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PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001

~ Anul IV - Nr. 12 - Decembrie 2005 ~ Spiritul SpiriÕtilor
AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Din partea AsociaÛiei...

Cu ocazia s|rb|torilor de iarn| ur|m tuturor colegilor mai

mari Õi mai mici, elevilor Õi profesorilor de la “Spiru” LA

MULÚI ANI! 

Anul 2006 s| v| aduc| numai bucurii, succese Õi mult|
s|n|tate!

.

    vxvxvxvxvxvxv

Propuneri pentru anul 2006...

CâÛiva dintre colegi, absolvenÛi ‘66, de la BucureÕti, s-au

constituit într-un grup de iniÛiativ| pentru demararea unui

proiect.

Vlad V|leanu ne explic| despre ce este vorba:

“Proiectul const| în lansarea unui volum despre promoÛia
Spiru Haret '66, editat de Doamna Profesoar| Filofteia

Stoian pe baza contribuÛiilor noastre. Prin generalizare,

"promotia '66" înseamn| toÛi colegii care au bacalaureat

în 1966, colegi care au trecut, împreuna cu noi, pe la

Spiru' indiferent de durata, anul venirii sau anul plec|rii.

Volumul se vrea o culegere de poveÕti, editate de Doamna

Stoian, despre fiecare dintre noi, despre drumul fiec|ruia

în viaÛ|, cu urm|torul mesaj principal: Am fost formaÛi
(as zice forjaÛi), ca personalitate uman|, social| Õi
profesional|, al|turi de familie Õi de împrejur|rile

particulare prin care am trecut, de TRECEREA

NOASTRA PE LA SPIRU'; am plecat în '66 fiecare

aiurea, ne-am urmat drumul în viaÛ|, dar SPIRITUL

SPIRISTILOR ne aduce înapoi, ne uneÕte în aceast|
comunitate cu totul special| a c|rei coerenÛ| afectiva este

subiect de - cel puÛin - nedumerire. Cum se poate aÕa
ceva?! De ce noi (adic| ceilalÛi) nu suntem ca ei (adic|
noi, SpiriÕtii)?!

Volumul se vrea o rememorare a identit|Ûii noastre

personale Õi de grup, un prilej de a fi mai bine cunoscuÛi
de alÛii pe care îi iubim (puÛini, nu trebuie mulÛi!), Õi
poate un instrument de a transmite urmaÕilor noÕtri
biologici Õi/sau spirituali ceva din Spiritul SpiriÕtilor.

Ce vi se cere?

S| v| al|turaÛi Õi s| v| bucuraÛi de acest proiect care,

pentru fiecare dintre noi poate fi privit ca o Carte Alb| a

vieÛii noastre personale, în contextul vieÛii colective a

grupului privilegiat, d|ruit cu har, din care facem parte

Õi care - se pare - are înc| niste r|d|cini foarte vii în Str.

Italian| nr. 17, BucureÕti, România, Terra..

Ce trebuie s| faceÛi?
- S| trimiteÛi, în format electronic, Tatianei, lui Nick,

Vlad (Valeanu) sau Bruno un text, la alegerea voastr|,

indiferent de lungime, stil sau talent, în limba român|,

despre traiectoria voastr| în viaÛ|, despre familia

voastr|, despre împlinirile sau neîmplinirile voastre,

despre profesori Õi colegi, despre locuri, întâmpl|ri,

aventuri, iubiri sau adversit|Ûi din liceu sau de mai

târziu, despre tr|iri trecute sau prezente, orice… ; un

text a c|rui conÛinut s| v| defineasc| în ochii voÕtri, Õi
s| arate cum doriÛi s| fiÛi priviÛi de alÛii, ca oameni Õi ca

absolvenÛi de Spiru'. 

- S| acceptati eventualul interviu pe care Editorul

volumului, Doamna Profesoar| Stoian, îl va iniÛia - prin

intermediul totalmente pasiv - al unuia dintre cei

menÛionaÛi mai sus. 

- S| acceptaÛi prelucrarea materialului trimis de voi, în

modul în care-l face un Editor. 

- S| menÛionaÛi expres, dac| este cazul, care anumite

pasaje doriÛi s| fie incluse f|r| intervenÛia Editorului

(protected). 

- S| acceptaÛi includerea în volum a textului prelucrat de

Editor, cu respectarea prevederii de la #4.

Nota referitoare la #4: PuteÛi cere ca INTREGUL text s|
aib| regimul "protected". In caz contrar, adic| dac|
numai anumite p|rÛi au regim "protected", va fi decizia

Editorului dac| le include ca citate-flash în textul editat

sau dac| vor fi incluse, ca niÕte "scrisori deschise", într-

o anex| a volumului. Opinia mea - personal| Õi cu

scuzele de rigoare - ar fi s| se incurajeze ambele tipuri

de prezenÛ|/contribuÛie Õi, referitor la regimul

"protected", s| existe recomandarea autorului, ne-

obligatorie pentru Editor, pentru includerea ca flash sau

http://www.spiru2000.ro:
http://www.spiru2000.ro:
http://groups.yahoo.com/group/membrii2001
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anex|.

Preciz|ri importante:

- Evident, dac| mai era nevoie de precizat: participarea la

proiect este la latitudinea voastr| Õi f|r| obligaÛii
financiare (în afara celor care Õi-au manifestat dorinÛa de

sponsorizare);

- Materialele pe care le trimiteÛi sunt destinate a fi

publicate; Editorul Õi nici eventualii transmit|tori pasivi

nu-Õi asuma nici o obligaÛie de discreÛie Õi/sau "privacy"

asupra textului sau conÛinutului, chiar Õi prelucrat, a

materialului trimis de voi;

- Trimiterea, de c|tre contributori, fiecare în parte, a

materialului scris, implic| automat aderarea la ideea

proiectului Õi acceptarea tuturor regulilor incluse în acest

mesaj;

- Deoarece dorim ca volumul sa fie publicat (tip|rit)

înainte Õi lansat/difuzat cu ocazia proiectatei întâlniri a

Promotiei '66 in August/Septembrie 2006, v| rugam s| v|
gr|biÛi cu aÕteptatele Õi doritele voastre contribuÛii;
r|mâne la decizia Editorului eventualitatea de a nu

include materiale care vin prea târziu în raport cu timpul

firesc necesar edit|rii Õi procedurii de publicare;

 Pentru moment nu suntem capabili s| d|m un termen Õi
un calendar fix dar v| rug|m s| trimiteÛi contribuÛiile
repede,pân| la 31 ianuarie 2006, pentru a l|sa timp

Editorului s| cear| eventuale preciz|ri, s| pun| eventuale

întreb|ri Õi s| … editeze;

- Volumul se doreÕte a fi de circulaÛie relativ restrâns|,

f|r| rol Õi valoare comercial|; va fi distribuit, ca prim|
ediÛie (în limita tirajului), gratuit, SpiriÕtilor Õi celor care

au legatur| cu promoÛia noastr|. Dac| va fi un best-seller

(scuzaÛi incongruenÛa cu caracterul gratuit, dar termenul

este consacrat), mai discut|m! (
Cu dragoste de Spirist semneaz|,

Vlad V|leanu 

Grupul de iniÛiativ| compus din Tatiana Florescu, Vlad

V|leanu, Bruno Gheorghievici,  Nick Lerescu vor face

leg|tura cu Doamna Stoian. TrimiteÛi cu încredere

materialele pe adresle lor de e-mail:

Tatiana la tatianaflorescu@yahoo.com

Vlad la vlad@donnamaria.ro

Bruno la themeli@artelecom.net

Nick la lerescu@warwick.net

PuteÛi folosi Õi poÕta trimiÛând direct pe adresa:

Dna Filofteia Stoian

Str. Dionisie Lupu 74

et. 4, ap.21

Bucuresti, sector 1

Romania

 

vxvxvxvxvxvxv

Mihaela Rogalski ne-a trimis un articol care va apare 

în “Convorbiri literare” la IaÕi” Õi on line la:

www.alternativaonline.ca  .

Il public|m Õi noi în revista noastr|:

Reîntoarcere la obîrÕii

Nimic nu-i mai puternic ca o idee al c|rei timp a sosit..

Victor Hugo

Singurele repere reale sunt ridurile neputinÛelor care

br|zdeaz| chipurile p|rinÛilor noÕtri. PriviÛi mai cu

atenÛie neputinÛele  b|trnilor noÕtri anonimi Õi veÛi
descoperi modul de viaÛ| care v| aÕteapt|” consemneaz| 

Adrian Mujaru în articolul s|u Geografia ca destin,

ap|rut recent in Adevarul Literar Õi Artistic.

„Dac| o amnezie catastrofic| ne-ar face s| uit|m c|
exist|m ca români,  ...am putea sa reînv|Û|m a vieÛui de

la Eminescu, in tripla ipostaz|: in fiecare zi, metafizic Õi
etic,”, ne îndeamn| George Popa în introducerea la

cartea sa Repere în spiritualitatea româneasc|
(Editura Timpul, 2004),  „Rege al cugetarii omenesti Õi
expresia integral| a sufletului românesc” (Maiorescu),

„contiinÛa noastr| cea mai bun|” (Nicolae Iorga), 

„Beethovenul sufletului românesc” (Tudor Arghezi),

„mintea cea mai cuprinz|toare pe care a produs-o

p|mîntul nostru de la Zalmoxis încoace” ( Simion

MehedinÛi) - Eminescu reprezint| reperul nostru

absolut,  o realitate infinit mai profund| Õi mai ampl|
decâît cea a unui excepÛional creator de versuri.  

Ne-a h|r|zit geografia  o soart| atât de vitreg| Õi
iremediabil| astfel încât   resemnarea, apatia, disperarea,

fatalismul s| ne fi r|mas singurele mecanisme de

supravieÛuire ? Geografia? Vremurile moderne? SpaÛiul

sau timpul ? Amândou| în unison ? S| fie îndemnul

c|tre cunoaÕterea reperelor spirituale ale poporului

nostru o simpl| efuziune utopic| a unui nobil c|rturar

dep|Õit de realitate Õi contemporaneitate? 

R|spunzând afirmativ întreb|rii de mai sus,

conformându-ne chipului acestei vremi ce ne vrea

resemnaÛi, fragmentaÛi, deconectaÛi, speriaÛi si izolaÛi,
înseamn| a înceta s| exist|m ca români, pare s|
argumenteze fiecare pagin| Õi fiecare cuvânt al eseului

lui  George Popa. Ce anume înseamn| „a exista ca

român?” Dac| pentru multi dintre noi, cei c|rora ne

place sa ne Õtim „universalizaÛi”, „cosmopoliÛi”,

„globalizaÛi”, „antinaÛionaliÕti” aceast| pierdere de

identitate este luat| în calcul Õi acceptat| f|r| regrete?  

Cu 30 de ani în urm|, personal aÕa gândeam. Nici un

ideal nu-mi p|rea mai nobil decât acela de a m| simÛi
cet|Ûean al lumii. AÕ fi vorbit cu mare bucurie Õi
esperanto. Problemele tuturora erau Õi problemele mele,

bucuriile Õi frumuseÛile tuturora, asemenea. Dar pe

m|sur| ce anii treceau, Õi integrarea mea în  culturile  în

care alesesem s| tr|iesc îÕi continua drumul ei  firesc,

descopeream  r|zb|tând în mine tot mai viu Õi tot mai

mailto:tatianaflorescu@yahoo.com
mailto:vlad@donnamaria.ro
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clar vocea anumitor valori care m| identificau într-un

mod aparte de rest, mai ales cînd aceste valori se vedeau

în antitez| cu praxisul sau spiritualitatea în mijlocul

c|reia m| aflam.  In acele momente, Õi numai în acelea,

deveneam conÕtient| de contrast. În cele mai dese cazuri,

îns|, tr|indu-mi entuziast momente ale binelui Õi
frumosului  culturii celei noi,  eram mai puÛin conÕtient|
c|, poate, aceeaÕi surs| valoric| personal| care-mi

semnala cîteodat| distanÛarea,  f|cea posibile Õi  tr|irile

integr|rii pozitive.

Refuzam sau îmbr|ÛiÕam aspecte ale lumii celei noi,

aÕadar,  în funcÛie de reperele spirituale cu care plecasem

în lume, lucru pe care m| face s|-l înteleg acum, cu

uÕurinÛ| Õi în revelaÛie, cartea lui George Popa. De fapt,

îns|Õi deschiderea generoas| c|tre exterior, întâmpinarea

Celuilalt cu afecÛiune Õi uimire, reverenÛa în faÛa vieÛii
omului Õi a întregii creaÛii,  tendinÛa de a privi lumea prin

perspectiva eternit|Ûii, toate aceste st|ri de spirit care mi-

au mijlocit neb|nuit de facil integrarea  în spaÛiul

geografic Õi spiritual de dincolo de cel pe care-l numeam

acas|, constituie nucleul central al întregii noastre

spiritualit|Ûi, un miez definitoriu care energizeaza

constelaÛia valorilor culturii româneÕti,  argumenteaz|
autorul. Cu alte cuvinte, s-ar gasi  aici  o explicaÛie a

uÕurinÛei cu care s-a produs integrarea mea în universal,

atât spaÛial cât Õi temporal.  

Desigur, dac| ne limit|m s| înÛelegem viaÛa exclusiv prin

prisma realit|Ûilor concrete, imediate, determinate de

ofertele, cerinÛele, standardurile  Õi necesit|Ûile lumii

materiale, ne vom simÛi consonanÛi cu îndemnul lui

Adrian Mujaru Õi ne vom c|uta  viitorul în ridurile

neputinÛei Õi înfrângerii gravate pe chipurile b|trînilor

noÕtri. Vom deveni, cu siguranÛ|,  c|Û|ritorii cinici pe

culmile disper|rii chiar  în eventualitatea ca  nevoile

materiale Õi profesionale s| ne fi fost satisf|cute.  Omului

i s-a oferit, îns|, Õi posibilitatea transcenderii  realit|Ûilor

m|rginite Õi efemere, ne-o mai amintesc de milenii

filozofii Õi poeÛii. Omul cu adev|rat moral aÕa gîndeÕte,

omul cu adev|rat moral astfel creaz|. ConÕtiinÛa eternului

Õi a imuabilului îi dicteaz| fiecare gând, fiecare act. PuÛini

gânditori sau creatori de-a lungul secolelor Õi milenilor s-

ar fi certat cu aceste afirmaÛii. In fel de fel de  moduri de

expresie ele apar Õi reapar în tot ce a acumulat mai

valoros fiecare popor în parte, cel român, f|r| excepÛie, 

poate chiar mai profund Õi mai consecvent decât alte

popoare.  Ôi totusi, nu mulÛi dintre noi, românii de azi,

suntem conÕtienÛi de aceasta comoar| l|sat| nou| în

p|strare spre fructificare. Nu mulÛi am înÛeles înc|,

potenÛialul comorii de a spori pe m|sur| ce este folosit|. 

Iat|, totuÕi, c| autorul Reperelor o face. 

Eu cred c| amnezia de care George Popa vorbeÕte la

modul ipotetic, afecteaz| o  parte considerabil| a

moÕtenitorilor acestui tezaur spiritual testamentat de

str|moÕi,  de unde efortul meritoriu la care s-a angajat

pentru a produce o trezire. Cartea Repere în

spiritualitatea româneasc|  este, în lectura mea, o

lucrare necesar|, o idee al c|rei timp a sosit.  Ea reuÕeÕte
s| fie o lucrare de excepÛie în a comunica deosebit de

limpede Õi conving|tor adev|ruri Õi mari intuiÛii ale

sensurilor, ale structurilor originare ale spiritualit|Ûii
româneÕti, cum sunt cele dou| idei majore, Õi anume,

ceea ce autorul numeÕte ”structura zalmoxic|“  Õi
deschiderea multipl| a culturii noastre - c|tre lumin|,

c|tre afectivitate, c|tre sacralitate, c|tre universalitate.

Un demers nobil, s|vîrÕit cu competenÛ|, cunoaÕtere,

graÛie Õi mai presus de toate, iubire. Ne pune într-o

tensiune a frumosului Õi a sublimului aÕa cum rareori ne

este oferit.

Unde v|d eu valoarea acestei c|rÛi?  In primul rînd

stabileÕte o punte vie, organic| între creaÛia popular| Õi
creaÛia cult|, dezv|luind prin analiz| paralel| ceea ce

fiecare mare creator de art sau de cunoaÕtere al nostru a

fost primul a-l m|rturisi cu afecÛiune: îndatorarea faÛ| de

creaÛia anonim| a str|bunilor. Geniul unui  Mihai

Eminescu, George Enescu, Nicolae Grigorescu,

Constantin BrîncuÕi sau Vasile Pirvan s-a hr|nit  nu

numai dintr-un talent excepÛional, cum îi place criticii

moderne s| înteleag| sursa actului creator, dar mai ales

dintr-o încercare de  a se apropia pîn| la identificare cu

esenÛa neadulterat| a simÛirii Õi cuget|rii din creaÛiile
populare. Simplul talent, f|r| aceasta leg|tur| organic|
nu ar fi produs operele celor menÛionati. DeÕi George

Popa nu face direct aceasta afirmaÛie,  analiza în paralel

a textelor, iluminând interdependenÛa dintre spiritul

popular Õi cel al creatorului cult, o dezv|luie la tot

pasul. 

Sintetizând abil o gam| variat| a expresiei artistice

populare Õi culte (mit, basm popular, poezie, muzic|,

arte plastice, religiozitate), George Popa releveaz|
caracteristicile spirituale ce însufleÛesc creaÛia
româneasc|: o atitudine reverent| Õi de afirmare  în faÛa
vieÛii; comuniunea organic| cu natura,  n|scut| dintr-o 

înÛelegere metafizic| a cosmosului din care omul se

simte parte integral|; înÛelegerea morÛii drept dep|Õire a

temporalitaÛii efemere întru renaÕtere pe un plan

superior de fiinÛare; luminozitatea sufleteasca,

deschiderea c|tre exterior; flexibilitatea, religiozitatea

nedogmatic|; dragostea, duioÕia, dorul; simÛul

frumosului, al m|surii, cump|t|rii; n|zuinÛa dep|Õirii
finitudinii, în|lÛarea pe verticala muntelui, aflat în

miezul geografic al Û|rii; refuzul învingerii Õi demnitatea

înfrunt|rii r|ului; umorul benefic, reparator.  Pentru

fiecare din aceste repere, eseul face trimiteri la text Õi
stabileÕte leg|turi între diversele moduri de exprimare

ale creaÛiei populare Õi ale celei culte : poetic, muzical,

plastic, religios, filozofic, - acordând un spaÛiu amplu
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lui Mihai Eminescu, urmat apoi de Ion Creanga, George

CoÕbuc, Octavian Goga, Lucian Blaga, Nicolae

Grigorescu, Constantin BrîncuÕi, Mircea Eliade, C.

R|dulescu Motru, Vasile Pârvan Õ.a., astfel încît, deÕi
împ|rÛit| în unit|Ûi distincte, lucrarea se p|streaza

continuu în chip de unitate în diversitate, un fel de unitate

de corelaÛii, noÛiune  teoretizat| în filozofia lui C.

R|dulescu Motru.  Asa cum „toate energiile universului

sunt sintetizate în fiecare lucru Õi în fiece conÕtiinÛ|,

fiecare constituind o unitate de corelaÛii”  (Motru), tot

astfel capitolele acestui eseu se întrep|trund Õi definesc

unul pe celalalt, fiecare conÛinînd în sine esenÛialul tuturor

celorlalte, precum atomul întregul univers. 

Un exemplu ilustrativ, între altele, îl poate forma analiza

deschiderii c|tre sacru Õi religios la români. „Românul nu

cunoaÕte teama cosmic|” afirm| George Popa, „la noi

spaima în faÛa firii a fost înlocuit| cu iubirea, cu

identificarea”. Din creaÛia popular| cât Õi din cea cult| 

analizat|, apare viziunea românului de a se simÛi parte

integrant| a cosmosului. Aici s|l|Õluiesc Õi Dumnezeu Õi
astrele, Õi natura înconjuratoare cu codrul Õi apele Õi
muntele Õi fauna Õi flora, Õi tot aici vieÛuieÕte Õi  omul cu

destinul lui muritor Õi în relaÛie nemijlocit| cu întreg

universul. Omul mioritic este, pe de o parte, eroul baladei

populare, dar Õi omul integrat armonios în totalitatea

spaÛiului cosmic Õi în infinitatea timpului etern care apare

omniprezent în creaÛia analizat|.  Îl afl|m atît în

înv|Û|turile ortodoxismului, cît Õi în doina popular|, în

lirica lui Eminescu, in Rapsodiile lui Enescu, în lumina

peisajului sau chipului uman grigorescian sau sculptura

brîncuÕian|. Îl afl|m Õi în filozofia lui Motru sau Noica,

în percepÛia istoric| a lui Pîrvan sau Iorga, -  toate

convergând în afirmarea ideilor universale de Bine,

Adev|r, Frumos, Iubire. 

In contemplaÛia estetic|, la fel ca Õi în iubire Õi
cunoaÕtere, ne recuper|m pentru un moment unitatea

fiinÛei noastre eliberat| de individualitate”, afirm| 

ilustrul gânditor indian, Ananda Coomaraswamy.  In

timpul lecturii c|rÛii lui George Popa am tr|it o astfel de

senzaÛie pentru c|,  deÕi în final eseul îÕi înv|luie cititorul

într-un sentiment curat Õi profund de mândrie a fi român,

prin a-i reaminti baza moral|, estetic|, metafizic|, într-un

cuvânt, spiritual| a creatorilor celor mai proeminenÛi din

cultura sa, patosul ce str|bate lucrarea de la un cap|t la

altul  nu îndeamn| nici un moment c|tre individualism,

naÛionalism, izolaÛionism, exclusivism, sau patriotism

g|l|gios.  MiÕcat sufleteÕte de simÛ|mintele Õi frumuseÛile
create de poporul s|u, lectorul nu-Õi poate dori la sfârÕitul

lecturii decât s|-Õi deschid| larg braÛele c|tre umanitate Õi
întreaga Fire spre a deveni un om integrat în Universal. 

Personal, m-am simÛit român Õi om universal simultan,

realizând c| f|r| cea dintâi ipostaz|, nu aÕi fi tr|it-o nici

pe a doua. 

Dac| celebra pictur| testamentar| a lui Paul Gauguin,

pe care am avut norocul s| o pot contempla deseori la

Muzeul de Art| din Boston, „Cine suntem? De unde

venim? Încotro mergem?”,  adreseaz| întreb|ri cheie

existenÛei noastre, - r|spunsurile mie ca român mi l-au

dat lucrarea Repere în spiritualitatea româneasc|, iar

acest nobil Õi elevat r|spuns îmi d| un nou sens vieÛii.
Identitatea noastr| devine una apocrif|, jefuit| de sens,

f|r| asemenea r|spunsuri.   Oferindu-mi aceste chei la

întreb|rile capitale ale existenÛei noastre, prin lectura

eseului lui George Popa, aforismul socratic „cunoaÕte-

te pe tine însuÛi” a c|p|tat un sens îmbog|Ûit printr-o

continuare fireasc| în spiritul „dac| te cunoÕti pe tine ca

om al unei obârÕii Õi, datorit| acestui fapt,  Õi om al

universului, îl vei putea cunoaÕte Õi iubi Õi pe cel|lalt.”

Nu-i aceasta insasi esenta ortodoxismului nostru?

Mihaela-Nora Rogalski (Georgescu)

Magister in artibus literalibus (Harvard University)

absolvent| a promoÛiei 1967 
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De la Trezorierul AsociaÛiei SH2001
...o readucere aminte pentru cei  care vor s| pl|teasc|
cotizaÛia, s| devin| membrii ai AsociaÛiei sau simpli

donatori, pot trimite un cheque pl|tibil la:

AsociaÛia Spiru Haret 2001, pe adresa:

Sorin  Denis Maftei 

90 Edgewood Ave, unit 116

Toronto, Ontario

M4L 3H1  -  Canada

Suma pentru membrie este 50 euro sau 60 dolari US.
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