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„Iubite cetitoriu,

Multe prostii ai cetit, de când e ti,
Cete te, rogu-te i ceste i unde-i

vedé c  nu- i vin la socoteal , ié pana
în mân  i d  i tu altceva mai bun la
iveal , c ci eu atâta m-am priceput i 

atâta am dat.”

Ion Creang



CUVÂNT ÎNAINTE

Titlul c r ii de fa  este mai mult decât su-
gestiv i poate   chiar paradigma unei realit i în 
care autorul a tr it f r  s  doreasc  acest lucru. 
Este vorba de o lume revolut  în care intelectua-
lii erau stigmatiza i chiar de cohortele Prin esei 
Prostia, care au încercat s  le modeleze mintea 
i re  exele de conservare în spiritul obedien ei 

comuniste.
Este un prilej de satisfac ie pentru mine s  

prezint cartea scris  de colegul meu, pe care-l cu-
noasc de aproape 50 de ani, timp în care am fost 
martorul devenirii lui intelectuale, dar i al mar-
ginaliz rii dup  ce, în 1977, „Vântul de la Praga” 
l-a atins i pe el. Atunci eram profesori la aceea i 
coal , eu cu materiile tehnice, el cu  loso  a, nu-

mai c , la ce predam eu puteam spune ce trebuia, 
pe când el spunea ce gândea, pentru care, un an 
mai târziu, de i era titular, a ajuns într-o fabric  
pentru „a înv a s  gândeasc  i s  spun  ce tre-
buie”.

Se tie c  intelectualii aveau de ales între a 
pactiza cu du manul sau a suporta consecin ele 
logicii comuniste care se c l uzea dup  principiul 
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barbarismului antic: „Cine nu este cu noi este îm-
potriva noastr ”.

Dup  evenimentele din 1989, autorul n-a re-
curs la stratagema victimiz rii, cum au f cut-o 
atâ ia cârcota i, ca s  nu le spun lichele, i nici 
n-a intrat în mocirla politic , reîntorcându-se la 
catedr , c  aceasta era menirea lui.

Se observ  o atitudine ironic  a autorului fa  
de confruntarea dramatic  a românilor cu „româ-
nii, când puterea i-a sacri  cat pe intelectuali, 
asasinând spiritul civic din Pia a Universit ii, 
unde oamenii tenebrelor au plantat cu bâta tran-
da  ri, spre satisfac ia i recuno tin a puterii i a 
mul imii exaltate i entuziaste. 

Se cunosc dimensiunile pierderilor materia-
le i morale produse cu ajutorul reminescen elor 
luptei de clas , dar politicienii de atunci se pot 
sp la acum pe mâini, justi  când totul prin fap-
tul c  au ac ionat pentru salvarea democra iei, 
printr-o puternic  sus inere din partea popula i-
ei bine manipulate, împotriva valorilor autentice 
ale poporului român.

Cartea se vrea un rechizitoriu pentru nele-
giuirile morale i juridice s vâr ite de slujitorii 
dictaturii comuniste sub forma unor aforisme ce 
ar putea   o lec ie pe care cu greu o vor înv a cei 
care au stat în genunchi o jum tate de secol, înge-
nunchind, la rândul lor, un întreg popor.

Nici tranzi ia n-a limpezit apele, men inând 
acelea i mentalit i unde „Prin esa Prostie” este 
a ezat  acolo unde o doresc cei mul i, a a c  va 
mai trece mult  ap  pe Dâmbovi a pân  când 
acest popor oropsit se va dezmetici.

Cuget rile formulate de autor au ca int  la-
tura negativ  a conduitei umane unde î i pune 
amprenta personajul acestei c r i, „Prin esa 
Prostie”, cum a numit-o autorul pe aceast  ero-
in , care ocup  locul central în marele spectacol 
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al lumii unde  ecare î i joac  rolul stabilit, pân  
când Regizorul Creator îl va scoate din scen .

La prima vedere, omenirea pare ceva per-
fect i sublim, dar citind aceste aforisme, vedem 
c  omul are su  cient  minte pentru a   demn de 
menirea sa, dar i destul  stupiditate pentru a   
ridicol.

Citind re  ec iile autorului, parc  ai revela-
ia c  a a ac ionam când eram copii, f r  s  re-

cunoa tem c  i la maturitate tr im în acea lume 
fermec toare.

Autorul sugereaz , cu ajutorul ironiei, cât de 
mult r u au f cut omenirii cei care i-au cântat în 
strun  Prin esei Prostia, pentru a face din min-
ciun  un mod de via .

Direct sau indirect, citind aceast  carte, 
avem imaginea consecin elor morale provocate de 
ur , care s-a dovedit cea mai devastatoare arm  
împotriva demnit ii umane, de aceea cartea se 
adreseaz  în egal  m sur  celor care au produs 
dezastrul economic i moral al rii, dar i celor 
care ar putea s -l repete.

Ing. Marin BUCIU – Bra ov – 2007. 



CUGET TORII

(intelectualii i arti tii)

Filoso  i seam n  cu stelele 
care dau pu in  lumin   -
indc  sunt la mare în l ime.

Francisc BACON

 C r ile se nasc din c r i i pro tii din pro ti.
 Între  loso   i popi exist  o deosebire radica-

l :  loso  i sus in c  universul a existat i va 
exista; popii spun c  lumea a fost creat  i va 
  distrus .

 Parafrazând un dicton, putem spune c  prea 
mult  inteligen  distruge inteligen a.

 Un om cultivat tinde s  se înal e spre interlo-
cutorul valoros, pe când prostul îl trage în jos 
pe cel mai bun decât el.

 Un bun orator începe prin a spune ce va spune, 
apoi spune ce are de spus i încheie spunând 
ce a spus.

  Între prost i intelectual diferen a este c  
prostul cheltuie totul pentru un cavou, iar in-
telectualul pentru o carte.
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  Cultura creaz  caracterele, dar caracterele 
creaz  numai modele.

  T cerea nu re  ect  demnitatea, ci în elepciu-
nea.

  Oamenii mari nu emit idei mici, este valabil  
i reconversia.

  Educa ia începe cu mama i se  nalizeaz  cu 
tata.

  Clopo elul: un instrument care îi anun  pe 
elevi c  urmeaz  s  vin  la ei un personaj care 
vrea s  submineze prostia.

  Pe lume dou  lucruri sunt imposibile: s -l 
dezve e pe în elept i s -l desc p âneze pe 
prost.

  Gâsca: înaripat  care trece prin ap  spre a 
justi  ca de ce unele odrasle ob in diplome pe 
„de-a moaca”.

  Numai marile c r i creeaz  alte c r i.
  Celebritatea nu este decât vanitatea care a de-

venit simbol pentru cei f r  talent.
  Creierul: un organ care-l c l uze te pe prost 

spre bezn  i pe în elept spre lumin .
  Prostul este un nefericit predestinat numai de 

cartela lui genetic , a a c  din coli ies tot atâ-
tea inteligen e câte au intrat.

  Prostia este un fel de poluare pe care profe-
sorii încearc  s  ac ioneze ca agen i de mediu 
pentru ecologizare.

  Muzica popular : o armonie zgomotoas  înso-
it  de un tra-la-la.

  Fotbalistul este omul care are în picior ce ar 
trebui s  aib  în cap.

  Formul  de polite e: „V  respect p rerea, dar 
nu mi-o însu esc.”

  Sportul: competi ie în care se distrug numai 
speran ele; în r zboi se distrug i trupurile.
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  Omul:  in  liber  pân  în momentul când g -
se te pe cineva dispus s -l umileasc   zic ori 
spiritual.

  În elepciunea semidoctului: „Dup  p rerea 
mea i a altor în elep i ce v  spun eu este a a 
cum v-am povestit.”

  E grea gramatica pentru c  nu se tie dac  do-
u sprezece femei sunt mai importante decât 
doisprezece b rba i.

  coala este o institu ie care îi deruteaz  pe co-
pii, îi dezorienteaz  pe p rin i i îi dezam ge -
te pe dasc li.

  Intelectualul este o persoan  care r mâne im-
pasibil  când un prost d  cu bâta-n balt  la 
adresa lui.

  Cartea: o povar  pentru prost i o „u urare” 
pentru omul cultivat.

  Omul:  in  m rea  prin gândire, dar umili-
t  de popi prin credin .

  Sportul: o competi ie în care cel puternic im-
pune regulile jocului.

  Justi  carea meritului: dac  ne da i salarii mai 
mari i noi vom da elevilor note mai bune.

  coala: locul unde unii câ tig  o pâine iar al ii 
o diplom , dup  regula: „Nimic nu se pierde, 
nici nu se câ tig , totul se transform .”

  tirea: un zvon care arat  c  ceva demn de pa-
radis este apocaliptic.

  Victoria: rezultatul favorabil al unei lupte în 
care viclenia se îmbin  cu violen a.

  Marii savan i n-au a teptat s  se în  in eze 
Academia pentru a face inven iile epocale.

  Înv torul ar trebui s -i avertizeze pe copii 
de la intrarea în coal  c  cel mai greu este s  
învingi prostia.
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  Resemnarea este modul în elept de a supra-
vie ui al celui neputincios.

  Sintagma: «Scap  cine poate », devine la înv -
mânt: «Trece cine poate» 

  În aceast  lume pro tii stau în fa , dar istoria 
ne-a ar tat c  în posteritate ei stau în spate.

  Decora ia: un simbol care-l m gule te pe cel 
prost i îl întristeaz  pe cel cu minte.

  În lumea pro tilor orice om de tept pare o ano-
malie, dac  nu chiar o muta ie genetic .

  Creierul: organ care la prost se m soar  prin 
volum, iar la cei de tep i prin calitate.

  Un cuvânt de spirit în urechea prostului este 
pentru el o ofens .

  Ecologia: tiin a care vrea s  educe lumea în 
spiritul civiliza iei, în numele protec iei natu-
rii.

  Educa ia este un lux pentru pro ti i pentru 
politicieni, dar o necesitate vital  pentru oa-
menii one ti.

  În elepciunea exagerat  duce la nebunie, dar 
i prostia excesiv  devine neghiobie.

  Universitatea: institu ie care-i înva  pe tineri 
s  memoreze cât mai mult pentru a uita totul, 
încât s  repete aceast  tortur  pentru exame-
nul urm tor.

  Doctorii vor s  ucid  boala, dar uneori ucid 
bolnavul.

  Ce s-o   întâmplând în creierul prostului când 
are în fa  o carte?

  Intelectualii care candideaz  nu ofer  aleg to-
rilor pomeni, ci c r i.

  Educa ia seam n  cu o cl dire la care con-
structorul urm re te doar aspectul exterior 
spre a lua ochii clientului.
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  Dac  geogra  a este a României, prin teritoriu, is-
toria este a românilor prin implicarea oamenilor.

  Intelectualul este un om care crede „dureros” 
în adev r.

  Împ carea: s  pui pu in  miere în  ere. 
  Omul: o  in  cu atributele animalelor, în afa-

r  de creier.
  Numai p rin ii „r i” au dat societ ii copii „buni”.
  Inteligen a este unic , prostia este diversi  ca-

t .
  Doctorul: personaj care merge la pacient spre 

a sugera rudelor c  urmeaz  s  vin  popa.
  Academia: du manul de moarte al geniului i 

refugiu pentru cei ini ia i în plagiat.
  Oamenii coli i pier cel mai mult din lupta cu 

prostia.
  Gramatica: poezia vorbirii pe care cei neave-

ni i, o las  în bezn  prin lipsa „anilor de coa-
l ”.

  coala: institu ia în care intr  un copil prost i 
iese prostit.

  Scriu despre pro ti f r  re ineri pentru c  pro ti 
nu citesc, altfel aspr  pedeaps  a  primi de la 
pro ti pentru nes buin a mea de a-i ridiculiza.

  Educa ia e  cient : pu in zah r i mult  r b-
dare.

  Moda: o ispit  ce are drept prototip vremea.
  Cutuma: este modul prin care se separ  binele 

de r u.
  Geniul: omul care îl las  pe prost f r  obiect 

de activitate.
  Etic  – form  de a ignora biologicul.
  Dac  doctorului i-ar   team  s -l taie pe paci-

ent ar   inutil ca i educatorul indulgent care 
face din copil un rebel.




