“ pentru c\ acum trei ani am ]inut ni[te cursuri despre sertare. 

Cum mi-a trecut prin cap a[a o prostie? N-a fost o prostie. Oamenii tr\iesc prea neglijent,
nu-[i gîndesc rela]ia cu obiectele ce îi înconjoar\. Fac sacrificii ca s\ le cumpere, le iubesc sau le
antipatizeaz\ f\r\ s\ [tie de ce. De pild\ eu detest sertarul pentru c\ din copil\rie o sumedenie de
in[i au f\cut o leg\tur\ între el [i dezordinea mea natural\. Cli[eu din [coal\: Mintea are sert[ra`e,
dac[ pui informa\ia unde trebuie, tragi sertarul `i o g[se`ti. Tu n-ai nici un sertar la cap? Cli[eu conjugal:
Dac[ n-ai dulapuri `i sertare, cum vrei s[ faci ordine? Apuc[turi grece`ti... Este adev\rat c\ sertarul nu
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are cine [tie ce tradi]ie la greci, dar nici la români. El apare în Europa, relativ tîrziu, ca s\ pun\
ordine în nimicurile unor in[i care, în general, nu aveau prea mult\ treab\. Sertarul le creea tipologii
de scrisorele, me[e de p\r, batistu]e, funde, ace de p\l\rii... Treptat el a intrat în popor ca
subansamblu la orice pies\ de mobil\: pat cu sertar, mas\ cu sertar, dulap cu sertar... Combina]ia
apoteotic\ este sertar cu sertar, trebuie s\ existe, de[i n-am v\zut-o. „Lexicul“ [i „sintaxa“
sertarului vorbesc despre om, epoc\, arie cultural\. Cîndva am cunoscut un personaj care visa s\-[i
organizeze un apartament exclusiv din sertare. Altfel, p\rea normal. În ce m\ prive[te, admit un
singur gen de sertar, unul cu des\vîr[ire inutil [i frumos capitonat, pe care s\-l trag, din cînd în cînd,
pentru pl\cerea gestului [i s\ nu pun nimic în el. Riguros nimic. Cu dragoste mare, Riri.



DESPRE C|DERE, PUNERE {I A{EZARE

Cînd eram tîn\r\, visam rochii de hîrtie pe care s\ le îmbrac diminea]a [i, seara, s\ le arunc.
Acum a[ dori s\ am rochii din piatr\ [i din fier. M\ înnebune[te gîndul c\ lucrurile de care m\ leg
se rup. {i, ca [i cînd perisabilitatea lumii n-ar fi suficient\, vin modele [i smulg hainele de pe noi,
pentru c\ nu se mai poart\, arunc\ mobilele din casele noastre, pentru c\ nu se mai poart\, cosesc
[i r\zuiesc tot ce ne înconjoar\ [i, în locurile r\mase virane, impun obiecte str\ine [i noi.

Îmi amintesc de un banc pe care îl spuneam cînd eram la facultate. Zice c\ într-o noapte,
în dormitor, se aude un zgomot, fî[, fî[. Zgomotul venea dinspre dulap. Ce se întîmpl\, drag\,
întreab\ so]ul. Ce s\ fie, r\spunde ea, hainele ies din mod\.

Pe vremea cînd spuneam bancul, tocmai m\ str\duiam s\ în]eleg ce este structuralismul.
„Dincolo“, structuralismul era în plin\ apoteoz\. „Aici“, citeam [i noi ce g\seam. Totul era structur[
`i comunicare, nimic altceva: constituen]i, rela]ii, emi]\tor, receptor, cod, canal, mesaj. N-a durat
mult. Dup\ [ase ani a trebuit s\ înv\] semiotic\: semnificat, semnificant, referent... Acum totul
devenise semn. S-a demodat [i semiotica. Încercam s\ ]in pasul. Proxemica mi s-a p\rut ceva care mi
se potrive[te, dar E. Hall cu proxemica lui nu a avut deloc noroc. Din ce-a urmat, studiile despre
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reflexivitate mi s-au p\rut interesante, dar moda a trecut ca o boare. Atunci a fost momentul cînd
am spus, gata, nici a[a! Sim]eam cum creierul meu devine un fel de bibilic\, experien]ele pe care
le-am avut acoperind cu pic\]ele toat\ suprafa]a lui. Vreo [apte ani m-am refugiat în istorie, s\-i
zicem etno-istorie. Dup\ 1990, cînd am intrat în contact direct cu lumea de „dincolo“, am putut s\
constat c\ totul devenise identitate. Pe cine nu studiaz\ identitatea scrie PROST. În cinci ani obsesiile
identitare au sl\bit vizibil. Ni se preg\te[te altceva?!

Am întîrziat asupra modelor în [tiin]\ pentru c\ a[a a venit de s-a legat cu bancul despre
hainele care fî[, fî[ din dulap. Inten]ia mea era s\ scriu despre c\dere, punere [i a[ezare. Prezen]a
sau absen]a modelor [i agresivitatea lor cred c\ sînt în direct\ rela]ie cu respectul pe care îl are o
societate fa]\ de sediment.

Exist\ societ\]i care nu sedimenteaz\. Pigmeii, de pild\. Societ\]ile pe care Lévi-Strauss
le compar\ cu ni[te ceasornice, cele capabile s\ se reproduc\ indefinit, f\r\ s\ piard\ sau s\ cî[tige
ceva. 

Pentru alt gen de societ\]i emblematic\ este, cred, lada. În lad\ obiectele se a`eaz[, unele
peste altele, cu grij\. În lad\ omul p\streaz\ numai ceea ce consider\ c\ este pre]ios. Într-o cas\ nu
se adun\ multe l\zi, adic\ nu poate fi vorba de omul [i lada. Sedimentul apar]ine unui grup de
oameni care reprezint\ trei [i chiar patru genera]ii. În patru vie]i de oameni lucrurile din lad\ nu se
depreciaz\ moral. Unele obiecte ies din lad\ ca s\ înso]easc\ pe unul din oamenii casei pe ultimul
drum. Celelalte r\mîn acolo. Modele în aceste societ\]i ac]ioneaz\ blînd [i lin într-un ritm aproape
geologic. Noul este p\strat în carantin\, vreme îndelungat\, mai înainte de a fi acceptat. 
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La un moment dat, în istoria civiliza]iei apare sertarul despre care tocmai am vorbit. Apare
în mileniul nostru, deci relativ recent. La început el rezolv\ dorin]a unora de a pune ordine în
recuzita vie]ii lor intime. Sertarul ascunde, dar în primul rînd organizeaz\. În sertar, lucrurile se pun.
Modele intervin cu insisten]\ în via]a societ\]ilor cu sertar, dar obiectele dezafectate nu se arunc\
în drum, ele ajung prin poduri, pivni]e [i magazii. Cît timp nu cer de mîncare [i cît timp este loc,
oamenii le admit o existen]\ latent\, le pun la p\strare.

Iat\ îns\ c\ apare liftul. De un secol [i ceva toat\ omenirea se afl\ într-un lift care cade. Unii
pretind c\ urc\m. Invoc\ în acest sens [i etimologia cuvîntului ascensor. S-ar putea s\ urc\m de
vreme ce n-am c\zut de tot, dar urc\m în jos. Obiectele sînt aspirate din preajma noastr\ de fiecare
etaj prin care trecem. Altele, str\ine, plou\ peste noi venind nu se [tie de unde. Vor fi aspirate la
etajul urm\tor. M\ uit în vitrinele magazinelor [i v\d în ele un pre-gunoi. 

Ce ne scap\ de la dezastru, ce ne mai scap\, sînt l\zile [i sertarele pe care oamenii le urc\
în lift cu ei. Pentru l\zi este loc tot mai pu]in [i, oricum, oamenii nu mai cunosc rînduiala a[ez\rii.
Acum, l\zile sînt de carton [i în ele pui. Pui lucruri care se poart\, care sînt la mod\. Cînd vor ie[i
din mod\, le vei a[eza lîng\ u[a liftului, s\ fie aspirate. Baza au r\mas sertarele. Dar pîn\ cînd? Dac\
lucrurile ne cad din mîn\ nici nu mai ajung în sertare. Despre c\dere, punere [i a[ezare le-a[ vorbi
copiilor în [coli.



? ? ?

INSTANTANEU CU VECEU, LAVABOU {I COVAT|

În adolescen]\ aveam o prieten\ „bine n\scut\“ [i bine-crescut\, care s-a nimerit într-o
var\ la o stîn\ în Bucegi. Ciobanii anilor ^60, mai primitori decît cei de ast\zi, s-au gr\bit s\ umple
castroanele cu balmu[. Dar fata despre care vorbeam era înv\]at\ s\ se spele înainte de mas\ pe
mîini, a[a c\ a pronun]at întrebarea memorabil\, bade, unde-i lavaboul? Iar badea n-avea.

Tot o prieten\, de data aceasta o femeie care cuno[tea bine satul, a poposit într-o alt\ var\
la casa unui mo[neag. Dup\ ce s-a interesat de fîntîn\, de una, de alta, a întrebat firesc [i direct:
mo`ule, unde este WC-ul? El i-a f\cut semn s\-l urmeze, au str\b\tut curtea toat\, au trecut de grajd
[i de porc [i au ajuns la un gard dup\ care se f\cea o livad\. Acolo mo[ul i-a explicat cum se deschide
o poart\ în gard [i i-a spus ar\tînd cu mîna: ia a`a, doamn[ drag[, de aici cît vezi cu ochiul e numai
veceau[. Cîndva, cineva a scris un studiu despre „retirata“ la români. Nu-mi amintesc dac\ a pus în
eviden]\ suficient dimensiunea ei cosmic\. În locurile pe unde am umblat prin ]ar\ construc]iile
precare avînd aceast\ destina]ie pledau pentru o utilizare secundar\, marea veceau\ se afla în alt\
parte [i nu era f\cut\ de mîn\ de om.
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Eram odat\ în Maramure[. St\team la o gazd\ zgîrcit\ despre care satul spunea c\ ar fi în
stare s\-[i m\nînce [i untul de pe pieptene. M\ hr\nea deci prost. Avea îns\ o mam\ milostiv\ care
prinsese drag de mine [i, ce f\cea? Se ducea [i tr\gea pe [est sertarul mesei unde, lîng\ cutia de
detergent, figura un fel de pr\jitur\, o tabla de coc\ galben\ [i dulce. T\ia din ea o curea, se uita în
jur, o strecura în sîn, mai foia pu]in ca s\ par\ c\ a avut treab\ [i c\uta momentul cînd eram numai
noi dou\ ca s\ scoat\ dintre ]î]e pr\jitura cu miros de Deval. Ia, domnuc[, ̀ i m[nînc[! Se uita la mine
cu ochi alba[tri pîn\ cînd înghi]eam ultima f\rîmitur\.

Reiau istorioarele într-o ordine invers\. Deci, b\trîna care ascundea pr\jitura în sîn.
Mîncam de fiecare dat\ foarte greu. Dificultatea n-avea nici o leg\tur\ cu locul unde st\tuse
cuib\rit\ pr\jitura înainte de a-mi fi oferit\; m\ înnebunea mirosul de detergent. {i, dac\ m\
gîndesc bine, în sat, principalele surse de grea]\ au fost produsele ora[ului utilizate în mod
neadecvat. De pild\, pot s\ beau din c\ni de tabl\ atîrnate în cui la fîntîn\ pentru c\l\tori, am b\ut
din plosc\ dup\ nu [tiu cî]i nunta[i, dar cînd trebuie s\ beau din sticl\ dup\ altul, îmi pare r\u. Iar
proba de foc, ca etnolog, am trecut-o cu recipientele de medicamente folosite ca pahare de ]uic\,
mod\ mare în Dobrogea anilor ^70. Parc\ le v\d. Erau scoase cu respect din sertar [i puse pe mas\.
Fiecare bea din recipientul lui. Dup\ ce b\utul se încheia, recipientele de plastic, cîndva str\veziu,
î[i luau locul înapoi în sertar. N-am îndr\znit niciodat\ s\ întreb pentru ce nu le spal\. De fiecare
dat\ am închis ochii [i am b\ut. 
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Povestea cu veceaua cosmic\, de cîte ori îmi revine în minte, m\ face s\ m\ jenez de
meschin\ria solu]iei noastre de apartament. Evident, avem scuze, sîntem obliga]i s\ rezolv\m
problema în acest fel pentru c\ tr\im în spa]ii mici, frecvent unii peste al]ii. Dar ar fi regretabil s\
ajungem s\ credem c\ prin vasul de por]elan am dep\[it cu nu [tiu cîte stele modul în care tr\ia
mo[neagul. Tr\im pur [i simplu diferit. 

În fine, absen]a lavaboului la sat mi se pare neglijabil\. Satul are covata. În covat\ fr\mîn]i
pîine, legeni copilul, speli rufe, te speli. Lavaboul te ajut\ s\ scapi de murd\ria acumulat\ între un
sp\lat [i alt sp\lat. Covata, t\iat\ dintr-un lemn catifelat, este locul unde trupul, prin sp\lare, se
regenereaz\. Dac\ lavaboul devine astfel emblematic pentru ceea ce a ajuns s\ fie igiena ora[ului,
cu tot cortegiul de deodorante, periu]e, bure]i [i bure]ei, covata trimite la o cur\]enie de alt semn,
mai aproape de ceea ce numim puritate. Idealul acestei cur\]enii poate fi rezumat în formula curat,
luminat, ca argintul strecurat. Pîn\ în prezent, reclamele de spray nu-[i asum\ r\spunderea de a
produce trupuri de argint.

A[ mai ad\uga obiceiul fetelor de a se sp\la cu rou\ sau ap\ provenit\ din ultima z\pad\.
Aten]ia enorm\ care se acord\ toaletei mortului (cine nu-l spal\ bine î[i face mare p\cat), prima
scald\ a copilului, baia miresei din preziua nun]ii, sp\latul de sîmb\t\ cînd lumea î[i preg\tea trupul
pentru ziua de duminic\. S\ nu idealiz\m, îns\, nu to]i ]\ranii erau cura]i. Care, cum, iar celor
murdari li se ducea vorba.



ACUM AM S| SCRIU DESPRE PATUL DE ALAM|

{I ÎNC| DESPRE CÎTEVA PATURI PE CARE LE {TIU DIN POVE{TI

Nu pot s\ uit ni[te filme australiene pe care le-am v\zut la Cinematec\, prin anii ^80. Filme
artistice, documentare, [i un film care putea s\ fie socotit [i una [i alta, eu l-am re]inut din ra]iuni
pur etnologice [i am scris despre el de cîte ori s-a ivit ocazia. În primele secven]e vedeai cum un
trib era exterminat. Supravie]uitoare, o singur\ femeie. Puteai s\ presupui c\ între mor]i s-a
num\rat [i pruncul ei dup\ l\comia cu care a furat din curtea unei ferme un copil. L-a luat [i l-a dus
în p\dure. A[adar, o femeie cafenie, aproape goal\, cu p\rul cre] [i o feti]\ b\laie, cu rochi]\, cu
[or]ule] [i a[a mai departe. De fapt, din acest moment începe filmul în care nu se întîmpl\ nimic
[i, în plus, se deruleaz\ lent, foarte lent. Dup\ un sfert de or\ oamenii au început s\ ias\ din sal\.
Dup\ alt sfert r\m\seser\m numai cî]iva. Ce se întîmpla pe ecran? Tic-tac, tic-tac, clipe de via]\.
Soarele r\sare [i dou\ fiin]e atît de diferite începeau s\ caute de mîncare. Feti]a se afla în treab\,
iar femeia, ba prindea o pas\re, ba un [obolan, ba alegea o r\d\cin\ comestibil\ sau culegea bobi]e.
Mîncau. Cînd terminau de mîncat începeau s\ caute un ad\post. Nu-l luau la întîmplare, îl alegeau
cu grij\, în legea lor îl amenajau, soarele apunea [i ele se culcau. A doua zi, evident, soarele r\s\rea
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din nou, femeia prindea alt\ pas\re, alt [obolan, iar mîncau [i, pe urm\, c\utau alt loc de dormit. A[a
treceau anii. Puteai s\-i m\sori dup\ felul cum cre[tea copilul. Cînd p\rea s\ fie de opt, nou\ ani,
s-ar putea s\ gre[esc, dar nu conteaz\, au trecut într-o zi pe lîng\ ferma natal\, feti]a a
recunoscut-o [i a fugit spre ea. Cu femeia habar n-am ce s-a întîmplat.

Dac\ m-ar întreba cineva ce în]eleg prin basic needs, i-a[ recomanda, în loc de r\spuns, s\
vad\ filmul. Acest film m-a ajutat s\ în]eleg care este varianta cea mai sumar\ de locuire. Ce
distan]\ uria[\ între modul în care era preg\tit, sear\ de sear\, culcu[ul [i cel mai rudimentar pat!

Tot la începutul anilor ^80, b\trînul Caraman din Tulcea mi-a zis povestea paturilor prin
care a trecut. Fiind român gr\mostean, [i-a petrecut prima copil\rie într-un balans transhumant.
Atunci patul lui consta dintr-o p\tur\ pus\ direct pe p\mînt, fie c\ se aflau pe drum, în cabanele
improvizate din cîmpie sau în casele lor din munte. Cînd au venit în Cadrilater, au locuit în casele
bulg\re[ti din care bulgarii, de voie, de nevoie, plecaser\. Acolo a descoperit „confortul“ patului de
p\mînt b\tut, un fel de podium nu prea înalt f\cut din materia men]ionat\, peste care se a[terneau
covoare [i cuverturi. Spinarea poate nu sesiza diferen]a, dar patul avea, în fine, un volum. Numai
un an dup\ aceea, s-a însurat [i a cump\rat un pat mare, pictat cu p\s\ri [i flori. Se pare c\ era atît
de frumos [i nemaiv\zut c\ întreaga suflare a trecut s\-l vad\. Care cum ie[ea din camer\, d\dea din
cap [i morm\ia admirativ: m\... dar a trebuit s-o ia din loc. Cînd au ajuns la Tulcea, au dormit mai
întîi pe o somier\ ieftin\, cump\rat\ din pia]\. Apoi, el [i nevast\-sa s-au mobilizat [i au cump\rat
un dormitor cubist, negru, solid [i hidos. Divan cu etajer\ la perete [i lad\ pentru a[ternuturi, dulap
cu dou\ u[i, toalet\ cu oglind\ [i taburet. Asta am g\sit în camera b\trînilor Caraman, în 1984, cînd
i-am cunoscut. Nu le mai pl\cea, dar nu puteau s\-[i cumpere pat nou la cap\tul vie]ii. În scurt timp
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acest gen de dormitor va fi de neg\sit [i nu cred c\ a atras aten]ia vreunui muzeu din ]ar\. Va fi
nevoie de multe cuvinte pentru a descrie cum a fost, iar observa]ia este valabil\ [i pentru
recamierul care, timp de trei decenii, a avut o frumoas\ carier\. Dup\ ce mi-a povestit ore în [ir,
dup\ ce mi-a cîntat balada lui Mihai Bey în grece[te, mo[ Caraman s-a oferit s\-mi arate patul cel
nou al fiului s\u. Ne-am dus în casa nou\, în camera de la strad\, unde am descoperit cu surpriz\
un interior de tip catalog Nekermann – fotolii, canapea, covoare mi]oase albe [i un pat enorm,
acoperit cu o p\tur\ matlasat\ de plastic. B\trînul mi l-a ar\tat ca pe o minune. A[a am cunoscut pe
regele paturilor în care mo[ Caraman nu a dormit niciodat\, dar în care considera c\ doarme prin
persoana fiului s\u. În timp ce î[i l\uda fiul, eu m\ gîndeam cît de scump a fost pl\tit fiecare pat în
parte [i cum, pe m\sur\ ce ele deveneau mai scumpe [i mai comode, via]a oamenilor se golea de
farmec, existen]a fiului s\u, posesorul patului Nekermann, fiind un exemplu de pragmatism [i
platitudine. Te ui]i la ei [i î]i vine s\ te întrebi: unde sînt drumurile din Pind [i luptele cu comitagii
de alt\dat\? Spune-mi cum î]i a[terni ca s\-]i spun cine e[ti. Zi-mi cum ]i-ai schimbat patul [i voi
afla ce ai devenit.

{tiu o mul]ime de istorii cu paturi. Ca etnolog a[ez patul al\turi de leag\n [i sicriu pentru
c\, viu sau mort, omul care renun]\ la verticalitate adoptînd pozi]ia orizontal\ devine un poten]ial
c\l\tor între lumi. De aici o mul]ime de prescrip]ii [i interdic]ii. În sensul cel mai deplin omul st[
locului cînd doarme [i cînd moare, somnul prezentînd avantajul unei locuiri depline, dar temporare.

Dintre pove[tile cu paturi pe care le cunosc, ultima pe care am auzit-o mi se pare
tulbur\toare prin simplitate. Vorbeam recent cu o doamn\ trecut\ de optzeci de ani. Ast\zi spunem
doamn[ oricui, în cazul la care m\ refer sintagma potrivit\ ar fi o adev[rat[ doamn[. {i, la un moment
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dat, m-am pomenit spunînd, ce noroc are cine î[i petrece toat\ via]a în casa p\rinteasc\, este ca [i
cînd nu [i-ar t\ia buricul de locul în care s-a n\scut. Mi-a venit s\ spun asta privind camera însorit\
în care ne aflam, cu azalee albe [i ro[ii în fereastr\ [i plin\ de tihn\, o tihn\ care mi se p\rea c\ vine
din bun\ a[ezare [i continuitate. Gre[e[te cine î[i închipuie c\ m\ aflam într-un palat sau într-una
din acele case bucure[tene care î]i opresc respira]ia. Pur [i simplu o cas\, nimic neobi[nuit, venind
dintr-o vreme cînd lucrul se f\cea cu m\sur\. {tiam c\ imediat dup\ venirea comuni[tilor le fusese
na]ionalizat\, c\ la parter fuseser\ burdu[i]i o puzderie de chiria[i, iar la etaj tr\iser\ ei, claie peste
gr\mad\, descenden]ii din trei genera]ii, [i nu [tiu cî]i colaterali. {i ce crede]i c\ mi-a zis atunci
doamna, r\spunzînd într-un fel la observa]ia mea? Zice, dac\ vrei s\ [tii, m-am n\scut chiar în
camera asta în care vorbim [i chiar pe patul pe care e[ti tu a[ezat\, iar cînd o s\ mor, le-am spus,
vreau s\ m\ a[eze înc\ o dat\ în pat, s\ stau acolo pîn\ vine sicriul.

Patul de alam\ str\lucea în mijlocul camerei însorite. O doamn\ care nu se nume[te
Penelopa a g\sit r\bdarea s\-[i ]eas\ toat\ via]a în jurul lui. Sau poate c\ patul de alam\ este o plut\
pe care oamenii vin pe lume [i pleac\ din ea. Oricum, m\ aflam într-un loc de unde nu merita s\
pleci nici în Rai. De[i, dac\ iei cu tine patul de alam\... oare se poate?



SPUNE-MI CE M|NÎNCI CA S|-}I SPUN CINE E{TI

Dezam\gitor pentru mul]i, nu exist\ o mîncare specific româneasc\. În felul nostru
mînc\m ce m\nînc\ vecinii. R\mîne s\ afl\m cîndva ce înseamn\ în felul nostru.

S\ ne închipuim urm\torul dialog. Cineva m\ întreab\: 
- La voi, la Bucure[ti, ciorb\ de burt\ iesti?
- Iesti, îi r\spund.
- {i hamburger iesti?
- Iesti, confirm din nou.
- Atunci ce v\ mai trebuie?

Chiar. Nu ne mai trebuie nimic. E bine [i lini[te. Cu un deget st\m înfip]i în tradi]ie [i cu
altul în chifteaua american\ care reprezint\ viitorul nostru luminos. Faptul c\, în prezent, pentru
românul care nu fur\, un hamburger sau o ciorb\ de burt\ sînt frecvent inaccesibile nu conteaz\.
Nu conteaz\ nici c\ „hrana s\racului“ constituie, pentru acela[i român, unicul prilej de a mînca în
ora[. Mi se pare umilitor. {i îmi închipui cum i-a[ spune celui care mi-a pus întrebarea:
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- La noi, domnule drag\, la Bucure[ti, pe vremea cînd tr\iam omene[te, mîncam în trei
feluri. Acas\ în primul rînd. În jurul mesei familia se reunea [i mînca respectînd un întreg ritual.
Aceasta era buc\t\ria noastr\ feminin\, „ca la mama acas\“. De[i mîncam bine la mama, mîncatul
în ora[ era frecvent. Buc\t\ria din birturi, restaurante [i gr\dini de var\ era de semn b\rb\tesc. Nu
stau s\-]i explic de ce, crede-m\ pe cuvînt. {i mai era o „buc\t\rie“, cînd de mam\, cînd de tat\.
Alimentul consumat pe strad\, bucuria hoinarilor [i a copiilor. Ce s-a ales de buc\t\riile noastre
n-o s\-]i spun. S\ vorbim mai bine despre ce o s\ se întîmple de acum înainte. Hai s\-]i ghicesc
viitorul buc\t\riei române[ti într-un hamburger [i într-o ciorb\ de burt\. De ce s\ limit\m ghicitul
la cafea?

Timpul întîi. Pl\tesc [i primesc o t\vi]\ de plastic. Pe fundul ei, o hîrtie care m\ informeaz\
despre tipurile de hamburgeri, ca s\ [tiu ce m\nînc. Pe hîrtie, un teanc de [erve]ele, punga de
cartofi cu maionez\ [i o toltoa[\ de m\rimea unui m\r turtit. Desfac ambalajul [i iese minunea la
iveal\. Ghicitul în hamburger nu presupune s\ gu[ti. M\ uit [i citesc. V\d o chiftea bleag\ [i o
pîini]\ boln\vicioas\. Întrez\resc pentru buc\t\ria românilor un viitor la fel de nes\n\tos. Drumul
de ketchup care se prelinge din chifl\ nu duce nic\ieri. Speran]a pe care o flutur\ o buc\]ic\ de
salat\ clorotic\ nu m\ convinge. În galbenul maionezei v\d noroc la hepatite. Gras peste gras este
o regul\ bun\ în pictur\, gras pe pr\jeal\ ar trebui s\ însemne [ah la ficat. Cartofii sînt t\ia]i [i
rumeni]i în mod egal. To]i au avut acelea[i [anse [i îi m\nînci la rînd, f\r\ s\ alegi. Strategia de a
l\sa la sfîr[it pe cei crocan]i nu mai ]ine, buc\t\ria viitorului va fi f\r\ „bonne bouche“. Mul]imea
de [erve]ele albe m\ face s\ cred c\ vom mînca pu]in, prost, dar ne vom [terge la gur\ îndelung. O
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fat\ îmbr\cat\ vesel freac\ pardoseala curat\ cu un [omoiog [i împarte baloane. Îmi pare r\u, nu pot
s\ ghicesc mai mult într-un aliment f\r\ sex.

Timpul doi. Fac abstrac]ie de locul unde am comandat ciorba de burt\ [i de cît cost\, dac\
ne afl\m într-un birt popular sau într-un restaurant de lux. M\ concentrez asupra lichidului din
farfurie. Cîteva stelu]e de ulei prevestesc bani la drum de sear\. Nu prea mul]i, o chenzin\
indexat\, eventual. Amestec cu lingura [i num\r: opt, nou\, zece... buc\]ele de carne albe [i
sc\moase. Nu e bine. La iarn\ va fi frig. V\d gospodine înc\p\]înate care, de Cr\ciun, coc cozonacii
noaptea. Miroase a o]et. Asta înseamn\ acreal\ în suflet [i sfad\. Din culoarea ardeiului iute rezult\
limpede c\ ni[te in[i fur\ ceva altor in[i. Nu se vede nici ce, nici cît. 

Am glumit... Nu pot s\ ghicesc viitorul buc\t\riei române[ti. Ea n-are nici un viitor. Intr\m
în buc\t\ria Europei, a Americii, a lumii întregi. Este stupid s\ tr\ie[ti cu gîtul întors. Dar eu vreau
s\ fiu stupid\. Am s\-]i povestesc ce-am p\]it acum doi ani, la Atena. Era var\ [i cald. M\tu[a mea
murea de sete [i m-a împins  într-un McDonald^s. Dorea s\ stea jos, pretindea un loc curat [i, mai
ales, cred c\ îi pl\cea s\ fie între tineri. Dup\ ce am citit pre]urile, frumos afi[ate, am sim]it c\ m\
îneac\ furia. Totul era de dou\ [i de trei ori mai scump decît la pr\v\lia de peste drum, unde puteai
s\ m\nînci pl\cinte cu spanac, brînz\ [i carne [i, de b\ut, puteai s\ bei tot ce vrei. Am întrebat pe
cei doi tineri cu care împ\r]eam masa, sala era plin\, pentru ce nu se duc acolo, unde este mai ieftin
[i mai bun. Mi-a r\spuns fata explicîndu-mi c\ aici e mai r\coare. M-am enervat. Le-am spus c\ ei
sunt din neamul lui Platon [i c\ prin programul lor genetic pot s\ suporte c\ldura de afar\. Fata a
zîmbit [i mi-a zis c\ Platon, dac\ ar fi tr\it, s-ar fi aflat la una dintre mesele de al\turi, era prea
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de[tept ca s\ trag\ la r\u. Nu m-am l\sat [i am replicat c\, mîncînd hamburgeri, Platon ar fi scris
altfel. Eram furioas\ [i am spus multe prostii. Acum n-a[ mai spune ce-am spus, m-a[ duce, pur [i
simplu, la pl\cinta de spanac de peste drum. Fiecare cu Platonul lui.



ALT| SCRISOARE ÎN CARE E VORBA TOT DE MÎNCARE

Drag\ Fefe, te a[tept cu mur\turi. Ast\zi dis-de-diminea]\ eram în Pia]a Matache. Acolo
am cump\rat cincisprezece kilograme de gogo[ari [i cinci de castrave]i. Iar ac]iunea continu\, acesta
este numai începutul. Le-am c\rat acas\ ca o sfînt\. A urmat sp\latul în multe ape, t\iatul, cur\]atul,
op\ritul, a[ezatul în borcane, aplicarea celofanului ud [i legatul la gur\. Patru ore în cap, patru ore
care nu se mai întorc. La sfîr[it, toat\ buc\t\ria mustea într-o zoaie gras\ [i lipicioas\. Re]eta Ioanei
implic\ zah\r [i ulei. Înc\ o or\ de sp\lat [i lustruit. A fost îngrozitor. Cînd am v\zut masa acoperit\
de borcane ro[ii [i verzi, mi-am învins ispita [i am reu[it s\ nu le num\r. Toate gospodinele î[i
num\r\ borcanele. Eu, nu, niciodat\, eu nu. Fac tot ce pot ca s\-mi p\strez lipsa de pl\cere. Refuz
respectul de care se bucur\ o gospodin\ bun\. Mi-ai spus de multe ori c\ scîrba mea fa]\ de
buc\t\rie se hr\ne[te din veleit\]i intelectuale. Gre[e[ti. Cunosc adev\rate intelectuale care fac
gospod\rie cu simplitate [i pl\cere. Cel mai bun ghiveci l-am mîncat la prima balerin\ a românilor.
Se poate [i a[a. Pe mine îns\ m\ înnebune[te s\-mi pierd vie]i[oara cu lucruri care nu dureaz\. A[
face cu pl\cere mînc\ruri din piatr\, din lemn sau din ceva care dureaz\ m\car cîteva s\pt\mîni.
Este motivul pentru care am acceptat s\ fac mur\turi. Insuportabil mi se pare tic-tac-ul meselor
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cotidiene. Scoal\-te mas\, pune-te mas\ [i iar pune-te [i iar scoal\-te... E prea de tot. M\ gîndesc
dac\ nu cumva r\zbat în mine str\moa[ele nomade, dac\ nu cumva respectul pentru buc\t\rie [i
oale vine dintr-un model de cultur\ sedentar\. Dup\ masa de sear\, bunica mea aromânc\ zicea:
„Am p\c\lit-o [i ast\ sear\.“ Am întrebat-o pe cine am p\c\lit [i ea mi-a r\spuns serios: pe burt\. {i
a[a mi-a r\mas în cap. Burta se p\c\le[te. Din cînd în cînd, îi mai dai [i ceva bun. De s\rb\tori, s\
zicem. Fac o distinc]ie net\ între masa cotidian\ [i cea de s\rb\toare. De cînd ai plecat o duc numai
într-un cotidian. Te a[tept s\ m\nînc. Cu dor [i drag, Riri.



NECINSTEA {I APATIA STRIC| OMENIA

M\ întreb ce este mai greu, s\-]i la[i cheful sau s\-]i la[i voia? Cînd î]i la[i voia, faci voia
altuia, dar cînd renun]i la cheful t\u, pur [i simplu r\mîi f\r\ chef. Bine s\ fie? Au dreptate oamenii
care se r\]oiesc la tine zicînd, aici nu merge dup\ chef, aici facem lucruri serioase? Ordinea [i
disciplina se pot dispensa total de chef? Personal, nu cred. Am încercat s\ v\d cum numesc nem]ii
cheful [i am g\sit în dic]ionar o sumedenie de cuvinte. Tocmai la nem]i, care sînt atît de serio[i...

{i, vorba cîntecului, cheful din ce e f\cut? De unde vine [i unde se duce, cînd se duce?
Cum ac]ioneaz\, este un catalizator? Nu [tiu s\ r\spund. Ceea ce urmeaz\ nu este un r\spuns decît
pentru mine. Cheful face parte din familia st\rilor inefabil „de sub]ire“ care vin [i pleac\, trec peste
noi, prin noi, ne dilat\ [i ne comprim\ sufletul, ne înt\resc [i ne r\v\[esc. Sînt înclinat\ s\ acord
acestor st\ri mult\ aten]ie [i respect. Nu stric cheful altora [i, pe cît se poate, îl urmez pe al meu.
În fond, cheful este un vînt care sufl\, din cînd în cînd, în pînzele cor\biilor noastre, mi[c\ aripile
morilor noastre, dar cî]i dintre noi sînt dispu[i s\ tr\iasc\ din vînt?

La al treilea cîntat al coco[ului s-a trezit [i badea Ilie. Nu s-ar fi dat dus din cas\. S-a uitat
apatic pe fereastr\. Alt\ zi... Ce-o fi cu badea Ilie, e bolnav? I-a murit nevasta, o vit\, o rud\? S\ fi
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b\ut ieri prea mult la nunt\? N-a b\ut c\ n-a fost. Atunci de ce n-are vlag\ [i chef? A mai fost unul
care [i-a pierdut min]ile peste noapte. Acum a ie[it [i st\ pe b\ncu]a din fa]a casei. Am s\-l iscodesc: 

- {ezi, bade Ilie, dar e[ti apatic...
- Ba, numai [ed.
A r\spuns cum r\spunde el! Poate c\ n-are nimic. M\ miram [i eu, un ]\ran apatic?! O fi

numai obosit. Dar, cînd ]\ranul începe s\ dea semne de oboseal\, este bine s\ fie ]inut sub
observa]ie. 

Cum s-a trezit, nenea Toma s-a dus la baie. A pus mîna pe robinet. A constatat c\ apa nu
curge. Ahaaa... a zis el. {i-a tras hainele pe nesp\late [i a luat saco[a cu mînere r\sucite s\ se duc\
la pia]\. Trebuie s\ cumpere pîine [i cartofi, pentru ]uic\ n-are bani. La ie[irea din lift s-a întîlnit
cu trei vecini [i le-a zis c\ n-are chef. 

În timpul din urm\, mul]i n-au chef. Al]ii au. Ace[tia din urm\ trec voios în ma[ini noi
peste trecerile de pietoni cînd este verde. Am impresia c\ oamenii din jurul meu s-au îmboln\vit.
Unora li se îndoaie spatele [i altora li se bombeaz\ pieptul. Se umple ]ara de apatici [i de infatua]i.
Ce ne facem?

Revin la apatie. Apatic este un ins f\r\ patos. M\ întreb cum au ajuns românii s\-[i piard\
patosul dup\ cîte au p\timit. {tiu de la mama c\ omul trebuie s\ fie om. Mi-a repetat-o [i o repet
[i eu. Un om apatic este jum\tate de om. Via]a lui se desf\[oar\ al\turea. 

- Nea Toma, dac\ î]i cump\r ]uic\ e[ti voios? 
- Pentru ce s\ fiu voios? Cump\r\-mi!
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Românii [i-au pierdut [i voio[ia. Cine o g\se[te, prime[te o recompens\ de la mine. Cred
c\ au p\]it [i fran]ujii ceva, pentru c\ observ cum dispare din limba lor cuvîntul allégresse. {i în acest
caz r\mîne valabil\ recompensa, sper s\ o dea francezii. Dac\ m\ gîndesc bine, voio[ia românilor se
afl\ demult în tratament. Omul este voios cînd î[i face voia. S\-]i tai voia este, uneori, un sacrificiu,
s\ ]i se taie voia poate fi o crim\. Timp de 45 de ani ni s-a tot spus c\ tr\im într-o societate care
a[eaz\ în centrul grijii sale omul [i nevoile lui. Zis [i f\cut. A[a au ajuns o parte din români apatici.
Eu nu. M\ revolt\ prea multe, sînt prea sup\rat\.

- Nea Toma, hai s\ te descînt de apatie, poate c\ î]i vine cheful înapoi: 
A plecat Toma pe cale, pe c\rare,
Voios, s\n\tos [i la pung\ gros
{i s-a întîlnit cu Apaticul,
Singuraticul, sub]iraticul
Care, cum l-a privit,
Carnea i-a smolit,
Fa]a de la lume i-a sucit.
{ade Toma cu spatele întors c\tre lume.
Nu gr\ie[te, nu munce[te, nimic nu mai voie[te.
Toarn\, Tomo, toarn\ frate,
C\ eu nu întorc fusu^,
Întorc voia bun\ lui Toma.
Eu nu bat cuiu^,
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Bat lui Toma apatia,
C\ a ajuns mai r\u ca piftia.
Eu nu în]ep cu acul,
C\ îl în]ep pe Dracul
S\-i ia lui Toma apatia [i
S\-l lase curat, luminat,
Ca argintul strecurat.
Descîntecul de la mine
{i leacul de la Dumnezeu.

{i tot de la mine o litr\ de ]uic\, nea Toma. 



OMUL GOL NU ARE PROBLEMELE CARE URMEAZ|. ARE ALTELE

Haina face pe om? Nu, omul face haina! O vreme, s\-]i faci haina însemna s-o torci, s-o ]e[i
[i s-o co[i. La cap\tul acestui secol ajunge s\ [tii s-o alegi [i s\ ai bani s-o pl\te[ti. Nu insist asupra
pre]ului cu care ne pl\tim comoditatea, asupra pierderilor care se produc în planul diversit\]ii.
Constat, pur [i simplu, c\ acum este altfel. Ceea ce m\ frapeaz\ îns\ este vizibila derut\ a românilor
în fa]a noilor coduri vestimentare. Urm\ri]i, v\ rog, felul cum reac]ioneaz\ românul la recomandarea
dress: casual. Relatez o situa]ie anume. Recep]ia urma s\ aib\ loc la iarb\ verde, pe la [ase [i ceva.
S\ vezi [i s\ nu crezi cît\ amestec\tur\... rochii lungi de sear\ [i bijuterii mari, tocuri care se înfigeau
în p\mînt, costume b\rb\te[ti pu]in prea noi, o rochie de rips negru mo[tenit\ de la o bunic\
antebelic\, mult\ confec]ie u[uric\ din categoria celei care a invadat pia]a româneasc\, adic\ fuste,
bluze, rochii din „m\t\sic\“ f\r\ prea mult haz, cîteva perechi de blugi, foarte pu]in\ înc\l]\minte
comod\ [i, peste toate, plutea o inten]ie general\ de „andiman[are“ [i de inadecvat. Nu este drept
s\ ne judec\m cu prea mult\ asprime. De unde atîta adecvare? Principala noastr\ problem\ este c\
suntem s\raci.
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Termenul casual nu poate fi tradus în limba român\. Am încercat. În m\sura în care vom
asimila codurile vestimentare care se modific\ [i în acela[i timp se mondializeaz\ sub ochii no[tri,
le vom prelua cu termeni cu tot. Oricum, nu po]i s\ în]elegi ce este casual dac\ nu ai în vedere
pozi]ia pe care o ocup\ în scala formulelor vestimentare, scal\ care se întinde de la formal la
informal. Enum\r cîteva posibilit\]i, f\r\ s\ m\ consider o specialist\.

Black tie înseamn\ ]inut\ de sear\ în sensul cel mai propriu: smoking, jachet\, costume
închise la culoare pentru b\rba]i, mai curînd negre, [i rochii lungi [i bijuterii „adev\rate“ pentru
femei. Cravatele negre ale b\rba]ilor pot s\ aib\ [i pic\]ele... La o astfel de ocazie, pe invita]ie poate
s\ scrie [i evening attire, ceea ce este cît se poate de traductibil [i comprehensibil pentru români,
înainte de venirea comuni[tilor ei avînd o solid\ experien]\ în materie de haine de sear\. 

Office sau business attire se compune din hainele cu care oamenii de afaceri, demnitarii [i
func]ionarii înal]i „merg la servici“. Costume bune [i sobre, cravate temperate, taioare [i rochii
cumin]i [i scumpe.

Smart casual presupune mult rafinament, curaj [i fantezie. Ne afl\m în registrul informal al
petrecerilor organizate cu mul]i bani. Îmbr\cat a[a po]i fi invitat pe un iaht sau la iarb\ verde bine
îngrijit\. O astfel de ]inut\ poate s\ coste uneori mai mult decît unele haine de sear\.

Acum vine casual, de la care am pornit, [i care înseamn\: f[ cum vrei, îmbrac[-te cum te sim\i
bine, contextul nu î\i impune nimic. Mare belea libertatea, mai ales cînd vine dup\ cincizeci de ani de
figuri impuse. Reamintesc celor care au uitat c\ în toat\ aceast\ perioad\ p\l\ria, mai ales la femei,
a fost considerat\ o provocare burghez\, c\ barba [i p\rul lung la b\rba]i erau du[manii moralei
proletare, c\ în anii ^70 mili]ienii t\iau cu foarfecele fustele prea lungi sau prea scurte. Cei care nu
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[tiu cum se petreceau lucrurile s\ se mai intereseze. Iar acum vin unii [i î]i spun: îmbrac[-te cum te
sim\i mai bine! La o sumar\ analiz\ rezult\ c\ românii sacrific\ u[or comoditatea, pot s\ ignore
contextul, dar investesc mult în „imagine“. 

Mai exist\ ]inuta sneakers: blugi, [ort, adida[i, tricouri [i fel de fel de bluzi]e. Nimeni nu te
invit\ în mod formal s\ vii îmbr\cat a[a. Exist\ locuri publice unde se indic\ pe u[\ c\ nu este
admis\ o atare relaxare vestimentar\. 

Greu s\ te descurci în toate astea, cu atît mai mult cu cît se adaug\ tot felul de tradi]ii ale
locului! Ce te faci cu cei care se simt foarte elegan]i sau se simt foarte bine cînd sînt îmbr\ca]i în
„port na]ional“? Pentru aceast\ situa]ie, mai c\ merit\ s\ deschidem o discu]ie special\. Acum îmi
dau seama c\ problema la care ne referim este de ordinul adecv\rii, de care românii se sinchisesc
mai pu]in. S\ v\ dau un exemplu la care ]in, este vorba de povestea lui Nastratin Hogea [i hainele
bune. Pentru cine nu o cunoa[te o rezum. A fost chemat odat\ la o nunt\ [i el s-a dus îmbr\cat
casual, dac\ nu cumva chiar sneakers; ce-o fi însemnat sneakers la turci?! Oamenii l-au a[ezat la
cap\tul mesei [i abia dac\ a apucat s\ road\ un os. La nunta urm\toare [i-a procurat haine noi [i
efectul a fost imediat, l-au pus în capul mesei [i i-au adus în farfurie coada berbecului gras. Atunci,
el a început s\-[i moaie mînecile caftanului prin sosuri [i s\ spun\: mînca\i, haine scumpe, aici numai
voi v[ bucura\i de respect! A gre[it Nastratin, a gre[it cu certitudine! Cînd nesocote[ti conven]iile, fie
ele [i vestimentare, nu e[ti tu cel îndrept\]it s\ fii sup\rat.

Oarecum în aceea[i ordine de idei, dac\ o s\ m\ întreba]i ce m\ frapeaz\ la îmbr\c\mintea
etniilor din Balcani, o s\ m\ gr\besc s\ r\spund c\ excesele. De pild\, sînte]i capabili s\ v\ imagina]i
cum putea s\ arate tîn\ra aceea bulg\roaic\ despre care Neni]escu spunea c\ î[i înconjura mijlocul
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cu un brîu de 25 de metri? Ca s\ poat\ face a[a ceva, ie[ea în drum [i era ajutat\ de cineva; iar peste
brîu punea o fust\ [i înc\ o fust\, apoi [or]ul, paftalele, una, dou\, trei perechi [i, cînd nu mai putea
s\ se mi[te [i ar\ta ca o putin\, fa]a asudat\ i se lumina pentru c\ se [tia frumoas\. Dar albanezul
care î[i f\cea c\ma[a cu 300 de clini? Cît putea s\ cînt\reasc\ o astfel de c\ma[\, cît costa, cum se
sp\la? Peste c\ma[\ veneau ilicele cu ceaprazuri de aur [i argint, centura cu pistoalele b\tute în
peruzele [i, atunci cînd ajungea ca un pom înflorit, ca s\ fie [i mai frumos, albanezul adopta un mers
artificial, dezarticulat, rupt din [old. Excesive prin fine]ea lor erau [i dantelele grece[ti, bibilurile
cusute cu fir de p\ianjen [i v\lurile de zîn\ pe care le purtau femeile în haremurile turce[ti. 

M\ aflam într-o diminea]\ în Muzeul Benaki din Atena cu un grec nepriceput în arta
]\r\neasc\. Se afla acolo ca s\ m\ înso]easc\ [i, la un moment dat, cuprins de uimire [i mîndrie,
m-a întrebat dac\ [i noi, aromânii, avem a[a ceva. Pusese întrebarea f\r\ gînd r\u, dar eu i-am
r\spuns cu înver[unare: nu, noi nu avem! Nici la nord [i nici la sud de Dun\re n-avem! Dup\ o
pauz\ lung\ în care am l\sat s\ mi se perinde prin fa]a ochilor toate grecoaicele din neamul meu
risipite prin insule [i stînd cuviincios în cochiliile albe ale caselor de piatr\, cu privirea lung\
îndreptat\ spre mare, de unde vine b\rbatul [i cu privirea scurt\ a]intit\ asupra unui petec de pînz\
care urmeaz\ s\ fie brodat, am mai spus înc\ o dat\: nu, noi nu avem! P\i, grecoaicele ce aveau de
f\cut? S\ m\ture [i s\ albeasc\ zidurile casei, s\ creasc\ dou\ capre [i cî]iva copii... nici m\car noroi
n-aveau! Pe cînd aromâncele, tot timpul pe drum, ridic\-te cas\, a[az\-te cas\, g\te[te, g\te[te
pentru ai t\i, pentru ciobani; toarce, toarce, toarce, deap\n\, ]ese, vopse[te, împlete[te, car\, car\...
car\ tot timpul ceva de undeva în alt\ parte [i înapoi, cu degetele înro[ite de frig [i de ap\ rece,
încîrligate de tors [i de împletit, purtînd animalele bolnave în spate. {i, dac\ vrei, treci Dun\rea,
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prive[te [i aici. Mergi cu femeia la cîmp, sap\, secer\, adun\ fîn, întoarce-te de la cîmp, mergi cu ea
la porc, du-te la vac\, sparge lemne, toarce, ]ese [i g\te[te pentru un b\rbat care nu pleac\ pe mare,
st\ acas\ [i m\nînc\ de trei ori în aceea[i zi. 

{tiu c\ f\cînd dreptate bunicelor [i str\bunicelor mele aromânce sînt pe cale s\
nedrept\]esc pe cele grecoaice care nu î[i f\ceau, probabil, bibilurile din prisos de timp, ci pentru
c\ a[a se cuvenea s\ faci în lumea lor, atît de diferit\ de a noastr\. 

Pouqueville, care i-a cunoscut pe aromâni la începutul anilor 1800, le l\uda cump\tarea.
Persoanele care erau seduse de îmbr\c\mintea str\lucitoare, cele care î[i însu[eau gustul echivoc al
albanezilor erau luate în rîs. În 1875 de pild\, în Samarina este interzis\ c\ciula femeilor, socotit\ a
fi prea costisitoare. Fetele care se înc\p\]înau s\ o poarte erau huiduite. Treptat, vechile podoabe
au fost abandonate [i, în locul lor, au p\truns obiectele, scumpe [i ele, de la ora[. 

Este greu s\ faci dreptate cuiva în Balcani. În general, este greu s\ judeci pe cineva dup\
haine, ceea ce pentru unii înseamn\ mult, pentru al]ii poate s\ reprezinte abia. Oricum, merit\ s\
re]ine]i c\ hainele aromânilor erau f\cute numai din lîn\ [i din bumbac, c\ femeile nu brodau,
existau croitori, sate întregi au fost specializate în me[te[ugul croitoriei. Cei mai mul]i dintre
croitori erau b\rba]i. {i mai existau [i croitori ambulan]i. Urcau în munte vara, cînd lîna oilor era
toars\ [i ]esut\ [i, a[eza]i sub umbrar, coseau oamenilor haine. În Neni]escu parc\ am g\sit
informa]ia c\, toamna, atunci cînd coborau din munte la [es, aromânii î[i vindeau hainele vechi
bulgarilor. Faptul mi s-a p\rut uluitor. Cum naiba purtau bulgarii ni[te haine diferite de portul lor?
De dou\zeci de ani de cînd studiez Balcanii nu este pentru prima oar\ cînd îmi vine s\ spun c\ nu
în]eleg.
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Era pe vremuri un banc cu un iepura[, un lup [i o basc\. Ac]iunea se derula ca într-un film
de desene animate rusesc. Ori de cîte ori întîlnea iepura[ul, lupul îl întreba iepura[ule, ai basc\?
Dac\ avea, pac, îi d\dea cu o bît\ în cap, dac\ nu avea, sanc]iunea era aceea[i. Poanta nu reu[esc s\
mi-o amintesc. 

Dac\ urm\re[ti istoria bascului, r\mîi surprins de faptul c\ ultimul secol [i jum\tate
aminte[te întrucîtva de banc. Într-un peisaj patriarhal din Fran]a ]\ranii au purtat mult\ vreme pe
cap un fel de c\ciul\ rotund\ [i plat\ f\cut\ din fetru. Au purtat-o un secol, au purtat-o dou\, au
purtat-o nou\... Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, pac, boema francez\ preia beret-bascul care se
r\spînde[te în boema european\. Un pictor cu beret-basc este un fel de pictor cu clop. În secolul
XX, mai precis în prima lui jum\tate, pac, pac, bascul intr\ în uniforma grup\rilor de dreapta. O
poart\ [i ei ce o poart\ [i, pac, pac, pac, bascul devine sub comuni[ti însemnul de proletar. În noul
peisaj politic [i social, p\l\ria era o provocare. B\rbatul avea de ales între [apc\ [i basc, iar femeia
purta basma. {i ]\ranul colectivizat purta basc. O basc\ alb\ figura pe capul oric\rui pionier.

Visez într-un muzeu o movil\ de b\scu]e uzate. La poala movilei v\d un difuzor de lemn
cu limb\ plat\ de tabl\, de felul celor care au f\cut s\ r\sune în sate vocea lui Stalin [i a lui
Gheorghiu-Dej. M-a[ duce din cînd în cînd s\ le v\d [i, pac, mi-a[ da una în cap, nu cumva s\ uit.
Acum sala exist\ la Muzeul }\ranului: basc\, difuzor, Lenin, Stalin, Gheorghiu-Dej, tot tacîmul.



DIN CARE REZULT| CÎT DE COMPLICAT| ESTE O PROBLEM| SIMPL| CA RUDENIA

M\car o dat\ în via]\ omul ar trebui s\ fie pus în situa]ia de a-[i cerceta familia. Trecînd
peste stupoare, rezerve [i chicoteli, fiecare ar avea de întocmit arborele genealogic al neamului s\u.
Opera]ia devine cu adev\rat util\ cînd se realizeaz\ în doi timpi: mai întîi notezi ce [tii, ca s\ vezi
cît de pu]in [tii, [i apoi completezi cu ajutorul unui b\trîn din familie. Pus pe hîrtie, un arbore
genealogic te face s\ te sim]i mai bogat, mai sigur pe tine. Un scriitor francez contemporan, al c\rui
arbore genealogic îmbun\t\]it înregistreaz\ faimoase nume de familii europene [i merge, parc\,
pîn\ prin secolul XII, pretinde c\ a fi nobil înseamn\ s\ cuno[ti numele str\mo[ilor t\i. Pentru a [ti
cum li s-au numit str\mo[ii, nobilii ]in demult socoteli. Pomelnicele ]\ranilor, într-un fel, realizau
acela[i lucru: Ion, Ion, Vasile, Maria, Ion... Pe cei uita]i la pomeniri ]\ranii îi împ\cau, o dat\ pe an,
cu o coptur\ de aluat numit\ uitata. Doar noi, cei care nu sîntem nici nobili, nici ]\rani, l\s\m cu
neglijen]\ în urm\ puzderie de str\mo[i uita]i. 

Ce v\ propun în continuare nu este simplu. La sfîr[itul lecturii nu pretind nim\nui s\
înceap\ cu febrilitate o munc\ de genealogist. V\ invit s\ facem împreun\ un exerci]iu de
anamnez\, s\ urc\m fiecare cu gîndul în r\sp\rul neamului lui. Eu am pornit!
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A[adar, mama [i tata. Trecem peste ei! Sînt cei despre care [tim cel mai mult. Mergem mai
departe! Bunicii. Mul]i dintre bunici sînt deja biete fotografii [terse. Eu, de pild\, nu mi-am
cunoscut nici un bunic. Bunice am avut trei: Irina, Mari [i Caterina. Le-am cunoscut pe ultimele
dou\. Cînd m-am n\scut, Irina murise demult. Povestea ei e scurt\. Dup\ ce s-a logodit cu cel care
avea s\ devin\ bunicul meu, acesta i-a spus, ca Ulise, m\ duc pîn\ acolo cu vaporul... {i, tot ca Ulise,
s-a întors dup\ mul]i ani. Ea l-a a[teptat. S-au c\s\torit, au f\cut o fat\ [i femeia a murit. Nu cred
c\ Homer a avut în vedere varianta în care moare Penelopa. Din fotografie Irina ne prive[te cu ochi
cumin]i. La gît poart\ o camee. {tiu c\ era îndemînatic\ [i c\ avea o ma[in\ de cusut. Mari a fost a
doua so]ie a bunicului Spiru. Trecea drept cea mai frumoas\ fat\ din Br\ila. Este bunica mea cea
mai consistent\, a[ putea s\ relatez despre ea o sumedenie de pove[ti. Pe bunica patern\, Caterina,
am sim]it-o întotdeauna departe, din alt\ lume. Avea cinci ani în timpul r\zboiului din 1877! S-a
c\s\torit extrem de tîn\r\ cu un b\rbat divor]at [i au f\cut împreun\ [apte copii. Dup\ ce au
terminat de f\cut copii, el a plecat în America, unde a murit imediat. Ea a tr\it nou\zeci de ani. Nu
[tia pove[ti. În ultimii ani ai vie]ii a fost deportat\ de comuni[ti. Au luat-o de la Constan]a dintr-o
cas\ de oameni [i au dus-o într-o barac\ de lemn într-un loc care se numea Neagra, lîng\ Bicaz. Am
cunoscut-o cînd era b\trîn\ [i micu]\, un ghem de haine negre. Se l\uda c\ în tinere]e fusese înalt\
[i puternic\. Nu o credeam. Dup\ ce a murit [i trupul ei chircit s-a destins, ne-a dovedit din co[ciug
cît fusese ea de înalt\. Bunicul Gheorghe, americanul, are pentru mine un contur foarte [ters. {tiu
despre el numai dou\ lucruri: c\ a plecat din sat ca s\ nu se omoare cu fratele lui – unul era filogrec
[i cel\lalt nu – [i c\, într-o zi, a adus acas\ un pe[te foarte mare. Cînd vorbea despre pe[te, Caterina
deschidea bra]ele larg, ca o pajur\ b\trîn\. Spiru a fost c\pitan de vapor. I-au lipsit toate viciile pe
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care le atribuim în mod obi[nuit marinarilor. Se n\scuse în Chefalonia. Recent am auzit un catren
despre chefaloni]i care, în traducere, sun\ a[a: Chefaloni\i sîntem / Patruzeci `i cinci cu totul. / Înc[
cinci dac[ eram, / Cuceream Constantinopolul.

Eu am terminat cu bunicii. Dac\ n-a]i terminat, v\ a[tept. Pe urm\ vom face pasul urm\tor,
str\bunicii. Pe tat\l Irinei îl chema Iacumi. Scria poezii. Pe mama ei o chema Angherió. Dup\ ce
i-a murit nevasta, Iacumi [i-a l\sat cei cinci copii unul în grija altuia, [i a plecat la Paris. Tat\l bunicii
Mari avea pr\v\lie [i a dat faliment la Calafat. În prima mea copil\rie am înotat în l\zi cu nasturi de
sidef [i în valuri de dantel\. Mama lui Mari se numea Eleni [i era din Mitilini. Vrednic\ [i sever\,
ne iubea discret. Despre p\rin]ii Caterinei am auzit c\ erau boga]i, adic\ aveau mai multe oi [i mai
mul]i m\gari decît al]ii. Pentru ce au c\s\torit-o la paisprezece ani cu un b\rbat divor]at, r\mîne
pentru mine o enigm\. Cine erau p\rin]ii lui Gheorghe, iar nu [tiu. Nu am întrebat la timp [i, acum,
nu mai am pe cine s\ întreb. Tat\l lui Spiru era primar. Într-o zi s-a pomenit cu to]i feciorii – în
num\r de trei – c\ vin [i îi spun: tat\, noi plec\m în România, acolo e bine. Atît le-a spus: Unde ve\i
merge, ve\i fi str[ini `i, cînd ve\i reveni acas[, ve\i fi str[ini iar.

Hai, înc\ o treapt\! Str\-str\bunicii. Nu [tiu cine erau p\rin]ii lui Iacumi [i ai lui Angherió.
Nu [tiu numele p\rin]ilor lui Eleni. Am aflat, în schimb, o istorie despre o str\moa[\ a ei. N-o pot
plasa într-o epoc\. Se [tie c\ tr\ia într-o cas\ de piatr\ cu socrii [i cumna]ii. Cînd so]ul era plecat –
[i grecii pleac\ des – trebuia s\ doarm\ în turnul casei, izolat\. Într-o noapte, pe cînd î[i al\pta
primul n\scut, un sfînt a ie[it din icoan\ [i i-a spus, zi-le oamenilor din insul\ s\ se roage. În zori a
comunicat soacrei. Soacra a rîs. Iar noaptea care a urmat, experien]a s-a repetat. Soacra a rîs iar. A
treia noapte sfîntul a ie[it din nou din icoan\, a rostit cu triste]e cuvîntul p[cat [i un cutremur
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puternic a scuturat p\mîntul. Str\moa[a lui Eleni a ie[it din turn uitînd copilul în leag\n. Soacra,
deci o str\moa[\ a noastr\ [i mai îndep\rtat\, a fugit s\ scoat\ copilul [i, în clipa cînd ie[ea cu el în
bra]e, o piatr\ din acoperi[ a c\zut [i a omorît-o numai pe ea. P\rin]ii p\rin]ilor lui Caterina sînt pe
veci uita]i. Un posibil str\mo[ al lui Gheorghe ar putea fi Manea {afarica, celnic, consemnat de I.
Caragiani; dar nu avem nici o dovad\ c\ am fi neam cu el. În fine, p\rin]ii primarului din Chefalonia
îmi sînt perfect necunoscu]i. Tot ce pot s\ presupun este c\ au tr\it în acela[i sat cu nume frumos,
Marcandonata. Acolo, mama a întîlnit, acum trei ani, un preot [i un ]\ran care, în dup\-amiezele
libere, construiau de capul lor o bisericu]\



MAI DEPARTE E BEZN|. EU M| OPRESC AICI! CEI CARE PUTE}I, CONTINUA}I...

Cînd cineva î]i vorbe[te de neamul lui, s\-l întrebi, care neam? La mirarea lui po]i s\
adaugi, neamul mamei sau neamul tat\lui? Pentru c\, pîn\ una alta, to]i sîntem produsele unor
intersec]ii. Patru, [i nu dou\ neamuri pun la b\taie pe cei doi tineri. Aceast\ fuziune favorizeaz\
crearea rolurilor de mam\ [i de tat\. Din exersarea roluri  lor rezult\ prunci. Cui vor apar]ine pruncii
se decide în mod diferit de la o arie cultural\ la alta. Ei pot spori neamul tat\lui sau al mamei. Asta
în mod obi[nuit. Am întîlnit în c\r]i informa]ia c\ exist\ triburi din Africa unde b\ie]ii sînt atribui]i
clanului din care face parte so]ul femeii care a mo[it. Cu suficien]a pe care ]i-o d\ propria ta cultur\
î]i vine s\ spui „ce prostii“.

Dup\ ce s-a tran[at cui apar]ine, copilul cre[te [i se c\s\tore[te. Prin c\s\torie intr\ în
leg\tur\ cu neamul „perechii“ lui. Spun „neamul“ pentru c\ a[a vine vorba, de fapt „perechea“ nu
are unul, ci dou\. Ne-am în]eles c\ a[a e la to]i. În practica vie]ii, aceste încruci[\ri pot s\ produc\
situa]ii insuportabile. S\ ne închipuim cazul în care un cuplu provoac\ un amestec de olteni,
ardeleni, moldoveni [i b\n\]eni. Vor avea probleme [i cînd vor încerca s\ fac\ împreun\ o m\m\lig\.
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Fiecare e altfel [i, în felul lui, judec\ [i rela]iile de familie. Dac\ prive[ti într-un atlas dialectal
consta]i c\ [i termenii de rudenie difer\. Fac ce fac [i, pîn\ la urm\, în legea lor se în]eleg.

Referitor la termenii de rudenie, men]ionez ceva care mi se pare interesant: cînd vorbe[te
despre arborele lui genealogic, un grec utilizeaz\ cuvîntul riza, care înseamn\ r[d[cin[, timp în care,
în aceea[i situa]ie, românul vorbe[te de spi\[ de neam. A[adar, pentru un grec neamul se organizeaz\
vertical, iar la noi exist\ conota]ia, fie [i slab\, de structur\ rotund\. Cu toat\ iresponsabilitatea
afirm c\ rostogolitul ocup\ un loc important în via]a noastr\ de români. Greu de spus dac\ e de bine
sau de r\u, amintesc în treac\t un proverb aromân care pretinde c\ de piatra rostogolit\ nu se prinde
mu[chiul.

Între zicerile despre neam la care am reflectat, mi-a re]inut aten]ia cea de neam de neamul
meu. Nu am putut s\-i înving obscuritatea. În schimb, am ajuns la p\rerea c\ utilizînd aceast\
sintagm\ po]i s\-]i asumi toate neamurile pe care le-ai l\sat în urm\ [i s\ vorbe[ti în numele lor. În
plus, ceea ce faci spunînd neam de neamul meu este s\ atingi o deplin\ con[tiin]\ a ideii de noi,
noi-ul cel mai deplin, primul dintre noi!

M-am întrebat deseori ce anume a f\cut ca neamurile din care provin s\ func]ioneze atît
de solidar. Sînt uni]i [i cei din neamul lui tata [i cei din neamul mamei. Un rol important cred c\
l-au avut bunicile Maria [i Caterina. Amîndou\ v\duve de timpuriu, au reu[it s\-[i p\streze copiii
uni]i. Dar ceea ce a contat cu adev\rat a fost un fel de cod al onoarei de la care, neam de neamul
meu, nu ne-am ab\tut. Un cod rudimentar, nu cine [tie ce. La noi este ru[inos s\ nu aju]i pe unul
din neam cînd se afl\ la sup\rare. Un v\r e ca un frate [i un frate este ca tu.
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A[a ne rostogolim, cine [tie de cînd, printre alte neamuri, uni]i atît cît se mai poate în zilele
în care tr\im încercînd s\ ne amintim c\, pentru frate, brînza nu e pe bani. {i nimic altceva, nu
numai brînza.

Cine reduce problema cuplului la cuvîntul împreun[ risc\ s\ nu mai [tie ce înseamn\
împreun[. Dar împreun[ nu poate fi altceva decît antonimul lui singur. Singur\tatea în cuplu este
v\zut\ ca un e[ec. În categoria lui „împreun\“ cuplul reprezint\ structura cea mai simpl\. Un fel de
molecul\.

Dumnezeu ne rînduie[te, doi cîte doi. La Judecata de Apoi îi va fi mai u[or s\ ne numere.
Alah, care îng\duie poligamia, în momentul socotelilor finale, va pierde timp mai mult.

Într-un articol despre familia celular[ (gruparea: mama, tata [i copilul) propuneam o
discu]ie despre modul lor de reziden\[, despre ce înseamn\ s\ tr\ie[ti sub acela[i acoperi[. Dintr-o
gre[eal\ de tipar a ap\rut modul lor de rezisten\[. Cum nu m\ gîndisem mai înainte? Problema
rezisten]ei la via]a conjugal\ este un subiect cu des\vîr[ire neexplorat...

}\ranul zice a[a: M[ritatu-i lucru mare,/ Nimeni nu-l poate stricare,/ Nici pop[ `i nici
bir[u/ Numai, singur, Dumnezeu. Vorb\ s\ fie! S\ nu ne închipuim c\, în sat, cuplurile nu cad în
gre[eal\. Cad, se ridic\ [i iar cad. Ru[inea este cea care face ridicarea mai u[oar\.

Peste drum de casa mamei locuie[te o familie de ]igani. Din cînd în cînd „divor]eaz\“,
dup\ ce el o fug\re[te pe strad\ cu o c\r\mid\ pe care nu o arunc\ niciodat\ dup\ ea. Într-o zi au
„divor]at“ mai serios [i am avut ocazia s\ urm\resc scena partajului. Ea a r\mas cu feti]a în casa
aproape goal\. Pe el l-am v\zut cum st\tea pe trotuar nedumerit, ca omul care n-are poft\ s\ plece
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la drum. {i acum urmeaz\ o scen\ care merit\ s\ devin\ un poster cît peretele, într-o gar\ de
metrou: el purtînd sub bra]ul stîng un aparat de radio [i cu mîna dreapt\ ]inîndu-l pe b\iat care în
mîna r\mas\ liber\ are un fier de c\lcat. „Divor]ul“ a durat cîteva ore, dup\ care partea b\rb\teasc\
s-a întors înapoi, cu bunuri materiale cu tot. P\rin]ii s-au pus pe f\cut copii, copiii s-au c\s\torit [i
au f\cut [i ei copii, dac\ nu mai fac [i azi.

Din r\spunsurile pe care le dau oamenii, în parc, unui reporter de la televiziune care îi
întreab\ despre via]a de cuplu: S[ se ajute reciproc; S[ se respecte `i s[ se ajute s[ creasc[ copii; S[ cad[
de acord din toate punctele de vedere cînd au o problem[. Dac\ vorbirea despre via]a de cuplu este atît
de lemnoas\ nu cumva exist\ [i cupluri de lemn?

Într-un sat s-a n\scut un b\iat [i ursitoarele i-au menit s\ moar\ în ziua nun]ii. {i chiar a[a
s-a întîmplat. Alaiul nun]ii trecea prin vadul unui rîu, calul s-a împiedicat [i mirele a c\zut în ap\.
Jale mare. Atît de mare era jalea c\ Ursitoarele au venit [i au spus neamurilor, care î[i rupeau
hainele de disperare, c\ st\ în puterea lor s\-l învie pe mire dac\ se g\se[te cineva dispus s\-[i
împart\ zilele cu el. Mama a început s\ plîng\ [i mai tare strigînd c\ nu poate pentru c\ mai are [i
al]i copii de crescut. Tat\l a invocat ni[te afaceri importante. Fra]ii [i surorile, printre lacrimi, au
cedat cîte o zi. Atunci, mireasa, care dup\ obiceiul aromânilor nu avea voie s\ vorbeasc\, [i-a
desp\r]it p\rul în dou\, croind cu degetele o c\rare la mijloc [i ar\tînd în felul acela c\ jum\tate din
zilele ei i le d\ lui, ea urmînd s\ se descurce cu cealalt\ jum\tate.

Povestea m\ tulbur\ [i nu [tiu de ce. Am comparat-o cu marile istorii de amor din literatura
universal\. Dar aici nu-i vorba de nici o iubire. În plus, povestea provine dintr-o lume în care fata
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î[i cunoa[te mirele la nunt\. Atunci? De altfel, mi se pare mai greu s\ dai jum\tate din via]a ta...
mai bine o dai pe toat\. A[a, trebuie s\ tr\ie[ti lîng\ el, cît el; ai tot timpul s\-]i par\ r\u.

Madam Diamando trecea drept o figur\ la Br\ila. Mult\, blond\ [i curioas\ ca o vulpe, î[i
luase de b\rbat un cretan t\cut care era scafandru. El pleca de diminea]\ la Dun\re [i ea se a[eza
la fereastr\. Vedea tot, [tia tot. Spre b\trîne]e îi spunea bunic\-mi de cîte ori avea ocazia, madam
Mari – evident, vorbeau în grece[te – dorin]\ mai mare nu am decît s\ moar\ el înaintea mea.
Bunica se revolta de fiecare dat\ la fel de sincer [i o întreba, c\ de ce? Atunci madam Diamando îi
descria înmormîntarea feeric\ pe care inten]ioneaz\ s\ i-o fac\, cî]i popi o s\ aduc\, ce mîncare o s\
dea la parastas. Iar pe mine, încheia întotdeauna, n-are decît s\ m\ îngroape prim\ria. Cinstirea lui
este cinstirea mea.

Nu orice pereche face un cuplu. Spui: uite o pereche de boi, nu un cuplu de boi. Pe de alt\
parte, spui: asear\ a fost la mine o pereche; spui: nu-[i g\se[te perechea [i o s\ r\mîn\ neînsurat;
spui: \sta nu face pereche bun\ cu tine, las\-l etc. Acum o sut\ [i ceva de ani în România nu existau
„cupluri“. Cuvîntul este nou cu toat\ familia sa: cuplu, a cupla, a se cupla, a se acupla, cuplat, decuplat,
acuplat, cupla... Dac\ m\ gîndesc bine, este un cuvînt cam urî]el.

Despre un ins f\r\ scrupule spunem c\ n-are mam\, n-are tat\. Absen]a familiei îi d\
libertatea s\-[i fac\ numele de rîs. Existen]a unui tat\, cel pu]in în principiu, i-ar pune probleme
de onoare [i cea a unei mame l-ar deprinde cu exerci]iul ru[inii. 

Nu sînt mul]i cei care pot invoca drept scuz\ lipsa p\rin]ilor. Slav\ Domnului, cei mai
mul]i români au mam\, tat\, fra]i, surori, bunici, unchi, nepo]i, cumna]i, veri, cuscri, na[i [i fini.
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De[i numero[i, noi nu ne-am înghesuit niciodat\ cîte treizeci-patruzeci sub acela[i acoperi[ în
structuri familiale de tip zadruga. A[a f\ceau slavii. Românii iubesc intimitatea: mama, tata, copiii,
uneori bunicii, [i atît. Ca urmare, în via]a de zi cu zi, rela]iile de familie se consum\ în grupuri mici.
S\rb\torile reunesc tot neamul; s\rb\torile [i sup\rarea. Iar rudele se ajut\. Se ajut\ principial, acolo
unde exist\ principii, [i neprincipial, acolo unde principii nu-s...

Spre binele sau spre r\ul na]iunii, familiile func]ioneaz\. Cu familii care func]ioneaz\ am
supravie]uit unui co[mar de 45 de ani [i tot cu familii care func]ioneaz\ ne înfrunt\m cu
incertitudinile [i lipsurile prezentului. M\ num\r printre cei preocupa]i de evaluarea pagubelor
produse de comunism. {tiu c\ au fost numeroase situa]iile în care so]iile erau silite s\ divor]eze de
b\rba]ii afla]i în pu[c\rii, c\ pentru copiii acestora studiile erau interzise, c\ femeile erau obligate
s\ nasc\ pîn\ la 42 de ani ca s\-[i fac\ norma de patru copii, c\ dificultatea de a ob]ine un divor]
obliga cupluri care se detestau s\ tr\iasc\ împreun\ degradîndu-se, c\ lipsurile materiale
transformaser\ nunta într-o afacere, spulberînd tradi]ia na[ilor mo[teni]i din tat\ în fiu [i a[a mai
departe. 

Revin la ajutorul pe care [i-l dau rudele. În discursul comunist oficial, elogiul f\cut familiei
se desf\[ura în paralel cu denun]area nepotismului. Dar nepotismul contestat de comuni[ti era
tocmai cel practicat de ei, în comunism este ajutat nepotul prost s\ ocupe un post unde s\ se
procopseasc\ [i s\-l procopseasc\ [i pe cel care i-a ajutat. Dac\ nepotismul ar însemna, pur [i
simplu, s\-]i aju]i nepotul, nu cunosc ceva mai bun. Perioada cea mai înflorit\ a României s-a bizuit
pe mul]i nepo]i ajuta]i. 
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De fapt, dac\ m\ gîndesc la discursul oficial despre familie, care mi-a otr\vit tinere]ea, îmi
dau seama c\ turbarea pe care mi-o provoca provenea din faptul c\ era pronun]at de indivizi ale
c\ror vie]i de familie erau veritabili vulcani noroio[i. Invocat\ prea des de ei, familia devenea ceva
dubios, era contaminat\ de propria lor ipocrizie. Îmi amintesc de o „lectur\ obligatorie“ din [coal\.
Romanul se numea La cea mai înalt[ tensiune. Cred c\ era foarte prost. Spun: cred, pentru c\
nu-mi amintesc din el decît o pagin\, cea în care Baci Caroly, frunta[ în produc]ie, a primit un bilet
sindical, s\ se odihneasc\ la mare. Scen\ de familie: el cite[te ziarul, ea calc\. De fapt, preg\te[te
bagajul lui. El ridic\ ochii din ziar [i o întreab\ dac\ nu regret\ c\ r\mîne acas\. Ea zice c\ nu. Apoi
adaug\ c\, în anul care vine, se va str\dui s\ fie `i ea frunta[\ în produc]ie [i va primi `i ea un bilet
sindical. Sper din tot sufletul s\ nu fi inventat povestea. Ce m\ face s\ cred c\ nu am inventat-o
este faptul c\ rîd de ea de vreo treizeci de ani. Oricum, a[a familie s\ fie la ei. Decît a[a mam\ [i
tat\, mai bine la casa de copii.



? ? ?

DUMNEZEU A INVENTAT ODIHNA {I S|RB|TOAREA. 
CA S| FAC| [I EL CEVA, DRACUL A INVENTAT VACAN}A

În limba francez\, de unde românii au preluat cuvîntul, vacan\[ este derivat din vacant al
c\rui etimon latin este vacans, -antis, participiul prezent al verbului vacare care înseamn\ a fi vid, a
fi gol.

În vara lui 1982, la 2 Mai, am petrecut trei sferturi de or\ în privata Tudori]ei. Principalul
merit al Tudori]ei era c\ pr\jea bine pe[tele [i cartofii [i c\ f\cea ardei umplu]i gusto[i. Al doilea
merit al ei era c\, fiind murd\ric\, nu impunea chiria[ilor ei nici o constrîngere. La Tudori]a puteai
s\ faci tot ce vrei. V\ rog s\ v\ închipui]i dou\zeci de chiria[i sezonieri, patruzeci de oi, doi m\gari
– mama [i fiul – [i proprietarii tr\ind într-o libertate [i o dev\lm\[ie perfect\. Expresia apoteotic\ a
lipsei de reguli era îns\ privata, probabil cea mai precar\ retirat\ din sat. Acolo intrai numai cînd nu
aveai încotro [i încercai s\ ie[i cît po]i de repede.

În dup\-amiaza zilei cînd am stat trei sferturi de or\ în privata Tudori]ei ploua cu broa[te.
Era a treia zi cînd ploua a[a. Toate hainele noastre erau ude [i nu aveam unde s\ le usc\m. Le
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risipeam prin camere sporind umezeala, camere unde chirpiciul pu]ea mut. Noi st\team pe prisp\,
beam vodc\, fumam ]ig\ri Bega, ne uitam la ploaie... Eram tineri [i totu[i tri[ti.

În momentul cînd mi s-a p\rut c\ ploaia s-a domolit pu]in, mi-am luat umbrela [i am plecat
„acolo“. Am pus umbrela pe acoperi[ul de azbest ondulat [i am închis u[a cuviincios. În clipa care
a urmat s-a produs o rupere de nori. Numai un nebun sinuciga[ ar fi ie[it afar\. A[a c\ am r\mas în
privat\, modest, privind prin cr\p\turile din u[\ pr\p\dul de afar\. Un minut, dou\, trei... Dup\
vreo cinci m-am pomenit cu un gînd care mi-a str\puns creierul, pe banii mei!!! Nu l-am în]eles prea
bine. A revenit formulat mai clar: adic[ eu pl[tesc ca s[ stau aici?! {i a tot revenit gîndul exprimat în
multe feluri. O furie în cascad\ a pus st\pînire pe mine. Nu cred c\ vreun leu într-o cu[c\ a tr\it ce
am tr\it eu. În aceast\ dispozi]ie am compus Decalogul timpului liber. Nebun cine pleac[ de acas[!
Asta se repeta de zece ori.

Între timp l-am mai rafinat, l-am mai îmbog\]it, am în]eles diferen]a dintre munc\, odihn[,
s[rb[toare, vacan\[. Am încercat s\ le explic oamenilor. Acum am renun]at. P\strez pentru mine ideea
c\ nu merit\ s\ pleci de acas\ decît cu treab\ sau pentru un drum „ini]iatic“ – folosesc termenul în
sensul lui slab, adic\, m[ duc s[ v[d marea, m[ duc s[ urc muntele, voi petrece cîteva zile de via\[ simpl[
într-un sat... Sînt adepta vacan]elor interioare.

Între a tr[i s\rb\toarea [i a o gîndi e o pr\pastie uria[\. În general, st\m mai bine cu tr\itul.
Reflec]ia despre s\rb\tori este sub]iric\ [i se produce ocazional. De obicei, cu cîteva zile înainte de
o s\rb\toare, presa, televiziunea [i radioul trimit asupra etnologilor, deloc numero[i, cohorte de
reporteri tineri care, în doi timpi [i trei mi[c\ri, trebuie s\ l\mureasc\ „problema“: ce? cum? unde?
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de ce? Întreb\rile lor m\ pun frecvent în dificultate. Încerc s\ le spun c\ lucrurile nu sînt nici
simple, nici clare. Îi nemul]umesc pretinzînd c\ un r\spuns simplu [i clar falsific\. S\rb\toarea st\
sub semnul misterului [i al cutremur\torului [i al fascina]iei, cum s-o prezin]i cu claritatea unui
traseu de metrou? De unde s\ [tiu eu de cînd se face m\r]i[orul? Nimeni nu [tie. Îmi amintesc de
o tîn\r\ care insista asupra unor eventuale m\rturii arheologice din neolitic. Cum s\ reziste, duduie,
dou\ fire de lîn\ atîta timp? Am încercat s-o conving c\ povestea [i credin]a sînt mult mai durabile
ca obiectul. Nu cred c\ m-a crezut. Important pentru ea era s\ fie prima care d\ informa]ia c\, în
fine, a fost descoperit primul m\r]i[or proto-dac.

Acum cî]iva ani am avut urm\toarea experien]\. M\ aflam într-o camer\ cu o femeie pe
care o vedeam pentru prima dat\. Asistent\ medical\, foarte vorb\rea]\, de vreo patruzeci de ani.
Ca s\ treac\ timpul, am scos ni[te fi[e încercînd s\ compun un  rezumat al s\rb\torilor
calendaristice. M-a întrebat ce fac. Dup\ ce mi-a ascultat explica]ia, a început s\-mi socoteasc\
s\rb\torile pe degete. Vorbea de parc\ ar fi fost Simion Florea Marian. M-am mirat, de unde le [tii
atît de bine? Nu [tiu dac\ le [tiu, dar sînt obi[nuit\ „s\ le ]in“, a zis.

Exist\, a[adar, oameni care „]in“ s\rb\torile pur [i simplu, oameni care î[i închipuie c\ le
vor „]ine“ mai bine dac\ afl\ etimologia termenilor care le numesc, simbolismul gesturilor [i al
obiectelor, istoria lor. Exist\, a[adar, oameni indiferen]i fa]\ de s\rb\toare [i in[i care le resping ca
s\ cugete mai bine. De fapt, sînt mai multe feluri în care te po]i raporta la s\rb\toare. Faptul este
posibil pentru c\ tr\im într-o lume în care po]i s\ faci ce vrei. Pe de alt\ parte, trebuie s\ admitem
c\ multe dintre s\rb\torile noastre tradi]ionale au devenit de o inactualitate perfect\. În ora[ mai
ales, nimeni nu mai ]ine s\rb\torile care ne feresc de lup, de urs, de [arpe, cele care fac s\ creasc\
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usturoiul [i cînepa bine... Pe multe dintre ele nu le mai [tiu nici ]\ranii, au devenit simple
curiozit\]i.

S\rb\torile religioase se schimb\ [i ele în func]ie de distan]a pe care credinciosul o pune
între biseric\ [i el. În satul vechi, dup\ o socoteal\ a etnologului Ion Ghinoiu, ciclul pascal dura 112
zile. La ora[, leg\turile dintre s\rb\torile care compun acest ciclu au sl\bit. A[a a ajuns Pa[tele s\
dureze pentru anumi]i cre[tini numai cîteva zile. Situa]ia este dincolo de bine [i de r\u. Cei care
cred c\ e r\u ar trebui s\ [tie c\ nu mai pot face nimic. În zilele noastre, deschiderea fa]\ de
s\rb\tori nu se poate realiza prin ucaz. Celor care renun]\ la s\rb\tori sau le reduc la variante care
nu mai înseamn\ nimic le recomand s\-[i asume gestul cu luciditate. S\-[i spun\, am optat pentru
o via]\ f\r\ s\rb\tori!

Ar urma s\ fac o distinc]ie între s\rb\toare [i festivitate, s\ discut dac\ s\rb\toarea este
posibil\ în absen]a sacrului, s\ aduc argumente teoretice... s\ se gîndeasc\ omul la cum ar fi lumea
f\r\ s\rb\toare. Am spus lumea [i nu via\a lui. Pentru c\ exist\, cred, un mod pasiv de a te hr\ni din
s\rb\torile altora. Spre deosebire de fumatul pasiv, s\rb\toritul pasiv este ceva din care iei folos.

De fapt, exist\ o criz\ a s\rb\torii. Pa[tele nu este scutit. Cauzele sînt numeroase, chiar
foarte numeroase. Cea la care m\ voi referi în primul rînd este ispita alternativelor. Cu aceast\ ispit\
nu po]i s\ te lup]i. 

S\ ne închipuim o scar\ de bloc înalt. Ea ad\poste[te cam tot atî]ia oameni cît un sat mic.
Un sat mic sau mare, oricît ar fi de schimbat – m\ feresc s\-l numesc degradat –, perpetueaz\ un
singur model de Pa[te, care este concurat de variante rezultate prin derog\ri de la el. Oamenii care
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locuiesc în blocurile bucure[tene sînt veni]i din toate punctele cardinale. Amestecul apare chiar
între pere]ii unui apartament. Am mai invocat o dat\ un astfel de caz: so]ia este jum\tate
moldoveanc\ [i jum\tate ardeleanc\, iar so]ul are un tat\ giurgiuvean [i o mam\ din Banat. Al cui
Pa[te îl vor prelua ei, cine cî[tig\? S\ mai adaug c\ rela]iile cu vecinii, prietenii [i colegii produc
interferen]e suplimentare? S\ mai adaug c\ ne confrunt\m cu to]ii cu cele trei tipuri de s\rb\toare
a Pa[telui: cel practicat în societ\]ile tradi]ionale rurale, care dureaz\ 112 zile, cel al ora[elor, care
acoper\ numai 57 de zile [i încorporeaz\ mai pu]ine secven]e pascale, [i cel care s-a conturat sub
ochii no[tri, tot la ora[, [i care înseamn\ trei zile de petrecere care graviteaz\ în jurul unei mese
pline, cu sau f\r\ miel?

Conchid spunînd c\ ast\zi oamenii au de ales. Lumea s-a amestecat [i obiceiurile se
amestec\ [i ele. Este cazul s\ ne pierdem cump\tul? Cred c\ nu. Sensul s\rb\torii Pa[telui, pentru
c\ despre el este vorba, poate fi oricînd recuperat mergînd la biseric\, iar expresiile concrete ale
s\rb\torii s\ ne obi[nuim cu ideea c\ se vor schimba foarte mult. Cît de mult se pot schimba? Nu
[tiu! De pild\, am în fa]a mea un castron cu ou\ încondeiate între care unul, cump\rat la un tîrg de
artizani. Oul este ornamentat cu figura lui Mo[ Cr\ciun. S\ fi ajuns în punctul în care pe un ou
încondeiat po]i s\ desenezi orice?

O alt\ ispit\, cu care se confruntau mai demult intelectualii, dar care atinge în timpul din
urm\ tot mai mul]i in[i, este ispita în\elegerii superioare. Totul este gîndit [i f\cut sub semnul lui de
ce? De ce se vopsesc ou\le? De ce se sacrific\ mielul? Ce înseamn\ crucea de pe pasc\? De ce stingi
de tocul u[ii lumînarea cînd te întorci de la biseric\? Drobul simbolizeaz\ ceva? Multe, prea multe
întreb\ri...
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Frecvent, cel care d\ r\spunsurile este etnologul. P\catul r\spunsurilor sale este claritatea.
Sub ochiul lui p\trunz\tor, misterul [i cutremurarea s\rb\torii se spulber\. Prin discursul s\u, el
hr\ne[te foamea de curiozit\]i a unora, gustul de hermeneutic\ al altora, între]ine fascina]ia pentru
„trecutul bun“. Raportat la Pa[tele pe care îl prezint\ etnologul, Pa[tele nostru apare ca un surogat
dezam\gitor. Acest gen de probleme pur [i simplu nu exist\ pentru adev\ra]ii credincio[i, care se
duc la biseric\ [i retr\iesc în fiecare an, care cum poate, Învierea lui Iisus. Cine are nevoie s\-[i
înt\reasc\ credin]a prin informa]ii enciclopedice va descoperi c\ în toate religiile lexicul s\rb\torilor
suport\ modific\ri. Revine întrebarea: cît de mari pot fi aceste modific[ri? Revine [i r\spunsul: nu `tiu!
{i dac\, tot modificînd [i modificînd, vom ajunge s\ nu mai [tim cum [i cînd se ]ine Pa[tele? Exist\,
probabil, o solu]ie [i pentru atunci. 

Asear\ vorbeam cu cineva despre Pa[tele Blajinilor. Îi d\deam am\nunte despre ace[ti
cre[tini care din timpuri imemoriale tr\iesc sub p\mînt, sau în fundul m\rii, sau pe Apa Sîmbetei.
Mici de statur\, [aptesprezece dintre ei se satur\ dintr-un singur ou. Femeile [i b\rba]ii tr\iesc
separat. Se întîlnesc o dat\ pe an ca s\ petreac\ Pa[tele împreun\. Blajinii sînt cura]i, muncitori, nu
înjur\, nu [tiu s\ fac\ socoteala cînd cade Pa[tele. Afl\ c\ a venit Pa[tele prin grija femeilor noastre
care arunc\ pe ape coji de ou\ ro[ii. Persoana cu care vorbeam a observat c\ scenariul Pa[telui ofer\
o solu]ie [i pentru cei r\t\ci]i, cum sînt deja unii dintre noi. A[adar, exist\ sc\pare! {i, re]ine]i, v\
rog, cojile aruncate pe ape au for]a s\ declan[eze o adev\rat\ s\rb\toare. Se zice c\, de Pa[tele
Blajinilor, cine pune urechea pe prag, aude strig\tele de bucurie cu care blajinii întîmpin\ Pa[tele.
Atîta numai c\, dup\ ce le-a ascultat, r\mîne surd.
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Am o nepoat\ de [aisprezece ani. {i m\ întreb cî]i simt la fel ca mine, c\ timpul trece peste
noi [i al\turi de noi [i nu apuc\m s\ transmitem tinerilor cîteva lucruri importante, acele lucruri
despre care ei s\ zic\ mai tîrziu: Pe asta o `tiu de la unchiul sau m[tu`a cutare. Situa]ia nu este simpl\.
Lumea se schimb\ repede [i pu]in din „[tiutul“ adul]ilor este util [i atractiv pentru tineri. S\ ne
închipuim tradi]ia ca pe o [tafet\ care mult\ vreme a fost transmis\ din genera]ie în genera]ie, iar
ast\zi tîn\rul î]i zice: Ce-mi dai mie toate astea, nu vezi c[ nu-mi sînt de folos? Admit c\, între lucrurile
pe care a[ vrea s\ le spun nepoatei mele, pu]ine îi vor fi de o utilitate imediat\. Tradi]ia poate fi
îns\ gîndit\ [i în alt fel, s\ ne-o închipuim de data aceasta ca pe o ancor\ – o cari degeaba [i, din
cînd în cînd, te ajut\ s\ nu fii dus de val. 

M\ întreb dac\ povestea satului vechi mai poate fi o ancor\? În ce fel poate fi cuiva util în
mileniul III s\ [tie cum petreceau românii în noaptea de Sînziene? Întrebarea este cu atît mai grav\
cu cît nici or\[eanul zilelor noastre nu prea are habar. Deschide un dic]ionar etnologic, poate pe cel
scris de Ion Ghinoiu, care este foarte bun, cite[te în ziare, se uit\ la televizor [i afl\ c\ pentru ]\rani,
noaptea dintre 23 [i 24 iunie era o noapte special\, iar ziua de 24 iunie era s\rb\toare pentru
agricultori. Femeile culegeau florile albe [i galbene de sînziene (folosite în cosmetica [i medicina
]\r\neasc\ peste an), le f\ceau cununi [i se legau peste mijloc cu ele. Leg\tura din talie prevenea
durerile de [ale, iar cununa, pentru fiecare membru de familie cîte una, era aruncat\ pe acoperi[.
Cînd o cunun\ se usca repede [i era dus\ de vînt, omul putea s\ se preg\teasc\ de moarte. În ziua
de 24 iunie nu se muncea, lumea se odihnea [i petrecea. Mai afl\ or\[eanul c\ în Moldova de sud,
Dobrogea [i Muntenia obiceiul se numea Dr\gaic\. În aceste locuri, fetele se îmbr\cau în costume
speciale, uneori b\rb\te[ti, [i se f\ceau dr\g\ici. O fat\ care s-a f\cut dr\gaic\ nu se mai putea
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c\s\tori trei ani. Era, prin urmare, treab\ serioas\. Se mai spune în c\r]i, [i oamenii mai vorbesc, de
ni[te zîne care se numeau Sînziene, altele decît Ielele, Rusaliile sau Ursitoarele. Ele ar fi umblat
pe cîmp în noaptea cu pricina [i ar fi dat bob spicelor [i florilor miros. Din ziua de Sînziene, cucul
nu mai cînt\. De la un sat la altul, obiceiul era diferit prin cîteva am\nunte. Pove[ti. Am întîlnit
studen]i care nici nu auziser\ de Ursitoare.

{i tu, or\[ean al sfîr[itului de mileniu, î]i vine s\ zici: ce-o fi fost în capul ]\ranului român
[i ce era atît de minunat în noaptea de Sînziene, pentru c\ dac\ pui informa]iile cap la cap nu
rezult\ mare treab\. {i revine întrebarea ini]ial\: în ce fel poate fi util\ în viitor cunoa[terea acestui
obicei, a obiceiurilor uitate, în general? Eu cred c\ poate fi folositoare în mai multe feluri, m\ voi
referi numai la trei. Încep cu ceea ce unora li se poate p\rea mai pu]in important: povestea de
Sînziene cuprinde s\mîn]\ de poezie. Ni[te zîne care dau bob grîului [i miros florilor nu sînt o
imagine de lep\dat. Apoi, reflectînd la Sînziene, la obiceiurile satului vechi, po]i s\ realizezi cît de
mare era cîndva diversitatea. Oamenii ziceau cîte bordeie, atîtea obiceie [i chiar a[a era.
Diversitatea însemna bog\]ie, o bog\]ie care, treptat, nu va mai exista. În fine, lucrul cel mai
important pe care po]i s\-l înve]i din s\rb\torile satului vechi este modul cum concepeau oamenii
timpul. În vremurile acelea, timpul era altceva decît macaroana fiart\ pe care ast\zi oamenii o
m\run]esc mecanic pe baz\ de calendar: week-end plus cinci zile lucr\toare, alt week-end [i cinci
zile lucr\toare [i tot a[a mereu, o dat\ pe an un concediu – dac\ nu e[ti [omer sau pensionar, cîteva
s\rb\tori na]ionale, o aniversare... Dac\ nu ar mai exista s\rb\torile religioase, nu [tiu ce ar fi!

Alt\dat\, oamenii sim]eau c\ sînt responsabili de mersul timpului, îl ritmau prin munci [i
s\rb\tori. Zilele [i lunile erau ca ni[te f\pturi, fiecare avea o poveste, sezoanele gravitau în jurul
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unor reprezent\ri mitologice. Sînzienele erau sufletul verii! Dac\ iarna pune problemele trecerii
dintr-un an în altul, dac\ prim\vara înseamn\ înviere [i toamna rod, vara îi tulbura pe oameni prin
risipa ei de lumin\ [i c\ldur\, care pîrguiau, des\vîr[eau rostul florilor. Pentru noi, or\[enii, floarea
cap\t\ sens datorit\ func]iei sale estetice. Pentru agricultori promite un fruct, o s\mîn]\, ceva
folositor. Ziua cea mai lung\ trebuia s\ fie marcat\ într-un fel, [i acesta a fost obiceiul de Sînziene.

Pe scena timpului, oamenii tr\iau amesteca]i cu sufletele mor]ilor [i tot felul de divinit\]i
care se confundau frecvent cu sfin]ii din s\rb\torile cre[tine. S\rb\toarea Sînzienelor coincide cu
Sfîntul Ion de var\. Nu întîmpl\tor, românii din Balcani numesc S\rb\toarea Sînzienelor Taiani
(pentru Sfîntul Ion). Acolo, fetele împodobeau cu flori c\ld\ri umplute cu ap\ adunat\ de la mai
multe fîntîni, în vreme ce b\ie]ii mergeau la p\dure s\ adune ferig\. În c\ldarea de Taiani se
puneau podoabe de argint. Dac\ o podoab\ se înnegrea peste noapte era semn r\u pentru
proprietara ei. Se cînta [i un cîntec despre un obscur personaj Taiani care, se spunea în încheiere,
a plecat la cei nou[ fra\i neînsura\i. Nu [tiu cine sînt ace[ti nou\ fra]i neînsura]i, dar, uneori, mi se
pare c\ numele lor este uitarea spre care se duc toate s\rb\torile noastre. Nu îmi place acest fel de
sfîr[it.

Cît a tr\it tata, de Sfin]ii Petru [i Pavel avea loc la noi în cas\ cel mai mare t\mb\l\u. De
numa lui – adic\ de ziua lui onomastic\, îl chema Pavel – se strîngeau neamurile, prietenii [i vecinii.
Veneau s\ mînc\m împreun\. O zi întreag\ st\team în jurul mesei care era înc\rcat\ cu hran\
nesofisticat\: carne, brînz\, ou\, m\sline, ceap\, mere, cire[e [i vin. Mai elaborate erau numai
pl\cinta cu spanac [i baclavaua. Calitatea vinului nu conta pentru c\ tata nu bea. Amintirea acelor
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mese m-a ajutat s\ descop\r în legendele române[ti [i ipostaza unui Sfînt Petru mînc\tor [i b\utor.
Rezum în continuare ni[te legende. 

Era pe vremea cînd Dumnezeu umbla pe p\mînt avîndu-i de-a dreapta pe Sfîntul Petru [i
de-a stînga pe Sfîntul Pavel. Umblau de colo-colo, mai vorbeau cu oamenii, mai se uitau; pe cei
buni îi recompensau [i celor r\i le mai d\deau o pedeaps\. Ceva complica îns\ lucrurile, Sfîntul
Petru suferea de polifagie, era tot timpul fl\mînd [i, pe unde mergeau, cerea de mîncare. Azi a[a,
mîine a[a, pîn\ cînd Dumnezeu s-a plictisit. Erau într-o zi sub o r\chit\ [i Dumnezeu l-a adormit,
i-a t\iat burta, i-a scos ma]ele, le-a atîrnat în crengi [i pe urm\ l-a cusut la loc. Cînd s-a trezit, Sfîntul
Petru nu [i-a amintit nimic [i nici n-a observat c\ nu-i este foame. S-au dus ei mai departe, unde
aveau treab\ [i, în drumul de întoarcere, au ajuns iar sub copac. Dar r\chita era acum desfrunzit\ [i
ar\ta jalnic. Sfîntul s-a mirat, ce-i asta, Doamne, am trecut pe aici acum cîteva zile [i îmi amintesc
c\ ne-am odihnit sub un copac s\n\tos. Ma]ele tale i-au mîncat frunzele, a r\spuns Dumnezeu
ar\tîndu-i-le cum atîrnau în crengi [i ghior\iau de foame. 

În ce prive[te b\utura, mai precis rachiul (drachiul), dac\ legendele se contrazic asupra
inventatorului – ba e dracul, ba e vr\bioiul – ele admit c\ Sfîntul Petru ar fi fost primul care l-a
probat, îmb\tîndu-se cui de cîteva ori.

Era tot în vremea cînd umbla pe p\mînt înso]indu-l pe Dumnezeu. Se întîlnesc la un
moment dat cu dracul care fabrica rachiu. M\i, ce ai tu acolo, îl întreab\ Sfîntul curios. Ia, ni[te ap\,
minte Necuratul [i îi d\ s\ guste. Sfîntul Petru se îmbat\ [i adoarme. Cînd se treze[te îl întreab\ pe
Dumnezeu ce a p\]it. Dumnezeu îi explic\ [i adaug\ c\ de ziua lui, ca un fel de pedeaps\, oamenii
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se vor îmb\ta în iarmarocul din Cern\u]i, iar la sfîr[itul lumii, cînd o fi la Judecat\, Sfîntul Petru s\
fie cel care îi judec\ pe be]ivi pentru c\ numai el le poate în]elege p\catul. 

{i s-a mai îmb\tat Sfîntul Petru în alte cîteva d\]i, ocazii cu care a fost b\tut de ni[te
c\tane, b\taie pentru care [i-au primit [i ele pedeapsa: ori de cîte ori au manevre, Dumnezeu le
trimite ploaie. 

Cineva ar putea s\ protesteze considerînd c\ legendele pe care le-am pomenit sînt
nedogmatice [i d\un\toare pentru imaginea Sfîntului Petru. C\ sînt nedogmatice î[i d\ seama [i un
copil. În ce m\ prive[te, g\sesc încînt\toare aceste istorioare din care se desprind sfin]i [i sfin]i[ori
fragili, cu apuc\turi omene[ti, care [tiu s\ se ridice dup\ ce cad. De pild\, mînc\u [i b\utor în
momentele lui de sl\biciune, Sfîntul Petru ajunge s\ fie vrednic de paza Raiului.

De mult timp n-am mai auzit un b\ie]el pe care mama lui s\-l strige Pavel [i num\rul celor
pe care îi cheam\ Petre a sc\zut. Recent, cineva îmi explica de ce [i-a botezat fata Ramona [i
Alexandra, Ramona pentru c\ este frumos [i Alexandra ca s\ aib\ [i ea un sfînt. {tiu eu dac\
sfîntului îi va fi de ajuns cînd Ramona î[i va aduce aminte de el o dat\ pe an? S-ar putea s\ fie
suficient dac\ în]elege c\ în onomastica româneasc\ se produc schimb\ri f\r\ precedent. A dat
faliment banca de prenume, s\r\cie mare!, iar disponibilitatea fa]\ de numele de import este
nelimitat\. Guvernul nu poate s\ dea o ordonan]\ prin care s\ interzic\ anumite nume, [i oamenii
– am v\zut la ProTV – î[i caut\ na[ii prin mica publicitate...

La ora[ n-are cum s\-]i treac\ prin cap s\ p\ze[ti Teclele. Ele sînt un fel de zîne rele care
pedepsesc cu foc [i cu lupi. Recent a încercat cineva s\ m\ determine s\ fac o asigurare pentru caz



de incendiu. Am rîs, mai bine ]in Teclele, am r\spuns. Dar nu ]in nici Teclele, nu fac riguros nimic
ca s\ m\ ap\r de foc. Nu [tiu pe ce m\ bazez!

Teclele se ]in pe 24 septembrie [i în zilele de 26 [i 27 urmeaz\ Berbecarii. Cui nu respect\
Berbecarii [i Teclele lupii îi m\nînc\ berbecii. Ca s\ se fereasc\ de foc [i de lupi, oamenii se ab]in
în aceste zile de la munci [i, mai ales, nu m\tur\ [i nu scot cenu[a din cas\. Se crede c\ în perioada
de împerechere a lupilor, [i mai înainte chiar, lupoaicele vin în sat [i caut\ c\rbuni aprin[i. Cum i-
au g\sit, cum îi m\nînc\ [i, cum i-au mîncat, pîntecele lor rode[te lupi[ori.

La Bucure[ti nu exist\ îns\ lupi [i eu n-am berbeci. Chiar dac\ ar exista îns\ lupi [i chiar
dac\ a[ avea berbeci, nu m-a[ pricepe s\ m\ ab]in de la munc\. S\ nu cos, s\ nu sp\l rufe, s\ nu
calc... dar am voie s\ bat la ma[in\ sau s\ citesc? N-am s\ ]in s\rb\torile din acest sfîr[it de
septembrie. De altfel, trebuie s\-mi fie destul de clar c\ s\rb\torile acestea – s\ le zicem agrare [i
pastorale – se potrivesc cu via]a mea ca nuca în perete.

Înc\ un exemplu. Ce poate s\ însemne pentru mine „începutul verii lui Mioi“ cea din 29
septembrie, var\ a lui Mioi care se sfîr[e[te pe 14 octombrie? Este perioada în care ciobanii dau
drumul berbecilor în turmele de oi. N-am v\zut a[a ceva niciodat\, în schimb mi-a „povestit“ ceva
asem\n\tor Jean Blanc, întemeietorul parcurilor-rezerva]ii naturale din Fran]a. Avea nou\sprezece
ani [i era p\stor. S-a apucat de carte mai tîrziu. Era toamn\ [i p\[tea împreun\ cu al]i tineri turme
de oi [i de berbeci în nu mai [tiu ce mun]i fran]uze[ti. Mureau de urît [i se ]ineau aproape unii de
al]ii ca s\ mai schimbe o vorb\. Odat\, din neglijen]a lor, turmele s-au amestecat. Au dat fuga to]i
[i, cuprin[i de entuziasm, au început s\ rîd\, s\ danseze ca satirii, s\ cînte. Jean Blanc vorbea cu greu
pentru c\ hohotele de rîs îi înecau cuvintele. Multe interjec]ii. Repeta mereu, mais non, mais quelle

IRINA NICOLAU110 ? ? ?



? ? ?

noce, quelle noce, quelle hiérogamie. Din ce nu mi-a povestit, pentru c\ nu pot s\ numesc povestire ce
a fost atuncea, am dedus c\ experien]a a fost de ordinul incomunicabilului. 

Revenind la Tecle, Berbecari [i Mioi, cred c\ o anumit\ team\ de foc [i de lupi este [i ea
incomunicabil\, la fel ca istoria pe care a încercat s\ mi-o spun\ Jean Blanc. Cititorul este liber s\
decid\ ce vrea. În ce m\ prive[te, m\ întorc la ziua de 17 septembrie unde m\ întîlnesc cu sfînta
Sofia (în]elepciune) [i cu fiicele sale Agapis (iubire), Pistis (credin]\) [i Elpis (speran]\). Aceste
cuvinte, cel pu]in, le în]eleg. 

Din copil\ria mea petrecut\ pe strada Mendeleev face parte un joc care se chema ai fost la
p[dure. El se juca între doi copii la care se uitau al]ii. Unul zicea: ai fost în p\dure? |lalalt zicea c\
da [i jocul continua cu întrebarea: ai v\zut lupul? Aici, cei mai mul]i recuno[teau c\ nu, [i jocul se
oprea. Dac\ unul pretindea c\ a v\zut lupul, venea ultima întrebare: ]i-a fost fric\ de lup? Ajun[i
pîn\ aici mul]i spuneau c\ nu le-a fost fric\ [i, atunci, copilul care punea întreb\rile le flutura
mîinile aproape de ochi. Luat pe nea[teptate, curajosul clipea, se d\dea cu un pas înapoi [i toat\
lumea rîdea s\ se strice.

Eu am fost la p\dure, chiar am v\zut lupul [i mi-a fost fric\, iar oamenilor din sate se vede
c\ le era [i mai fric\, de vreme ce consacrau lupului în luna noiembrie optsprezece zile p[zite. Ele
se organizau în dou\ s\rb\tori.

Prima cade pe 1 noiembrie [i este Sfîntul Cosma. Cu gîndul la vitele pe care le-ar putea
mînca lupul, femeile legau „gura“ uneltelor t\ioase: foarfeci, meli]e, piepteni de lîn\. Urmau
Filipii, care aveau o cu totul alt\ anvergur\. În noiembrie se ]ineau Filipii de toamn\. Debutau în
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ziua de L\sata Secului de Cr\ciun (14 noiembrie) [i luau sfîr[it în Noaptea Strigoilor (30
noiembrie). Greu de spus cine erau ace[ti Filipi care umblau în cete de cîte trei, [apte [i opt [i care
erau condu[i de un Filip r\u [i [chiop a c\rui zi se serba de Ovidenie (21 noiembrie) sau de Sfîntul
Andrei. Etnologii nu s-au prea sinchisit de Filipi. O ipotez\ interesant\ a formulat Ion Ghinoiu, care
vede în ei perechea altor divinit\]i vag conturate, Caii lui Sîn Toader. Filipii, lycomorfi, patroneaz\
jum\tatea de an a mor]ii, iar Caii lui Sîn Toader, hipomorfi, deschid drum spre sezonul vie]ii. 

Femeile c\s\torite aveau rolul de a-i îmbuna pe Filipi [i, oricum, obliga]ia s\ nu-i supere.
Exist\ în imaginarul ]\r\nesc tot felul de reprezent\ri incerte [i temute care mare bine nu fac, dar
pot face r\u, uneori un r\u de moarte. Pentru Filipi femeile ]ineau post, se fereau s\ spele rufe [i,
mai ales, nu prelucrau lîn\, adic\ nu sc\rm\nau, nu periau [i nici nu torceau. Filipii erau mul]i, nici
o femeie nu-i p\zea pe to]i. Fiecare vedea de cî]iva. Fata primea Filipii de zestre de la mama ei sau
îi mo[tenea de la soacr\. În felul acesta, Filipii, care erau protectori ai lupilor, deveneau [i p\zitorii
casei. În ce m\ prive[te, am fost frapat\ de faptul c\ o problem\ atît de grav\ cum era frica de lup
fusese încredin]at\ spre rezolvare exclusiv femeilor. B\rba]ii luptau cu bîta, femeile aveau solu]ii
mai subtile. 

Hranghelii este unul dintre numele date s\rb\torii care se ]ine pentru Arhanghelii Mihail
[i Gavril. Împreun\ sînt st\pîni peste cetele de îngeri care stau în cerul lui Dumnezeu pe trei
rînduri, îngerii „mai de sus, mai de pe la mijloc `i mai de jos“. Despre îngeri se crede c\ se împ\rt\[esc
sîmb\ta, c\ m\tur\ noaptea p\mîntul de duhurile necurate [i c\ îi înso]esc pe oameni, dar nu peste
tot; de pild\, atunci cînd mergi la cîrcium\, îngerul te a[teapt\ în prag pîn\ î]i faci damblaua. Te
pomene[te un înger ori de cîte ori sughi]i.
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Dintre cei doi Arhangheli, cel mai prezent în credin]e [i legende este Mihail. El ar ]ine în
frîu pe Mamarca, nevasta lui Scarao]chi, st\pîna dracilor, un fel de Sultana Validé. El o înva]\ pe
Mamarca în ce fel s\ r\suceasc\ cheia ca s\ nu fie gerul cumplit. De ce Talpa Iadului regleaz\
temperaturile cu cheia gerului nu pot s\ pricep! Oricum, rolul principal al Arhanghelilor este acela
de a înso]i sufletele mor]ilor pîn\ în Rai sau pîn\ în Iad [i s\ buciume la Judecata de Apoi ca s\ le
adune. Exist\ apoi credin]a c\ Sfîntul Arhanghel Mihail, nefiind ucis ca un martir, st\ în cer între
îngeri [i sfin]i avînd trupul viu. De aceea, la Judecata de Apoi, dup\ ce va buciuma, îl va lua Dracul
în primire s\-l munceasc\. Ca s\-l munceasc\ mai bine îl va îndesa într-o blan\ de dihor care va avea
pe ici [i pe colo g\urele. Prin g\urele va picura sîngele Arhanghelului pe p\mînt [i va arde p\mîntul
pîn\ la o adîncime de [apte stînjeni. Numai a[a se va cur\]i p\mîntul de p\cate. În rest, oamenii nu
lucreaz\, merg la biseric\, se gîndesc la mor]i. 

Cele ce urmeaz\ sînt varia]iuni în marginea mir\rii pe care a avut-o Ion Ghinoiu (Vîrstele
timpului, Meridiane, 1988) cînd a observat c\ în calendarul ortodox sfin]ii îmb\trînesc pe m\sur\ ce
lunile trec. 

A[adar, ideea c\ timpul îmb\trîne[te, se deterioreaz\, se îngusteaz\, se exprim\ direct în
ridurile sfin]ilor din icoane, în lungimea b\rbilor [i în p\rul lor alb. Ianuarie începe cu un Sfînt
Vasile tîn\r [i rumen în obraz, urmeaz\ Sfin]ii Toader [i Gheorghe, c\l\re]i r\zboinici, Sfîntul Ilie
este mai trecut, dar înc\ în putere, dup\ care vin b\trînii. Sfîntul Dumitru este b\trîn, la fel Sfîntul
Andrei [i Sfîntul Nicolae [i, mai b\trîni decît to]i, sînt Mo[ Ajun [i Mo[ Cr\ciun. Observ c\
îmb\trînirea îi prive[te pe sfin]i, nu [i pe sfinte, [i nu pe oricare dintre sfin]i, ci numai pe cei mari.
Pentru c\ în sat exist\ sfin]i mari – adev\rate borne ale timpului –, sfin]i mijlocii, care asigur\  tic-
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tacul s\rb\torii, [i sfin]i m\run]ei, cu nume pu]in cunoscute. Prin f\rîma lor de sfin]enie, cre[tinul
este ferit de un cotidian profan.

Un om modern accept\ cu greu ideea c\ timpul îmb\trîne[te. M\ întreb dac\ informa]ia c\
[i Soarele îmb\trîne[te îl ajut\ sau îl încurc\ mai r\u. Ei bine, Soarele îmb\trîne[te! Exist\ credin]a
c\ la r\s\rit Soarele este copil de [apte ani [i, v\zînd în drumul lui toat\ mizeria omeneasc\, p\rul
îi albe[te [i îi cre[te barb\ de mo[neag. Cosmosul este salvat de mama Soarelui, care, în spiritul unei
inginerii simbolice, îl scald\ în lapte dulce [i îl face copil la loc. 

Cui vrea s\ în]eleag\ rostul b\trînilor de iarn\ din calendarul ortodox îi poate fi util\ o alt\
ipotez\ a etnologului citat. Acesta consider\ c\ ritologia calendaristic\ a satului românesc are o
structur\ binar\ (var\ [i iarn\). Vremea verde a calului [i timpul negru al lupului. Este rîndul meu
s\ m\ mir. V\ pute]i închipui cît de mare era povara pe care [i-o asuma fiecare om [tiind c\ de
rug\ciunile [i de posturile sale, de modul în care ]ine s\rb\torile [i p\ze[te rînduiala depinde dac\
anotimpul verde al vie]ii revine sau nu?

Momentul cel mai critic pentru calendar pare s\ fie noaptea Sfîntului Andrei. Atunci
timpul atinge cota maxim\ de degradare. N\vala duhurilor necurate, între care strigoii predomin\,
prefigureaz\ instaurarea haosului. Dezl\n]uirea lupilor anun]\ un dezastru iminent. Lupta
împotriva strigoilor se poart\ cu usturoi. Lupii par s\ fie o primejdie la fel de mare. În bestiarul
românesc, lupul este vietatea cea mai vorace, rechinul Carpa]ilor. Numai în aceast\ noapte lupul
are gîtul moale, întoarce capul în toate p\r]ile [i de aceea este foarte periculos. Lupoaicele caut\
c\rbuni aprin[i în gunoaiele de lîng\ case. Ca s\ p\streze situa]ia sub control, femeile nu arunc\ în
noaptea aceea c\rbunii afar\ [i leag\ toate uneltele din cas\ care seam\n\ într-un fel cu gura de lup.
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În noaptea de Sfîntul Andrei, cînd exist\ semne c\ se alege praful de lume, o gean\ de lumin\ vine
dinspre Mo[ Nicolae. El este paznicul cerului la poarta dinspre Apus. Sînt necesare aceste por]i,
una la Apus [i cealalt\ la R\s\rit, pentru c\ Soarele nu numai c\ îmb\trîne[te, dar, ca un cal n\r\va[,
încearc\ s\ fug\ de pe cer. În noaptea de Sîn Nicoar\, noaptea se întoarce spre zi. Se întoarce numai
pu]in, atît cît se r\suce[te puiul în g\oace. 

Sfîntul Ierarh Nicolae, Sîn Nicoar\ [i Mo[ Nicolae... M\ mir din nou. Ce au în comun
sfîntul numit în c\r]i „l\ca[ curat al faptelor bune“ cu paznicul grani]ei apusene de pe cer [i mo[ul
care pune în ghetele copiilor o nuia [i dulciuri? Ultimii doi sînt variante populare ale sfîntului
recunoscut de to]i cre[tinii. Sîn Nicoar\ este o crea]ie a satului, [i Mo[ Nicolae una a mediului
urban. Diferen]ele dintre cele dou\ variante sînt enorme. Sîn Nicoar\ este patronul solda]ilor, al
marinarilor, al fetelor s\race, despre el exist\ legende, oamenii îi adreseaz\ rug\ciuni. Mo[ Nicolae
doroforul anticipeaz\ cadourile care urmeaz\ s\ vin\ de Cr\ciun. Imageria lui este s\rac\ [i
neoriginal\. Se [tie pu]in despre el. A ap\rut atunci cînd ora[ul a schimbat statutul copilului,
transformîndu-l dintr-o scam\ în personaj privilegiat. Mo[ Nicolae exist[ dac\ vine [i, dac\ vine,
trebuie s\ aduc\ neap\rat cadouri. A[a ceva nu poate fi imaginat în sat. Acolo nu se fac cadouri, se
dau daruri. Iar darul se întoarce, reciprocitatea este obligatorie. O formul\ de primire a darului din
Bihor spune explicit: Mul\umesc pîn[ oi întoarce. În sat, nici Mo[ Ajun, nici Mo[ Cr\ciun nu fac
daruri. Copiii sînt r\spl\ti]i, deci pl\ti]i, pentru serviciul ritual pe care-l fac gospodarilor colindîn-
du-i. R\splata se face în mîncare: mere, nuci, alune, colaci. Banii au intrat mai tîrziu.
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Între b\trînii de iarn\, Mo[ Ajun este figura cea mai vag\. Se invoc\ uneori o rela]ie de
rudenie cu Mo[ Cr\ciun. Legende n-am întîlnit. Ceea ce nu înseamn\ c\ nu exist\, dar
presupunem c\ sînt rare. Nu [tiu cum arat\. Important este c\ „are ]inere“, este s\rb\torit. 

Mo[ Cr\ciun este o figur\ mult mai popular\. {i în cazul lui ne confrunt\m cu mai multe
variante. Mo[ Cr\ciunul satului, figur\ contradictorie în legende, cînd r\u, cînd bun, coproduc]ia
euro-american\ din care a rezultat b\trînul gr\suliu [i simpatic (cu varianta sa mondializat\) [i Mo[
Geril\ al bol[evicilor, asupra c\ruia revin mai tîrziu. Mo[ Cr\ciunul ora[ului, în varianta sa neco-
munist\, este contactat telefonic, i se scriu scrisori, [i el, în schimb, se ca]\r\ pe acoperi[uri, se
strecoar\ prin hornuri [i aduce cadouri. Iar cadouri... Ar fi multe de spus despre pomul de Cr\ciun,
care în sat nu exist\, despre variantele sale institu]ionalizate, mai nou cu un pronun]at sens
ecumenic. M\ feresc s\ le judec în termeni de bine [i r\u. Tot ce pot s\ observ este c\ fiecare
societate î[i construie[te s\rb\toarea dup\ chipul [i asem\narea ei [i, în consecin]\, are s\rb\torile
pe care le merit\. 

Dar s\ plas\m discu]ia dincolo de bine [i r\u. Ne place sau nu, se produc în lume schimb\ri
care nu ocolesc societatea noastr\. Cine se opune schimb\rii devine dinozaur [i dinozaurii, pîn\ la
urm\, mor. Solu]ia cea mai în]eleapt\ este s\ te la[i dus de val, dar cu oarecare tocmeal\. Adic\ s\
spui valului: domnule val, eu m\ las purtat de tine, dar nu oricum, pretind o rela]ie de parteneriat,
cu alte cuvinte, facem [i ca tine, dar [i ca mine. În felul acesta procedeaz\ culturile puternice care
se ]in bine în [a. De pild\, în China, ca s\ intre pe pia]\, Mc Donald^s a trebuit s\ se adapteze la
buc\t\ria local\, s\ fac\ loc pentru pu]in orez [i nu [tiu ce sos. Urma[ii lui Platon [i Aristotel au
acceptat chifteaua cea nou\ f\r\ rezisten]\. Tot f\r\ rezisten]\ am preluat-o [i noi. 
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Cr\ciunul, cîndva, era o s\rb\toare a cre[tinilor. Numai a cre[tinilor. Pentru na[terea lui
Hristos credincio[ii posteau 40 de zile, t\iau porcul, mergeau la biseric\, f\ceau pomeni pentru
mor]i [i colindau. Colindau foarte mult. Cr\ciunul f\cea parte din ciclul celor 12 zile (între Cr\ciun
[i Boboteaz\). Exist\ speciali[ti care consider\ c\ aceste s\rb\tori plasate la cump\na dintre ani au
rolul de a repara timpul care, dup\ un an de „folosire“, este cam hodorogit [i uzat.

A[adar, la început Cr\ciunul a fost pur [i simplu o s\rb\toare. Mai mult decît s\rb\toare nu
poate fi nimic. Mai pu]in, da. Cînd s\rb\toarea a început s\ sl\beasc\, a ap\rut bradul împodobit cu
globule]e [i Mo[ Cr\ciun cu sacul cu daruri. Apoi ne-am pomenit cu mo[u^ cu paltona[u^ ro[u, atît
de ecumenic încît a devenit un fel de distribuitor de cadouri pentru to]i, indiferent de religie sau
tradi]ie cultural\. Toat\ lumea iube[te un b\trînel voios [i generos.

Repet, satul nu a cunoscut [i nu cunoa[te nici ast\zi aceste surogate. Nu are nevoie de ele.
Satul s-a schimbat, dar nu de tot, mai este capabil de s\rb\toare. Criza s\rb\torii a început la ora[. 

Ora[ul este atît de divers... Spunem ora[, dar cine reprezint\ ora[ul: ]\ranii veni]i recent
din sat, fo[tii mahalagii, func]ionarii, intelectualii, aristocra]ii? Nici unul nu este ora[ul. Ora[ul este
suma acestor in[i obliga]i s\ tr\iasc\ împreun\, amesteca]i unii peste al]ii în blocuri, unii lîng\ al]ii
pe strad\. Dac\ vrem s\ [tim ce se întîmpl\ de Cr\ciun la ora[ este necesar s\ ne gîndim la fiecare
categorie în parte. Evident, excep]iile de la modelele pe care le vom schi]a sînt numeroase. Omul
este complex [i mobil, nu po]i s\-l ba]i în cuie. Anumite tendin]e pot fi observate [i cu ochiul liber.
Despre aceste tendin]e va fi vorba.
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}\ranii de la ora[ sînt de dou\ feluri. Cei care î[i continu\ via]a din sat [i cei care încearc\
s\ devin\ într-o singur\ genera]ie or\[eni. Cei dintîi petrec Cr\ciunul cu carne de porc crescut [i
t\iat „acas\“. Fac mese de familie de la care nu lipsesc na[ii [i finii. De cele mai multe ori totul se
petrece f\r\ brad [i cu foarte pu]ine cadouri. De colindat, colind\ pu]in pentru c\ ei mai [tiu ce este
o colind\. Colinda nu e joac\, nu ]i-o cîn]i singur, te colind\ al]ii [i la ora[ „nu exist\ condi]ii“.
]\ranii care vor s\ devin\ peste noapte or\[eni trag cu coada ochiului [i imit\ ce v\d. Nu le lipse[te
porcul, dar nici bradul. La mas\ cheam\ familia, vecini [i colegi; vor s\ intre în lume. Nu colind\.
Ascult\ roman]e [i alte casete. Se uit\ de Cr\ciun la televizor. 

Mahalagii adev\ra]i nu mai exist\ de cînd nu mai exist\ mahalale. Risipi]i prin blocuri,
fo[tii mahalagii continu\, atît cît mai pot, modelul unui Cr\ciun de alt\dat\ care consta în principal
din mese copioase [i dintr-o cur\]enie general\ care întorcea toat\ casa pe dos. Masa d\ posibilitate
femeii s\ arate ce poate. Sînt scoase paharele din vitrin\. Peste fa]a de mas\, o folie de plastic.
Risip\ de mîncare [i b\utur\: gust\ri din ca[caval, salam, m\sline, zacusc\, icre, mur\turi, ou\
umplute, „salat\ bef“, sardele, jum\ri, [orici; sarmale, piftii, pilaf, fripturi, ciorb\; checuri, cornule]e
cu rahat, cozonac cu nuc\, mac [i cacao, pl\cinte; ]uici, [pri], vi[inat\ pentru doamne.

Func]ionarii, dup\ Revolu]ie, s-au diversificat. Avem acum pe func]ionarul de o stea,
bugetar am\rît, pe cel de dou\ stele, lucreaz\ la o firm\, patronul îl pune s\ lucreze mult, dar îl
pl\te[te mai bine [i func]ionarul de trei stele care „func]ioneaz\“ în organisme interna]ionale.
Acesta din urm\ este un ins cosmopolit, mare consumator al formulelor culturale mondializate. To]i
func]ionarii fac brad. To]i cump\r\ cadouri. To]i m\nînc\ mult. Calitatea mînc\rii [i a cadourilor
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difer\. Intensitatea cu care este tr\it\ s\rb\toarea este frecvent invers propor]ional\ cu banii
cheltui]i. Func]ionarii nu prea colind\. Po]i spune c\ nu colind\ deloc.

Intelectualii. Nici cu ei nu e simplu. Avem intelectuali adev\ra]i [i fal[i intelectuali. Fal[ii
intelectuali se poart\ de Cr\ciun la fel cu func]ionarii de dou\ stele [i cu mahalagiii. Baza este
consumul – mîncare, b\utur\, brad, cadouri, televizor. Intelectualii adev\ra]i se disting [i ei în func]ie
de num\rul genera]iilor de intelectuali pe care le au în urm\. Cei adev\ra]i [i vechi perpetueaz\
elemente din care î[i f\ceau Cr\ciunul genera]iile anterioare: o re]et\ de turt\ dulce de la m\tu[a
Elisa, care era vienez\, baclavaua bunicii, care era grecoaic\. Bradu-i brad, nu lipse[te, dar este
supus unor subtile jocuri estetice, anul acesta îl împodobesc numai cu globuri albe, la anul numai
cu globuri ro[ii. Nu pun niciodat\ în brad vat\ sau bomboane în poleial\. Cadourile se ambaleaz\
frumos înc\ de pe vremea cînd ambalajul nu era o obsesie a comer]ului. La intelectuali se fac c\r]i
cadou [i nimeni nu se sup\r\. Copiii, uneori toat\ familia, colind\ la pom. Cei mici (copii, nepo]i,
fini) merg la cei mari (bunici, p\rin]i, na[i) s\-i colinde. Uneori cineva se îmbrac\ în Mo[ Cr\ciun.
Dac\ nu exist\ Mo[ Cr\ciun se organizeaz\ „miracolul“ apari]iei cadourilor sub pom, într-un
moment cînd copiii se afl\ într-o alt\ înc\pere.

Aristocra]ii, din nefericire, sînt tot mai pu]ini. B\trînii se duc unul cîte unul, iar urma[ii lor,
din nonconformism sau felurite mezalian]e, abandoneaz\ Cr\ciunul aristocrat. Iar în varianta lui de
la sfîr[itul acestui mileniu, dup\ 45 de ani de s\r\cie [i pu[c\rii, Cr\ciunul aristocra]ilor este s\rac,
dar îmbog\]it de gesturi fire[ti. Cînd m\nînci în fiecare zi cu tacîmuri de argint – fie ele [i
desperecheate – [i din farfurii r\mase din servicii bune care s-au risipit, de Cr\ciun nu ai ce s\ mai
sco]i decît, eventual, cîteva piese necesare: o anumit\ fa]\ de mas\, vasul pentru cru[on, cle[ti [i
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cu]ita[e... Bradul poart\ podoabe vechi, ciobite, strînse din mai multe case care nu mai sînt.
Mîncarea este relativ pu]in\, dar servit\ [i mîncat\ cu distinc]ie. Îmbr\c\mintea corect\ [i adecvat\.
Se vede c\ modelul lor de Cr\ciun este altul, un Cr\ciun îmbel[ugat pe care nu [i-l preg\teau
singuri. Ce a mai r\mas e un mod de a întîmpina na[terea Mîntuitorului în mod cuviincios.

La antipodul aristocra]ilor se afl\ parveni]ii, proasp\t îmbog\]i]ii. Ei provin din toate
categoriile men]ionate. Înc\ nu [i-au conturat un stil. Au cîteva reguli, de pild\ big [i beautiful, totul
trebuie s\ fie mare [i scump. Dac\ se poate, s\ str\luceasc\. Înduio[\tor este faptul c\ în sufletul
unora dintre ei mai supravie]uie[te copilul care voia s\ primeasc\ de Cr\ciun o minge de ping-pong,
vreau s\ spun c\ unii mai au gusturi simple, dar [i le refuz\. }in mai mult la imaginea lor decît la
ce le face pl\cere. 

Pentru to]i, indiferent de categoria din care fac parte, exist\ un Cr\ciun al str\zii, anun]at
înc\ din noiembrie de copiii-colind\tori, de scenografia urban\, de muzica din magazine, de Mo[i
Cr\ciuni care bîntuie în tot felul de scopuri comerciale. {i dac\ va da Dumnezeu s\ ie[im din criza
economic\ actual\ [i s\ ajungem în rînd cu lumea, vor fi pe strad\ [i mai mul]i Mo[i Cr\ciuni, [i mai
multe becule]e colorate, delirul mediatic va fi uria[, vom cump\ra zile în [ir cadouri ca s\ umplem
un gol din suflet, un gol mai mare decît sacul lui Mo[ Cr\ciun. Dac\ m\ gîndesc la ce ne st\ în fa]\,
îndr\znesc s\ spun c\ st\m bine pentru moment. Avem atîtea feluri de-a petrece Cr\ciunul, sîntem
o lume atît de amestecat\ în care se petrec o sumedenie de lucruri adev\rate. Z\u!

Pentru c\ ast\zi, cînd vezi cîte obiceiuri au supravie]uit, te cuprinde mirarea [i un fel de
mîndrie patriotic\. Bravos, na]iune, românul nu piere! {i dac\ piere, piere în legea lui. C\ci nu
trebuie s\ ne sperie schimb\rile care au survenit [i survin sub ochii no[tri. Nimeni nu poate

IRINA NICOLAU120 ? ? ?



? ? ?

încremeni în illo tempore. În schimb, este regretabil\ iner]ia care men]ine un num\r mare de f\c\turi
pe care comunismul ni le-a impus. Ce s\ facem cu obiceiurile lor? Mi-i închipui pe comuni[ti
aduna]i într-o [edin]\ [i f\cînd planuri, cum s\ strice lumea mai bine. Le interzicem, cred c\ au
strigat unii, le stric\m, au zis al]ii, le înlocuim, au rostit ultimii [i s-au apucat to]i de treab\. Au
interzis, au stricat, au înlocuit timp de patruzeci [i cinci de ani...

S\ mai reflect\m pu]in la Mo[ Geril\. Varianta româneasc\ a lui Ded Maroz nu are nimic
cu Geril\ din pove[tile române[ti [i ruse[ti. El este un impostor. A fost gîndit ca o diversiune
menit\ s\ submineze s\rb\toarea cre[tineasc\, s-o topeasc\ în ceva inform care se nume[te
„s\rb\torile de iarn\“ [i care graviteaz\ în jurul revelionului, deci a Anului Nou. La cre[tini,
Cr\ciunul „se ]ine“. Mo[ Geril\ nu „se ]inea“. El se serba în întreprinderi. „Serbarea pomului“ de
la mama [i „serbarea pomului“ de la tata. Era organizat de comitetul sindical. Listele cu copii erau
actualizate anual. De la Sector banii se distribuiau cu zece zile înainte. Plata se f\cea prin virament.
În fiecare loc era un tovar\[ sindicalist care accepta s\ fac\ pe Mo[ Geril\. Cînd mama [i tata erau
in[i procopsi]i, la pomul lor venea un actor în cadrul activit\]ilor ob[te[ti ale teatrului. Sub pomul
împodobit cu vat\ [i juc\rii de hîrtie sau pe o mas\, erau a[ezate pachetele, ulterior pungile de
plastic, pe care Mo[ Geril\ le d\dea copiilor în schimbul unui cîntec sau al unei poezii. Ce frumos
era pe vremea lui Stalin... {i tot colectivul venea, în frunte cu directorul, ca s\ vad\ pe copii [i s\
zic\, vai, uite-l [i pe \la al lui cutare, vai, cît a crescut sau, vai, cît de mic a r\mas.

Circula pe vremuri un banc. Zice c\ la un orfelinat, prin anii ^50, vine Mo[ Cr\ciun. Scoate
din sac un Marx de ipsos [i zice: ,,Ionel, dac\ îmi reci]i o poezie, uite ce î]i d\ mo[ul.“ Ionel recit\.
Vine rîndul lui Engels, Lenin, Stalin... Cînd ajunge la Stalin, recitatorul e Bul\ care spune frumos:
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Mo` Geril[, Mo` Geril[,/ Dac[ `i la anu' vii/ Tot cu a`a juc[rii/ Eu te bag în ... m[-ti/ ~i m[ ...
pe juc[rii. Bancul se spunea pe [optite, dar rîsul era zgomotos. Poate c\ nu a[ fi atît de pornit\ dac\
n-a[ fi participat cî]iva ani la organizarea acestei serb\ri. Pentru c\ am f\cut parte din comitetul
pomului de iarn\, am aflat cum se preg\teau darurile. Parantez\. Darul este, dup\ p\rerea mea, o
f\ptur\ care simte [i ]ine minte tot: cum te-ai gîndit s\-l alegi, cum l-ai cump\rat, cum l-ai învelit
într-o hîrtie frumoas\, cum [i unde l-ai p\strat pîn\ cînd l-ai dat. El este al\turi de tine în momentul
cînd îl dai [i al\turi de cel care îl prime[te. Dac\ nu ar fi a[a, darul n-ar fi dar [i n-ar avea nici o
putere. Îmi amintesc deci cu oroare de discu]iile care se purtau în colectivul care preg\tea pachete.
Cinci femei care, în fiecare an, reluau aproape invariabil acela[i gen de probleme: „N-are rost s\
risipim banii, mai bine le lu\m rechizite, gua[e [i Carioci, mai ajut\m [i p\rin]ii“; „Mai bine lu\m
multe lucruri mici [i m\runte. Prostioare, dar cît mai multe, a[a le place la copii“; „Pentru copiii
caloriferistului, v\ rog, s\ lu\m pij\m\lu]e, s\r\cu]ii de ei“; „Mai pune aici o portocal\, [tii c\ asta
le num\r\, nu am poft\ de comentarii“; „Anul trecut, nesim]ita aia [tii ce a spus. De ce nu vine aici,
s\ munceasc\ cu noi, s\ care, s\ fac\ liste, s\ vad\ ce-i aia“. {i, pe urm\, venea ziua în care, la
serbare, în spatele lui Mo[ Geril\ st\tea în[irat tot comitetul de organizare înv\luind adunarea cu
priviri binevoitoare, a]i v\zut ce v-am dat? Atunci eram iritat\ [i nu [tiam de ce. Acum [tiu. Totul
sem\na cu o adunare unde se împart ajutoare.

Dar copiii erau ferici]i, îmi spunea cineva. Uite, eu îmi amintesc c\ eram fericit\.
Domnule, este atît de u[or s\ faci ni[te copii ferici]i. Este destul s\-i strîngi la un loc, s\ te ocupi de
ei pu]in [i s\ le faci cadou o juc\rie. Pe vremea aceea nu aveam alternativ\ [i, oricum, era mai
amuzant decît de Ziua Copilului, dar acum? Ca s\ vedem cît au crescut copiii colegilor no[tri merit\
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s\ periclit\m o s\rb\toare veche? Exagerezi, îmi replic\ persoana pe care o invocam anterior. Poate
c\ exagerez, dar [i voi exagera]i. V\ complace]i în confortul gestului rutinier [i refuza]i s\ evalua]i
situa]ia. Va s\ zic\ acum, în întreprinderi, nu mai vine Mo[ Geril\, vine Mo[ Cr\ciun. Vine înainte
de Cr\ciun pentru c\ nimeni nu este atît de nebun ca s\ organizeze serbarea în ziua de s\rb\toare.
Dar ce este Mo[ Cr\ciunul \sta care accept\ s\ vin\ cînd îl cheam\ fiecare? Un colabora]ionist, un
Mo[ Cr\ciun de paie. Ar trebui, pur [i simplu, s\ spun\: nu vin, s\ zic\: la întreprindere, v\ rog,
chema]i-l pe Mo[ Geril\. Pentru ce face]i voi acolo, este prea bun.

{i din nou vedem un b\rbat mascat cu barb\ de vat\ [i caftan din pînz\ de steag, [i iar
pungi de plastic cu daruri otr\vite... Dac\ nim\nui nu-i pas\ de s\rb\toarea cre[tin\, m\car s\ se
gîndeasc\ la aspecte care ]in de bun-gust [i de stil. Este adev\rat c\ prezen]a copiilor salveaz\ tot,
salvau ei [i finalul de spectacol în „Cîntarea României“, dar nu e p\cat? Cineva îmi zicea acum
cîteva zile, dar sponsorul d\ bani, pentru ce s\-i pierdem? Nu cred c\ este obligatoriu s\-i pierdem,
putem inventa altceva. De pild\, un bal mascat. S\ mearg\ banii sponsorului pe costume, [i cîte alte
lucruri nu pot fi imaginate dac\ vrem cu adev\rat s\ vedem copii ferici]i [i s\ nu bif\m cu mîn\
moale „o activitate“.

Altceva te roade, îmi zice interlocutoarea mea, simt c\ e ceva mai serios, cred c\ nu vrei s\
spui. Gre[e[ti, n-am nimic de ad\ugat, poate doar s\ reformulez mai r\spicat: Cr\ciunul este o
s\rb\toare de familie care „se ]ine“ o singur\ dat\ [i acas\. Organiza]iile de tot felul [i sponsorii s\
se ocupe de cei f\r\ cas\ [i familii. Am mai spus asta. Majoritatea românilor nu sînt îns\ orfani. 

TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 123



Or\[eni, în zilele de s\rb\toare, în loc s\ v\ gîndi]i la ce frumos era alt\dat\ s\rb\toarea în
sat, privi]i în jurul nostru, descoperi]i ora[ul! F\r\ strîmb\turi, f\r\ snobism, cu bun\voin]\ [i
mirare...

Fragmente dintr-un jurnal de teren (22 dec. 1987 – 6 ian. 1988). Deja de doi, trei ani,
colindele [i colind\torii intraser\ sub p\mînt. În sta]ii [i vagoane de metrou, copila[i blonzi [i
tuciurii r\cneau cîntece de stea, colinde, rug\ciuni [i tot felul de prostii incatalogabile. F\r\ nici o
hîrtie la mîn\ – cine ar fi riscat s\ mi-o dea? – pe 22 decembrie am camuflat un casetofon de trei
kilograme într-o geant\ de um\r, mi-am b\gat microfonul pe mînec\ în sensul cel mai propriu [i am
plecat în teren. {aisprezece zile, cîte cinci ore pe zi, am bîntuit prin metrou. Mi-a fost fric\ tot
timpul. Mi-a fost fric\ cinci ore pe zi. Într-o singur\ situa]ie, vreme de cîteva minute, am schimbat
frica pe sentimentul pervers pe care ]i-l induce jocul cu riscul. Cu trei mili]ieni în coast\ am
înregistrat un grup de copii, m\ sim]eam într-un film românesc prost cu ilegali[ti comuni[ti care
p\c\lesc Siguran]a. Din nebunia de atunci au rezultat ni[te casete audio înregistrate, evident, fi[e
[i un carne]el de nota]ii zilnice. Voi prezenta cîteva pagini f\r\ s\ schimb nimic. 

Cazul num\rul 8: Trei b\ie]i; î[i spun bozgori; veni]i de cî]iva ani cu p\rin]ii din Ardeal la
Bucure[ti. Cînt\ cur\]el. Colind\ în metrou din 1985. Anul trecut au colindat de la 15 noiembrie
pîn\ la 6 ianuarie. Au cîntat mult [i prin tramvai. Acolo trebuiau s\ mai zic\: Foaie verde de piper,/
S[ tr[iasc[ dom' `o-fer!/ S[ tr[iasc[ `i ma`ina,/ C[ n-a consumat benzina/ ~i ne-a dus `i ne-a plimbat/
~i nu ne-a accidentat. Spun c\ e mai bine în metrou pentru c\ este mai cald, înghesuiala mai mic\ [i
oamenii dau mai mul]i bani.
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Observa]ii generale. Observ c\ grupurile de colind\tori au tot felul de reguli pe care le
respect\. Un grup de colind\tori nu urc\ în vagonul unde a apucat s\ urce un alt grup. Dac\ gre[eala
s-a comis, cînt\ [i strîng banii cei care au urcat primii. 

În durata dintre dou\ sta]ii trebuie s\ se înscrie cîntarea colindei [i strîngerea banilor. În
cazul în care grupul nu coboar\ imediat ca s\ urce în fug\ în alt vagon, adopt\ un comportament
pasiv, parc\ n-ar fi acolo. 

Banii sînt centraliza]i la „casier“. Func]ia pare s\ nu aib\ nici o leg\tur\ cu vîrsta. Tot
timpul, to]i membrii grupului încearc\ s\ ]in\ socoteala banilor aduna]i. Îi vezi num\rîndu-i prin
sta]ii în c\ciul\. Am v\zut pe mul]i dintre „casieri“ [i mai ales pe colind\torii solitari c\ î[i pun banii
în cizme [i ghete. Oamenii le dau în general monede de un leu [i trei lei. Cînd cineva le d\ 25 de
bani, se strîmb\.

Cazul num\rul 21: Un b\ie]el de vreo zece ani pretinde c\ el a compus melodia colindei
pe care o cînt\ [i c\ versurile le-a copiat dintr-o carte. Banii îi va da mamei. Tat\ nu exist\.
Partenerul lui este [i mai mic, timid [i spune c\ îi este ru[ine de ce face, c\ una e s\ colinzi prin
vecini [i alta în metrou. 

Observa]ii generale. Se pare c\ din 1986 a intrat moda tamburinelor de tabl\. Se cump\r\
din libr\rii cu 3,60 lei. Cu ea se ]ine ritmul [i cei mai pricepu]i dau un „spectacol“, [i-o lovesc de
frunte, de piept, de coate, de genunchi, de glezne, fac ca to]i dracii. Tot din 1986 a fost adoptat
„spectacolul la bar\“. Cu sau f\r\ tamburin\, un copil se aga]\ de bara din dreptul u[ii de intrare în
metrou. Cînt\ [i danseaz\ învîrtindu-se în jurul barei, l\sîndu-se pe vine, s\rind cît mai sus. 
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În zgomotul metroului, textul nu mai conteaz\. Auzi ceva la început [i spre sfîr[it. Ca s\-[i
impun\ prezen]a, unii copii las\ capul pe spate ca ni[te p\s\ri [i î[i trimit colindele în tavanul
vagonului. 

Din colind\torii pe care i-am v\zut, circa dou\ sute, apreciez c\ numai o cincime erau în
formula „colind\tor solitar“. Din treizeci [i cinci de interviuri, numai opt au vizat aceast\ categorie.
Aceia dintre ei mai cura]i [i mai corect îmbr\ca]i se bucur\ de cel mai mare succes. Singur [i curat
deci... Grupurile se compuneau din doi, trei sau patru copii, vîrstele fiind între patru [i paisprezece
ani. Cei mici fac figura]ie.

Unui copil îi revin între patru sute [i o mie patru sute de lei pe zi. Pretind c\ dau o parte
p\rin]ilor [i cu restul î[i cump\r\ „]oale“. Le este fric\ de ni[te copii care dorm noaptea în
metrou (?). Ace[tia îi bat [i le iau banii.

Cazul num\rul 23: Într-o sta]ie de metrou, un grup de tineri ([apte), cu acordeon, clopote
[i bici joac\ o capr\ care are aproape tot ce-i trebuie. În loc de covor, de capul caprei atîrn\ un
cearceaf g\lbui pe care l-au acoperit cu pachete de ]ig\ri str\ine.

Cazul num\rul 61: Trei copii execut\ o capr\ f\r\ capr\.
Observa]ii generale. Unul spune c\ el a cîntat tot timpul începînd de la opt diminea]a pîn\

la zece seara [i c\ î[i p\streaz\ to]i banii pentru el. Copiii înva]\ colindele unii de la al]ii. Ca s\ le
înve]e, uneori, le scriu. 

Cazul num\rul 68: O ]iganc\ de [aptesprezece ani din satul Boia-Crînguri de lîng\ Ploie[ti
cînt\ dumnezeie[te o colind\ veche. Nu a mai cîntat în metrou. Ea cînt\ în trenuri. A ajuns în Gara
de Nord [i i s-a spus s\ mearg\ [i în metrou. 
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Cazul num\rul 97: Un copil sorcove[te cu o pu[c\ de juc\rie?! Aiureala asta ce mai e? Am
mai v\zut pe unul cu un f\c\le] de care prinsese o floare de hîrtie. 

Oamenii ies din gurile de metrou fredonînd colinde. 
Not\. M-am s\turat de metrou. Urc într-un tramvai pe linia Moghioro[-Ghencea. O femeie

în toat\ firea cu p\rul c\runt, dar oarb\ cînt\, stînd pe un scaun, colinde [i roman]e. Se acompaniaz\
cu un acordeon burdu[it. Are o voce extraordinar de frumoas\ [i de tîn\r\. C\l\torii în extaz.
Tramvaiul se opre[te pentru un concert de [apte minute!!! În punga de plastic pe care o are în
poal\, sub acordeon, sînt numai „hîrtii“ de cinci, zece [i dou\zeci [i cinci de lei. 

În paralel cu colindele de metrou, variante nenum\rate. }\rani din împrejurimi, Afuma]i,
Ghimpa]i, care vin cu teatru popular [i cu pluguri. Copii cumin]i, lustrui]i [i nemuzicali care î[i
colind\ vecinii de bloc. În cartierul Drumul Taberei au început de anul trecut s\ vin\ grupuri de
studen]i de la Teologie [i Conservator. Colind\tori de dou\zeci [i cinci [i o sut\ de lei.

Epilog. De p\]it, n-am p\]it nimic. Mi-a fost fric\ degeaba.

Din nou despre Cr\ciun. Pentru ultima dat\. În iarna lui 1984, cînd ne-a fost cel mai frig,
în biroul Ligiei la Institutul de Folclor, ne-am b\tut capul trei s\pt\mîni ca s\ afl\m ce avea în cas\
]\ranul român la anul 1000. Aia nu, aia nu, aia nu...din discu]ii a rezultat c\ avea foarte pu]ine lucruri
care, în schimb, am presupus c\ erau foarte puternice, de vreme ce îndeplineau, deopotriv\, func]ii
practice, magice [i rituale. Cu]itul însemna „a t\ia“, acul „a coase“, oala „a fierbe“, fusul „a r\suci“,
ciocanul „a bate“, basmaua „a acoperi“, ac]iuni elementare care f\ceau posibil\ via]a cotidian\ [i
care erau apoi proiectate în plan simbolic. Dup\ ce lucrul se strica, adic\ în momentul cînd nu mai
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era bun pentru ce fusese f\cut, devenea la fel de bun pentru alte opera]ii. În c\r]ile de etnografie
abund\ informa]ii de genul: asta se face cu un cu]it vechi, cealalt\ cu un ciob de oal\ spart\, pe
aceea o apuci cu mîna învelit\ într-o basma rupt\. În sensul în care arunc\m noi ast\zi, nu se arunca
nimic. Faptul nu m\ surprinde. Omul care î[i p\streaz\ unghiile [i p\rul t\iate pentru a le lua cu el
în sicriu „la plecare“ mi se pare firesc s\ între]in\ cu obiectele rela]ii de durat\, desp\r]irea de un
lucru f\cîndu-se cu mult\ precau]ie. Este inutil s\ spun c\ obiectele concepute special pentru a fi
utilizate într-un ritual se bucurau de o aten]ie [i mai mare.

În ultimii ani astfel de gînduri îmi vin la începutul lui ianuarie, cînd v\d brazii de Cr\ciun
arunca]i la gunoi. Strîmbi, te[i]i, usca]i, cu urme de vat\ pe crengi, risipindu-[i acele pe sc\rile
imobilului, îmi provoac\ o triste]e nimicitoare. Cum po]i, domnule, s\-l arunci a[a dup\ ce ai dat o
groaz\ de bani pe el, dup\ ce l-ai colindat [i l-ai împodobit [i dup\ ce ai f\cut din el centrul în jurul
c\ruia s-a învîrtit toat\ s\rb\toarea? {i ce vrei s\ fac cu el, poate s\ m\ întrebe cineva care m\ ia în
serios. Tu nu trebuie s\ faci nimic, solu]ia s-ar cuveni s-o g\seasc\ ora[ul, el a inventat bradul de
Cr\ciun, el s\ g\seasc\ formula decent\ prin care s\-l sco]i din cas\. În sensul acesta îns\ de la ora[
nu trebuie s\ a[tep]i nimic. Rela]iile lui cu obiectele sînt slabe. Módele fac s\ ajung\ la gunoi
obiecte casnice [i piese de mobil\ în stare bun\, haine intacte. Ora[ul nu sesizeaz\ enormitatea.
Rezolv\rile pe care le ofer\ sînt de ordin practic, cine s\ le ridice de unde au fost aruncate [i cui s\
le dea. Am în vedere, între altele, ac]iunea civic\ de sortare a gunoaielor care se practic\ în alte ]\ri,
sticlele, la sticle, plasticul, la plastic, hîrtia, la hîrtie [i, de ce nu, brazii, la brazi. Fac o parantez\, a]i
auzit de brazii de închiriat de la Bra[ov? Tot timpul anului „locuiesc“ într-un ciub\r [i de Cr\ciun
tu dai b\nu]ul, furnizorul ]i-l aduce [i, cînd s\rb\toarea s-a terminat, vine [i îl ia ca s\-l dea altuia la
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anul. Din punct de vedere ecologic totul este OK, dar nu exist\ oare o ecologie a s\rb\torii? Ce
propun? Nu propun nimic, pot s\ spun cum mi-ar pl\cea mie s\ se petreac\ lucrurile. În logica
s\rb\torii mi s-ar p\rea firesc ca în fiecare an s\ p\strezi din brad o crengu]\, se poate folosi în acest
scop o cutie de pantofi. Apoi, dup\ ce îi sco]i podoabele, s\-l învele[ti într-un cearceaf [i, cînd îl
duci la ghen\, s\-i ceri iertare. A[ putea s\-mi închipui c\ oamenii duc brazii de Cr\ciun în locuri
speciale unde, cît timp ard brazii, ei mai beau cîte ceva. Nu insist. Ideile de acest gen sun\ jalnic.
În fond nu am în vedere decît ni[te gesturi care s\ fac\ din desp\r]irea de brad altceva decît acel
adio [i la gar\ cu care trat\m frecvent lucrurile care au însemnat pentru noi ceva. Evident, ca [i în
alte d\]i, consider c\ nu se poate face nimic. Lipsa de respect pentru recuzit\ se accentueaz\ pe
m\sur\ ce scade sentimentul s\rb\torii. O vreme am crezut c\ ne poate salva povestea lucrurilor pe
care le-am pierdut, ast\zi cred altceva. Ce crengu]\ în cutie, ce cearceaf, ce iertare bradului?! Ar fi
mai util s\-]i asumi condi]ia. Cînd tîrîi pomul de Cr\ciun la ghen\ s\-]i spui în gînd: da, domnule,
sînt un consumator incapabil s\ realizez rela]ii grave [i durabile cu obiectele, g\sesc c\ este lipsit
de sens s\ p\strez în cas\ fragmente de s\rb\tori, energiile mele vin din alt\ parte, la [coal\ mi-au
f\cut capul tob\, dar nu m-au înv\]at cum s\ m\ port cu un obiect... tr\iesc [i eu cum pot [i îmi asum
condi]ia. M\ gîndesc c\ poate unii se sperie [i inventeaz\ ceva – solu]ii individuale care pot s\ nu
aib\ nimic cu tradi]ia. 



EXIST| UN CORP BIOLOGIC {I UNUL CULTURAL.
PE CEL CULTURAL ÎL CONSTRUIM CU EFORT {I MIGAL|

Note cu [i f\r\ perdea. Cînd aud pe cîte unul care spune c\ ]\ranul român ar fi a[a [i pe
dincolo, îmi vine s\-l întreb: care ]\ran? Cel de azi, cel de ieri, cel din Evul Mediu; ]\ranul din nord,
din sud, de la dreapta, de la stînga; b\trînul, tîn\rul, femeia, care ]\ran? {i, dac\ mi-ar întoarce
întrebarea, atunci cînd m\ pomenesc vorbind despre „]\ranul român care...“, a[ r\spunde c\
pendulez între ]\ranii pe care i-am cunoscut direct, începînd cu anul 1952, [i cei pe care mi-i
închipui pornind de la ce spun [i scriu al]ii. 

Despre ]\ranul gol am putut citi pu]in. C\r]ile sînt ru[inoase. În biblioteca satului tema
este absent\. O întîmplare din copil\rie m-a îndreptat spre ea. 

Popu[or. În vara lui 1952 am ajuns pentru prima dat\ într-un sat. Aveam [ase ani [i eram
un copil de asfalt. Trenul ne-a l\sat, pe mama [i pe mine, într-o gar\ mic\ din Ardeal. Acolo ne
a[tepta un ]\ran. Avea un cal. Am mers pe lîng\ cal mult timp. Nu m-am plîns. O singur\ dat\
m-am tulburat, cînd am v\zut lanul. Nu [tiam nici de grîu, nici de maci, nici de alb\strele. Am
început s\ sar pe loc, cum am v\zut recent s\rind un cîine tîn\r la c\derea primilor fulgi de z\pad\. 

IRINA NICOLAU130 ? ? ?



? ? ?

La stîn\ ne a[teptau tata, o mie de oi, treizeci de cîini, ciobanii [i m\garii. Tata nu era
cioban, era baci, f\cea brînz\. De fapt, nu era nici baci, fusese negustor. Dup\ ce au venit
comuni[tii, a trebuit s\ se lase de negustorie. El închega laptele, t\ia ca[ul în buc\]i, o vreme le l\sa
s\ pluteasc\ în saramur\ [i, pe urm\, le a[eza în butoi. Cînd se terminau butoaiele, venea camionul.
Atunci tata pleca s\ duc\ brînza la ora[. Cîteva zile r\mîneam singure, eu [i mama. Ea înv\]ase s\
fac\ brînz\. Diminea]a [i seara veneau ciobanii cu laptele. Îl m\surau atent. Cu aceea[i ocazie t\iau
lemnele [i c\rau ap\. Dup\ ce terminau treaba, disp\reau în peisaj. 

Întîmplarea despre care scriu s-a petrecut într-un moment cînd lipsea tata. St\team în fa]a
stînii. Mîncam. Cîinii s-au sculat f\r\ s\ latre [i am [tiut c\ este unul dintre ai no[tri. Cum, de altfel,
a [i fost. Înainta spre noi un cioban tîn\r. Avea porecla Popu[or. Ceva nu era îns\ în regul\ cu el de
data aceasta. Avea clopul pe cap, laib\rul pe umeri, c\ma[a lungu]\ strîns\ în chimir [i, mai jos,
nimic, riguros nimic... S-a oprit înainte de-a ajunge la masa noastr\. A deschis vorba mama [i l-a
întrebat politicos: Ce-ai p[\it, domnule Popu`or? Pentru c\, evident, p\]ise ceva de vreme ce ap\rea
la stîn\ într-o ]inut\ atît de par]ial\. Doamn[, m-am op[rit. Am venit pentru c[ m-am gîndit c[ ave\i
dumneavoastr[ ceva prafuri...

Mama obi[nuia s\ le dea antinevralgice cînd aveau dureri de din]i. Acum a scos din punga
cu doctorii cîteva sulfamide. I-a spus cum s\ le piseze între dou\ hîrtii [i i-a recomandat s\ se spele
bine [i s\ pun\ praful pe ran\. Popu[or a luat cuminte pastilele [i s-a dus. Dac\ stau s\ m\ gîndesc
bine, mama s-a ]inut tare pentru o fat\ bine-crescut\ din Br\ila. Tata, cînd a auzit povestea, a
morm\it. Nu au urmat comentarii. Eu nu am fost [ocat\. Dar nici n-am uitat! Puteam s\ [i uit, dar,
relativ curînd dup\ întîmplare, am citit într-o carte pentru copii despre cum vine ursul la vîn\tor
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s\-i scoat\ o ]eap\ din lab\. Cam a[a a venit la mama Popu[or. Faptul c\ n-am uitat a influen]at
viziunea mea etnologic\. N-a[ vrea s\ rezulte c\ plasez, ici [i colo, în spa]iul mioritic cîte un cioban
în fundul gol. Ar fi exagerat. Dar nici nu pot s\ exclud aceast\ posibilitate. Depun m\rturie pentru
ce am v\zut. 

Adam [i Eva. Privesc o icoan\ pe sticl\. Adam [i Eva sub m\r. Sînt goi [i parc\ moi. El pare
cam prostovan [i ea [ireat\. Din pom alunec\ spre ei un [arpe îmbr\cat în solzi. Pomul este îmbr\cat
în frunze. Goliciunea lor devine [i mai acuzat\. Lipsit de blan\, coaj\, solzi, elitre, corpul omului
îmi apare neterminat.  Concentrîndu-m\ asupra imaginii care înf\]i[eaz\ cuplul primordial, înclin
s\ consider haina o protez\, o solu]ie cultural\ dat\ unui handicap. 

Pruncul vine gol, f\r\ nume, f\r\ din]i, uneori f\r\ p\r. Nu vorbe[te, nu p\[e[te, nu
munce[te. Cu migal\ [i precau]ii rituale, din fiecare prunc satul face un om.

Testamentul. Eram copil cînd am v\zut într-un muzeu din Ardeal o c\ma[\ de noapte
s\seasc\. La trei palme de la buric, în jos, avea un fel de [li] finisat cu mult\ risip\ de motive
decorative [i de a]\. Am întrebat de func]ia [li]ului pe adul]ii care m\ înso]eau [i mi-au r\spuns pe
calea cea mai ocolit\. Ast\zi, ce pot s\ spun, f\r\ nici un ocol, este c\ în satele române[ti nu s-a cusut
niciodat\ a[a o c\ma[\. Femeile au un alt gen de raportare la propriul corp. Cît timp omul r\mîne
simplu mirean, biserica ortodox\ nu îl supune la un program de suprimare a c\rnii.

Nu neg, în sat ru[inea e mare. Dar [i libertatea. Prin locurile pe unde am umblat am putut
observa respectul pentru haina purtat\ corect, dar [i frecventele derog\ri de la norm\. Am v\zut
fuste suflecate la femeile care spal\ la rîu, sîni care al\pteaz\, basmale legate „ca la lucru“. La lucru
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se încalc\ legea basmalei, care este aspr\. Dup\ c\s\torie, femeia nu mai umbl\ cu capul gol. Satul
o vede f\r\ basma doar dac\ e nebun\ sau are mort în cas\. A[a, anii trec, p\rul de sub basma se
r\re[te, se albe[te... o femeie b\trîn\ nelegat\ la cap este pentru sat un lucru de neconceput. Dar
merit\ s\ discut\m [i în marginea lucrurilor care nu pot fi concepute. În practic\, modelul
tradi]ional este criticat curent. Din colec]ia mea de abateri citez una.

Este vorba despre testamentul unei b\trîne din mun]ii Apuseni care las\ cu limb\ de
moarte nepoatei sale foarte tinere din Giurgiu cum s\-i lege basmaua în co[ciug. Rezum relatarea
nepoatei care povestea rîzînd cu lacrimi. Rîdea pentru c\ era o fire vesel\ [i plîngea pentru c\ î[i
iubise bunica mult. Iat\ ce mi-a povestit. Bunica era suferind\. Nu foarte suferind\. M-a chemat la
patul ei [i mi-a zis, dac\ voi vre]i s\ m\ duce]i la spital, m\ rog, duce]i-m\. În loc s\ mor cu capul
pe perna mea o s\ mor pe perna lor. Pe urm\ mi-a indicat ce [i cui s\ dau înapoi. M-a dezlegat s\-i
reglez socotelile cu satul. Din vorb\ în vorb\, am ajuns [i la înmormîntare. Mi-a spus cu ce rochie
[i cu ce pantofi s-o îngrop\m. Discu]ia s-a prelungit cînd am ajuns la detalii. Te rog, s\-mi pui
ciorapii Kapron. Erau de culoarea pielii [i îi ]inea în lad\ din anii ^50. {i s\ nu te la[i, Rodico, mam\,
cînd o s\ vin\ babele s\-]i cear\ s\-mi pui ciorapi negri. Te rog s\ nu te la[i, s\ te ]ii tare. De la cinci
ani mi-am îngropat p\rin]ii, pe urm\ l-am îngropat pe b\rbat, au urmat fra]i [i surori... sînt s\tul\ de
negru. Rodico, s\ ai grij\, c\ eu nu mai pot! Aici nepoata povestea cu plînsul în gît, dar imediat a
apucat-o rîsul amintindu-[i, cu privire la ciorapi, care era al doilea argument. Am picioarele sub]iri,
mam\, toat\ via]a au fost a[a [i în ciorapii negri o s\ fie ca dou\ be]e.

{i de ce nu mai putea bunica? Nu suporta ideea c\ o s\-i fie legat\ basmaua dup\ obiceiul
locului. Nu vreau s\ m\ faci cu chischineul tras pe frunte [i legat sub b\rbie strîns. Eu am fa]\ mic\,
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am s\ fiu ca o maimuc\, adic\ maimu]\. Rug\mintea era s\ i se lase basmaua mai pe spate, pe la
jum\tatea capului, ca s\ ias\ la vedere o cunun\ de p\r. La întrebarea dac\ în relatare este vorba de
o ]\ranc\ din Mun]ii Apuseni r\spund ferm, chiar din Mun]ii Apuseni [i chiar ]\ranc\.

„Desf\cutul“. Acum dou\zeci de ani, un prieten a f\cut un film etnologic în Maramure[ –
reconstituirea unei practici magice, un „desf\cut“. Am rev\zut filmul de multe ori. M-a uimit, de
fiecare dat\, nu vr\jitoarea, ci pacienta b\trîn\ care „joac\“ goal\ dou\ treimi din film. Insist, filmul
este o reconstituire, nu a beneficiat de cutremurarea [i dezinhibarea pe care le provoac\ actul magic
tr\it. 

Ceea ce m\ mir\ nu este lipsa ei de ru[ine, ci felul în care a transgresat modelul de utilizare
a corpului gol în satul tradi]ional. În sat exist\ o eficien]\ a corpului gol pe care numeroase practici
magice îl exploateaz\. Situa]iile sînt spectaculoase pentru c\ nu are nici o valoare dac\ stai gol în
cas\ sau în [ur\, trebuie s\ dai ocol cur]ii, s\ mergi la fîntîn\ sau, [i mai departe, dup\ m\tr\gun\.
Goliciunea are sensurile [i func]iile ei. Ea este un mijloc. Cum a putut în]elege b\trîna rostul
filmului etnologic ca s\ se dezbrace de fa]\ cu doi str\ini, nu pot s\ pricep!?

Plodul. În timpul din urm\ aud tot mai rar cuvîntul plod. De peste un secol a c\p\tat o
conota]ie negativ\. Dac\ întrebi pe cineva ce îi mai fac plozii, se uit\ cruci[. Plozi au ]iganii, noi
avem copii cura]i [i frumo[i! Dic]ionarele consemneaz\ substantivul plod cu sensurile de poam[,
road[, copil, sexul vacii [i verbul a plodi care înseamn\ a na`te, a te pr[si, a te înmul\i. Etimologia, pentru
ambele, trimite la vechea slav\. 
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Am fost atras\ de acest cuvînt care dispare o dat\ cu o lume [i cu o mentalitate. În aceast\
lume [i în aceast\ mentalitate, copilul era considerat un rod [i cuplurile neroditoare, un e[ec.
Roadele, toate, de om, de animal sau de legum\, veneau pe lume aliniate la un singur semn, de
unde se desp\r]eau, fiecare î[i urma calea stabilit\ numai într-un fel, de la început.

Cercetat\ din aceast\ perspectiv\, lumea la care m\ refer pare s\ fi cunoscut grade de
umanizare. La început, omul este mai pu]in om, cu trecerea timpului, tot mai mult. Înc\ înainte de
a exista, plodul-om se deosebe[te de al]i plozi prin programul de a[teptare. Într-un fel a[tep]i
na[terea unui copil [i în altul s\ se coac\ merele. Dup\ un stadiu de a[teptare urmeaz\ concep]ia [i
sarcina. Amîndou\ sînt ]inute sub control. Momentul cel mai tensionat este cel al confrunt\rii cu
fiin]a care vine de nic\ieri purtînd dup\ sine o tren\ de duhuri necurate. În primele 40 de zile se
poart\ r\zboiul cel mai greu. Atunci Lumea alb\ [i T\rîmul cel\lalt î[i disput\ plodul. În cele mai
multe cazuri cî[tig\m noi. Urmeaz\ prima copil\rie, gîndit\ ca perioada ultimelor retu[uri. Dup\ cei
[apte ani de-acas\ nu mai r\mîn multe de f\cut.

Paginile care urmeaz\ cuprind elemente de „inginerie cultural\“ utilizate în sat pentru
perioada prenatal\ [i a primei copil\rii. Fa]\ de mul]imea informa]iilor consemnate în dou\ secole
de etnografie [i a faptelor pierdute sau men]inute în sat, mostrele pe care le prezint constituie o
nimica toat\. Suplimentarea lor nu schimb\ situa]ia. Este greu s\ dep\[e[ti registrul lui cam a`a.
Pentru ceea ce îmi propun, resping o abordare teoretic\. Alegerea exemplelor s-a f\cut aproape
întîmpl\tor. Multe informa]ii provin din c\r]i accesibile. Altele sînt rarit\]i de arhiv\. Pot fi citite în
multe feluri. Lectura pe care o propun poart\ la cheie semnul mir\rii: cu cît[ risip[ de cultur[ se
construie`te un om!
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Înainte de nunt\ [i dup\. Pentru femeia gîndit\ ca principal\ cauz\ a sterilit\]ii, nunta
reprezint\ un moment bun ca s\-[i asigure fecunditatea. Exist\ o enorm\ diversitate de procedee.
Urmeaz\ exemplele. Înainte de a pleca din casa p\rin]ilor, mireasa se a[eaz\ pe un butoi acoperit
cu o pereche de pantaloni ai viitorului so]. Fur\ de la p\rin]i un v\trai [i pleac\ purtînd în sîn un
cep. În papuci î[i pune fire de mei [i c\]ei de usturoi într-un num\r corespunz\tor cu cel al copiilor
pe care dore[te s\-i nasc\. În drum spre biseric\ roste[te „un porumbel [i o porumbi]\“, adic\,
m\car un b\iat [i o fat\. În timpul nun]ii, un b\rbat îi ofer\ o turt\ cu form\ de om. La casa mirelui
este întîmpinat\ de soacr\. Aceasta îi pune în bra]e un b\ie]el care trebuie s\-i pun\ mîna pe sîn.
Mireasa, în schimb, îi atinge sexul. Intrat\ în noua cas\, este invitat\ s\ încalece o [a care st\ a[ezat\
pe vatr\. Din aceast\ pozi]ie, mireasa prive[te pe horn. {i a[a mai departe...

Imediat dup\ c\s\torie, cursa pentru fecunditate se reia. Cu atît mai sus]inut cu cît trec anii
[i nevasta n-are copii. Exist\ comunit\]i de aromâni unde femeia, pîn\ la na[tere, constituie pentru
familia so]ului o non persoan\. Numai dup\ ce î[i cî[tig\ locul în neam prin na[terea unui copil,
rudele încep s\-i utilizeze prenumele în adres\ [i referin]\. 

Ca s\ r\mîn\ îns\rcinat\, femeia face ce se face. Bea ap\ din fîntîn\ nou\. M\nînc\ m\lai
rî[nit la o moar\ care macin\ prima dat\. Face „un stat“, adic\ o lumînare lung\ cît în\l]imea ei [i
o aprinde la icoana Sfintei M\rii. Bea rachiu cu ou\ de coropi[ni]\. Se duce la m\n\stiri. Bea ap\ cu
scrum de noduri de brad. Într-o sob\ unde nu se face focul, pune la macerat în rachiu un uter de
iepuroaic\. Bea. Pentru b\rba]ii suspec]i de sterilitate, b\utura se prepar\ cu testicole de iepure.
Poste[te, se roag\. Înghite un pui de rîndunic\ viu. Adopt\ un copil din neam. Adop]iunea
stimuleaz\ fecunditatea cuplului.
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Concep]ia [i avortul. Nu orice timp este destul de bun pentru concep]ie [i nici orice loc.
Exist\ timp „sec“ [i loc „bîntuit“. Copiii care sînt concepu]i în zi de s\rb\toare ies ghebo[i sau se
fac strigoi. Gre[eala p\rin]ilor se exprim\ vizibil pe corpul pruncilor. 

Avortul reprezint\ un p\cat cumplit. Se practic\. Pedeapsa pentru avort cade asupra femeii
în iad. Acolo ea st\ spînzurat\ de limb\ [i pruncul, pref\cut în [arpe veninos, suge din ea. Într-o alt\
variant\ de pedeaps\, care are loc în iad, femeia m\nînc\ pruncul fript [i uns cu p\cur\. {i nu îl
m\nînc\ o singur\ dat\, ci în fiecare zi. Copilul-aliment are capacitatea de a-[i reface corpul sîmb\ta
pentru ca mama s\-[i poat\ continua chinul. Avorturile se practic\, dar femeile sînt prevenite. {tiu
la ce s\ se a[tepte, ce riscuri î[i asum\. 

Sarcina. În timpul sarcinii, femeia adopt\ o conduit\ special\. Interdic]ii alimentare,
sexuale, vestimentare, sociale... Aleg din nou, la întîmplare. Femeia nu are voie s\ bea apa în care
s-a oglindit luna pentru c\, de va bea, copilul va fi lunatic. Nici ap\ necurat\ cu bale diavole[ti,
pentru c\ se face copilul strigoi. S\ nu m\nînce din oal\, sub hornul vetrei. Dintr-o astfel de gre[eal\
rezult\ copii cu capul mare [i chei. Cînd m\nînc\ ou\ cu dou\ g\lbenu[uri sau fructe îngem\nate
na[te gemeni. Gemenii sînt privi]i cu rezerv\. Exist\ societ\]i unde gemenii sînt omorî]i. În
alimenta]ia femeii îns\rcinate nu trebuie s\ figureze aripa de pas\re. În cazul în care m\nînc\, se va
îmboln\vi copilul de boala numit\ „aripi“. Nici pipot\ s\ nu m\nînce, ca s\ nu aib\ copil cu urechi
cl\p\uge, nici vînat. Din vînat face copilul bube. În cazul în care femeia uit\ [i gust\, trebuie s\
p\streze un os pe care s\-l pun\ în prima scald\. Un alt aliment neindicat este inima de coco[. Din
inimi de coco[ ies oameni r\i. Dac\ m\nînc\ pe[te, face copilul mut, dac\ m\nînc\ melci, copil
b\los [i mucos. Fasolea mult\ face copilul prost. Ceapa [i ou\le, în ultima lun\ de sarcin\, stric\ la
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vedere. Altfel, ceapa e recomandat\. Se zice c\ o femeie, dac\ n-ar mînca ceap\ [i n-ar mînca ceap\
nici fata ei, fata fetei ei ar vedea vîntul. Ceea ce este tot un fel de monstruozitate. De femeia
îns\rcinat\ se prinde orice cuvînt prost. De aceea poart\ inele. Ca s\ se apere de Zbur\tor, î[i atîrn\
chei la brîu. În timpul sarcinii nu are voie s\ boteze, s\ cunune [i nici s\ mearg\ la mort. Este r\u
s\ poarte hainele pe dos, va na[te greu. Nu trebuie s\ urineze din picioare, s\ scuipe pe cîine sau
pisic\, s\ poarte secer\ [i coas\ pe um\r, s\-[i lase peste noapte c\ma[a în curte la uscat. Oricînd
poate s\ treac\ pe acolo cineva [i s\ taie umbra mînecilor cu toporul. Atunci copilul se va na[te f\r\
mîini. Rela]ia cu apa de la fîntîn\ este atent controlat\. Cînd se duce cu cofele la ap\, s\ le scuture
bine. Femeile care nu le scutur\ nasc b\ie]i cu testicolele prea mari. Mai periculos este s\ mearg\
dup\ ap\ cu trei cofe dintr-o dat\. Din a[a ceva se nasc copiii cu trei suflete.

Urmeaz\ alte interdic]ii [i alte prescrip]ii legate de felul în care trebuie s\ se poarte cu cei
din sat [i altele care reglementeaz\ comportamentul acestora. De pild\, revelator pentru starea cu
totul special\ în care se afl\ femeia este faptul c\ îi este interzis s\ dea ceva direct din mîn\, mai
ales ap\ [i foc. Ea le a[eaz\ direct pe p\mînt, iar cel care i le-a cerut le ridic\ de pe jos.

Na[terea. În toat\ perioada sarcinii, femeia î[i preg\te[te o na[tere u[oar\. Cînd sose[te
clipa, cineva din cas\ cheam\ moa[a. Aceasta o unge cu untur\ de iepure, întoarce obiectele cu gura
în jos, scrie pe pere]ii camerei numele Avesti]ei, deschide tot ce se poate deschide: ferestre, cufere,
lac\te, u[i... Desplete[te p\rul femeii. Din tot ce are pe corp, nimic nu trebuie s\ fie înnodat. Ca la
sacerdo]i. Îi pune pe pîntece o leg\tur\ cu broa[te uscate, ca s\ nasc\ u[or ca broasca, îi prinde pe
spate o hîrtie pe care scrie: „U[ile cerului deschiz\-se [i tu, cocoane, ie[i cu mintea, daru^
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Dumnezeu!“. Dac\ se întîmpl\ s\ ias\ copilul cu o mîn\ sau un picior înainte, femeia este
spînzurat\ de picioare cu capul în jos, s\ ia drumul înapoi. O na[tere grea pericliteaz\ atît via]a
mamei, cît [i a copilului. Cînd trebuie ales, copilul este cel sacrificat.

Buricul [i placenta. În condi]ii normale, adic\ atunci cînd are timpul s\ vin\, moa[a taie
buricul. În anumite zone trebuie s\-]i fie mai drag\ decît na[a, pentru c\ a umblat pentru tine cu
sînge „încruntat“. Dup\ na[tere, mama trebuie s\-i spele mîinile, altfel ar umbla a[a însîngerat\ pe
lumea cealalt\. Se zice c\ moa[ele, pentru binele ce-l fac, au mîinile aurite pîn\ la cot. Moa[a face
multe: ajut\ pe femeie s\ nasc\, taie buricul, îngroap\ placenta, scald\ copilul, aduce ap\ sfin]it\ de
la biseric\, cur\]\ casa, spal\ l\uza, aduce acesteia cîteva zile de mîncare, pune masa Ursitoarelor,
duce copilul la botez [i, de Anul Nou, îl ridic\ la grind\. Pentru serviciile pe care le face, moa[a
prime[te mîneci [i piep]i de c\ma[\, un [or], f\in\, grîu [i, uneori, bani. Oricum, mult respect [i
mult\ recuno[tin]\. În cazuri speciale, cînd copilul d\ semne de moarte dup\ na[tere, ea este cea
care îl „boteaz\“ cu numele de Ion sau Maria, în fa]a icoanelor. Cînd d\ semn c\ se face strigoi, tot
ea îl mene[te s\ fie strigoi (adic\ potrivnic) de animale s\lbatice sau de obiecte lipsite de interes.
S\ fii strigoi de m\tur\, îi poate zice, [i el va purta cu m\turile r\zboi.

Buricul se taie cu un obiect vechi: foarfec\, brici, coas\, care poate fi ulterior aruncat. Se
taie pe resteul boului, s\ fie tr\g\tor copilul ca boul, sau pe carte, sau pe furc\... Se leag\ cu un fir
de p\r din capul mamei sau cu a]\ din cheutoarea de la c\ma[a tat\lui. Exist\ locuri unde se piseaz\
dup\ ce a fost uscat, [i este b\ut de mam\ în rachiu. În altele se îngroap\. În fine, în alte locuri se
p\streaz\ [i se d\ copilului cînd a crescut. Ce trebuie s\ fac\ un copil care ajunge la o anumit\ vîrst\
[i prime[te buricul este extrem de diferit de la o zon\ la alta. 
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Placenta se mai nume[te [i „casa copilului“. Ca s-o elimine, mama sufl\ în sticl\ sau mosor.
Moa[a îi preseaz\ abdomenul cu m\tura. O pune s\ umble în patru labe. Trage de cordonul
ombilical, înc\ net\iat, [i zice „Ciu, ciu, ciu, porc de cîine, s\ ie[i acum [i nu mîine!“. Placenta
r\mîne în rela]ie cu mama [i copilul dup\ ce a fost îngropat\ în oal\ nou\ sau în c\ciul\ veche. Dac\
este gre[it îngropat\, cei doi se îmboln\vesc. 

L\uza. L\uza spurc\ soarele. Dac\ se uit\ pe o cîmpie verde, o usuc\. Dac\ p\[e[te pe
p\mînt descul]\, pîrle[te p\mîntul [apte stînjeni sub picioarele ei. Dac\ merge la fîntîn\, fîntîna
seac\. Dac\ trece gîrla, o îmboln\ve[te. Dac\ ar intra în biseric\, s-ar stinge lumîn\rile. Dac\ ar
mulge vaca, vaca [i-ar pierde laptele. L\uzei îi este interzis s\ fr\mînte pîine, s\ fie v\zut\ de
str\ini, s\ se priveasc\ în oglind\. Nimeni nu întrebuin]eaz\, 40 de zile, vasele ei. Dac\ r\mîne
mîncare de la ea, se arunc\ pe foc. Dup\ trei zile, dup\ Ursitori, poate s\ ias\ în curte. Aromânii
spun c\ l\uza este ca ilia, adic\ la fel ca sticla, fragil\ [i transparent\. 

Scutecele. În spa]iul european plodul face un pas spre „rîndul lumii“ o dat\ cu primele
haine. Scutecele se fac „din vechi“. Practica de a înveli copilul, dup\ na[tere, în c\m\[ile de nunt\
ale p\rin]ilor este curent\. În casele unde mor copiii se fac scutece din pînz\ primit\ de poman\ de
la nou\ gospod\rii cu noroc. Scutecele nu se preg\tesc înainte de na[tere. Sînt locuri unde nu se
schimb\ în primele trei zile. Pîn\ la patruzeci de zile se usuc\ în cas\. Dac\ le-ar vedea soarele, cînd
copilul ar cre[te, s-ar pîrli, dac\ le-ar bate vîntul, s-ar face furtunatic. Pîn\ la un an nu se bat cu
maiul ca s\ nu fie b\t\u[. Cine folose[te scutecele ca obiele va avea copil de nimic, batjocura
tuturora. Mai grav ar fi s\ arunce scutecul în foc. Atunci copilul moare.
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Imediat ce a dep\[it vîrsta scutecelor, mama coase copilului haine. Niciodat\ sîmb\ta. Prin
primele haine se trece fier. De fapt, se zice c\ prin orice hain\ nou\ trebuie s\ treci, de jos în sus,
pîine [i sare. Cînd dai o hain\ nou\, îl tragi de urechi [i îi zici, s-o rupi s\n\tos!

Leag\nul este a doua hain\ a copilului. Reg\sim aceea[i grij\ pentru detaliu. Se face din
brad, ca s\ fie somnul u[or. Tat\l nu are voie s\-l construiasc\, dup\ cum nimeni din neam nu face
co[ciugul. La aromâni, în prima noapte, doarme în leag\n o pîine. F\r\ pîine, leag\nul ar mînca din
copil. Nu este îng\duit s\ pui copilul în leag\nul altuia. Îi ia crescutul.

Învelit în scutece, cuib\rit în leag\n, cuprins în bra]ele mamei, nou-n\scutul se vindec\,
treptat, de goliciune.

Modelarea corpului nu s-a încheiat: laptele [i somnul. Copilul cre[te din lapte [i somn.
Ambele se fur\. Ca s\-i vin\ laptele, mama m\nînc\ mult\ ceap\. Uneori excremente de [oarece.
Î[i pierde laptele cînd d\ ceva din cas\ dup\ apusul soarelui sau dac\ i se a[eaz\ cineva pe pat. Cînd
„boreasa e slab\ de mucul ]î]ii“, laptele se duce [i dup\ copil. O carte consemneaz\ situa]ia cel
pu]in stranie a unei feti]e care s-a pomenit cu sînii umfla]i dup\ ce a stat pe patul unei femei cu
copil mic. Aceasta [i-a rec\p\tat laptele numai dup\ ce a mîncat sl\nin\ din mîna fetei care i l-a luat
involuntar. La primul al\ptat, copilul este legat la ochi. Este mai bine s\ sug\ laptele dintîi de la o
str\in\ care st\ pe un sac de f\in\. 

Din terapia somnului re]in trocul pe care îl face mama cu Muma P\durii, îi zice, ia de la
feciorul meu plînsorile, strînsorile, întinsorile, durerile [i toate chinurile [i neodihna [i d\-i odihna
[i cre[terea copacilor t\i. Multe se fac pentru aducerea somnului. Nu trebuie neglijat cîntecul de
leag\n. Ca s\ doarm\ bine, copilul trebuie s\ ia exemplu de la porc. Tot felul de animale [i p\s\ri
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dau tîrcoale, s\ ajute. Uneori copilul se îmboln\ve[te de zbier\t [i nu mai doarme. Atunci o b\trîn\
îl a[eaz\ cu capul spre apus, unde este „odihna lumii“ [i „patul zilei“ [i îi pune sub cap nou\ fire
de floare de izm\ crea]\, rupte de pe [apte morminte de copii.

P\rul [i unghiile. P\rul [i unghiile cresc. Pentru c\ e[ti om, trebuie s\ le tai. Nu oriunde [i
nu oricum. Opera]ia nu se poate face mai înainte ca pruncul s\ fi sc\pat de starea de ambiguitate.
Un prag important pare s\ fie vîrsta de un an. Dac\ i se taie p\rul înainte, arde casa.

Cu unghiile este la fel, nu se taie decît dup\ un an, ca s\ nu devin\ copilul ho]. Resturile
se adun\ [i se pun într-un mu[uroi de furnici. Sînt numeroase locurile în ]ar\ unde omul î[i aduna
p\rul [i unghiile toat\ via]a [i, cînd murea, îi erau puse în co[ciug. Se zice c\ numai a[a mergi la
Dumnezeu întreg.

Din]ii. Cînd cresc din]ii, tata trebuie s\ ating\ locul cu un ban de argint. În felul acesta
copilului nu îi va mirosi gura. B\iatului c\ruia îi cresc mai întîi din]ii de sus se face preot. Fata,
preoteas\. Iar copilul care se na[te cu din]i este considerat un monstru. Mama face atunci „ro]ile de
s\n\tate“, o amulet\ care, în afar\ de usturoi, t\mîie [i c\rbune, con]ine [i textul: „Piei, ucig\-te
toaca, piei cu din]ii lui cutare“.

Vorba [i pasul. Ca s\ vorbeasc\, mama d\ copilului s\ bea din clopo]elul din altar. Cere o
felie de pîine, pentru el, de la un cer[etor. Cu cît este mai mic trebuie s\-l fereasc\ s\ m\nînce
pe[te. În cazul în care a apucat s\ m\nînce, îi zice, m\nînc\ pe[te, dar vorbe[te. Altfel r\mîne mut. 

Mersul copilului vine tot prin grija mamei. La urma urmei, ea are un p\cat de pl\tit. Se zice
c\ Dumnezeu, pe cînd f\cea lumea, arunca puii animalelor peste cap. Cum c\deau pe p\mînt, puii
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începeau s\ mearg\. Minune dumnezeiasc\. Pe femeie n-a l\sat-o inima s\-[i vad\ plodul c\zînd [i
l-a prins în poal\. Ziditorul s-a sup\rat [i a blestemat-o s\-l poarte a[a timp de un an.

Ca s\ mearg\, mama d\ copilului s\ m\nînce bor[ de coco[. Moa[a î[i spal\ picioarele în
scalda lui înainte s\-l duc\ s\-l boteze. I se leag\ picioarele cu o a]\ [i este pus s\ încalece peste
prag. Atunci, cînd se afl\ cu un picior în cas\ [i cu unul afar\, mama taie a]a în timp ce o rud\
întreab\:  tu ce tai acolo? {i mama r\spunde: tai frica.

Nu exist\ o concluzie, dup\ cum n-a fost o demonstra]ie. Pur [i simplu am încercat s\ fac
dovada c\ ]\ranul are corp [i c\ producerea corpului cultural este o întreprindere laborioas\ [i de
durat\.

În mod obi[nuit oper\m cu ]\rani f\r\ corp, abstrac]i. M\ persecut\ imaginea femeii care,
în perioada sarcinii, n-are voie s\ dea cuiva foc [i ap\ „din mîn\“. Reamintesc cui a uitat: ea le pune
jos, pe p\mînt, de unde persoana care i le-a cerut le ridic\. Comunicarea nu poate avea loc direct,
de la mîn\ la mîn\.

Caut de mult timp o formul\ prin care s\ comunic pu]inul pe care îl [tiu despre ]\ran „din
mîn\“. Tot ce am g\sit este actul m\rturisitor: eu l-am v\zut pe Popu[or, eu am citit în c\r]i, eu am
ales cîteva exemple...

Na[terea, nunta [i moartea stau sub semnul lui trebuie. Comunitatea trebuie s\ controleze
cele trei momente [i indivizii sînt obliga]i s\ se supun\.

Na[terea este o ivire, un început.
Nunta realizeaz\ o fuziune, o alian]\ între dou\ grupuri.
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Moartea înseamn\ sfîr[it, aneantizare, disolu]ie. 
Începutul, amestecul [i sfîr[itul sînt nelini[titoare [i periculoase. 
Exist\ o singur\ solu]ie, s\ respecte obiceiurile.

Se stric\ lumea? Nu, lumea se schimb\. Este adev\rat c\ foarte des se schimb\ în r\u.

Eu am avut un vis acum cîteva nop]i: se f\cea c\ sun\ telefonul. Ridic [i o voce îmi spune,
aici Sfîntul Augustin. Am izbucnit în rîs. De ce rîzi, de ce nu m\ crezi? M-am trezit.

Chiar, de ce n-am crezut? Pentru ce mi s-a p\rut imposibil chiar [i în vis? Prin ^92, într-un
interviu publicat în România liber[, familia Ene a prezentat starea deplorabil\ în care se g\se[te
materialul dedicat disec]iilor la Facultatea de Medicin\. Din relatare am re]inut c\ oasele mor]ilor
actuali nu mai sînt bune de nimic. Un os de acum 30 de ani este tare ca piatra, cele de acum ]i se
rup în mîn\, ai nevoie de cîteva cadavre ca s\ compui un schelet. {i atunci se pune întrebarea, cîte
suflete trebuie s\ pui la b\taie ca s\ faci un suflet care s\ [tie s\ recunoasc\ glasul lui Dumnezeu? 

Sufletele se hr\nesc din credin]\ [i ritual. În prezent, tr\im o criz\ ritual\ mondial\ [i una
local\. Pierderile pe care le-a suportat omenirea abandonînd vechii dumnezei par s\ fie un cî[tig
otr\vit. Riturile consacrate zeilor noi, în locul st\rii de comuniune, creeaz\ dezbinare. Genera]ia
care s-a „rugat“ lui Brigitte Bardot nu poate s\ admit\ riturile dedicate lui Michael Jackson, dup\
cum practican]ii acestor rituri vor dispre]ui pe zeii viitori, la care se vor închina copiii lor. Delirul
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de „credin]\“ pe care îl declan[eaz\ zeii noi are caracter istoric. Cel mai mare defect al acestor zei
este c\ sînt muritori.

Criza local\ a ritului, în România, nu a fost generat\ de o cauz\ local\. Nu noi am inventat
comunismul care ne-a nenorocit. Chiar de la instaurarea sa, comunismul a socotit, [i pe bun\
dreptate, c\ ritualul pe care l-am mo[tenit îi este inamic. Zic, pe bun\ dreptate, pentru c\ ritualul
este o unealt\ pe care nu o la[i în mîna celui pe care vrei s\-l supui. Ritul creeaz\ coeziune, deci
putere; regleaz\ [i regenereaz\ sistemul social; elibereaz\ în schimbul unor constrîngeri simbolice;
permite controlul asupra spa]iului [i a timpului, cu ritul nu e de glumit! {i comunismul nu a glumit,
a dat cu barda, cu mîna dreapt\ rupea felii din via]a noastr\ ritual\ [i cu stînga planta, pe locul r\mas
gol, panselu]e. 

Prima interdic]ie a vizat riturile cre[tine. Cine nu a citit C[l[uza ateistului cîntînd, a citit-o
plîngînd. Nu [tiu cî]i din necredincio[ii actuali î[i datoreaz\ necredin]a interdic]iilor comuniste, dar
pot s\ apreciez ce se întîmpl\ cu un ritual cînd este practicat pe ascuns. Pe ascuns Cristos a înviat!,
pe ascuns Vine, vine Mo` Cr[ciun, pe ascuns tot ce avea leg\tur\ cu biserica. Pu]ini oameni au
avut t\ria s\ declare f\]i[ c\ nu se leap\d\ de Dumnezeu. A[a s-a n\scut credinciosul duplicitar.

Riturile de munc\ nu au fost lovite direct, ele au murit singure o dat\ cu luarea p\mîntului
„la colectiv\“ [i crearea cooperativelor me[te[ug\re[ti. De ce-a mai r\mas s-au ocupat campaniile
purtate împotriva supersti]iilor, no]iune vag\ în care po]i s\ incluzi orice. 

O alt\ interdic]ie a privit riturile care organizau modul de via]\ burghez, cu alte cuvinte,
rînduiala ora[ului. A[a au fost eliminate sute de rituri care apar]inuser\ omului vechi, obligat în
felul acesta s\ cedeze locul omului nou, un personaj conceput schematic, f\r\ mam\, f\r\ tat\, cu
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doi bunici de sex b\rb\tesc, Traian [i Decebal, [i cu o dubl\ iubire, de munc\ [i de patrie, pe care
[i-o cînt\ prin festivaluri reprezentan]ii s\i afla]i în brigada artistic\ a întreprinderii. Adaug despre
omul nou c\ defileaz\ de dou\ ori pe an, tr\ie[te intens riturile ini]iatice de primire a cravatei [i
carnetelor ro[ii, m\nînc\ mult la s\rb\toarea recoltei [i, cînd e vorba de munc\, chiule[te cît poate.

Cel mai gre[it ar fi s\ ne închipuim c\, atunci cînd normalitatea va reveni, oamenii se pot
întoarce la riturile de alt\dat\. În fond, situa]ia este simpl\, lumea se împarte în dou\, cei
dezinteresa]i de riturile vechi cu care, într-adev\r, nu ai ce face [i cei care ar fi dornici s\ recupereze
din pierdere, dar nu [tiu cum. Pentru ace[tia din urm\ ar fi suficiente cîteva c\r]i clare [i corecte.
Cu ajutorul acestor c\r]i ar sc\dea riscul ca unui copil, atunci cînd împline[te un an, s\ i se rup\ turta
[i s\ i se taie mo]ul, pentru c\ p\rin]ii nu [tiu c\ turta se rupe la fete [i mo]ul se taie la b\ie]i. Tot
din carte poate s\ afle omul care este rolul na[ului la nunt\, c\ este lipsit de sens s\ faci nun]i cu 30
de perechi de na[i (caz real!). Dar nici informarea corect\ nu duce prea departe. De acum înainte
sîntem p\rta[i la s\r\cia ritual\ mondial\. Singura noastr\ [ans\ ar fi fost dac\ suferin]a prin care am
trecut ne-ar fi dat minte s\ alegem o cale mai bun\. Pentru moment nu d\m semne. Sîntem buni
s\ invent\m ritul pagubei. P\cat!



? ? ?

DESPRE NOROC, CARE SE MAI NUME{TE {ANS| SAU BAFT|

Prin anii ^50, cînd copiii se jucau înc\ mult – frenezia medita]iilor nu începuse înc\ – în
timpul recrea]iilor venea la tine un zevzec, te apuca de b\rbie, ca [i cînd ar fi vrut s\ ]i-o smulg\,
dup\ care fugea strigînd, ]i-am furat norocul! Detestam acest joc. Eu nu am furat norocul nim\nui.
{i ori de cîte ori mi-l fura cineva, îl luam la b\taie. Într-o zi a trebuit s\ intervin\ înv\]\toarea. A
intrat între noi [i a strigat la mine cu ochii sco[i din cap: Cum po\i s[ fii a`a proast[, cum o s[-\i fure
norocul? 

Lumea din jur rîdea. Nu era nimic de rîs. Dac\ cite[ti cîteva c\r]i de folclor, descoperi c\
norocul, sufletul, sîngele, laptele de mam\, somnul, s\n\tatea sînt de o labilitate neînchipuit\, c\
ele se poart\ ca ni[te f\pturi handicapate [i n\tîngi ce cad în vase cu ap\ [i se îneac\, se aga]\ de
hainele str\inilor ca ni[te scame [i se las\ furate, oricînd, de du[mani. Este adev\rat c\ procedeul
cu norocul furat din b\rbie nu l-am întîlnit în c\r]i, pare s\ fie o inven]ie a anilor^50, bun\ pentru
recrea]ii. 

Norocul este rotund. Se scrie cu doi de O. Roata norocului se întoarce cînd spre tine, cînd
spre mine, cînd spre el. În dreptul unora o uit\ Dumnezeu; la al]ii trece repede. Degeaba fugi dup\
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noroc, spune o vorb\ b\trîneasc\, trebuie s\ fug\ norocul dup\ tine. Alta pretinde îns\ c\ norocul
[i-l mai face [i omul. Dumnezeu î]i d\, nu î]i pune în sac. Am cunoscut un om care a dat de [ase ori
la medicin\. D\dea [i c\dea, d\dea [i c\dea. Iritat, un altul, doctor în toat\ firea, l-a înv\]at ce
trebuia s\ [tie, timp de un an. Nu i-a luat nici un ban, a f\cut-o din pur\ enervare. Cînd omul a
intrat, plin de recuno[tin]\ i-a zis:,, domnu^ doctor, s\ v\ înv\] [i eu ceva, o vorb\ de la bunica: cine
mi`c[ tot mai pi`c[, cine `ade coada-i cade.“ Pentru unii norocul se m\soar\ în bani. Vis\torul
nesocote[te banii ca s\ aib\ noroc la vise. 

Doamne, norocu\ul meu/ L-au b[ut boii-n pîr[u./ Nu `tiu, boii l-au b[ut/ Sau noroc eu n-am
avut. În esen]\, asta este problema, dac\ ai avut noroc [i l-ai pierdut sau n-ai avut niciodat\. Ca
s\-l cau]i îns\, trebuie s\ [tii ce cau]i [i cî]i [tiu ce caut\, cînd e vorba de noroc?

Ghiceam într-o zi în palma unuia care fusese, la un moment dat, condamnat la moarte [i
f\cuse pu[c\rie peste zece ani. Îi spuneam despre cum st\ cu inima, cu de[tept\ciunea, de Mercur,
de Saturn... Am descoperit [i linia Soarelui, uite-o, îi zic [i i-o ar\t. Pentru c\ voia s\ [tie ce este linia
Soarelui am simplificat [i i-am zis, ai noroc. A început s\ rîd\ în hohote. Atunci mi-am reamintit c\
fusese condamnat la moarte [i f\cuse pu[c\rie peste zece ani [i i-am zis, nu-i nimic de rîs,
închipuie-]i cum ar fi fost dac\ nu aveai noroc.

Norocul bate, altfel nu s-ar spune bat\-te norocul. Pe unii îi bate mai mult, pe al]ii mai
pu]in, r\u e cînd nu te bate deloc. A fost odat\ un om f\r\ noroc. Azi a[a, mîine a[a, într-o zi s-a dus
la Dumnezeu [i a b\tut cu pumnul în mas\. Doamne, i-a zis, la to]i le-ai dat, numai pe mine nu
m-ai norocit, eu a[a nu mai pot s\ tr\iesc, îmi iau zilele [i gata. Dumnezeu, perplex, privea
sup\rarea cre[tinului, necuviin]a lui, dar fiind iert\tor a cuvîntat: Omule, nu pot s[ te ajut decît cu un
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sfat, însoar\-te `i ia o femeie cu noroc, dar ai grij[, de cîte ori vei vorbi despre procopseala voastr[, nu spune
eu, eu, eu `i a mea, vorbe`te la plural, zi întotdeauna a noastr[.

Omul a plecat, s-a însurat, norocul se ]inea de casa lor ca umbra de om, vacile lor f\tau de
trei ori pe an cîte trei vi]ei, g\inile lor ouau ou\ de aur [i la p\mîntul pe care îl aveau se ad\uga alt
p\mînt încît devenir\ iute minunea satului. De lucrat nu mai lucrau, lucrau al]ii pentru ei, iar el, ca
b\rbatul, toat\ ziua în cîrcium\. Într-o zi, bînd mai mult ca de obicei sau b\gîndu-[i Necuratul
coada, s-a pomenit vorbind despre „vacile mele“ [i despre „p\mîntul meu“, dar nu a apucat s\ se
laude pe s\turate pentru c\ fl\c\ri pîn\ la cer a v\zut c\ se ridic\ din locul unde î[i avea gospod\ria,
iar p\mîntul lor se vedea cum intr\ în p\mînt. Ducîndu-se acolo [i-a g\sit nevasta plîngînd în
cenu[\, numai norocul ei o sc\pase de la atîta pîrjol. Cum se leag\ lucrurile, î[i mai aminte[te cineva
de filmul fran]uzesc Asociatul, povestea omului f\r\ noroc care a trebuit s\-[i inventeze un partener
norocos?



CUI ÎI ESTE FRICÃ DE KITSCH? MIE NU!

O dragoste mare face cît o boal\ mare. Iubesc kitsch-ul de cînd eram copil mic. Cînd
ajungeam la Bu[teni [i vedeam p\l\riu]ele [i po[etele de iasc\, mingile cu gumilastic, casetu]ele
cioplite de Covasna, puii [i ur[ii de jenilie sprijini]i de un con, ciupercu]ele cu loc pentru fotografie,
pur [i simplu c\piam. Dac\ mergeam la Constan]a, m\ scoteau din min]i condurii împodobi]i cu
scoici, b\rcu]ele, ancorele [i melci[orii, de fapt toate tarabele cu suveniruri, cu femeile care vindeau
cu tot. Dup\ puterile ei, mama îmi cump\ra [i eram fericit\. Nu-mi d\dea voie s\ le a[ez frumos
prin cas\ cînd veneam la Bucure[ti. Nimic nu-i perfect! Cu trecerea timpului, obiectul dragostei
mele s-a diversificat. Am consumat cu fervoare cus\turile de buc\t\rie cu înscrisuri din care pot s\
recit [i sculat\ din somn: Coco`elul fierbe-n oal[, b[rb[\elul doarme-n poal[. Este bine `i nu r[u s[ ai copii
în jurul t[u. Curat, frumos `i aranjat, din colib[ faci palat. Prin munc[ `i economie ajungi la bog[\ie.

Amintirea cea mai puternic\ legat\ de un astfel de obiect m\ trimite în 1971, cred, în
Dobrogea. M\ aflam la remorca unei echipe de folclori[ti care culegeau basme. A[a am ajuns la un
]igan care, dup\ ce î[i b\tea copiii [i îi d\dea afar\ din cas\, ne povestea ca un zeu tîn\r ore în [ir.
Numai c\ ne era cam foame. Era dup\ inunda]ii [i nu g\seam de mîncare nimic. A treia zi de cînd
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lucram cu ]iganul, pe la ora prînzului, unul dintre seniorii folclori[ti mi-a spus: du-te [i g\se[te ceva
de mîncare. Satul era f\cut numai din mirosuri de balt\ [i praf. Am umblat mult. În cele din urm\,
disperarea mea a convins pe o femeie s\ îmi vînd\ un boboc de gîsc\. Eu nu pun mîna pe p\s\ri. A
venit cu mine, s\ duc\ bobocul, un b\iat. Cînd l-am adus, bucurie mare. }iganul i-a t\iat gîtul lung,
]iganca l-a jumulit, l-a cur\]at [i l-a preparat. Într-un timp record l-a adus pe masa unde f\ceam
înregistr\rile. Pofti]i, mînca]i. Cum adic\ s\ mînc\m noi, veni]i [i voi, chema]i [i copiii, a spus o
coleg\ bun\ la suflet, dar iresponsabil\. Totul a durat cîteva clipe. M\ jur c\ nu am apucat s\ pup
un fulg. Ca s\ nu-mi dea lacrimile, am început s\ m\ plimb prin cas\. Lîng\ un dulap vopsit în
verde era un peretar de buc\t\rie cu o siren\. {i pe el scria: Sirenu`a m[rilor, în ap[ tr[ie`te, cu pe`te
nu se hr[ne`te. Faptul c\ [i sirenu[a m\rii era nemîncat\ nu m-a consolat.

M\ uit cum se schimb\ lumea, cus\turile au disp\rut. Recent am cump\rat patru buc\]i.
Sînt nebun\. {i povestind unei fete despre acest gen de literatur\, ea mi-a spus c\ [tie una nou\ [i
mi-a zis: B[rb[\elul meu cel drag/ Toarn[ ciorb[-n esofag. Hopa! A[a ceva nu cred c\ a fost cusut
vreodat\. Este crea]ia unei persoane care coase pu]in. Dac\ ar fi cusut mai mult ar fi [tiut cît de
plicticos este s\ co[i litere. Cînd cineva o face, este pentru c\ socote[te vorbele fie foarte frumoase,
fie foarte adînci. Ce s\ mai spun? Am adunat pe unde am putut bibelouri de ipsos vopsite cu duco;
am [i acum în mijlocul salonului un grup statuar cu balerine ro[ii, albastre [i verzui. Mi-am petrecut
mult\ vreme uitîndu-m\ la mirese [i la na[e din fotografii. Am privit halucinat\ cînt\re]i [i dansatori
populari la televizor, m-am uitat la ei pîn\ cînd m-am decis s\ fac din spectacolul lor grotesc o tez\
de doctorat.
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La un moment dat m-am apucat s\ scriu un articol despre kitsch cu o prieten\. Ca s\ ne
amors\m i-am propus s\ facem o vizit\ imaginar\ în casa unei ]oape. Prietena mea fiind fat\ fin\,
eu ghidam. Uite, i-am zis, aici este vestibulul, cuierul de plastic, matlasat, cu bumbi-capete-de-leu
imita]ie de aram\. Te-ai uitat la rama care înconjoar\ u[a pe dinafar\, la cum este scris numele
gazdei [i la vizor? Frumos, lucios. Hai în salon! Aici este vitrina cu pahare, balerine, be]ivi, lebede,
sticle goale de b\uturi str\ine, spraiuri [i pachete de ]ig\ri – eram în 1985, cînd se mai purtau
ambalajele – biblioteca plin\ de [erve]ele brodate de artizanat, pe recamier perni]a de goblen cu
cap de c\prioar\ [i, al\turi, p\pu[a blond\, tablourile, chiar dac\ nu sînt cu ]ig\nci, garoafele
cro[etate de la u[ile dulapului, scrumiera mînu]\ alb\ de por]elan, uite pe u[a de la baie pe b\ie]elul
de plastic care face pipi, în dormitor... Nu am apucat s\ termin\m turul propus pentru c\, la un
moment dat, prietena mea a spus: Hai, s\ ie[im de aici! 

Oamenii care nu iubesc kitsch-ul sînt de dou\ feluri: cei cu gust nesigur care se tem s\ nu
fie p\c\li]i [i cei care au primit prin educa]ie un gust ales [i în confruntarea cu kitsch-ul cedeaz\
pur [i simplu nervos. Dragostea de kitsch apare la omul cu gust prost [i la cel care are gust s\ se
joace cu gustul lovind în conven]ii ca într-o minge de box. Despre cei care iubesc kitsch-ul din
snobism nu spun o vorb\. Cel mai vehement du[man al kitsch-ului este ]oapa des]opit\, care a
înv\]at c\ aia [i aia [i aia sînt kitsch [i d\ bine s\ te lepezi de ele. Ne[ansa acestui personaj, pe cît
de strident pe atît de fragil, este c\ genera]iile de kitsch se succed foarte repede. Cînd crezi c\ ai
înv\]at de ce trebuie s\ te lepezi, cazi în alt\ plas\. }oape s\ fie, c\ kitsch, ca la banu^ Ghica. {i vine
întrebarea, ]oapa îns\[i, s\ fie un om kitsch, a[a cum s-a scris? Personal, eu nu cred în povestea cu
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omul kitsch, omul este o structur\ prea complex\. Recent, cineva spunea c\ episoade kitsch pot s\
apar\ în via]a oricui. Întrebarea este, cîte?

Ce m\ intrig\ la kitsch este c\ a ajuns o p\l\rie mare sub care se îndeas\ prea multe.
Kitsch-ul nu poate fi echivalat cu urîtul, cum fac mul]i, kitsch-ul este kitsch. Bine, dar ce este
kitsch-ul? Personal, îmi bat capul de vreo dou\zeci de ani f\r\ s\ pot s\ în]eleg. Am citit cît am
putut, m-am gîndit cît am putut, uneori mi se pare c\ în]eleg, alteori m\ simt iar în cea]\. Oricum,
ultima mea p\rere este c\ în jurul kitsch-ului se face o zarv\ mai mare decît este cazul. Termenul
a fost atestat în Germania, în 1860, [i poate fi derivat, se pare, de la verbul a bazarda. Conota]ia la
marf\ ieftin\ [i proast\ este clar\. V\ pute]i închipui mirarea [i dispre]ul neam]ului care se
confrunt\, pentru prima oar\, cu lucrul f\cut cu neglijen]\, fu[\rit. Cîh, pfiu, kitsch! De o sut\ de
ani [i ceva, savan]ii [i arti[tii se silesc s\ inventeze un sens pentru kitsch, s\-l extind\ din registrul
vizualului spre alte arte, spre etic. Rezultatele de pîn\ acum sînt modeste. Mult\ confuzie. În ce
m\ prive[te, a[ recomanda s\ se renun]e la acest cuvînt. Pur [i simplu s\ fie interzis.

Din nenum\ratele lucruri care s-au spus, demn\ de luat în seam\ mi se pare afirma]ia c\ el
se na[te din aspira]ia pentru frumu`el. {i frumu[elul este o mare pacoste. Gre[e[ti dac\ crezi c\ ar fi
o treapt\ în drumul spre frumos. În sta]ia Frumu[el, cine ajunge este tras pe linie moart\. {i st\
acolo la c\ldicel, consum\ ceai de mu[e]el [i se ]ine de dege]el cu al]ii ca el.



DE UNDE AR REZULTA C| SUPERSTI}IILE NU SÎNT ATÎT DE

PRIMEJDIOASE {I C| NU MERIT| S| LUP}I CONTRA LOR

Oamenii cu muste]ile mari au noroc la mur\turi / Cînd pui m\rgele la gît, plîngi cînd e[ti
beat / Cine [ade cu mîna la falc\ [i gînde[te trage a r\u. / Cînd ui]i lingura seara în oal\, noaptea nu
po]i dormi. / Cînd cad luceferi, mor împ\ra]i de cei mari. / S\ nu stupe[ti în foc c\ î]i stupe[ti
sufletul. / Nu este bine s\ se fotografieze cineva, c\ prin aceasta i se ia din puterea corpului. / S\ nu
arunca]i p\rul în foc c\ pierde]i puterea. / Cine face pu] pe lumea asta are ap\ pe lumea cealalt\. /
Dac\ nu faci poman\ pe lumea asta, n-ai ce mînca pe cealalt\. / Cînd plou\ cu soare se crede c\ sînt
multe fete necinstite. / S\ nu pui mîna pe puii unei p\s\rele, c\ci vin furnicile de-i omoar\, iar
pas\rea îi p\r\se[te./ Noaptea nu e bine s\ te ui]i în oglind\. / S\ nu spui nim\nui cînd ]i se bate
ochiul, c\ [i el multe vede [i nu spune nim\nui f\r\ [tirea gurii tale. / Cînd luna mergînd în drumul
ei calc\ o stea, moare omul a c\rui stea a fost ars\. / Cu cu]itul asupra altuia s\ nu te r\ste[ti, c\ fuge
îngerul de tine. / Cînd vor fi crî[me pe la toate r\spîntiile, cînd mo[negii vor lua în c\s\torie fete [i
fl\c\ii babe, cînd se vor face ar\turi împrejurul satului, atunci va fi vremea de apoi.
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Hai s-o termin\m cu lupta împotriva obscurantismului! M-am s\turat de prostiile
iluministe [i comuniste. Supersti]iile sînt [i ele fapte de cultur\. Dac\ s-ar inventa un aspirator care
s\ absoarb\ toate supersti]iile din lume, a[ protesta, de[i nu sînt supersti]ioas\. Interven]ia mea ar
fi de ordin ecologic. Pe locurile golite de supersti]ii nu po]i s\ controlezi ce cre[te. Pleac\ frica de
pisica neagr\ [i vine respectul pentru pisica ras\ în cap. 

Ceea ce mi se pare nostim este faptul c\ mul]i dintre cei care se încrunt\ atunci cînd aud
de supersti]ii sînt incapabili s\ le defineasc\. Nici nu-i u[or. La începutul anilor ^80, la Institutul de
Folclor, un sociolog serios m-a convins c\ supersti]ia e o treab\ complicat\, atît de complicat\ încît
nici s\ nu m\ gîndesc la ea. A[a am [i f\cut, pîn\ recent, cînd mi-a c\zut în mîn\ un dic]ionar de
supersti]ii publicat în Fran]a. Acolo g\seai de toate, practici magice, credin]e, obiceiuri [i chiar...
supersti]ii. Enervarea m-a provocat s\ caut un r\spuns la întrebarea ce este  supersti]ia? Un r\spuns
pentru mine, eventual pentru tine, cititorule. În momentul de fa]\, îmi declin calitatea de etnolog.

M-am gîndit ce m-am gîndit [i am ajuns s\ cred c\ supersti]ia este un fel de credin]\, o
credin]\ f\r\ acoperire în „banc\“. Acoperirea în banc\ pe care o au credin]ele rezult\ din faptul c\
ele fac parte dintr-un întreg care explic\ lumea [i determin\ un mod de via]\. Supersti]iile nu
particip\ la explicarea lumii, ele sînt solu]ii circumstan]iale, care oblig\ pe oameni s\ tr\iasc\ mai
atent, dîndu-le sentimentul c\ pot s\-[i influen]eze via]a în mod favorabil. 

Dac\ e a[a cum cred eu, atunci satul nu cunoa[te supersti]ia, în sat func]ioneaz\ credin]ele.
Lumea satului este plin\ de semne [i fiecare gest are un sens. La ora[ „semnele“ nu se v\d, a[a
cum nu se v\d, noaptea, stelele. Domina]i de obsesia eficien]ei, oamenii comit gesturi în grab\, f\r\
aten]ie. De aceea supersti]iile pot fi considerate o ocazie de a vedea dincolo de lucruri, de a tr\i,
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din cînd în cînd, în frica faptului neaparent. Adic\ sînt o f\rîm\ de via]\ metafizic\, dar mai bine s\
v\ dau un exemplu. S\ zicem c\ exist\ cineva care nu se întoarce niciodat\ din drum ca s\ nu-i
mearg\ r\u. Cîte o dat\ are de pierdut, cel mai des îns\ cî[tig\. Persoana tr\ie[te sentimentul
drumului. Pentru c\ nu cunosc acest sentiment, m\ simt de multe ori un bol alimentar vehiculat de
mi[c\rile peristaltice ale transportului în comun. 

Cîndva a existat o „cultur\ a drumului“, s\ nu ratezi începutul face parte din pu]inul care
ne-a mai r\mas. În plus persoana care nu se întoarce din drum [tie c\, în fiecare clip\, poate s\-i
mearg\ bine sau s\-i mearg\ r\u. Spre deosebire de mine care nu sînt supersti]ioas\, are un
„instrument“ – supersti]ia – cu care poate s\ intervin\. 

Oricum, dac\ lumea ar fi cît o vede ochiul omului comun, a[ zice, Doamne, cît e de mic\!
Dovad\ c\ oamenilor nu le ajunge o lume a[a mic\ e c\ pe locul de unde supersti]iile dispar, treptat
r\sar tot felul de curiozit\]i. Cinci teze de licen]\, cinci masterate [i tot atîtea teze de doctorat n-ar
ajunge ca s\ descrie [i s\ analizeze cum au p\truns aceste ciud\]enii în România, dup\ decembrie
^89. Chiar ieri am v\zut la televizor a[a ceva, o cale nou\ pentru a ajunge la Dumnezeu. Într-o sal\
cu mul]i tineri [i multe scaune, ni[te in[i se bî]îiau epileptiform. Am sim]it cum înotau în disperare
[i confuzie. Este adev\rat c\ ei c\utau ceva, ceea ce-i bine. Dar ar fi [i mai bine dac\ ar descoperi
c\ nu au g\sit. 



? ? ?

AICI AR FI DE DORIT S| V| OPRI}I DIN CITIT {I S| R|SFOI}I UN SFERT DE OR|

O CARTE CU POVE{TI. ORICE CARTE CU POVE{TI. 
V| A{TEPT S| REVENI}I...

Îmi displace profund cuvîntul nara\iune. Înainte de a se fi ivit nara]iunile, oamenii spuneau
pove[ti. Iar cînd vine vorba de pove[ti, cu riscul de a m\ repeta, revin la o povestire hasidic\ pe care
am g\sit-o într-un roman de Elie Wiesel. O rezum.

Tr\ia odat\ un rabin care, ori de cîte ori nenorocirile amenin]au poporul evreu, se ducea la
p\dure, într-un anumit loc, aprindea focul [i rostea o rug\ciune. Printr-un miracol ceresc r\ul se
îndep\rta. Urmeaz\ dou\ episoade în care al]i doi rabini, afla]i în circumstan]e similare, intervin la
fel de eficient, de[i presta]ia lor ritual\ este tot mai sumar\. Primul nu mai [tie cum s\ aprind\ focul
[i al doilea nu-[i mai aminte[te rug\ciunea. Dar faptul c\ amîndoi cer ajutorul lui Dumnezeu în
locul anumit din acea p\dure face ca miracolul s\ se împlineasc\. Adic\, [tiu destul. De-a patra oar\,
al patrulea rabin trebuie s\-[i ajute, la rîndul lui, neamul. Acesta nu mai [tie chiar nimic. St\ în
fotoliu, cu capul sprijinit în mîini [i zice c\tre Dumnezeu, citez dup\ ureche: Doamne, nu mai sînt
în stare s[ aprind focul `i nici nu mai `tiu rug[ciunea. Nu pot s[ reg[sesc nici drumul spre p[dure. Tot ce
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pot s[ fac este s[ spun povestea `i asta ar trebui s[ fie de ajuns. ~i a fost de ajuns. Dumnezeu l-a f\cut
pe om pentru c\ îi plac pove[tile, noteaz\ Elie Wiesel.

Nu pot s\-mi închipui ceva mai frumos! Lui Dumnezeu îi sînt pl\cute pove[tile noastre,
iar noi avem nevoie de pove[ti ca s\ fim pl\cu]i lui Dumnezeu...

Pove[tile sînt de foarte multe feluri. În timp, naratologia a inventat multe categorii. În
bibliotecile uria[e dedicate temei cred c\ s-a spus totul. Sînt sigur\ c\ s-a spus totul. Specialist este
cel care [tie s\ indice cartea sau c\r]ile unde s-a scris despre cutare am\nunt. În aceste condi]ii, s\
înve]i ceva devine aproape imposibil. Nici n-am s\ încerc. Este motivul pentru care revin la
povestea hasidic\ în care se spune c\ avem nevoie de pove[ti din care reiese c\ omul, în fa]a lui
Dumnezeu, este o fiin]\ povestitoare [i c\, prin urmare, dac\ n-ar povesti, n-ar mai fi. 

În cazul în care este a[a, dar s-ar putea s\ fie altfel, trebuie s\ înregistr\m orice derapaj de
la primele lui semne. De pild\, m\ îngrijoreaz\ interesul pe care îl manifest\ în prezent românii fa]\
de scenarii. Faptul c\ scenariul nu este poveste a fost explicat, probabil, în cîteva zeci de c\r]i.
Re]in dou\ diferen]e. Prima const\ în faptul c\ povestea apropie pe oameni, iar scenariul îi
divizeaz\. Pove[tile înt\resc comunitatea, scenariile creeaz\ grupuri adverse. A doua diferen]\
rezult\ din modul în care oamenii cred, sau nu, în ce zic. Pove[tile sînt spuse de oameni care cred
unor oameni care cred. Scenariile se nasc din neîncredere [i hr\nesc b\nuiala. Sînt înclinat\ s\
consider c\ scenariile sînt pl\cute celui Necurat. {i dac\ e a[a, dar, repet, s-ar putea s\ gre[esc, în
ceasurile de noapte, cînd faci bilan]ul zilei, ar trebui s\-]i pui [i întrebarea: ast\zi am spus pove[ti? 

Bine, dar nu [tiu pove[ti, poate s\ replice unul care nu [tie. Gre[e[ti, am s\-i r\spund, orice
om [tie m\car o poveste, povestea vie]ii lui. S\ poveste[ti din via]a ta e [i greu, [i u[or. U[or, pentru
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c\ o cuno[ti ca pe ap\, greu, pentru c\ înseamn\ s\ dai. Cel care î[i încredin]eaz\ via]a altuia este
un om generos. {i pudoarea, dac\ m\ împiedic\ pudoarea? Cu atît mai pre]ios darul t\u dac\
reu[e[ti s-o învingi. Interlocutorul meu nu se las\: {i palavragiii? S\ deduc de aici c\ to]i palavragiii
sînt genero[i? Care, cum. Ceea ce pot s\ spun este c\ povestea vie]ii lor este ieftin\, de vreme ce o
spun atît de u[or. 

Dialogul poate continua. Mi se poate invoca faptul c\ au trecut timpurile cînd oamenii î[i
povesteau vie]ile pe la hanuri [i în lungi c\l\torii. Celui care crede a[a i-a[ recomanda s\ se
interneze pentru trei zile la spital într-un salon cu paturi multe.

Încerc s\-mi închipui cum va fi lumea dup\ ce a disp\rut ultima poveste. Nu pot s\ mi-o
închipui. Cu atît mai pu]in îmi pot închipui o lume în care omul a r\mas f\r\ povestea vie]ii lui. Cu
ce se va mai înf\]i[a la Dumnezeu în ziua Judec\]ii de Apoi? Dac\ atunci Dumnezeu va porunci
fiec\ruia dintre noi: poveste[te!?



||RANII JOAC| {I OR|{ENII DANSEAZ|. 
DIFEREN}A ESTE FOARTE MARE {I SÎNT INCAPABIL| S-O EXPLIC

Exist\ societ\]i care privesc cu mil\-sil\ pe insul care nu danseaz\. La români, de pild\, fata
care nu juca nu putea s\ se m\rite. C\ci ce fel de nunt\ ar fi fost aceea care s-ar fi dispensat de
„dansul miresei pe bani“? {i, ca [i cînd s\ dansezi n-ar fi fost destul, în Balcani, miresele aromânce
trebuiau s\ fac\ dovada c\ [tiu s\ cînte. Chiar în timpul nun]ii. Trei, [ase sau nou\ cîntece, aveau
de ales... Cu oameni care jucau [i cîntau, s\rb\toarea devenea posibil\.

Dar mie, mie, cînd vine vorba de dans, da]i-mi voie s\ m\ refer la Zorba care dansa exact
ca tata, nici mai bine, nici mai r\u. Sînt multe feluri de a dansa. Tata [i cu Zorba fac parte din
categoria dansatorilor care danseaz\ pe via]\ [i pe moarte. Exist\, cred, un moment cînd, dac\ îi
opre[ti din dans, îi omori. Dansînd, ei povestesc ceva [i nu [tiu s\ danseze decît cu sufletul la gur\.
Acolo, la malul m\rii, dup\ dezastru, adic\ dup\ ce construc]ia c\lug\rilor s-a f\cut praf, Zorba î[i
desface bra]ele cruce, pierde greutatea trupului [i se pune pe povestit. Zice de r\zboaie sîngeroase
cu turcii, despre e[ecurile lui matrimoniale, de patima pentru santúri, de dio rumia [i Bubulina, de
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prietenia pentru noul s\u prieten, scriitorul... Zorba nu ]op\ie, nu se l\l\ie, nu se sc\lîmb\ie, Zorba
doine[te.

Cu tata era altfel. Dar s\ preciz\m cadrul în care l-am v\zut dansînd. Eu  l-am v\zut tîrziu.
Cînd era tîn\r dansa mult mai mult [i ridica masa, cu tot ce era pe ea, în din]i, spre disperarea
mamei. Eu l-am v\zut, deci, dansînd la onomastici. Cea mai important\ onomastic\ era a lui. 

Din prima zi a lunii iunie, tata începea s\ întrebe cîte zile „mai avem“ pîn\ la numa mea.
Pentru c\ îl chema Pavel, „mai aveam“ 29 de zile. Timp de 29 de zile, tata ]inea num\r\toarea
invers\, stoca alimente [i ne întreba dac\ sîntem sigure c\ oamenii vor veni. Unsprezece luni tata
era de o nesim]ire perfect\, nu-i p\sa de nimeni [i de nimic. De luna numei lui totul se schimba, îl
cuprindea o sensibilitate de fat\ mare.

Numa venea. De diminea]\ se l\sa pupat. Dup\-amiaz\ începeau s\ curg\ musafirii. Ca s\
danseze, încercau s\ prind\ postul de radio Salonic sau puneau cele trei discuri microsion, primite
din Grecia, pe care tata le asculta în fiecare sear\. Le mai am. Lumea dansa [i tata vorbea. De b\ut
nu bea decît apa ra\i. Se l\sa rugat. Pîn\ la urm\ intra  între dansatori. Atunci se întîmpla lucrul acela
ciudat. Pentru c\ era ceva, aici nu încape vorb\. S\ fi fost ciudat c\ o namil\ de 130 de kile învingea
gravita]ia, c\ un elefant devenea din cale-afar\ de gra]ios? Nu! C\ din paharul de vin pe care [i-l
punea pe cre[tetul capului nu curgea nici o pic\tur\? Nici! C\ lumina fe]ei lui te f\cea s\ crezi c\
poart\ o masc\ de aur ? Nu, nu! Te frapa faptul c\, atunci cînd începea s\ danseze, to]i se opreau
din joc. A[a mi-a venit ideea c\ le poveste[te ceva, ceva care este numai pe în]elesul celor care n-
au pierdut codul. Din cînd în cînd, cîte unul dintre cei care priveau îi striga: Haide, bura, haide! {i
tata r\spundea r\cnit: Ha, ha, ha, ha... 
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Tîrziu, dup\ ce am început s\ înv\] albaneza, am aflat c\ burr înseamn\ b[rbat. 
S-ar putea ca pove[tile lui tata s\ fi fost numai pentru b\rba]i...
În tinere]e am dansat pu]in [i prost, iar de vreo trei decenii n-am mai dansat deloc. Într-o

singur\ noapte am f\cut-o îns\ frenetic. Eram în Bretagna, la Renne, într-o adunare de tineri
bretoni care jucau pe ale lor cu o poft\ [i o cutremurare care m-a contaminat. A[a c\ am dansat un
fel de hore bretone, am r\cnit cu ei voios [i sînt sigur\ c\ nu voi uita niciodat\. M\ sperie gîndul c\
ar fi putut s\-mi treac\ via]a f\r\ s\ [tiu cum e s\ dansezi cu adev\rat.



? ? ?

AM CREZUT C| SALUTUL FACE PARTE DIN STRATUL

CEL MAI STABIL AL LIMBII. UITE C| AM GRE{IT!

În vara lui ^68 eram cu profesorul Mihai Pop într-un sat din Covasna: studen]i, cadre
didactice m\run]ele – ast\zi sînt to]i profesori – [i cî]iva seniori de la Institutul de Etnografie [i
Folclor. Patru dintre studen]i, îi voi numi R\ducu, Silviu, {erban [i Paul, veniser\ de la Bucure[ti
cu un fel de limbaj secret conceput nu pentru a favoriza comunicarea, ci pentru a produce stupoare.
Aiureala consta în a strecura în fluxul unei vorbiri comune cuvinte cu totul obscure, care îl z\p\ceau
pe interlocutor. Faptul c\ îi hîrjoneau în felul acesta pe ]\rani era criticabil din punct de vedere
deontologic, dar extrem de amuzant. Asistînd, mi s-a întîmplat s\ rîd cu lacrimi. R\ducu [i Silviu
erau cei mai buni. B\trînilor care tu[eau, de pild\, le recomandau s\ se trateze pentru c\ risc\ o
curanglicoz[ pulmonar\; altora le vorbeau despre chinosexe na papugaiu sau despre avantajele de a
bilibistrociza. Cuvintele erau mult mai multe, atît am re]inut eu. Cînd trebuiau s\ salute, [i în sat
salu]i de cîteva zeci de ori pe zi, salutau cu starese na vastavo, bade, sau starese na vastavo, m\tu[\.
Ceilal]i etnologi, afla]i într-un relativ dezacord fa]\ de aceast\ joac\, adoptau o figur\ serioas\ [i, cu
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un fonetism dialectal, ziceau sara bun[. Oamenii satului, indiferent de vîrst\ sau sex, nu î[i pierdeau
cump\tul [i r\spundeau tuturor [i relaxat: bun[ seara.

N-a[ fi re]inut am\nuntul dac\ în [coala primar\ n-a[ fi avut o înv\]\toare moldoveanc\
extrem de sensibil\ fa]\ de salut. Amenda orice variant\ care nu era bun[ ziua, bun[ diminea\a, bun[
seara. Eram în prima clas\ [i copiii îi ziceau ba la revedere, ba pa, [i ea se dezl\n]uia. Din discursul
ei re]in numai o frîntur\, a[a s\ salu]i pe cei cu care te ba]i pe burt\! Am în]eles cu mintea de atunci
c\ din felul în care salu]i exprimi raporturile dintre tine [i cel cu care vorbe[ti, raporturi de egalitate
[i inegalitate [i c\, dac\ nu e[ti st\pîn pe nuan]e, po]i s-o încurci. 

Faptul mi-a intrat în cap, dar nu m-a împiedicat s\ adopt ulterior toate saluturile posibile.
Iat\ o list\ par]ial\: s[rumîna, bunic[; pa, pa; pa `i pusi; bun[; hi (pronun]at hai); bye sau bye-bye
(pronun]at bai-bai); ura; ura `i la gar[; salve; salut; servus; hello; ciau; arividerci, amore; s[ fii iubit; te pup;
adio; privet; hai noroc; noroc; bonjur; s[n[tate; s[n[tate `i virtute; aloha. Pe asta cu aloha am înv\]at-o
recent de la nepoata mea. Erau mult mai multe. Cînd unele erau impuse de mod\, altele erau
dezafectate. Deveneau un fel de parole între genera]ii [i categorii sociale. Uite c\ mi-am mai
amintit de una, alivoar, a[a zicea domnul Amzulescu. 

Acum se întîmpl\ ceva nou [i, din punctul de vedere al înv\]\toarei mele, destul de grav.
Nu se mai schimb\ un salut cu altul, ci, pe terenul unei polite]i excesive, afi[ate de func]ionari bine
pl\ti]i, dar nesiguri pe ei, intervin la desp\r]ire ur[ri de genul: o zi bun[, o dup[-amiaz[ pl[cut[, un
week-end pl[cut. Func]ia salutului înceteaz\ de a mai fi de ordin conativ, nu mai este un declic care
deschide [i închide ceea ce numeam în anii ̂ 70 „actul de comunicare“. Acum omul se ocup\ de ziua
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ta, dup\-amiaza ta, week-end-ul t[u, prin urare încearc\ s\ ]i le influen]eze favorabil. Înv\]\toarea
mea, doamna Popa, ar fi r\cnit: cum î]i permi]i s\ te referi la week-end-ul meu, poate c\ eu nu vreau
s\ am week-end, îmi ajunge o sîmb\t\ [i o duminic\; cînd m\ salu]i, nu încerca s\-mi intri sub piele,
zi-mi bun[ ziua! Atît!

Sensul de urare al lui bun[ ziua s-a pierdut demult; acum salutul nu mai este decît
„semnalul sonor“ de la repondeur, cel dup\ care po]i s\ vorbe[ti.

Închei, insistînd asupra avantajului de neutralitate pe care îl prezint\ bun[ ziua pe care po]i
s\-l adresezi atît unui prieten, cît [i unui du[man [i care te scute[te de falsitatea polite]ii excesive.
Cu atît mai mult cu cît polite]ea – de[i foarte necesar\ – nu reprezint\ cine [tie ce valoare.
Reproduc din memorie un text pe care l-am citit într-o carte a lui Noica: atunci cînd pierzi Tao,
r\mîi cu virtutea; cînd pierzi virtutea, mai ai iubirea de oameni; dac\ pierzi [i iubirea de oameni,
po]i s\ mai conservi sim]ul justi]iei; ei bine, [i cînd ai pierdut [i sim]ul justi]iei, ceea ce î]i r\mîne
este polite]ea. 



PRIN MUNC| {I ECONOMIE AJUNGI LA BOG|}IE. 
CURAT FRUMOS {I ARANJAT, DIN COLIB| FACI PALAT

Mo` vine de la moa`[. A[a pretind lingvi[tii. Gospodin[, în sensul pe care urmeaz\ s\-l
discut, nu vine de la gospodar. Gospodinele tr\iesc la ora[, unde gospodarii – adic\ st\pînii – lipsesc;
[i ei lipsesc pentru c\ gospod\riile nu exist\. La ora[ oamenii au apartamente, vile sau case la curte.
Aici, la ora[, cînd spunem b[rbat gospodar ne gîndim la un om vrednic, cu tragere de inim\ pentru
cas\, care repar\ tot ce se stric\, bricoleaz\, car\ legumele pentru mur\turi. Cînd spunem femeie
gospodin[, vedem o persoan\ vrednic\, aceea[i tragere de inim\ pentru cas\, acelea[i mur\turi, gata
s\ spele, s\ calce, s\ g\teasc\ [i s\ cure]e tot ce poate fi cur\]at. Nu trebuie s\ fii cine [tie ce mare
specialist ca s\ observi c\, în ambele sintagme, gospodar [i gospodin[ sînt forme adjectivale. Varianta
substantival\ apare în ora[ numai la feminin.

Femeia care î[i asum\ rolul de gospodin\ î[i dedic\ integral via]a casei [i familiei. În afara
casei [i a familiei nu face nimic. Nu face nimic pentru c\ nu are cînd. Muncile pe care o femeie le
execut\ printre pic\turi, cînd vine de la serviciu, gospodinei îi ocup\ mult mai mult timp pentru c\
ea nu fu[\re[te, face totul perfect. Întreab\ pe o gospodin\ adev\rat\ cum se spal\ un cearceaf [i
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n-o s\ crezi ce-o s\-]i spun\. Dup\ ce vei afla, nici n-o s\-]i mai vin\ s\ te urci în pat. Gîndul c\,
murd\rindu-l, declan[ezi suita aceea nesfîr[it\ de cazne, te poate face s\ te culci pe jos. Ceea ce ar
fi o gre[eal\ enorm\. Gospodinei îi place s\ se chinuie. Dac\ nu murd\re[ti cearceaful, o frustrezi.
Dup\ ce se chinuie pe ea începe s\ chinuie pe cei din jur. Cu cît freac\ mai mult [i mai bine, cu
atît virtutea ei este mai acr\. Î]i organizeaz\ via]a, dac\ o la[i, cu grija cu care piapt\n\ cu degetele
franjurii de la covor. 

Pentru devotamentul lor, gospodinele pretind respect. Mul]i sînt gata s\ li-l acorde. Al]ii,
nu. Pe m\sur\ ce num\rul gospodinelor este mai mic, pe atît num\rul celor care le privesc cu
rezerv\ cre[te. Ultima afirma]ie îmi aminte[te o poveste pe care o [tiu de la un prieten foarte bun.
Pe cînd era student, la Cluj, în grupul lor vesel de medicini[ti se prip\[ise o fat\. Ei o priveau cu
simpatie [i o numeau în secret Iaotú. Iaotú, de[i blînd\ [i modest\, avea ]îfne de gospodin\. Ba i le
treceau cu vederea, ba o tachinau. Principal era faptul c\ îi chema frecvent la ea acas\, unde îi
hr\nea pe rupte [i le cosea nasturii c\zu]i. Cuprins de remu[c\ri, cîte unul propunea altuia: bun\
fat\, de ce nu o iei de nevast\? R\spunsul care venea invariabil era:,, ia-o tu!!!“
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HODORONC, TRONC DESPRE PRIETENIE

A-mare [i a-mic. Pe vremuri, fr\]iile de cruce erau un fapt obi[nuit. În Balcani, în plus,
exista bessa-bessa. Bessa-bessa era o treab\ serioas\, de b\rba]i... O practicau aromânii [i albanezii.
Spre deosebire de fr\]ia de cruce, acest leg\mînt putea fi f\cut între oameni de confesiuni diferite.
Atunci cînd doi b\rba]i voiau s\ se lege prin bessa-bessa, n-aveau decît s\ pronun]e cuvîntul [i s\ se
strîng\ în bra]e. Gestul însemna, m\ încredin]ez ]ie [i tu te încredin]ezi mie, în veci. Înc\lcarea
leg\mîntului nu putea fi închipuit\ pentru c\ dep\[ea orice p\cat. Familie, clan, credin]\ erau puse
de-o parte. Pe omul de care te-ai legat prin bessa-bessa aveai obliga]ia s\-l aperi cu pre]ul vie]ii, cu
pre]ul onoarei, cu toate pre]urile, iar el trebuia s\ procedeze la fel. 



? ? ?

PEDEAPSA {I IERTAREA

Etnologul opereaz\ în mod obi[nuit cu variante. Ele rezult\ din multiplele atest\ri ale unui
fenomen. A[a am procedat [i eu mult timp. Acum m\ simt atras\ de faptele atestate o singur\ dat\
[i de cele despre care se [tie foarte pu]in. Am o colec]ie de astfel de fi[e. Una se refer\ la un ritual
practicat de aromâni. Atunci cînd un ins f\cea o gre[eal\ grav\, dar foarte grav\, comunitatea îl
condamna la moarte în felul urm\tor. În timpul nop]ii, ni[te oameni mergeau la o r\spîntie sau la o
fîntîn\. Acolo ridicau o movil\ din pietre. Movila trebuia s\ aib\ în\l]imea celui vizat. În vîrful
„mormîntului“ înfigeau un b\] pe care lipeau o hîrtie unde era scris\ vina celui pedepsit. Textul se
încheia cu un blestem [i cu precizarea c\ omul acela nu mai are ce s\ caute printre cei vii. Efectul
se f\cea sim]it treptat, la început omul c\dea la pat, carnea i se cojea de pe corp [i murea. În cazul
în care el se c\ia în mod conving\tor [i prin purt\rile sale ob]inea iertarea celor care îi deciseser\
moartea, oamenii care participaser\ la „construc]ie“ erau trimi[i s-o distrug\ [i omul, imediat, se
îns\n\to[ea. 

Printr-o conexiune pe care eu îns\mi o urm\resc cu greu, mi-am amintit de acest ritual
ascultînd cum vorbeau doi dintre cei care au luptat în rezisten]a anticomunist\ din mun]i. Erau
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tri[ti. La nou\ ani dup\ revolu]ie, statutul lor de „bandi]i“ a r\mas neschimbat. Ocupat\ s\
vorbeasc\ despre lupta lor eroic\, societatea nu [i-a g\sit timp s\ le fac\ dreptate. Este ca [i cînd
cineva ar fi declarat sentin]ele comuni[tilor tabu. Dac\ vor „s\-[i dreag\ dosarul“, b\trînii s\-[i
petreac\ restul zilelor pe la u[ile tribunalelor.

Dup\ ^89 am v\zut oameni ie[ind pe strad\ din diverse motive, care s\ cear\ libertate, care
avantaje [i bani. Nu-mi amintesc s\ fi auzit de un grup care s\ strige ne este ru`ine; cei ale c\ror nume
ar trebui s\ existe în manualele [colare poart\ înc\ stigmatul de bandi\i. 

Revin la ritualul aromân. Acolo situa]ia era foarte clar\, o comunitate decidea pedeapsa sau
iertarea unuia dintre ai s\i. Condamn\rile comuniste au fost date de o mîn\ de tr\d\tori [i au atins
pe cei mai valoro[i membri ai comunit\]ii. Nici ast\zi comunitatea nu [i-a revenit suficient cît s\ se
autosesizeze [i s\ fac\ dreptate. Tot de la aromâni [tiu c\ pe lumea cealalt\ îi purt\m atîrna]i de gît
pe cei pe care i-am nedrept\]it. Socotind c\ fiecare membru al societ\]ii ar avea un cuvînt de spus,
noi to]i cei contemporani cu epoca de tranzi]ie ne vom recunoa[te Dincolo dup\ „colier“.

M\ întreb, totu[i, cine ar trebui s\ încalce tabu-ul [i s\ ob]in\ reabilitarea celor nevinova]i?!
Am o idee! O datorez unei emisiuni în care Marius Tuc\ vorbea cu doi invita]i despre securitate.
Atunci mi-am zis, ce-ar fi dac\ fo[tii securi[ti ar porni o campanie eficace pentru anularea
condamn\rilor politice la care au participat atît de direct? Ar fi un gest de c\in]\ pe care l-a[ socoti
conving\tor. Oricum, ar valora mai mult decît dac\ [i-ar cere iertare, gest pe care [i a[a nu prea l-au
f\cut.

În sensul propriu al no]iunii, nu putem vorbi despre tabu în cultura tradi]ional\
româneasc\. Chiar interdic]ia, formulat\ r\spicat, apare foarte rar. Din snoave, legende [i povestiri
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po]i s\ afli ce a p\]it unul care a f\cut ce nu trebuia s\ fac\. M-am gîndit mult înainte de a scrie ceea
ce urmeaz\ s\ scriu, nu cred c[ românul vechi are voca\ia lucrurilor clare. Revenind pentru ultima dat\
la ritualul pedepsei [i al iert\rii, el dovede[te c\ în situa]ii speciale românul vechi era, totu[i, apt s\
decid\ dac\-i laie sau b\laie.



PROCESUL COMUNISMULUI

Mi se pare chiar culmea! V\d tot mai des in[i care casc\ atunci cînd unul vorbe[te despre
r\ul produs de comunism. Casc\ [i se uit\ cu ochiul omului care vrea s\ zic\: iar începi, domnule?
Principiul de ce dai, nu `tii s[ înjuri devine de ce înjuri, nu `tii s[ profi\i? Cu regret trebuie s-o spun,
dar s-ar putea ca oamenii ace[tia s\ fi sim]it bine, discursul anticomunist are o audien]\ tot mai
slab\. Ar trebui s\ invent\m ceva nou. Eu v\ propun s\ facem liste.

Ideea mi-a venit cu ocazia unei discu]ii despre cenzura comunist\. Atunci am în]eles c\
f\r\ o banc\ de date sîntem pierdu]i. S\ vin\ oamenii [i s\ pun\ pe hîrtie: cînd au fost cenzura]i,
cum [i de c\tre cine. Urm\resc cu pl\cere lista proprietarilor de case na]ionalizate publicat\ în
Evenimentul zilei. A[ vrea s\ apar\ o serie de volume cu numele ]\ranilor l\sa]i f\r\ p\mînt. Regret
c\ lista fo[tilor de]inu]i politici este un document nef\cut public, c\ n-avem lista tuturor celor mor]i
în pu[c\rii, c\ nimeni nu compune liste cu tinerii împiedica]i s\ înve]e [i cu oamenii da]i afar\ din
slujbe. A[ fi lini[tit\ s\ [tiu c\ se lucreaz\ la liste de informatori, profitori, delatori, impostori. Vreau
s\ citesc liste cu minciuni, pagube [i tr\d\ri, o list\ complet\ a preo]ilor care au colaborat cu
securitatea, lista valorilor [i ideilor compromise, a operelor de art\ furate, a satelor [i bisericilor
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d\rîmate, lista cu caii uci[i în perioada anilor ^50 [i a vacilor moarte de foame în gospod\riile
colective... De fapt, cred c\ vom începe cu lista listelor care sînt de f\cut, o banc\ a memoriei, nu a
r\zbun\rii, mi se cere s\ iert [i nu [tiu ce s\ iert.

În lista cuvintelor terfelite a[ da prioritate vocabulelor tovar[` [i tov[r[`ie. În sensul lor
precomunist ele trimiteau la no]iunile de asociat, asocia\ie. Ob[tea, cetele, tov\r\[iile probeaz\
disponibilitatea românilor pentru asociere. Supuse unui cod al onoarei, structurile men]ionate
func]ionau perfect. 

Tovar\[ de drum, tovar\[ de munc\, tovar\[ de afaceri... Tov\r\[iile se f\ceau [i se
desf\ceau. Cuvîntul tovar[` este sinonim cu so\. So] este cel care te înso]e[te, cel cu care faci o
pereche. Cînd ai un tovar\[, nu e[ti singur. Singur\tatea este pîndit\ de urît. A ]ine tov\r\[ie cuiva
înseamn\ a împ\r]i cu el urîtul. 

C\utînd tov\r\[ia unui dic]ionar, am g\sit un cuvînt necunoscut mie, a tov[rî, care este
glosat cu sensul de a înc\rca cu o povar\. Comunismul a tov\rît cuvintele tovar[` [i tov[r[`ie cu
povara minciunii, le-a silit s\ camufleze propriile lui structuri destabilizatoare, vezi întov[r[`irile
agricole cu care a început. Este inutil s\ insist asupra faptului c\ problema nu se reduce la o
chestiune de lingvistic\, adev\rata lovitur\ au primit-o formele de via]\ comunitar\ [i, în primul
rînd, ideea de „comun“ care, mi se par iar culmea, este r\d\cina cuvîntului comunism. 

Românul nu se simte bine „la comun“. Nu cînt\ în cor [i nu locuie[te în formule de familii
reunite de tip zadruga. El este capabil de comuniune, nu de comunism. Un hotar imaginar desparte
întotdeauna ce-i al meu de ce-i al t\u, brînza mea de brînza fratelui. Spuneam cuiva recent: Ai
observat, ru[ii cînd locuiesc la comun pun patru, cinci plite într-o buc\t\rie. Românii î[i improvizau

TALME{ BALME{ DE ETNOLOGIE... 173



IRINA NICOLAU174 ? ? ?

buc\t\rii în debarale, vestiare, mansarde, pivni]e [i b\i, fiecare delimitînd cu grij\ teritoriul lui „la
mine“.

Aproape o jum\tate de secol românii au construit comunismul degeaba. Nu au înv\]at
nimic pentru c\ nu era nimic de înv\]at. Iar lehamitea pentru cuvîntul tovar[` – noul cuvînt atît de
golit de sens – s-a exprimat în reducerea lui la o silab\. Nu uita]i s\ pune]i în liste, la pagube,
cuvîntul tov.



? ? ?

DOU|, TREI VORBE DESPRE COMERSAN}II DE ALT|DAT|

Tata zicea jan coté, cum ar veni azi cash (banii jos), [i înso]ea cuvintele cu un gest al mîinii
drepte în care degetul mare, lipit de prima falang\ a ar\t\torului, atingea masa, cu sensul de: tac,
am pl\tit. Tîrziu mi-am dat seama c\ jan coté venea de la argent compté, [i tot tîrziu am descoperit cu
mirare c\ grecii din p\tura mijlocie nici nu [tiu s\ vorbeasc\ despre bani altfel decît înt\rindu-[i
cuvintele cu gestul amintit: tac. Despre negustoria lui, tata nu prea „teoretiza“. Tot ce am putut s\
scot, în timp, de la el a fost c\ respectul pentru cuvîntul dat nu f\cea parte dintr-un cod al onoarei
de comersant, cum credeam eu. Cuvîntul unui negustor era, pur [i simplu, o parte din capitalul lui.
]i-ai pierdut cuvîntul, ai coborît cu o treapt\. Cine coboar\ multe trepte î[i g\se[te parteneri de
afaceri numai între g\inari.

Lumea lui „jan coté“ s-a dus de mult. C\ut\m în urm\ [i d\m peste pove[ti încînt\toare
cu negustori al c\ror nume parc\ ne mai spune ceva. Dinischiotu, cine era Dinischiotu? În casa lui
func]ioneaz\ de ani de zile Ambasada Mongoliei. Dar cine era Dinischiotu? Un negustor. Ce fel de
negustor, habar n-am. Citesc într-un tabel numele banilor care au intrat în „prin]ipat“ în luna
septembrie 1832: icosari, dodecari, mahmudele, rubiele, nesfiele, be[lici, iusluci, dereclii, sfan]i
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contrataleri. La rubrica „numele st\pînilor de monede“ apar: Mehmet-Ali ot ]arigrad, Gospodin
Sîrbul din Br\ila, Gioane Carolo – c\lug\r catolic, Teodori Gheorghe, Stoicu Cavafu, Cara Iani,
Nero Culea, Daniil Partenie, Nicolae Ioanu, Antim Zamfir Aga Atanasiu... Ast\zi, nume obscure,
atunci, poate c\ fiecare însemna cît fra]ii P\unescu împreun\.

Rezum în continuare, dup\ Iorga, povestea unui negustor din zorii anilor 1800. Fiu de
boier basarabean, numele lui era Teodor Vîrnav. Ca s\ intre în negustorie, a luat leg\tura cu un grec
care l-a trimis altui grec, la Ia[i. Acolo, a stat ce a stat [i, pe urm\, a urcat într-un car moc\nesc care
l-a adus la Bucure[ti. Totul era aranjat pentru a fi primit în slujb\ la un negustor lipscan, Constantin
Ladá. Lipscanul vorbea franceza, germana [i italiana. Diminea]a [i-o începea cu cafea nem]easc\
sau cu [ocolad\. Dup\ cîteva ceasuri petrecute în pia]\, pentru afaceri, se înfrupta la dejun cu ni[te
prieteni la fel de lipsi]i de m\sur\ ca el, din [ase, [apte feluri de mîncare [i desert. În amurg, se
plimba cu calea[ca pe podul Mogo[oaiei, iar seara juca o partid\ de c\r]i cu consulul rus Chirico,
f\cînd curte damelor. 

Vîrnav a fost bine primit, îmbr\cat în haine nem]e[ti f\cute din postav englezesc [i trimis
la [coal\. Ar fi ajuns, probabil, departe dac\ n-ar fi tras din pornire la r\u. Pe cînd î[i înso]ea patronul
spre Viena [i Lipsca, unde acesta mergea s\ cumpere marf\, din plictis sau din l\comie, Vîrnav a
mîncat toate cofeturile [i rahatul ce luaser\ drumul Occidentului spre a deveni daruri pentru
partenerii de afaceri. Ca pedeaps\, Vîrnav este l\sat pe drum la Sibiu în grija lui Nicolae Paciurea,
alt macedonean. St\ [i acolo ce st\, pîn\ cînd un car moc\nesc îl aduce înapoi la Bucure[ti. Drept
bun venit, la prima lor întîlnire, Ladá îi plesne[te cîteva perechi de palme. Apoi îl trimite iar la
[coal\. Se împac\ greu cu vîna de bou. Ladá se însoar\ cu o grecoaic\. Nu mult dup\ aceea, om de
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treizeci [i ceva de ani, Ladá moare [i îi las\ prin testament lui Vîrnav 10 000 de lei turce[ti. Epitropii
pu[i s\-i chiverniseasc\ mo[tenirea îi cer s\ opteze pentru o specializare. Are de ales între: bl\n\rie,
marchit\nie, bogaserie [i lipsc\nie. Vîrnav vrea s\ se fac\ lipscan. Se duce la o rud\ a r\posatului,
unde ziua m\tur\ [i m\soar\ cu cotul, seara cite[te istorie [i noaptea o iube[te pe Ecaterina. De aici
pleac\ la alt lipscan. Nimere[te la un negustor mofluz care încearc\ s\-[i refac\ situa]ia
recondi]ionînd o marf\ veche, plin\ de molii [i p\ianjeni. Vîrnav lucreaz\ acolo [i, ispitit, fur\
pentru Ecaterina un tulpan, o pereche de cercei de tumbac, dou\ perechi de bu[maci [i nu mai [tiu
ce. Prins. Închis. Judecat. Ru[ine mare! Este scos din rîndul lipscanilor [i trimis la p\rin]i. Tot ca
pedeaps\, pierde o parte din mo[tenire. În ziua de 27 iunie, anul 1818, pleac\ din Bucure[ti cu
lacrimi pe obraz. Întors acas\ aduce maic\-si, în dar, o rochie. Mai trece un timp [i, cum face, cum
drege, c\ ajunge mare func]ionar [i mo[ier cu noroc.

Ast\zi ]ara este plin\ de tipi cu apuc\turi „vîrnave“. Noroc c\ nu erau to]i negustorii a[a.
Cînd cite[ti cartea lui Ha[eganu despre comersan]ii din M\rginimea Sibiului [i capitolul despre
negustori din cartea Aromânii de Athanasie Hîciu te sim]i cuprins de mîndrie na]ional\.



GÎNDURI DESPRE MUNC|. CU {I F|R| RESPECT

Unii pretind c\ munca, dac\ era bun\, o ]ineau boierii pentru ei. Rezult\ de aici imaginea
unor boieri r\i [i un mod limitat de a concepe munca. O tem\ bun\ de reflec]ie ar fi cum muncesc
cei ce nu muncesc. S\ continu\m, dac\ tot am început, cu „boierii“. Cei care tr\iau în Egipt [i ridicau
piramide, mandarinii chinezi, nobilii europeni, magna]ii din zilele noastre au muncit [i muncesc ca
s\ rodeze fantasmele noastre, ca s\ experimenteze intensiv ce e bine [i ce e r\u. „Munca“ lor
genereaz\ ierarhii, modele [i antimodele. M\ întreb sincer ce ne-am fi f\cut f\r\ ei? F\r\ s\ pot s\
pretind c\ to]i sînt la fel de simpatici. Frecvent mi se întîmpl\ s\-i în]eleg pe cei care îi detest\ [i
îi acuz\ c\ nu muncesc. Prejudec\]i [i analize pripite ne accentueaz\ dispre]ul. S\-l lu\m, de pild\,
pe Oblomov, boierul somnoros. Înl\n]uit în halatul lui de cas\, el viseaz\ s\ munceasc\... Oblomov
mi se înf\]i[eaz\ ca o ran\ vie. Lene[ul este Zahar.

Despre lene[i numai r\u. To]i [tim c\ nu le place munca. De[i, dac\ vrei s\ le faci dreptate,
po]i s\-i prezin]i mai nuan]at. O parte din ei fur\, fapt condamnabil, dar tot un fel de munc\. O alt\
parte ostene[te din greu s\-i seduc\ pe cei care îi poart\ în spate. Vulpea î[i munce[te ca[cavalul
cînd îi vorbe[te corbului frumos. De[i am c\utat-o, nu am întîlnit lenea perfect\. Înclin s\ cred c\
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este o inven]ie a lui Creang\. De altfel, nici nu cred c\ lenea se opune muncii. Ea se opune
vredniciei, care vrednicie e ea îns\[i un exces. Se zice [i eu cred.

Epuizarea categoriilor care fac o munc\ de al]ii contestat\ este un exerci]iu care poate
continua ca tem\ individual\. Nu pot s\ ratez pe intelectuali îns\, cei care, în loc s\ munceasc\,
gîndesc. {i, nu numai c\ gîndesc, dar î[i rod creionul, poart\ ochelari, au palmele moi. Dac\ le dai
o sap\ o ]in pe dos. Profit\ de orice ocazie ca s\-[i vînd\ ]ara. Ce gre[eal\ a f\cut cel care i-a pus la
ad\post, lîng\ m\gari. Ce are comun intelectualul cu m\garul?!

}\ranul e pe cîmp. Munce[te. Care munce[te, munce[te, care nu, nu, dar este prost v\zut.
Nu îns\ atît de prost cum sînt tenta]i intelectualii s\ cread\. Subiectul este delicat. Dup\ 45 de ani
de etnologii false, aproape c\ te jenezi s\ te referi la munca ]\ranului, la ]\ran în general. Cu toate
acestea, avem obliga]ia s-o facem pentru c\ o reflec]ie lucid\ [i actual\ asupra temei lipse[te.

Ca în alte situa]ii, ne lipse[te o banc\ de date. A[ schi]a portrete de ]\rani încercînd s\ v\d
locul pe care îl ocup\ munca în via]a lor. Un astfel de portret merita s\ fie f\cut lui Badea Muscan.
De la el am înv\]at ce înseamn\ mul]umirea pe care ]i-o d\ lucrul bine f\cut. El cînd cosea, cosea,
cînd secera, secera, cînd c\ra ap\, c\ra ap\. Dac\, s\ zicem, t\ia lemne, punea lemnul pe butuc [i se
uita la el serios. Lovea cu toporul precis [i scurt. Apoi ridica bucata t\iat\ [i o a[eza ap\sat în stiv\
ca [i cînd i-ar fi g\sit un loc definitiv. Nu pot s\ descriu cum î[i privea cîmpul, cînd venea diminea]a
la lucru. Badea Muscan [tia dou\ lucruri: munca [i s\rb\toarea, altceva nimic.

Vecinul lui, Bai Dumitru, era cu totul altfel. Toat\ via]a lui era un fumat. Înainte s\-[i trag\
cizmele, r\sucea o ]igar\, urca în c\ru]\ [i fuma. Dac\ ajungea la cîmp, d\dea uneltele la lucr\tori [i
el se l\sa lîng\ roat\ s\ trag\ din ]igar\. Se oprea din fumat numai cînd mînca. Nevast\-sa, tot lene[\.
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Feciorul f\cea armata. L-am v\zut cînd venise în permisie. Frumos, de[tept, dar fum\tor... Doi
copii mici strigau prin curte: mi-e foame, mam\. {i ar fi c\zut, probabil, casa pe ei, dac\ nu ar fi avut-
o pe Suzana, fata mijlocie de 16 ani. Suzana sp\la, g\tea, s\pa, secera, cosea, atît cît putea, dar cosea,
ducea boabele la moar\, m\tura, ]esea, c\ra, din zori [i pîn\ în noapte, cînd c\dea lat\. Odihna ei
era slujba de duminic\. Atunci se ducea la biseric\, în mîn\ cu un fir de busuioc. Tot ce v\ spun am
v\zut cu ochii mei! Z\u.

Ei bine, [i trebuie s\ v\ mai spun c\ Badea Muscan era bun prieten cu Bai Dumitru. Îi
vedeam seara, cînd pe prispa unuia, cînd pe prispa celuilalt. Muscan înjura pe comuni[ti [i Dumitru
fuma.



? ? ?

EI, CEI DIN RÎNDUL TREI. CÎTEVA GÎNDURI

PENTRU CEI CARE MERG LA MUZEU DES {I CU PL|CERE

Pe cei care stau în fa]\ îi vede toat\ lumea. Îi [tie, îi laud\ sau îi înjur\. Din rîndul doi se
deta[eaz\ alte figuri care au ochi, nas, gur\, urechi... vreau s\ spun c\ [i pe ei îi vedem foarte bine.
Cei din rîndul trei nu au chip, ei sînt [i nu sînt. Existen]a lor poate fi presupus\. M\ voi referi în
continuare la condi]ia omului de muzeu. 

A]i fost la Louvre? Celor care au fost li se adreseaz\ întrebarea urm\toare: înainte s\
cump\ra]i biletul, în timpul vizitei sau la ie[ire v-a trecut prin cap s\ întreba]i cum îl cheam\ pe
directorul acestui muzeu? Mie nu! Nim\nui nu-i pas\ de oamenii care fac muzeele. O f\rîm\ de
interes exist\ numai fa]\ de fondatori, persoana lor fiind asociat\ cu mitul începutului. Cei care vin
dup\ fondatori nu mai conteaz\, de[i oricine poate s\-[i imagineze c\ obiectele nu ies din depozite
[i nu se a[az\ în vitrine singure, de capul lor. Pu]ini se gîndesc la dealurile de fi[e care stau în
spatele unei colec]ii, la restaur\rile laborioase, la munca de cercetare pe care o presupune un
catalog, la faptul c\ toate acestea sînt f\cute de oameni uneori erudi]i, alteori pasiona]i. Dac\ la
sfîr[itul unui film accept\m s\ vedem dup\ numele actorilor, al regizorului, produc\torului pe cele
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ale realizatorilor de costume, de cascade, de efecte sonore, numele peruchierului, al machieurului
[i a[a mai departe, ideea de a men]iona într-o expozi]ie pe autorul sau autorii ei pare o enormitate.
Într-o expozi]ie nu semnezi, tu nu contezi, toat\ aten]ia trebuie orientat\ spre obiecte! La aceast\
stare de fapt concur\ mai multe cauze. În primul rînd, omul care intr\ în muzeu, pentru c\ nu a fost
înv\]at, nu [tie c\ este victima unei manipul\ri care se face pe fa]\. Dac\ ar exista o organiza]ie care
s\ asigure protec]ia vizitatorului, ar trebui s\ pretind\ ca pe biletele de intrare s\ figureze în mod
obligatoriu urm\torul avertisment: aten]ie, obiectele expuse sînt alese dintre multe alte obiecte pe
care nu le ve]i vedea, poate, niciodat\, iar modul în care sînt prezentate constituie op]iunea
muzeografilor care nu sînt inocen]i, urm\resc întotdeauna ceva. Un vizitator prevenit asupra
manipul\rii pe care o suport\ ar putea fi interesat de numele „manipulatorilor“, dar a[a...

O alt\ cauz\ a anonimatului din lumea muzeului este formula lucrului în echip\,
nepersonalizat, care atrage cîteva procedee de expunere cu totul aiurea numite „muzeografie
clasic\“. Pentru o astfel de muzeografie ai nevoie de: catifea bordo pentru obiectele de aur [i argint,
pînz\ de cînep\ pentru ceramic\ [i obiecte de fier, bolduri, piedestale din plastic [i etichete lipsite
de sentiment care comunic\ pu]in [i care, cu cît sînt mai plicticos redactate, cu atît apar]in mai mult
unui fals stil savant apreciat mult în muzee. Ce s\ semnezi la a[a ceva?

Cineva ar putea s\ m\ întrebe cum este acolo, în rîndul trei? Nu v\ sim]i]i frustra]i, nu se
adun\ obid\? Am venit recent în lumea muzeului [i îmi este greu s\ dau un r\spuns, ceea ce pot s\
spun, îns\, este c\ muzeograful este recompensat de rela]ia special\ cu obiectele care sînt „ale lui“;
dac\ vrea le arat\, dac\ vrea le ascunde, l\sîndu-le s\ doarm\ în depozite [i s\ existe numai pentru
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bucuria lui. Pe urm\, din cînd în cînd, vine cîte un vernisaj [i, pentru o or\, chipul omului de muzeu
cap\t\ contur. Ce pot s\ mai adaug este c\ se poate tr\i foarte bine în rîndul trei, care este primul
dintre rîndurile ocupate de in[i ale c\ror nume nu conteaz\ [i ale c\ror chipuri nu se v\d. 



HI, HI, HA, HA, HO, HO!

Diabolizarea rîsului nu-i un lucru nou. În „era noastr\“, Europa s-a tot jucat de-a rîsu^-
plînsu^. Vœ vobis qui ridetis, a spus biserica. Nu-i nimic de rîs, tovar[`i, au pretins practicienii
comunismului. Cu ace[tia din urm\ am eu ce am. {i în]eleg destul de bine teama lor de rîs. Rîsul
nu poate fi controlat! Ca urmare, ei l-au împ\r]it în dou\: rîsul inamic – cî]i oameni nu au ajuns la
pu[c\rie pentru c\ au spus sau au ascultat un banc – [i cel mobilizator, constructiv, s[n[tos, provocat de
spectacolele de brigad\ [i de caricaturile cu americani, chiaburi, sabotori, chiulangii [i borfa[i.

Dar ce-a fost a fost! Mai grav mi se pare faptul c\ ast\zi mai exist\ înc\ in[i care v\d în rîs
un act du[m\nos. În optica lor rîsul suspend\ patriotismul. Un bun român are obliga]ia s\ priveasc\
dîrz [i hot\rît [i s\ ]in\ buzele strînse. Inutil s\ spun c\ ace[tia sînt extrem de sup\ra]i pe Caragiale
care, spun ei, a hr\nit pofta românilor de b\[c\lie [i a demonetizat „fondul de baz\ al valorilor
na]ionale“. Ia s\ fi citit poporul numai Fefeleaga [i s\ vezi ce bine ar fi fost!? Cum adic\, spun ace[ti
in[i, po]i s\ rîzi chiar de orice, a[a, f\r\ limite? Ca [i cînd limitele nu le-am pune tot noi, ca [i cînd
ele n-ar depinde de context [i de multe altele... Pozi]ia lor nesocote[te faptul c\ „fondul de baz\ al
valorilor na]ionale“, super sanctificat [i vitrinizat, devine o colec]ie de fosile. 
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În ce m\ prive[te, respect tot felul de valori române[ti. Mul]i consider\ c\ respectul meu
este chiar exagerat [i c\ m\ pînde[te ispita na]ionalist\. Gre[it! Mi-e grea]\ de orice ism [i, mai ales,
îmi rezerv dreptul s\ rîd de orice, ceea ce pentru un veritabil na]ionalist este o monstruozitate.
Supuse la proba rîsului, valorile se cern [i r\mîn dintre ele cele cu miezul tare.

Recent, unul dintre in[ii la care m\ refeream a încercat s\ m\ conving\ c\ ]\ranul nu rîde
[i n-a rîs niciodat\. Încremenit\, atît am putut s\ bîigui, de ce s\ nu rîd\, domnule, nu e om? M\
simt cuprins\ de pofta de a-l contrazice.

}\ranul rîde! Rîde în primul rînd de ceea ce vede [i, adaug eu, de ce aude. Dac\ ar rîde de
ce-[i aduce aminte, lumea ar zice c\ e prost. M\ întreb de unde vine vorba rîde ca prostul în tîrg? Ce
vrea s\ zic\? La tîrg exist\ numeroase momente cînd prezen]a rîsului ar fi legitim\. De pild\, cînd
bei ald\ma[ul, nu v\d de ce s\ nu rîzi.

Unora le merge vorba c\ rîd mult; nu-i v\d nici r\u, nici bine. Despre al]ii se spune c\ ar fi
moroc\no[i; nu-i nici bine, nici r\u. Care [i cum... Ne place s\ credem c\ în satul vechi totul se
petrecea dup\ rînduial\. Care a fost aceast\ rînduial\, tot încerc s\ aflu. Oricum ea nu poate fi
reconstituit\ numai pe baza bunului-sim]. De pild\, cui i-ar putea trece prin cap c\ erau locuri în
]ar\ unde la priveghi, în jurul mortului, oamenii rîdeau [i jucau tot felul de jocuri? S\ v\ dau un
exemplu: cineva lega cu o sfoar\ piciorul mortului [i apoi speria toat\ asisten]a f\cînd piciorul s\
mi[te. Se d\dea mor]ilor de poman\ joc, adic\ viii mergeau în cimitir [i jucau printre morminte
pentru ei. Ca s\ nu mai spun c\ la nunt\ se rîdea copios, mai ales înspre sfîr[it, cînd socrilor li se
f\ceau tot felul de giumbu[lucuri, na[ilor li se spuneau m\sc\ri def\im\toare în timp ce pentru
nunta[i erau interpretate cîntece atît de licen]ioase încît folclori[tii nu s-au încumetat s\ le publice.
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A[adar, repet, ]\ranii rîd. Tinerii rîd cam peste tot, b\rba]ii mai mult pe la cîrcium\, femeile
[i babele rîd punînd mîna la gur\ sau un col] de basma. Dar nu trebuie s\ ne închipuim c\ rîd tot
timpul. Uneori plîng, alteori strig\, tac... Adic\ se poart\ în toate felurile.

Modul în care se tachineaz\ ]\ranii nu a fost cercetat înc\. Nu fac to]i la fel. {i chiar rîsul
lor ar trebui s\ fie cercetat pentru c\ exist\ ceva care îl face s\ difere de al nostru. Ei nu rîd cu „ha,
ha, ha“, nu cunosc veselia noastr\ excesiv\ [i uneori isteric\. Rîsul lor este mai divers, a[a cum [i
felul lor de a vorbi este mai divers. Cine ar face o astfel de cercetare este posibil s\ descopere
variante „dialectale“ de rîs. În consecin]\, „ha, ha“, „hi, hi“, „ho, ho“ ar putea s\ fie rîsul
standardizat al ora[ului.



? ? ?

S.O.S. BUCURE{TI

În noaptea de 2 ianuarie 1990, puneam ]ara la cale cu cî]iva prieteni. La un moment dat
unul a zis, [i la Bucure[ti nu se va d\rîma nimic, nici un cote], nici o magazie! {tiu c\ am repetat
dup\ el, nici un cote], nici o magazie, avînd pentru acest gen de „arhitectur\“ o dragoste veche. Cît
de mult le iubesc aveam s\ aflu peste un an, la Paris, cînd am constatat c\ nu pot s\ tr\iesc de dorul
mahalalelor bucure[tene, cu casele lor strîmbe, acoperi[urile peticite, verande, buc\t\rii de var\,
magazii, cu duzi [i mu[cate în cutii de conserve, cu pisici grase [i cîini independen]i. Oameni
binevoitori se str\duiau s\-mi arate ce-i mai mîndru pe la ei, iar eu le vorbeam despre arta
bucure[teanului de a face garduri combinînd orice cu te miri ce.

Atunci, în 2 ianuarie 1990, totul p\rea atît de simplu: cineva va declara, gata d\rîmatul, [i
nimeni nu va crîcni... {i iat\ c\ de zece ani ne uit\m cum se alege praful de ora[ul nostru.
Neputincio[i, mai scriem cîte un articola[ în care spunem, vai, vai, în timp ce ei î[i v\d de treab\ [i
fac un ora[ dup\ chipul [i asem\narea lor. Dughenele nu m\ intrig\, sînt atît de fragile încît în trei
zile n-ai ce alege, le [tergi de pe fa]a Bucure[tiului. Grave sînt „opera]iile estetice“, interven]iile
pe care trebuie s\ le suporte cl\dirile vechi pentru a deveni demne de noile roluri comerciale. Cine
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vrea s\ rezume situa]ia se poate folosi de cîteva cuvinte: prost gust, platitudine, ignoran]\, fals\
opulen]\, cinism. Ca la noi la nimenea, fiecare face ce vrea, sparge, supraetajeaz\, îngr\de[te.
Vitrinele vechi, cu obloane cu tot, fac loc ramelor impersonale de aluminiu, gardurile sînt c\ptu[ite
cu tabl\ (oamenii au lucruri de ascuns) [i, ca s\ nu ne calce ma[inile pe trotuar, prim\ria a umplut
Bucure[tiul de g\rdule]e inutile. Mi se pare cîteodat\ c\ lu\m ciclul de la cap\t [i reintr\m în epoca
de fier, dac\ nu chiar în epoca de piatr\, avînd în vedere  tonele de marmur\ care ne-au n\p\dit. M\
întreb ce s-ar întîmpla dac\ în Atena veche, deci în Placa, s-ar apuca privatiza]ii s\ înece casele în
marmur\ [i fier. Marmur\ au, slav\ Domnului, cine-i împiedic\? Legile. Noi de ce nu avem legi?
Cu atît mai mult cu cît casele din Placa nu sînt cu nimic superioare celor în care privatizatul român
intr\ cu ranga. Nu sînt mai frumoase, dar sînt mult mai iubite [i casele simt.

Mergeam pe vremea lui nea Nicu prin cartierele demolate [i m\ gîndeam c\ a[a ceva
nu-[i face omul singur, a[a ceva î]i face un du[man. Ce se întîmpl\ acum te duce cu gîndul la un
du[man pervers care fardeaz\ strident toate babele am\rîte. {i, ca s\ m\ p\strez în spiritul de la
Evenimentul, din cînd în cînd le omoar\, dar pe [est.

Pe strada Lipova la num\rul 24 moare o cas\! Parter [i etaj, cas\ de oameni care au [tiut în
via]\ ce au vrut. Peste drum de ea o gr\mad\ de moloz. Acolo a murit acum cîteva luni alt\ cas\.
Dac\ nu încurc lucrurile, era o cas\ veche cu geamlîc. Tehnic vorbind, nimic nu este mai simplu
decît s\ faci s\ moar\ o cas\. Mai întîi o iei de la proprietar [i scrii pe ea I.A.L. Dup\ aceea nu-i mai
faci nici un r\u, o la[i. Vine un cutremur, casa are nevoie de repara]ii [i noul st\pîn n-are bani, a[a
c\ o las\. Vin ]iganii [i îi fur\ lemn\ria [i noul st\pîn îi las\. Dup\ ce au furat [i acoperi[ul, pentru
tabl\, casa devine un bolnav incurabil [i, pentru c\ în materie de case euthanasia este admis\, vine
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buldozerul [i o d\rîm\ ca s\ nu strice imaginea ora[ului. {i, ]îc, vin imediat b\ie]ii [i ridic\ sub ochii
no[tri o vil\ cît un hotel.

Cînd moare o cas\ este trist pentru c\ nu urmeaz\ nimic. Nu se reîncarneaz\, nu se face
strigoi, n-are parte de parastase. Înainte, casele nu mureau a[a. O cas\ putea fi secerat\ de moarte
n\prasnic\ sau, pur [i simplu, îmb\trînea. Atunci st\pînul o desf\cea [i folosea din ea ce se putea
folosi la casa nou\. În felul acesta casa nou\ con]inea casa veche. Ast\zi totul se arunc\, se cur\]\
locul [i se toarn\ beton. Nimeni nu se teme de blestemul de cas\ veche.

Trec în fiecare zi prin fa]a casei din strada Lipova num\rul 24 [i nu mai pot s\-mi suport
neputin]a. M-am gîndit s\ scriu un denun]. S\ denun] I.A.L-ul sau I.C.R.A.L-ul care î[i bat joc de
case. Cineva mi-a explicat c\ nu au nici o vin\, este o chestiune de fonduri, taxe [i legi. Cum s\
n-aib\ vin\, dac\ nu sînt în stare s\-[i dea demisia [i s\ dea casele proprietarilor înapoi. Dar îi voi
denun]a [i pe proprietarii care nu vin zilnic s\ plîng\ în fa]a caselor lor. Pîn\ la urm\ a trebuit s\
renun] la ideea de denun], s-ar p\rea c\ singura solu]ie este s\ denun] Parlamentul parlamentului...
Între timp, casa s-a d\rîmat. Orice denun] a devenit inutil.

O prieten\ îmi spunea recent c\ îi displace cum scriu pentru c\ nu dep\[esc simpla
constatare a unei situa]ii, deplîngi f[r[ s[ dai solu\ii, nici m[car nu le cau\i. În cazul de fa]\ am o solu]ie,
mai precis [tiu de unde s-o iau. Am aflat c\ la Paris, unde d\rîmatul se face mult mai cu m\sur\,
exist\ totu[i o societate numit\ „S.O.S Paris“. Am avut norocul s\-mi trimit\ cineva statutul [i
cîteva numere din buletinul pe care îl public\. Rezult\ de acolo c\ oameni importan]i î[i folosesc
din cînd în cînd importan]a ca s\ salveze o cl\dire de la demolare [i oameni mai pu]in importan]i
pl\tesc o cotiza]ie în schimbul c\reia sînt informa]i de schimb\rile din ora[. Asta cred c\ ne lipse[te:
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„S.O.S Bucure[ti“. {i a[ începe cu un m\turat simbolic. De doi ani m\ gîndesc cum o s\ ie[im s\
m\tur\m. Am vorbit multora [i din r\spunsurile pe care le-am primit m-a pus pe gînduri numai
unul. Un b\rbat pentru care am mult\ stim\ mi-a zis c\ nu ar face a[a ceva, pentru simplul motiv
c\ el m\tur\ oricum în fa]a casei de cîteva ori pe s\pt\mîn\. Poate c\ nu este nevoie de un gest
simbolic. Ideea îmi venise citind un articol de etnologie urban\, unde autoarea demonstra c\ a
cur\]a spa]iile publice înseamn\ a le lua în posesie. La noi, m\ gîndeam, unii î[i însu[esc spa]iile
publice murd\rindu-le. {i a[a mi-a venit ideea, s\ le lu\m înapoi cur\]ind. Între timp au mai trecut
opt ani. Starea mea de spirit este neschimbat\. Bucure[tiul meu continu\ s\ fie o lad\ de gunoi. 

Ora[ul este un dar al drumului. Dac\ n-ar exista drumuri, n-ar exista nici ora[e. Drumurile
importante nasc ora[e mari, iar cele m\runte tîrguri [i or\[ele. 

Pentru p\s\ri, poate c\ ora[ele sînt simple aglomer\ri de acoperi[uri...
Acoperi[ul este pentru cas\ ceea ce este p\l\ria pentru om, un element de protec]ie, dar [i

de expresivitate. Forma, materialul, tehnicile de lucru difer\ de la o zon\ la alta. Cum, de altfel,
difer\ [i p\l\riile. 

Cas\ de om lîng\ cas\ de om [i undeva între ele, mai înalt\, se vede casa Domnului. 
Cînd bisericile erau mici, casele erau [i mai mici. Se spunea biserici de lemn [i inimi de aur.

Acum oamenii î[i doresc biserici mari din beton [i c\r\mizi. Small a încetat s\ mai fie beautiful.
Frumos [i conving\tor a devenit lucrul mare. 

Dup\ 45 de ani de propagand\ comunist\ ateist\, la recens\mîntul din 1992, 97% dintre
români s-au declarat credincio[i. Cei mai numero[i, 86,6 %, sînt ortodoc[i. O parte dintre ei î[i
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amintesc c\ sînt ortodoc[i de Pa[ti, de Cr\ciun, cînd se c\s\toresc, cînd li se nasc copiii [i cînd mor.
Biserica îi accept\ [i a[a. În aparenta sa sl\biciune îi st\ puterea. Un ortodox, cînd înceteaz\ s\ fie
ortodox, rareori ur\[te biserica. 



CAIMACUL

Toat\ copil\ria am asistat la discu]ii nesfîr[ite despre caimacul cafelei: s-a f\cut, nu s-a
f\cut, a fost împ\r]it corect... Uite c\ acum a disp\rut.

În fiecare familie exist\ o b\trînic\ sf\toas\ care las\ în urma ei pilde [i vorbe cu duh. A
noastr\ se numea Mari. Ori de cîte ori cineva f\cea o referire la soart\, ea intervenea ca s\ spun\ c\
[i-o face omul dup\ mintea lui. Am avut o prieten\, zicea, care visa bl\nuri [i bijuterii; s-a c\s\torit
cu un armator din Gala]i [i le-a avut. Mie, ad\uga, mi-a pl\cut s\ joc table; m-am c\s\torit cu unul
care avea cafenea [i am jucat. A[a am aflat de timpuriu c\ la cafenea oamenii jucau table.

O alt\ informa]ie despre cafenea mi-a parvenit tot de timpuriu, tot din familie [i tot de la
Gala]i. Fratele lui Mari, Trasibul Santorineanul, ]inea restaurantul number one din ora[. Mare
cartofor, Trasibul obi[nuia s\ joace c\r]i cu clien]ii. Nevast\-sa, s\tul\ de ghinioanele lui, tr\gea cu
coada ochiului la ce se întîmpl\ [i, cînd pierdea prea de tot, venea [i r\sturna masa cu un gest scurt.
Gata, gata cu c\r]ile, aici nu e cafenea! Deci, am dedus logic, la cafenea oamenii jucau [i c\r]i.

Aceste informa]ii m\ mirau pentru c\ nu se suprapuneau deloc peste propria mea
experien]\ de cafenea. Aveam patru ani [i mergeam la cafenea cu tata. Peste drum de Banca
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Na]ional\, d\deai col]ul unde era atelierul de proteze [i centuri pentru hernii – vitrina plin\ de
mîini [i picioare de lemn, chingi, catarame [i buc\]i de toval – [i intrai într-o curte lung\rea]\ care
te ducea drept la cafenea. Acolo se adunau macedonenii prin anii ^50. {tiu precis c\ nu jucau nimic.
Înjurau pe comuni[ti. Nu venea nici o femeie. Pe mine nu m\ luau în seam\. {i totu[i nu m\
plictiseam. A[a e la cafenea, te ui]i în jur [i nu te plictise[ti.

La un moment dat, cafenelele au disp\rut. Omul de tip nou nu trebuia s\-[i piard\ timpul
în locuri neorganizate [i nesupravegheate. El asculta conferin]e educative dup\ care juca [ah la
clubul întreprinderii...

Dac\ pofteai o cafea puteai s-o bei în baruri [i în unele restaurante. Întrebai modest, v\ rog,
servi]i [i cafea? Dac\ r\spunsul nu era nu, da-ul se rostea cu grea]\. A[a c\ toat\ studen]ia am b\ut
votci. Pe urm\, îmi f\ceam plinul de cafea la servici: una, dou\, trei stacane. Cu cît cea[ca cre[tea,
cu atît cafeaua înceta s\ mai fie o b\utur\ care produce comuniune. Despre birourile unde prezen]a
carismatic\ a unuia strîngea mai mul]i colegi în jurul unei cafele mici, [efii spuneau cu dispre]
dojenitor, acolo e cafenea. La Institutul de Folclor eu frecventam cafeneaua Ligiei. Pe urm\ au
venit cele dou\ cincinale ale nechezolului. Cafeaua s-a scumpit. Ajunsese românul s\-[i refiarb\
za]ul. N-am s\ uit c\, în 1984, Radu R\utu a pus cîteva boabe de cafea într-o cutiu]\ cu capac etan[
[i ne-a zis, vreau s\ pot ar\ta b\iatului meu, cînd va fi mare, cum arat\ cafeaua.

{i a vrut Dumnezeu s\ avem parte de 1989. Primul meu gînd a fost s\ deschid o cafenea.
O cafenea cu mult\ cultur\, un loc, nu un spa]iu comercial. Nu am deschis-o. {i cînd m\ uit la
cafenelele pe care le-au deschis al]ii îmi vine în minte televizorul cu radio, barometru [i ceas: cafea
cu biliard, cafea cu mirinda, cafea cu gum\ de mestecat... Muzica url\ tare [i te invit\, bea [i pleac\!
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Nu tu un ziar, nu tu nimic. Cineva, cu mîn\ moart\, î]i pune în fa]\ o cafea [i te urm\re[te cînd pleci
cu o privire u[urat\. Oamenii nu se cunosc, nu se salut\, nu î[i zîmbesc. Intr\ [i ies ca din bufetul
g\rii. Perechile de îndr\gosti]i mai r\mîn dup\ ce cea[ca s-a golit; ei [i bi[ni]arii. Nu a[a era
cafeneaua lui Mari. Cafeneaua lui Mari era un mod de via]\. 

Meseria m-a silit s\ citesc, între altele, studii legate de sociabilitate. {tim c\ tr\im în epoca
lui fast food, c\ oamenii se gr\besc atunci cînd pierd timpul, c\ nu mai au stare. M\ tulbur\ îns\ dou\
lucruri, altfel a[ spune: domnule, nu se mai poate face nimic. M\ tulbur\ faptul c\ uneori se
întîmpl\ s\ fie bine. M\ aflam recent într-o cafenea. Eu [i b\rbatul meu eram singurii clien]i.
Vorbeam despre faptul c\ mai fusesem odat\ [i nu ne reaminteam cînd. În iulie, ne-a spus patronul
b\gîndu-se firesc în vorb\. Al doilea lucru care m\ tulbur\ este faptul c\ m\ simt vinovat\ cum, de
altfel, simt c\ [i al]ii sînt vinova]i. Dac\ oamenii care fac cafenele proaste pur [i simplu nu [tiu s\
le fac\ mai bine [i, mai grav, dac\ cumva ei s-ar l\sa îndruma]i?

}\ranii români, în anumite zone, au b\ut cafea, dar nu cum se bea – prilej de vorb\ [i
sociabilitate. Nu vorbeau cafeaua, o beau americ\ne[te, adic\ o mîncau.



? ? ?

SE APROPIE SFÎR{ITUL CÃR}II, URAAA!

Nu cred c\ lumea o s\ mai stea vreodat\ în loc ca s\ priveasc\ în urm\. Graba e mare, to]i
au treab\, [i cînd n-au treab\ exist\ unii care le organizeaz\ timpul liber. Dac\ ar fi dup\ mine,
agen]iile de turism ar trebui s\ se închid\ [i func]ionarii lor s\ moar\ de foame. Sînt vinova]i! Ei
faciliteaz\ ceva care n-ar trebui s\ fie facil. Vreau s\ spun c\ anuleaz\ dificultatea drumului, care
dificultate, odat\ dep\[it\, este r\splata c\l\torului. Ast\zi in[ii care se deplaseaz\ f\r\ treab\ sînt
mult prea numero[i. Dau [i ei un tur... fac turism. Oricine [i oricum m-ar contrazice, eu r\mîn la
p\rerea mea: dintre cauzele care au pus omenirea pe drumuri, cauza turistic\ este cea mai bleag\.

Dar s\ recapitul\m ce i-a determinat pe oameni s\ plece de acas\: în primul rînd groaza
(cataclisme, molime, agresiuni), apoi l[comia (r\zboaiele de cucerire, mirajul lînii de aur); la fel de
important\ a fost dorin]a de a se afla mai aproape de Dumnezeu (pelerinajele); urmeaz\ ra]iunile
economice, culturale, profesionale... Pe nomazi nu i-am pus la socoteal\ pentru c\ ei au casa pe
drum. Din socoteala de mai sus rezult\ imaginea unui c\l\tor angajat într-o ac]iune grav\. C\l\torul,
spre deosebire de turist, este un ins serios...
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{i gre[e[te cine caut\ r\d\cinile turismului în trecut. Mergînd pe firul istoriei, cu turismul
nu ajungi prea departe. Turismul e de cînd kitsch-ul, gadget-ul [i loisir-ul. Primul turist a fost
Domnul Goe, la români.

Mi-ar pl\cea s\ citez relatarea unui doctor bucure[tean de la sfîr[itul secolului trecut,
referitoare la perdaful pe care i l-a tras o pacient\ zdumpe[\ atunci cînd i-a refuzat recomandarea
pentru o cur\ de tratament balnear, spunîndu-i, e[ti s\n\toas\ tun, madame, stai acas\! Auzi
nedreptate! Cînd toat\ lumea face turism [i merge la b\i, bea ap\ din c\ni]e inscrip]ionate [i trimite
c\r]i po[tale, ea s\ stea acas\? M\i! Fi[a este extrem de caraghioas\, dar se afl\ undeva sub un deal
de lucruri.

Continui, deci, cu demascarea turismului, c\ruia îi repro[ez op]iunea pentru comoditate [i
simulacrul de experien]\ cultural\ pe care îl vinde pro[tilor. Am sim]it acest lucru acum dou\zeci
de ani. Eram cu Pan]a în Grecia la un congres de semiotic\. La sfîr[it, dup\ ce ne-am num\rat
drahmele de o sut\ de ori [i am tr\it o aventur\ incredibil\ ca s\ ajungem în portul Pireu, ne-am
cump\rat biletele [i am urcat pe un vapor. Priveam marea ca Ulisse, cu ochi de înving\tor. Valurile
aduceau din larg spum\ alb\ care ne sp\la obrajii. Z\u c\ era frumos! Fericirea noastr\ a durat vreo
zece minute. Dup\ zece minute, au ]î[nit pe punte turi[tii. Patruzeci de dosuri îmbr\cate în [orturi
de doc gri [i bej. Optzeci de pulpi]e adipoase care s-au lipit de balustrada vaporului, una lîng\ alta,
compact. Ne-au luat marea, ne-au luat sarea, nu ne mai r\mînea decît s\ ne uit\m în sus. 

A[a am ajuns la p\rerea c\ turistul e f\cut din pîsl\, absoarbe imagini, sunete, tot. El
descoper\, contra cost, ceea ce s-a descoperit demult, prin sacrificii. Polueaz\ tot ce poate fi poluat
[i, cînd nu polueaz\, stabile[te cu mediul natural rela]iile cele mai nefire[ti. Turistul, cînd nu
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doarme, fotografiaz\ [i filmeaz\. Cople[it de confruntarea cu istoria altora, î[i construie[te istoria
propriei lui aventuri de carton. Din programele pe care agen]iile de turism le vînd, lehamitea
maxim\ mi-o produc formulele scumpe care asigur\ mas\, cas\, sex ca în filme [i adaus de cultur\.
Dac\ tot ai bani, domnule, de ce nu c\l\tore[ti [i te dai pe mîna altora s\ te c\l\toreasc\? 

Eram în 1980, tot în Grecia [i tot cu Pan]a, în trenul de întoarcere. În compartiment, un
grec-burt\ -verde ne explica superior:

- Voi, românii, nu ave]i bani s\ c\l\tori]i. P\cat! Eu acum merg la Salonic pentru afaceri, nu
conteaz\, dar în fiecare an, de mai multe ori, îmi iau familia [i fac turism. Ne suie în autobuze.
Scaune moi, aer condi]ionat. Noi ne uit\m pe fereastr\. Ne duc la hoteluri bune. Mînc\m. A doua
zi, iar în autocar, alt hotel, alt\ mîncare. Domnule, mînc\m, dormim [i c\l\torim... Nici nu [tii ce
pierzi!!!

Eram tîn\r\ [i h\mesit\ s\ v\d lumea, dar mi-am zis în sinea mea: s\ fie la voi. În ultimii
ani am observat c\ au început s\ ne urce [i pe noi în autobuze. Sper s\ nu fie mul]i români care au
bani. 



ADIO [I LA GARÃ!

În ultimele decenii s-a inventat un fel de turism cognitiv pe care îl practic\ unii pentru a
p\trunde în teritoriile altora. De pild\, un medic, un arhitect, un inginer [i a[a mai departe se
intereseaz\ insistent de ceea ce se întîmpl\ în domenii de care nu îi leag\ nimic. Ca s\ hr\neasc\
acest gen de curiozit\]i, s-au n\scut c\r]ile din categoria cutare disciplin[ pe în\elesul oricui la care se
adaug\ filmele documentare. Inofensive în aparen]\, aceste c\r]i [i filme creeaz\ semidoc]i. Nu
este cazul celei de fa]\, din care presupun c\ a]i înv\]at pu]in, dac\ nu chiar nimic, despre cum se
face etnologia. M\ simt cu sufletul împ\cat, nu am avut nici o clip\ inten]ia s\ scriu o carte de
înv\]\tur\, ci una din care cititorul s\ ia folos.

De[i, în cazul în care cuiva, dup\ ce cite[te Talme` balme`... îi va trece prin cap s\ fac\
etnologie, bucuria mea nu va cunoa[te limite. Noului venit în breasla noastr\ pot s\-i dau un singur
sfat, dac\ printr-o întîmplare va g\si calea spre alt[ etnologie s\ nu spun\ nim\nui c\ a g\sit-o pentru
c\ o va pierde imediat. O vreme, noua etnologie, oricum ar fi ea, trebuie men]inut\ într-o stare
n\scînd\. Datorez ideea st[rii n[scînde lui Horia Bernea, care o folose[te des cu referire la muzeu.
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Aceast\ stare se opune încremenirii [i suficien]ei. S\ te lup]i cu amîndou\ dintr-odat\, v\ spun din
experien]\, este foarte greu.

~i-am înc[lecat pe-o ma`in[ de scris
~i v-am zis ce aveam de zis!
~i-am înc[lecat pe un m[gar c[pos,
S[ v[ fie Talme` balme` de folos.
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