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MONUMENTUL EROILOR AUSTRO-UNGARI DE LA SIHLEANU

Prof. CLAUDIU SACHELARIE

În lunca Buzăului, la aproximativ 300 m est de drumul judeţean 202B şi la 170 m nord-est
de marginea satului Sihleanu, se află un aşezământ social-cultural, cum este definit în Legea nr.
379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. Stâlpul funerar este
construit aparent fără nicio orientare, fiind ridicat în câmp, într-o vie părăsită, proprietatea familiei
Apostu, originară din satul Sihleanu, comuna Scorţaru Nou.
Până în prezent, monumentul este necunoscut (nu este înscris în Lista Monumentelor
Istorice a judeţului Brăila). Nu apare nici în tabelul ce conţine locurile în care se găsesc morminte
izolate, grupele de morminte şi cimitirele militarilor români, aliaţi şi duşmani, morţi pe timpul
Primului Război Mondial. Tabelul a fost completat de comisia comunală Scorţaru Nou, care avea
datoria să caute mormintele de pe raza comunei. După câte se pare, acest monument a fost omis,
pentru că pur şi simplu nu a fost descoperit.
Existenţa sa mi-a fost semnalată de domnul învăţător Nicolae Târhoacă, de a cărui
bunăvoinţă am avut şansa să beneficiez şi căruia îi aduc calde mulţumiri pe această cale.
Surprinzător, opera comemorativă de război se prezintă în foarte bune condiţii. Şi mai surprinzător
este faptul că nu a fost atinsă de tractoare în perioada comunistă.
Soliditatea monumentului – înălţime 150 cm; lăţime 60 cm, grosime 30 cm – este dată de
mai multe detalii de construcţie, şi anume: are o fundaţie din cărămidă foarte bine legată; la
suprafaţă, cărămida se prezintă uşor casabilă, datorită contactului cu apa din sol; cărămizile sunt
foarte bine arse, de un roşu pronunţat, şi sunt legate cu mortar; materialul de construcţie folosit în
elevaţie este betonul armat; structura armată se observă chiar în vârful stâlpului funerar; inscripţia
funerară a fost realizată prin turnare.
Având în vedere vechimea monumentului, acesta prezintă şi degradări: la suprafaţă se
observă că fundaţia stâlpului funerar este afectată de infiltraţiile solului; stâlpul prezintă crăpături
atât pe înălţime cât şi pe lăţime; pe partea de nord, colţul stânga sus, a suferit o degradare mai
accentuată, o bucată desprinzându-se. Vârful stâlpului, în formă de V cu vârful în sus, este spart,
lăsând la vedere un detaliu de construcţie, respectiv o parte din armătură.
Pe faţeta de sud există următoarea inscripţie funerară: „Hier/ ruhen in Gott/ Unffz. Nassl
Jos/ Gefrt. Gav Karl/ Hellweger Peter/ Jnf. Zetterer Jos/ Summerer Joh/ Wiedemann Molth [?]/
Häger Haver [?]/ Tienfenbacher Ant [?]/ Dischinger Jakob/ Ldstm. Kress Sim./ Gef. am 4. 1.
1917./ K.u.k. Zugsf. Fischer G“. În traducere: „Aici/ odihnesc cu Dumnezeu/ subofiţer Nassl Jos/
caporal Gav Karl/ Hellweger Peter/ infanterist [?] Zetterer Jos/ Summerer Joh/ Wiedemann Molth
[?]/ Häger Haver [?]/ Tienfenbacher Ant [?]/ Dischinger Jakob/ Landsturmann Kress Sim./ Căzuţi
la datorie la 4. 1. 1917/ Sergent al armatei imperiale şi regale Fischer G“.
În inscripţie sunt amintiţi 11 camarazi de război. Cinci dintre ei au numele precedat de
gradul militar. Prescurtarea K.u.K. (Kaiserlich und Königlich) ne ajută să identificăm ostaşii
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căzuţi, care făceau parte din armata imperială şi regală austro-ungară. Monumentul este ridicat
întru memoria eroilor căzuţi în luptă la 4 ianuarie 1917. Sergentul armatei imperiale şi regale
Fischer G. apare inscripţionat după notarea datei la care şi-au pierdut vieţile ceilalţi zece militari.
Aceasta ne conduce către ipoteza că sergentul Fischer G. nu a fost ucis la data de 4 ianuarie 1917
şi că el este cel care închină monumentul funerar.

Soldaţii comemoraţi s-au remarcat în acţiunile militare din noaptea de 4 spre 5 ianuarie
1917, când trupele austro-ungare au reuşit să străpungă linia frontului Gurguieţi – Cincea. Ca să
înţelegem importanţa şi logica luptelor din lunca Buzăului şi pentru a integra monumentul cercetat
în acele acţiuni militare, trebuie mai întâi să urmărim firul evenimentelor care au adus faţă în faţă
trupele germane, austro-ungare, otomane şi bulgare, pe de o parte, şi trupele româno-ruse, pe de
altă parte. Pentru a uşura înţelegerea expunerii şi pentru a fi cât mai concişi în exprimare, vom
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analiza evenimentele şi faptele din prisma părţii germane şi austro-ungare şi mai puţin din cea a
românilor şi ruşilor.
În toamna anului 1916, după o scurtă campanie militară în Transilvania, trupele române şi
cele ruseşti sunt nevoite să se retragă în Moldova. Frontul s-a stabilit pe o linie ce pornea de la Sf.
Gheorghe, pe Dunăre, pe la sud de Galaţi şi nordul Nămoloasei, pe Siretul Inferior, străbătând în
continuare vestul Moldovei, unde românii se consolidează pe direcţia Prutului, Suşiţei, Slănicului
şi mai departe prin vestul Bicazului şi Şarului Dornei.
Zona care ne interesează devine extrem de importantă în timpul bătăliei de la RâmnicuSărat. Confruntarea a durat şase zile, între 22 şi 27 decembrie 1916. Germanii au numit această
bătălie Weinachtsschlacht – Bătălia Crăciunului –, deoarece luptele principale s-au dat în zilele
Crăciunului. Germanii au utilizat toate diviziile existente între Carpaţi şi Dunăre: în total 17. În
stânga, Armata a IX-a, sub comanda generalului Erich von Falkenhayn, trebuia să execute
principalele mişcări ofensive cu zece divizii de infanterie. Zona sa operativă se afla între regiunea
muntoasă de la nord de Buzău, până la râul Buzău. Atunci când poziţiile româno-ruse au fost
străpunse, a intrat în acţiune Armata Dunării (Donau Armée), condusă de generalul german Robert
Kosch, compusă din cinci divizii de infanterie germano-otomano-bulgare şi austro-ungare şi două
divizii de cavalerie. Armata a operat în zona dintre râul Buzău şi Dunăre, cu direcţia spre Brăila.
În sectorul sud-estic al bătăliei, armata generalului Kosch a intrat în acţiune la 26 decembrie 1916,
atacând în forţă poziţiile fortificate ale ruşilor de la Filipeşti (gara Făurei). Ruşii pierd poziţia şi
încep retragerea spre direcţia Focşani-Brăila.
În aceleaşi zile se duceau lupte grele în Dobrogea. Zona de nord a Dobrogei era importantă,
deoarece apăra zona Dunării de Jos şi oraşele Brăila şi Galaţi.
Zona fortificată a Măcinului, care reprezenta zidul de est al apărării Brăilei, este pierdută de
ruşi. La 4 ianuarie 1917, trupele germane, otomane şi bulgare intră în Măcin. În ziua următoare,
ultimele trupe ruseşti trec Dunărea pe la Văcăreni, în Basarabia. Tot în ziua de 4 ianuarie, atacată
din sud şi est, Brăila a fost ocupată de inamic. Fusese complet golită de mărfuri: depozitele,
docurile şi chiar magazinele erau complet goale. Iată că data de 4 ianuarie 1917, coincidenţă sau
nu, marchează atât ziua în care Brăila a fost ocupată de germani, cât şi ziua în care soldaţii austroungari de la Sihleanu şi-au pierdut vieţile.
Armata Dunării (Donau Armée sau GK 52 – General Kommando 52) ajunge în primele zile
ale lunii ianuarie în zona mlăştinoasă la sud de Siret. La 6 ianuarie 1917 avansarea armatei este
complet oprită în această zonă.
După victoria de la Râmnicu Sărat, Falkenhayn a avut un moment de ezitare. Greutăţile
iernii, oboseala trupelor şi rezistenţa inamicului l-au făcut pe general să creadă că înaintarea
devenea riscantă. Totuşi, la 31 decembrie 1916, Statul Major German ordonă continuarea
înaintării. Armata a IX-a şi Armata Dunării trebuia să ocupe linia Focşani – Valea Siretului
Inferior. Pentru ruşi, păstrarea liniei Siretului era o problemă capitală. Astfel că linia Siretului a
fost puternic fortificată şi apărată cu încăpăţânare. Apărarea nu era organizată pentru a salva palma
de pământ românesc, ci pentru a asigura liniştea frontului rusesc. Linia Siretului Inferior forma
flancul stâng al marelui front rusesc, care se întindea din Marea Baltică până la Dunăre şi Marea
Neagră.
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În apropiere de vărsarea în Dunăre, Siretul formează o vale largă şi mlăştinoasă, greu de
atacat. Punctul cel mai uşor de forţat era pe şoseaua Năneşti-Fundeni, unde se vor da şi cele mai
grele lupte dintre germani şi ruşi.
Înainte de Marele Război, linia Siretului, cu oraşul Galaţi spre est, cu oraşul Focşani spre
vest, a fost organizată într-o linie defensivă puternic fortificată numită Linia Focşani-NămoloasaGalaţi. Fortificaţiile au fost construite cu faţa spre nord, pentru a fi un puternic suport în cazul unei
agresiuni din partea Rusiei împotriva României. Printr-o inversare ciudată a soartei, linia era
întoarsă acum, devenind impracticabilă, deoarece atacul venea dinspre sud. Cazematele au fost
dezarmate şi părăsite. Ruşii au construit puncte fortificate la sud de Focşani, în regiunea NăneştiFundeni, şi la nord-est de Nămoloasa, unde a fost organizat un cap de pod solid.
Lupta de la Focşani şi Siret, aşa cum a fost numită, s-a dat în primele zile ale lunii ianuarie
1917, pe toată linia. În est, linia Siretului a fost atinsă de armatele germane la 9 ianuarie, după
lupte grele şi după multe aventuri, printre care un victorios contraatac al ruşilor, în regiunea
Nămoloasa, care a pus în cumpănă pentru moment victoria germanilor.
La începutul lui ianuarie 1917, cele două armate adversare au ajuns la capătul puterilor.
Lunga campanie şi luptele intense care nu au încetat nici măcar o zi, lungile marşuri, vremea din ce
în ce mai instabilă, cu ploi torenţiale şi viscoliri puternice, lipsa adăposturilor pentru animale,
precum şi greutăţile aprovizionării au slăbit rezistenţa luptătorilor. Întreruperea operaţiunilor
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militare era o necesitate pentru ambele tabere. La 10 ianuarie 1917, Înaltul Comandament German
al trupelor din România dă ordinul de intrare în poziţii de apărare. La mijlocul lunii ianuarie se
instalează un ger cumplit. Războiul poziţional, cu bombardamentele şi acţiunile sale locale, va
domina frontul pentru jumătate de an.
Aflăm din rapoartele oficiale zilnice germane şi austro-ungare, telegrafiate în capitalele
celor două imperii, informaţii directe despre luptele din zona care ne interesează. Ele atestă
participarea trupelor austro-ungare la operaţiunile din zonă.
În timpul acestor lupte au căzut soldaţii de la Sihleanu. Tot în acele zile, biserica mănăstirii
de la Măxineni, ctitorie a lui Matei Basarab, a fost aruncată în aer. Biserica fusese folosită ca
depozit de muniţie de trupele ruseşti. Aflaţi în retragere, ruşii au aruncat în aer biserica, pentru ca
muniţia să nu cadă în mâinile inamicului.
Cine sunt militarii căzuţi la Sihleanu? Din ce trupe făceau parte?
Sursele de care dispunem până în acest moment ne îndreptăţesc să presupunem că făceau
parte din Brigada de Infanterie nr. 145 a armatei austro-ungare, aflată sub comanda colonelului
(Oberst) Fiebich Ripke. La rândul ei, K.u.K.145.I.B. făcea parte din Armata Dunării, comandată de
generalul Robert Kosch.
Numele, însemnele militare precum şi prescurtarea K.u.K. de pe monumentul funerar
pledează pentru aceasta. Conform hărţii militare germane, observăm că pe malul drept al Buzăului
este înscrisă Brigada de Infanterie nr. 145 austro-ungară (K.u.K.145.I.B). Dacă suprapunem
această imagine cu cea a poziţionării monumentului de la Sihleanu, vom observa că Brigada de
Infanterie nr. 145 austro-ungară şi monumentul funerar se regăsesc în aceleaşi poziţii. Mai mult
decât atât, observăm pe harta militară germană că pe malul stâng al Buzăului se aflau poziţionate
trupe germane şi bulgare. La Pitulaţi (satul aflat pe malul stâng al Buzăului), la fel ca la Sihleanu,
găsim morminte germane şi bulgare ale celor care făceau parte din trupele staţionate în această
zonă (mormintele se află în cimitirul din curtea bisericii).
Îndreptându-ne ochii la nord de râul Buzău, pe linia Siretului, la Gulianca şi Gârleasca,
observăm că se află pe poziţii trupele germane ale Diviziei 115. Dovada că au dus lupte grele în
această zonă sunt atât istoricul Diviziei 115, cât şi listele de pierderi (Verlustliste) ale aceleiaşi
divizii. Iată destule argumente care să ateste veridicitatea hărţii militare germane.
Brigada de Infanterie nr. 145 austro-ungară a staţionat în aceleaşi poziţii şi după încetarea
luptelor. Regăsim brigada austro-ungară făcând parte din trupele de ocupaţie aflate pe linia
frontului. Dovadă sunt ştampilele de pe documentele Comandaturii locale Skortarul-Nou,
administrată de austro-ungari.
Multora dintre cei căzuţi în luptele din lunca Buzăului nu le vom şti niciodată numele. Însă
o mică parte au avut şansa de a fi amintiţi ca pildă a eroismului lor. Chiar dacă cei zece soldaţi erau
austro-ungari şi luptaseră împotriva României, amintirea lor trebuie păstrată.
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CARTEA DE JOC – OBIECT DE CREAȚIE ARTISTICĂ
Funcționalitate

CRISTINA CHEȘUȚ
Universitatea de Artă și Design, Cluj Napoca
krik3t_me@yahoo.com

Mintea omului, însă, este în aşa măsură făcută încât să categorizeze şi să clasifice
experienţa; multe pachete de cărţi de joc au fost construite în aşa fel încât să fie un dispozitiv de
reprezentare a faptelor/evenimentelor de bază din viaţă, un ajutor al memoriei sau o unealtă de
învăţare, un mijloc de condensare a tot ce se cunoaşte. Subiectul abordat poate fi oricare, absolut
orice, de la botanică la geografie, structuri geometrice, heraldică, cosmologie sau pură ilustraţie,
fără o temă anume.
Formatul unui pachet de cărţi de joc – simbolurile suitelor, numerele şi ierarhia celor
figurative (eng. “court cards”) - serveşte multor alte scopuri înafara celui de joc. Poate fi folosit
pentru a prezice viitorul şi, în cazul cărţilor de Tarot, acestea au devenit aproape o religie.
Aici îşi are originea rolul educativ al cărţilor de joc, aşa cum demonstrează jocurile Quartett şi
Happy Families (Familii Fericite). Un simplu pachet de cărţi de joc standard poate deveni o
importantă sursă de învăţare timpurie, în special pentru că se foloseşte de un limbaj atât de familiar
copiilor, de joc şi joacă, activităţile de bază ale oricărui copil; alături de cărţile de joc standard se
nasc jocuri de absolut orice factură. Un bun exemplu, aşa cum am amintit, este pachetul Happy
Families, cu beneficii educaţionale pentru copiii mici, care vor dezvolta rapid abilităţi de
identificare, numărare, sortare şi îndemânarea de a potrivi/combina.
Inventat în 1851, jocul este unul dintre cele mai celebre -personajele fiind ilustrate de John
Tenniel, mai târziu Sir John, caricaturist-şef la Punch (revista britanică de umor şi satiră, 18412002)-, mai apoi apărând tot mai multe jocuri de familie.
Spiritul ludic îl găsim predominant pe piaţa de cărţi de joc pentru copii, ce abundă în
exemple grăitoare: Păcălici, Norocel, cu tematici inspirate din regnul animal, vegetal şi altele, care
au în egală măsură componenta de divertisment – ca orice joc de cărţi – şi cea educativă,
formativă, de învăţare şi cunoaştere prin joc.
Componenta pronunţat educativă a fost speculată de academicianul Desmarets, care a
inventat în sec. XVII o nouă variantă de joc, pe teme istorice, unde cărţile îi reprezentau pe regii
Franţei, fiecare portret fiind însoţit de scurte date biografice.
Din aceeaşi categorie ludică, de divertisment, fac parte şi cărţile din pachetul
Transformation (1811), un exerciţiu artistic unde fiecare carte prezintă o imagine în care semnul
suitei a fost incorporat în ilustraţie. Primul pachet de asemenea natură a fost publicat în 1804, iar
apoi au apărut numeroase variante pe această temă.

10

Teorii fanteziste, exotice au încercat de-a lungul timpului să explice originea reală şi adevăratele
intenţii ale cărţilor de joc, precum şi simbolismul lor. Cu toate acestea, dovezile timpurii răspund
acestei provocări prin a afirma că jocul de cărţi “nu e nimic mai mult decât un nou tip de joc.”
O altă funcţie a cărţilor de joc este cea documentar-istorică, având în vedere tradiţiile,
elementele caracteristice unor anumite perioade şi portretele personalităţilor istorice pe care le
dezvăluie. Un astfel de exemplu îl constituie artistul Francis Barlow, creatorul cărţilor de joc
Knavery of the Rump (1679), un portret satiric al guvernului lui Oliver Cromwell. Ilustraţiile de pe
cărţi oferă o impresie vizuală rar întâlnită la acea vreme. Se observă nu numai grupurile militare
aflate în conflict, ci şi orăşeni şi săteni îmbrăcaţi în haine tradiţionale, specifice sec. XVII.
Un număr mare de astfel de pachete educaţionale au fost produse şi publicate în sec. XVIIXVIII. Un alt exemplu din aceeaşi categorie este pachetul de cărţi al lui Robert Morden, Cele 52
de Comitate ale Angliei şi Ţării Galilor (1676); cuprinzând o bogăţie de informaţii despre
principalele oraşe, drumuri, dealuri, râuri şi distanţe faţă de Londra, pachetul este considerat
primul pachet de cărţi de joc tip atlas, datorită informaţiei atât de utile compresate în asemenea
dimensiuni reduse. Regele care apare aici este Charles II şi regina este soţia sa, Catherine de
Braganza. Cărţilor tipărite le-au fost aplicate ulterior prin şablon semnele suitelor; unele numere
care identifică o carte au fost din greşeală acoperite de şablon.
Funcţia utilitară a cărţilor de joc este vădită, precum şi cea estetică, atât de diversă. Oricum,
cel mai mare merit al cărţilor de joc rămâne dezvoltarea şi răspândirea artei tipografice.
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EPISCOPUL NICOLAE POPOVICIU AL ORADEI ȘI MOMENTUL EXPULZĂRII SALE
DE CĂTRE HORTHYȘTI

DACIANA ALEXANDRA BULZAN
Universitatea din Oradea
Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Specializarea: Istoria vestului românesc, masterat, an I

Personalitate marcantă în viaţa cultural-religioasă bihoreană, episcopul Nicolae Popoviciu
s-a născut la 29 ianuarie 1903, în comuna Biertan, din comitatul Sibiului.
Cu toate că, ,,avea frumoase perspective pentru continuarea studiilor în centre universitare
de frunte, educaţia şi spiritul moştenit din familie l-au determinat să se înscrie la binecunoscuta
Academie Teologică ,,Andreiană” din Sibiu, alegând să slujească lui Dumnezeu şi Bisericii
româneşti”1 (1923-1927). Îşi continuă apoi studiile teologice, transferându-se cu examen de
diferenţă, la Academia Teologică de la Cernăuţi, care îi conferă titlul de licenţiat în teologie în
1931. Teza de licenţă se intitulează: „Începuturile nestorianismului. Cu specială considerare asupra
anatematismelor Sfântului Chiril”, profesorul său, Vasile Loichiţă, acordându-i nota maximă 2.
Este trimis în străinătate de către mitropolitul Nicolae Bălan, alături de Nicolae Neaga şi
Dumitru Stăniloae, pe o perioadă de patru ani la studii postuniversitare de specializare şi cercetare
ştiinţifică în teologie dogmatică şi filozofie. Astfel în anii 1927-1928 studiază la Facultatea de
Teologie din Atena, apoi la Facultăţile de Filosofie din München (1928-1930), Tübingen, Leipzig
şi Breslau (1930-1932) 3.
Datorită pregătirii teologice temeinice, ucenicul mitropolitului Nicolae Bălan,
Nicolae Popoviciu, în 20 septembrie 1932, este numit profesor de teologie dogmatică şi
apologetică la Academia Teologică din Sibiu, unde rămâne până în momentul în care devine
episcop.
În 1933 viitorul arhiereu, publică la Sibiu lucrarea: „Epicleza euharistică”, rodul
cercetărilor si studiilor sale efectuate înafara graniţelor ţării. Această carte va constitui teza sa de
doctorat, pe care o susţine la Cernăuţi în 1934. ,,Epicleza Euharistică” este apreciată de către
teologi ca fiind ,,cea mai însemnată şi documentată lucrare ortodoxă privitoare la fundamentarea
dogmatică a celui mai sfânt şi mai înălţător moment al Sfintei Liturghii” 4 .
Nicolae Popoviciu şi-a desfăşurat activitatea pastoral-misionară în calitate de episcop al
Oradiei în perioada 1936-1950, păstorind eparhia în anii deosebit de dificili de dinaintea izbucnirii
celei de-a doua mari conflagraţii mondiale, în anii grei, plini de lipsuri, din timpul celui de-al
1

Dorel Octavian Rusu , Episcopul Nicolae Popovici, o jertfă pe altarul Bisericii şi al neamului , în Revista
Teologică, Sibiu , 2006, nr. 2, p. 216
2
Nicolae Neaga, Episcopul martir dr. Nicolae Popovici, în Mitropolia Ardealului, 1990, nr. 6, p. 101
3
Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996 , p. 394
4
Dorel Octavian Rusu, op. cit., p. 118
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doilea război mondial şi nu în mai uşorii ani ce au urmat, începând cu instalarea regimului
comunist. Din cauza acestor împrejurări, episcopul Nicolae Popoviciu a fost împiedicat să ducă la
îndeplinire, în măsura în care şi-ar fi dorit, programul pastoral de desăvârşire a măreţelor planuri
ale ctitorului reînfiinţatei Eparhii a Oradiei: episcopul Roman Ciorogariu.
Activitatea celui mai tânăr ierarh român a fost întreruptă brutal în anul 1940 care a adus
asupra României valul devastator al mutilărilor teritoriale determinate de cel de-al doilea război
mondial şi în mod particular de înţelegerea germano-sovietică. Statul român a fost obligat să
cedeze Uniunii Sovietice Basarabia, iar Germania încurajând pretenţiile ungare şi bulgare a
determinat ajungerea la al doilea Arbitraj de la Viena din 30 august 1940, numit în istoriografia
românească şi Dictatul de la Viena. Arbitrajul de la Viena a avut consecinţe dramatice pentru
românii transilvăneni, deoarece Ardealul de Nord a fost cedat Ungariei. Judeţul Bihor a fost rupt în
două, partea de Nord, delimitată de cursul Crişului Repede, a intrat în componenţa Ungariei,
împreună cu o fâşie de-a lungul drumului Oradea-Salonta până în comuna Ciumeghiu5.
Noua stăpânire maghiară a luat o serie de măsuri antiromâneşti, semănând teroare în rândul
populaţiei prin ameninţări, persecuţii, intimidări, deportări, expulzări, determinând ca o parte din
populaţia românească să se refugieze în România. Astfel de măsuri au fost luate mai ales împotriva
intelectualilor consideraţi a fi cei mai în măsură să realizeze o mişcare de rezistenţă românească
împotriva regimului horthyst. Noul regim, din dorinţa de a aplica politica de deznaţionalizare,
văzând că Biserica Ortodoxă este un focar de cultură şi identitate naţională, a luat măsuri
împotriva sa. Biserica Ortodoxă Română din Oradea şi Bihor, a suferit mari pierderi, iar preoţii au
trecut prin grele încercări 6. În noile condiţii teritoriale eparhia orădeană a fost divizată de linia de
demarcaţie în două, fiind silită să-şi mute sediul la Beiuş, cuprinzând teritoriul rămas în România,
cu 208 parohii şi 175.771 credincioşi 7. La Oradea, Episcopia a rămas reprezentată doar la nivel de
vicariat, instituit prin decizia consistoriului plenar din 31 august 1940 şi se va afla sub îndrumarea
pastorală a episcopului Nicolae Colan al Clujului8. Aceasta va cuprinde teritoriul cedat Ungariei,
având 108 parohii şi 105.512 credincioşi.
Vineri, 4 octombrie 1940, înainte de masă, concomitent în localităţile cele mai importante
din nordul şi estul Transilvaniei, la Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Sighet, Dej, Gherla, Zalău
etc., autorităţile horthyste au început o mare acţiune de expulzare a intelectualităţii româneşti
(jurişti, învăţători, profesori, preoţi, medici, artişti, funcţionari), împreună cu familiile lor. În
câteva zile conform datelor statistice, au fost expulzaţi de către autorităţile horthyste 11 519
intelectuali români, copii, femei, bărbaţi, tineri şi bătrâni 9.
5

Ioan Sorin Cuc, Episcopia Ortodoxă de Oradea (1920-1940), Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2005 p.
409
6
Legea Românească, 2010, nr. 3, p. 44
7
Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Bihor ( în continuare: AN-SJBh ), fond Episcopia Ortodoxă Română
Oradea, dos. 281/1942, f. 3
8
Liviu Borcea, (coord.), Lucia Cornea, Gheorghe Gorun, Jozsef Fodor, Istoria oraşului Oradea, Editura Arca,
Oradea, 2007, p.388
9
Mihai Fătu, Biserica românească din nord – vestul ţării sub ocupaţia horthystă, 1940 – 1944, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1985, p. 113

14

Aflat printre expulzaţii din Oradea, ajuns în România, vlădica Nicolae a relatat la 5
octombrie 1940 într-o declaraţie dată în faţa prim procurorului Ovidiu Vasiliu, despre deznădejdea
şi panica declanşată în rândul grupului de expulzaţi de ameninţările autorităţilor horthyste. Agenţi
civili, însoţiţi de subofiţeri de honvezi, au colindat străzile şi locuinţele românilor, ridicându-i aşa
cum se găseau şi ducându-i la parchet. Aici li s-a luat câte o declaraţie cu datele personale şi apoi
au fost băgaţi la închisoare. Vineri seara, au fost scoşi cu toţii din celule şi împărţiţi, femeile şi
copiii într-o curte, bărbaţii într-o altă curte. Bărbaţii au fost aşezaţi în rânduri de câte patru lângă
un zid, în faţa lor fiind aşezate patru plutoane cu baionetele la armă. La un moment dat, ofiţerul
comandant a dat ordinul: ,,Stânga-mprejur!". Românii s-au întors cu faţa la perete, făcându-şi
ultimele socoteli cu viaţa. Un minut pauză, după care a răsunat un nou ordin: ,, Încărcaţi!". Altă
pauză scurtă, alt ordin: ,, Controlaţi încărcătura!''. Ordinul de încărcare răsună din nou. În acest
moment – arată episcopul - le-am spus preoţilor de lângă mine: ,, Măcar să fi spovedit lumea"...
Nu s-a putut. Eram decis să ies din rânduri şi să dau tuturora o dezlegare sumară şi să rog pe Bunul
Dumnezeu să ne primească şi această jertfă [ ... ]. Dar n-a fost nevoie, căci un nou ordin ne-a întors
din nou cu spatele spre perete. Toate s-au petrecut în mijlocul ţipetelor şi plânsetelor femeilor şi
copiilor din cealaltă curte, care auziseră comenzile ofiţerilor. A urmat un avertisment: la cea mai
mică mişcare soldaţii vor trage. După aceasta, porţile închisorii s-au deschis şi românii, având
femeile şi copiii în frunte, au fost încolonaţi, flancaţi fiind de armata care avea ordin să tragă.
Convoiul s-a îndreptat spre gară. ,,Nici să fi trecut pe sub furcile caudine nu ne-ar fi durut mai
tare" – precizează episcopul, apoi continuă: ,,Am avut însă o mângâiere: populaţia maghiară din
Oradea n-a manifestat împotriva noastră. Sosiţi în gară, expulzaţii au fost scoşi pe peron. Acolo, au
fost strigaţi pe nume şi urcaţi în vagoane de marfă, fiind în acelaşi timp batjocoriţi. Spre exemplu,
episcopul mărturiseşte: ,,în momentul când am fost strigat, pur şi simplu ,,Popovics Miklós", am
răspuns: ,,aici". Mi s-a replicat: ,,mai repede pasul", iar în momentul urcării în vagon, un
funcţionar ungur superior a observat rânjind: ,,P.S. Sa se urcă în vagonul de dormit!...". Urcaţi în
vagoane, uşile au fost închise pe dinafară. Poate chiar plumbuite, cert este că nu le-au putut
deschide. Nici n-au avut voie. Întreaga noapte au stat în întuneric, în picioare, căci n-aveau spaţiu
suficient să se aşeze cu toţii. Copiii şi femeile au fost culcaţi, pe jos, pe scânduri pline de murdării.
Nu le-a fost permis să iasă din vagoane nici pentru satisfacerea nevoilor trupeşti. Întreaga noapte
nu au primit apă sau mâncare. Episcopului Nicolae Popovici, când a cerut voie să coboare din
vagon, locotenentul însoţitor i-a replicat brutal să se înapoieze, ,,căci ordinul e ordin" 10.
Peste două zile, ziarul ,,Drapelul" din Arad dădea o ştire în care scria despre ,,sosirea la
gara Curtici, în dimineaţa zilei de 5 octombrie a unui tren de marfă, care avea 7 vagoane, în care
gemeau nu mai puţin de 283 de intelectuali români expulzaţi. Printre ei se aflau şi femei şi copii. În
fruntea cortegiului sinistru de expulzaţi se găseşte episcopul Orăzii P.S. Sa dr. Nicolae Popovici"11.
Deşi dorinţa episcopului Nicolae Popoviciu a fost de a rămâne alături de credincioşii săi greu
încercaţi, în teritoriul cedat, autorităţile horthyste l-au expulzat.
10

Teroarea horthysto - fascistă în nord – vestul României, septembrie 1940 – octombrie 1944, Editura Politică,
Bucureşti, 1985, p. 113 - 117
11
Mihai Fătu, op. cit., p. 117
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Încă din primele clipe ale rupturii sale, Episcopia a suferit pagube, prin mutarea de la
Oradea la Beiuş a întregului ei mobilier, birouri, arhivă, bibliotecă, tipografie. Academia Teologică
ortodoxă română din Oradea se mută la Caransebeş şi la Timişoara cu întreg corpul profesoral.
Şcoala de cântăreţi bisericeşti se desfiinţează. Societatea ortodoxă a femeilor române îşi sistează
activitatea. Biserica ortodoxă din Ioşia şi parohia Munc devin vacante prin refugierea preoţilor
parohi în România, şi bisericile trec sub grija şi administrarea slujiitorilor ,,Bisericii cu Lună".
Parohia Oradea-Vii neavând încă un locaş de închinare, biserica fiind în construcţie, trece sub
oblăduirea ,,Bisericii cu Lună", iar preotului paroh nu i se mai dă voie să ţină slujba în şcoala unde
o ţinuse până în acest moment. Biserica Spitalului Central se închide deoarece noul director
maghiar al spitalului nu permite să se oficieze slujbe româneşti în această biserică. Astfel că, patru
locaşuri ortodoxe de închinare din Oradea sunt desfiinţate odată cu instalarea regimului horthyst.
În Oradea n-au mai rămas decât două biserici ortodoxe în funcţiune: ,,Biserica cu Lună" şi biserica
ortodoxă din Velenţa12. În cuprinsul eparhiei, o parte din preoţii rămaşi în posturile lor – urmăriţi
de jandarmi, intimidaţi, ameninţaţi cu moartea, deportaţi în închisori şi iarăşi eliberaţi, dar numai
cu condiţia de a părăsi ţara – s-au refugiat în România. Din cei 97 de preoţi care erau la intrarea
armatei ungare în teritoriul cedat, au mai rămas doar 41 13.
Redusă la un simplu vicariat Episcopia Ortodoxă de Oradea, primeşte pe lângă lovituri
spirituale, prin scindarea ei şi lovituri pe plan material. Administraţia civilă care a urmat celei
militare, a dat o serie de legi şi ordonanţe care aplicate Episcopiei, au deposedat-o de proprietăţi.
Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei rămâne un etalon în ceea ce priveşte calităţile sale
de bun întreprinzător. Realizările sale constructive stau şi astăzi drept mărturie a rodnicei sale
activităţi economico-gospodăreşti. Patrimoniul Episcopiei rămas după episcopul Roman
Ciorogariu, antecesorul său, a fost nu doar bine păstrat şi administrat ci şi mult înmulţit. Această
stare materială în progres a Episcopiei şi a Bisericii în general, se datorează spiritului de iniţiativă,
de viziune şi de putere de muncă a episcopului Nicolae, precum şi dragostei sale faţă de instituţiile
eparhiei.
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INFLUENȚE PĂGÂNE ÎN SĂRBĂTOAREA CREȘTINĂ VIDOVDAN14
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Despre păgânismul slav pe teritoriul Serbiei se poate vorbi până în secolul al XII-lea. Acest
fapt se datorează politicii moderate bizantine. Reminescențe păgâne s-au păstrat până în zilele
noastre, cum este de pildă sărbătoarea creștină a sârbilor Vidovdan, care l-a transformat pe zeul
Svetovid (Svantevit)15 în Sfântul Vitus din Sicilia 16, sărbătorit la data de 15 iunie pe stil vechi, 28
iunie pe stil nou.17 Astfel, în aceste vremuri începe istoria sărbătorii sârbilor, Slava. Această
sărbătoare reprezintă familia și stabilește o unitatea a acesteia. După slujba de la biserică,
participanții se întorc acasă unde servesc la masă prăjitura specifică sărbătorii, urmând a aprinde
candela.
Prin această sărbătoare, sârbii celebrează un sfânt comun al familiei al cărui nume apare ca
un nume personal în familie. Anumiți etnologi consideră că în vremurile păgâne ale sârbilor,
această sărbătoare reprezenta celebrarea unui zeu, care era patronul familiei. Se crede că tot atunci,
sârbii adorau o divinitate supremă ca protector al familiei și casei în care locuiesc. Pe parcursul
tranziției de la păgânism către creștinism, această divinitate supremă a fost înlocuită cu un sfânt
creștin. Începutul sărbătorii este asociat cu botezul, când sfântul ales primește numele sărbătorii
Slava. Foarte interesant este faptul că nici vecinii sârbilor, bulgarii și croații, nu au o asemenea
sărbătoare în cultura lor.
Însemnătatea sărbătorii Vidovdanului în arealul slavilor sudici o putem întâlni și în plan
legislativ. În Muntenegru, în Codul prințului muntenegrean Danilo18 din 1855, se explică faptul că
Slava reprezintă „numele de botez” și „memoria strămoșilor botezați”. Botezul ce are loc odată cu
14

Cea mai importantă sărbătoare creștină în Serbia, strâns legată de bătălia de la Câmpia Mierlei din 1389. Această
bătălie cu însemnătate majoră în istoria și cultura sârbilor ar fi avut loc pe data de 15 iunie (stil vechi), când se celebra
Vidovdanul. Istoricii sârbi consideră că bătălia a avut loc în acea zi deoarece atunci era celebrat Dumnezeul sârbilor.
Toți aliații prințului Lazăr (albanezi, valahi, unguri și polonezi) erau astfel nevoiți să i se supună acestuia, făcând din
acel război o luptă „națională” a sărbilor.
15
Svantevit apare ca divinitate supremă în panteonul slavilor baltici dar și la cei de pe râul Elba. Este menționat în
cronica medievală daneză Gesta Danorum, de către Saxo Grammaticus, sub numele de Suantovitus, divinitate
principală la templul de la Arkona (deus deorum). Pe Svantevit îl putem compara cu Apollo din mitologia elenă. La
sârbi și la croați, este cunoscut sub numele de Svetovid.
16
Vitus a fost un tânăr din Sicilia (290-303), ucis în urma persecuțiilor împotriva creștinilor ale împăraților romani
Dioclețian și Maximian. Ulterior, Vitus a fost canonizat de către Biserica Romano-Catolică și cea Ortodoxă.
17
Спасоје Васиљев, Словенска митологија, Арион, Београд, 1986, p.2.
18
Danilo I, prințul Muntenegrului. Anii de domnie ca prinț și episcop (1851-1852), prinț (1852-1860).
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această sărbătoare, unde „victima” este destinată „crucificării” simbolizează de fapt un idol
păgân.19 Prima constituție a Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor s-a numit Constituția
Vidovdanului și a fost aprobată pe 28 iunie 1921. Această constituție a fost boicotată de către
comuniști și social-democrați.
În lucrarea De administrando Imperio a lui Constantin al VII-lea Porfirogenetul (secolul al
X-lea) aflăm că locuitorii Travuniei (latină Terbounia) 20 erau descendenții unor păgâni (sârbi
nebotezați), încă din timpul lui Vlastimir. De asemenea, autorul mai menționează că locuitorii
Paganiei, sunt numiți pagani datorită faptului că nu au acceptat botezul creștin, odată cu sârbii.
Romanii, adică bizantinii, numesc această regiune Arenta. 21 Tot în De administrando Imperio,
împăratul menționează tribul slav al croaților ca fiind „națiune” separată de sârbi, informație ce a
născut o polemică majoră între istoricii sârbi și cei croați, care au folosit lucrarea drept referință de
bază în istoria Croației.22
Din motive propagandistice, cronicarul danez Saxo Grammaticus (1150-1220) afirmă că
Svantevit nu este altul decât Sfântul Vitus: 23
„XIV, 85. Danii, împinşi de aceştia spre Rugia, găsesc în calea lor oraşul Archön, întărit
cu o gardă solidă. Aşadar archonezii, deoarece nu aveau nici forţe pentru a da lupte şi nici nu
vedeau locul suficient pentru a aduna ajutoare, învinşi de nevoie, făgăduind că vor accepta
mântuirea şi vor trece la religia creştină, se predau danilor, reţinând statuia pe care o venerau.
Căci oraşul avea o statuie a sfântului Vitus, vrednică de toată admiraţia. Păstrând-o, locuitorii
cetăţii n-au putut să îndure să părăsească cu totul vechile obiceiuri religioase.
Tot Saxo Grammaticus ne spune că localnicii de la Arkona sacrificau un berbec în cinstea
zeului, urmând a consuma carnea acestuia. 24 Mărețul idol consacrat zeului Svantevit și templul
care îl adăpostea nu puteau rezista însă avalanșei „civilizatoare” a vecinilor germani și danezi care
erau creștinați și care doreau cu orice preț să creștineze triburile slave baltice. Astfel, în 1168,
regele danez Valdemar I distruge templul și idolul de la Arkona, eveniment consemnat de Helmold
din Bosau și Saxo Grammaticus într-un mod aproape asemănător. Alte sanctuare din insula Rugia,
precum și un templu înălțat pe colina de la Riedegost (Rethra) au fost distruse de către misionarii
creștini în secolele XII-XIII.25 După cucerirea cetății din insula Rugia, la inițiativa arhiepiscopului
Absalon, Valdemar anexează Arkona Diocezei din Zealand (1169), devenind tributară Coroanei
Daneze.26
Cultul zeului Svantevit este descris în Chronica Slavorum, a lui Helmold: „Printre
numeroșii zei slavi cel mai important era Zvanthevith zeul pământului rugian, deoarece el este
acela ale cărui oracole sunt cele mai sigure. Alături de el, toți ceilalți îi consideră numai pe
19

Branko Bjelajac, Sveto pismo u Srba, Alfa i Omega, Beograd, 2003, p.22-23.
Trebinije, ținut medieval ce cuprinde estul Herțegovinei și o parte din sudul Dalmației.
21
Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, English translation by R.J.H. Jenkins, Washington, 1967,
p.163-165.
22
Ibidem, p.181.
23
Anca Irina Ionescu, Mitologia slavilor, Editura Lider, București, 2000, p.241-247.
24
Louis Léger, Les anciennes civilisations slaves, Editeur PAYOT, Paris, 1921, p.83.
25
Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, Editurile Univers Enciclopedic și Științifică, 1999, p.494.
26
Saga Book of The Viking Society, Vol.III, London, 1913-1914, p.120.
20

19

jumătate zei. De aceea, în semn de deosebită cinstire, au obiceiul să-i jertfească în fiecare an un
om, creștin, pe care îl desemnează sorții. Din toate țările slave se trimit jertfe pentru a fi oferite lui
Zvanthevith. Slavii nutresc o uimitoare venerație pentru zeul lor, căci ei nu admit cu ușurință să se
jure pe el, nici nu suferă ca demnitatea templului său să fie întinată, nici chiar în timpul
expedițiilor dușmanilor.”27 După relatările propagandistice ale preotului Helmold, zeii de la
Arkona se bucurau în mod deosebit de sângele creștin vărsat. Numele lui Svantevit, în forma
Svanteviz este menționat și în Knýtlinga saga (Historia Knytidarum),28 într-o relatare mai pe scurt
a distrugerii idolilor de la templul din Arkona. 29
După creștinarea slavilor, societățile acestora vor căpăta un caracter asemănător tuturor
societăților medievale creștine, dar vechile tradiții și obiceiuri păgâne vor supraviețui până în zilele
noastre. Aceste tradiții religioase sunt prezente în concepțiile despre demoni, vampiri, zâne sau
vârcolaci. Credința fanatică în idoli va fi înlocuită de credința în icoane, la fel și jurămintele.
Divinitățile primordiale ale slavilor vor fi înlocuite cu sfinți si proroci din iudeo-creștinism. Astfel,
Perun va deveni Sfântul Ilie, Veles Sfântul Vlasie sau Nicolae, iar Svantevit va fi Sfântul Vitus.
Asimilarea rapidă a cultului vechiului zeu de către Sfântul Vitus a fost posibilă în mod
special datorită etimologiei: la slavii din Europa Centrala și la cei sudici, Vitus era cunoscut sub
numele de Sveti Vid (Sfântul Vid), iar acest lucru a favorizat apropierea etimologică de SvetovidSvantevit. Numai în Croația, sfântului îi sunt dedicate aproximativ 123 de biserici. Pasărea zeului
Svantevit era cocoșul, fiind și simbolul zorilor de ziuă, ce vestește începutul zilei. La slavi, cocoșul
era reprezentat în culori vii, de unde și numele rușilor pentru focul ce arde cu flacără vie „cocoșul
cel frumos” sau „cocoșul cel roșu”. În icoanele vechi ale Sfântului Vitus este reprezentat și
cocoșul.30
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Sfântul Vitus (Cronica de la Nuremberg, 1493)
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Martirajul sfinților Vitus, Modestus și Crescentia (manuscris de secol XIV)
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INTERVIU CU CLAUDIA MOSCOVICI: MIȘCAREA POST-ROMANTICĂ

DIANA EVANTIA BARCĂ

Diana Evantia Barcă: În mediile artistice - mai ales dacă ne gândim la artele plastice - se
vorbeşte de roluri contemporane ale artei, care trece de la funția ei decorativă la una militantă. De
fapt, artiştii decorativi sunt chiar priviţi cu destulă aroganță de cei care se ocupă în acest moment
de problematicile omenirii - de regulă neajunsurile societăţii de consum, iar în estul Europei comunismul. Propui şi o schimbare a acestui trend? Care este filosofia acestei schimbări şi cum
crezi că va fi luată, în cele din urmă, în serios. Ar putea fi privită ca o naivitate şi să rămână într-o
zonă marginală.
Claudia Moscovici: Cred că în ceea ce priveşte arta post-modernistă, mişcarea „militantă”
anti-estetică a devenit deja învechită. De când Duchamp a plasat un pișoar în 1915 la prezentarea
de artă de la New York, am văzut multă artă distructivă. De fapt, a fost un trend dominant atât în
muzeele de artă contemporană, cât şi în critica de artă. Estetic şi filosofic, mişcarea postmodernistă a fost cel mai bine definită de filosoful şi criticul de artă Arthur Danto în cartea sa
După Sfârşitul Artei. Întâmplător, ca şi filosof, Danto apără arta post-modernistă, dar ca şi critic
pentru „The Nation” el este cel mai nuanţat apreciator al tuturor tradiţiilor din istoria artei din câţi
am citit. În orice caz, acum că arta militantă politic este asociată prea mult cu marxismul şi că
mişcarea anti-estetică în arta contemporană - cu precădere în post-modernism - îmbătrâneşte,
trebuie să ne deschidem minţile unei pluralităţi a tradiţiilor și talentelor artistice. Nici o mişcare
artistică nu există într-un aspirator cultural; fiecare împrumută ceva din tradiţiile trecute şi de
asemenea inovează. Post-romantismul este mişcarea artistică căreia i-am pus temeliile în 2002
alături de sculptorul mexican Leonardo Pereznieto, care împrumută din neoclasicism, romantism şi
art nouveau. Arta post-romantică se străduieşte să tonifice arta contemporană şi să aducă înapoi
valori verosimile, frumuseţe, senzualitate şi pasiune, pe care publicul încă le apreciază astăzi. Poţi
vedea exemple ale acestei arte pe website-ul nostru: http://postromanticism.com. Timp de cinci ani
am lucrat să dezvolt estetică post-romantică şi am recrutat zeci de artişti internaţionali de succes în
cadrul mişcării. De asemenea, în 2007 am publicat o carte intitulată Romantism şi Postromantism
(Lexington Books, 2007) care elaborează tradiţia post-romantică în literatură şi artă. Eu sper că
această carte să fie lansată şi în România. Scriitorul şi criticul literar Dumitru Radu Popa o traduce
în prezent.
Diana Evantia Barcă: Ce înseamnă exact post-romantismul? Îmi poţi da exemple de felul
în care s-ar puea aplica în literatură, film, arte plastice etc?
Claudia Moscovici: Am conceput post-romantismul ca un antidot pentru post-modernism
în domeniul artelor vizuale şi plastice. De asemenea, am publicat o colecţie de poezii de dragoste
post-romantice, intitulată The Painful Poignancy of Desire (2007), cum estetică post-romantică
poate fi uşor aplicată şi în aceast domeniu. În timpul lansării cărţii Între Două Lumi, criticul literar
Alex Ştefănescu a ridicat o importantă întrebare: de ce POST-romantism şi nu NEO-romantism?
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Până la urmă mişcarea este pornită ca o reînnoire a tradiţiei romantice în artă, nu ca înlocuitor. Eu
cred că termenul POST este necesar deoarece am vrut să marchez două lucruri cu privire la această
nouă mişcare artistică: a) simetria sa faţă de mişcarea post-modernistă şi faptul că este o alternativă
a ei în scena artistică contemporană şi b) faptul că este foarte revigorantă şi inovativă, folsind de
fapt unele tehnici post-moderniste şi media (inclusiv parodia), NU o mişcare artistică retrogradă
care încearcă să copieze sau să recreeze neo-clasicismul sau romantismul. Mi-a fost teamă că
termenul neo-romantism ar sugera că încercăm să readucem tradiţia romantică, ceea ce este fals.
Noi încercăm sau arătăm că unele aspecte ale mişcării inspiră arta noastră azi.
Diana Evantia Barcă: Dacă este vorba despre a readuce în artă ceea ce s-ar putea descrie
ca dulcegării sau bucolisme, oare psihologia contemporană mai este dispusă la acest pas înapoi?
Claudia Moscovici: Post-romantismul este un pas înapoi pentru ca arta să facă doi paşi
înainte, ca în vals. De fapt, toate mişcările artistice sunt – după cum spunea şi criticul literar rus
Mikhail Bakthin – „cronotopice”, nu pur cronologice. Mişcările artistice sunt învăţate ca fiind
secvenţe cronologice, dar de fapt fiecare mişcare împrumută din tradiţiile trecute. Deci întrebarea
relevantă pentru artişti devine: din care tradiţie trecută ne vom inspira pentru a crea ceva relevant
şi nou pentru astăzi, pentru generaţia noastră, pentru publicul nostru? Artiştii post-romantici, care
sunt artişti de succes din toată lumea, inclusiv din Statele Unite, Franţa, Belgia, Elveţia, Mexic,
Brazilia, Australia, România, Ungaria etc – aleg să împrumute teme artistice şi motive din neoclasicism şi romantism. Dar succesul lor internaţional atestă faptul că ei sunt destul de inovatori să
facă această artă curentă pentru galerii, alţi artişti şi pentru publicul din ziua de azi.
Diana Evantia Barcă: Prin ce este contemporan post-romantismul, care sunt criticile care
ţi s-au adus până acum şi care sunt laudele? Care este publicul cel mai sensibil la noul concept?
Este dublată ideea acestui concept de ideea de a deschide un orizont mai larg artei? Adică să nu
mai rămână în zona iniţiaţilor, ci să migreze spre masă? Cât de profund poate să spere să ajungă un
curent artistic în asemenea condiţii?
Claudia Moscovici: Ca şi fondatoarea mişcării, eu sunt principalul critic care a scris despre
post-romantism ca mişcare estetică. Dar cartea mea Romantism şi Postromantism, a fost primită
foarte bine de critici şi jurnalele literare. Mai mult, fiecare artist post-romantic are succes pe plan
internaţional în termeni de expoziţii şi a primit laude critice cu privire la creaţia sa individuală.
Post-romantismul ca şi mişcare artistică colectivă prinde în Statele Unite, din moment ce galeriile
încorporează revizuirile mele asupra artiştilor post-romantici.
Diana Evantia Barcă: Pregăteşti lansarea acestui concept în România. Spune-ne tot ce
trebuie să ştim despre cartea care urmează să apară. Plus istoria acestui concept, începând de la
lansarea lui la New York şi echipa care a contribuit la definirea lui. Ce anume aţi făcut, sub cupola
acestui nou concept, până acum?
Claudia Moscovici: De la început, în 2002, am conceput mişcarea post-romantică ca
mişcare internaţională (şi filosofie estetică). Această mişcare include artişti din toată lumea şi
expoziţiile noastre au avut loc de asemenea în toată lumea, inclusiv la expoziţia colectivă din 2004
la Biennale di Firenze. Până acum mişcarea s-a limitat la artele vizuale şi plastice (lăsând la o parte
poeziile mele de dragoste), dar pot să o văd cum se întinde în alte domenii artistice, cum ar fi
muzica, dansul, filmul şi literatura. De fapt, eu sper că se va întinde în domenii care depăşesc aria
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mea de pregătire specializată (care este în lumea literaturii şi a filosofiei estetice), pe parcursul
dezvoltării mişcării. Eu sunt în mod deosebit încântată de ideea aducerii post-romantismului în ţara
mea natală, România. Am atât de multe legături atât emoţionale cât şi culturale față de poporul
român. O dată cu lansarea primului meu roman, Velvet Totalitarianism, recent publicat şi tradus de
editura Curtea Veche sub numele Între Două Lumi, eu sper să lansez şi cartea Romantism şi
Postromantism în multimedia, ce include artă, muzică şi dans. Deşi până acum post-romantismul a
fost în mod primar o mişcare în artele vizuale şi plastice, poate fi uşor adaptată în dans şi muzică şi
prezentată într-un mod care arată aspectul său senzual. Post-romantismul este cu adevărat „arta
pasiunii”, cum spune şi site-ul nostru postromanticism.com, deci sper ca până şi scepticii şi cinicii
să-şi dea voie să fie seduşi în preaiubita mea țară natală, România.
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KUTNA HORA – PUNTEA DINTRE VIAȚĂ ȘI MOARTE

OANA CĂTĂNOIU
Universitatea din Craiova
onix_cata@yahoo.com

Pentru mulţi dintre noi, moartea e un subiect tabu care ne sperie şi ne fascinează
totodată. Nimeni nu s-ar gândi că trecerea în nefiinţă poate fi o sursă de inspiraţie pentru
unii. Catedrala de oase din Cehia stă mărturie a faptului că moartea trebuie privită ca pe
ceva natural, de care nu trebuie să ne temem.
Intrarea în biserica mănăstirii Sedlec, situată la marginea oraşului Kutna Hora, se face
printr-un mic cimitir, păzit de un înger sculptat în piatră. Nu e un loc părăsit, cum sunt majoritatea
cimitirelor, ci e plin de turişti pentru că, în spatele crucilor se află poate cea mai măreaţa opera de
arta: Catedrala de Oase.
Peste patruzeci de mii de oase sunt aranjate, încă de la intrare pentru a decora şi a forma
mobilierul încăperii. Prima întrebare care îţi vine în minte e de unde vin atâtea oase, cine sunt
oamenii care acum decorează biserica, api te întrebi cine a avut ideea acestei construcţii, cine a
pus-o în practică. Ghidul de la intrare îţi stă la dispoziţie pentru a te lămuri. Însă adevărata poveste
a fiecărui om care a contribuit, cu trupul său la acestă operă de artă,n-o vom afla probabil
niciodată.
În 1278, un călugăr care făcuse un pelerinaj în Ţara Sfântă şi urcase pâna la Golgota, a adus
de acolo pâmânt sfânt, pe care l-a împrăştiat în cimitirul Sedlec. Astfel au ajuns nobilii si enoriaşii
din acele timpuri să-şi dorească să fie înmormântaţi acolo, cu gândul că pâmântul acela le va uşura
calea spre Rai. În anul 1318 se adunaseră deja 30 de mii de corpuri, îngropate în acest loc, iar în
1511 s-a hotărât să se construiască un osuar, ca urmare a supraaglomerării. La acest număr
impresionant de morţi a contribuit şi Buba Neagră, şi Războiul Husit. Povestea spune că, un
călugăr aproape orb, a fost primul care a aranjat osuarul.
În jurul anului 1710 capela a fost reconstruită, în stil baroc ceh, de către Jan Santini Aichel,
iar în 1870, Frantisek Rint, un sculptor în lemn a fost angajat să aranjeze osemintele celor care se
odhineau acolo. Rezultatul a fost o capodoperă. Cele patru colţuri ale capelei sunt delimitate de
patru clopote, realizate din oase umane, în mijloc stă agăţat un candelabru imens alcătuit tot din
oseminte, iar tavanul e conturat de cranii umane. Moblierul capelei si emblema familiei
Schwarzenberg, dar şi semnătura artistului sunt realizate tot din oasele celor care şi-au dorit să fie
îngropaţi în pământ din Ţara Sfântă. Biserica mănăstirii Sedlec a fost înscrisă pe lista patrimoniului
cultural UNESCO.
Odata ieşit din catedrala de oase nu ai un sentiment de spaimă, ci mai degrabă de reevaluare
a propriei vieţi. Inscripţia din capelă: Ce ai fost tu, am fost şi eu şi ce sunt eu,vei fi şi tu, te învaţă
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să acorzi mai multă atenţie valorilor sufleteşti decât celor materiale. Dacă doriţi să vă îmbogaţiţi
spiritual şi cultural, atunci excursia în Kutna Hora e cea mai bune alegere!
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NARCISISMUL DIN MEDIA

TEODORA ȘOOȘ
Universitatea de Artă și Design, Cluj Napoca
teobobeo@yahoo.com

“Această îmbrățișare necontenită a propriei nostre tehnologii ne aruncă, la fel ca pe Narcis, întro stare de toropeală și inconștiență în fața acestor imagini ale noastre.” (Marshall McLuhan)
Convențiile scenografiei, teatrului, filmului, fotografiei, concentrează atenția asupra formei
umane. Proporțiile, spațiul, poveștile, sunt majoritar antropomorfe. Curiozitatea și dorința de a
privi se întrepătrund cu fascinația în asemănare și recunoaștere (identificare): fața umană, corpul
uman, relația dintre forma umană și ceea ce o înconjoară, prezența vizibilă a persoanei in lume.
Jacques Lacan a descris momentul când un copil își recunoaște propria imagine reflectată în
oglindă, drept fiind crucial pentru constituirea ego-ului. Câteva aspecte ale acestei analize sunt
relevante aici. „Faza oglindirii” are loc într-un moment când ambițiile fizice ale copilului depășesc
capacitatea lui motorie, drept rezultat fiind recunoașterea de sine cu bucurie prin faptul că el iși
percepe imaginea reflectată drept fiind mult mai completă, decât experimentează in propriul corp.
Recunoașterea este astfel insoțită de eronata-recunoaștere: imaginea recunoascută drept superioară,
proiectează acest corp în afara lui drept un ego ideal, subiectul înstrăinat care, reîncorporeaza
inconștient un ego ideal, pregătește calea pentru identificarea cu ceilalti pe viitor. Acest moment al
oglindirii predateaza limbajul în procesul de creștere al copilului. Inventarea fotografiei și a
cinematografului satisface nevoia primordială pentru încântarea în a privi, dar duce mai departe,
extrapolând scoptofilia în aspectul ei narcisist; există circumstanțe în care însuși privitul este o
sursă de plăcere, așa cum, există plăcere în a fi privit. Imaginile creeaza identificare cu audiența.
Simțim o oarecare legătura cu persoana sau persoanele din imagine, ne vedem reflectați în ele.
Identificarea este probabil cea mai puternică asociere pe care o facem cu proprietățile iconice ale
imaginilor. Prin identificarea cu altcineva, transformăm consecințele observate ale acțiunilor
acestuia/acesteia in lecții pentru propria viata. Ajungem astfel să recunoaștem (sau nu) că suntem
manipulați de ceea ce ni se oferă vizual; cercetările recunosc faptul că impactul vizual are cea mai
mare influență asupra creierului, de trei ori mai mare decât impactul celorlalte senzații.
Roland Prince a introdus în artele vizuale conceptul de "refotografie". Deși Prince este un
fel de martor pasiv, totuși acesta controlează aparatul de fotografiat, astfel încât să poată manipula
imagnile în propria manieră. În acest sens, el iși insușeste autoritatea asupra propriei identități în
lumea depersonalizata a mass mediei, iar reinstaurarea personala este centrul operei sale.
Amenințarea disipării si depersonalizării în cultura de masă este evidentă, și la fel este și soluția
propusă de Prince: "Consider că audiența a fost dintotdeauna autorul operei unui artist. Ceea ce
este diferit ACUM, este că artistul poate deveni autorul operei altcuiva." Prince caută un traseu în
autenticitatea individuală prin cultura media mai degrabă decât împotriva acesteia. La începutul
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anilor '80 se impune un curent în care artiștii fac referire la microcosmosul alienarii individuale in
cultura de masă. Rezultatul așa-zisului "narcisism media" este că publicul devine din ce in ce mai
dramatic înstrăinat de sine și de sistem, deoarece media ne face să ne simțim bine pentru că ne
simțim rău. Felul în care ne lăsăm influențați de realitatea înconjurătoare, și ne lăsăm manipulați de
o “realitate” creată de altii lasa amprente adânci asupa subconștientului.
În plină epocă a proliferării imaginii - prin video-clipuri, postere, fotografii, internet,
sistemul valorilor estetice se schimbă în funcţie de unghiul privirii. Într-unul dintre grafittiurie sale,
Keith Haring reprezintă un braț ieșind dintr-un ecran ce inșfacă de gât o persoană mică si
neajutororată, implicând cruditatea cu care televiziunea manipulează spectatorii nepregătiți. Într-un
catalog al operelor artistului, Barry Bliderman s-a referit la această manipulare în masă numind-o
"anestezia mass-mediei", continuând: "aceasta începe să pară pe atât moștenită pe cât indusă din
punct de vedere cultural - acestea fiind condițiile care ne caracterizează așa-zisa era postmoderna"
Consumerismul prealabil postmodernismului a rezultat într-o uniformizare a claselor
sociale, oricine își permite în casă un aparat digital, un computer, un televizor, conectați cu toții
printr-o pânză ca de paianjen (web) invizibilă. După cum zicea Andy Warhol cu câteva decenii în
urmă: “Poți privi la televizor o reclamă la Coca-Cola, și vei avea certitudinea că președintele bea
Cola, Liz Taylor bea Cola, și gândește-te, și tu poți bea Cola. O Coca-Cola este aceeași Cola, nici o
sumă de bani nu-ți poate procura o Coca-Cola de o calitate superioară”.
Anii de criză mondială au rezultat firesc în dezvoltarea postmodernă; arta se confruntă cu
dezechilibrele unei lumi "globalizante", însă care este din ce în ce mai înstrăinată, alimentând
astfel căutarile identitare. Noutatea erei postmoderne constă în expansiunea manipulativă a
vizualului prin dezvoltarea atâtor medii de reprezentare, infiltrate acum în actele vieții cotidiene.
Această infiltrare din creierele și afectele noastre are efecte subliminale de durată, probabil cel
mai evident dintre ele fiind alienarea mai sus menționată - atât înstrăinarea unora față de ceilalți,
cât și a noastră față de noi inșine. Artiștii obișnuiți cu mediul "pânzei", învață să se desfășoare în
afara ei, și găsesc soluția unei alte "pânze". Această pânză însă poate deveni capcană, acea "pânză"
("WEB"), sau "plasă" (NET) cu care aparent suntem cu toții conectați în lumea virtuală. Pierderea
identitatii, confuzia dintre asemănător și diferit impun posibilitatea aproprierii tututor identităților.
"Sunt sigur că voi privi în oglindă și nu voi vedea nimic. Oamenii nu vor înceta să mă numească o
oglindă. Iar dacă o oglindă se reflectă într-o altă oglindă, ce va gasi ea în ea?" (Andy Warhol citat
de Melchior, p. 267)
Dintre toate fețele cu care ne întâlnim, propria noastră imagine este cea pe care o
cunoaștem cel mai puțin. Psihologii contemporani evidențiază natura în perpetuă schimbare a
imaginii de sine; studiile lor le-au permis să măsoare gradul de imprecizie pe care subiecții adulți
normali îl pot avea cu privire la cunoașterea propriei imagini - și asta în ciuda unor mari cantități
informaționale, prin fotografie sau filme video, care le stau la dispoziție. Memorarea auto-imaginii
rămâne vagă si incompletă, amenințată de emoții și supusă către tot felul de patologii. Chiar înainte
de a fi supusă oricărei disturbări, imaginea oglindită rezistă tuturor aproprierilor și menține un
oarecare statut neobișnuit. "Ceea ce vreau, pe scurt", a spus Roland Barthes, scriind despre
fotografii, "este că imaginea mea (mobilă) răzbită printre mii de fotografii în schimbare,
transformată de situație sau de vârstă, să coincidă întotdeauna cu "sinele" meu (profund); însă din
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contră, "sinele meu" nu coincide niciodată cu imaginea mea; pentru ca imaginea este cea care este
grea, fără mișcare, încăpățânată (motiv pentru care este susținută de societate), iar "sinele meu"
care este ușor, împărțit, dispersat" (Roland Barthes - Camera Lucida)
Seria de filme Black Mirror, regizată de Charlie Brooker in 2011, evidențiază neiertător
aspecte infricoșatoare ale erei tehnologice in care trăim, și ce efecte poate avea aceasta, alături de
manipularea media. Primul episod al seriei, Imnul Național, un thriller politic, este un experiment
oripilant în care răpitorul Prințesei Susannah cere primului-ministru, Michael Callow (personaje
fictive) să facă sex cu o scroafă în direct pe postul național de televiziune, post care a avut audiență
maximă în momentul tramisiei. Declarația rapitorului a fost aceea de a evidenția dorința oamenilor
pentru scandal, acesta eliberând prințesa pe străzile Londrei cu jumătate de ora înainte de a începe
transmisiunea, sigur fiind că nimeni nu se va afla pe străzi, cum de altfel s-a ți înâmplat, deoarece
așteptau cu toții cu sufletul la gură transmisia în direct. Este tulburător să observi nu numai
reacțiile amuzate ale actorilor din film, dar și ale celora care te înconjoară în sală privind la ecran.
Momentul care ar trebui marcat de un dezgust amar, paradoxal îi împinge compulsiv pe privitori să
se amuze copios… moment pe care Charlie Brooker, cu o inteligență cinică l-a studiat îndelung, și
pot spune că l-a regizat.
Cel de-al doilea episod al seriei Black Mirror, Merite de 15 Milioane, este o satiră care
evidențiază interesul pentru divertismentul de calitate îndoielnică, și modul în care ne înrobește
devenind marionetele sistemului, un liber arbitru frustrat și neîmplinit, riscând să devenim niște
roboți conduși să alegem doar ceea ce ni se oferă. Folosindu-se de elemente și efecte sciencefiction, Brooker reușește să ne trezească la o realitate crudă, în care dacă reușim să nu ne lăsăm
influențați, conștientizăm consecințele nocive ale spectacolului pe care noi inșine îl dezvoltăm in
jurul nostru.
Cel de-al treilea episod Întreaga ta Istorie tratează o problematică asupra căreia aproape cu
toții am reflectat si epifanizat, într-o sufocantă atmosferă Truman Showiana, și anume aceea a
chip-ului implantat… inevitabilul chip pe care cu toții intr-un guilty pleasure ni-l dorim, însă
privind acest episod al seriei Black Mirror ajungem la concluzia că ceea ce nu cunoaștem, nu ne
poate răni.
Ajungem sa ne punem inevitabila întrebare dacă prin cunoașterea și însușirea noilor
tehnologii ne adaptăm, sau ne conformăm? Așa cum bine a prevăzut Jean Baudrillard, lumea este
redusă astăzi la propriul ei simulacru.
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Un femios instinct lucrează-n orice-artist
ce între om şi zeu nu poate osebi,
şi-ntreaga viaţă şi-o petrece-n a bobi;
săgeţi egide nu-l abat, e fripturist,
şi-ntotdeauna-şi va găsi un alibi
de Cale de-l întrebi... e-un vrednic fetişist;
indiferent că e în cor sau e solist,
îngenunchează-n faţa-oricui spre a şerbi,
deşi pe-aproape nu e nici un Odiseu.
Chiar de-s ateu, cu mine ţine Dumnezeu,
ar fi deviza unui creator profund,
ce-organic destinat e-acestui joc secund,
nici atheist, antitheist, dar nici theist,
rebotezat pe-un alt Sinai ca prostheist.
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Conţinutul specific şi caracterul predominant al religiei geto-dacilor constitue vreme
îndelungată, şi continuă să rămână încă, unul dintre cele mai pasionante subiecte de discuţii şi
prilej de aprige controverse ştiinţifice, în cadrul mai larg al preocupărilor îndreptate spre o cât mai
bună cunoaştere a istoriei şi civilizaţiei dacice.
Obiceiurile şi practicile funerare reprezintă, în general, o proiecţie a credinţelor şi
mentalităţilor oamenilor despre “lume de dincolo”. În funcţie de aceste “scenarii” ale comunităţilor
umane vechi privind postexistenţa pământeană se stabilesc ritul funerar (incinerarea, înhumarea,
expunerea sau aruncarea cadavrului), cât şi ritualurile (locul depunerii, forma gropii, inventarul,
ofrandela, ceremoniile etc.). Uneori riturile şi ritualurile funerare pot depinde şi de vârsta, poziţia
socială, sexul, împrejurările în care a decedat defunctul sau de afecţiunea cu totul deosebită faţă de
acesta31.
Primele ştiri legate de credinţele geto-dacilor le datorăm istoricului Herodot, care într-un
pasaj din Istorii vorbeşte despre zeităţile geto-dacilor: Zalmoxis şi Gebeleizis 32.
Vasile Pârvan a analizat temeinic religia geto-dacilor33, stabilindu-i anumite trăsături
absolut specifice. C. Daicoviciu a stabilit politeismul religiei strămoşilor noştri34, caracteristică
atestată şi într-o serie de izvoare antice. Astfel, atât Vergiliu cât şi Ovidiu menţionau că atât geţii
cât şi dacii se închinau unui singur zeu războinic, similar lui Marte. După interpretări noi,
Zalmoxis este un zeu chtonian, iar Gebeleizis, zeu uranian 35.
Prin rit funerar se înţelege modul de tratare a cadavrului, defunctului. Ritul este, în general,
expresia concretă a unei atitudini religioase prin care omul îşi defineşte concepţia despre zei şi
,,lumea de dincolo’’, ca şi năzuinţa de a se integra într-o anume ordine spirituală. Un rit este, prin
esenţă, repetativ.
Noţiune de ritual funerar desemnează ansamblul acţiunilor ce au loc de la decesul
defunctului până la depunerea lui în mormânt: oficierea serviciilor sacre, jocurile şi ospăţul
funerar, forma şi construcţia mormântului, cantitatea, varietatea şi modul de depunere a
inventarului funerar şi a ofrandelor. Riturile funerare includ un ,,scenariu’’, menit să respingă
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forţele malefice şi să le atragă pe cele benefice pentru a asigura decedatului cel mai bun ,,confort’’
în ,,lumea de dincolo’’, fiind o încercare de depăşire a condiţiei evidente a decedatului. Deci,
riturile şi ritualurile funerare reprezintă o sumă de norme precise, de acte intenţionate privind
modul de tratare a decedatului.
Cercetarea arheologică a permis stabilirea faptului că dacii preferau ca rit de înmormântare
incineraţia. Dovezi materiale în acest sens au fost obţinute prin cercetarea marilor necropole datate
în secolul al VI-lea, de la Bârseşti, în sudul Moldovei şi Ferigile în Oltenia. În Hallstatt-ul târziu,
practicarea ritului incineraţiei de către autohtoni reiese clar mai ales în urma comparării acestora
cu necropolele sau cimitirele izolate în care se regăseşte ca rit cel al înhumaţiei, acestea din urmă
fiind atribuite doar populaţilor alogene, şi anume sciţilor din centrul Transilvaniei şi illyrilor din
sudul Banatului36. De asemenea în necropola plană de la Cernavodă datată din a doua jumătate a
secolului al V-lea, dovedeşte folosirea ritului de către geţii dobrogeni 37, la Murighiol incineraţia e
aproape generalizată38, iar la Zimnicea mormintele de înhumaţie din secolele VI – V î.Hr. sunt
înlocuite în veacul al IV-lea cu morminte de incineraţie 39. Cert este că ritul incineraţiei predomină
net în epoca târzie de dezvoltare a geto-dacilor (sec. III – I î.Hr.), înhumaşia întâlnindu-se rareori şi
numai la copii, în special la copii sub vârsta de 7 ani 40.
Inexplicabilă este însă diferenţa între modul de incinerare a morţilor astfel se renunţă la
aşa-zisele ,,cuptoare de ars morţi’’ sau ,,morminte cuptor’’ descoperite la Zimnicea şi Poieneşti 41.
D. Protase grupează mormintele de incineraţie în două categorii: morminte în cazul cărora arderea
s-a făcut pe loc şi morminte care sunt caracterizate de arderea efectuată în locuri speciale
,,ustrinum’’42. Mormintele din prima categorie sunt de obicei tumulare, fiind descoperite într-un
număr deosebit de mic în comparaţie cu cele ce aparţin celei de-a doua categorii, ele reprezentând
mormintele unor oameni de vază ai comunităţii respective 43, lucru exemplificat prin mormântul
dela Popeşti44.
Mormintele din a doua categorie cunosc o mai mare varietate de tipuri dată şi de numărul
ridicat al acestora. Astfel cu excepţia tumulilor de la Zimnicea 45, care sunt mai vechi şi a căror
cameră mortuară subterană cu coridor de acces ne face să ne gândim mai de grabă la traci decât la
geţi, mormintele din a doua categorie sunt întotdeauna de formă plană şi reprezintă, în accepţiunea
tuturor cercetătorilor tipul obişnuit al geto-dacilor din etapa Latene III, IV. În ciuda acestei
aparențe unităţi, şi în cadrul celei de-a doua categorii apar diferenţe, astfel resturile funerare sunt
fie în urnă, fie deirect pe sol. Atât în cazul mormintelor în urnă, cât şi în cazul celor fără un
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asemenea recipient funerar, gropile pot fi simple sau în formă de butoi, asemenea morminte fiind
descoperite la Poiana în judeţul Gorj, la Bradu în judeţul Bacău, la Radovanu în judeţul Ilfov 46.
Nu se poate preciza dacă diversele variente ale mormintelor reflectă sau nu anumite
concepţii despre viaţa de după moarte. Mai clar pare obiectul de a duce anumite jertfe cu prilejul
înmormântării, de a aşeza în groapă obiecte de care decedatul ar putea avea nevoie în viaţa de
apoi47. Herodot spune că tracii, după ce jelesc mortul îl expun timp de 3 zile, apoi jertfesc diferite
animale în cinstea lui şi fac un mare banchet funerar, dupa ce în prealabil îngroapă mortul.
Ceremonialul se încheie cu întreceri sportive dotate cu premii preţioase, dar acest ceremonial este
doar pentru cei bogaţi, mulţimea săracă neavând asemenea ritualuri funerare complexe 48.
În ceea ce îi priveşte pe daci, unele obiceiuri, precum cel al banchetuli funerar însoţit de
spargerea rituală a vaselor folosite la ceremonial, se ăntâlnesc dar nu există dovezi sigure cu
privire la jocurile şi întrecerile ce urmau înmormântările 49. Totuşi, o descoperire de la Murghiol
din 1954, pare să indice existenţa unor rituri speciale legate de cultul morţilor50. Astfel, între două
şiruri de morminte, s-a descoperit o groapă ce conţine o cupă grecească cu picior, decorată în
interior cu 4 palmete, 7 amforete elenistice cu gâtul înalt şi cu torţile lipsite de ştampilă, o oală
bombată decorată cu un brâu alveolr. S-a considerat că datorită acestor vase toate întregi sau
întregibile, precum şi absenţei resturilor funerare împrejurul şi în interiorul gropii aceasta este o
groapă de ofandă şi nu una funerară.
Depunerea inventarului şi a ofrandelor are o dublă semnificaţie: pe de o parte, de a sigura
confortul defunctului, în lumea de dincolo, şi pe de altă parte, de a nu-I maid a acestuia motive să
se reîntoarcă în mijlocul celor vii. Uneori toate bunurile defunctului sunt arse, aruncate sau donate
pentru a-l dezrădăcina total din lumea celor vii 51.
În ciuda numărului mic de descoperiri de înmormântări în tumuli, totuşi, importanţa lor nu
poate fi pusă la îndoială. La Ferigile 52 sunt cercetaţi un număr de 149 de tumuli cu manta de piatră
şi au fost descoperite peste 1570 de vase. În secolul al IV-lea se vor mai menţine încă tumuli cu
manta de piatră, pentru ca mai apoi să fie utilizată o necropolă plană. La Enisala, spre deosebire de
Ferigile, se menţin încă tumuli cu ringuri de piatră, în paralel cu o necropolă plană. În necropla de
la Enisala, 95% dintre morminte sunt de incineraţie şi doar 5% de înhumaţie, acestea din urmă
fiind întâlnite în cadrula şezărilor şi nu în cadrul necropolei propriu-zise53.
Începând cu secolul I î.Hr., mormintele tumulare aparţin numai unor războinici care au
deţinut o importantă poziţie socială. Unele dintre acestea aveau un bogat inventar, justificându-şi
denumirea de ,,morminte princiare’’. Mormintele tumulare sunt în marea lor majoritate de
incineraţie, fie cu arderea pe loc, fie în altă parte la un ustrinum la care se adugă mormintele de
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înhumaţie. În rîndul mormintelor tumulare de înhumaţie de înscrie cel de la Agigiol, judeţul
Tulcea, datînd de la mijlocul sec. IV î.Hr. şi fiind descoperit întâmplător în anul 1931. El avea un
coridor de acces – dromos – şi 3 încăperi, două încăperi funerare şi una rezervată cailor. În camera
principală a fost îngropat un bărbat, iar în cea secundară o femeie, fiind însoţită de un bogat
inventar funerar. Alte asemenea morminte au fost descoperite la Zimnicea datând din sec. IV
î.Hr.54, Brăiliţa datând din secolele IV – III î.Hr., Peretu, datând din sec IV î.Hr. Inventarul funerar
al acestor morminte este constituit din coifuri, cercei de aur, vârfuri de lance, pumnale din fier,
ceramică55. Bogăţia acestor morminte demonstrează atât bunăstarea materială a elitei getice, cât şi
caracterul ei înfloritor.
Printre mormintele tumulare princiare de incineraţie cu ardere pe loc se înscriu cele de la
Cugir datând din sec. I î.Hr., Poiana datând din sec. I î.Hr.56, în Muntenia la Popeşti- Novaci şi
Piscu Crăsani57. Inventarul funerar al acestor morminte este formet din cuţite şi pumnale din fier,
fragmente de sabie, monede dacice, fragmente de cămăşi de zale, mărgele de sticlă, fructiere,
ceramică de diferite forme.
Rar au fost descoperite cimitire de înhumaţie plane, ca acela de la Chişcani, sau birituale,
cum a fost cazul celor descoperite la Andolina. 58
Ritul de înmormântare al geto-dacilor trebuie studiat în concordanţă cu religia lor. Dacă în
epoca anterioară Latene-ului geto-dac s-a folosit atât incineraţia cât şi înhumaţia, în a doua epocă a
fierului, incineraţia aproape s-a generalizat în detrimentul celuilalt mod de înmormântare,
întrebuinţat din ce în ce mai rar 59. Incineraţia a fost pentru prima dată analizată, la noi în ţară, de
către Vasile Pârvan. Problema înmormâtării la geto-daci a fost succint analizată şi în tratatul de
istorie a României60.
Lucrări de sinteză asupra riturilor de înmormântare la geto-daci care a dus la date
interesante bazate pe descoperiri arheologice vechi şi recente, au fost realizate de D Protase; el a
stabilit şi sintetizat tipurile de înmormântare şi a ajuns la concluzia că mormintele de incineraţie la
geto-daci, cele mai numeroase de altfel, sunt plane sau tumulare. Incinerarea se făce ape loc sau la
un ustrinum61.
Preponderente numeric sunt mormintele plane, cu arderea morţilor la un ustrinum,
comparativ cu cele a căror incinerare s-a realizat pe loc. În ambele situaţii resturile cinerare au fost
strânse în urne speciale sau depuse direct într-o groapă de formă rectangulară, cilindrică sau
butoi62.
În general cu prilejul înmormântării, în groapa respectivă se depuneau lângă vasele cu
mâncare şi diferite obiecte, folositoare celui înmormântat în viaţa de apoi. În funcţie de bogăţia şi
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varietatea obiectelor de inventar găsite în morminte, pot fi observate diferenţierile sociale din
răndul societăţii geto-dacilor.
Paralel cu ritul de incineraţie geto-daci au folosit în anumite ocazii şi înhumaţia. În această
situaţie cel înmormântat era era depus direct pe pământ, întins pe spate, cu braţele de-a lungul
corpului şi picioarele îndoite din genunchi, căzute lateral.Uneori pe lângă schelet s-a mai aflat un
inventar alcătuit din ceramică obiecte de podoabă şi ofrande 63.
Cu privire la înmormântare, în textul părintelui istoriei citim: ,,Iată cum se fac
înmormântările oamenilor bogaţi. Expun timp de trei zile cadavrul; apoi jertfesc tot felul de
animale, şi după un mare ospăţ, înainte de care îl jelesc pe mort, îl înmormântează pe cel răposat,
fie arzându-l, fie îngropându-l. Ei ridică apoi o movilă şi statornicesc felurite întreceri la care
răsplăţile cele mai însemnate se dau luptelor în doi. Aşa se fac înmormântările tracilor 64. Aduc
jertfe şi benchetuiesc ca şi cum mortul se va reîntoarce.
Unii cred că sufletele celor care mor se vor întoarce pe pământ, iar alţii socotes că deşi nu
se vor mai întoarce, ele totuşi nu se sting şi merg în locuri mai fericite; alţii cred că sufletele mor
negreşit. De aceea la unii sunt deplânse naşterile şi jeliţi noi-născuţii, iar înmormântările sunt
prilej de sărbătoare”.
Alte manifestări ale vieţii spirituale
În ultimele decenii specialişti au descoperit şi alte dovezi ale unor manifestări ale vieţi
religioase ale dacilor, comparabile cu ceea ce se ştie despre fenomene similare ale altor civilizaţii
contemporane lor: vetre rituale, gropi de cult, incinte şi locuri sacre cu sacrificii şi depuneri de
ofrande. Între acestea se disting sacrificiile de oameni şi animale.
Analiza independentă şi combinatorie a izvoarelor scrise şi a descoperirilor arheologice
atestă faptul că geto-daci efectuau sacrificii umane în următoarele situaţii: a) în beneficial unei
divinităţi – Zalmoxis şi un zeu al războiului, b) la moartea regilor şi aristrocraţilor era ucisă soţia,
poate şi unii servitori, c) la fondarea unor construcţii – 8 copii sub locuinţe, deşi uni au putut fii
înhumaţi aici unei morţi premature, d) sacrificarea copiilor pentru motive greu de precizat, e)
uciderea rituală a prizonieriilor (16 schelete într-o groapă la Berea), f) sacrificii pentru obţinerea de
cranii (Columna lui Traian, plus descoperiri arheologice). Dovezile arheologice sunt oferite, în
special de descoperirea în 35 de situri de oseminte umane de la peste 200 de indivizi în context
nefunerare – aşezări, gropi izolate, incinte sacre. Înhumare rituală a unor animale este în afară de
orice îndoială, fiind dovedită atât de contexte arheologice – depunerea în locuinţe, ăn gropi special
amenajate, în/sau printre morminte. Trebuie precizat că sacrificile şi înhumările rituale de oameni
şi animale coexistă la geto-daci pe tot parcursul secolelor V î.Hr. – I d. Hr.65
Sacrificiile umane la geto-daci sunt atestate în texte literare antice refeitoare la soţie ori
soţii sacrificate la moartea soţului, fie la mesagerul trimis la Zalmoxis. Pe lângă acestease cunoscşi
late sacrificii umane, evident cu rosturi de cult, fără ca tâlcul lor să poată fi repede desluşit.
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Asemenea scrificii ne sunt atestate începând încă din epoca bronzului. La Sălacea ca şi la Pişcolt sau descoperit cranii umane îngropate separat. Un astfel de craniu s-a găsit şi în aşezarea de la
Derşida, într-o groapă îngustă, al cărui diametru nu măsoară decât 0,28 m, însă craniul (aparţinând
unui adult) s-a păstrat bine66. Rostul unor asemenea sacrificii umane este greu de desluşit. Foarte
probabil însă că erau legate de anumite practici de cult. Şi alte decoperiri arheologice conduc la
ipoteza sacrificării în scopuri rituale 67. Astfel se pot enumera cele de la Cetăţeni (jud. Argeş), la
Bucureşti – Tei, Dămăroaia, de la Poiana, Chirnogi ori Căţelu Nou.
Cărui divinităţi le-au fost închinate aceste jertfe practicate începând cu epoca bronzului şi
până în secolul III d.Hr. şi care a fost ritualul nu pot fi precizate cu destulă siguranţă pe baza
descoperirilor de până acum.
Sacrificiile umane aduse zeităţilor nu sunt proprii ori specifice geto-dacilor68. Ele se
întâlnesc la numeroase alte popoare antice cum sunt de exemplu greco-romanii, germanii, celţii sau
tracii, la care aceste practici în scop ritual – religios ne sunt atestate de izvoarele literare sau de
descoperiri arheologice.69
Faptul că în cultul zamolxian ce se referă la Marele Zeu se practicau sacrificii umane
(trimiterea periodică a unui mesager) ar putea oferii indici cu privire măcar la o parte dintre
sacrificiile umane, dacă nu în totalitatea lor 70. Rolul esenţial al solului trimis la Zalmoxis este acela
de a face posibilă comunicarea unui mesaj şi de a reactualiza legăturile dintr geţi şi zeul lor.
Majoritatea sistemelor religioase păstrează nostalgia unui paradis originar, în care distincţia între
umanitate şi divinitate nu există. Firea umană duce la pierderea legăturilor directe cu divinitatea,
care nu pot fi reluate decât prin trimiterea periodică a unui mesager sau prin rugăciune. Interesante
sunt concepţiile relatate de autorii antici despre moarte în lume geto-dacică.
Despre geţi Herodot ne spune, în legătură cu subiectul nostru, decât că geţii nu mor şi că
acela care dispare din lumea noastră se duce la daimonul Zalmoxis71. În schimb, vorbind despre
trausi, tracii care locuiau în Munţi Rodopi, ne spune că: rudele stau în jurul nou-născutului şi plâng
nenorocirile ce va trebui să le îndure nou-născutul, o dată ce a venit pe lume. Sunt pomenite atunci
toate suferinţele oamenilor. Când moare cineva, trausii îl îngroapă glumind şi bucurându-se. Cu
acest prilej ei amintesc nenorocirile de care scapă omul şi arată cât este el de fericit în toate
privinţele72.
În istoria fiecărui popor cele două momente fundamentale ale vieţii au generat obiceiuri şi
datini, parte integrantă din fenomenele complexe care este spiritualitatea. Omul a fost din
totdeauna obsedat de spectrul morţii 73.
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Din izvoarele literare aflăm că nici femeile nu au o fire slabă; ele doreau de multe ori să fie
omorâte deasupra cadavrelor bărbaţiilor şi să fie îngropate alături. Un bărbat are mai multe femei,
şi, pentru a reuşi acest lucru (îngroparea alături de bărbat) ea trebuie să dobândească această cinste,
dând o luptă în faţa acelora care trebuie să hotărască acesta. Cinstea se acordă aceleia care are
moravuri şi conduite mai bune; iar cea care câştigă în această întrecere esta în culmea fericirii.
Celelalte jelesc şi îşi arată dejnădejdea prin plânsete foarte puternice 74.
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Introducere
Cum orice dialog al lui Platon sfârşeşte într-o aporie, eseul de faţă se va apleca asupra
aceleia pe care filosoful grec o atinge în Hippias Minor. De la început se cuvine să precizez că nu
am pretenţia unei interpretări originale, care să aducă ceva radical nou în privinţa unei distincţii cu
care s-au preocupat milenii la rând gânditorii. Se subînţelege, e vorba de distincţia dintre adevăr şi
fals (aletheia - pseudos) pe fundalul unei probleme a cunoaşterii, care în cele din urmă ţine de
sufletul uman. Accentul cel mai bizar pe care-l aduce în discuţie Platon este că minciuna (falsul),
departe de a fi un act involuntar, săvârşit de un ignorant, este un gest trădând o competenţă anume.
Minciuna nu e o scăpare, o vorbă neîntemeiată, aruncată din capriciu sau într-un moment de
neglijenţă, ci are drept condiţie iniţială dorinţa de a induce în eroare. De exemplu, în pictură,
afirmaţii false nu poate face decât un pictor, şi nu un diletant căruia abia i-au trecut pe sub ochi
câteva tablouri. La fel, explicaţii falacioase cu privire la boli nu pot fi date de veleitari cu aere de
terapeuţi, ci de medici cu pregătire profundă. Tot astfel, în politică, demagogia nu poate fi decât un
exerciţiu al celor care cunosc dedesubturile şi culisele relaţiilor de putere. Pe scurt, minciuna este
un privilegiu cuvenit celor pricepuţi, o prerogativă de care nu pot face uz decât cei calificaţi într-un
domeniu sau altul.
Să recunoaştem, situaţia nu poate să nu stârnească nedumerirea: deşi minciuna este un act
reprobabil, de el nu sunt capabili decât oamenii aleşi. Prin urmare, falsul este un atribut al elitei, un
apanaj al aristocraţiei (potrivit etimologiei greceşti, care ne spune că aristos înseamnă cel mai bun,
şi pe deplin în acord cu concluziile dialogului platonic). Plebea nu e în stare să producă minciuna,
neputincioasă şi ignorantă cum e, dimpotrivă, ea poate fi doar o voctimă a disimulării. Se vede clar
că Platon, fie şi într-o formă indirectă, face apologia omului superior, al iniţiatului, care numai el
are putinţa ca, ştiind bine un domeniu, să-l poată deforma în chipul miunciunii. Pe de altă parte,
drept observaţie dinspre platonism în genere, omul cu adevărat bun îşi înfrânează totuşi înclinaţia
de a minţi, la el imboldul falsificării rămânând în stadiul de potenţă. Să ne oprim atenţia la
exemplul dat anterior, al pictorului talentat, a cărui înzestrare plastică îi dă putinţa de a face
aprecieri false asupra unui tablou, chiar dacă în sinea lui ştie că adevărul e altul. De exemplu, un
critic plastic nu are voie să se pronunţe asupra unei picturi decât dacă, mai înainte a trecut el însuşi
prin ucenicia paletei de culori şi a pensulei. Cazul acesta e cu adevărat paradoxal dacă îl gândim în
termeni actuali. Mă gândesc la faptul că astăzi majoritatea criticilor plastici, deşi au o pregătire
teoretică în domeniu, nu au fost ei înşişi pictori. Ceea ce relevă faptul că nici o competenţă de
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ordin practic nu este transferabilă la un nivel teoretic. Acelaşi lucru este valabil în cazul criticilor
literari, care se pronunţă asupra unor genuri de creaţie în care ei înşişi nu excelează. Întrebarea de
principiu care se ridică este: cum poţi să te pronunţi asupra unui lucru pe care tu însuţi nu-l poţi
face? Cum să judeci un roman când tu însuşi nu poti scrie? Cum poţi aprecia o pictură pe care tu
însuşi n-o poţi picta? Întorcându-ne la Platon, aceste două cazuri de competenţă teoretică – criticul
literar şi criticul plastic – sunt forme de impostură, de vreme ce nici unul nu stăpâneşte practic
domeniul pe care îl judecă. Şi atunci chiar dacă verdictele lor sunt false, potrivit logicii lui Platon,
ei nu spun minciuni, pentru că nu sunt calificaţi cu adevărat în literatură, respectiv pictură.
Minciuni despre literatură sau pictură nu pot spune decât scriitorii, respectiv pictorii. Prin urmare,
rămânând în logica lui Platon, criticii plastici sau literari ar trebui excomunicaţi, luându-li-se
dreptul de a se pronunţa în privinţa unor creaţii de care ei nu sunt capabili. Ei sunt nişte veleitari cu
pretenţii autoritare, de la care nu putem aştepta nici măcar minciuni, ci doar aprecieri nefondate.
Schema aceasta este valabilă în cazul oricărui judecător, care dă sentinţe în marginea unei activităţi
de care nu e capabil: criticul muzical, comentatorul politic, comentatorul sportiv etc.
Fireşte, un asemenea mod de gândire ar întâmpina astăzi o ostilitate făţişă din partea celor
vizaţi. Dar pentru că facem filosofie şi nu ideologie, problema merită să fie pusă. Lumea
comentatorilor de orice fel este o lume a dublei minciuni: mai întâi, din cauza incompetenţei care îi
îndeamnă pe diletanţi să facă judecăţi de valoare asupra lucrurilor pe care nu le ştiu, motiv pentru
care, chiar dacă vor să mintă sau să spună adevărul, ei nu sunt în stare s-o facă; în al doilea rând,
din cauză că duc lipsă de voinţa de a ajunge la adevăr. Intenţia lor nu e minciuna sau adevărul, ci
comentariul privit ca scop în sine. Cum ne poate ajuta Platon să rezolvăm această aporie? Pentru
asta trebuie să ne întoarcem la dialogul Hippias Minor şi să-i urmărim distincţiile conceptuale.
Politropia ca dublă capacitate
Tensiunea deosebit de fecundă a dialogului, cred, este jocul dintre polytropos şi pseudos –
confruntare ce implică în cele din urmă concluzia scandaloasă conform căreia sinceritatea şi
falsitatea se regăsesc într-un singur om.75 Cei doi termeni sunt puşi laolaltă în vorbirea lui Hippias,
care îl consideră pe Odiseu politropic (într-un sens rău), admiţând apoi că asta nu înseamnă ceva
mai mult decât faptul că este fals. Or, insistând pe aspectul negativ al cuvântului, se pierde din
vedere tocmai esenţialul – şi anume faptul că polytropos are şi o dimensiune pozitivă – în sensul
unei capacităţi (dynamis). De altfel, tot ce încearcă Socrate să facă pornind de la asumpţia dată de
Hippias, este să scoată la iveală şi aspectul pozitiv (bun) al vocabulei, demers care se soldează cu
obţinerea unui termen ambivalent. Sugestia lui Weiss este că “though it contains the word tropos,
polytropos is itself not a tropos-term but rather a dynamis-term; it does not signify a person’s
typical behaviour but rather an ability or capacity to behave in a certain way.” 76 Ce înseamnă asta?
Ca primă sugestie, la care vom reveni pe parcurs, tropos ar însemna, în viziunea exegetului
un comportament efectiv (actual), pe când dynamis – o capacitate (potenţă). Deşi textul nu este pe
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deplin explicit în legătură cu respectiva distincţie, există o sugestie de care ne putem servi:
tensiunea între vorbirea lui Hippias şi Socrate prin faptul că cel din urmă se află în dificultate şi nu
înţelege ce vrea să spună Hippias prin sugestia că Odiseu este polytropos.77 Abia în momentul
când acesta aruncă un termen presupus sinonim, Socrate exclamă: “Acum înţeleg ce vrei să
spui!”78 şi anume – că omul versatil (cu multe feţe sau – cu mulţi tropoi79, întors în mai multe
direcţii) este mincinos (fals). Or, dificultatea lui Socrate de a surprinde interpretarea pe care i-o dă
interlocutorul termenului survine din faptul că între alethes şi polytropos (citit într-un sens pozitiv,
aşa cum, se pare, îl înţelege Socrate) nu apare o contradicţie.
Constantin Noica remarcă faptul că la Homer conceptul nu are o conotaţie peiorativă, fiind
inclus, alături de antitheos (deopotrivă unui zeu) şi polymetis (prea înţelept, prea iscusit) în rândul
atributelor odiseice.80 (Am putea admite că aici îşi are originea ezitarea socratică de a vedea în
polytropos contrapoziţia lui alethes sau haplous.81) Cu alte cuvinte, în timp ce Hippias accentuează
semnificaţia peiorativă a termenului (după Weiss, dar şi alţi exegeţi la care referă acesta în eseul
său, ar exista două modalităţi de a traduce polytropos în engleză: wily şi resourceful82) – adică
determinaţia de viclean (wily), Socrate interpretează cuvântul drept plin de resurse, de posibilităţi.
Anume la bogăţia posibilităţilor poate referi, într-o anumită viziune, această “întoarcere în
mai multe direcţii” gândită prin noţiunea de polytropos. Conform lui Socrate, multipla abilitate
reprezintă condiţia necesară pentru a rosti un ne-adevăr, iar în cele din urmă vocabula devine nu
doar un atribut specific pentru Odiseu, ci şi pentru Ahile: cei doi se aseamănă, iar principiul
asemănării lor este, într-un cuvânt tocmai abilitatea (dynamis).83 Aceasta trebuie înţeleasă aici
drept pricepere într-un sens larg, cunoaştere, înţelepciune, pricepere tehnică căci numai cel
priceput şi înţelept, cel care deţine excelenţa într-un domeniu poate minţi cu adevărat. Cei doi cad
de acord asupra faptului că “mincinoşii sunt capabili, inteligenţi, conştienţi şi pricepuţi la treaba lor
de mincinoşi”84, dar asta înseamnă că, în principiu, întotdeauna au la îndemână eventualitatea
adevărului, acesta rămânând însă ascuns atunci când fac uz de minciună (întrucât ei îl cunosc în
sinea lor, însă aleg să dea la iveală doar partea contrară). Bunătatea mincinoşilor vine tocmai din
dotarea pe care o au, în contrast cu inaptitudinea celor ce nu pot face asta (să rostească afirmaţii
false în mod intenţionat; un alt paradox al dialogului). Pe de altă parte, dacă insistăm asupra
detaliilor, omul care minte, neavând el însuşi o a doua posibilitate dată de cunoaştere – adevărul –
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nu minte cu adevărat. Orizontul lui este închis şi falsitatea nu i se poate imputa – nu ţine de
alegerea sau intenţia lui. Din această privinţă, polytropicul, aşa cum l-am conturat până acum, are o
deschidere către libertate, pe când cel care se află în carenţă de adevăr (cel căruia îi lipseşte
competenţa), este captivul unui orizont deficitar. Ceea ce este valoros în constatările socratice
relevă un gând surprins cu precizie: “existenţa capacităţii de rău în omul bun întăreşte definiţia lui
de om bun, situând-o în planul libertăţii, aşa cum, la nivel tehnic, competenţa binelui o include pe
cea a răului.”85
Dacă există un om în competenţa căruia intră faptul de a minţi asupra unui calcul, acesta nu
va fi nimeni altul decât acela care se pricepe cel mai bine la socotit, acelaşi lucru este valabil
pentru stăpânirea geometriei, pentru astronomie – în primă instanţă în orice ştiinţă (episteme). Dar
nu numai atât – sfera meşteşugurilor (techne) şi a înţelepciunii practice (phronesis) se supune
aceluiaşi canon.86
Prin urmare, dubla conotaţie a lui polytropos, este aceea că numai fiind în posesiune de
phronesis, episteme sau techne omului i se deschide si putinţa de a minţi şi aceea de a spune
adevărul – aceştia fiind cei doi tropoi, cele două direcţii în care se poate mişca sufletul uman –
alethes sau pseudes. În acest sens polytropos nu trimite direct la fals, ci este, dimpotrivă şi în egală
măsură conjucţia adevărului şi a minciunii – termenul, înţeles în această manieră ne aruncă direct
în miezul dialogului – şi anume, definiţia sufletului ca o forţă cognitivă în faţa căreia se deschid
două orizonturi – adevărul şi falsul. Observaţia se susţine şi în interpretarea lui Gabriel Liiceanu şi
Petru Creţia, care admit că “faţă de punctul de plecare al lui Hippias: versatil = mincinos (în sens
depreciativ), ne aflăm acum în faţa reabilitării tuturor celor care sunt dotaţi tocmai cu polytropia
(în esenţă o dytropie) de a se mişca liber în sfera dublei capacităţi.” 87
Dacă totuşi politropia este semnul acestei divalenţe în orizontul capacităţii, de unde apare
dificultatea din finalul dialogului, care îl pune în încurcătură pe Socrate? Dacă citim rezultatul
convorbirii în cheia lui dynamis, descoperim o schimbare radicală de perspectivă: “though it reads:
The truthful and the false are the same, it means: The man skilled at speaking truthfully and the
man skilled at speaking falsely are the same man; the paradox vanishes.”88 Am putea admite că
disjuncţia dintre sfera realului şi cea a posibilului a fost doar intuită prin asumarea faptului că
numai cel priceput poate minţi, intuiţie care a fost abandonată într-o etapă germinală. Totuşi, s-ar
putea ca din contra, accentuarea concluziei în forma ei absurdă să implice un element surpinzătoar,
atrăgând atenţia asupra problemei într-o manieră efectivă şi încă – actuală.
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Cei doi tropoi şi dimensiunea morală a intenţiei
Dacă polytropia n-ar fi citită dinspre dynamis, atunci omul nu ar avea privilegiul de a alege
între a enunţa adevărul pe de o parte şi a spune minciuni pe de altă parte. A da la iveală fie
aletheia, fie pseudes este o alegere şi prin urmare – o posibilitate înainte de a deveni actualitate.
Că numai cei înţelepţi sunt în stare să mintă este o observaţie platonică de mare semnificaţie, faptul
bizar fiind că ideea nu a fost dusă până la capăt, accentuând tocmai acest a fi în stare, care nu este
totuna cu a realiza efectiv o anumită acţiune. Spre exemplu, pentru a ilustra ideea într-un cadru
mai puţin problematic, un om poate fi în stare să cânte, şi totuşi să n-o facă, poate fi în stare să
scrie sau să picteze – şi totuşi, să nu-şi exercite potenţialul. Dar putem admite că Socrate îşi pune
problema pornind de la un fapt constatat în viaţa cotidiană, sursă neîntreruptă de nedumerire: cum
se face că oamenii pricepuţi şi înţelepţi pe care îi are în jur se folosesc de abilităţile lor pentru a
minţi (spre exemplu, se ştie că în timpul filosofului grec, sofiştii erau renumiţi pentru erorile de
raţionament de care făceau uz pentru a se îmbogăţi etc.)? Cum se împacă înţelepciunea (şi odată cu
ea exigenţa morală) cu falsitatea intenţionată?
Acesta este locul în care în raza libertăţii dată de dubla direcţionare a polytropiei implică
problema intenţiei. La 371 c discuţia se focalizează în jurul acestei chestiuni cu ecou în sfera
morală. De la cunoaştere, într-un sens vast, care implică atât priceperea meşteşugărească (techne)
şi cea teoretică (episteme) accentul cade pe dimensiunea morală a lui phronesis, înţelepciunea
practică. Ahile minte fără voie, Odiseu o face în mod premeditat, iar cel mai bun (ameinon) este
cel ce minte cu bună ştiinţă. “Aş dori tare mult, Hippias, spune Socrate, să cercetăm mai amănunţit
problema aceasta: sunt mai buni cei ce fac răul în mod voit sau cei care fac răul fără voia lor?” 89
Termenul grecesc pentru “fără voie” sau “fără a avea habar” este akon, iar “intenţia” este
exprimată prin hekon, sau, într-o traducere mai exactă – “cu bună ştiinţă”.90 Noica admite că
“Acest akon în aseamnă ca participiu, în limba greacă, două lucruri: şi cel ce refuză, ce nu
consimte, şi cel ce e constrâns să făptuiască fără voie, în limbile moderne “involuntar” cu greu
poate însemna “refuzând să vrei”; totuşi “lipsa de voinţă” ar trebui să însemne aceste două
lucruri.”91 Or, importantă aici pare a fi conotaţia epistemică pe care o au cuvintele: omul ignorant
minte “fără a avea habar”, ceea ce înseamnă că este lipsit de cunoaştere în acest sens. Celălalt –
hekon, este conştient şi abil. Limba română nu păstrează în “voinţă” sau “intenţie” aceleaşi nuanţe,
motiv pentru care, citind textul în lipsa unei incursiuni în cheia lexicului originar, pierdem
conexiunile dintre episteme, techne sau phronesis cu decizia morală care implică, aşa cum este
dezvăluit, un element cognitiv esenţial.
Urmărind cursul dialogului (373 d – 376 a) participăm la o interogare gradată de la
unelte, la sufletul uman, în finalul căreia se relevă că sufletul drept (bun) este acela care face rău
intenţionat – tot ce s-a stabilit în privinţa uneltelor (carma, arcul, lira) sau a calităţilor (constituţia
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corpului, ascuţimea văzului) şi priceperilor (alergatul etc.) se aplică, în cele din urmă şi sferei
morale. “Transferul cognitiv, tehnic şi instrumental la axiologic” 92 apare drept înşelător în viziunea
lui Liiceanu, atunci când se apleacă asupra acestei secţiuni. Într-adevăr, supoziţia că a fi bun întrun domeniu (unde agathos are conotaţia de priceput, ştiutor) este păstrată şi în sfera eticului, ceea
ce este surprinzător, însă în dialog nu există propriu-zis această separare precisă între domenii –
perechea akon-hekon stând mărturie pentru acest fapt, aşa cum am menţionat mai sus. Suntem
aruncaţi într-o aporie dramatică din punct de vedere platonic, căci în logica socratică din Hippias
Minor, perfidul va fi considerat ameinon şi într-un sens moral, tocmai în virtutea înzestrării
cognitive mai bune. Dar există şi un temei: “Sufletul mai capabil şi mai învăţat, fiind mai bun, este
în stare, mai mult decât decât celălalt, să facă, în orice acţiune, lucruri rele şi bune”, 93 spune
Socrate. Se întrevede, deja în această operă timpurie, omogenitatea moralităţii şi a cunoaşterii (în
termeni moderni).94
Vedem de aici că dreptatea (dyke) apare drept capacitatea sufletului de a rămâne în adevăr
(aletheia) într-un orizont liber (deci politropic – în care ni se oferă posibilitatea unei alegeri dintre
adevăr şi minciună). Dar, înţeleasă astfel, dyke exclude din start falsul ca opţiune, şi prin urmare –
cele două contrarii nu se întâlnesc efectiv în sufletul uman. Uimirea survine din faptul că, deşi
sufletul înzestrat cu dyke ar trebui să fie prin excelenţă alethes, arătând schesis-ul celor două
noţiuni, lucrurile stau altfel în realitate.
Concluzii
Perplexitatea lui Socrate din finalul dialogului nu pare lipsită de fundal chiar şi pentru
cititorul contemporan, deşi moralitatea şi capacităţile tehnice sau teoretice sunt pentru noi strict
separate, iar eventualitatea unui discurs fals venit din parte unui erudit este la ordinea zilei. De
fiecare dată când întâleşte un asemenea fenomen, adică o excelenţă a cunoaşterii cuplată în mod
surprinzător cu falsitatea, omul modern se poate îngrozi şi spune asemeni lui Hippias că este
“cumplit”, dovadă că to deinotaton-ul grecesc, drept “lucrul cel mai straniu, nefamiliarul şi
cumpliţenia supreme”95 încă aparţin inerent omului, ca fiinţă ce se mişcă între adevăr şi fals,
întrucât, chiar şi acum “nu poate fi definit, pentru că însuşi condiţia lui rămâne de neînţeles.” 96 Cu
alte cuvinte, ceea ce este autentic în dialog, starea de uimire a omului faţă de sine însuşi, dincolo
de expedientele prin care se desfiinţează aporiile (cel puţin, cele două mijloace amintite în acest
eseu: distinţia actual – virtual, citirea dialogului dinspre dynamis), rămâne o problemă care se
poate discuta cu un dramatism comparabil gândirii originare, greceşti.
Relevant este faptul că minciuna nu este doar un fals, aşa cum apare prin termenul de
pseudos, ci, drept contrar al adevărului, al lui aletheia, aceasta este şi ascundere (se poate ajunge la
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cuplul aletheia – lethe, prin faptul că Socrate foloseşte termenul de lanthano, atunci când se referă
la înşelarea lui Ulise de către Ahile, iar din lanthano provine lethe – aletheia fiind forma-i
privativă97). În această privinţă, nu numai enunţarea unui fals este imputabilă, ci şi omiterea
adevărului per se. Aceasta este cu atât mai sugestivă cu cât face mai inteligibilă sincronia planului
epistemic (sau al priceperii de orice fel) cu planul etic: actul ce trădează depravarea morală este
tocmai acela prin care restricţioneazi accesul la cunoaştere a unui alt suflet. Or, participând la
degradarea altuia din această privinţă, cu alte cuvinte, diminuându-i bunătatea (căci un suflet
cunoscător este mai bun (deci mai drept)), devii, în consecinţă, motorul unui mai mare rău. Iată de
ce, orice impostor în orizontul cunoaşterii, dacă revenim la exemplele de excelenţă teoretică şi
practică date în introducere, reprezintă în acelaşi timp un flagel al falsităţii şi al coruperii în relaţie
cu adevărul. Aletheia, camuflată prin recurs la opusul ei (lethe sau pseudos) este, practic,
compromisă, căci adevărul nu poate pătrunde în lume decât prin mijlocirea omului.
Tot ce mai poate fi spus în marginea aporiei din final (aceea că acelaşi om este şi sincer şi
mincinos) este că, în definitiv, aceasta nu ţine de eşecul lui Socrate în a distinge virtualul de actual,
ci, mai curând, în modul cel mai dramatic - de constituţia şi deinos-ul omului ca fiinţă. Totuşi, dacă
un înţelept (în toate cele trei sensuri: episteme, techne, phronesis) este capabil de minciună, aceasta
este mărturia faptului că n-a ajuns încă la aletheia şi deci la dyke, ci este încă pe cale înspre ele,
dacă nu cumva, făcând apel la disimulare este pasibil de regres.
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