


2

I. FEREASTRÃI. FEREASTRÃI. FEREASTRÃI. FEREASTRÃI. FEREASTRÃ……….…………….……………………………....…..............p. 03-3303-3303-3303-3303-33
Fereastrã – Argument…………………………………………………...p. 03
Nebunul din carte, nebunul din cetate - Ioana Alexandru.……….…p. 04-07
Eliade, o fereastrã a imaginaþiei - Oana Bogzaru……………....…...p. 08-10
Continuum-ul realitate - Mihaela Prodan…......................................p. 11-16
Joc ºi joacã - Profesor Crina Capotã……………………………........p. 16-17
Coup de foudre - Ioana Alexandru………………………………........p. 18-19
Despre artã -  profesor Aniºoara Munteanu………………………….p. 20-21
Muntele din fereastrã - profesor Ioana Mihaela Popescu………..…p. 22-25
Cãlãuza - constanta credinþei - Teodora Bratu……………………....p. 26-27
Fereastra lui Johari - profesor Claudia Modreanu………………..…p. 28-30
O fizicã a mentalitãþilor - Paul Andrei Lungu…………………....……p. 31-33
II. DINTRE SUTE DE CAII. DINTRE SUTE DE CAII. DINTRE SUTE DE CAII. DINTRE SUTE DE CAII. DINTRE SUTE DE CATTTTTARGEARGEARGEARGEARGE ……………………………………........... p. 34-6034-6034-6034-6034-60
Debut - Ionela Anciu………………………………………………….... p. 34-37
             Elena Bianca Munteanu……………………………………....p. 38-40
             Simona Gabriela Noapteº………………………………….…p. 41
             Georgiana Nedelcu…………………………………………....p. 42-43
Confirmãri - Ioana Alexandru……………………………………....….p. 44-47, 54
                  Cristian Vechiu…………………………………….…........p. 48-52, 55-60
                  Tatiana Gherman……………………………………......…p. 53
III. CNU ÎN LUMEIII. CNU ÎN LUMEIII. CNU ÎN LUMEIII. CNU ÎN LUMEIII. CNU ÎN LUME .......................................................................................p. 60-7560-7560-7560-7560-75
Liderii mileniului III – Andra Rotaru...................................................p. 61-62
Aparþin timpului meu? – Oana Maria Berbece..................................p. 63-64
Fereastra spre... noi înºine ..............................................................p. 65-66
Cartea-“Urnã sacrã” - Mãdãlina Andreea Mihãiescu........................p. 67-69
Proiect Internaþional IBDP - profesor Irina Bicescu..........................p. 70
Cursuri DELF la CNU.......................................................................p. 71
Concursul de traducere poeticã “Anna de Noailles”.........................p. 72-73
Concursul inter-judeþean de matematicã..........................................p. 74-75
IVIVIVIVIV. PROIECTE DIDACTICE. PROIECTE DIDACTICE. PROIECTE DIDACTICE. PROIECTE DIDACTICE. PROIECTE DIDACTICE ........................................................................p. 76-8776-8776-8776-8776-87
Atelier de scriere – Irina Chiriþã……………………............................p. 76-80
Vârcolacul ºi Clotilda (I) – Oana Bogzaru.........................................p. 81-82
Vârcolacul ºi Clotilda (II) – Adina Iuliana Ene...................................p. 83-84
Rãzboi gastronomic..........................................................................p. 85
Stereograma - profesor Liliana Neºu................................................p. 86-87
VVVVV. AMINTIRI de la UNIREA. AMINTIRI de la UNIREA. AMINTIRI de la UNIREA. AMINTIRI de la UNIREA. AMINTIRI de la UNIREA ……….…………………………………….....…..p. 88-9288-9288-9288-9288-92
Nu ºtiu alþii cum sunt – Profesor Lilina Grigoriu…............................p. 88
Eu = Ich – profesor Laura Pogan......................................................p. 89-90
Amintiri din anii 2000 – Tatiana Gherman.........................................p. 91
Am ales CN Unirea - profesor Marius Mohonea...............................p. 92
Primii colindãtori de dupã revoluþie – profesor Daniela Plãiaºu……p. 92
VI. PVI. PVI. PVI. PVI. PAGINI DE ISTAGINI DE ISTAGINI DE ISTAGINI DE ISTAGINI DE ISTORIEORIEORIEORIEORIE ………………………………………………........…p. 93-10193-10193-10193-10193-101
Zeci de ani de publicaþii – Nicoleta Lazãr..........................................p. 93-97
Scena este o experienþã minunatã – Nicoleta Lazãr……………...…p. 98-101
VII. INTERVII. INTERVII. INTERVII. INTERVII. INTERVIURILE REVISTEI NOASTREVIURILE REVISTEI NOASTREVIURILE REVISTEI NOASTREVIURILE REVISTEI NOASTREVIURILE REVISTEI NOASTRE ………….....…………….....…p. 102-105102-105102-105102-105102-105
Prof. Neculai Chifan intervievat de prof. Gheorghe Zaharia
VIII. OLIMPICII UNIRIªTIVIII. OLIMPICII UNIRIªTIVIII. OLIMPICII UNIRIªTIVIII. OLIMPICII UNIRIªTIVIII. OLIMPICII UNIRIªTI ...............................................................p. 106
George Emil Palade - Un român de NOBEL ....................................p. 107-108

CUPRINS



3

De ceva vreme se vãd ferestre
peste tot: ferestre deschise, cu flori sau de
termopan, închise, pãzite de pisici, multe
multe ferestre virtuale, ochiuri rotunde de
geam de la mansarde unde sigur se
intâmplã ceva, balcoane identice,
pãtrãþoase de Pucioasa, rotunjite de Paris,
ochi – ºi ei ferestre spre cine ºtie unde -,
rare, dar populare ferestre spre suflet. Sã
stai la fereastrã ºi sã încerci sã-þi dai seama
ce gesturi inconºtiente faci, cum ºi cât de
des îþi aeriseºti camerele de tot felul, cu ce
merge fereastra mai bine.

E aºa un subiect docil ºi meritã sã
scrii bine despre el. Meritã sã scrii cuminte,
spontan sau pompos, cu artificii sau
spãlând sticlã transparentã cu Cif, pentru
cã de când începi sã te gândeºti, îþi apar
milioane de ferestre peste tot, ferestre aurii
ºi triste, albãstrui ºi amare, ferestre prin
care te uiþi si ferestre prin care treci. Unele
se deschid când þi se închide o uºã, pe
altele intrã ghinionul când îl dai afarã.

E aºa un subiect pretenþios ºi meritã
sã citeºti câteva pagini despre el. N-o sã
te plictiseascã, nu ºtiu dacã ai observat,
dar sunt peste tot. În istorie ºi în teatru, în
film ºi în muzicã, mai ales în literaturã, în
construcþii, dacã asta îþi este pe plac, în
inimã ºi în creier, în tablouri ºi în sculpturi.
Unde e o falie, unde se întrerupe un perete
dens, pe unde intrã aburi iarna ºi soare
uneori, acolo e o fereastrã. Sper cã n-ai
trecut pe lângã ele fãrã sã le arunci o privire
pânã acum.

(((((Unde se gãseºte, de ce meritã sã scrii,Unde se gãseºte, de ce meritã sã scrii,Unde se gãseºte, de ce meritã sã scrii,Unde se gãseºte, de ce meritã sã scrii,Unde se gãseºte, de ce meritã sã scrii,
de ce meritã sã citeºtide ce meritã sã citeºtide ce meritã sã citeºtide ce meritã sã citeºtide ce meritã sã citeºti)))))

Despre Despre Despre Despre Despre Fereastrã - argumentFereastrã - argumentFereastrã - argumentFereastrã - argumentFereastrã - argument

De acum þi-ai dat seama cum
funcþioneazã metafora, e de prisos sã-þi mai
spun cã Revista  însãºi e o fereastrã. Nu ºi-
a schimbat natura, dar cine o citeºte an de
an îºi dã seama cã s-a deschis: stai în faþa
unui numãr generos, care introduce rubrici
noi pentru vechi debutanþi, pãstreazã multe
dintre cele deja tradiþionale, partea de
creaþie se lãrgeºte, fãcând din aceasta o
fereastrã cãlduroasã, cu draperii viºinii de
amintiri de la Unirea. Tocul îi este ilustrat de
noi, proiectele ºi experimentele grafice
fãcând din ea ºi o experienþã vizualã.

Nu ne ascundem dupã deget (ºi nici
în spatele perdelei): mãrturisim cã numãrul
acesta cautã sã accentueze schimbarea
promisã anul trecut: Revista NoastrãRevista NoastrãRevista NoastrãRevista NoastrãRevista Noastrã trebuie
sã fie, aºa cum promite titlul, deschiderea
spre ce este cu adevãrat CNU, trebuie sã
se schimbe cu fiecare generaþie, sã fie
deschisã ºi… volubilã, nu un simplu
expozeu. De aceea, tema este de aºa naturã
încât permite fiecãruia sã citeascã, sã scrie,
sã creeze sau sã fotografieze ceva pentru
a lua parte la deschiderea unei asemenea
ferestre.

Existã ºi ferestre care nu se deschid
niciodatã. Paginile pe care le priveºti s-au
deschis deja, sunt ºterse de praf ºi de norme
artificiale. Nu îþi rãmâne decât sã citeºti-
priveºti.

Why do you stand by the window, abandoned in beauty and pride?
întreabã L.Cohen.L.Cohen.L.Cohen.L.Cohen.L.Cohen.
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IOANAIOANAIOANAIOANAIOANA
ALEXANDRUALEXANDRUALEXANDRUALEXANDRUALEXANDRU
clasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a E

Nebunul din carte, nebunul din cetateNebunul din carte, nebunul din cetateNebunul din carte, nebunul din cetateNebunul din carte, nebunul din cetateNebunul din carte, nebunul din cetate

Sunt cãrþi pe care ori le iubeºti, ori
le urãºti ºi nu încape îndoialã cã abordarea
lor este una cel puþin delicatã. O abordare
livrescã ar face comentariul de neînþeles
pentru cei care încã nu au gãsit resursele
necesare pentru a le înþelege ºi/sau
aprecia, una degajatã ar jigni aºteptãrile
celor care le preþuiesc cu adevãrat. Astãzi,
sã vorbeºti în faþa unui public eterogen
despre “Don Quijote de la Mancha” si
despre “Conjuraþia imbecililor” este o
provocare la care nu putem decât sã
rãspundem cu entuziasm.

Ce se spune despre…Ce se spune despre…Ce se spune despre…Ce se spune despre…Ce se spune despre…

“Cetitorule lipsit de alte treburi, ºi
fãrã sã mã jur m-ai putea crede cã tare aº
vrea sã fie cartea asta cea mai
desfãtãtoare ºi mai înþeleaptã din câte s-
ar putea închipui. Dar n-am avut cum face
eu de-a-ndoaselea decât cum cer legile
naturii, cã-n sânul ei fãptura toatã naºte
doar ce-i seamãnã. Aºa cã la ce s-a fi putut
da ea nãscare, aºa de stearpã ºi lipsitã de
orice ºlefuialã a culturii cum îmi e biata
minte, dacã nu istoriei unui plod uscat ca
acesta, aþos ºi plin de toane ºi de hachiþe
, avan bãtut de gânduri felurite ce n-au
trecut nicicând altcuiva prin cap […].” Atât
de modest îºi începe Miguel de CervantesMiguel de CervantesMiguel de CervantesMiguel de CervantesMiguel de Cervantes
y Saavedray Saavedray Saavedray Saavedray Saavedra pledoaria pentru cartea ce
avea sã se dovedeascã totuºi a fi una
dintre  cele mai înþelepte. Dacã biografia

autorului confirmã faptul cã acesta n-a
beneficiat de o educaþie aleasã fãcându-ºi
în general învãþãtura îndelungã “la mereu
serioasa ºcoalã a vieþii” dupã cum spune
CãlinescuCãlinescuCãlinescuCãlinescuCãlinescu, flerul ºi uimitorul talent fac din
“plodul sãu sterp” una dintre cele mai
importante cãrþi ale literaturii universale.
Acestea fiind spuse, nu putem sã nu
recunoaºtem ºi cã, pentru neofit, lectura
romanului impune ºi anumite obstacole:
limbajul (þinând cont de faptul cã prima
parte a fost finalizatã în 1605 ºi traducerile
pãstreazã pentru a asigura autenticitatea
limba veche cu articulaþiile ei), trimiterile la
textele vremii, dar în primul rând, pentru
cel ce nu cunoaºte  originalul - obiceiurile
din Spania secolului 17, moravurile ºi
ticurile nobililor, credinþele ºi perspectivele
þãranilor, parodia este destul de greu de
digerat.

Nu acelaºi lucru se poate spune
despre “Conjuraþia imbecililor”. Textul care
nu contrazice nicio prejudecatã pe care ne-
am fi putut-o forma despre literatura
americanã contemporanã este uºor de citit,
uºor de ecranizat. Cum John KennedyJohn KennedyJohn KennedyJohn KennedyJohn Kennedy
TTTTTooleooleooleooleoole a murit înainte de a-ºi vedea romanul
publicat, el nu ne-a lãsat niciun prolog în
care sã-ºi mãrturiseascã pãrerea în ceea
ce priveºte textul, primul sãu editor trebuie

CREACREACREACREACREATURÃTURÃTURÃTURÃTURÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ
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sã suplineascã, iar el nu poate spune decât
cuvinte de … laudã: “o mãreaþã farsã
grohãitoare de dimensiuni falstaffiene”. ªi
“Conjuraþia” este un best-seller, deºi poate
cu alte nuanþe decât cele care se aplicã lui
Don Quijote, este o carte uºoarã, astfel
încât multe sprâncene erudite se ridicã
atunci când ea este catalogatã drept
“operã” sau când este comparatã cu texte
fãrã de care literatura universalã nu ar fi la
fel. Ne întrebãm de ce. Influenþa acestora
din urmã este vizibilã nu numai asupra
lectorilor cât ºi asupra scriitorilor. Blestemul
culturii americane se rãsfrânge asupra
acestei cãrþi, fãcând din eroul sãu, IgnatiusIgnatiusIgnatiusIgnatiusIgnatius
Rei l lyRei l lyRei l lyRei l lyRei l ly, un amestec: „un haplea
nemaipomenit, un Oliver Hardy nebun, un
Don Quijote gras, un Toma d’Aquino
pervers”. Dacã aceastã combinaþie este
una reuºitã – fiecare cititor trebuie sã
decidã pentru sine însuºi.

…cum  sunt……cum  sunt……cum  sunt……cum  sunt……cum  sunt…

Peste mai bine de 300 de ani, TTTTTooleooleooleooleoole
îl plaseazã pe Quijote într-un labirint de
oglinzi: regãsim asemãnari, simetrii ºi
deformãri care fac din roman altceva decât
o actualizare slabã. Cititor împãtimit ºi
pseudo-intelectual, ReillyReillyReillyReillyReilly este ºi el un
nebun care îºi atribuie calitãþile ºi
responsabilitãþile unui salvator, chiar dacã
nu îºi spune chiar „cavaler”. Hidalgo-ul este
vrednic de stimã pentru cã, spre deosebire
de aºa-ziºii învãþaþi care nici nu se gândesc
sã pãrãseascã tihna satului ºi a cãminului
lor, acesta coboarã din turnul de fildeº,
porneºte la acþiune, provoacã viaþa; de
cealaltã parte, Ignatius este un sedentar,
iar propria sa coborâre din turn (fãcutã la
insistenþele mamei ºi la cele ale singurei
prietene, Myrna) este în ordinar: dacã
normalitatea se complace în a-i acorda lui
Don Quijote titlul de cavaler printr-un
adevãrat ritual la han, ea nu este la fel de
jucãuºã cu americanul: prima sa încercare
de a primi o slujbã este nemiloasã cu

sfincterul sãu plitoric, dar cãlãtoriei în afara
New Orleans-ului i se acordã statut de mit,
de întâmplare hotãrâtoare: lumea nu este
pentru el, lumea este o conjuraþie a
imbecililor.

 Ambii eroi sunt inadaptaþi. De aici
comedia, de aici tragedia. Convenþional,
denumim inadaptarea aceasta dusã la
extrem nebunie. Trebuie pusã întrebarea:
sunt ei deasupra mediocritãþii sau nu? La
o citire atentã, realizãm cã sunt de fapt în
cu totul alt plan: sistemul lor de referinþã
este în cãrþi, iar acestea nu pot fi plasate
pe aceeaºi scarã cu ceea ce este general
recunoscut ca normalitate, au propriile
mecanisme interne, iar acestea nu
funcþioneazã atipic doar dacã subiectul este
fantastic sau fabulos. Parodia trebuie sã fie
ºi ea verosimilã, realistã.Una dintre marile
virtuþi ale „Conjuraþiei imbecililor” este
descrierea oraºului-port, care seamãnã mai
mult cu Genova ºi Marsilia, Beirut ºi
Alexandria decât cu New York-ul,
surprinderea dialectului straniu, a

METMETMETMETMETAMORFOZÃAMORFOZÃAMORFOZÃAMORFOZÃAMORFOZÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ
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cartierelor izolate, a unei lumi care se zbate
între afacere ºi infracþiune. Mai mult decât
TTTTTooleooleooleooleoole,  creatorul lui Don Quijote este
recunoscut ca fiind unul dintre pãrinþii
realismului: „Cervantes vrea o literaturã
întemeiatã pe verosimil, încãrcatã de
observaþie moralã ºi socialã, cu eroi pozitivi
ºi criticã a celor negativi, pentru cã numai
o astfel de literaturã poate fi educativã ºi
exemplarã, <<ejemplo de las
costumbres>>”. Astfel, cãrþile creeazã
confuzia între real ºi realism, capcanã în
care putem cu uºurinþã cãdea atunci când
judecãm personajele ºi falia de unde
pornesc cei doi eroi. Nu încape îndoialã
cã Don Quijote ºi Ignatius Reilly nu ar fi
mai adaptaþi în lumea realã, dar
mecanismele scriiturii funcþioneazã în aºa
fel încât sã te întrebi dacã n-ar fi fost mai
bine sã-þi pierzi mãcar pentru un timp

adaptarea. În lumea realã, cei doi ar fi
oameni liberi.

Închipuitul cavalerism al lui Quijote
nu te face decât sã râzi ºi sã empatizezi
cu eroul, pentru cã lumea, fie ea o
conjuraþie a imbecililor sau nu, nu are
niciodatã îndeajuns de mulþi salvatori,
aroganþa lui ReillyReillyReillyReillyReilly te îndepãrteazã, el
depãºeºte ridicolul, devine grotesc.
Aceasta este una dintre marile calitãþi ale
lui Cervantes: reuºeºte sã creeze un nebun
simpatic, care se avântã în lupte închipuite
ºi iese înfrânt, cãruia îi bãnuieºti reacþia
când situaþia începe sã se contureze, de
care poþi sã râzi senin ºi detaºat. Descriind
o lume mult mai apropiatã zilelor noastre,
nebunul lui TTTTTooleooleooleooleoole este pus faþã în faþã cu
adevãrate situaþii critice, cu lucruri care pot
fi îndreptate de cãtre un om cu iniþiativã –
monºtrii lui sunt adevãraþi, dar planul de
luptã ar funcþiona mult mai bine cu morile
de vânt; cu acesta nu te împrieteneºti
pentru cã, deºi este evident faptul cã are
capacitãþi intelectuale, acþiunile sale nu pot
fi justificate de un sistem moral idealist, ci
de amalgamul de idei interpretate greºit ºi
de lipsa totalã a capacitãþii de prevedere a
urmãrilor. În timp ce Cervantes este numit
fiu al Renaºterii, prin toate fibrele spiritului
ºi fiinþei sale, reprezentant de geniu al
umanismului spaniol ºi universal, care nu
parodiazã sistemul de idei în sine, ci îi
subliniazã rezultatele, pentru cã deseori
ideile par aplicabile, dar nu se gãseºte
niciodatã modalitatea optimã, TTTTTooleooleooleooleoole pare
fiul Epocii Teoriei Conspiraþiei, care îi
alcãtuieºte personajului sãu un sistem
exagerat, amalgam de filosofie medievalã
ºi idei politice de stânga – paradoxal,
rezultatele acþiunilor acestuia nu sunt în
cele mai multe cazuri decât priviri uluite.

... cu cine se plimbã…... cu cine se plimbã…... cu cine se plimbã…... cu cine se plimbã…... cu cine se plimbã…

Cavalerul, îºi dã seama Quijote
dupã prima sa aventurã, nu este cavaler

LUCIFER - graficã Irina CHIRIÞÃLUCIFER - graficã Irina CHIRIÞÃLUCIFER - graficã Irina CHIRIÞÃLUCIFER - graficã Irina CHIRIÞÃLUCIFER - graficã Irina CHIRIÞÃ
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cu adevãrat fãrã un scutier. Sancho este
un om simplu care urmeazã un exemplu
grandios, un om cãruia îi este promisã o
insulã. Lacom, interesat, fricos ºi fãrã
imaginaþie, este elementul de contrast;
credincios fantasmelor pânã la un punct,
el respectã natura ºi atunci când trebuie
sã se confrunte cu pericolul (din ordinul
ducelui se simuleazã un atac inamic) el îi
spune lui Quijote: “Eu sunt un om pacific,
blând, potolit, ºi ºtiu sã înghit orice injurie
fiindcã am nevastã ºi copii de hrãnit ºi de
crescut; aºa cã sã ºtii domnia-ta, nu fie cu
supãrare, cã eu nu pun mâna sub niciun
chip pe spadã, sã lupt nici cu om prost, nici
cu calaver.” Mama lui Reilly este ºi ea un
fel de Sancho, unul care este fidel datoritã
legãturilor de sânge, unul care nu are
încotro, deºi povestea începe atunci când
nu mai poate sã ignore nebunia fiului sãu.
“- Nu fãceai decât sã lipeºti niºte hârtiuþe
în cãrþi. –Da, dar le lipeam dupã propriile
mele principii estetice […] –Crezi cã ai
putea sã capeþi din nou o slujb-acolo? –
Am serioase îndoieli. Trebuie sã-þi dai
seama câtã teamã ºi urã stârneºte în
oameni weltanschauung-ul meu […] –Au
fost drãguþi cu tine la colegiu, Ignatius. Sã
spunem adevãru’. Te-au lãsat sã stai acolo
o grãmadã de timp.” Scutierii celor doi sunt
involuntar vocile conºtiinþelor lor,  ,  ,  ,  ,  cu
picioarele pe pãmânt, îi sprijinã la început,
apoi îi îndeamnã sã se adapteze ºi le
explicã regulile lumii în care trãiesc. Doi
cavaleri sunt foarte dispuºi sã observe
diferenþele dintre ei ºi scutieri, dintre ei ºi
restul lumii, dar prea aroganþi sã
recunoascã asemãnãrile dintre scutierii lor
simpli ºi oamenii de tot felul ca fiind
normalitatea. Am putea spune cã Sancho
ºi doamna Reilly duc propriile lupte cu
morile de vânt.

...ºi ce se întâmplã cu nebunii din cetate?...ºi ce se întâmplã cu nebunii din cetate?...ºi ce se întâmplã cu nebunii din cetate?...ºi ce se întâmplã cu nebunii din cetate?...ºi ce se întâmplã cu nebunii din cetate?

New Orleans-ul anilor 1960 este mai
dispus sã nu-ºi aminteascã actele de
nebunie care se întâmplã pe strãzile sale,
chiar dacã nu le cultivã, aºa cum fac Ducele
ºi Ducesa. Sunt vremurile noastre mai
permisive sau oarbe la nebunie? Probabil,
pentru cã eroul lui Cervantes îºi recapãtã
sãnãtatea ºi moare, luând odatã cu el
moda romanelor cavalereºti, dar IgnatiusIgnatiusIgnatiusIgnatiusIgnatius
ReillyReillyReillyReillyReilly reuºeºte sã plece înainte de a veni
ambulanþa care trebuia sã îl transporte la
spitalul de boli mintale, reuºeºte sã-ºi ducã
nebunia în alt oraº. Existã o cantitate mai
mare de nebunie acum sau J.K. TJ.K. TJ.K. TJ.K. TJ.K. Tooleooleooleooleoole este
doar mai pesimist?

Învârtindu-ne între nebunie ºi
inadaptare, ne amintim de o parabolã
despre cetatea unui rege foarte înþelept,
care avea o singurã fântânã. Când cetatea
a fost asaltatã ºi fântâna otrãvitã, oamenii
nu au putut rezista fãrã apã ºi  bând, rând
pe rând, au înnebunit. Regele a refuzat sã
bea, privind cum locuitorii cetãþii sale se
transformã într-o ceatã de bufoni, pânã
când el a rãmas ultimul. Când oamenii au
început sã râdã de el, strigând pe ziduri
„nebunul, nebunul!”, regele cel înþelept a
decis sã bea din singura fântânã din cetate.

LUNALUNALUNALUNALUNATICUL- graficã Irina CHIRIÞÃTICUL- graficã Irina CHIRIÞÃTICUL- graficã Irina CHIRIÞÃTICUL- graficã Irina CHIRIÞÃTICUL- graficã Irina CHIRIÞÃ
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FEREASTRA

Eliade - o fereastrã a imaginaþieiEliade - o fereastrã a imaginaþieiEliade - o fereastrã a imaginaþieiEliade - o fereastrã a imaginaþieiEliade - o fereastrã a imaginaþiei

EliadeEliadeEliadeEliadeEliade a îmbinat cu mãiestrie realul
ºi fantasticul, ne-a transformat cotidianul
într-un univers ireal, îndemnându-ne „sã ne
folosim masiv imaginaþia”. El ºi-a precizat
cu atâta exactitate simbolismele ce se
întrepãtrund cu cotidianul, conturând
totodatã susbstraturile fiinþei ºi ale
universului.

Dimensiunile spaþio-temporale: realul
ºi fantasticul apar ca universuri paralele în
fiecare operã a sa, ca în final sã se
întrepãtrundã, oferindu-ne un simbol. În „La
þigãnci”, profesorul de pian Gavrilescu se
izbeºte de problema timpului, de timpul
istoric ºi de propriul sãu timp, ajungând sã
nu-ºi mai gãseascã locul firesc în propria
sa lume. În casa þigãncilor, el este sustras
timpului sãu pentru a fi transferat într-un timp
sacru, mult superior. Acelaºi lucru pãþesc ºi
personajele din „Nopþi la Serampore”, doar
cã ele sunt transferate într-un timp istoric,
participând la evenimente ce au avut loc cu
sute de ani în urmã. Problema timpului apare
ºi în romanul „Noaptea de Sânziene”, unde
ªtefan îºi doreºte ieºirea din timpul cotidian
pentru a cãpãta o existenþã aproape
metafizicã.

În „Nopþi la Serampore” este revelat
timpul ce poate fi manipulat, un timp iluzoriu
precum întreaga realitate, nefiind realitate
ceea ce noi trãim, ci ceea ce ni se va
dezvãlui dincolo, cãci „într-o lume de
aparenþe, în care niciun lucru ºi niciun
eveniment nu e consistent, nu îºi are
realitatea lui proprie, oricine e stãpân pe
anumite forþe, pe care voi le numiþi oculte,

poate face orice vrea. Evident, nici el nu
creeazã nimic real, ci numai un joc de
aparenþe”. Întrebarea este dacã un simplu
om poate suporta aceastã presiune a
timpului, o presiune istoricã ºi personalã ce
îl poate distruge prin simpla dereglare a sa.

În alte opere ale sale ne sunt revelate
miracole izbucnite aparent din cotidian,
precum Eliade afirma în „Noaptea de
Sânziene”: „S-ar putea întâmpla fel de fel
de miracole.. Dar trebuie sã te înveþe cineva
cum sã le priveºti, ca sã ºtii cã sunt miracole.
Altminteri, nici mãcar nu le vezi. Treci pe
lângã ele ºi nu ºtii cã sunt miracole”, ori asta
a fãcut el în toate operele sale, ne-a arãtat
miracolele. Dumitru, personajul din „O
fotografie veche de paisprecezce ani” este
convins de puterea preotului de a face
minuni, încât revine în locurile vizitate cu
patru ani înainte cu intenþia de a-i mulþumi
pentru miracolul sãvârºit. Tinereþea pe care
soþia sa a cãpãtat-o brusc, se datora tocmai
lui Dumitru, deoarece prin credinþa sa
nelimitatã în Dumnezeu, el a transferat-o
într-un spaþiu sacru al iubirii necondiþionate,
soþia sa cãpãtând o viaþã eternã. Doctorul
Martin -banalul Dugay- afirma despre
Dumitru : „Aºa cum e Dumitru, cu credinþa
lui naivã, idolatrã ºi vanã, e mai aproape de
Dumnezeul cel adevãrat decât noi toþi.” Spre
deosebire de soþia ce se integreazã într-un
spaþiu sacru, Cucoanes din „Un om mare”
se va integra în naturã.

Printr-o simplã boalã de creºtere, el
îºi pierde simþurile umane, devenind un om
primordial ce nu înþelege decât natura,
funcþiile ºi înþelesurile sale profunde. ªi
Cucoanes, precum celelalte personaje
amintite mai sus, transcende cãtre o lume
superioarã sacrã, de data aceasta o lume
ce este perceputã de orice om, dar nu ºi
înþeleasã de orice om, natura.

Capacitatea omului de a pãtrunde
dincolo de aceste paravane întinse în jurul
nostru este atât de mare, însã prea puþin
utilizatã. Este acea capacitate de a imagina
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un miracol, o lume, o viaþã, un timp. În „Les
trois graces” un om de ºtiinþã încearcã sã
transforme fiecare om în Adam ºi Eva,
oferindu-le o tinereþe eternã. Dar se izbeºte
de lipsa de imaginaþie ºi de ignoranþa altora,
încât este obligat sã întrerupã acest proces
revoluþionar. Femeia care beneficiase de
acest tratament se reîntoarce timp de ºase
luni la tinereþe ºi ºase luni la bãtrâneþe,
trãind împãrþitã între douã vârste ºi douã
sentimente. Întrebarea este, din nou, dacã
omul poate rezista transcenderii întrerupte
ce-l arunca din real în ireal, din trãiri trecute
în trãiri prezente. În „Tinereþe fãrã de
tinereþe” ,omul ,printr-un simplu fenomen
electric ce ar fi trebuit sã-l ucidã, este readus
la tinereþe ºi îi este oferitã o inteligenþã
uimitoare, nemaiîntâlnitã. Deºi ar fi trebuit
sã fie o tinereþe fãrã de bãtrâneþe, ea este
totuºi o tinereþe fãrã de tinereþe, cãci
aceastã tinereþe dispare odatã cu moartea
personajului. Brusc, bãtrâneþea invadeazã
organele, simþurile, întreg trupul. În realitate
el nu a trãit mai mult decât ar fi trebuit, ci tot
ce a trãit a fost sub aceastã mascã a
tinereþii. Ne vom întreba de ce nu a reuºit
sã obþinã ºi el eternitatea. Deoarece
eternitatea nu se poate obþine printr-un
simplu fenomen electric, ci printr-o
nemãrginitã credinþã, acordatã de puterea
sacrã. ªi în „Secretul doctorului

Honigsberger” asistãm la o trancendere prin
diferite tehnici mistice de yoga, însã de data
aceasta are loc o transcendere continuã, atât
spiritualã, cât ºi fizicã. Doctorul Zerlendi se
afunda în transã yoginicã pentru a atinge
armonia absolutã, detaºându-se de orice
prezenþã lumeascã.

În „La umbra unui crin” trancenderea
este cu mult mai vizibilã decât în operele
menþionate mai sus, este chiar stabilitã.

Printr-un simplu camion, oamenii
sunt transportaþi într-o altã
dimensiune. Cum tot El iadeEl iadeEl iadeEl iadeEl iade
afirma cã „Sacrul este realul prin
excelenþã”, nu putem crede decât
cã aceºti oameni sufereau o
transcendere spre o lume sacrã,
realã. Sintagma „…la umbra unui
crin în Paradis”, ce apare obsesiv
în nuvelã, este dovada cea mai
clarã a sacralitãþii acelei lumi, a
fericirii metafizce pe care o poate
cãpãta un om. Totuºi, acel camion
era camuflat, ascuns privirilor
unor anumiþi oameni. Chiar ºi
acest camion devenise ceva
sacru, o fereastrã spre o altã
lume, pe care nu toþi oamenii oLUNÃLUNÃLUNÃLUNÃLUNÃ ÎNGHEÞA ÎNGHEÞA ÎNGHEÞA ÎNGHEÞA ÎNGHEÞATÃTÃTÃTÃTÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ

GRANIÞA MÃRII - graficã Irina CHIRIÞÃGRANIÞA MÃRII - graficã Irina CHIRIÞÃGRANIÞA MÃRII - graficã Irina CHIRIÞÃGRANIÞA MÃRII - graficã Irina CHIRIÞÃGRANIÞA MÃRII - graficã Irina CHIRIÞÃ
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puteau percepe ºi nu toþi oamenii aveau
acces la ea. A nu se înþelege cã oamenilor
le este interzisã aceasta transcendere, ci ca
ei au nevoie de convingerea proprie ca
aceasta trancendere existã. Procesul este
atât de miraculous, încât mai întâi trebuie
sã-l înþelegi ºi sã crezi în existenþa lui. Omul
necesitã o trezire din lumea iluzorie pentru
a o percepe pe cealaltã, „ …ni se fac semne
de tot felul. Dechide ochii ºi dã-þi silinþa sã
le descifrezi”.

Punctul culminant atins de puterea
mitului are loc în „Nouãspreceze trandifiri”,
unde prin puterea spectacolului, lumea
capãta înþelesuri ºi dimensiuni metafizice.
Întreaga acþiune începe de la mitul lui Orfeu,
ce se încearcã a fi pus în scenã. Atunci,
Pândele descoperã asemãnarea dintre
Orfeu ºi Iisus, dar dacã „ …Orfeu a coborât
în infern ca sã salveze o singurã fiinþã ºi încã
o fiinþã mult iubitã... Cristos a coborât în
infern pentru toþi oamenii, pentru toþi cei care
muriserã de la Adam încoace, milioane ºi
milioane de necunoscuþi ºi necunoscute, a
coborât în infern ca sã-i mântuiascã”. Sub

aspectul acesta religios ne este
demonstratã existenþa mitului în fiecare
lucru de o mare importanþã.

Piesele de teatru ale lui Ieronim
devin spectacole ale lumii cu alte cuvinte
întreaga lume se joacã ºi este jucatã pe
scenã. Din aceastã cauzã Pândele este
tulburat ºi suporta cu greu aceastã presiune
a întregii lumi, pânã când reuºeºte sã se
integreze în spectacol. Dacã pânã ºi o
integrare în simplã lume prezintã dificultãþile
sale, o integrare într-un spectacol al lumii
este cu mult mai dificilã, deoarece ea
necesitã o profundã cunoaºtere a tot ceea
ce înseamnã lume cu miturile ºi
dimensiunile sale. Spre deosebire de
aceastã lume mitica „Domniºoara Christina”
ºi „ªarpele” ne prezintã o lume a
superstiþiilor, dar a super- stitiilor simbolice.
Strigoiul este cunoscut pentru teamã ºi
neliniºtea ce o rãspândeºte, iar ºarpele este
un simbol al animalului viclean, opus
omului. ªarpele vizibil pe pãmânt este o
hierofanie a sacrului natural, material ºi nu
spiritual. Astfel Andronic din nuvelã
„ªarpele” poate fi asemãnat cu un ºarpe
camuflat în om ce îi arãtã Dorinei o lume
paradiziaca, purtând-o pânã în lumea sã
sub vraja puternicã a iubirii. În „Domniºoara
Christina” apare o iubire ca dintr-un alt veac,
o iubire între fiinþã umanã ºi un spirit de
dincolo, ce nu poate declanºa decât un
haos misterios. Orice unire a lumii reale cu
cea de dincolo este imposibilã, atât
asimilãrii omului cât ºi regulilor stabilite de
Dumnezeu.

Astfel EliadeEliadeEliadeEliadeEliade pe lângã dimensiunile
metafizice pe care ni le contureazã, ne oferã
ºi niºte rãspunsuri la întrebãrile existenþiale
ale omului. Constantin NoicaConstantin NoicaConstantin NoicaConstantin NoicaConstantin Noica ni-l descria
pe Mircea EliadeMircea EliadeMircea EliadeMircea EliadeMircea Eliade ca o „funcþie planetarã”
nefiind cetãþeanul unei lumi ci al planetei.
„ªi n-a fãcut-o cu universalul abstract, ci cu
cel concret”.

Tot EliadeEliadeEliadeEliadeEliade în romanul „Noaptea de
Sânziene” ne dã cel mai valoros sfat:
„Priveºte bine în jurul d-tale: þi se fac din
toate pãrþile semne. Încrede-te în semne.
Urmãreºte-le...” Numai astfel putem gãsi
fereastra.

DIVINITDIVINITDIVINITDIVINITDIVINITAAAAATE - graficã Irina CHIRIÞÃTE - graficã Irina CHIRIÞÃTE - graficã Irina CHIRIÞÃTE - graficã Irina CHIRIÞÃTE - graficã Irina CHIRIÞÃ
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MIHAELAMIHAELAMIHAELAMIHAELAMIHAELA
PRODANPRODANPRODANPRODANPRODAN

CONTINUUM-ul REALITCONTINUUM-ul REALITCONTINUUM-ul REALITCONTINUUM-ul REALITCONTINUUM-ul REALITAAAAATE - HALUCINAÞIE-VISTE - HALUCINAÞIE-VISTE - HALUCINAÞIE-VISTE - HALUCINAÞIE-VISTE - HALUCINAÞIE-VIS
sau ipostaze ale Bucureºtiului în operele lui Mircea Eliadesau ipostaze ale Bucureºtiului în operele lui Mircea Eliadesau ipostaze ale Bucureºtiului în operele lui Mircea Eliadesau ipostaze ale Bucureºtiului în operele lui Mircea Eliadesau ipostaze ale Bucureºtiului în operele lui Mircea Eliade

ºi Mircea Cãrtãrescu - Note de lecturãºi Mircea Cãrtãrescu - Note de lecturãºi Mircea Cãrtãrescu - Note de lecturãºi Mircea Cãrtãrescu - Note de lecturãºi Mircea Cãrtãrescu - Note de lecturã

CãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescu spune despre sine cã
este ,,scriitorul care genereazã oraºul”, iar
aceastã afirmaþie este cu atât mai intrigantã
cu cât nu se limiteazã la a înfãþiºa artistic,
subiectiv Bucureºtiul, oraºul  copilãriei,
adolescenþei, tinereþii ºi maturitãþii sale, ci
se identificã afectiv cu acesta ,,oraºul ar
deveni propriul meu corp artificial, l-aº putea
numi cu numele meu ºi l-aº putea umezi cu
dorinþele mele”, hoinãreºte prin trupul de
piatrã al oraºului ca ºi prin lumile ireale
nãscute de fantezia sa, prin ,,continuum-ul
realitate-halucinaþie-vis”. În Orbitor aceastã
perindare prin tãrâmul literaturii ºi  al
oniricului devine expresia maternitãþii ºi a
creaþiei, a trecutului ºi a reconstrucþiilor
monumentelor ºi ideologiilor: Bucureºtiul
reconstruit dupã cumplitul bombardament
din 1943, purtând însemnele comunismului,
secera ºi ciocanul încruciºate într-o cununã
de spice, pãstreazã în picioare casa liftului
unui bloc devenit o grãmadã de moloz, iar
înãuntru Maria gãseºte ºi se gãseºte femeia
care hrãnise  la pieptul sãu, timp de
doisprezece ani, fluturele imens care acum
reuºeºte sã se desprindã. Maria, femeia
care lucrase ca liftierã într-un bloc de birouri
al unei societãþi petroliere româno-germane,
este mama colosalã, a fluturelui ºi a
scriitorului, ,,mai înaltã decât blocurile,
rãsturnând camioanele ºi tramvaiele,
strivind cu tãlpi uriaºe chioºcurile de tablã,
mãturând trecãtorii cu fusta ei de diftinã”,

ea a ,,trãit” experienþa bombardamentelor
într-un vis literar, pentru cã ea este aleasa
(,,nu  Aleasa, ci doar aleasa”): ,,Un astfel
de trãznet orbitor a dezagregat dintr-o
loviturã carnea de cãrãmidã ºi var a
construcþiei, ºi a rãmas în picioare numai
scheletul de bare ºi plasã neagrã. Cu mine
la ultimul etaj, în cuºca mea de lemn ºi
cristal, ºi-având împrejur Bucureºtiul
nocturn, iluminat violent, din când în când,
de tirurile antiaeriene ºi de rãvãºitoarele
explozii ale covorului de bombe.”

De un realism banal sunt mãrturisirile
eului narator care, din creatura halucinantã
nãscutã de o mamã colosalã, revine brusc
în cotidianul nesemnificativ, spunând: ,,Mi-
aº fi dat ºi pielea de pe mine sã locuiesc în
una din ele [se referã la construcþiile cubiste
interbelice] cât mai veche ºi cât mai
întortocheatã, ºi nu în anonimele cutii de
pantofi în care trãisem aproape toatã viaþa.”
Reale, dar atât de familiare ºi intime încât
sunt percepute ca niºte ,,acoperiºuri
fantastice”, sunt fabrica de pâine
,,Pionierul”, zgomotul infernal al morii ,,încât
duminica liniºtea era nefireascã ºi urechile-
þi þârâiau de singurãtate”, turlele Mitropoliei,
hotelul Negoiu, clãdirea A.S.E.-ului
,,ciupercile sucite ale bisericii ruse”,
,,aisbergul încadrat cu antene parabolice al
Palatului Telefoanelor”, profilurile pe cer ale
clãdirilor ce i se pãreau ,,fragmente din
mintea, memoria ºi imaginaþia mea”:
,,fierãstrãul de sticlã al magazinului Victoria,
turnul cu glob în vârf al blocului  Gallus,
coºurile cenuºii ale termocentralei, cupola
barocã a clãdirii C.E.C-ului” (altãdatã numitã
,,burta de cristal a C.E.C-ului”), vizibile,
desigur  pânã ce ,,blocul construit peste
ºosea mi-a rãpit pentru totdeauna oraºul”.

ªi iar fãrâme de irealitate ca doze
zilnice ale unui dependent:
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,,Eram atât de aproape de faþa tristã a unei
femei din piatrã. O femeie cu aripi de cinci
ori cât statura mea. Un sfert din Bucureºti
era obturat de penele ei de piatrã. […]. În
chipul statuii pe care mã sprijineam am
recunoscut-o pe mama”, ,,intram în holul
blocului ºi chemam liftul diluvian, ce-avea
sã mã transporte lângã nori, în garsoniera
mea”, priveºte insectele de metal ºi
portocaliu cum ,,dau jos zidurile, scot
fundaþiile, strâmbã fundaþiile, strâmbã
gardurile ºi le smulg din pãmânt, încãrcând
totul în basculante ºi lãsând în urmã teren
viran, mocirlos, brãzdat de urmele ºinelor.
[…] zidul trosnea, tencuiala zbura în fulgi ºi
în þãndãri, cãrãmizile se depãrtau, lãsând
la ivealã pufoase cuiburi de pãianjen, ºi tot
decorul se prãbuºea deodatã pe spate,
prefãcându-se-n gunoi ºi-n relicve sub luna
uriaºã a lui aprilie. Farurile goleau clãdirile
de culori ºi le umpleau cu cearã lichidã”.
Oare pentru Cãrtãrescu,Cãrtãrescu,Cãrtãrescu,Cãrtãrescu,Cãrtãrescu, fiinþa care produce
prin sine înºãºi sau prin munca ce îi este
încredinþatã o schimbare pe care el o
considerã semnificativã, este automat

închipuitã ca o insectã (iar dacã este vorba
de un creator, acesta va fi, fãrã îndoialã,
lepidopterã)?

Bucureºtiul – spaþiu al erotismuluiBucureºtiul – spaþiu al erotismuluiBucureºtiul – spaþiu al erotismuluiBucureºtiul – spaþiu al erotismuluiBucureºtiul – spaþiu al erotismului

“Nuntã în cer”, pe lîngã douã poveºti
romantice ºi poetice ºi, mai ales, o femeie
pasionantã, ne oferã ºi o imagine de
,,eleganþã ºi desfrânare a Bucureºtiului” din
1924: “Prietena mea avea una dintre
primele case noi fãcute în capitalã, iar
ceaiurile ºi cocktailurile ei erau notorii. Îmi
plãcea sã frecventez toate petrecerile astea,
pentru cã întâlneam un tineret desfrânat,
aproape cinic, cu care mã înþelegeam de
minune. Nu ºtiu dacã dumneata îþi mai aduci
aminte de epoca aceea, a jazului ºi a
cocktailurilor, cînd bîntuia moda pãrului tuns
à la garconneà la garconneà la garconneà la garconneà la garconne ºi  rochiile se purtau scurte
pînã deasupra genunchiului. Cred cã
niciodatã tineretul n-a avut o libertate mai
deºãnþatã ca atunci. În acei ani, ºi în
anumite case puteai, sã te culci cu orice fatã
cu care dansai insistent o noapte întreagã.
Era, de altfel, în stilul anilor acelora ca fetele
sã-ºi aleagã partenerii de dragoste cu
aceeaºi francheþe cu care ºi-i alegeau la
tenis. Se vorbea despre virginitate cu
cinism, cu cît o fatã era mai stricatã, cu atât
avea mai mult haz. În casa aceea am vãzut
adesea fete foarte tinere întorcându-se sã
se îmbete mai repede ºi mai eficace.

Nu mai eram atît de tînãr atunci, dar
mã amuzau nespus petrecerile astea
nesfârºite, unde se dansa frenetic trei
sferturi din noapte, pânã la extenuare.
Majoritatea invitaþilor erau mai tineri decît
mine, cãci soþia deputatului îºi alegea
prietenii exclusive din tineret. Legãtura
noastrã era cunoscutã, cum erau, de altfel,
toate colajele din cercurile astea de
îmbogãþiþi de rãzboi, politicieni ºi afaceriºti.”

Dar totodatã simþim o identificare
simpateticã între personaje ºi capitalã,
perindarea prin faþa vitrinelor cu haine de
copil dovedeºte dorinþa arzãtoare a Ilenei
de a crea ºi ea, ca femeie, aºa cum creeazã
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Mavrodin ca artist; în fond, el este un oraº
al iubirii, al veseliei ºi al melancoliei
totodatã: ,,Bucureºtiul, îndeosebi, are cele
mai toxice amurguri, în toate anotimpurile.
E greu sã rãmâi singur, sã nu te
îndrãgosteºti, sã nu-þi cauþi pereche într-un
astfel de oraº, în care soarele se stinge cu
atâta melancolie.”; ,,Am trecut prin Ciºmigiu,
ºi veselia patinatorilor mi-a risipit, pentru
câteva clipe, melancolia […] am pornit pe o
alee singuraticã. Undeva, nelãmurit, în faþa
mea, se aprindeau felinarele.”; o lume
boemã la restaurantele din centru, plimbãri
singuratice pentru îndrãgostitul care mai are
de aºteptat pânã la întâlnirea iubitei ,,Am
ieºit în Calea Victoriei, ºi mi s-a pãrut pustie,
murdarã. Am luat-o agale spre Poºtã, fãrã
niciun chef. M-am oprit în faþa unui chioºc
cu ziare, ca sã privesc câteva magazine
ilustrate.”

Copilãria în BucureºtiCopilãria în BucureºtiCopilãria în BucureºtiCopilãria în BucureºtiCopilãria în Bucureºti

Foarte savuros este episodul din
viaþa eruditului EliadeEliadeEliadeEliadeEliade, în care acesta îºi
trecea vremea cu jocurile pe maidan: ,,Cu
timpul, lecturile acestea dezordonate ºi fãrã
noimã au început sã mã plictiseascã. Într-o
zi, am descoperit cã jocurile pe maidan sunt
tot atât de pasionante ca ºi romanele de
aventuri. Am început sã-mi petrec tot timpul
liber pe maidanele Bucureºtiului. De la
maidanul Primãriei pânã la Obor, de la
dealul Mitropoliei pânã la gropile Ouatu, le
cunoºteam pe toate ºi aveam prieteni
printre haimanalele ºi bãtãuºii tuturor
mahalalelor. Dar astea se întâmplau mai
târziu, dupã 1916, dupã ce tata se retrãsese
cu regimentul lui în Moldova.” Iar jocul lui
preferat o fãcea pe mama lui sã-i pice
obrazul de ruºine: “Prin faþa casei, trecea
tramvaiul cu cai. Venea de la statuia Rosetti
ºi chiar în dreptul casei noastre îºi încetinea
mersul ca sã coteascã spre strada Cãlãraºi.
Împreunã cu Nicu, iar mai tîrziu cu cîþiva
prieteni de seama mea, îl aºteptam cuminþi
în faþa porþii, prefãcându-ne cã stãm de

vorbã. Dar îndatã ce tramvaiul fãcea cotul,
alergam dupã el ºi ne agãþam, pitindu-ne
ca sã nu ne observe taxatorul. Aveam de
altfel grijã sã fim întotdeauna cu capul gol,
nu cumva sã ne poatã confisca taxatorul
ºepcile.

Ani de zile, jocul acesta m-a fascinat.
Ajunsesem mare meºter ºi începeam sã
învãþ cum sã mã caþãr, din mers, chiar de
tramvaiul electric nr.14. Mã plimbam aºa
agãþat, de la statuia Rosetti pânã la Brãtianu,
ºi înapoi. Uneori mã prindea taxatorul ºi mã
trãgea de urechi, dar acceptam cu mândrie
riscul acesta. O singurã datã m-am simþit
vinovat ºi umilit, cînd mama s-a întors acasã
tristã, abãtutã ºi ne-a spus: ,,Erau doi domni
lângã mine, în tramvai ºi când v-au zãrit,
unul din ei a spus: iatã haimanalele
Cãpitanului!...Mai mare ruºinea!” a adãugat
ea, oftând. “Cu toate astea, primele amintiri
de când a venit copil în Bucureºti sunt niºte
imagini idilice, aproape mitologizate: “Când
am ajuns în Bucureºti, la începutul toamnei
1914, casa din strada Melodiei era încã în
reparaþie. Câteva sãptãmâni am locuit în
casele bunicilor, la capãtul bulevardului
Pache Protopopescu. Casele acestea
fabuloase le cunoºteam deja de mic copil.
Fusesem pentru întâia oarã, într-o
primãvarã, când aveam vreo patru-cinci ani.
Îmi rãmãsese amintirea unei curþi enorme,
întinzându-se între grajduri ºi hambare, ºi a
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unei nesfârºite livezi. Era într-adevãr
nesfârºitã; n-am ajuns la capãtul ei decât
dupã ce împlinisem opt ani. Am ajuns pînã
acolo întovãrãºit de Nicu ºi de cea mai
tânãrã dintre surorile mamei, Viorica, doar
cu cîþiva ani mai mare ca noi. Acolo la
capãtul livezii, am dat peste câteva movile
pe care crescuserã bãlãrii, niºte coteþe
vechi, pe jumãtate putrezite, maldãre de
cãrãmizi uitate ºi-un gard de lemn gata sã
cadã, susþinut pe alocuri cu pari groºi înfipþi
în pãmânt. Când am ajuns ne-am suit toþi
trei pe una din movile ºi am privit peste gard.
Nu se vedeau decât zarzãri, pruni, gutui,
aceiaºi pomi ca în livada bunicilor. Dar nu
se mai auzeau gãinile, nici câinii, ci numai
zumzet de albine ºi tot felul de zgomote
mãrunte necunoscute.”

Mendebilul lui CãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescu: în blocul
de pe ªtefan cel Mare, gaºca Naratorului
are un nou membru, un copil genial, cu o
mulþime de cãrþi în minte, pe care le
povesteºte prietenilor de joacã ºi care îºi
expune teoriile savante: ,,Pãmântul e un
animal cu gândire ºi voinþã. […] Noi înºine,
dacã ne încordãm voinþa, devenim uºori ca
aerul” ºi chiar face demonstraþia celor spuse,
îºi strânge pleoapele ºi se încordeazã pânã
ce ,,Martiganul ºi Vova l-au ridicat pânã la
tavan cu un singur deget”. Acesta este
poreclit Mendebilul. În finalul acestei
povestioare, autorul recurge la un artificiu
din aria metatextualitãþii: apare  o mãrturisire
neaºteptatã... ,,Am dat azi-dimineaþã, pe
când cãutam scotchul ca sã lipesc o copertã
de aceste pagini bãtute la maºinã, care,
dupã cum aratã, par vechi de peste doi ani.”
ªi în continuare suntem lãmuriþi cã
decorurile sunt reale ºi ,,existã ºi astãzi”,
,,copiii sunt reali”, numai cã ,,nu a existat un
copil atât de savant în bloc”, adicã
Mendebilul era o purã ficþiune literarã.
“Eºecului” de a nu fi avut un prieten genial,
CãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescu îi prezintã rãscumpãrarea
literaturii. Cam acelaºi lucru se întâmplã ºi
în povestirea Arhitectului, un om perfect
mediocru, se dovedeºte un excelent
muzicant, profund original prin faptul cã asta

se petrece în maºina sa pe care o cumpãrã
etc. Dar majoritatea eroilor cãrtãrescieni,
care pretind credibilitate, sunt neinteresanþi,
dacã nu ar interveni imaginaþia creatoare a
Scriitorului. Clasa socialã pe care o
zugrãveºte cu predilecþie Cãrtãrescu este
plinã de femei gospodine care nu te lasã sã
pleci din casa lor decât dupã ce te-au întors
de câteva ori din hol ºi care se simt ofensate
dacã nu mãnânci totul din farfurie pentru cã
le dispreþuieºti calitãþile culinare (vezi tanti
Aura din ,,Rem”), de bãrbaþi cu totul banali,
proletari, de copii murdari, care joacã pe
maidan o mulþime de jocuri ca sã le treacã
timpul: ,,hoþii ºi vardiºtii”, ,,Vrãjitoarea”, dar
ºi jocuri iniþiatice care capãtã o semnificaþie
oniricã ºi vizionarã, jocul ,,de-a reginele”,
când una din fetiþe traseazã ºapte linii ºi
fiecare copilã (erau ºapte! Cifra ordinii ºi a
perfecþiunii cosmice) trebuia sã mimeze
fiecare vârstã când trece prin dreptul fiecãrei
liniuþe, la prima, vârsta de zece ani, la a
doua vârstã douãzeci de ani ºi tot aºa pânã
la ºaptezeci de ani. S-a întâmplat, însã, ca
acest joc sã fie ca o previziune, cãci fetiþele
se transformau pe mãsura ce treceau de la
o liniuþã la alta pânã îmbãtrâneau ºi
dispãreau cu totul, la capãtul jocului
bineînþeles cã reveneau la stadiul de copile;
se înþeleserã sã nu-ºi spunã una alteia ceea
ce au vãzut când fiecare intra in joc.

Bucureºtiul prefacerilor socialeBucureºtiul prefacerilor socialeBucureºtiul prefacerilor socialeBucureºtiul prefacerilor socialeBucureºtiul prefacerilor sociale
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Întoarcerea din Rai zugrãveºte viaþa
gazetãreascã a Bucureºtiului anului 1933,
nedreptãþile sociale care permit unor inculþi
sã ocupe posturi meritate de tineri studioºi
ºi neobosiþi, ca David Dragu, nevoit sã
lucreze pe un post de corector de noapte
pe un salariu de mizerie, ºi cãruia, culmea
ironiei, nu i se permite sã îºi ia liber nici
atunci când tatãl lui trage sã moarã, deºi
amicul lui, Pavel Anicet, tânãr talentat ºi citit,
dar fãrã prea multã voinþã, monden ºi
acaparat de complicaþii sentimentale, este
menajat, este învoit dacã va dori sã fie
alãturi de prietenul lui la moartea acestuia;
Petru Anicet, fratele lui Pavel, muzician lipsit
de orizonturi, se pomeneºte
îndrãgostit de o prostituatã, iar
activitatea unor submediocri ca
Lazarovici se dovedeºte
prodigioasã etc., dar romanul
mai are ºi acea dimensiune
colectivã istoricã, de dincolo de
dramele mãrunte sau
mistuitoare, reale sau afectate,
ale personajelor, febra unor
schimbãri, revoltele de stradã ºi
seducþia comunismului, în care
tinerii vãd o salvare, desfiinþarea
privilegiilor neloiale ale anumitor
“personagii”, dar, în realitate:
“Siguranþa a constatat cã existã
100.000 de comuniºti în
Capitalã. ªi dacã, aºa cum e probabil, sunt
înarmaþi, are sã iasã bucluc mare… Sã fi
vãzut camionetele cu muniþii pentru
gardieni”, mulþi muncitori sunt înarmaþi,
ceea ce dezvãluie pericolul ca revoluþia sã
se facã din jos în sus, pe când reuºita
moralã a acesteia necesitã ca cei de sus,
oamenii luminaþi, sã ia în mâini hãþurile
viitorului ºi sã le arate ºi celor de jos o cale
spre demnitatea socialã. Greva CFR-iºtilor,
tragerile la întâmplare, sunt ignorate de cei
care nu sunt adepþi ai socialismului, pluteºte
o anumitã indolenþã faþã de istorie a celor
preocupaþi de probleme existenþiale:

“-Da’ ce-a fost, frate, atunci, cînd cu
greva aia? întrebã Ciutariu. Eu nu eram aici

dar când m-am întors, n-am mai auzit
vorbindu-se nimic de comuniºti. Oare i-au
desfiinþat?” Afirmaþia pare mai curînd
inocentã.

Vlãdescu este personajul care
gãseºte ºi o cauzã de ordin moral ºi spiritual
a rãzmeriþei: “Dacã ai fi fost treaz azi-
noapte, cum am fost eu, dacã ai fi auzit
sirena aceea pînã în zori, m-ai asculta ºi
mi-ai da dreptate. Suntem dezarmaþi, mã!
Am mers prea departe. Ne-am bãtut joc de
legi, de dogme, de simboluri, ne-am bãtut
joc de tot, pentru a ne dovedi nouã înºine
cã suntem liberi.”

Observãm în acest pasaj o coborâre
a scriitorului în mormanele mahalalelor, atât
de depãrtate de lumea personajelor ºi
întâmplãrilor din cãrþile sale: “Sã trecem prin
gang ºi, din spatele hotelului, ajungem
direct la maidane”, mai apoi “Trecurã uliþa.
Cîteva case, fãrã nici o luminã. Întunecate,
rãzleþe, pãreau pustii. La stînga, începea
maidanul, pînã dincolo de calea feratã. Se
auzeau focuri de armã, surde, stinse, parcã
ar fi fost puºti cu soc.[…]. Se apropriau de
Ateliere. Dinspre Calea Griviþei, venea un
zvon înãbuºit de urale, rãzbind la rãstimpuri
prin flueratul sirenei. ªi totuºi, alãturi de el,
Emilian simþea o plãcere lugubrã,
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nefireascã, s-ar fi spus cã intreg maidanul e
pustiit ca dupã cataclism.”

Dar, pe de altã parte,
sentimentalismul unor personaje care vãd
Bucureºtiul transfigurat, înfrumuseþat, pe
mãsura sufletului ºi viselor lor, dovedeºte o
dorinþã de creaþie, construcþie, cosmogonie
la o adicã, iar nu de evadare precum la
Cãrtãrescu. Citez din  Întoarcerea din Rai:
“Sã piarã tot, de la temelie! Alte oraºe, alte
generaþii, alþi bãrbaþi - asta ne trebuie. Dacã
aº putea dãrîma întreg Bucureºtiul ºi sã
clãdesc în locul lui o cetate a soarelui, un
oraº tânãr, alb, viril, pur! Un oraº fãrã
proxeneþi, fãrã bãtrâni, mai ales fãrã bãtrâni.
Unde sunt bãtrânii, acolo se adunã

    JOC ªI JOACÃ    JOC ªI JOACÃ    JOC ªI JOACÃ    JOC ªI JOACÃ    JOC ªI JOACÃ
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Experienþele ludice ale fiinþei umane
trimit la acþiuni libere, situate în afara vieþii
obiºnuite, fãrã vreun interes material direct,
care se petrec în ordine, dupã anumite
reguli bine stabilite, suspendând temporar
tot ceea ce þine de legi ºi uzanþe. Pe lângã
faptul cã este o cale de evadare din
realitate, orice joc conferã fiinþei bucuria de-
a se afla în ipostaza de creator. Pentru
artist, jocul înseamnã creaþie, respectiv
construirea unei lumi, lume pe care
creatorul o poate controla.

În spaþiul literaturii române, IonIonIonIonIon
CreangãCreangãCreangãCreangãCreangã re-trãieºte (în plan literar) anii
copilãriei (personajul Nicã), însã aduce în
subtext (uneori ºi în text) oglinda

distanþatoare a omului matur. De aici,
apare umorul, ca valoare de artã. Pornind
în cãutarea timpului pierdut, CreangãCreangãCreangãCreangãCreangã
creeazã o viziune a lumii ca spectacol care
ilustreazã „copilãria copilului universal”.
Povestitorul este actorul care-ºi retrãieºte
pe o scenã imaginarã, cu umor si deplinã
participare, jocurile eliberatoare într-un
timp suspendat ºi într-un spaþiu mitic (satul
Humuleºti ºi zona de munte). Toate
momentele operei devin spectacole în
spectacol: prinderea muºtelor cu
ceaslovul, voluptatea scãldatului,
smântânitul oalelor, furatul cireºelor ºi al
pupezei. Mai mare fiind, aflat la ºcoala din
Fãlticeni, Nicã descoperã plãcerea de a
dansa sau jocurile erotice. Acest adevãrat
roman al copilãriei prezintã astfel niºte

ranchiunea, fierea ºi veninul, laºitatea,
imoralitatea.”

O scenã oarecum bizarã, aceea în
care Tudoran încearcã sã se sinucidã, iar
în concepþia prietenilor lui, cei ce eºueazã
în aceastã încercare sunt cei mai perfecþi
rataþi, din cauzã cã a întâlnit o tânãrã
flãmândã cãreia îi promite sã o ajute, numai
cã nu avea bani mãrunþi ºi gãseºte abia la
o prãvãlie foarte depãrtatã sã-i schimbe, iar
când se întoarce, o vede pe fatã pe ºosea,
lovitã de un automobil. Bucureºtiul este, în
definitiv, în concepþia elidianã, spaþiul celor
mai adânci experienþe, ca ºi al celor mai
banale eºecuri.
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delicii neasemãnãtoare cu nimic,
echivalente cu importante aventuri ale
cunoaºterii.

Cu mai mult de trei secole înaintea
lui CreangãCreangãCreangãCreangãCreangã, pictorul BruegelBruegelBruegelBruegelBruegel se inspirã din
tradiþia popularã flamandã, lumea þãranilor
fiind foarte puþin atinsã de convenþiile
impuse de comportament ºi etichetã. Tema
tabloului Jocuri de copii este tipicã pentru
creaþia lui BruegelBruegelBruegelBruegelBruegel. Pictorul prezintã lumea
copiilor într-un tablou cu peste 230 de
personaje. Compoziþia cuprinde un numãr
de nouãzeci ºi douã de jocuri diferite. Prin
forþa lucrurilor se naºte comparaþia cu
RabelaisRabelaisRabelaisRabelaisRabelais (Gargantua si Pantagruel) sau cu
„romanul” lui CreangãCreangãCreangãCreangãCreangã (Amintiri din
copilãrie).

Tabloul este o metaforã cu trimitere
la universul celor adulþi. Jocurile de copii -
nu întotdeauna pe deplin nevinovate -
reprezintã doar un pretext pentru
demascarea nebuniei omeneºti ºi a
prostiei. În centrul tabloului unde se
intersecteazã douã strãzi reprezentând
axele principale pe care se sprijinã

compoziþia, un grup de bãieþi ºi fete joacã
o parodie a unei cununii. Dupã trei secole,
în casa din Humuleºti, Nicã ºi fraþii lui se
joacã „de-a biserica”, fãcând un zgomot
infernal, spre disperarea mamei ºi
satisfacþia maliþioasã a tatãlui.

Deºi personajele nu au trãsãturi
individualizate, fiecare este surprins în
atitudini ºi cu expresii distincte. Personajele
sunt animate prin pete de culoare,
aºternute de o mânã sigurã, care conferã
o dinamicã puternicã întregii compoziþii.
Datoritã perspectivei deschise ºi parcã
infinite a strãzii, lumea prezentatã aici pare
sã existe în afara timpului.

În concluzie, nu ar fi o surprizã prea
mare dacã dintre atâtea ºi atâtea
personaje, de undeva, din capãtul
îndepãrtat al strãzii, ar dispãrea un bãiat
care ar fi vãzut apoi pe o uliþã a
Humuleºtiului secolului al XIX-lea. Ar fi
bucuros cã jocurile continuã sã existe, s-ar
juca cu cercul, ar sta „caprã” pentru ca alþii
sã sarã, s-ar sui într-un copac sau ar fi atras
de apa cea rece ºi limpede a Ozanei.
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Dacã e o fereastrã care sã mã
fascineze, e geamul ultimului vagon din
intercity-ul de 6 spre Focºani, când deja e
iarnã ºi deja e noapte, pentru cã geamul e
mare ºi negru, e ºi fereastrã e ºi oglindã,
poþi sã te uiþi lung la oameni ºi la bagajele
lor colorate, poþi sã te uiþi la cearcãnele tale
ºi la ziua care a mirosit a patiserie de
metrou, poþi sã te uiþi afarã, la oraºe din
lumini, la halte ºi la uliþe stranii, la copacii
de lângã ºine care îþi vâjâie pe lângã ureche
ºi te sperie dacã îþi lipeºti nasul de ceea ce
þi se pare pentru o secundã beznã solidã.

pentru cã eºti obosit ºi ai zãpadã pe pantofi;
câmpul vizual sã fie îndeajuns de larg cât
sã fascineze, sã-þi cobori bagajul gândindu-
te ce ar putea sã fie în stânga ºi în dreapta,
cât de departe ai reuºit sã vezi, întrebându-
te dacã nu cumva cartea este o fereastrã-
oglindã, exact ca geamul meu.

“Poveºti de dragoste la prima vedere”
e o carte de la Humanitas, cu o mediatizare
bunã, respinsã din start de elitiºtii literari care
nu au timp de pierdut. Nu e o carte plinã de
ea, nu se vrea antologie, nu încearcã sã
epuizeze tema, încearcã doar sã te þinã

Coup de foudreCoup de foudreCoup de foudreCoup de foudreCoup de foudre

Dar acum povestesc despre o carte.
ªi multe cãrþi seamãnã, puteþi spune, cu
geamul meu de tren: opace, surprinzãtoare,
care analizeazã, obligã la introspecþie ºi
toate cele... Sunt, de cele mai multe ori,
cãrþi pe care le citeºti atent, cu creionul în
mânã, în fotoliu sau cel mult în parc. Sunt
cãrþi despre care se vorbeºte academic ºi
instrumentat, în cunoºtinþã de cauzã. Sunt
cãrþi despre care puteþi citi in altã parte.

O carte bunã de citit în tren trebuie
sã fie o fereastrã-vortex, care sã te smulgã
de pe scaunul cu miros înþepãtor ºi sã te
prindã. Nu trebuie sã fie o uºã: n-ai timp sã
intri în casa nimãnui ºi nici n-ar fi politicos,

fascinat douã ore. Are un “Cuvânt înainte”
ce-i þine frumos de ramã pictatã ºi o copertã
de care aº spune cã m-am îndrãgostit la
prima vedere, dar încerc sã mã þin de
comparaþia mea cu ferestre.

Diapozitive cu un om care se
indrãgosteºte de cinci ori în viaþã, spun ei.
Aici începe sã nu se mai suprapunã strategia
de marketing cu ceea ce se întâmplã cu
adevãrat în carte: cei cinci autori (G.G.G.G.G.
LiiceanuLiiceanuLiiceanuLiiceanuLiiceanu, A. BittelA. BittelA. BittelA. BittelA. Bittel, A. BlandianaA. BlandianaA. BlandianaA. BlandianaA. Blandiana, N.N.N.N.N.
ManolescuManolescuManolescuManolescuManolescu ºi I. PârvulescuI. PârvulescuI. PârvulescuI. PârvulescuI. Pârvulescu) scriu despre
lucruri diferite, lucru pe care, cu toatã
prudenþa mea criticã, îl susþin cu fermitate.
Într-adevãr, se încadreazã toate în tema
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stabilitã de titlu, dar îndrãgostirile ºi vederile
sunt atât de diferite, încât spectacolul nu e
pe atât de omogen pe cât se anunþã.

Gabriel LiiceanuGabriel LiiceanuGabriel LiiceanuGabriel LiiceanuGabriel Liiceanu recunoaºte cã
“proza e uºa interzisã la care bate periodic,
furiº ori fãþiº”, iar în povestirea sa, instanþa
narativã îºi drege vocea ºi anunþã ceea ce
va urma: texte inedite, lipsite de senzaþional
ºi telenovelã, în care dragostea rãmâne
adesea nespusã, niciodatã împãrtãºitã.
“Iubirea cu crini” a lui LiiceanuLiiceanuLiiceanuLiiceanuLiiceanu reuºeºte sã
se pãstreze în afara melodramaticului, deºi
textul are o anumita valoare biograficã, dar
îmi aduce aminte de altele, subiectul
implicând anumite artificii care nu sunt pe
gustul meu, anumite stângãcii. Aº fi vrut sã
mã regãsesc în personajul principal, dar un
Bucureºti romantic al anilor ’50 nu-mi
vorbeºte mie. Dupã acest prim discurs, te
lepezi oarecum de prejudecãþile referitoare
la autori: nu este nimic politic, nu conþine
cuvântul “lichea”, nu are nimic de a face cu
obsesia lustraþiei. Mã întreb cum aº fi citit-o
dacã aº fi renunþat din prima la orizontul meu
de aºteptare?...

ªi cea de-a doua poveste este tot a
Bucureºtiului cãruia îi este potenþatã tuºa
boemã pânã când pare din metroul parizian.
Adriana BittelAdriana BittelAdriana BittelAdriana BittelAdriana Bittel scrie despre o cãdere în
dragoste timidã, subtilã, într-o lume a
exteriorizãrii prin artã. Dacã metafora lui
LiiceanuLiiceanuLiiceanuLiiceanuLiiceanu a fost crinul, scriitoarea este mai
prudentã: dragostea ca o patã carmin pe o
bluzã albã. Personajele au timp sã devinã
oameni. Nu sunt ceea ce par, lucru care nu
te neliniºteºte în 20 de pagini, iar de Ludi
poþi tu însãþi sã te îndrãgosteºti, ar fi jucat
de Romain Duris cu ochii dintr-un tablou
impresionist.

Ana BlandianaAna BlandianaAna BlandianaAna BlandianaAna Blandiana este ea însãºi. Multã
poezie în povestirea ei cu titlu de
blockbuster, poezie care cade numai bine,
dat fiind faptul cã acum ai trecut bine de
Ploieºti ºi totul se murdãreºte. Alegoria este
evidentã, puternicã, dar se desfãºoarã
nedescoperitã. Dragostea ei este intensã ºi
exteriorizatã, deºi vocea preferatã de
autoare este cea a personajului masculin,
care nu vorbeºte despre “a se îndrãgosti”,

ci mai degrabã despre ce este previzibil,
despre ce este permis, despre ce este
omenesc, despre boalã ºi periferie. Cel de-
al treilea text este o chemare a speranþei,
mai mult ºoptitã decât strigatã. Este lipsit
de melodramatic, dur ºi condensat, deºi AnaAnaAnaAnaAna
BlandianaBlandianaBlandianaBlandianaBlandiana-prozator este subiectivã ºi
femininã. Un scurt metraj alb-negru care nu
are nevoie de coloanã sonorã.

Povestea mea preferatã trebuie sã
fie cea a lui Nicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae Manolescu. Pentru cã
este un pahar de cristal din punct de vedere
stilistic, atmosfera de ºpriþ ºi hamsii prãjite
nu este apãsãtoare, ci surprinzãtoare. Mi-e
teamã sã nu alunec în rezumatul acestui text
copleºitor, înfricoºãtor, românesc, minunat.
Ni se spune cã este scris într-o scurtã pauzã
pe care autorul a luat-o de la “Istoria
literaturii române”. Nu poate decât sã mã
mire ºi sã mã bucure.

Pe Ioana PârvulescuIoana PârvulescuIoana PârvulescuIoana PârvulescuIoana Pârvulescu o citeºti dupã
ce treci de Buzãu. Te grãbeºti, vrei sã afli
ce se întâmplã, dar nu sari niciun rând
pentru cã e pãcat. Citeºti cu gândul la
CioranCioranCioranCioranCioran ºi la mansarde un text fragmentat,
o poveste prea dureroasã pentru un discurs
fluid, care se încheie original cu “dãri de
seamã” din exterior. Acest ultim text
plaseazã dragostea în context social, fãrã
a accentua drama ºi fãrã a da vreun verdict.
Naratorul supratextual îºi invitã cititorul sã
judece ºi sã aibã pãreri de rãu, îl invitã sã
se mire ºi sã strângã din dinþi. Rãmâne sã
te hotãrãºti, cititor întotdeauna ipocrit, dacã
vrei sã colaborezi în povestea cu YYYYYannannannannann
TTTTTiersenierseniersenierseniersen ºi cu nori subþiri pe fundal.

Dacã ai luat trenul de 6 spre Focºani,
când deja e iarnã ºi deja e noapte, acum ai
ajuns acasã ºi am impresia cã plouã mãrunt.
Sau poate eºti mai norocos decât mine ºi
ninge. Sigur te-ai uitat lung pe geamul
trenului care din afarã nu e deloc
impresionant. Ai þinut în mânã o fereastrã
cãtre coup de foudre. Ai simþit cum þi se
contractã cristalinul când te uitai când la
luminile oraºului, când la nasul tãu lipit de
geam?

IOANA   ALEXANDRU
clasa a XI-a E
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„A putea crea operã de artã, a o putea simþi în noi, n-ar
fi una din raþiunile pentru care ar merita sã trãim?”

Rene HuygheRene HuygheRene HuygheRene HuygheRene Huyghe

Artã este inseparabilã de
specia umanã; a existat din ziua în
care s-a nãscut omul. Poate cã
niciodatã nu a fost atât de mãreaþã
ca în epocile în care oamenii nu
ºtiau, nu se întrebau ce este ea ºi
nici nu bãnuiau de existenþa ei.

Arta este o
fereastrã deschisã
spre trecutul omenirii,
dar ºi spre viitorul ei;
este o punte între
oameni, între
civilizaþii, datoritã
universalitãþii ei.
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prof.  ANIªOARA
MUNTEANU

De-a lungul veacurilor, de-a
lungul mileniilor, dialogul se continuã,
într-un limbaj ºi cu ajutorul unor
replici mereu noi, în care se exprimã
deopotrivã dialogul cu universul,
precum ºi cel cu noi înºine.

Arta poate sã fie o fereastrã
cãtre adâncurile inconºtientului. Ea
leagã lumea interioarã de cea
exterioarã; aceastã unire nu
acþioneazã numai între EU ºi univers,
ci ºi între artist ºi ceilalþi, îngãduindu-i
sã li se împãrtãºeascã, îngãduindu-le
sã-l intuiascã, sã-l simtã ca pe o parte
din ei înºiºi. Aici este miracolul operei
de artã, cãruia nu-i acordãm suficientã
atenþie.

Arta este unul din bunurile
cele mai de preþ, care asigurã
exaltarea gustului nostru de a trãi ºi
poate chiar a vieþii noastre, prin
dezvoltarea calitãþilor pentru care
meritã sã fii OM.
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Muntele din fereastrãMuntele din fereastrãMuntele din fereastrãMuntele din fereastrãMuntele din fereastrã

prof. IOANA-prof. IOANA-prof. IOANA-prof. IOANA-prof. IOANA-
MIHAELAMIHAELAMIHAELAMIHAELAMIHAELA

POPESCUPOPESCUPOPESCUPOPESCUPOPESCU

(Fenomenele atmosferice optice ºi electrice din munþii sacri ai dacilor)(Fenomenele atmosferice optice ºi electrice din munþii sacri ai dacilor)(Fenomenele atmosferice optice ºi electrice din munþii sacri ai dacilor)(Fenomenele atmosferice optice ºi electrice din munþii sacri ai dacilor)(Fenomenele atmosferice optice ºi electrice din munþii sacri ai dacilor)

“Era într-o dimineaþã mohorâtã de
ianuarie din anul 1960. Cerul era acoperit
de nori negri. Aerul nemiºcat, numai oamenii
se miºcau grãbiþi cãtre serviciu. Pe atunci,
lucram la Institutul Geologic din Bucureºti
ºi locuiam la doi paºi de institut. Eram unul
din bucureºtenii fericiþi care nu trebuia sã
tremure în staþia de tramvai sau de autobuz.
Am ieºit din casã ºi am luat-o alene cãtre
institut, cãci, în zilele de iarnã, activitatea la
serviciu lâncezea, prelucrându-se doar
rezultatele cercetãrilor din varã. Deodatã a
început sã ningã liniºtit cu fulgi mari ºi deºi,
ca în poveºtile de crãciun. Pânã la serviciu
m-am transformat într-un om de zãpadã, iar
strada a devenit o cale albã pe care maºinile
abia mai rãzbãteau.

În birou, am uitat de ninsoarea
splendidã de afarã, fiind prinsã de ritualul
începutului de zi: cafeaua, schimburile de
bârfe despre colegi ºi noutãþile din
magazine. Razele soarelui care au intrat
deodatã prin fereastrã m-au luat prin
surprindere ºi am privit cu încântare cãtre
cerul senin. Dar prin fereastrã se vedea cea
mai uluitoare priveliºte pentru un
bucureºtean: un munte se vedea prin
fereastra institutului! Am scos un strigãt de
mirare ºi toate discuþiile au încetat. Pentru
un minut, s-a lãsat o liniºte neobiºnuitã.
Privirile uluite erau aþintite cãtre imaginea
muntelui din fereastrã. Se puteau distinge
chiar pâlcurile de pãdure ºi poienile. Dupã
câteva minute, vestea se rãspândise în tot

institutul. În ciuda gerului piºcãtor, la
geamurile deschise se vedeau chipurile
uluite ale tuturor salariaþilor care comentau,
unii îºi mai fãceau cruce pe furiº. Unul din
colegii de birou, împãtimit al muntelui ºi mare
schior a recunoscut muntele: era Bucegiul!“

Cu toate cã este doar o povestire
imaginarã, totuºi Masivul Bucegi, aflat la 150
km de Bucureºti, a fost vãzut de la ferestrele
Institutului Geologic aflat în nord-vestul
Bucureºtiului printr-un fenomen de miraj
superior, într-o dimineaþã geroasã din iarna
anului 1960, dupã încetarea unei ninsorii
abundente. În timpul lui Zalmoxis (Zamolxe),
când clima din Europa era foarte rece, în
iernile geroase, deseori, Masivul Bucegi
putea vãzut foarte clar de la mari distanþe,
printr-un astfel de miraj. Nu era singurul: în
anumite condiþii atmosferice ºi de
luminozitate solarã, piscurile Ceahlãului se
zãresc cu o deosebitã claritate de pe þãrmul
Mãrii Negre ºi de pe malurile Nistrului.
Muntele Ceahlãu se putea vedea cu claritate
de la Pontul Euxin, conform descrierilor
grecilor din antichitate, prezentate de
StrabonStrabonStrabonStrabonStrabon în Geografia. Confirmarea acestui
miraj existã ºi în scrierile lui D. Cantemir,
care aratã cã Muntele Ceahlãu se poate
observa de la Cetatea Albã. Gheorghe
Asachi scria despre acest fenomen în anul
1859: „Corabierul de pe Marea Neagrã vede
piscul cel înalt al acestui munte, de la Capul
Mangaliei ºi pânã la Cetatea Albã. Locuitorul
de pe þãrmul Nistrului vede soarele apunând
dupã masa acestui munte, iar pãstorul
nomad, dupã ce ºi-a iernat turmele sale pe
câmpiile Bugeacului, se întoarce cãtre casã
având în vedere vârful Pionului sau
Ceahlãului”.

Un alt miraj superior, numit mirajul-
turn, poate produce o imagine mult înãlþatã
a muntelui; mirajul de acest tip este prezent
atât în cazul Muntelui Ceahlãu, cât ºi în
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cazul Muntelui Gugu. O imagine plasticã
deosebitã apare în poezia Vara de GeorgeGeorgeGeorgeGeorgeGeorge
CoºbucCoºbucCoºbucCoºbucCoºbuc: “Vedeam Ceahlãul la Apus/
Departe-n zãri albastre dus/Un uriaº cu
fruntea-soare/ De pazã þãrii noastre pus/”.

ªi în Masivul Godeanu apar miraje
superioare datorate unor inversiuni de
temperaturã a straturilor de aer. Pe Muntele
Gugu, în condiþii de calm atmosferic local,
pe versanþii estici se formeazã straturi de
aer de diferite densitãþi ºi temperaturi, pe
care se pot produce reflexii totale ale razelor
de luminã ce vin de la vârful muntelui, iar
acesta nu mai este vizibil celui ce se aflã la
poalele muntelui.

Masivul Bucegi cu vârful Omu,
Muntele Ceahlãu cu vârful Toaca ºi Masivul
Godeanu cu Muntele Gugu sunt consideraþi
munþi sacri ai dacilor, fiecare putând fi
muntele Kogaion(on), muntele sacru al lui
Zalmoxis. Una din caracteristicile muntelui
sacru era cã “se ascundea” din când în când
privirilor. O explicaþie posibilã: în fiecare caz,
vârful depãºeºte zona de formare a norilor.

Un fenomen optic unic în lume se
produce pe Muntele Ceahlãu: o hologramã
naturalã cu aspect de piramidã perfectã,
numitã Umbra Piramidei. Fenomenul ce
explicã formarea Umbrei Piramidei este
cunoscut ca umbra muntelui ºi apare pe
foarte mulþi din munþii înalþi de pe toate
continentele: la rãsãrit de soare, apare o
umbrã alungitã pânã la orizont, iar apoi o
umbrã din ce în ce mai scurtã, sub formã
de triunghi. În Ceahlãu, în prima perioadã a
lunii august, la rãsãritul soarelui (ora normalã
4:30), când existã condiþii de formare a unei
neguri subþiri cãtre vest, umbra vârfului

Toaca împreunã cu umbrele Pietrei
Ciobanului ºi Pietrei Vulcanului formeazã
Calea Cerului, un drum întunecat, ce se
întinde pânã la orizont ºi este mãrginit de o
parte ºi de alta de câte un parapet luminos.
Dupã câteva minute, umbrele se scurteazã
ºi formeazã pentru circa 80 minute o
piramidã cu douã sau trei feþe albãstrui, de
nuanþe diferite.

Calea Cerului corespunde piramidei
mult prea ascuþite de pe stema Daciei,
publicatã în anul 1791 de Ritter Vitezovic
ºi consideratã de M. Dogaru (1994) ca una
din stemele Moldovei.

Mai mult decât atât, chiar în anul 1988
a fost lansatã ipoteza existenþei unei
piramide construite sau cioplite în vârful
Toaca, ipotezã susþinutã de numeroase
dovezi geologice, arheologice, cartografice,
fotografice º.a.m.d. Pornind de la harta
topograficã a muntelui Ceahlãu, este
recunoscutã baza piramidei - un pãtrat cu
latura de 290 de metri - precum ºi direcþiile
diagonalelor ºi axelor principale, dupã cum
se observã în figurã.
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În urma cercetãrilor se relevã faptul
cã axul principal R2 are un azimut geodezic
de 73,5 grade, direcþie ce nu corespunde
totuºi cu rãsãritul de Soare din data de 6
august, dar corespunde perfect celui din 23
august 2000 î.e.n. (faraonii egipteni îºi
orientau astronomic piramidele dupã poziþia
cereascã a Carului Mare din aceeaºi datã).
Ziua sfântã de 23 august aleasã de egipteni
(astãzi Sfântul Lup) reprezintã de fapt
jumãtate din mersul Soarelui pe orizont între
solstiþiul de varã ºi echinocþiul de toamnã.

Prin unicitate ºi mãreþie, Umbra
Piramidei a constituit, fãrã îndoialã, din cele
mai vechi timpuri, o autenticã hierofanie ºi
constituie principalul motiv pentru
desfãºurarea, în timpul apariþiei sale, în
prima decadã a lunii august, a Sãrbãtorii
Muntelui, o sãrbãtoare uranianã cu o
vechime posibilã de 5.000 de ani (dupã N.
ºi E. Ticleanu, 2000), peste care s-a
suprapus o sãrbãtoare creºtinã, Probajini
sau Schimbarea la Faþã. Din epoca creºtinã
timpurie, Muntele Ceahlãu este singurul
munte cu hram ºi sãrbãtoare. Dupã Muntele
Athos, Ceahlãul este al doilea munte sfânt
al creºtinãtãþii ortodoxe, fapt dovedit de
susþinuta activitate monahalã desfãºuratã
pe acest munte cu cea mai bogatã toponimie
creºtin-ortodoxã din România. Toate
acestea aratã cã aici a avut loc un transfer
de sacralitate de la dacii zamolxieni la cei
creºtini-ortodocºi, ceea ce impune celor ce
îl viziteazã, un respect cuvenit atâtor milenii
de sacralitate.

Calea  Cerului  se formeazã ºi pe
Vârful Omu, în prelungirea Cãii Sacre, aflate
la vest de Munþii Bucegi, fiind marcatã printr-
o linie de megaliþi amintitã ºi de Dimitrie
Cantemir în Descrierea Moldovei, linie ce
corespunde cu Exampeos-ul menþionat de
Herodot. Este vorba de megalopolisul antic
Pecica – Deva – Cugir – Boiliþa – Omu.

Þinând cont de clima rece din timpul
dacilor, este normal ca de pe aceºti munþi
sã fi fost vizibile mult mai des fenomenele
optice datorate reflexiei, refracþiei, dispersiei
ºi difracþiei luminii prin cristalele de gheaþã
din nori, precum: coloanele de luminã ce
apar la apus de soare sub forma unor stâlpi
de luminã; halourile, din care cel mai
frecvent, haloul de 22’ are aspectul unui
curcubeu circular ce înconjoarã soarele, dar
ºi fenomenul de “trei sori” (soarele însoþit
de parhelie) sau de soare dublu (soarele
însoþit de subsoare); norii irizaþi, ce apar
coloraþi în toate culorile curcubeului.

Arcul circumzenital este un halou sub
formã de curcubeu întors, apãrând
deasupra soarelui; poate sã fi constituit
inspiraþia pentru tricolorul dacilor, care este
ºi tricolorul actual din steagul României.
Steagul cu balaur a devenit pe pamântul
Daciei simbolul unitãþii neamului dac liber.
Este de subliniat cã dacii liberi au regândit
refacerea Daciei sub protecþia lui Zamolxe,
arcuitã în curcubeu deasupra Þãrii. Apariþia
lui Zamolxe sub forma unor sãgeþi de luminã
ºi apoi a curcubeului dupã ploaie,
demonstreazã cã dacii se considerau fiii
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luminii, prin respingerea întunecimilor de
peste zi (trãgând cu sãgeþi în nori), zi ale
cãrei culori le-au dat stindardelor lor. Astfel
cele trei culori semnificau ziua în întregul
ei: roºu - era dimineaþa; galbenul era
culoarea amiezii ºi albastrul semnifica
amurgul.

Datoritã fenomenelor de condensare
ce dau naºtere negurii ºi norilor, pe munte
se pot produce frecvent fenomene de
difracþie pe picãturile mici de apã, ducând

la formarea gloriei, a haloului în jurul
soarelui sau a Lunii, a fenomenului de
fogbow, a spectrului Brocken. Spectrul
Brocken este extrem de spectaculos atunci
când se formeazã aparent peste umbra
muntelui, pãrând cã o “zeitate” înconjuratã
de o aurã coloratã aºteaptã la capãtul Cãii
Cerului. Pe vremuri, toate aceste fenomene
naturale constituiau semne din partea
zeilor.

În jurul Sfinxului din Bucegi au fost
vãzute descãrcãri electrice lungi pânã la
un metru. Este o manifestare a efectului
Corona, cunoscutã mai ales marinarilor sub
denumirea de focul Sfântului Elm. Apare ºi
la munte, înainte de furtunã, în atmosfera
puternic ionizatã, sub formã de descãrcãri
electrostatice luminoase de culoare

albastru-alb, verzuie sau violacee ce
înconjoarã vârfurile mai înalte.

Nu este exclus ca, în nopþile de
iarnã, uneori, sã fi apãrut ºi aurore polare
mult mai vizibile de pe culmile munþilor
înalþi ai Daciei.

Toate aceste fenomene
miraculoase chiar pentru mulþi dintre
contemporani au creat o aurã misticã în
jurul acestor munþi.



26

FEREASTRA

Cãlãuza - constanta credinþeiCãlãuza - constanta credinþeiCãlãuza - constanta credinþeiCãlãuza - constanta credinþeiCãlãuza - constanta credinþei

TEODORATEODORATEODORATEODORATEODORA
BRABRABRABRABRATUTUTUTUTU

clasa XI-a Eclasa XI-a Eclasa XI-a Eclasa XI-a Eclasa XI-a E

Încã de la primul contact cu creaþiile
cinematografice ale regizorului rus AndreiAndreiAndreiAndreiAndrei
TTTTTarkovskiarkovskiarkovskiarkovskiarkovski, spiritualitatea pe alocuri
teologicã, pe alocuri laicã a filmelor sale
devine copleºitoare pentru cei care le
vizioneazã. Însuºi regizorul afirmã cã pentru
el „arta este tentativa omului de a-ºi constitui
crezul ºi de a-ºi exprima nãdejdea, arta fiind
deci o rugãciune.”

Capodopera tarkovskianã „Cãlãuzã”
impresioneazã încã de la primele secvenþe,
regizorul folosind tehnica neconvenþialã,
cunoscutã sub denumirea „long takes”, care
se bazeazã pe cadre lungi, miºcãri subtile,
deloc bruºte ale camerei, creând cu atât mai
mult impresia veridicului. Apãrut în 1979,
filmul, bazat pe romanul SF al fraþilor
StrugatkiStrugatkiStrugatkiStrugatkiStrugatki „Picnic la marginea drumului”, se
dezvãluie ca fiind de o complexitate
neîndolenicã, care derivã cu precãdere din

multitudinea valenþelor, semnificaþiilor,
interpretãrilor acestuia. Nu putem vorbi
despre o temã clarã a capodoperei, întrucât
ne „confruntãm” cu o încãrcãturã simbolicã
considerabilã; una dintre ideile creaþiei lui
TTTTTarkovskiarkovskiarkovskiarkovskiarkovski însã este cea a deziluziei fiinþei
umane în momentul atingerii fericirii, care
se prezintã ca un concept ambiguu pentru
înseºi personajele filmului, care se întreabã

retoric în nenumãrate rânduri care este
scopul existenþi lor ºi al acþiunilor pe care
le sãvârºesc.

În aparenþã un film SF, „Cãlãuza”
nu prezintã caracteristicile genului,
mizând mai degrabã pe autoanaliza
realizatã de personaje, pe scenele
hipnotizante, cum ar fi cea a cãlãtoriei
cu trenul în ZonãZonãZonãZonãZonã ºi pe cadrele cu un
impact puternic, sinestezic, cu cei trei
cãlãtori, care dorm în noroi, în apã,
purtând un dialog în aparenþã firesc, dar
în acelaºi timp organic.
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Obsedantã este în opera
tarkovskianã ideea analizei sinelui, a
confruntãrii cu propriul eu. Conºtiinþa
personajelor transcende toate celelalte
elemente, devenind pe parcurs singurã
voce credibilã din film. Ea suferã diferite
mutaþii, în funcþie de trãirile personajelor,
alterandu-se ºi metamorfozandu-se
constant.

Cãlãtoria celor trei ºi de fapt a tuturor
celor care vor sã ajungã în ZonãZonãZonãZonãZonã are o
motivaþie profund umanã ºi anume aceea
de a li se îndeplini cea mai lãuntricã ºi
puternicã dorinþã, aceea care macinã,
consumã, constrânge, dar de care de cele
mai multe ori nici mãcar nu suntem
conºtienþi...

Cãlãuza, pe care putem sã o
identificãm pe alocuri cu însuºi AndreiAndreiAndreiAndreiAndrei
TTTTTarkovskiarkovskiarkovskiarkovskiarkovski, din punctul de vedere al
substanþei ºi condiþiei, le aratã drumul cãtre
Camerã tuturor celor care îl roagã, doar
pentru a-ºi îndeplini propria dorinþã ºi
anume aceea de a-i vedea fericiþi pe
oameni... Regizorul chiar afirmã într-un
interviu cã ambiþia sa este de a-i face pe
oameni, pe cât posibil, sã trãiascã fericiþi
(decembrie 1981). De aici a derivat probabil
ºi ideea cãutãrii constante a fericirii, care
se regãseºte în filme tarkovskiene.

Personaj cu o existenþã excentricã,
pentru cãlãuzã, ZonaZonaZonaZonaZona este un spaþiu
aproape sacerdotal, a cãrui liniºte îl
copleºeºte pe cel care spune la un moment
dat despre ZonãZonãZonãZonãZonã cã este probabil cel mai

liniºtit loc de pe Pãmânt... El cautã în ZonãZonãZonãZonãZonã
adevãrul, însã nu prin intermediul
cunoaºterii ci prin credinþã, ceea ce îi face,
atât pe cãlãuza cât ºi pe TTTTTarkovskiarkovskiarkovskiarkovskiarkovski, din
punctul de vedere al viziunii, „agnostici”.
Andrei TAndrei TAndrei TAndrei TAndrei Tarkovskiarkovskiarkovskiarkovskiarkovski îºi pune în filmele sale
întrebãrile fundamentale ale existenþei
umane, cu privire la condiþia artistului, la
necesitatea gãsirii fericirii ºi a unui scop
în viaþã..

Filmul este marcat de numeroase
simboluri, care uneori par a distrage
atenþia de la frumuseþea propriu-zisã a
filmului, a imaginilor în sepia, a dialogurilor
nesfârºite, a introspecþiei personajelor.
Frustrantã rãmâne totuºi imposibilitatea de
a surprinde esenþa acestui film, care
transcende exprimabilul ºi cuantificabilul,
generând prin succesiunea imaginilor o
senzaþie de teamã surdã, înrãdãcinatã în
straturile cele mai adânci ale
subconºtientului. Labirintul, spaimele apei,
ceþei, zonei interzise, disconfortul ºi
ameninþarea nenumitã ºi deci imposibil de
reperat la timp, toate acestea fac

spectatorul sã se simtã un cobai în mâna
unor forþe ciudate, cu o imaginaþie maleficã
infinitã. Un univers kafkian, cu un imaginar
al mlaºtinii, ceþii, al infinitului labirint ce poate
fi asimilat alienãrii fiinþei umane în orice regim
extremist, în orice sistem al terorii difuze,
persistente ºi care pare sã se eternizeze,
aºa cum au prostul obicei sã parã toate –
ismele malefice.
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prof. CLAUDIAprof. CLAUDIAprof. CLAUDIAprof. CLAUDIAprof. CLAUDIA
MODREANUMODREANUMODREANUMODREANUMODREANU

FEREASTRA  LUI  JOHARIFEREASTRA  LUI  JOHARIFEREASTRA  LUI  JOHARIFEREASTRA  LUI  JOHARIFEREASTRA  LUI  JOHARI

Într-un spaþiu protectiv, bine delimitat,
securizat pe care îl numim casã sau fortãreaþã
a sufletului, fereastra capatã o semnificaþie
aparte - mãsura în care ne place sã ne lãsãm
vãzuþi, observaþi, admiraþi cu o complicitate
narcisistã ºi cât anume oferim direct, intenþionat
celorlalþi. Iatã douã aspecte ce þin de relaþional,
aflate pe axele eu – ceilalþi, cunocut mie –
necunoscut mie.

O ilustrare utilã ºi cuprinzãtoare a
procesului oferirii ºi receptãrii feedback-ului este
oferitã de modelul cunoscut sub denumirea
„Fereastra Johari” (Johari Window). Psihologii
Joseph LuftJoseph LuftJoseph LuftJoseph LuftJoseph Luft ºi Harry InghamHarry InghamHarry InghamHarry InghamHarry Ingham au dezvoltat acest
model în anii ‘50 pentru a le servi în cadrul
propriului program instructiv legat de procesele
care construiesc dinamica de grup.

Fereastra Johari trebuie privitã ca o
fereastrã de comunicare prin intermediul cãreia

oferim ºi primim informaþii legate atât despre noi,
cât ºi despre ceilalþi.

Primul cadran al ferestrei „Zona
deschisã”, numitã ºi ”Arena”, conþine informaþii
despre individ, cunoscute atât de persoana în
cauzã, cât ºi de grup. Caracterizat de schimburi
de informaþii deschise ºi sincere între individ ºi
grup, acest comportament este public ºi
accesibil tuturor membrilor. „Arena” creºte
semnificativ în dimensiuni în mãsura în care
creºte nivelul încrederii dintre indivizi sau dintre
un anumit individ ºi grup. Membrii grupului
împãrtãºesc din ce în ce mai multe informaþii,
în special date relevante legate de propria
persoanã.

Al doilea cadran al Ferestrei Johari,
„Zona oarbã”, conþine informaþii legate de
personalitatea individului pe care acesta nu le
cunoaºte, dar pe care grupul este posibil sã le
deþinã. În interiorul grupului, individul nu
conºtientizeazã pe deplin informaþiile pe care
le transmite acestuia. Ceilalþi membri ai grupului
recepteazã aceste date din replicile individului,
maniere, modul de prezentare al datelor sau
stilul de relaþionare al acestuia. De exemplu,
este posibil ca o persoanã sã nu observe cã de
fiecare datã când se adreseazã cuiva are
privirea îndreptatã în altã direcþie sau cã îºi
drege vocea de fiecare datã când se pregãteºte
sã comunice anumite idei sau are anumite ticuri
verbale sau gestuale prezente doar în
interacþiune cu alþii. Grupul recepteazã, în
schimb, aceste date.

Al treilea cadru al ferestrei, denumit
„Faþada” sau „Zona ascunsã”, conþine informaþii
legate de propria persoanã pe care individul le
conºtientizeazã, dar care sunt necunoscute
grupului. Individul menþine aceste date ascunse
de percepþia grupului. El manifestã teama cã,
dacã va face cunoscute propriile trãiri afective,
percepþii, opinii legate de grup sau de anumiþi
membri ai grupului, va fi respins, contrazis sau
rãnit. În consecinþã, aceste date sunt pãstrate
secrete. Înainte de a-ºi asuma riscul expunerii
unor date membrilor grupului, individul trebuie

sã se asigure cã se poate baza pe anumite
elemente ale grupului. Doreºte ca membrii
grupului sã-l perceapã pozitiv în momentul
expunerii propriilor trãiri afective, raþionamente
ºi reacþii. De aici conformismul. Pentru a testa
reacþia grupului, individul poate sã dezvãluie
unele aspecte legate de propria personalitate.
Pe de altã parte, sunt ºi persoane care
pãstreazã ascunse anumite informaþii cu scopul
de a-i manipula sau controla pe ceilalþi.

Ultimul cadran, „Zona necunoscutã”,
conþine informaþii legate de personalitatea
individului, neaccesibile nici grupului, nici
persoanei vizate. Este posibil ca niciodatã
individul sã nu acceseze informaþii situate în
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profunzimea inconºtientului sãu. Totuºi, atât
grupul, cât ºi individul pot recepta o multitudine
de alte informaþii, prin intermediul schimbului
de feedback. Aceastã zonã necunoscutã
conþine elemente legate de dinamica
intrapersonalã, amintiri din copilãria timpurie,
potenþialitãþi latente ºi resurse necunoscute care
pot fi activate ºi reactivate in situaþii limitã prin
interacþiunea cu ceilalþi. Limitele interne ale
acestui cadran se modificã în raport cu volumul
de feedback dorit ºi acceptat. Este foarte puþin
probabil ca individul sã conºtientizeze toate
aspectele propriei personalitãþi, iar conþinutul
„Zonei necunoscute”, din modelul de mai sus,
reprezintã datele ce vor rãmâne întotdeauna
neaccesibile (în termenii lui Freud,
inconºtientul).

În cadrul unui grup, dacã se doreºte mai
multã deschidere, transparenþã (creºterea în
dimensiune a Arenei ºi a Faþadei), trebuie
incurajat feedback-ul din partea grupului faþã de
individ, adicã micºorarea Zonei Oarbe. Dacã
individul va solicita constant pãrerea grupului
ºi va manifesta deschidere faþã de informaþiile
deþinute de acesta despre personalitatea
individului, informaþii necunocute de individ,
coeziunea de grup va creºte.
TTTTTipuri de ferestreipuri de ferestreipuri de ferestreipuri de ferestreipuri de ferestre

Datoritã disproporþionalitãþii dintre
ponderile cererii ºi oferirii feedback-ului în cadrul
dinamicii grupului, pot exista patru tipuri de
ferestre ale comunicãrii, corespunzãtoare cu
patru tipuri de participanþi la activitatea de grup
pe care îi întâlnim peste tot: participantul ideal,
interogatorul, arogantul ºi secretosul.
Participantul idealParticipantul idealParticipantul idealParticipantul idealParticipantul ideal

În primul exemplu oferit, „participantul
ideal” reflectã un înalt grad de încredere
acordatã de individ grupului sau oricãrei relaþii
semnificative pentru acesta. Dacã ne situãm în
aceastã fereastrã, dimensiunile cadranului
„Arena” sunt ridicate datoritã nivelului sporit de
încredere acordat grupului. Datoritã acestei
deschideri, ceilalþi membri ai grupului nu sunt
nevoiþi sã interpreteze (sã interpreteze greºit)
sau sã proiecteze semnificaþii personale asupra
comportamentelor individului. Ei înþeleg
acþiunile ºi ideile acestuia ºi conºtientizeazã
disponibilitatea ridicatã a persoanei în oferirea
ºi receptarea feedbackului (a pãrerii grupului
despre el, despre ceea ce el nu este conºtient
cã este).

„Arena” supradimensionatã nu este
potrivitã tuturor situaþiilor de relaþionare.
Cunoºtinþele realizate ocazional, întâmplãtor, de
cãtre individ, pot percepe aceastã deschidere
ca periculoasã ºi neadecvatã, datoritã naturii

relaþiei existente între individ ºi acestea. Cu cât
persoana manifestã mai multã deschidere în
contactul cu ceilalþi, cu atât vor fi mai puþine
jocuri ºi tatonãri în aceastã relaþie.
InterogatorulInterogatorulInterogatorulInterogatorulInterogatorul

Al doilea exemplu sugereazã o fereastrã
caracteristicã acelor indivizi care participã la
activitatea grupului, în principal, prin adresare
de întrebãri, fãrã a oferi feedback. Dimensiunea
„faþadei” persoanelor situate în acest patern este
relaþionatã de volumul de informaþii pe care îl
oferã celorlalþi membri. Este posibil ca individul
sã reacþioneze la norma grupului care cere
minima participare la activitate prin solicitarea
informaþiilor. Aceste persoane vor interveni prin
intrebãri ca: „Ce crezi despre asta?”, „Cum ai fi
reacþionat dacã ai fi fost în locul meu?”, „Ce simþi
în legãturã cu ce tocmai am spus?”, „Care este
pãrerea ta în legãturã cu grupul?”. Individul
corespunzãtor acestei ferestre va manifesta
tendinþa de a afla poziþia altor persoane înainte
de exprimarea propriei opinii.

Expunerea propriului punct de vedere
este rarã la aceste persoane, fapt ce
îngreuneazã percepþia grupului legatã de acest
aspect. Într-un anumit moment al dezvoltãrii
grupului, „interogatorii” pot fi solicitaþi de alþi
membri sã rãspundã la întrebãri ca: „Mereu mã
întrebi ce simt în legãturã cu ce se întâmplã,
dar niciodatã nu îmi spui ce crezi tu”. Stilul
specific „interogatorului”, în cele din urmã, poate
evoca reacþii de iritare, neîncredere sau reþinere.
ArogantulArogantulArogantulArogantulArogantul

Fereastra numãrul trei din exemplul de
mai sus sugereazã o persoanã care participã la
activitatea grupului, în principal, prin oferirea
feedback-ului ºi solicitarea minimalã a acestuia.

FFFFFANTANTANTANTANTOMÃOMÃOMÃOMÃOMÃ RÃNITÃ RÃNITÃ RÃNITÃ RÃNITÃ RÃNITÃ
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Indivizii situaþi în acest patern exprimã deschis
propria pãrere legatã de ceilalþi membri, propriile
trãiri afective legate de activitatea grupului ºi
poziþia adoptatã în cadrul subiectelor dezbãtute
în grup.

Aceºti indivizi pot critica excesiv
comportamentul celorlalþi membri sau grupul ca
întreg ºi se aºteaptã ca aceste acþiuni sã fie
percepute ca deschise ºi adecvate. Din acest
motiv, aceºti indivizi sunt percepuþi ca insensibili
la feedback-ul primit sau pur ºi simplu dau
impresia cã nu percep mesajele primite de la
colegi. Persoanele din acest tipar fie sunt
ascultãtori dificili, fie rãspund la feedback-ul
primit de aºa manierã încât membrii grupului
vor manifesta reþinere în oferirea informaþiilor
ulterioare. Aceºtia din urmã manifestã frustrare,
se plâng sau chiar ameninþã cu pãrãsirea
grupului din cauza faptului cã li se  ignorã opinia
de cãtre arogantul insensibil. În consecinþã,
„aroganþii” nu conºtientizeazã modul în care se
relaþioneazã cu ceilalþi sau intensitatea
impactului propriilor comportamente asupra
membrilor grupului. Deoarece aceste
comportamente nu sunt corectate, în momentul
receptãrii pãrerii grupului despre ei, aceºtia vor
pãrea evazivi, falºi sau inaccesibili. Vor continua
sã acþioneze ineficient datoritã adoptãrii unei
comunicãri unidirecþionate (de la „arogant” cãtre
ceilalþi). De vreme ce aceºti indivizi manifestã
neacceptare în ceea ce priveºte indicaþiile
orientative ale grupului, nu reuºesc sã identifice
comportamentele ce necesitã schimbare.
SecretosulSecretosulSecretosulSecretosulSecretosul

A patra fereastrã oferitã ca exemplu
sugereazã o persoanã care participã la
activitatea grupului doar prin simpla observare.
Indivizii incluºi în acest patern nu deþin foarte
multe date legate de propria persoanã, ca de
altfel ºi grupul. Aceste persoane sunt membrii

„tãcuþi” ai grupului care nu solicitã, dar nici nu
oferã feedback. Membrii grupului întâmpinã
dificultãþi în identificarea poziþiei pe care o deþin
aceºti indivizi în cadrul grupului ºi în
identificarea modului de relaþionare cu aceºtia.
„Broasca þestoasã” este o persoanã
misterioasã. Aceste persoane par sã deþinã o
carapace protectoare ce-i înconjoarã ºi îi
izoleazã etanº de restul membrilor. În cazul în
care sunt criticaþi de cãtre ceilalþi indivizi ºi li se
reproºeazã lipsa de participare, rãspund „Învãþ
mai bine din ascultare”. Deºi percep
participarea activã ca fiind extrem de
obositoare, aceasta este recomandabilã, fiind
mult mai constructivã decât menþinerea
pasivitãþii. „Carapacea” specificã acestor indivizi
previne orice manifestare a vreunei influenþe
exterioare ºi, totodatã, previne orice
exteriorizare a propriilor idei. Persoanele din
aceastã categorie cheltuiesc efort considerabil
pentru menþinerea acestui sistem închis,
datoritã presiunii considerabile exercitate
asupra propriului comportament de cãtre
normele grupului.

Pentru a oferi feedback neameninþãtor,
constructiv, este nevoie de exerciþiu. Trebuie
sã ne dezvoltãm simþul deschiderii faþã de
nevoile celorlalþi ºi trebuie sã fim în mãsurã „sã
privim cu ochii” acestora. Pentru ca feedback-
ul pe care îl oferim sã devinã valoros pentru
ceilalþi, trebuie sã manifestãm acceptare în
relaþionarea cu membrii grupului (clasa,
prietenii) ºi cu noi înºine.

Vrei sã vezi în ce zonã a ferestrei te afli?
Ai un exerciþiu interactiv la paginile :
http://kevan.org/johari
http://kevan.org/nohari
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PPPPPAUL-ANDREI LUNGUAUL-ANDREI LUNGUAUL-ANDREI LUNGUAUL-ANDREI LUNGUAUL-ANDREI LUNGU

O fizicã a mentalitãþilorO fizicã a mentalitãþilorO fizicã a mentalitãþilorO fizicã a mentalitãþilorO fizicã a mentalitãþilor

Student anul I – ªcoala Naþionalã de ªtiinþe Politice ºi Administrative,
Facultatea de ªtiinþe Politice

2004 – 2008 – Colegiul Naþional „Unirea” (profil matematicã - informaticã)
2007 – Menþiune la faza naþionalã a olimpiadei de lb. ºi liter. românã

2006 – Calificare la faza naþionalã a olimpiadei de lb. ºi liter. românã ºi lb. englezã
2005 – Menþiune la faza naþionalã a olimpiadei de lb. ºi liter. românã

2007 – Co-regizor al piesei „Cumetrele” de Michel TMichel TMichel TMichel TMichel Tremblayremblayremblayremblayremblay – STEV – locul al II-lea
2006 – piesa „Deºteptarea primãverii” de Frank WFrank WFrank WFrank WFrank Wedekindedekindedekindedekindedekind – locul I ºi trofeul STEV

2005 – piesa „Bãdãranii” de Carlo GoldoniCarlo GoldoniCarlo GoldoniCarlo GoldoniCarlo Goldoni – locul I ºi trofeul STEV

Titlu suspect pentru un eseu cu tema
„egalitatea ºanselor”. Paginile urmãtoare îºi
propun sã contureze o radiografie a
concepþiilor  pe care le întâlnim inevitabil în
viaþa de zi cu zi. De ce o fizicã ºi nu o
matematicã ori o botanicã a mentalitãþilor?
Pentru cã, oricât ar fi de lipsite de logicã,
nenaturale sau nefondate, sistemele de
apreciere se ghideazã dupã legi, principii,
teoreme, axiome, pârghii. Pe acestea din
urmã le-am cãutat ºi am încercat sã le
exprim în modul în care le percep.

Într-una din epopeele cãutãrilor prin
multitudinea de canale TV, schimb pe
Realitatea, unde îmi apare imaginea lui
Cristian TCristian TCristian TCristian TCristian Tudor Popescuudor Popescuudor Popescuudor Popescuudor Popescu, o persoanã cu o
logicã impresionantã, chiar enervant de
exactã pe alocuri. Într-o discuþie cu
interlocutorul sãu, formuleazã un prim
principiu pe care îl putem încadra în aceastã
fizicã a mentalitãþilor, ºi anume: principiul
terþiului inclus. Senzaþionalã mi s-a pãrut
maniera în care aceastã sintagmã acoperã
câteva laturi ale balcanismului. Dacã
învingãtorii se ghideazã dupã regula „totul
sau nimic”, Hamlet se întreabã „a fi sau a
nu fi”, chiar ºi calculatoarele lucreazã dupã
sistemul binar, principiul ne oferã a treia
posibilitate: „merge ºi aºa”. O inovaþie a
logicii, am putea spune, dacã n-am
recunoaºte modalitatea monstruoasã în
care acest concept ne coboarã nivelul ca
societate. De aici derivã nepãsarea,

superficialitatea, lipsa de atitudine ºi,
implicit, lipsa spiritului civic.

Regula „originilor sãnãtoase”
dateazã sub o formã sau alta de mult timp.
Denumirea ºi-a cãpãtat-o în regimul trecut
ºi ºi-o pãstreazã ºi astãzi, reprezentând
în esenþã acelaºi lucru ca ºi acum 30 de
ani. Dacã pe vremea lui Ceaºcã
„sãnãtatea” originilor era susþinutã de
rudele cu ocupaþii muncitoreºti ori sus-
puse, astãzi calitatea lor derivã din
multitudinea de relaþii (cunoºtinþe, fraþi,
surori) denumite generic „pile”. Acestea au
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rolul de a-þi ºlefui calea atunci când îþi propui
sã ajungi într-un punct. Problema se pune:
„Ce se întâmplã dacã unui dobitoc i se
bãtãtoreºte drumul cãtre o funcþie de
conducere de cãtre un prieten / tatã / vecin
binevoitor?” În aceastã ipostazã a
parvenitului îºi are originea urmãtorul
fundament teoretic care ni se prezintã
formal sub numele de „legea lui Care Este”,
aproape egalã ºi la fel de importantã ca
legea lui Ohm în fizicã. „Bine, dar Ohm
acesta o fi fost vreun fizician renumit sau
cineva important, dar Care Este cine-i?”
Doamnelor ºi domnilor, pe Care Este îl
gãsim peste tot. Nici nu trebuie sã-l cãutãm,
vine el la noi: pe stradã, în bloc, la TV, pe
net. Nu vã gândiþi la omul politic pe care
media l-a poreclit astfel (pe care sincer îl
apreciez din câteva puncte de vedere ºi
care mi se pare a fi din punct de vedere
politic unul dintre cei mai inteligenþi social-
democraþi de prin þãriºoara noastrã), ci la
un concept general.

Enunþãm legea lui  Care Estelegea lui  Care Estelegea lui  Care Estelegea lui  Care Estelegea lui  Care Este:
accederea în funcþii-cheie se poate face
numai prin pile. Observaþie: gradul de
asprime al pilei este invers proporþional cu
efortul necesar accederii în respectiva
funcþie.

Care Este se trezeºte de dimineaþã
într-un pat imens ori visând la un pat imens
ºi priveºte la plãcuþa agãþatã pe perete
inscripþionatã „munca multã, sãrãcia omului”.
Dacã nu-i este lene, face duº într-o cadã
mare cu jacuzzi sau într-o cadã micã visând
la o cadã mare cu jacuzzi. Se-mbracã apoi
în haine de firmã ori în haine inscripþionate
„Gucci” sau „Nike” ºi cumpãrate pe douã
pachete de Kent 8 de la talcioc. Indiferent
de avuþie, modul lui de viaþã este unul luxos.
Pe Care Este n-ai sã-l vezi plecând capul,
iar duºmanii nu-l înhaþã pentru cã n-au
valoarea lui. Dupã ce desfãºoarã activitãþi
de o rarã profunzime intelectualã pe care
neînþelegându-le nu îmi permit sã le prezint,
Care Este se întinde în pat ºi, iarãºi
indiferent de gradul de înavuþire, îºi spune
invariabila rugã: „Doamne, ajutã la Merþane,
Bemveuri ºi case”. ªi eventual la 6/49.
Adoarme aproape liniºtit visând munþi de
bani ºi gagici îndeajuns de inteligente încât
sã-i poatã numãra.

Principiul de turmã „furaþi voi, cei de
sus, furãm ºi noi, cei de jos” îºi gãseºte un
loc frecvent în minþile concetãþenilor. Poate
exemplul ales nu e bun deloc. Aici chiar
putem afirma cã se aplicã regula egalitãþii
ºanselor. Dacã ºefii deturneazã fonduri sau
fac afaceri ilegale, subalternilor li se oferã
în mod cu adevãrat echitabil ºi democratic
posibilitatea de a participa la aceste
glorioase acþiuni. Iar dacã nu credeþi în
aplicabilitatea principiului mai sus enunþat,
puneþi-vã întrebarea „de ce munþii noºtri
chelesc abundent?” ºi þineþi cont cã liderii
au rareori mâini pricepute în a utiliza drujba,
toporul sau ferãstrãul.

N-aº putea uita de sistemul mediatic
în patru timpi, prin promovarea prostiei în
cel mai înalt grad, având ca efect creºterea

MANIPULAREA MASELORMANIPULAREA MASELORMANIPULAREA MASELORMANIPULAREA MASELORMANIPULAREA MASELOR
graficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃ
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procentului de îndobitocire în masã.
Demonstraþia urmãreºte o evoluþie în timp:

T0: om privind televizor pornit
T1: om privind „Parte de carte”
T2: om privind 98% schimbã la 5

secunde dupã T1
T2’: om privind alþi 1% schimbã

dupã 2 minute, când îºi dau seama cã
Tabãrã nu mai prezintã vremea

T3: om privind subit, ajunge la
televiziunea X, unde personajul care-estian
Y îºi debiteazã opiniile

T3’: om râzând, dar exclamând:
„lasã, bã, cã are dreptate!” personajul care-
estian îºi continuã flow-ul

T4: om îndobitocit în proporþie de
1-50% cu speranþa de a se recupera sau
nu, în funcþie de caracter, de publicitate.

Voit sau nu, televiziunile încalcã
ºansa la o educaþie de calitate (asta dacã
admitem douã lucruri: primul – formarea
individului e un concept general care nu se
leagã doar de ºcoalã, al doilea – omul cât
trãieºte învaþã).

OK, that’s it. Ar fi fost un cliºeu sã
vorbesc ºcolãreºte despre egalitatea
ºanselor sau sã abordez subiecte de
gargarã precum discriminarea ungurilor sau
a rromilor. Mã gândeam la un moment dat
sã compun o poveste lacrimogenã despre
un caz de defavorizare, apoi sã-l analizez,
dar mi-am pus întrebarea: „de ce sã compun
ceva, când am totul în jurul meu de-a gata?”
Aceste rânduri care, puse cap la cap, doresc
sã redea „O fizicã a mentalitãþilor” au fost
scrise într-o garã. Întârzierea unui tren m-a
fãcut sã pierd legãtura ºi sã rãmân timp de
6 ore în Gara de Nord Bucureºti. Nu gãseam
foi albe ºi aº vrea sã mulþumesc pe aceastã
cale restaurantelor „Springtime” ºi
„McDonald’s” pe ale cãror afiºe ºi pungi
pentru McMeniuri am scris acest eseu. Pe
mãsurã ce redactam, treceau pe lângã mine
mii de oameni: englezi, francezi, spanioli,
fete frumoase, fete urâte. Un tânãr a încercat
sã-mi vândã un parfum. Când eram la partea
lui Care Este un boschetar s-a dat cu o sticlã
întreagã de parfum.

Stând un sfert de zi printre strãini
am reuºit sã adun câteva din situaþiile din
viaþa de zi cu zi. Având în vedere cã toate
se leagã, putem distinge câteva elemente
esenþiale care ar putea schimba lucrurile.
Unul dintre ele este asigurarea
concurenþei. Competiþia naºte calitate, însã
nu poate exista fãrã egalitatea ºanselor.
Fãrã promovare meritatã (vezi legea lui
Care Este), fãrã muncã (vezi principiul
terþiului inclus) nu putem evolua.
Dimpotrivã, ne-am îndrepta înapoi spre
stadiul de maimuþã (de care, fie vorba între
noi, unii nu sunt atât de îndepãrtaþi pe cât
cred).

A viza aspecte negative nu
înseamnã negativism, ci dorinþa de
perfecþionare. Viitorul depinde de noi. Sunt
totuºi încrezãtor în ce va urma (ºi asta o
spune un pesimist). De aceea am ales sã
vorbesc despre ce merge prost în þara asta.
„Un ºut în fund e doar un pas înainte”.

CIMITIR - graficã Irina CHIRIÞÃCIMITIR - graficã Irina CHIRIÞÃCIMITIR - graficã Irina CHIRIÞÃCIMITIR - graficã Irina CHIRIÞÃCIMITIR - graficã Irina CHIRIÞÃ
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O noapte incâlcitã în conotaþii
diverse…Un întuneric confuz, tivit cu
împletiturile dese ale razelor lunii. Aburi de
luminã cernuþi în fiecare colþ al pãmântului,
steluþe de luminã presãrate jucãuº pe aleea din
faþa casei.

Pornesc agale, înecatã în întuneric, într-
o scurtã plimbare nocturnã.

Un negru cenuºiu îmi inundã privirea cu
fiecare pas. Treptat, ochii mi se obiºnuiesc cu
întunericul.

Surprinsã de inoportuna-mi vizitã în
grãdiniþa adormitã ce strãjuieºte micul cãmin,
o pisicã având ochi de gigant, mãslinii, mã
þintuieºte insistentã cu priviri indrãzneþe ºi pline
de voluptate. O legãturã invizibilã ºi puternicã
stabilitã între noi; neclintirea îºi instaureazã
doctrina, încununând legãtura noastrã.

Relaþia e întreruptã de un involuntar pas
pe care îl apãs în þãrâna moale, saturatã de
apa ploii cãzute ieri. Animalul dispare în salturi
atletice peste gardul vecin. Se pierde în
întuneric…Înaintez cu aceeaºi voiciune ºi
siguranþã pe ceea ce urmeaza sã se iveascã în
continuarea expediþiei mele nocturne ºi
interactive. O senzaþie insistentã creºte treptat
în suflet ºi pune stãpânire pe angoasa-mi
liniºtitã pânã mai adineauri: sunt privitã ºi
urmãritã îmi este  fiecare miºcare sau fiecare
privire ce o arunc, haoticã în sinea mea, fie
înaintea, fie în stânga sau dreapta mea. Spatele
meu…un spaþiu universal ce mã îngrãdeºte ºi
mã forþeazã sã nu am curajul de a mã întoarce,
fie numai pentru o clipã, ºi sã privesc ºi sã-i
surprind – pe ei, entitãþi neºtiute ºi necunoscute
de un simplu profan  cum se infãþiºeazã umilul
meu duh—urmãrindu-mã, sã le surprind
miºcãrile þipãtoare ºi vagi, sã-i surprind
încercând sã mã atingã, sã mã surprindã în
imposibilitatea de a riposta la o eventualã,
ipoteticã situaþie de crizã. Renunþ la idee ºi îmi
continui drumul.

„…a water so blue…wish I could live
here…wish you were here…”
Îmi rãsunã insistent în minte versuri fãrã noimã
ale unor piese ascultate cândva. Îmi par atât de
îndepãrtate acele momente… momente care
atunci erau esenþiale existenþei mele ºi
semnificative, îmi reprezentau cu succes
sentimentele, gândurile, iluziile…acum îmi par
uitate, mi le amintesc vag, sunt parcã amintiri
rupte fãrã legãturã între ele, din altã viaþã.
Emoþiile ºi fiorii, sângele ce-mi nãvãlea cu o
putere izbitoare în obraji ºi îmi înlãnþuia
fiinþa…toate acestea le comemorez tristã; în
tãcere ºi melancolie mi se par inutile pentru
evoluþia spiritului meu, pentru apropierea mea
de absolut…Nirvana, obsesie incertã ce-mi
bântuie inconºtientul de o bunã bucatã de
vreme, îmi pare din ce în ce mai depãrtatã în
lunga mea meditaþie.

Renunþ la gândul acesta; mã epuizeazã
inutil; e strivitor ºi mult prea dificil pentru
oboseala ce m-apasã greoaie ºi somnul ce
începe sã-ºi facã simþitã prezenþa din ce în ce
mai stãruitor. M-am oprit de ceva timp în mijlocul
aleii. Cu privirea pierdutã la infinitul orizont…
„…people stop fighting, angels are crying, we
can be better—love is the answer…”  continuã
cu încãpãþânare sã îmi orbeascã liniºtea
mentalã, infinite ºi pierdute fragmente—printre
valurile de imagini ºi amintiri ce îmi invadeazã
simþul ºi mintea ºi …o lacrimã ce se scurge
timidã pe obrazul stâng…

Mã simt atât de pierdutã ºi mai singurã
ca niciodatã…paloarea nopþii devine
insuportabil de apãsãtoare, dar, in acelaºi timp,
e ceva supraomenesc ce împiedicã retragerea
Ego-ului meu din acest peisaj infinit. Trupul
evolueazã într-o schimbare limfaticã
impresionantã sub supravegherea atentã a lunii.
Încep sã cred cã nu mai deþin controlul asupra
propriei persoane, asupra propriului trup. Plâng,
fãrã sã simt tristeþe sau bucurie; numai
indiferenþã ºi nemãrginitul film ce nu se mai
sfârºeºte a se derula  ºi mã plictiseºte cu
monotonia sa puerilã, cu naivitatea cu care m-
a fãcut sã sufãr cândva.

Treptat, ocupând un loc infirm în
Univers, mã aºez pe pãmântul umed ºi negru,
ale cãrui vis ºi voluptate le resimt sub mine vii,
nesfârºit de neliniºtitã…
Rãmân sub influenþa reginei nopþii ºi a
experienþei pãgâne ce-mi strãjuieºte trecutul
mult prea trist ºi vag de fericire. Privesc pierdutã
secunda ce tocmai s-a stins odatã cu mine…

VISAREVISAREVISAREVISAREVISARE

IONELAIONELAIONELAIONELAIONELA
ANCIUANCIUANCIUANCIUANCIU

clasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a E
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ÎntruchipãriÎntruchipãriÎntruchipãriÎntruchipãriÎntruchipãri
Insistã pe un simbolism
Mitologic,
Închisã-ntr-un vag demonism,
Într-un vid cronologic,
Vorbeºte vocea conºtiinþei
Se defineºte portretul cunoºtinþei,
Se aude glasul sufletului
Pe fondul gri al faptului…

Insistã pe idei mãreþe
Acelaºi dascãl: douã feþe
Un angelic ºi-un demonic
Puzzle greu… ºi viu… ºi
mic…
Ce derutã conºtiinþa
Mintea clarã… ºi fiinþa…
Prizonierã-n labirint:
În cetatea din Corint…

Vorbeºte clar ºi pe-nþeles,

Cu un limbaj în care se întreþes
ªoapte vulgare, ieºite din anonimat,

Ce devin de neînþeles
Pentr-un neiniþiat…

La fel, ºi-n ultimul moment,
Rãmâne împietrit - un monument

Rãvãºit de boarea
timpului,

Uitat în salonul muzeului
Mortuar, adormit,

Inundat în necunoscut…

Mistic… întuneric…
În cimitirul pustiu ºi negru

Încerc sã pãtrund în
subînþelesul

Ceþei alb-lãptoase;
Braþele arborilor rãspund zgomotos

La ºoaptele scârþâite ale vântului,
Iar poarta de fier deschisã din

dos…
Deschisã? Dar nu… închisã…

zãvor…

Amintire rãtãcitãAmintire rãtãcitãAmintire rãtãcitãAmintire rãtãcitãAmintire rãtãcitã
Îþi ascult vocea
Propagatã în abisul nopþii;

Învie ºi azi dulci emoþii,
Amintirea…

Ascult melodia
Ce-acompania clipele-n doi;
Demult s-a stins între noi

Iubirea…

ªi azi simt paºii tãi
Cãlcând grei pe-aleea durerii;
Clipe, simþiri, sunt prada ei,

Uitãrii…

Schiþez o iluzie
Cu rol de sfârºit tranzitiv;
Apare din nou într-un vis fugitiv

Rãtãcirea…

StaticStaticStaticStaticStatic
E prea târziu…
Nici timpul nu se mai
scurge…
Niciun suflet nu mai
plânge;
Iar tu?
Suflet blocat în pustiu.

Rupt din mediul material,
O razã te-afundã-n ireal…
Asculþi vorbe înºirate monoton,
Ca mãrgelele pe un cordon
Vizibil ºi imaterial.

În universuri paralele-
Labirint de oglinzi…
Privind în trecut la umbrele mele
M-afund în rumoarea
Umbrelor din abis…
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Un început banal:
O noapte neagrã de octombrie…
Plouã… într-un spaþiu terminal…
Apusul luminii din camera gri
Ghideazã o razã… mai multe… fascicul
Din luna plinã veghind din altarul
De pe bolta-nstelatã, binecuvântatã.

În lumina palã a lunii ovale,
Încercând sã transcend în noapte
Întunericul, liniºtea grea de mormânt,
Zãresc o umbrã trecând
Prin ochiul albastru de geam, uºor
strecurând
O privire-ascunsã, un fior ascunzând…
Apoi dispãrând în infinitul nopþii…
Rãmân nemiºcatã. Ascult. Nimic…
Revin la manuscris, citind noi inscripþii.

Dupã o lungã ºi cruntã tãcere
Frântã doar de ºoaptele focului din ºemineu,
Îºi face apariþia timidã ºi nesigurã
Ca o metaforã eronatã dintr-un cliºeu,
Umbra fugitivã… o pot distinge cu greu -
E umbra ºtearsã a unui înger…
Un înger… ºi totuºi îmi pare familiar.
Mã priveºte curios, parcã ajuns la mine în
mod accidental.

Se apropie prudent, nu în zbor…nu
pãºind…
Fixându-ºi privirea pe scrisul meu
grãbit,
Apoi din nou pe chipu-mi
Pe jumãtate umbrit,
Cealaltã jumãtate purtând al lunii
veºmânt.

Ajuns-aproape lângã mine
Vedeam umbra ca o sclipire;
Iar la un pas mai lânga mine
Nu mai zãream acea lucire.
Nu distingeam nimic ce vine,
Ce rãmâne sau ce pleacã…
Doar o simþeam cum se apleacã
Asupra mea, asupra mâinii
Oprite-n mijlocul scrisorii
Încifrate ºi semnate: ”Pentru îngerul din
noapte”.

Un fulger îmi capteazã atenþia pe
moment.
În minte se naºte un nou epitet;
Amintindu-mi vag de prezenþa strãinã
ªi coborând ochii la masa prea plinã
De ciorne, citate, scrisori demult uitate,
Observ absenþa epistolei ºi-a prezenþei
ciudate.

Sunt, totuºi, agitatã, deºi în fond sunt
împãcatã,
Pentru cã iar, din spaþiul terminal,
A coborât sã vadã un nou poem banal
ªi sã îl ia acolo, în spaþiul terminal.

Spaþiu terminalSpaþiu terminalSpaþiu terminalSpaþiu terminalSpaþiu terminal
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O perdea albastrã
Se aºterne liniºtitã,
Peste inspiraþia mea grãbitã,
Ca o pânzã de pãianjen
Þesutã din corzi de chitarã,
Prin care se strecoarã
Jucãuºe ºi rebele,
Curioase, aventuriere,
Razele lunii pline de mistere.

O melodie cromaticã,
Cu fluctuaþii în tematicã,
Rãsunã în subconºtient
Desprinzând poetul de prezent,
Întroducându-l în Universal…

Rupt din spaþiu ºi din timp,
Ieºit demult din vers ºi ritm,
Aleargã neobosit prin oceanul
imaginaþiei,
Înotând în deºertul creaþiei…

Astfel, pasãre mãiastrã,
Fiind perla sihastrã
De dupã perdeaua albastrã
Ce se-aºterne liniºtitã
Peste imaginaþia mea grãbitã?…

Picãturi de rouãPicãturi de rouãPicãturi de rouãPicãturi de rouãPicãturi de rouã
într-un oceanîntr-un oceanîntr-un oceanîntr-un oceanîntr-un ocean
Din zâmbetul de ieri mai pãstrez

ºi astãzi o frânturã... E o iluzie
nemuritoare amestecatã printre vagile
ºi banalele umbre pierdute în
întuneric.

Mi se pare stranie atâta
siguranþã pe figurile lor-priviri pierdute-
incerte ºi orbite de subiectivismul
conglomeratului de fiare ºi statui în
mijlocul cãruia se aflã. Doar ele, douã
picãturi iluzorii într-un ocean de vise,
douã fire de abur plutind în derivã,
deasupra unei gropi abisale, fiind de
ajuns o singurã clipã nefastã ca
ordinea Universalã sã se transforme
în haos...

Mã gândesc haotic la toate
legile fizice sau astrologice ale
Universului, la care se adaugã în mod
tradiþional, miturile religioase...
concluzia meditaþiei mele...?
NICIUNA!... sau cel puþin nimic nou...
poate o voi relua... sau poate nu... în
speranþa descoperirii misterului
spaþiului ºi timpului...

FOTFOTFOTFOTFOTOGRAFII REALIZAOGRAFII REALIZAOGRAFII REALIZAOGRAFII REALIZAOGRAFII REALIZATE DETE DETE DETE DETE DE
SERIOJA  BOCSOCKSERIOJA  BOCSOCKSERIOJA  BOCSOCKSERIOJA  BOCSOCKSERIOJA  BOCSOCK
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A fost acoloA fost acoloA fost acoloA fost acoloA fost acolo
...dintr-un posibil scenariu de film...dintr-un posibil scenariu de film...dintr-un posibil scenariu de film...dintr-un posibil scenariu de film...dintr-un posibil scenariu de film

Cadrul  1Cadrul  1Cadrul  1Cadrul  1Cadrul  1
Motelul « Abel » . Camera cea de lângã
toalete, cu mobilã veche. Nu ploaie. Nu
soare. Noapte ºi o uºã ce îi separã. Ea bate.
El se ridicã de pe patul desfundat ca un
hamac din camera motelului al cãrui nume
îl purta ºi îi deschide.
Abel uimit.
AbelAbelAbelAbelAbel: De ce ai venit ?
MyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhha: Pentru cã eºti singurul care
înþelege de ce am degetele calde în fiecare
miercuri la 8 dimineaþa … de ce îmi place
aia … ºi aia, ºi aia, de ce am simþit aºa ºi în
acelaºi timp altfel, pentru cã eºti tu !
AbelAbelAbelAbelAbel: Cred cã pentru mulþi par arogant, de-
aia mã surprinzi spunând asta !
MyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhha: Nu mã intereseazã. Eu mã simt
norocoasã.
AbelAbelAbelAbelAbel: Dar în esenþã n-am o pãrere
excepþionalã despre mine. Degaj impresia
asta involuntar.
MyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhha: Eu...spre deosebire de tine …  am
o pãrere extraordinarã despre mine. Bine,
acum sã nu exagerez, dar mã accept.
AbelAbelAbelAbelAbel: Nu e vorba de acceptare, ci de
mãsurare obiectivã.
Myrhha: Da, O.K. ... fie…
AbelAbelAbelAbelAbel: De când am venit în oraºul ãsta parcã
am luat un contact subit cu realitatea. Adicã,
deºi nu mã credeam buricul pãmântului
aveam impresia cã deþin anumite atuuri sau
cã sunt capabil de a face chestii mãreþe
dacã mã strãduiesc ºi nimeresc ºi

conjuncturile potrivite. Dar m-a readus la
realitate speech-ul unui tip într-o searã a
cãrui idee esenþialã era : „Cu toþii ne
considerãm speciali. Suntem o mare de
oameni deosebiþi”.  Tipu’ zicea cã afirmaþia
aceasta e o mare aiurealã. Din cauza asta
deja simt cã mã pierd în mediocritate ºi în
concret.
MyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhha (privind spre cafeneaua de vizavi ºi
la cei care îºi ambalau motoarele sub
balconul lor): Sunt în ipostaza în care nu ºtiu
ce sã zic. Doar te ascult! De asta sunt în
stare .
AbelAbelAbelAbelAbel: O sã afli rãspunsul  peste câþiva ani
probabil ...
MyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhhaMyrhha (tremurã): Taci! Ia-mã în braþe ,
aprinde-mi þigara. Hai s-o luãm de la capãt!
ªtii cã nouã ne plac începuturile.
AbelAbelAbelAbelAbel: Datoritã þie am început sã iubesc
femeile care viseazã .

Myrhha zâmbeºte dubios.

SURÂS - graficã Roxana FSURÂS - graficã Roxana FSURÂS - graficã Roxana FSURÂS - graficã Roxana FSURÂS - graficã Roxana FARCAªARCAªARCAªARCAªARCAª
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A privit cerul, a pãtruns prin
întunericul acestuia, a gãsit lumina atât de
doritã de sufletul lui. A realizat  cã în lucrurile
simple se aflã adevãratele comori ºi bucurii,
cã fãrã dragoste, fãrã speranþe ºi visuri,
inima lui nu va fi niciodatã împlinitã, dar
pentru toate astea a trecut prin vânturile
vieþii care uneori l-au întors de unde a
plecat, singur ºi trist, cã toate iluziile lui au
fost spulberate.
            Un suflet inocent, naiv, atât de uºor
de amãgit de frumuseþile aparente ale vieþii,
de dragostea ºi loialitatea prietenilor. Uºor
a renunþat la camera lui plinã cu jucãrii, vise
copilãroase ºi iubire pãrinteascã. ªi-a gãsit
alinare în rãutate, invidie ºi urã. Acestea l-
au maturizat atât de repede ºi anii treceau
petrecându-i în întuneric, singurãtate,
pentru cã un pustiu nu poate atrage pe
nimeni sã locuiascã în el, doar un suflet
prostuþ ca al lui. Regretele, promisiunile lui
de schimbare îl însoþeau doar noaptea la
lumina lunii, singurul lui tovarãº, ziua era
acelaºi om insensibil, soarele nu reuºea sã
pãtrundã în abisul în care se scãlda.
Noaptea ajuta ºi ziua lovea, iubea ºi apoi
ura.
            Serile treceau pline de lacrimi ºi
deznãdejde, cã nimic nu se mai poate
schimba. Plimbãrile spre nicãieri
deveniserã frecvente ºi se continuau pânã
la epuizare. Tristeþea îl cuprinsese atât de
adânc în braþele ei, încât nici ziua nu îl mai
salva, transformându-i sentimentele în
nepãsare. Mersul devenise un automatism
pentru salvarea atât de doritã, dar
inexistentã pentru acel suflet.
           Ziua - perioadã de nepãsare. Totuºi
o zãri; era la fel ca el, pierdutã în spaþiu, în
lume, împinsã ºi datã deoparte de toþi. Nu
riposta, se uita râzând la ei cu o privire de
sticlã, nu mai simþea nimic acum, rãul nu o
mai atingea. S-au privit, ochii lor pentru o
clipã au putut vedea. Picioarele s-au oprit,
corpurile, deºi bruscate de miºcãrile
violente ale celor din jur, nu se urneau din
loc, fericirea, iubirea, toate pluteau acum
în jurul lor. Un ºir de copii a acoperit-o. A
fugit dupã ea. Fãrã rost… dispãruse. Era
convins cã fusese doar o iluzie crudã a vieþii

ºi totuºi a continuat sã-ºi petreacã
urmãtoarele zile în aºteptarea ei. Dar fata
nu ºi-a fãcut apariþia. ªi ea îl cãuta pe el.
Nepãsarea l-a cuprins din nou, acum nici
noaptea nu mai avea vreun efect asupra
lui, se transformase într-o fiinþã care nu
putea fi definitã, era pierdut. Soarele
apunea, umplând cerul de sânge, norii îl
acopereau, în zadar lichidul pãtrundea prin
orice în seara aceea. Privea…sau poate
doar poziþia capului era îndreptatã în acea
direcþie, pentru cã ochii nu simþeau nimic.
Era mort? Era doar un spirit? Se întreba rar;
ca sã gãseascã rãspuns se ciupea. Durerea
îl fãcea sã se simtã viu, aºa cã mâinile lui
acum erau pline de vânãtãi. Se sprijinea pe
copacul zgrunþuros, crestãturile lui îi
pãtrundeau în corp, le simþea. Ce fericit era!
Lacrimi picau pe pãmânt, privea curios. Era
ea, mai tristã ºi mai dezamãgitã ca
niciodatã. O iubea, pentru cã atunci când o
privea, se vedea pe el însuºi. Îi era milã, de
fatã ºi de el. Cum ajunsese… Dorul de
camera lui de copil, de pupicii cãlduroºi
înainte de culcare, de vocea limpede a
mamei, de poveºtile cu zmei ºi zâne, îl
domina. Cât timp trecuse? Câþi ani avea
acum? Unde era? Nepãsarea încerca sã-l
atragã din nou. Imposibil. Sentimentele lui
lângã ea erau mai puternice ca oricând.

AMÃGIRE
CULOARE INTERIOARÃCULOARE INTERIOARÃCULOARE INTERIOARÃCULOARE INTERIOARÃCULOARE INTERIOARÃ

graficã ANA-MARIA DELEGEANUgraficã ANA-MARIA DELEGEANUgraficã ANA-MARIA DELEGEANUgraficã ANA-MARIA DELEGEANUgraficã ANA-MARIA DELEGEANU
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Nu-ºi vorbeau, dar simþeau cã se
cunosc de mult, de parcã ar fi trãit împreunã,
ochii fiecãruia pãtrundeau adânc în sufletul
ceiluilalt. Se simþea împlinit. Se plimbau,
mâinile lor cu greu se contopiserã ºi atunci
simþeau la fel, mergeau ºi trãiau ca o singurã
fãpturã. Natura se bucura : florile emanau
parfumul lor, pentru ei luna apãruse mândrã
pe cer, luminându-le paºii. Fericirea se
nãscuse în acele suflete aparent pierdute
pentru veºnicie.
          Un zgomot puternic îl trezise; se ridicã
speriat de pe copacul bãtrân. Era singur, ea
dispãruse, luna odatã cu fata. Cerul era
negru, luminat din când în când de raze albe
ce îl strãpungeau. Ploua. El o cãuta disperat.
Fugea, picãturile îl acopereau, îi ucideau
speranþele, dar paºii lui refuzau sã se
opreascã .De ce plecase? Ar fi vrut sã o strige,
dar nu îi ºtia numele. Ar fi vrut sã o caute…dar
unde? Se îndrepta spre locul unde o întâlnise
prima oarã. Era acolo, mai frumoasã ca
oricând. Ploaia încerca sã o ascundã de el,
însã nu reuºea, privirea lui pãtrundea prin
orice. Pãºea grãbit spre corpul ce abia se
întrezãrea printre picãturile ce cãdeau
neîncetat pe pãmânt .Era lângã ea, o privea
ºi pentru prima datã încercã sã-i vorbeascã.

           - De ce ai plecat? rosti el cu greu.
           Femeia îl privi curioasã ºi speriatã.
           - Mã confundaþi! rãspunse ea rece ºi
încercã sã plece, ridicându-se brusc.
          A luat-o de braþ, dar ea s-a smucit. S-
a ruºinat de fapta sa ºi ºi-a cerut scuze. Ea
l-a privit indiferentã ºi a rostit aceleaºi
cuvinte „Mã confundaþi!”
           Lacrimile curgeau în urma fiinþei care
s-a ridicat ºi ºi-a continuat drumul. Nu
înþelegea indiferenþa ei, comportamentul. De
ce refuza sã accepte cã îl iubeºte, doar ºi el
simþea la fel pentru ea. Întrebãri retorice care
adânceau suferinþa lui îi invadau mintea. Îºi
dorea sã o mai priveascã o datã, ar fi fost
atât de fericit! Ploaia îl acoperea fãrã voia
lui, fulgerele îi luminau privirea, fãrã rost cãci
ochii lui nu zãreau nimic, ea dispãruse ºi
odatã cu ea, împlinirea lui.
         Fusese un vis crud, pentru cã aºa este
viaþa, iubise o iluzie, acum neputând sã
renunþe la ea. ªi-a petrecut anii în acel loc
unde o vãzuse prima oarã, aºteptând în
zadar apariþia ei. Ochii lui adesea o
regãseau în seninãtatea cerului, în lumina
purã a lunii. Azi este deasupra tuturor,
împreunã cu ea, într-un loc în care amândoi
sunt eterni ºi iubirea lor lumineazã
întunericul cerului, noaptea.

CRENEL - graficã Irina CHIRIÞÃCRENEL - graficã Irina CHIRIÞÃCRENEL - graficã Irina CHIRIÞÃCRENEL - graficã Irina CHIRIÞÃCRENEL - graficã Irina CHIRIÞÃ

FORFORFORFORFORTÃREAÞÃTÃREAÞÃTÃREAÞÃTÃREAÞÃTÃREAÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ
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Privesc ºi caut, oglinzi ºi umbre,
uºi ºi ferestre-închise.

Mã caut, încerc sã mã gãsesc.
Jumãtate bunu-s, jumãtate nu-s

rugãciunea-i frântã, sufletul...
sufletul se-apleaca de-atinge pãmântul,

jumãtate bunu-s, jumãtate-s vântul.
Gândurile zboarã s-atingã cuvântul,

Pãmântul s-apuce Soarele.
Jumãtate-s Eu,

jumãtate-s diavol, jumãtate-s zeu.
Braþele mele alunecã, gustã -

miresme culese din lacrimi, din nori.
Alerg

Pe-a morþii potecã, sorb din al vieþii izvor.
Pictez pe fereastra lumii chipuri de sfinþi,

privesc prin mii de fereºti deschise,
ce nu pot vedea prin inimi ºi minþi.

Fereastra sufletului

În orizont - fulgere fãrã glas,
norii aleargã, se prind în hori

departe-
merg la pas.

Prind cerul, îl împart in douã -
O parte mie, una vouã.

La mijloc Soarele se-neacã
în moleºeala dulce-a visului ºi pleacã.

Ploaia deschide o fereastrã, douã
din cer înalt picurã lacrimi, rouã.

Câmpia întreagã se duce dupã vânt,
fãgaºe de luminã se-adâncesc în pãmânt.

Prin sticla strãvezie a sufletului orb
vara din iarbã o sorb.

Curg râuri, din ceruri curg ape fierbinþi,
târzie, bogatã cãldura

închide þãrmuri ºi-un cer de suferinþi.

Vara

Când cerul cere-n tainã noi suflete,
Iar lumânarea încã mai trãieºte,
În faþã-un drum þi se deschide,

În spate altul nu mai vezi,
Iar nouri se aruncã-n mare

ªi marea se revarsã-n zorii verzi.
Apuci de toartã cana nemuririi
Când totu-n jurul tãu s-a stins.

Trecutã-i prin poarta pieirii
Fãrã sã fii de oameni tu atins.
Cutreieri o ploaie de gânduri

Visezi o lume de vieþi
Eºti totuºi fericit în suflet
Deºi nu poþi sã te repeþi.

Aripi pentru cer

Simona-Gabriela NOAPTEªSimona-Gabriela NOAPTEªSimona-Gabriela NOAPTEªSimona-Gabriela NOAPTEªSimona-Gabriela NOAPTEª
Clasa a IX-a FClasa a IX-a FClasa a IX-a FClasa a IX-a FClasa a IX-a F
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clasa X-a Fclasa X-a Fclasa X-a Fclasa X-a Fclasa X-a F

Mare om, mare caracterMare om, mare caracterMare om, mare caracterMare om, mare caracterMare om, mare caracter...............
 S-a ºters dupã atâta vreme
 amprenta lui din cartea asta ponositã.
 S-a ascuns prin hohote de plâns
 fiecare voce, fiecare ins
 închis în colivia-i de argint
 la atingerea unui clinchet
 s-a stins;
 îi displace sã fie eclipsat
 de acele false „frumuseþi”.
 EL ºtie,
 EL cunoaºte.
 Poate sã vorbeascã despre... veleitãþi.
 Ironizeazã...
 ºi-ar putea sã dea cu pumnu’n masã!
 Orice faptã aparent inofensivã
 i se pare.. caraghioasã.
 EL, continuu se...”cultivã”...
 Nu... nu s-ar mai atinge nimeni de
preþioasele valori
 dac-ar ºti cã, straºnic, acolo este pãzitor
 EL-un mare om, un mare caracter.
 E modest, considerându-se un zeu.
 I-ar plãcea sã aplice
 pe fiecare pânzã de culoare gri
 o faptã mare din a lui viaþã,
 ºi-o istorie întreag-ar construi...
 Dar nu-i mai pasã,
 ºi-a pierdut curajul,
 ºi-a pierdut îndemânarea.
 A îmbãtrânit, cum se mai poate
 sã-ºi mai bage nasul
 acolo unde nu îi fierbe oala...
 I s-a încovoiat spinarea de-atâtea
responsabilitãþi.
 I-ar plãcea sã stea un pic...
 sã ia în piept tot aerul
 din faþa-i
 crestatã de vânt, ca o stâncã...
 Sau poate s-o ia de la capãt.
 Sã fie iar, ca alte dãþi,
 ªarmant, impresionant... ºi plin de...
 veleitãþi...

VVVVViaþa...iaþa...iaþa...iaþa...iaþa...
 Povestesc viaþa...
 cer senin, raze de catifea,
 copaci uitaþi, frunze rãtãcite.
 Munþi plictisiþi, suflete rãnite..
 Panseluþe ca un soare, în mii de culori,
 ºi lacrimile ce curg, pe mâini ºi pe picior...
 Lalele înflorite, cu sevã dulceagã,
 ºi vise ne-mplinite, din lumea întreagã...
 Frunze verzi zburând, acolo, aici,
aproape,
 ºi-un plumb atât de greu, apãsând pe
pleoape...
 O pãpãdie ruptã din marea de flori,
 ºi þipete-n tãcere, pline de fiori...
 Un strop de infinit, un minunat apus,
 ºi un urlet mut... ce vrea sã fie spus...
 Petalele cãzute din trandafiri firavi
 ºi-o dragoste pierdutã în patul lui sãrac...
 Copii în parcul umed, pe leagãne
strigând...
 O inimã rãnitã, rãnitã de un gând...
 O pasãre în zbor, cu aripi desfãcute...
 Iluzii deºarte, în scrum prefãcute...
 Un nor argintiu, alunecând pe cer...
 Eu singurã aici, cu inima de fier...

 Lasã timpul sã treacã, e firesc, e natura
vieþii...
 Dar nu-l lãsa sã treacã pe lângã tine...

Lumina mea?...Lumina mea?...Lumina mea?...Lumina mea?...Lumina mea?...
 Te-am regãsit. Eºti radiant din nou,
 se pare
 cã vremea rece þi-a priit.
 Sau poate doar un pic de depãrtare
 þi-a arãtat unde-ai greºit.
 Nu þi-aº mai ieºi în drum nicicând,
 de-aº ºti cã nu este nevoie.
 Dar sunt un om,
 un simplu om;
 ºi mi-aº dori mãcar de la distanþã
 sã prind din zbor,
 dacã mã laºi,
 o noua razã de speranþã.
 Cã te-oi descoperi cu totul,
 în toatã plinãtatea ta.
 Cu griji, dorinþe, vise multe,
 ºi-un singur gând spre fiinþa mea.
 Mi-ar fi de-ajuns,
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 zãu aº fi fericitã
 sã te privesc o datã-n ochi
 ºi sã-þi spun, dar fãrã fricã..
 Sunt supãratã pe-a sufletelor sorþi!
 Sã nu-mi iei avântul, primul
 pe care-l am dupã mult timp
 de-a sta o datã dreaptã-n faþã ta,
 dar emoþionatã fiind...
 Vreau doar sã-þi mãrturisesc,
 ce am a-þi spune de demult.
 Prin ochii tãi eu vãd în lume
 dar simt mereu, de ceva vreme...
 Cã am orbit...

Sã nu plângi...Sã nu plângi...Sã nu plângi...Sã nu plângi...Sã nu plângi...
 Fiecare pereche de mâini
 are o pereche de cãtuºe.
 Mai devreme sau mai târziu,
 mai uºor sau mai greu, vor fi puse.
 Mã þine legatã o lacrimã, o dulce tristeþe
 un scâncet de cristal.
 Plãcerea de-a fi bãtutã,
 învinsã de-o palmã ce loveºte cu fineþe...
 Nu mã pot supãra pe tine.
 E-o neputinþã, mânjitã în albastru
 ºi-nvelitã în zbor de zmeu...
 Te las
 s-arunci albastrul pe umãrul meu.
 Surâs de copil, truc deºtept.
 Ochi îndrãzneþi, privesc atent
 ºi-ascultã, ºi-nþeleg orice culoare.
 Doar curcubeul îþi mai trezeºte
 un tip de mirare.
 Nu te-acuz, nici nu mã feresc
 sã-þi spun, cã te ºi înºeli, fãpturã.
 Eu pot sã simt
 nu doar atingerea mâinii tale
 dusã la a mea gurã...
 Nu-mi pune visele-n pod,
 pentru c-ar durea sã vãd
 cã suferi dupã ce cobor
 ºi ucid lent, dar cu putere
 amintirile în care,
 cu durere,
 te voi cuprinde ºi sufoca;
 ºi voi spune cã m-am fãcut mare.
 Iar din tine nu va rãmâne decât...
 Suferinþa mea.

Ce ar fi dacã?...Ce ar fi dacã?...Ce ar fi dacã?...Ce ar fi dacã?...Ce ar fi dacã?...
 Patimi ascunse,
 febril sau încet,
 apar întrebãri,
 iar tu desenezi
 firea ta albã,
 aparent, curioasã.
 Cu ochii închiºi, gândeºti:
 „ce ar fi dacã?...”
 Te-afunzi.
 Îþi pare mai greu,
 mai negru, mai mat
 orice rãspuns,
 ce-mbatã mai mult
 fruntea ta grea,
 cuprinsã de râuri.
 Iar patima mea,
 nãscutã din tine
 creºte vãzând
 ºi încalcã legi.
 ªi mã faci sã-þi rãspund,
 c-o expresie
 aiurea,
 strãinã mie... la...
 „Ce ar fi dacã?...”
 Te-aº þine în braþe,
 te-aº duce cu mine,
 te-aº þine de mânã,
 de fricã te-aº strânge,
 þi-aº arãta ºi Raiul,
 þi-aº interzice rãul,
 ºi totul e alb,
 apoi e albastru,
 capeþi un verde,
 ºi totul eºti tu.
 Cât e lumea de mare,
 nu mi-ar pãsa.
 Nimic n-are sã-mi facã,
 nici mie, nici þie.
 Dar un lucru nu ºtiu
 ºi-aº vrea sã-mi rãspunzi.
 Ce ar fi dacã...
 Te-nvãþ doar sã minþi?
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Bloc aºezatBloc aºezatBloc aºezatBloc aºezatBloc aºezat
Mã gândesc sã încep cu „plouã” pentru
cã asta se întâmplã tot timpul ºi peste tot.
Noi plouãm ºi Afarã plouã.
Totuºi, parcã nu vreau sã spun ceea ce
toatã lumea ºtie.
Parcã.
Plouã. Sunt un bloc fãrã pereþi, cu
parchetul umflat ºi vânt mã scuturã
De igrasie. Sunt un bloc fãrã acoperiº în
ploaie ºi nu e un lucru cu care mã laud.
Un bloc aºezat, unii ar spune chircit, în tot
ceea ce plouã ºi sunt în mijlocul nimicului
ªi nimeni nu e în jurul meu.
mi-ar fi plãcut sã fiu un turn de fildeº, dar
asta nu se poate,
nu se mai poate,
pentru cã sunt deja un bloc, m-am
dezbrãcat deja
ºi-mi cad etajele.

Om cu mâini, ºi la mâini cu degete. ªi la
degete cu unghii.
ªi la unghii cu pieliþe.
Pe care þi le smulgi pentru cã nu vrei sã
fie.
ªi curge sânge de-a lungul unghiei, de-a
lungul degetului. ªi tu nu vrei ca sângele
sã fie.
n-am ºerveþel.
ãsta e gustul unui bloc, un bloc aºezat în
ploaie.
ªi nu sunt un bloc personificat.

Sper sã nu se gândeascã nimeni cã
vorbesc, sau gândesc, sau simt.
Nici simbolic, nici real, nici fabulos, nici
thriller.
Nu mi-e a emoþiona pe nimeni.

N-am gaurã a cheii. N-am pereþi. Sã
priveascã de vor.
Sã nu simtã, sã nu înþeleagã. Sã scrie
doar „am vãzut un bloc gol în ploaie”.
Sã leºine ca studentele de la medicinã la
vederea primului cadavru eviscerat.
Un leº care putrezeºte pe trepte. N-am
piele, n-am giulgiu, nu sunt îmbãlsãmat.
O sã mor ºi o sã put.
Pânã atunci sã priveascã de vor.

Mã gândesc sã spun cã plouã ºi cã vreau
sã vãd cum se naºte o baltã.
O baltã e ceva pe care îl iei de la sine, ca
pe un bloc gol aºezat.
E o baltã ºi eu - un „inside joke”. A joke
inside a building.

ªi dacã te întreabã de ce nu te duci acasã,
spune-i cã de-acolo nu poþi sã vezi cum se
naºte o baltã ºi cã trebuie sã te apropii, sã
te aºezi.

IOANA   ALEXANDRU
clasa a XI-a E
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… sau despre unde ajungem… sau despre unde ajungem… sau despre unde ajungem… sau despre unde ajungem… sau despre unde ajungem

Îmi plac cimitirele.
Grass spune cã sunt clare, logice, bãrbãteºti ºi vii.
Nu ºtiu cum sunt ele în Germania, n-am nimic de fãcut decât sã
Dau din cap gânditoare, oricum nu-i place sã fie înterupt,
Nu întrerupi oameni care citesc ziarul, decât dacã citesc hebdomadari.
Atunci poþi sã-i intrerupi ºi sã-i întrebi dacã le plac dromaderii
ºi ei n-or sã se supere, o sã înteleagã cum gândeºti.
în rest, dacã l-aº întrerupe pe Grass care citeºte 600 de pagini de ziar
s-ar termina cu Porþia noastrã de fraze rãsucite.

Îmi plac cimitirele, care sunt mai degrabã femei,
Care ascund sub fuste
Corpuri. Femeile iubesc uneori corpuri din milã.
Când ai scris azi cuvântul romantic mi-am dat seama
Cã pot sã-þi spun cum pietrele in paraginã
Ale cimitirelor-femei
Nu sunt altceva decât poezii scrise la 14, 15, 16
Ani.
Pozele cu cimitire nu se adunã în albume de familie,
Pozele cu cimitire nu se fac decât de oameni sãnãtoºi tun
Poze cu maimuþa nu fac decât cei care nu ºtiu
Cã o sã îndese prin gratii bucãþi de carton aºteptând de afarã un mãr copt.
Maimuþele sunt mai degrabã bãrbaþi ºi niciun cimitir
Pe care l-am cunoscut nu strânge sub fuste maimuþe.

Astãzi, la orele 12, în cimitirul care
O sã mã adãposteascã de rãzboaie a izbucnit o epidemie
de mâine, încât paznicul a crezut cã sufletele
împuºcã prepeliþe in pânza freaticã.
Slavã domnului, mai e un pic de apã, nimeni nu iese,
Nimeni nu aflã de epidemia de mâine, morþii sunt obiºnuiþi cu epidemiile,
Nimeni nu iese, nici mãcar pentru o þigarã.

Marþi, oraºul e gol.
Cimitirul, cu picioarele în sus, cu pantofi negri din piei de supãraþi,
Cu ciorapi largi, zace sub paznici, sub zilele de mâine.
Am vrut sa-þi scriu o scrisoare
Dar mi-e ruºine,
Cimitirul e totusi o femeie
Cu principii.

Aceste pagini au fost ilustrate de IRINA CHIRIÞÃ
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Era ceva la care te pricepeaiEra ceva la care te pricepeaiEra ceva la care te pricepeaiEra ceva la care te pricepeaiEra ceva la care te pricepeai
Era ceva la care te pricepeai.
Trebuia sã te aºezi ºi sã pui pe tavã un rinichi, ficatul, artere descusute.
Nu te dezbrãcai ºi nu te acuza nimeni de pornografie.

Se uitau ºi cei mai pudici la umbra de pe draperii
ªi se gândeau vinovaþi
La ce simte mâna ta când smulge piele.

Te pricepeai la ceva. Le umpleai tãvile.
N-ai cerut nimic în schimb
Pentru cã mulþi ºi-ar da nimicurile
Ca sã aibã ceva la care sã se priceapã.

Acum trebuie sã-þi iei o slujbã ºi sã fii cuminte.
Faci cafele ºi nu mai ai timp.
Încerci sã-þi strecori mâna între coaste
ªi sunã telefonul.

Când îþi întinde salariul
Îi citeºti între ochi:
“Era ceva la care te pricepeai”.

ºi mã mai gândeam sã pun undeva, într-un text, o metaforã,
in absentã, desigur, ºi sã-mi compar povara,
cãreia titlul de „viaþã”
i se pare secat, cu un desen abstract pe care l-ar face poate Pollock
într-o clipã de inspiraþie sub genunchiul Galei lui Dali. ar fi ºtiut amândoi cã Pollock
va muri primul, ºi fãrã nici un fel de conotaþie sexualã,
un expresionist abstract îmi va desena viaþa pe pielea supremei muze
suprarealiste.
astfel, metafora ar fi descris cum sub liniile energice
este o casã albastrã cu grãdinã ºi trifoi, cum seminþele de trifoi bombardeazã þânþarii
ºi cum sãpunul galben ocoleºte casa, sãrutul artistului, care probabil nici n-a cunoscut-o
vreodatã pe muza metaforei textului meu. atunci apar pe dupã oblon
tot soiul de sceptici ºi ca sã înþeleagã,
metafora devine alegorie.

nu înþepa! sub genunchiul metamorfozat al lui Narcis
e o casã albastrã ºi þânþari bombardaþi.

renunþ de tot la alegorie din cauza frazelor cãrora nu le pot da de capãt
ºi muza îmi spune cã in ceaþa de
lavandã poeticã
nu se aflã decât un No Smoking  Sign ºi palmele artiºtilor preistorici.

***
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(domnule autor medieval, scriitura dumneavoastrã nu lipeºte la loc solzii platoºei
mele. Atunci mã întreb ca un eretic: la ce bun?)

M. e bine, binele lui foarte bine
mã face cât o gãmãlie intensã de ac, mã comprimã, un minuscul peºte
balon care n-are motiv sã
explodeze.
M. e bine pentru cã nu o ºtie… îºi
vede verde
bunãtatea în ochi ºi se gândeºte – pânã aici mi-a fost.
în lipsa orgoliului, îi pare totul o hepatitã râioasã.

Agãþ pliculeþe de ceai, când bate vântul
se lipesc de ecran ºi miroase a mãceºe
coapte, a plãcintã de afine, a hârtie arsã, a virtualitãþi ude.
Virtualitate e un cuvânt
urât când nu e într-un comentariu, într-o compunere.
Comentariu ºi compunere sunt cuvinte
Urâte, ca niºte copii cu tocuri.
Agãþ pliculeþe de ceai pentru cã alungã specii de cuvinte
urâte.
Pentru celelalte iau pastile.

Pahar cu fundul zgâriat
de toate feþele de masa, perfidele.
Sã nu bei ceai în canã, sã nu te aºtepþi sã se vindece
Zgârieturile cu scriitura asta veche, nu au
Aceeaºi expresie culturalã, nu ameþesc la fel.

Scriiturã ºi cuvinte zgariate
De grãmezile de cãrþi, perfidele.

… sau despre vremuri ºi acord… sau despre vremuri ºi acord… sau despre vremuri ºi acord… sau despre vremuri ºi acord… sau despre vremuri ºi acord
Mergeam spre ºcoalã ºi mi-a explodat un pantof. Mergeam ºi-am zis cã n-o sã mã opresc

decât dacã talpa care atinge trotuarul se umflã ca într-o tavã unde mama a exagerat cu amoniacul.
Amoniacul e stins cu lãmâie ºi nu ºtiu la ce ajutã, dar douã kilograme stinse în talpa mea

dospitã sunt sigur o exagerare.
Mergeam spre ºcoalã ºi mi s-a zis sã fiu atentã cu subiectul ºi predicatul, chiar mã bucuram

cã mã pricep la ceva, nici nu trebuie sã merg cu autobuzul. Da, doamnã, o sã am grijã cu subiectul
ºi predicatul mâine, azi mã pricep la altceva, la a nu merge cu autobuzul.

Dar mi-a explodat un pantof ºi mi-am dat seama cã nu a fost rãspunsul cel mai înþelept.
Trebuie sã faci acordul indiferent de vreme ºi asta þi-o poate spune oricine.
Erau demult  pãlãrii cu pãsãri împãiate care te fãceau mai înalt cu 40 de centimetri. ªi în

vremurile acelea era multã vânzolealã cu regulile gramaticale pe orice vreme. Mulþi meteorologi
s-au chinuit sã demonstreze contrariul, dar au lãsat asta pe seama cronologiei. Cronologii se
chinuiau, desigur, sã înveþe pãsãrile de pe pãlãrii sã facã acordul ºi au învãþat ce e cu timpul când
a trecut moda penelor. Înainte, oamenii se ocupau cu lucruri stranii.

Probabil la asta s-a referit doamna când m-a atenþionat înþepatã. Ea pãrea sã ºtie cu ce se
ocupau oamenii. Pe orice vreme.

Dar ce fac oamenii în vremea în care le explodeazã pantofii? Lasã în urmã chifle vechi de-
o zi ºi-ºi spun cã e mult mai uºor sã faci acordul între subiect ºi predicat în francezã. Mai ales
dacã mergi spre ºcoalã.

IOANA   ALEXANDRU
clasa a XI-a E
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CRISTIAN  VECHIUCRISTIAN  VECHIUCRISTIAN  VECHIUCRISTIAN  VECHIUCRISTIAN  VECHIU

„Ce noapte e afarã ºi ce întuneric e
în beznã ºi atâta calm în liniºtea de catifea
din noaptea asta neagrã... se aude într-o
tãcere doar adierea rece zicând în ºuºoteli
de gheaþã acelaºi înfrigurat refren ºi-mi
cântã lângã geam, dorind sã-mi intre-n
casã, sã-i þin, ºi el, la rându-i, sã-mi þinã de
urât... nu voi a-l primi... ºi stãm aºa de
singuri despãrþiþi doar de o fereastrã, el
milogindu-se de mine, eu spre lampadar
privind... ºi lampadarul tace, îmbracã în
tãcere întreaga încãpere cu o palidã luminã,
luminã de gutuie, galbenul gutuii, miros de
vremuri vechi, lumina lampadarului,
miºcând o lume moartã, în mine ea o învie...
ºi lampadarul tace, la mine totul tace: ºi
florile trecute, întunecate-s, doamne,
neîngãduit ºi dureros de moarte, ºi ceasul
de la mânã, muþenia frica îi ascunde, ºi
ceasul de pe masã, pierdutã îi e vocaþia,
nu ºtie sã mai adune laolaltã secundele-n
minute, minutele-n ore, orele-n zile, zilele
uitãrii, ºi ceasul din perete, el tace cel mai
tare, el dintre toate vrea sã batã, el ºtie încã
sã vorbeascã, dar dintre toate el e singurul
ce nu mai poate, ºi crunt, ºi jalnic, ºi
împovãrat el tace, ºi cãinându-ºi neputinþa
el în negrãire plânge, trudit, captiv, pierdut,
pierdute-s ceasurile mele toate...”

Astfel glãsuiam în mine, vorbindu-mi
în gând gândurile, aºternându-mi o ordine
imaculatã, albã, inexpresiv de albã, incolor
de albã, cea mai albã însã, imaculatã ºi
rece, ordinea gândurilor mele puþine, rigide,
comode, lâncezi ºi înstrãinate, strânse toate

grãmadã într-un singur punct al minþii mele,
punctul cel mai întunecat, cel mai depãrtat,
punctul fix în învolburata minte, punctul
rotund, pãtrãþele mici rotunde, romburi în
pãtrãþele, paralelipipede cu feþe de romb,
paralelipipede trapezoidale, trapeze în mici
triunghiuri ascunse-n cercul punctului din
mintea mea... zvâcnind acolo, zeci de
pulsaþii înfiorãtoare, sãlãºluind acolo, fãrâme
de alde mine infinitezimale, într-un singur
punct din mintea noastrã suntem cuprinºi

SCRINUL - graficã Irina CHIRIÞÃSCRINUL - graficã Irina CHIRIÞÃSCRINUL - graficã Irina CHIRIÞÃSCRINUL - graficã Irina CHIRIÞÃSCRINUL - graficã Irina CHIRIÞÃ

Premiul „Petrache Dima” pentru implicarea în activitatea jurnalisticã ºi editorialã
desfãºuratã în cadrul revistei Colegiului Naþional „Unirea”, „Revista Noastrã”
Premiul „Petre Andrei”, acordat de Universitatea „Petre Andrei”, filiala Vrancea,
pentru activitatea întreprinsã de-a lungul anului ºcolar 2007-2008 în cadrul
catedrei de ºtiinþe socio-umane
Premiul I cu trupa de teatru a Colegiului Naþional „Unirea”, Focºani („Trupa
Veqiu”)  în cadrul concursului regional de limba englezã M.A.T.E.- „Spoken
English”, secþiunea Drama, Iaºi.
Premiul I în cadrul Olimpiadei de Socio-Umane, Disciplina Filosofie, faza
judeþeanã.
Premiul III în cadrul Concursului Naþional „Mihai Eminescu”, faza judeþeanã
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cu toþii, acolo ne gândim pe noi, acolo fiind
solul sãrãcit, arid, pietros al locului unde
spunem eu, unde ne spunem pe nume,
unde ne strigãm anxioºi, unde ne place sã
ne refugiem uneori, acolo unde afli cã te
gãseºti, cã exiºti, în locul umbros numit
conºtiinþã...      M-am oprit sfios, dar brusc,
din a mai cugeta, am simþit cum ceva din
mine îmi amorþise... îmi îngheþase spiritul...

„De cele mai multe ori când ne privim
în oglinzi avem aºteptãri: aºteptarea de a
ne vedea mai frumoºi, de a ne gãsi mai
chipeºi, de a avea ochi sclipitori, clari, mari,
buze perfecte, zâmbetul sã ne fie ideal,
nasul sã nu-l avem mare, sã nu-l avem nici
prea mic totuºi, pãrul sã fie creþ, ori lung, ori
ondulat, ori drept, ori scurt, numai sa fie aºa
cum ni l-am dorit dintotdeauna, sã arãtãm
impecabil, sã fim întruchiparea purã a
frumosului... ºi oglinizile ne trãdeazã de cele
mai multe, preferã sã ne arate altceva decât
ceea ce aºteptãm noi de la ele... nu ne aratã
însã nici cecececece suntem ºi nici cumcumcumcumcum suntem, doar
ni se dã în faþã un chip care e al nostru,
care seamãnã cu noi, care suntem noi.... în
faþa unei oglinzi nu eºti ceva anume într-un
fel anume, eºtieºtieºtieºtieºti pur ºi simplu, eºtieºtieºtieºtieºti ºi nimic
mai mult, oglinda e un fel de conºtiinþã a
trupului, ceva mai meschin ºi mai perfid însã
decât ce e conºtiinþa pentru spirit, oglinzile
nu sunt exacte, niciodatã sã nu ai pretenþia
preciziei de la oglinzi, unei oglinzi o sã-i
scape mereu câte ceva din cum arãþi, ºi,
pentru cã îi scapã, o sã vrea sã înlocuiascã
ceea ce nu reuºeºte sã redea, ºi, înlocuind,
iatã cum te laºi pãcãlit în faþa unei oglinzi
dorind sã te vezisã te vezisã te vezisã te vezisã te vezi...

Într-un colþ al încãperii mele un ciob
de oglindã spart ºade; se joacã în luminã,
cu luminã, prin luminã; împrãºtie sclipirile
galbene, particule luminoase patinând pe
suprafaþa sa lucioasã; îmi imaginez
întunericul din noapte reflectându-se în
prietenosul ciob de oglindã, îmi imaginez
neputinþa prietenului meu de a cuprinde ºi
a înnapoia bezna... obscurul scãldându-se
în oglindã, îmbãindu-se, îmbãlsãmându-se,
purificându-se într-un amãrât de ciob...
cãldura stânjenitoare din camerã,
fierbinþeala prea familiarã a pereþilor, aerul
îmbâcsit de flãcãrile nemiºcãrii, de flãcãrile

staticului, de flãcãrile neîntâmplatului,
nefiindului, nedormitului, netrãitului, de
flãcãrile ruºinoase ale unui soi de existenþã
inconsistentã, îmi gâdilã simþurile, îmi
stârnesc gândurile... nu cumva privindu-ne
în oglindã am putea sã ieºim, sã spargem,
sã penetrãm, sã pãtrundem, sã evadãm?
O imagine a noastrã ne deschide o portiþã
cãtre altã imagine de a noastrã, imaginea
mult visatã, ieºim, ne strecurãm, ne furiºãm
cãtre o lume imaginatã, atât de micã la
început cã abia o putem accepta, de abia
reuºim sã pãtrundem în ea precum un ochi
prin gaura cheii, precum un fir de aþã printr-
o gãmãlie, ºi apoi atât de mare ne facem
lumea aceasta, ne punem în jur cãrãmidã
dupã cãrãmidã, ne facem temelii de lut ars
pânã la cer, ne înconjurãm de ziduri falnice,
reci, ca de stâncã, ne punem apoi de jur
împrejurul trupului nostru pavãzã dupã
pavãzã, scut dupã scut, ne îmbrãcãm din
cap pânã picioare din fier ºi zale, apoi ne
înarmãm pânã în dinþi, ne înarmãm aºa de
mult încât devenim noi înºine ºi sabie, ºi
pumnal, ºi gloanþe, ºi praf de puºcã, ne
înarmãm ºi stãm în gardã, stãm de pazã,
stãm pe poziþii gata de atac, gata de asalt,
însã nimeni nu vine niciodatã sã ne
asedieze, nimeni nu vrea ºi nici nu ar putea
vreodatã sã intre în fortãreaþa noastrã, ºi
aºteptãm aºa fãrã niciun folos, dar mereu
cu fricã, în timp ce deasupra uitãm sã ne
facem un acoperiº, ºi ne lãsãm descoperiþi
ºi toate furtunile ne nãvãlesc, toate vijeliile
dau buzna, ºi suntem prinºi de ape, ºi
suntem înecaþi ºi purtaþi de valuri uriaºe
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înapoi de unde am venit, înapoi pe gaura
cheii, prin gãmãlia acului...

Mi-am întors privirea dinspre ciob
spre mine ºi m-am întors înapoi ºi spiritul
meu a grãit în neºtire: „Tatã, am greºit la cer
ºi înaintea ta ºi nu mai sunt vrednic sã mã
numesc fiul tãu...”

Îmi îngheþaserã mâinile, îmi
îngheþaserã tâmplele, îmi îngheþaserã tãlpile
ºi dintre toate în spirit mã zbãteam chircit,
în spirit îmi era cel mai frig. Când ne îngheaþã
trupul ne doare pielea, ne dor oasele, ne
doare sângele în vene, ne doare carnea...
când ne îngheaþã spiritul ne doare viaþa, ne
doare întru moartea noastrã...

„Spune-mi, dacã ne atingem obrajii,
dacã ne atingem cu vârful degetelor, cu
buricul degetelor buricul nostru, dacã ne
atingem genunchii, dacã ne mângâiem unul
pe altul, dacã ne alintãm uºor, dacã ne
atingem fruntea, ºi ochii plãpânzi, ºi pielea
delicatã, pielea noastrã, pielea ºi carnea ce
ne fac aºa mult sã suferim, dacã ne simþim
mâinile noastre atingându-se, dacã ne
dezmierdãm, dacã îþi vei odihni capul pe
moalele sânului meu stâng, dacã fiindul tãu
luând contact cu fiindul meu, fiindul tãu

simþind parfumul fiindului meu, fiindul meu
simþind trãirea chinuitã a fiindului tãu, dacã
îmi vei strânge încheietura mâinilor, dacã
îmi vei strânge cu forþã gleznele, gleznele
mici ºi atât de pieritoare, dacã îmi vei sãruta
pulpele, dacã buzele tale umede îmi ating
fiecare deget de la mânã, fiecare deget care
va face sã tresarã în mine carnea toatã ºi
tot sufletul meu, dacã îmi vei prinde în palme
cristalinul lacrimilor mele, dacã cu podul
palmelor mele îþi voi atinge tãlpile reci ºi
uscate, dacã vei îngenunchea înaintea mea
ºi îmi vei cuprinde în cea mai cãlduroasã ºi
dureroasã îmbrãþiºare bazinul, dacã îþi voi
trece timid mâinile prin pãrul tãu, ºi te vei
simþi rãscolit ºi vei simþi cum se zbate în
tine fiinþa ce ai trimis-o de atât timp sã îºi
doarmã somnul veºnic, ce-ai condamnat-o
sã se piardã în neiubire, dacã mi-ai simþi
unghiile atingându-þi curbele, liniile
neregulate ale urechilor tale, dacã îþi voi
vedea carnea roºind, dacã mã vei simþi
tremurând sub toate atingerile acestea,
dacã ne încruciºãm privirile ºi vom vedea
cã ochii tãi bruni reflectã verdele nedefinit,
nepocãit, neprihãnit, neînverzit, neînflorit,
verdele încã necolorat al ochilor mei, dacã
vei ºti atunci, dacã abia atunci mã vei vedea
cu adevãrat ºi vei înþelege, dacã vei încerca
apoi sã îmi vorbeºti ºi eu sã te opresc, sã îþi
ating cu arãtãtorul vârful buzelor tale între-
deschise, dacã vei clãtina din cap amãgit,
dacã îþi voi strânge pumnii în palmele mele
mici ºi te voi zgâria pânã la sânge, ºi dacã
vei dori atunci sã mã sugrumi, sã îmi sfâºii
fãrã milã ºi remuºcãri, dar înverºunat, atât
de crunt ºi înverºunat, sã îmi sfâºii gâtul,
dacã aº muri atunci, acolo, în mâinile tale,
de atingerile tale, oare aºa vom ºti cu
adevãrat cã trãim?

Vom simþi oare astfel cã viaþa zace
în noi, viaþa fiecãruia, realul fiinþei tale cu
realul fiinþei mele se vor întâlni, viaþa din
carnea noastrã suferindã, viaþa din sângele
nostru ce va þâºni ºi se va revãrsa furibund
precum o avalanºã, ce ne va acoperi,
acoperiþi vom fi în sânge ºi ne vom ºti cã
suntem, prin moartea noastrã ºtii-vom cã
trãim cu adevãrat... Numai aºa... Oare crezi
cã aceasta e cu putinþã? Sau vom tãceaUªÃ - graficã ALEXANDRU GRAMAUªÃ - graficã ALEXANDRU GRAMAUªÃ - graficã ALEXANDRU GRAMAUªÃ - graficã ALEXANDRU GRAMAUªÃ - graficã ALEXANDRU GRAMA
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amândoi ºi vom cuvânta în cuget aceleaºi
vorbe dãtãtoare de iluzii ºi vom adormi la
loc, vom adormi în vis, prin vis, visul visându-
ne precum o visare...   Spune-mi, dragul
meu, spune-mi... atingerile noastre
purtãtoare de suferinþã sau tãcerea toatã din
lumea aceasta, tãcerea din vis, visul din
tãcere, visul tãcut, tãcuta visare? Spune-mi...
cum crezi tu cã e mai bine pentru noi, pentru
OM?”

Cuvintele ei... vin, se strecoarã printre
gândurile mele, îmi rãscolesc orice ordine,
îmi rãstãlmãcesc propriile vorbe, mi le
însuºesc, mã lovesc de moarte, mã
prãbuºesc învins, zac, îmi plâng durerile...
cuvintele ei îmi sunt cicatricea din spiritul
meu... când spunem cã ne dor pãrerile
celorlalþi pe care le au despre noi, de fapt
ne dor cuvintele, ne doare în cuvinte, nu am
ºti sã suferim altfel decât prin cuvinte... rãni
invindecabile, letale deschide cuvântul, în
cuvânt stã mãreþia, grandoarea noastrã
toatã... nu carnea, nu atingerea, nu privirea,
nu durerea ºi suferinþa, draga mea... nu ele,
doar cuvântul ne aratã cât de mult trãim, ce
trãim, cum trãim... cuvântul e realitatea
noastrã ultimã, draga mea... când spunem

cã trãim, de fapt, ne cuvântãm, ne spunem
viaþa, viaþa ne stã în cuvânt, doar acolo are
ea sens: Întru El era viaþã ºi viaþa era lumina
oamenilor. 

„Am stins lumina, am stins
lampadarul. Mã durea în strãfundul ochilor
de atâta luminã... un perete vãruit în alb, doi
pereþi vãruiþi în alb, trei pereþi vãruiþi în alb,
patru pereþi vãruiþi în alb, tavanul vãruit ºi el
tot în alb, podea maronie: ce formã
geometricã îmi dã, doamne, ce formã
geometricã mã cuprinde? Ce formã
neprimitoare, neîncãpãtoare mã închide în
ea? Rânjesc... întins pe pat, aþintindu-mi
privirea spre fereastrã, rânjesc... întunericul
de afarã e acum ºi întunericul dinãuntru,
dinlãuntru... rânjesc... camera mi-e adãpost,
nu colivie... rânjesc... dacã aº fi afarã, m-aº
pierde cu totul în întunecime, între pereþii,
tavanul ºi podeaua încãperii  mã ascund în
întunecare... rânjesc... de undeva, din
adâncurile nestrãbãtute ale minþii mi se
revarsã multitudinea culorilor ºi mirosurilor,
sunetelor ºi atingerilor: roºul îmi cântã
mirosul de ºofran, în petale de vanilie îmi
amintesc cremul melodios al fragilitãþii, prin
atingerile aspre ale safirului inspir albastrul...
oare nu respirã camera, amintirile mele ºi
eu întinderile ei? Oare nu respirã pãmântul,
þãrâna de afarã tot necuprinsul cerului ºi
cerul se revarsã în valuri de luminã, lumini
violete, albãstrui, albicioase, galbene pal,
galbene aurii, roºiatice în amurg, lumini
negre de noapte peste þãrâna din noi? ªi
nu apele învierii înghit vânturile prefacerilor,
schimbãrilor, pieirilor? ªi nu vânturile miºcã
viaþa din ape, nu vânturile fac sã danseze
în valuri, sã se împreuneze apele toate?”

Puntea: am gãsit cuvântul ce ne
separã, pe noi unii de alþii, pe noi de noi
înºine. În ºi între fiinþele noastre sunt atâtea
punþi despãrþitoare, punþi întru singurãtate
ºi înstrãinare... când treci un râu, traversezi
puntea... punþile noastre sunt doar întru
despãrþire, dacã vrei sã pãºeºti înspre a le
traversa, te prãbuºeºti... prãbuºiri în imagini,
în culori, în mirosuri, în forme, în cuvinte, în
sunete, prãbuºiri în ceea ce ne deosebeºte,
prãbuºiri întru firea unicã ºi diferitã a
fiecãruia, imposibil de reconciliat cu ceea ce

FELINAR - graficã IRINA CHIRIÞÃFELINAR - graficã IRINA CHIRIÞÃFELINAR - graficã IRINA CHIRIÞÃFELINAR - graficã IRINA CHIRIÞÃFELINAR - graficã IRINA CHIRIÞÃ
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suntem... punteeeeeee, pun’-te, pune-te tu,
suflete, ºi strigã-þi ofurile, punteeeeee, pun’-
te, pune-te la loc tu, suflete, punteeeeeeeee,
pun’-te, pune-te, tu, suflete, ºi deschide-þi
fereastra pentru o gurã de aer, sã nu te
sufoci în rotunjimile tale neconturate...
punteeeeee, pun’-te, pune-te, puntea
punþilor de þe-ai pune, punibil mai eºti
suflete... punir...

„Am sã iau toporul din debaraua de
pe hol ºi am sã dãrâm punþile, am sã le tai,
am sã le ciopârþesc, am sã le fac bucãþi, am
sã le fac aºchii, aºchii, aºchii... am sã
deschid apoi fereastra ºi-am sã arunc
torþionarul punþilor... ºi atunci, în negura
nopþii, în infernul de tãciune voi sã am, voi
avea revelaþia... am sã îngenunchez, am sã
strâng bucãþi mari de gheaþã la piept ºi am
sã le þin pânã se vor topi, pânã au sã intre
în mine, pânã o sã simt toþi fiorii înfrigurãrii...
voi scrijeli pãmântul: am sã scriu în pãmânt-
îmi voi însemna numele, am sã scriu pe
pãmânt- îmi voi însemna paºii, am sã scriu
cu pãmânt - îmi voi însemna istoria... am sã
scormonesc cu unghiile þãrâna, am sã-mi
fãuresc locul de veci... REVELAÞIA: to revel,
rever, se reveiller... a se trezi din morþi: am
strigat la cer, am strigat cuvântul ºi mi s-a
cuvântat: Iar îngerului Bisericii din Sardes

scrie-i: „…ªtiu faptele tale, cã ai nume, cãcãcãcãcã
trãieºti, dar eºti morttrãieºti, dar eºti morttrãieºti, dar eºti morttrãieºti, dar eºti morttrãieºti, dar eºti mort.”

Când te închizi în imaginaþie te închizi
în frumuseþe: frumosul de a putea crede,
de a putea fi, de a putea iubi. În imaginaþie
încã suntem cu putinþã, aºa cum ne dorim.
Când vom renunþa la imaginaþie vom
renunþa ºi la cuvânt, în imaginaþie ºi în
cuvânt ne deschidem cãtre tot ce dorim,
cãtre ce nu existã. Sã ne imaginãm cuvinte
perfecte, rotunde, ºflefuite, plãcute, cuvântul
din imagine, imaginea din cuvânt, ce tandru
ne-am mai cuvânta atunci poveºtile, istoriile,
clipele, ce tandri am fi noi înºine... aºa de
tandri... sã zãbovim în cuvinte, sã ne
întârziem în poveºti, sã ne întârziem...
tandru... tant, tant, tant tendre pour tarder...
c’est trop tard, c’est plus tard...

„Ce târziu e, doamne, la mine-n spirit,
ce noapte ºi târziu... ºi ce întuneric e în
ceasuri, ºi ce târziu se face-n frig... ºi-n
noaptea asta calmã, doar vântul de afarã ºi
ceasurile au început sã batã... ºi atât de
negru în liniºte, ºi atâta liniºte în aºteptare,
ºi atâtea aºteptãri în noapte... ºi-n toatã
noaptea ta, doamne, doar eu mai stau ºi
’mbrac gândurile în valuri lungi de catifea...
ºi zbuciumat, ºi plâns, ºi gol mai sunt eu,
doamne... ºi cu lampadarul stins la mine în
chilie lumina lumineazã în întuneric ºi
întunericul nu a cuprins-o... ºi la mine-n gând
cuvântul pe Cuvânt îl cuvânteazã...”

... privegheazã ºi întãreºte ce a mai
rãmas ºi era sã moarã...
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FereastrãFereastrãFereastrãFereastrãFereastrã

Nu ºi-ar fi imaginat niciodatã cã va
pãºi din nou în acea camerã. Îi trezea prea
multe amintiri, iar el suferea de boala
incurabilã a timpului trecut. ªtia Ceva, îºi
petrecuse cei 33 de ani având tot timpul
conºtiinþa cã el deþinea Ceva, dar nu putea
defini acel Ceva, iar în camerã era încã atât
de multã luminã!

Când deschise uºa nu-ºi închipuise
cã va orbi din nou, pentru a treia oarã...
prima datã se petrecuse la vârsta de ºapte
ani, când o rafalã de vânt îi pãlmuise ochii
cu un nisip fin, abia palpabil... dar acea
orbire nu durase decât trei minute, iar dupã
alte zece uitase complet de întâmplare... a
doua oarã orbise când cunoscuse
dragostea pentru o copilã de 15 ani, dar
nici aceasta nu a durat decât trei luni, iar
dupã alte zece, nu-ºi mai putea aminti nici
mãcar conturul feþei acelei tinere cu pãrul
negru, atât de negru în lumina soarelui, ce
încet- încet se transformase într-o imagine
vaporoasã, indecisã. ªi acum, iatã! orbea
din nou ºi ºtia acest lucru, cu fiecare pas
pe care îl fãcea în acea încãpere orbea de
luminã din ce în ce mai tare. O luminã
difuzã, albicioasã, teribil de puternicã, ce
venea dinspre singurul loc prin care ar fi
putut sã pãtrundã: fereastra din colþ. Acum
da!, îºi amintea foarte bine... de toate
nopþile în care privise cerul, ºi stelele, ºi
luna, ºi aerul, ºi imaginea lui reflectatã prin
geam. Da! Îºi amintea cã odatã, demult, ºi-
a dorit sã vadã mai departe de orizont,
dincolo de sticlã ºi de sine, mai departe de
plãsmuirile de tainã ºi mai aproape de visele
lui, dar apoi ceva se întâmplase... uitase.

Într-o zi pãrãsise camera, asta era,
pãrãsise camera fãrã mãcar sã mai
priveascã prin gemuleþ, îºi pusese toate
hainele într-o valizã ºi plecase, departe de
fereastrã ºi cu mult mai departe de el, ah!
toate acele amintiri acum îi reveneau ºi erau
atât de pãtimaºe, iar lumina din camerã era
atât de puternicã, Doamne, de ce? Da, a
fost necesar sã se întoarcã, uitase Ceva,
era încã acolo, dar nu putea vedea, lumina
era atât de puternicã, încercã sã o alunge
cu mâinile, ºi terminã acoperindu-ºi ochii.
ªi atunci se petrecu ceva la care nu se

TTTTTAAAAATIANATIANATIANATIANATIANA
GHERMANGHERMANGHERMANGHERMANGHERMAN

aºtepta: degetele, deºi puternic apropiate,
lãsau frânturi de luminã sã pãtrundã în golul
format de palme cu ochii lui. În acel gol se
reflectã întreaga încãpere, doar cã ceva mai
micã, nimic important, dar acum putea sã
vadã clar toate acele obiecte care, cu doar
câteva clipe în urmã, i se desfãºurau ca niºte
imagini fãrã formã ºi fãrã culoare. În acel
gol îºi rememorã întreaga goliciune, întregile
memorii, ºi toate orbirile sale.

ªi a murmurat atunci, zâmbind: Sã
fie luminã!



54

DINTRE  SUTE  DE  CATARGE

C
O

N
F

IR
M

Ã
R

I

Am gãsit o fereastrã pe stradã.
Am desfãcut-o, am feliat-o, am curãþat-
o, acum e în zeci de bucãþi la mine pe
masã ºi pot sã o fac la loc. Pot sã o
fac la loc exact cum era, aºa cum un
om nu poate fi fãcut la loc, aºa cum o
paginã nu poate fi fãcutã la loc, fãrã
sã pãstreze nicio mãrturie a
desfacerilor, felierilor sau curãþãrilor,
dar absolut nicio urmã. Cred cã e o
fereastrã de la o pivniþã, dar n-a
întrebat nimeni, aºa cã nici nu
conteazã.

Lucrul minunat, lucrul cu
adevãrat minunat este cã, dacã o pun
la loc exact exact aºa cum era o sã se
ºi deschidã cu acelaºi scârþâit cu care

Spargi = plãteºtiSpargi = plãteºtiSpargi = plãteºtiSpargi = plãteºtiSpargi = plãteºti

IOANA   ALEXANDRU
clasa a XI-a E

se deschidea inainte. Ce-i drept, n-o
sã-mi dau seama, am început s-o
decojesc încã de pe drum, fãrã sã fiu
curioasã cãtre ce curte interioarã dã.
Urmãtoarei o sã-i ºi înregistrez
scârþâitul. Pânã atunci, am o fereastrã
dezmembratã. Nu e un lucru cu
adevãrat minunat?

Între timp, Maria (mamã,
bunicã, fiicã, nepoatã, artist plastic ºi
din când în când mãtuºã) vine ºi-mi
spune: “Domnule Gomez, dar ce
fereastrã frumoasã aveti. Se
deschide?”. Maria a luat asta ca pe
un îndemn, a apretat ºi însiropat
fereastra pânã când a fãcut-o mov ºi
aromaticã ºi foarte asemãnãtoare cu
un desen abstract-expresionist pe
parbrizul unui tir.

ªi când s-a deschis, mi s-a mirat
ºi cafeaua cã spre ochiul tãu dã
fereastra, verde aº spune eu, galben
m-ai corecta ºi Maria se mirã câtã
poezie diluatã iese din simbolistica
noastrã de doi bani, din imaginarul
nostru sfrijit. “E doar pentru scuturat
feþe de masã” spune ea uitându-se la
marginea galbenului-verde.

Las un cântec de-abia infuzat
pe marginea ferestrei, aburii se
strecoarã afarã ºi mã uit… þi se
întunecã privirea?
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Fata care nu-ºi gãsea niciodatã pantofiiFata care nu-ºi gãsea niciodatã pantofiiFata care nu-ºi gãsea niciodatã pantofiiFata care nu-ºi gãsea niciodatã pantofiiFata care nu-ºi gãsea niciodatã pantofii
TTTTTeatru scurteatru scurteatru scurteatru scurteatru scurt

PERSONAJEPERSONAJEPERSONAJEPERSONAJEPERSONAJE:

Tânãra; metamorfoza Tinerei.
ªeful raionului de pantofi
Vânzãtoarea.
Figuranþi (manechine)
Spectatorul care pleacã din salã

Imaginea unui interior de magazin cu încãlþãminte ºi haine. Semiîntuneric. În partea din
dreapta a scenei se aflã raionul cu pantofi. Magazinul pare a fi încã închis. Din stânga intrã
Tânãra îmbrãcatã într-o rochiþã valonatã, în culori pastelate. Una din bretelele rochiþei îi cade
greu pe umãr. Tânãra intrã în scenã descãlþatã, având în mânã o pereche de pantofi.

Imaginea unui interior de magazin cu
încãlþãminte ºi haine. Semiîntuneric. În partea
din dreapta a scenei se aflã raionul cu pantofi.
Magazinul pare a fi încã închis. Din stânga intrã
Tânãra îmbrãcatã într-o rochiþã valonatã, în
culori pastelate. Una din bretelele rochiþei îi
cade greu pe umãr. Tânãra intrã în scenã
descãlþatã, având în mânã o pereche de pantofi.

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (oprindu-se în faþa raionului cu
pantofi): - Nici nu mai ºtiu al câtelea magazin
este acesta. De 7 zile tot umblu precum o nãlucã
din magazin în magazin cãutând, ºi iar
cãutând... ce-i drept, am cam obosit. (ofteazã
uºor): Aici e cam întuneric.. de ce o fi aºa
întuneric? Sã nu fi deschis încã? (se întoarce
spre public): aþi vãzut cumva dacã au deschis?
N-aº vrea sã par o infractoare. Nu, nu. Ar fi tare
urât. Asta mi-ar mai lipsi. (se aºazã pe un
scãunel): pesemne e încã închis. Ce straniu!
Mã întreb cum de-am intrat. Sã mã fi rãtãcit?
(îºi priveºte picioarele): Pânã la urmã, tot ce-i
posibil! Nici nu mai ºtiu prin câte magazine am
trecut. Se prea poate sã mã fi închis aici...
(aºazã cu grijã pantofii lângã picioarele sale):
în definitiv, nu-i vina mea. Am sã aºtept pânã
ce deschid. Apoi probez, apoi... desigur cã nu
o sã gãsesc mãrimea potrivitã... mã ºi vãd
mulþumind cu zâmbetul meu etern afabil
vânzãtoarei ºi plecând... aºa mi se întâmplã
mereu. Probez, probez, uneori gãsesc ceva
care sã-mi placã extrem de mult ºi... (loveºte
cu piciorul unul din pantofi cât sã îl îndepãrteze
de celãlalt): ...ºi nimic. Nimic. Mã întorc aºa cum

am venit. Desigur, mi se întâmplã sã mai ºi
cumpãr câteodatã. E firesc. Nu se poate sã
umbli desculþ aºa prin lume. De nevoie, îmi
cumpãr. Nevoi, nevoi, nevoi. (spre public): voi
nu v-aþi sãturat de nevoi? (voce joasã): uf! Poate
credeþi cã sunt vreo þãcãnitã. Nu-i aºa de
simplu, sã ºtiþi. Nu-i simplu deloc. Eu, una, nu
cunosc pe nimeni care sã se mai confrunte cu
o aºa problemã. Aranjeazã pantoful deranjat):
Am impresia cã sunt singura ce nu gãseºte
niciodatã. Singura! (zâmbind): Tata îmi zicea cã
o sã ajung o cãutãtoare, un arheolog,... mãcar
cãutãtoare de sensuri de-aº fi fost. O sã râdeþi,
dar de când eram micã am avut problema asta.
Veºnica nemulþumitã, plecatã-n lume în
cãutarea mãrimii potrivite, a pantofilor „ideali”.
(se ridicã ºi îºi aranjeazã breteaua): vedeþi voi,
de unde sã gãsesc eu o pereche de pantofi care
sã mi se potriveascã? Nicio pereche nu-mi vine,
niciuna nu mã încape... (râzând): de fapt, eu
nu-i încap pe ei. Eu sunt de vinã, eu nu reuºesc
sã-i încalþ aºa cum se încalþã toþi ceilalþi. (se
plimbã): tata mã întreba dacã nu cumva mi-e
milã de mine... ºtiu, ºtiu, nu trebuie sã-mi mai
ziceþi ºi voi, ºtiuuu... spre public: vã rog, nu-mi
mai strigaþi: „disperato!”. Pânã la urmã, voi nu
aþi dispera?! Îmi propusesem sã iau la cercetat
orice magazinaº, orice magazinoi, sã caut peste
tot. ªi, voila! De 7 zile numai investigaþii
logopedice fac. Cum ar zice Proust: „în cãutarea
pantofilor...” (roºind): bine, numai cã eu nu am
pierdut nimic. Cum aº fi putut sã pierd ceva ce
nu am avut nicicând? (privind spre pantofii ei

CRISTIANCRISTIANCRISTIANCRISTIANCRISTIAN
VECHIUVECHIUVECHIUVECHIUVECHIU
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cu ciudã): doamne, doamne, dacã aº fi avut o
pereche, o pereche care sã mi se potriveascã...
i-aº fi îngrijit tot timpul, aº fi avut grijã sã fie cei
mai curaþi, ar fi fost cei mai frumoºi pantofi. Ar fi
fost gemenii mei, cei doi copilaºi ai mei.
(Trãgându-ºi din nou breteaua): aºa însã... sunt
condamnatã sã mã jenez mereu... de
nenumãrate ori am experimentat maiestuoasa
senzaþie a inconfortului. Bunãoarã, mã sunã o
cunoºtinþã ºi mã invitã în oraº. Sã zicem cã
accept. De altfel, de obicei accept. Nu primesc
prea des telefoane din astea ºi, când primesc,
încerc sã nu refuz pe nimeni. E tare urât sã
refuzi. E ca ºi cum þi-ar zice vânzãtoarea: „N-
avem. Mãrimea aceasta n-avem. Mai încercaþi
ºi în altã parte”. Iar eu nu pot sã fac aºa ceva.
Mai ales cã tata zicea cã orice refuz nu-i de fapt
decât o amânare. Pânã la urmã tot o sã se
întâmple. De fapt, asta e ºi speranþa mea, cã
într-un târziu, care sã nu fie totuºi târziul cel mai
târziu, tot o sã gãsesc... (privind spre public):
unde rãmãsesem? A, da... (spre un spectator
imaginar): Merci, ce drãguþ eºti. Mi se mai
întâmplã sã deraiez... merci cã m-ai atenþionat.
Se vede cã ai fost atent. E frumos sã ºtii cã
cineva te ascultã. Te face sã te simþi mai puþin
împovãrat când ºtii cã existã cineva care este
atent la tine. (zâmbind): o sã-þi memorez chipul.
Poate ne mai vedem ºi cu alte ocazii, poate în
circumstanþe mai plãcute. Poate ieºim ºi la o
cafea... aaa... (chicotind): ziceam cã mi se
întâmplã sã fiu invitatã în oraº... de fiecare datã
mã îmbrac cât mai finuþ posibil. Îmi gãsesc
repede haine. Tata zicea cã am un talent nativ,
cã nu semãn cu celelalte femei: mie îmi ºade
bine cu orice hainã, orice aº pune pe mine se
înfrumuseþeazã ºi mã prinde de minune. Spre
deosebire de celelalte fete... eu nu sunt ca
celelalte fete... toate se plâng cã n-au cu ce sã
se îmbrace, cã fustiþa aia e veche, cã bluziþa
cealaltã nu e potrivitã cu ocazia, cã rochiþa nu
ºtiu care e prea demodatã, cã blugii stau prea
ficºi pe ele, ba cã hainele le sunt prea lungi, ba
prea scurte, ba cã sunt prea colorate, ba prea
mohorâte, cã la nu ºtiu ce material trebuie nu
ºtiu ce zorzoane ca sã se asorteze... o mulþime
de vãicãreli... sãracele... dar eu nu m-am plâns
niciodatã de aºa ceva. În câteva minute sunt
îmbrãcatã, asortatã, aranjatã, parfumatã ºi...
(posomorându-se): ...ºi desculþã în faþa
dulapului cu pantofi. (Oftând): e groaznic! Sã
încremeneºti minute în ºir, poate chiar ºi o orã
în faþa pantofilor ºi sã nu ºtii cu ce sã te încalþi.
Si nu vã închipuiþi cã nu aº ºti ce mi s-ar potrivi

la þinutã, ci pur ºi simplu nu mã încap. Pantofii.
Nenorociþii de pantofi. La fiecare întâlnire trebuie
sã întârzii din cauza lor. De vreo douã ori nici nu
m-am mai dus... i-am fãcut sã mã aºtepte
degeaba... e cu adevãrat un chin. Toþi pantofii
pe care îi am îmi clãmpãne. Vouã precis nu vi
se întâmplã. Voi nici nu aveþi habar de ce
înseamnã sã mergi ºi sã simþi la orice pas cã
pantoful stã sã-þi iasã din picior, cã e gata s-o ia
la sãnãtoasa. Toþi pantofii îmi sunt „prea” mari.
Tata mi-a zis cã-s deja un caz pierdut, cã pentru
mine nu mai existã soluþii. ªtiþi, tata e francez, el
iubeºte tare mult frumosul, e nebun dupã modã.
De vreo câteva ori am fost împreunã la Paris sã
cãutãm pantofi. PA-RIS! Vã puteþi închipui voi
oare cã nici mãcar acolo nu am gãsit nimic pe
mãsura piciorului meu?! Si atunci, pe aeroport ,
la întoarcere, tata a zis resemnat: „Ma petite fille,
pour toi malheureusement il n’y a pas de
solutions!” (puþin colericã): câteodatã mã trezesc
noaptea speriatã ºi-mi zbârnâie capul cu acest:
„il n’y a pas de solutions!”. Mã simt ca o vietate
greºit alcãtuitã, greºit plasatã... ca un animal
endemic, da, da endemic... ºtiþi ce-i acela
endemic, nu? Dar numai cã eu sunt endemicã
pânã-n mãduva oaselor... nu mai existã un alt
endemic din specia mea... endemicã la
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superlativ... (nostalgicã): în orice caz, ºi tata avea
dreptatea lui. Adicã am mai auzit eu de cazuri
în care unii au picioarele prea mari, dar slavã
cerului, cã ale lor pot fi scurtate... dar la mine?
La mine, ce-i de fãcut? Nu ºtiu sã existe vreo
tehnologie de mãrire a picioarelor. (privindu-ºi
pantofii): „Il n’y a pas de solutions”... (ia unul
dintre pantofi ºi-l aratã spre public): pe aceºtia,
de exemplu, i-am cumpãrat acum o lunã. La
început mi s-au pãrut potriviþi, am crezut cã am
gãsit ce-mi trebuie. Dupã ce am ieºit din
magazin ºi mergând spre casã, am avut trista
revelaþie a clãmpãnitului lor: „Clamp-clamp!”
când merg cu ei, mi se vãd cãlcâiele. Trebuie
sã fiu mereu vigilentã; ca nu cumva sã rãmân
desculþã în plinã stradã. (Înþepatã): Umilinþa asta
nu aº putea s-o suport. Ar fi prea mult... chiar ºi
pentru mine. N-aº ºti cum sã gestionez o
asemenea situaþie. Aº intra în pãmânt de
ruºine... (îºi aºazã pantoful lângã celãlalt; ton
rãstit): magazinul acesta la ce orã deschide? E
necivilizat sã laºi clienþii sã tot aºtepte. O sã fac
o reclamaþie. Ei cred cã nu se mai gãsesc pantofi
ºi în altã parte?! Nu sunt obligatã sã-i aºtept...
(privind spre un punct fix în public): Ce spui?
Spui cã aº putea sã am de pierdut dacã plec?
Spui cã e posibil sã gãsesc aici ce nu am gãsit
nicãieri pânã acum? Spui sã am rãbdare? Am,
am rãbdare, dar pânã când? Nu-mi spune, tu
te-ai descurca mai bine în locul meu? Spui cã
fiecare la locul lui? Înþeleaptã vorbã, dragule...
dar spune-mi, dacã-mi poþi spune, cine
repartizeazã locurile astea? Cum de unii primesc
locuri mai în faþã, în primul rând, ºi alþii stau în
spate, în fundul scenei, în hãul ãla de unde nu

vezi nimic, ºi stai cã n-am terminat, ºi mai sunt
ºi cei care rãmân fãrã loc, rãmân pe dinafarã, în
continuã expectativã ca sã intre ºi sã ocupe ºi
ei un loc... ia spune, dacã mai ai ceva de spus,
treaba asta cum vine? Aaa... spui cã nu ºtii... cã
n-ar trebui sã ne priveascã, cã fiecare cu norocul
lui... atunci noroc ºi þie, dragule, ºi sã nu te mai
vãd... locul tãu nu-i aici (pe fundalul acestei
replici un spectator se ridicã ºi pãrãseºte sala;
Tânãra scrâºneºte din dinþi): Ignoranþi! Aº vrea
sã vãd ºi eu cum s-ar descurca unul ca acela
cu o pereche de pantofi clãmpãnitori...

Din spatele scenei se aud zgomote: o
uºã se deschide ºi câteva voci. Treptat, scena
se lumineazã.

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (spre public): - Ssst! Cred cã
vine cineva. Cred cã au deschis... (privind spre
pantofi): Trebuie sã mã încalþ. Nu ar fi politicos
sã mã gãseascã aºa. (Se încalþã; îºi trage
breteaua, îºi aranjeazã puþin pãrul): Þineþi-mi
pumnii! Poate gãsesc ceva...

Îºi fac apariþia pe scenã ºeful de raion,
vânzãtoarea ºi câteva manechine pe post de
cumpãrãtori. ªeful de raion este cel care
introduce pe scenã manechinele (care pot fi între
3 ºi 5) ºi le aºazã meticulos. Unui manechin îi
pune în mânã un pantof, zicând:

ªefulªefulªefulªefulªeful: ( cu amabilitate ): - Probaþi!
Probaþi! Nu-i aºa cã sunt minunaþi? Ieri i-am
primit. Cred cã e mãsura dumneavoastrã...

Între timp, vânzãtoarea se aºeazã la
ghiºeu, îºi aprinde o þigarã, îºi scoate o revistã
ºi începe sã o rãsfoiascã.

ªefulªefulªefulªefulªeful: (cãtre alt manechin): - Ne pare
rãu! Avem numai 39. poate primim mâine 42...
ºtiþi, 42 e foarte cãutat. Cum aducem, cum se
vinde. La pantofii aceºtia, toþi vor 42. (Râzând):
De parcã toþi ar purta 42...

Tânãra trece neobservatã în tot acest
peisaj, ºi „profitând” de situaþie, cautã în fiecare
cutie cu pantofi.

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Acum douã zile, de pildã, intrã
un domn, tot aºa ca dumneata, bine fãcut, pe la
vreo 30 de ani ºi întreabã arãtând spre pantofii
pe care îi aveþi acum în mânã: „Mãrimea 42
aveþi?” ºi eu zic: „Da. Mai avem chiar o singurã
pereche cu 42.” De altfel, chiar era ultima. ªi el
zice: „Aº dori sã-i cumpãr.” La care eu: „Dar
domnul nu doreºte sã le facã o probã? (rânjind):
sã vedeþi ce replicã mi-a dat de era sã cad din
picioare: „Nu, nu fac nicio probã, cã eu port 45.”
ªi stau ºi-l privesc o secundã ºi i-o întorc la loc:
„ºi-atunci, ce nevoie aveþi de 42? Poate cã va
veni cineva care chiar poartã 42 ºi din cauza
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dumitale nu o sã am ce-i da.” ªi tipul replicã
sec: „42 e mãrimea idealã. Câtuºi de puþin îmi
pasã de cine poartã într-adevãr 42. Treaba e cã
dumneata ai ce vreau eu, iar eu cu ce sã-i
cumpãr, prin urmare...” (oprindu-se brusc din
povestit, ºeful scuturã din cap a dezaprobare):
Ce era sã fac? I-am dat apucatului pantofii, a
plãtit ºi a plecat. ªi sã ºtiþi cã nu-i primu’ care
mi-a fãcut figura asta. O datã sau de douã ori
pe lunã apar câþiva indivizi din ãºtia care îmi
epuizeazã stocul de 42, deºi ei poartã mai puþin
sau mai mult. Da’, vorba
aia, clientu’ nostru,
stãpânu’ nostru...

V â n z ã t o a r e a
strãnutã de douã ori.
Tânãra se opreºte un
moment din cãutat ºi îi
zice: „Sãnãtate!”. ªeful se
uitã în jur preþ de câteva
secunde, apoi îºi reia
discursul:

ªefu lªefu lªefu lªefu lªefu l: (cãtre
acelaºi manechin): - De
aia voiam sã vã ºi întreb,
dumneavoastrã chiar
purtaþi 42? A... ce pãcat...
chiar purtaþi... ce pãcat. Îmi
pare sincer rãu, dar nu vã
pot ajuta. Reveniþi mâine.
Mâine ar trebui sã primim
marfã. Sau poate doriþi un
39... mã gândesc cã nu-i
aºa mare diferenþa, vã mai
strângeþi puþin piciorul.
(zâmbind): aºteptaþi pânã
mâine? Aha... pãi, sã
veniþi, o sã vã rezerv o
pereche, negreºit vã
rezerv una... staþi cã o sã
vã notez, o sã notez o pereche de pantofi
numãrul 42... (, dar când dã sã sã se întoarcã
spre vânzãtoare, se loveºte de Tânãra care
scotea din cutie o pereche de pantofi; o priveºte
încurcat, apoi spune): Mã scuzaþi, dar ce credeþi
cã faceþi aici? (privind la cutiile ºi pantofii
aruncaþi prin jur): Câtã dezordine! E... ee..
revoltãtor!

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (crispatã): - Am venit...
ªefulªefulªefulªefulªeful: (flegmatic): - Aºa, aþi venit, asta

vãd ºi eu...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - ...sã...
ªefulªefulªefulªefulªeful: - ...sã ce?
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - ... caut...

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Ooo, asta vãd ºi eu, cãutaþi, aºa,
fãrã menajamente...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - ... o pereche...
ªefulªefulªefulªefulªeful: - O pereche?! Dar domniºoarã,

aici nu vã putem ajuta sã vã gãsiþi perechea...
nu suntem agenþie matrimonialã...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra:  - ...de pantofi...
ªefulªefulªefulªefulªeful: (uimit): - PANTOFI?! (pauzã de

câteva secunde): Pãi domniºoarã, de ce nu aþi
zis aºa de la început? Normal cã avem pantofi.
Toate mãrimile. Nu trebuia sã scotociþi în halul

acesta. Trebuia sã-mi
cereþi mie ori
vânzãtoarei de colo...
aºa e elegant... pantofi
pentru dame, toate
modelele, cele mai
cãutate... toate
mãrimile...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (tristã): -
Mã îndoiesc cã aveþi
toate mãrimile... pentru
mine nu se gãseºte...

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Ei, cum
aºa? Vã asigur cã
raionul nostru de pantofi
e cel mai bine dotat din
tot oraºul.

T â n ã r aT â n ã r aT â n ã r aT â n ã r aT â n ã r a :
(abãtutã): - Am cãutat ºi
în oraºe mai mari...

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Cel mai
bine dotat din toatã
þara...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Am
cãutat ºi în alte þãri...

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Din tot
continentul...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Cât de
mare poate fi ºi un continent?!

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Dar nu dezarmaþi... ziceþi-mi cât
purtaþi!

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (îl priveºte, îºi trage breteaua
ºi se aºazã pe o cutie de pantofi): - e
inexprimabil...

ªefulªefulªefulªefulªeful: (privindu-i picioarele): - Atât de
mult?!

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (ºoptind): - Ba dimpotrivã, atât
de puþin...

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Staþi, staþi... (cãutând agitat cu
privirea spre raftul de cutii ce au rãmas
nedesfãcute, apoi ia o cutie ºi  o desface): Pe
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aceºtia nu i-aþi probat. Sunt sigur cã vã vin.
Încercaþi..

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (fãrã sã-i priveascã): - Sunt
prea mari...
ªefulªefulªefulªefulªeful: (privindu-i din nou picioarele): - Da, aºa
e, prea mari... (luând altã cutie): dar aceºtia?
Priviþi ce material, sunt încântãtori, încercaþi...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Prea mari...
ªefulªefulªefulªefulªeful: (aruncând cutia; desfãcând la

repezealã alte douã cutii): -aceºtia ºi aceºtia...
(cãtre vânzãtoare): Camy, du-te în depozit ºi
cautã cea mai micã
mãrime pe care o avem,
hai, repede...
(vânzãtoarea rãmâne însã
impasibilã, fumând în
continuare ºi rãsfoindu-ºi
revista; ºeful cãtre
Tânãrã): probaþi perechile
astea douã mai întâi,
imediat vine ºi
vânzãtoarea cu ce avem
mai mic...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - prea
mari...

ªefulªefulªefulªefulªeful: (privindu-ºi
vânzãtoarea): - Asta e
culmea! (exasperat,
trânteºte tot raftul cu
pantofi la pãmânt, se
aºeazã în genunchi ºi
cautã): aceºtia nu-s buni,
nici aceºtia, nici...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Nu vã
mai chinuiþi...

ªefu lªefu lªefu lªefu lªefu l: - E
incredibil!

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Da, ºtiu.
ªefulªefulªefulªefulªeful: (uluit): - E

incredibil! Nu gãsesc nimic.
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Atâta deranj pentru nimic...
ªefulªefulªefulªefulªeful: - Regret nespus...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Dacã dumneata regreþi...
ªefulªefulªefulªefulªeful: (grimasã): - Poate, poate cã mai

putem îndrepta cumva problema... dacã am da
o comandã specialã... spuneþi-mi cât purtaþi,
dãm o coman...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (ridicându-se alertatã de pe
cutie): - A, nu. Asta nu. Fãrã comenzi speciale.

ªefulªefulªefulªefulªeful: (privind-o consternat): - Dar de
ce nu? Asta e soluþia.

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - NU. Domnule, domnule, nu
pricepeþi??

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Ba îmi e cât se poate de clar cã
pentru dv nu se gãsesc pantofi. Pricep!

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Ba nu pricepeþi nimic.
ªefulªefulªefulªefulªeful: - Nu-i vina nimãnui cã aveþi un

picior aºa... un picioruº...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Sã nu vã aud...
ªefulªefulªefulªefulªeful: - Dar o comandã specialã...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Dumneata chiar nu pricepi?

Eu nu am nevoie de comenzi speciale. Nu vreau
sã se inventeze ceva pentru mine doar ca sã...
sã...

ªefulªefulªefulªefulªeful: (ridicându-se, scuturându-ºi
hainele): - Dar ce doriþi, de fapt?!

T â n ã r aT â n ã r aT â n ã r aT â n ã r aT â n ã r a :
(tânguindu-se): - O simplã
pereche de pantofi care sã
mi se potriveascã... sã
existe, nu sã-i faceþi
special acum pentru
mine... (arãtând spre un
manechin): priviþi spre
domniºoara de acolo,
priviþi, dumneaei ºi-a gãsit
pantofii... uitaþi ce pantofi
frumoºi. Vedeþi ce bine îi
stã? (cãtre ºef): eu, eu de
ce nu gãsesc? ªi nu-mi
spuneþi cã port prea puþin,
nu asta vreau sã aud...
vreau sã ºtiu cum de e
posibil aºa ceva? Cum?
Dumneata, dumneata ºtii
cum e sã-þi clãmpãne
neîncetat pantofii?
Dumneata ºtii cum e sa
vrei sã dansezi ºi sã nu
poþi dansa de teamã cã-þi
ies pantofii, cã-þi pierzi
pantofii la dans??
(extenuatã): sunt ani de
când nu am mai dansat...

ªefulªefulªefulªefulªeful: (impresionat): - Ce îngrozitor...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Nu vreau comenzi, nu vreau

improvizaþii, vreau...
ªefulªefulªefulªefulªeful: - Înþeleg...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - ºi dacã înþelegeþi, dacã într-

adevãr înþelegeþi daþi-mi un sfat. Ce-i de fãcut?
ªefulªefulªefulªefulªeful: (apropiindu-se de ea): - Mai întâi

ziceþi-mi, cât purtaþi?
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Mã luaþi iar cu asta?
ªefulªefulªefulªefulªeful: (tot mai apropiat): - E important

sã ºtiu...
Tânãra: Tânãra: Tânãra: Tânãra: Tânãra: - Nu pot sã vã spun...
ªefulªefulªefulªefulªeful: (zâmbindu-i): - Ei, eu sunt sigur

cã puteþi...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: -ba nu pot... nu pot cã...
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ªefulªefulªefulªefulªeful: (aproape lipit de ea): ...cã ce?
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra (roºind): - O sã râdeþi de mine...
ªefulªefulªefulªefulªeful: - Ei, se poate aºa ceva?! Nu vã

inspir destulã încredere?
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Nu-i vorba de asta... numai...

sã nu râdeþi...
ªefulªefulªefulªefulªeful: - Nu o sã râd...

Tânãra îi ºopteºte ceva la ureche.
ªefulªefulªefulªefulªeful: (revoltat): -Dar aºa ceva e chiar

ruºinos! E prea puþin, prea mic... nu am mai auzit
aºa ceva...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (furioasã): - Aþi zis cã nu o sã
râdeþi...

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Vi se pare cã râd? Nici nu-i de
râs... e de plâns... eu nu am mai întâlnit aºa
ceva...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Sunteþi un neobrãzat,
domnule! Nu vã permit...

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Liniºtiþi-vã! Nu vã ajutã cu nimic
sã vã agitaþi... aþi greºit magazinul. Aici nu avem
asemenea mãrimi...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - E intolerabil! Acum mã daþi ºi
afarã?

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Nu! Doar cã vã sugerez sã vã
duceþi la...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (iritatã): ...la??
ªefulªefulªefulªefulªeful: (bâlbâindu-se): ...la, la...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: ...laaa???
ªefulªefulªefulªefulªeful: ...la (isnpirând-expirând): la, la...
TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (þipând):  - Unde, domnule,

unde?
ªefulªefulªefulªefulªeful: (þipând ºi el): - La copii, doamnã.

La copii. Poate acolo sã gãsiþi încãlþãri de
gnomi!!

Vânzãtoarea strãnutã de trei ori. ªeful ºi
Tânãra se întorc amândoi spre ea ºi îi spun:
„Sãnãtate!” Vânzãtoarea se ridicã de la ghiºeu
ºi aranjeazã o pereche de pantofi la loc în cutie.
ªeful ºi Tânãra îºi reiau discuþia.

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Sunteþi un mitocan, domnule!
Credeþi cã nu am încercat ºi la copii?! Am
încercat... nu au nici acolo... mi-au zis: „Nu se
gãsesc asemenea mãrimi. Daþi comandã!”

ªefulªefulªefulªefulªeful: (izbucnind): - Nu v-am zis, nu v-
am zis?? De ce nu daþi comandã? Tare vã mai
încãpaþânaþi... (zãrind-o pe vânzãtoare): Uitaþi
ce mizerie aþi fãcut aici! Aºa faceþi peste tot pe
unde treceþi? ...o sã ne speriaþi toþi clienþii... uitaþi
(aratã spre cel mai depãrtat manechin): uitaþi,
domnul acela dã sã plece, s-a speriat...

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (extenuatã, plângând): - ªi eu
domnule, cu mine cum rãmâne? Eu de unde sã-
mi gãsesc pantofi? E posibil aºa ceva? E posibil

sã merg desculþã pentru cã nu am pantofi pentru
mãsura mea???

ªefu lªefu lªefu lªefu lªefu l: (luând un pantof în mânã,
privindu-l, apoi aruncându-l lângã vânzãtoare,
apoi apucând-o de mânã pe Tânãrã): - Poate
cã ar trebui sã încercaþi ºi altceva... poate cã
nu-i chiar aºa rãu sã umbli desculþ... dacã ºtii
unde sã umbli astfel... de ce nu v-aþi gândit sã
mergeþi într-un loc în care sã nu aveþi nevoie
de încãlþãri? Sã vã duceþi undeva, într-un locºor
unde sã mergeþi în picioruºele goale,
nestingheritã de nimeni?

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (în ºoaptã): - ªi unde aº putea
gãsi un asemenea loc? Credeþi cã e posibil sã
gãsesc un asemnea loc?

ªefulªefulªefulªefulªeful: - Evident, evident, de ce nu
mergeþi într-un loc cu mult nisip?

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: (tresãrind, retrãgându-ºi
mâna): - Deºert?

ªefulªefulªefulªefulªeful: (vorbind din ce în ce mai încet, în
timp ce pe fundal se aud valurile mãrii): - Nu,
nu în deºert... nu e nevoie sã deveniþi o martirã...
la mare... plaja...
În acest moment, vânzãtoarea încremeneºte
lângã cutiile de pantofi, ºeful de asemenea,
precum manechinele. Sala se întunecã, spot
luminos pe Tânãrã.

TânãraTânãraTânãraTânãraTânãra: - Nisip? Desculþã? Fãrã
pantofi? Mare?? Sã-mi pierd picioarele în marea
de nisip, sã mi le mângâie firicelele nisipoase,
sã mã încalþ în nisip...

Întreaga scenã se întunecã, se aude
adierea vântului; pauzã mai lungã, timp în care
scena se elibereazã. Rãmâne doar Tânãra
metamorfozatã: este cu 30 de ani mai în vârstã,
poartã aceeaºi rochiþã, în una din mâini
perechea de pantofi din început, una din bretele
îi este cãzutã pe umãr. Se aprind spoturi
luminoase de-a lungul întregii scene.
Metamorfoza Tinerei strãbate scena dintr-un
capãt în altul, þinând celãlalt pumn strâns, de
unde i se scurge nisip pe care pãºeºte, lãsând
sã se vadã urma paºilor ei. Spoturile luminoase
se sting treptat în timp ce ea iese din scenã.
Toate acestea se petrec pe fundal muzical: Yann
Tiersen, „Comptine d’un autre été: l’après-midi”.
Toate spoturile se sting când metamorfoza
Tinerei iese din scenã ºi cortina cade încet pânã
când se sfârºeºte melodia.
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“““““VVVVViaþa de succes este o conjugareiaþa de succes este o conjugareiaþa de succes este o conjugareiaþa de succes este o conjugareiaþa de succes este o conjugare
neîntreruptã a verbului a faceneîntreruptã a verbului a faceneîntreruptã a verbului a faceneîntreruptã a verbului a faceneîntreruptã a verbului a face” ” ” ” ” (T(T(T(T(T. Crlyl). Crlyl). Crlyl). Crlyl). Crlyl)

Vã propun sã despicãm firul în patru, sã
privim din perspective diferite preocupãrile
noastre actuale ºi sã vedem ce anume ne
intereseazã, cu ce ne place sã ne ocupãm
timpul, de ce anume avem nevoie în esenþã ,
cum sã ne orientãm în haosul de activitãþi ºi
cerinþe.

E foarte important sã ne cunoaºtem , mai
întâi, propriile capacitãþi, sã trasãm o traiectorie
bine definitã în perspectivã, sã ºtim sã ne
orientãm rapid, sã luam decizii dintre cele mai
bune, sã fim flexibili, dar sã nu ne abandonãm
niciun moment scopul, sã þintim spre rezultate
frumoase.

Toate acestea “sunã” bine la început, le
recunoaºtem importanþa, dar ne întrebam cum,
de unde le dobândim sau cine e cel care chiar
dã dovadã de ele (o sã ajungem ºi aici).

În orice situaþie suntem determinaþi sã
luãm o decizie, pe care o pune imediat sau nu
în practicã, fapt ce stã la baza organizãrii
timpului propriu ºi a folosirii sale cât mai
eficient.

În mod sigur nu ne naºtem cu aceste
aptitudine “soft” ºi descoperim, astfel, cã totul
“se învaþã“. CUM?CUM?CUM?CUM?CUM? “Conjugând“ tot ceea ce þine
de aspiraþiile,motivaþia,  pasiunile, obiectivele
noastre prin activitãþi definitorii; concluzionând,
printr-un exerciþiu al aplicabilitãþii, prin

atitudinea pragmaticã . Este ceea ce eu aº
numi “conexiune” permanentã între ceea ce
VREAU, OPORTUNITÃÞI ºi REZULTATE
PALPABILE. DE CEDE CEDE CEDE CEDE CE am face asta? Pentru cã
în mod sigur ne place sã fim apreciaþi, sã fim
recunoscuþi pentru ceea ce am realizat. Pentru
cã putem, pentru cã suntem creativi ºi simþim
nevoia de afirmare, pentru cã , mai înainte de
toate, existã un mecanism întreg de legãturi
interumane ºi trebuie sã comunicãm mereu.
Glenn van Ekern surprinde foarte bine acest
aspect al “mecanismului legãturilor”, aceste
nevoi- împliniri care reprezintã esenþele tari
într-o societate aflatã într-o permanentã
schimbare: “ Noi avem nevoie de oameni în
jurul nostru, care sã ne provoace la competiþie,
sã ne încurajeze, sã ne stimuleze ºi sã ne ajute
sã realizãm lucruri mari.”

De aici am pornit si noi, echipa LMT –
cursanþii, trainerii, colaboratorii programului
educaþional care a dovedit din plin cã SE
POATE , care a realizat extrem de multe
schimbãri benefice pornind de la dezvoltarea
personalã a individului ºi care încã promite tot
atât de multe.

Lideri i  Mileniului TLideri i Mileniului TLideri i Mileniului TLideri i Mileniului TLideri i Mileniului Trei (LMT)rei (LMT)rei (LMT)rei (LMT)rei (LMT) pune
accentul pe “arta de a conduce” ºi este oferit
de Fundaþia CODESC pentru Leadership
(www.lmt.ro), desfãºurat cu acordul
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, în
parteneriat cu British Council. Este vorba de o
serie de 8 module, cursuri ce au ca obiectiv
dezvoltarea unui set de aptitudini ºi
competenþe, grupul þintã fiind chiar noi – elevii
de liceu. Programul se desfãºoarã pe baza
unor materiale de curs ºi tehnici educaþionale
de calitate, în stilul celor folosite în Marea
Britanie ºi S.U.A. Proiectul a fost introdus pe
piaþa programelor educaþionale preuniversitare
din Romania în 2002 ºi s-a bucurat pe
parcursul a patru ani de 5317 elevi înscriºi ºi
167 traineri ( instructori- atât elevi, studenþi, cât
ºi profesori) din toatã þara.

Focalizând aspectele în plan “unirist”,
perioada 2006- ian. 2008, sub coordonarea
d-nei prof. Aniºoara Munteanu, 127 de elevi
au absolvit cursurile LMT, dintre care 9 au deja
ceritificatul de “ trainer”, printre care ºi

Programul educaþionalProgramul educaþionalProgramul educaþionalProgramul educaþionalProgramul educaþional

“Liderii Mileniului T“Liderii Mileniului T“Liderii Mileniului T“Liderii Mileniului T“Liderii Mileniului Trei” rei” rei” rei” rei” vorbeºte despre tine!vorbeºte despre tine!vorbeºte despre tine!vorbeºte despre tine!vorbeºte despre tine!
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ANDRAANDRAANDRAANDRAANDRA ROT ROT ROT ROT ROTARUARUARUARUARU
clasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a E

subsemnata ºi sunt plãtiþi la finalul
cursurilor – iatã prima posibilitate de a avea
un job plãtit. Aceºtia din urmã au oportunitatea
de a transmite mai departe mesajul
programului, de a-i convinge pe cât mai mulþi
elevi prin acest spirit viu al entuziasmului sã
se implice în program. Acesta nu reprezintã
numai o “ºcoalã de valori ºi caractere”, ci ºi o
“ºcoalã de Joburi ºi Networking”.

Este un program adresat nouã, cu ºi
despre noi . Nu ezitaþi în a experimenta
permanent varietatea, chiar dacã aºteptãrile
nu corespund de fiecare datã rezultatelor
obþinute, învãþãm unii de la alþii ºi ne
perfecþionãm doar dacã acþionãm (“facem!”).

Aplicând ceea ce T. Crlyl spunea,
conjugând “interminabilul” verb “ a face” , iatã
ceea ce am obþinut pânã acum:

 “Pentru mine, cursurile LMT au devenit “Pentru mine, cursurile LMT au devenit “Pentru mine, cursurile LMT au devenit “Pentru mine, cursurile LMT au devenit “Pentru mine, cursurile LMT au devenit
distracþia de început de weekend. În sfârºitdistracþia de început de weekend. În sfârºitdistracþia de început de weekend. În sfârºitdistracþia de început de weekend. În sfârºitdistracþia de început de weekend. În sfârºit
fac ceva prin care pot sa afirm cã îmifac ceva prin care pot sa afirm cã îmifac ceva prin care pot sa afirm cã îmifac ceva prin care pot sa afirm cã îmifac ceva prin care pot sa afirm cã îmi
valorific timpul. Am cunoscut, de altfel, ºivalorific timpul. Am cunoscut, de altfel, ºivalorific timpul. Am cunoscut, de altfel, ºivalorific timpul. Am cunoscut, de altfel, ºivalorific timpul. Am cunoscut, de altfel, ºi
foarte mulþi oameni noi ºi asta îmi place lafoarte mulþi oameni noi ºi asta îmi place lafoarte mulþi oameni noi ºi asta îmi place lafoarte mulþi oameni noi ºi asta îmi place lafoarte mulþi oameni noi ºi asta îmi place la
nebunie. Dacã aº mai avea timp, cunebunie. Dacã aº mai avea timp, cunebunie. Dacã aº mai avea timp, cunebunie. Dacã aº mai avea timp, cunebunie. Dacã aº mai avea timp, cu
siguranþã m-aº înscrie ºi la alte modulesiguranþã m-aº înscrie ºi la alte modulesiguranþã m-aº înscrie ºi la alte modulesiguranþã m-aº înscrie ºi la alte modulesiguranþã m-aº înscrie ºi la alte module
pentru cã este o experienþã pe care opentru cã este o experienþã pe care opentru cã este o experienþã pe care opentru cã este o experienþã pe care opentru cã este o experienþã pe care o
recomand oricui. Ne distrãm ºi mai învãþãmrecomand oricui. Ne distrãm ºi mai învãþãmrecomand oricui. Ne distrãm ºi mai învãþãmrecomand oricui. Ne distrãm ºi mai învãþãmrecomand oricui. Ne distrãm ºi mai învãþãm
ºi  câte ceva.  De fapt ,  f ixãm lucrur iº i  câte ceva.  De fapt ,  f ixãm lucrur iº i  câte ceva.  De fapt ,  f ixãm lucrur iº i  câte ceva.  De fapt ,  f ixãm lucrur iº i  câte ceva.  De fapt ,  f ixãm lucrur i
deja ºt iute alãtur i  de super-traineruldeja ºt iute alãtur i  de super-traineruldeja ºt iute alãtur i  de super-traineruldeja ºt iute alãtur i  de super-traineruldeja ºt iute alãtur i  de super-trainerul
nostru.” (nostru.” (nostru.” (nostru.” (nostru.” (Dana Gheorghiþã,XI FDana Gheorghiþã,XI FDana Gheorghiþã,XI FDana Gheorghiþã,XI FDana Gheorghiþã,XI F);););););

 “LMT “LMT “LMT “LMT “LMT-ul îþi dezvoltã capacitatea de a-i-ul îþi dezvoltã capacitatea de a-i-ul îþi dezvoltã capacitatea de a-i-ul îþi dezvoltã capacitatea de a-i-ul îþi dezvoltã capacitatea de a-i
motiva pe alþii “ (motiva pe alþii “ (motiva pe alþii “ (motiva pe alþii “ (motiva pe alþii “ (Alexandru Pavel, X CAlexandru Pavel, X CAlexandru Pavel, X CAlexandru Pavel, X CAlexandru Pavel, X C) ;) ;) ;) ;) ;

 “Pânã acum m-a ajutat  sã mã mai “Pânã acum m-a ajutat  sã mã mai “Pânã acum m-a ajutat  sã mã mai “Pânã acum m-a ajutat  sã mã mai “Pânã acum m-a ajutat  sã mã mai
organizez cât de cât, este interactiv ºiorganizez cât de cât, este interactiv ºiorganizez cât de cât, este interactiv ºiorganizez cât de cât, este interactiv ºiorganizez cât de cât, este interactiv ºi
modul în care se desfãºoarã fiecare cursmodul în care se desfãºoarã fiecare cursmodul în care se desfãºoarã fiecare cursmodul în care se desfãºoarã fiecare cursmodul în care se desfãºoarã fiecare curs
dã voie fiecãrui dã voie fiecãrui dã voie fiecãrui dã voie fiecãrui dã voie fiecãrui studentstudentstudentstudentstudent sã-ºi expunã sã-ºi expunã sã-ºi expunã sã-ºi expunã sã-ºi expunã
punctul de vedere.” (punctul de vedere.” (punctul de vedere.” (punctul de vedere.” (punctul de vedere.” (Irina VIrina VIrina VIrina VIrina Vasiliu, IX Dasiliu, IX Dasiliu, IX Dasiliu, IX Dasiliu, IX D)))))

 “De-a lungul cursurilor am învãþat sã pun “De-a lungul cursurilor am învãþat sã pun “De-a lungul cursurilor am învãþat sã pun “De-a lungul cursurilor am învãþat sã pun “De-a lungul cursurilor am învãþat sã pun
mai mult preþ pe muncã , sã învãþ sã -mimai mult preþ pe muncã , sã învãþ sã -mimai mult preþ pe muncã , sã învãþ sã -mimai mult preþ pe muncã , sã învãþ sã -mimai mult preþ pe muncã , sã învãþ sã -mi
organizez timpul ºi sã mã feresc de “hoþii”organizez timpul ºi sã mã feresc de “hoþii”organizez timpul ºi sã mã feresc de “hoþii”organizez timpul ºi sã mã feresc de “hoþii”organizez timpul ºi sã mã feresc de “hoþii”
de timp.La început nu ºtiam exact la ce sãde timp.La început nu ºtiam exact la ce sãde timp.La început nu ºtiam exact la ce sãde timp.La început nu ºtiam exact la ce sãde timp.La început nu ºtiam exact la ce sã
mã aºtept de la acest curs,  dar pe parcursmã aºtept de la acest curs,  dar pe parcursmã aºtept de la acest curs,  dar pe parcursmã aºtept de la acest curs,  dar pe parcursmã aºtept de la acest curs,  dar pe parcurs
m-am convins cu ajutorul trainerului ºi cum-am convins cu ajutorul trainerului ºi cum-am convins cu ajutorul trainerului ºi cum-am convins cu ajutorul trainerului ºi cum-am convins cu ajutorul trainerului ºi cu
ajutorul colegilor de importanþa acestuiajutorul colegilor de importanþa acestuiajutorul colegilor de importanþa acestuiajutorul colegilor de importanþa acestuiajutorul colegilor de importanþa acestui
curs.”   curs.”   curs.”   curs.”   curs.”   (Andreea Munteanu, X B)(Andreea Munteanu, X B)(Andreea Munteanu, X B)(Andreea Munteanu, X B)(Andreea Munteanu, X B)

 “ Înseamnã cunoaºtere,  drumul  spre “ Înseamnã cunoaºtere,  drumul  spre “ Înseamnã cunoaºtere,  drumul  spre “ Înseamnã cunoaºtere,  drumul  spre “ Înseamnã cunoaºtere,  drumul  spre
independenþã, înþelegere.”independenþã, înþelegere.”independenþã, înþelegere.”independenþã, înþelegere.”independenþã, înþelegere.”
(Andreea Matei, XB)(Andreea Matei, XB)(Andreea Matei, XB)(Andreea Matei, XB)(Andreea Matei, XB)

“LMT este o ºansã de afirmare în“LMT este o ºansã de afirmare în“LMT este o ºansã de afirmare în“LMT este o ºansã de afirmare în“LMT este o ºansã de afirmare în
candrul unui grup restrâns de oameni în carecandrul unui grup restrâns de oameni în carecandrul unui grup restrâns de oameni în carecandrul unui grup restrâns de oameni în carecandrul unui grup restrâns de oameni în care
ne dezvoltãm o anumitã opinie desprene dezvoltãm o anumitã opinie desprene dezvoltãm o anumitã opinie desprene dezvoltãm o anumitã opinie desprene dezvoltãm o anumitã opinie despre
noþiunile elementare  pe care un bun lidernoþiunile elementare  pe care un bun lidernoþiunile elementare  pe care un bun lidernoþiunile elementare  pe care un bun lidernoþiunile elementare  pe care un bun lider
sau manager trebuie sa le deþinã într-unsau manager trebuie sa le deþinã într-unsau manager trebuie sa le deþinã într-unsau manager trebuie sa le deþinã într-unsau manager trebuie sa le deþinã într-un
business.” business.” business.” business.” business.” (despre modulul #6, Andra(despre modulul #6, Andra(despre modulul #6, Andra(despre modulul #6, Andra(despre modulul #6, Andra
Florea, XI F)Florea, XI F)Florea, XI F)Florea, XI F)Florea, XI F)

Care sunt urmãtorii paºi?Care sunt urmãtorii paºi?Care sunt urmãtorii paºi?Care sunt urmãtorii paºi?Care sunt urmãtorii paºi? Încercãm sã
conjugãm ºi verbul “a fi”, în paralel cu verbul “a
face”:

1. “a fi” cursant ºi “a face” parte dintr-o
echipã minunatã, împreunã cu care îþi dezvolþi
capacitãþile unui viitor lider, dobândeºti uºurinþã
în comunicare, capeþi încredere în propriile
forþe, eºti activ prin variate teme de discuþie,
jocuri ºi exerciþii de autocunoaºtere, te relaxezi
ºi te încarci cu energie pozitivã, cu un bãgãjel
de cunoºtinþe mult mai puternic fixate.

        2. “a fi” absolvent de cel puþin douã module
LMT , doritor de a deveni trainer ºi de “a face “
publicitate, promovarea programului în cât mai
multe licee din oraº ( vezi Mãdãlina Grigore ,
XIF ºi Andreea Munteanu , XB);

        3. “a fi” trainer- asistent  ºi “a face”
asistenþã în cadrul modulelor (-în prezent
pentru modul # 6 - vezi Alexandru Pavel, XC ºi
Alexandra Nedelcu , X E);

4. “a fi” trainer ºi “a face” bani!!!!!

Provocarea a fost deja lansatã , noi am
mai aruncat încã o datã zarurile! Acum tu
trebuie sã fii atent pentru a le prinde, iar noi te
aºteptãm sã vii sã ni te alãturi pentru cã regulile
jocului se învaþã doar împreunã!
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        Aparþin timpului meu ?        Aparþin timpului meu ?        Aparþin timpului meu ?        Aparþin timpului meu ?        Aparþin timpului meu ?

OANA-MARIAOANA-MARIAOANA-MARIAOANA-MARIAOANA-MARIA
BERBECEBERBECEBERBECEBERBECEBERBECE

Clasa a XI-a CClasa a XI-a CClasa a XI-a CClasa a XI-a CClasa a XI-a C

Ne naºtem într-o lume materialã, plinã
de norme pe care iniþial nu le cunoaºtem, dar
pe care le învãþãm fãrã a ne da seama ºi le
urmãm din instinct. Conºtient sau nu, lumea ne
trage dupã ea ºi ne face sã-i urmãm regulile,
însã omul nu este întotdeauna supus ºi are o
dorinþã lãuntricã de a transcende timpul ºi
spaþiul care, deºi îi sunt contemporane, nu
corespund mereu sufletului ºi minþii lui.

Pentru aceasta existã undeva în corpul
nostru o uºã prin care putem evada mãcar
câteva clipe din aceastã aglomerare numitã
lume. Pe uºã scrie imaginaþie, dar nu e doar
atât… mai e ºi nostalgia unor vremuri trecute,
romantice sau poate dorinþa de a ajunge
undeva în viitorul ameþitor. Eu una sunt
dependentã de aceastã trãire în vis, însã ea
reprezintã doar o micã parte din mine. Din ea
mã alimentez constant cu speranþã pentru cã
mã izbesc mai mereu de concret ºi realizez cã
eu însãmi sunt o realitate care ar fi dezamãgitã
complet de ea dacã ar trãi mereu în
imaginaþie.

Mã trezesc dimineaþa cu mintea
limpede ºi mã pregãtesc pentru o nouã
zi, însã nu ºtiu dacã va fi chiar una nouã
sau o va repeta pe cea de ieri în
monotonia ei. Teoretic sunt douã zile
diferite ieri ºi azi, azi ºi mâine; în genere
însã ele se omogenizeazã ºi devin la fel.
Astfel realizez cã viaþa mea nu este
împãrþitã în zile, sãptãmâni, luni, ani, ci
în clipe importante, deci nu trãiesc în
timp, ci în momente, întâmplãri, situaþii
care mi-au schimbat mereu parcursul,
însã l-au lãsat sã urmeze o direcþie pânã
în prezent. Totuºi timpul este decisiv, dar
de neînþeles…

Formarea mea a avut loc în trecut, are
loc în prezent ºi poate va avea loc în viitor; nu
ºtiu însã care dintre cele trei este cea mai
importantã parte. Mã decid asupra prezentului
care a fost în trecut ºi va fi în viitor, tot prezent.
În final, descopãr cã viaþa mea este prezentã,
deºi ar fi trebuit sã ºtiu. Aparþin deci timpului
meu?… încã nu ºtiu ºi caut cu disperare
rãspunsul. Substanþa mea aparþine prezentului,
dar sufletul meu ar vrea parcã sã plece din
aceastã lume foarte modernã, cu maºini,
calculatoare, zgârie-nori, oameni-roboþi, chiar
dacã toate înseamnã mai mult confort sau poate
comoditate.

Eu sunt o înceatã în secolul vitezei cãci
am nevoie încã de liniºte, de gândire, de trãire,
de cãrþi ºi refuz sã mã supun robotizãrii. Încã
mai sunt mulþi ca mine, dar din ce în ce mai puþini
cãci dupã cum spunea N. Stãnescu „e greu sã
fii surd în toiul zgomotului”. Tind sã cred cã îmi
doresc sã trãiesc ºi eu într-o lume mai romanticã,
mai poeticã, mai iubitoare, de care citesc printre
rânduri în poemele vechi sau de care aud
vorbindu-se pe la bunici, o lume mai bunã. Dar
poate ar trebui nu doar sã mã întorc în timp, ci
ºi sã cãlãtoresc în spaþiu cãci aceastã lume a
fost întotdeauna mai civilizatã în alte pãrþi decât
la noi. A existat ºi aici un episod din istorie în
care s-a trecut peste rãzboaie ºi Bucureºtiul a
fost confundat cu Parisul, în care oamenii înstãriþi
participau la baluri ºi nu se certau pentru

UNDERGROUND - graficã Irina CHIRIÞÃUNDERGROUND - graficã Irina CHIRIÞÃUNDERGROUND - graficã Irina CHIRIÞÃUNDERGROUND - graficã Irina CHIRIÞÃUNDERGROUND - graficã Irina CHIRIÞÃ
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Eseu premiat cu menþiune la concursul „Eseu premiat cu menþiune la concursul „Eseu premiat cu menþiune la concursul „Eseu premiat cu menþiune la concursul „Eseu premiat cu menþiune la concursul „Ars NovaArs NovaArs NovaArs NovaArs Nova”, mai 2008”, mai 2008”, mai 2008”, mai 2008”, mai 2008

pãmânt, iar cei sãraci erau poate mai
bogaþi decât acum, nostalgia vremurilor de
atunci fiind prezentã încã în inimile multor
români. Acesta însã nu a durat prea mult timp ºi
iatã-ne într-o vreme în care românii îºi pierd din
ce în ce mai mult identitatea.

Merg pe stradã ºi gãsesc în loc de flori,
hârtii aruncate, în loc de copaci, din ce în ce
mai multe maºini ºi „evoluãm” cãtre o lume în
care aerul va fi confundat cu praful. Noi ar trebui
sã facem ceva ºi spun noi pentru cã trebuie sã
fim mulþi pentru a face o schimbare. Poate nu
întâlnim aceste lucruri peste tot pe glob, dar cu
siguranþã nu le- am întâlni dacã am trãi în acelaºi
loc cu secole în urmã sau poate doar cu ani,
timp în care oamenii erau mai disciplinaþi, mai
civilizaþi, mai normali ºi mai conºtienþi. A venit
oare libertatea într-un moment nepotrivit sau
oamenii o înþeleg greºit? Poate… Oricum,
aceasta îmi demonstreazã cã viteza secolului
în care trãim mã absoarbe ºi pe mine fãrã sã
doresc ºi cã oricât aº vrea sã mã fi nãscut în alt
timp trebuie sã mã supun sau mãcar sã accept
realitatea de astãzi. Se pare cã în aceastã lume
oamenii cautã permanent idealuri, forþe
superioare care sã sprijine realitatea ºi sunt orbi
cãci nu vãd nimic din ceea ce îi înconjoarã, ci
doar pe ei ºi lucrurile lor mari, imense, colosale
ºi totuºi atât de mici. Printre aceºti oameni mã
numãr ºi eu într-o micã sau mare mãsurã ºi chiar
dacã am momente de meditaþie uneori, în
general sunt la fel ca ei ºi vorbesc sau fac lucruri
fãrã a le gândi înainte, lucruri pe care le realizez
ºi le regret mai târziu.

 Vreau sã respir aer, nu fum, vreau sã
aud muzicã, nu zgomot, vreau sã vãd zâmbete,
nu tristeþe ºi lacrimi, dar sunt la fel de neatentã
la nevoile altora în dorinþa mea ascunsã de a fi
ascultatã, admiratã, de a ajunge undeva sus în
viaþã, fãrã sã-mi dau seama cã alþii au mult mai
multe lipsuri decât mine ºi ei nu doresc decât
puþinã atenþie din partea tuturor. Sã fie aceastã
neatenþie continuã o caracteristicã a generaþiei
noastre sau doar o urmã a generaþiei trecute ce
va fi ºtearsã în timp? Nu ºtiu ºi nici nu cred cã
aº vrea sã ºtiu, ci aº vrea doar sã disparã pentru
ca noi sã fim mai buni într-un timp care sã ne
reprezinte. Gãsesc astfel rãspunsul la întrebarea
mea fãrã sã citesc din cãrþi. Da. Aparþin timpului

meu. De ce? Pentru cã fiecare generaþie, vreme,
timp are rãzvrãtiþi, de obicei tineri. Tineri care
deºi nu sunt cum ar dori ºi au defecte, vor sã le
remedieze, vor sã- ºi susþinã ideile, vor sã lupte
pentru ceea ce îºi doresc, vor mai multã
dragoste, mai mult optimism, mai multã
frumuseþe, mai multã responsabilitate. Vor
întotdeauna mai mult. Ei nu sunt împotriva
celorlalþi, ci doar luptã pentru cauzele pe care
ei le considerã drepte. Din „Ei” fac parte ºi eu,
deci am gãsit ºi pentru mine un grup din care
sã fac parte fãrã sã-mi doresc sã trãiesc în alt
timp, trecut sau viitor.

Mãcar o datã în viaþã, ne-am dorit sã
ne fi nãscut în alt timp, poate pentru cã nu ne
regãsim în acest secol, poate din curiozitate,
poate pentru cã am fi vrut sã fim altfel, dar
indiferent când te naºti, cum eºti ºi cum vei fi,
întotdeauna îþi doreºti altceva, tu ca persoanã,
ºi dupã ce timpul se scurge realizezi cã, de
fapt, tot ce ai fost pânã în acel moment þi s-a
potrivit de minune. Aceasta este, cred eu, o
trãsãturã a omului în esenþa lui de cercetãtor,
cãlãtor, dornic sã afle mereu mai mult ºi nu e
ceva rãu, dar în final fiecare trebuie sã se
regãseascã în el ºi sã creadã cã timpul sãu îi
aparþine, nu neapãrat cã el aparþine timpului
sãu.

RENAªTEREA PÃSÃRII PHOENIX -RENAªTEREA PÃSÃRII PHOENIX -RENAªTEREA PÃSÃRII PHOENIX -RENAªTEREA PÃSÃRII PHOENIX -RENAªTEREA PÃSÃRII PHOENIX -
graficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃ
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Fereasta spre... noi înºineFereasta spre... noi înºineFereasta spre... noi înºineFereasta spre... noi înºineFereasta spre... noi înºine
Scurt jurnal de cãlãtorie

17 decembrie 2008 - Excursie de
studii cu un grup de elevi ai Colegiului.

6.00 Microbuzul se cufunda grãbit în
ceaþa deasã de
dimineaþã. Ne
î n d r e p t ã m
somnoroºi spre
Bucureºti cu
neliniºtea celui
care încearcã
n e c u n o s c u t u l
cãnd toþi ceilalþi
aºteaptã sfârºitul
anului cu bucuria
cã se apropie de
momente atât de
cunoscute.

9.00 Ajungem
în Bucureºti ºi ocolim printre TIR-uri oraºul
obosit pe centura capitalei, un drum nu
tocmai turistic pentru cei ce cautã esteticul.

10.00 Coborâm “pasarela”, locul de
unde imaginea Platformei Mãgurele se
deschide întotdeauna cu înãlþimea C.S.E.N.-
ului (Comitetul de Stat pentru Energie
Nuclearã) o clãdire de 7-8 etaje, nu demult
cea mai mare bibliotecã de fizicã din þarã,
clãdire pe care troneazã un imens atom de
litiu, spaima tuturor boboacelor aspirante la
miss, testate invariabil cu versiuni ale
întrebãrii... “ ce atom...?...”! Privesc în jur ºi
mã încarc cu energia pozitivã pe care locul
mã fãcea întotdeauna sã o simt,
când, cineva mã readuce brutal
la realitate: “ce comunist aratã
locul ãsta!!” Mã întristez brusc
ºi nu gãsesc energia necesarã
sã polemizez cu voce tare, dar
în minte îmi vin, de-a valma, tot
felul de contra-argumente. Aº
fi putut sã-i spun cã arhitectura
locului era de sorginte
americanã ºi campusul era în
anii ’80-’90 un loc de avangardã
în domeniul ºtiinþific ºi nu
numai. Cã aici s-au format

intelectuali care astãzi ne fac cinste (vezi
colegul de promoþie, fizicianul dar ºi filozoful
Horia Roman Patapievici), cã aici într-un
amfiteatru absolut neîncãpãtor pentru
iubitorii de poezie, ne-am lãsat fermecaþi
de lecþia de candoare a lui Nichita
Stãnescu, sau cã, în aulã, marea actriþã,
(astãzi probabil octogenarã) Olga
Tudorache ne-a dat o veritabilã lecþie de
teatru în “Efectul razelor gamma asupra
anemonelor”. Aº fi putut... dar la urma
urmei, gândindu-mã la naiva mea lecþie de
fizicã în profunda antitezã cu linia
“ascendentã” a resurselor noastre
financiare ºi la faptul cã... sunt necesari din
ce in ce mai mulþi specialiºti care sã ne
gestioneze banii (?), pot sã mã resemnez:
“Fizica a murit! Trãiascã... ASE-ul!”

Începem scurta vizitã la Facultatea
de Fizicã, întâmpinaþi de decanul facultãþii,
prof. Univ. Dr. Alexandru Jipa. Oamenii sunt
foarte amabili, dornici sã te facã sã întelegi
ce i-a determinat sã urmeze acest drum.
Vizitãm sãlile de seminar, apoi sãlile de curs
si aula.

Ne sunt prezentate câteva
laboratoare legate oarecum de materia pe
care liceenii au studiat-o deja - laboratorul
de mecanicã, cel de electricitate, opticã ºi
nuclearã. La electricitate un cadru didactic
ne priveºte surprins: “ De unde sunteþi?..
din Focºani! ... de la ce liceu?”... zîmbeºte...
Sst ... e Cuzist! Trecem în cealaltã parte
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de laborator. Un fost coleg de facultate,
umblat mult peste ocean, ne abordeazã
americãneºte. Se agitã jucãuº cu un
magnet, o bobinã ºi un calculator ºi ne
explicã simplu ºi frumos cã fãrã primele
douã, astãzi, noi nu ne-am fi jucat cu al
treilea ºi n-am fi sclavii curentului electric.
(simplu si frumos- oare de ce lui Faraday i-
au trebuit 11 ani?!? - Pentru cã era fiu de
fierar, pentru cã era în secolul XIX ºi pentru
cã nu avea profi’ ºcoliþi în ºcoli comuniste!
(ºic!))

Încheiem vizita la Facultatea de
Fizicã ºi ne îndreptãm în grabã cãtre
Institutul de Fizicã ºi Inginerie Nuclearã-
Horia Hulubei, aflat în pãdure alãturi de
primul reactor din România, astãzi în curs
de dezafectare.

Vizitãm mai întâi acceleratorul de
particule tip TANDEM, dar se lucreazã ºi,
cât dureazã experimentul, primim câteva
explicaþii; didactice, simple, intuitive,
imposibil sã nu le
înþelegi. Apoi
fasciculul este oprit
ºi pentru câteva
minute putem intra
în salã unde se
r e a l i z e a z ã
accelerarea ºi în
cea în care
f a s c i c u l u l
interacþioneazã cu
þintele. Un tehnician
ne deschide un
recipient cu azot
lichid ºi nu prea ne
amuzãm când aflãm cã dacã ne-am apropia
mâna, îngheþând instantaneu degetelele
noastre casante ar cãdea cristalin pe
podea!! Foarte interesant, am mai sta, dar
simþim o ciudatã apãsare ºi pe unii începe
sã-i doarã capul... cã afurisite ºi mici mai
sunt radiaþiile astea!!

Ni se trimite un ghid ºi suntem
conduºi cãtre departamentul de Fizicã
Hadronicã acolo unde, sub conducerea
domnului dr. MIHAI PETROVICI, un grup
de cercetãtori realizeazã pãrþile componente
ale unui imens detector de radiaþii utilizat în

experimentul ALICE, parte componentã a
uriaºului accelerator LHC (Large Hadron
Collider) de la CERN-GENEVA.Figura ne era
cunoscutã de pe toate posturile de
televiziune care mediatizaserã evenimentul
ºtiinþific în zilele primului experiment si nu
ne fãceam iluzia cã se vor gãsi pentru noi
prea multe minute...

Am plecat de acolo dupã aproape ...
patru ore ºi probabil, dacã nu ne-ar fi fost
atât de foame ºi nu ni s-ar fi blocat toate
rotiþele, explicaþiile ar fi continuat cu tot atâta
rãbdare, plãcere ºi bunãvoinþã. ªi, ca
surpriza sã fie ºi mai mare, la sfârºit am fost
rugaþi sã facem o poza cu cei din colectiv!!!
Se pare cã nu numai pregatirea solidã,
educaþia multilateralã sau deschiderea
europeanã sunt apanajul celor din acest
colectiv, ci ºi modestia, stilul lipsit de falsa
pretiozitate ºi admiraþia sincerã pentru niºte
copii inteligenþi, doritori sã afle ceva nou.
Intenþia celor care coordoneazã colectivul

este de a obþine
fonduri pentru un
proiect care sã se
deruleze cu 5-8 elevi,
proiect care
p r e s u p u n e
antrenarea lor în
lucrul direct în
laborator, pe durata a
2-3 sãptãmâni în
vacanþa de varã.
Dacã demersurile de
acum ar aduce cãtre
domeniul cercetãrii fie
ºi un singur elev,

atunci excursia ºi-a atins scopul.
Într-un târziu, ajungem la Teatrul

Naþional ºi, cu ultimele puteri, vizitãm
Expoziþia “Leonardo da Vinci”. Ne bucurãm
încã o data de atenþia unui fermecãtor
director al expoziþiei care, surprizã, cunoºtea
CNU din vremea liceului când cei de la
“Cantemir- Buc” au ajuns în competiþia finalã
la informaticã cu cei de le CNU-Focºani.

... ºi dupã toate cele de mai sus, sã
mai spunã cineva cã suntem anonimi!

prof. LILIANA  GRIGORIUprof. LILIANA  GRIGORIUprof. LILIANA  GRIGORIUprof. LILIANA  GRIGORIUprof. LILIANA  GRIGORIU



67

CNU ÎN LUME

Cartea - “Urnã sacrã”Cartea - “Urnã sacrã”Cartea - “Urnã sacrã”Cartea - “Urnã sacrã”Cartea - “Urnã sacrã”

Mãdãlina-Andreea MihãescuMãdãlina-Andreea MihãescuMãdãlina-Andreea MihãescuMãdãlina-Andreea MihãescuMãdãlina-Andreea Mihãescu

Participãri la fazele localã ºi judeþeanã la Olimpiada de Limba
ºi Literatura Românã în anii: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Participãri ºi premii la Stagiunea Teatralã a Elevilor Focºãneni
în anii: 2003, 2004, 2005
Colaborãri cu Teatrul Municipal Focºani “Maior Gheorghe Pastia”
Premiul al II-lea la Concursul de referate Brãila 2005

Motto: “O, sfintele mele cãrþi, mai bune ºi mai rele, pe care soarta mi le-a scos
înainte, cât vã datorez cã sunt om, cã sunt un om adevãrat!” Nicolae IorgaNicolae IorgaNicolae IorgaNicolae IorgaNicolae Iorga

Eu mi-am imaginat întotdeauna
urnele sacre sub forma unor Biblioteci. Alte
persoane considerã cã sunt vase
somptuase în care sãlãºluiesc spiritele
sfinte. Alþii ºi le pot închipui pocale stranii
de argint. Eu mi le-am imaginat întotdeauna
drept Biblioteci. Cãrþile au ascuns
întotdeauna sacralitatea întregii lumi. Un
exemplu semnificativ ar fi cartea de mare
valoare a lui Jorge Luis BorgesJorge Luis BorgesJorge Luis BorgesJorge Luis BorgesJorge Luis Borges - Aleph;
aleph e prima literã a alfabetului ebraic ºi
pare sã cuprindã în ea toate cãrþile lumii, ba
mai mult, tinde sã concentreze în ea,
întreaga infinitate a divinitãþii. Trebuie
remarcatã relaþia dintre Carte-obiect cultural
ºi cititor. Marin PredaMarin PredaMarin PredaMarin PredaMarin Preda spunea cã: “O carte
este un om care îþi intrã în casã, þi se aºeazã
în fotoliu ºi incepe sã-þi povesteascã despre
ai lui, despre pãrinþi ºi prieteni...” Astfel, o
camerã fãrã Carte, e ca un trup fãrã suflet.
Cãrþile au avut dintotdeauna darul sfânt de
a-l hrãni ºi de a-l transforma pe om.

Încã de la începutul lumii, Cãrþile au
transmis omenirii Cuvântul sfânt al divinitaþii:
“La început era Cuvântul ºi Cuvântul era
Dumnezeu ºi Dumnezeu era Cuvânt.
Aceasta era întru început la Dumnezeu”.
Aceastã primã idee din “Biblie” consacrã
realitatea primordialã ce releveazã
omonimia dintre cuvântul sacru, creator de
Lume, apanaj al divinitãþii ºi cuvântul
profane, creator al Cãrþii, care tinde însã la

identitate cu lumea, de unde rezultã, în
marile capodopere, vocaþia demiurgã a
creatoruluii literar. Putem considera faptul
cã primele “cãrþi” au fost Tablele Legii trimise
de Dumnezeu lui Moise; acolo se aflã
Cuvântul sfânt, poruncile date oamenilor de
cãtre divinitate. Încã de atunci “cãrþile”, dacã
le putem numai aºa, au avut rolul de a
transmite ideile sacre, toatã esenþa lumii.
Urmeazã “cãrþile de cãpãtâi” ale umanitãþii:
Biblia, Coranul, Tora, care concentreazã în
ele întâmplãrile ºi legile divine ale fiecãrui
cult. Acestea menþin vie relaþia istorie-
culturã, într-un crontop care pare sã se dilate
continuu, care pare sã formeze un
perpetuum-mobile cultural. De multe ori, în
cãrþi regãsim o sublimare a de toate minunile
ºi darurile pe care ni le-a oferit Dumnezeu
de-a lungul timpului. În altã ordine de idei
putem vedea Cartea ºi din alt unghi...

Oamenii pot descoperi cunoaºterea
de sine prin lecturã. Astfel cartea poate fi
un puternic element de bazã în integrarea
individului în societate. Citind, putem sã ne
regãsim personalitatea sau chiar propriile
simþiri, mentalitãþi. În întreaga literaturã
personajele operelor refac personalitãþi
umane reale. Orice om îºi are reflectarea
sufleteascã în câte un caracter din cãrþi, care
devin în aceste condiþii “oglinzi” spirituale.
Avem nevoie de ele pentru a nu ne rãtãci în
labirintul vieþii. Ele ne ghideazã drumul,
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calea cea dreaptã cãtre þinta pe care
sufletul nostru vrea sã o urmeze. Devin
astfel puncte de reper, “faruri” ce trimit
semnale puternice pentru mentalitatea
umanã.

De multe ori, putem regãsi cartea cu
valenþe magice, în care regãsim simboluri
oculte, miraculoase. Un astfel de exemplu
îl putem gãsi in opera eminescianã
“Sãrmanul Dionis”, unde remarcãm motivul
secretului interzis, al cãrþiii sacralizate.
Adesea, acest gen de cãrþi reuºesc sã facã
o cãlãtorie regresivã în timp, o coborâre pe
scara istoriei pânã la începuturile lumii. De
asemenea, tot aici regãsim ideea ce se
bazeazã pe faptul cã o carte poate
transforma întreaga omenire. Astfel, cartea
capãtã însemne fantastice, magice, are
puteri incredibile de a stãpâni cele mai
puternice forþe; încetul cu încetul devine o
poartã spre cunoaºtere, spre realizarea
totalã, absolutã.

Într-o altã ordine de idei, am putea
vedea cartea ca motor social; un exemplu
elocvent pentru aceasta ar fi poezia
“Testament” a lui TTTTTudor Argheziudor Argheziudor Argheziudor Argheziudor Arghezi în care
cartea, cuvânt, devin promotori ai
inteligenþei, ai intelectualitãþii ºi spiritualitãþii.
Se trece de la munca brutã, istovitoare a
pãmântului, la cea mentalã, superioarã. De
asemenea, cartea ca simbol mai poate fi
regãsitã ºi în “Moromeþii” lui Marin PredaMarin PredaMarin PredaMarin PredaMarin Preda;
aici, în lumea þãrãnimii ce se confruntã cu

CNU ÎN LUME
o puternicã perioadã de tranziþie culturalã ºi
politicã, intelectualitatea este deosebit de
controversatã; pe de o parte, oamenii se
revoltã pentru cã tradiþiile obiceiurile le sunt
“sfãrâmate” ºi încearcã sã-ºi arate
indignarea, de exemplu, Paraschiv aruncã
la bãlegar cartea lui Niculae; mulþi însã sunt
fascinaþi de aceastã lume nouã ºi doresc din
tot sufletul sã cunoascã miraculoasa lume a
cunoaºterii, a cãrþilor-fericirea lui Niculae în
momentul în care primeºte la sfârºitul anului
ºcolar, ca premiu, cãrþi.

De asememea, în literaturã mai
putem întâlni motivul cãrþii care creeazã cãrþi,
cartea ca mit ºi ca simbol superior al creaþiei
(ex: “Ulise” –James JoyceJames JoyceJames JoyceJames JoyceJames Joyce). Conceptul de
literaturã, cu toate definiþiile posibile, de la
cadrul originar de manifestare a fenomenului
pânã la estetizãrile, autonomizãrile ºi
diferenþierile de astãzi, pânã la definiþia
posibilã de “ansamblu al operelor scrise
având character estetic”, stã sub semnul
etimologic al literei. “Litera este preconceptul
esenþial ºi central al literaturii, determinant
la toate nivelele ideii sale”, dupã cum afirma
Adriano MarinoAdriano MarinoAdriano MarinoAdriano MarinoAdriano Marino, în “Hermeneutica ideii de
literaturã”. Realitatea literei, ca semn scriptic
constitutiv al cuvântului este sacrã ºi profanã,
manifestându-se sub forma cuvântului
creator de lume ºi, în literatura profanã,
creator de carte. Pe parcursul timpului s-au
creat o serie de meditaþii seculare despre
Carte, concentrate în formulãri memorabile,
de pildã, la Mallarme, “lumea existã pentru
a ajunge la o carte”, sau la BorgesBorgesBorgesBorgesBorges, “Cartea
Lumii ºi Lumea Cãrþii sunt totuna”. Ajungând
la perioada modernismului ºi în principal a
postmodernismului, Cartea a cãpãtat
valenþe multiple ºi complexe. Acum
simbolurile iau diferite forme, se
abstractizeazã, se ambiguizeazã, Cartea
devenind un adevãrat labirint greu de
strãbãtut. În opera epicã sau liricã normele
ºi barielele de pânã acum sunt sfãrâmate,
anumiþi autori ajungând sã creeze
capodopere cu aspect exterior de
nonsense. Nichita StãnescuNichita StãnescuNichita StãnescuNichita StãnescuNichita Stãnescu sau MirceaMirceaMirceaMirceaMircea
CãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescuCãrtãrescu, de exemplu, sunt autori ceNDE - graficã Irina CHIRIÞÃNDE - graficã Irina CHIRIÞÃNDE - graficã Irina CHIRIÞÃNDE - graficã Irina CHIRIÞÃNDE - graficã Irina CHIRIÞÃ
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dãrâmã normele clasice impuse de
literaturã; ei reuºesc prin creaþiile lor sã
reformuleze un Univers nou, lipsit de rigori
impuse sau formalitãþi.

Cartea însã, nu este numai o sursã
de cunoaºtere, de informare, sau de
impunere, ci ºi de delectare. Cu toþii simþim
nevoia, de multe ori sã ne afundãm în cãrþi,
sã ne pierdem în lumea lor, sã trãim alãturi
de personaje, sã ne bucurãm ºi sã ne
înstrãinãm alãturi de ele, sã le retrãim viaþa.
Acolo ne putem gãsi oaza de relaxare ºi de
refulare a tuturor grijilor ºi problemelor
cotidiene. O carte ne poate deveni cel mai
bun prieten, sau un duºman de temut…
poate sã ne frãmânte nopþile, poate sã ne
rãscoleascã trãirile, sentimentele sau,
dimpotrivã, sã ne confere liniºtea, pacea
sufleteascã ºi satisfacþia de care avem atâta
nevoie.

La începuturile culturii ºi ale scrierii
umane, literatura cuprindea, sistematic, nu
numai produsul artistic al creaþiei umane,
ci tot ceea ce se aºeza sub semnul scrisului,
al literei. Sub semnul conceptului modern

Eseul a primit premiul al II-lea la Concursul Naþional de Referate, 2005Eseul a primit premiul al II-lea la Concursul Naþional de Referate, 2005Eseul a primit premiul al II-lea la Concursul Naþional de Referate, 2005Eseul a primit premiul al II-lea la Concursul Naþional de Referate, 2005Eseul a primit premiul al II-lea la Concursul Naþional de Referate, 2005

de literalitate se tinde sã se recupereze
astãzi valori estetice din orice text, sã se
aºeze iarãºi tot ce e scris, într-o întoarcere
integratoare a textului la sincretismul iniþial.
Textul ca lume ºi lumea ca text reprezintã
tot mai mult noua formulã de existenþã
umanã în condiþiile comunicãrii generalizate
pe Internet. Aprecierile, reprezentãrii ºi
definiþiile Cãrþii, cu timpul din ce în ce mai
profunde ºi mai rafinate, îºi desãvârºesc
astãzi, prin noile mijloace de comunicare,
funcþia creatoare primordialã. Acest traseu
ascendant, pe care umanitatea a evoluat de
la creaþia Lumii pânã la scrierea Cãrþii ce o
cuprinde, are astãzi  un revers, mergând
acum ºi în sens invers, de la text, textul din
spaþiul virtual al computerului, la crearea din
nou a lumii, de astã datã în varianta, evident
tangentã cu aceea originarã. Ar trebui însã
sã nu uitãm marea valoare pe care o au
“sacrele Cãrþi”, sã nu le uitãm sensul, cãci
“nu este alta ºi mai frumoasã ºi mai de folos
în toatã viaþa omului zabavã decât cetitul
cãrþilor”.

INTROVERINTROVERINTROVERINTROVERINTROVERTITTITTITTITTIT - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ - graficã Irina CHIRIÞÃ

SECUNDE VÃRSASECUNDE VÃRSASECUNDE VÃRSASECUNDE VÃRSASECUNDE VÃRSATETETETETE
graficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃgraficã Irina CHIRIÞÃ
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Proiect InternaþionalProiect InternaþionalProiect InternaþionalProiect InternaþionalProiect Internaþional
“ªcoalã pe bune - ºcoalã care cultivã valori,“ªcoalã pe bune - ºcoalã care cultivã valori,“ªcoalã pe bune - ºcoalã care cultivã valori,“ªcoalã pe bune - ºcoalã care cultivã valori,“ªcoalã pe bune - ºcoalã care cultivã valori,

foloseºte ºi place.”  ªcoala IBfoloseºte ºi place.”  ªcoala IBfoloseºte ºi place.”  ªcoala IBfoloseºte ºi place.”  ªcoala IBfoloseºte ºi place.”  ªcoala IB
IBDPIBDPIBDPIBDPIBDP (Internaþional Baccalaureate

Diploma Programme) este un program pre-
universitar (clasele XI-XII) recunoscut ca fiind
un sistem educaþional de excepþie,  care a trecut
testul timpului pentru mai bine de o jumãtate de
milion de elevi din 130 de þãri încã din 1968.

Contrar percepþiei generale, DP nu este
menit doar pentru elitã. Orice elev bine motivat,
capabil sã facã faþã unui program pre-universitar
de liceu ar trebui sã facã faþã ºi DP-ului, cu
condiþia cã ºcoala sã înþeleagã pe deplin acest
program ºi sã-l foloseascã pentru a maximiza
potenþialul fiecãrui elev în parte.

Ce înseamnã IBDP pentru ceiCe înseamnã IBDP pentru ceiCe înseamnã IBDP pentru ceiCe înseamnã IBDP pentru ceiCe înseamnã IBDP pentru cei
interesaþi?interesaþi?interesaþi?interesaþi?interesaþi?

Filozofia IB pune accent pe standarde
academice înalte în cinci arii de studiu
mandatori: limba 1 ºi limba 2, matematicã,
ºtiinþele umaniste ºi ºtiinþele naturii. Aceastã
excelenþã academicã merge mânã în mânã cu
accentul pus pe dezvoltarea personalã în arii
precum filozofia, conºtiinþa socialã ºi artele.
Organizaþia IB – cu sediul la Geneva -nu este
legatã de nici un program naþional, ceea ce îi
permite sã menþinã standarde de evaluare
independente ºi deosebit de riguroase. Acest
lucru explicã de ce un numãr din ce în ce mai
mare de universitãþi din lumea întreagã îi privesc
cu mare stimã pe cei care deþin o astfel de
diplomã ºi de ce un numãr crescând de licee ºi
colegii se gândesc sã adopte IBDP.

O ºcoalã ce doreºte sã ofere acest
program trebuie mai întâi sã fie autorizatã de
organizaþia IB, într-un proces ce implicã bani,
efort ºi timp. Înainte de începerea acestui
proces, totuºi, ºcoala trebuie sã reflecteze
asupra impactului luãrii unei astfel de decizii
asupra beneficiarilor: elevi ºi pãrinþi, profesori,
ºcoalã, comunitate (regionalã ºi naþionalã).
Temerile cele mai frecvent întâlnite la
implementarea acestui program ar fi teama de
durerea ºi discomfortul generate de schimbare
în general, teama de a nu fi luaþi drept cobai,
teama de pierdere a identitãþii naþionale, temerile
asociate cu natura elitistã a IB, temerile legate
de recunoaºterea universitarã ºi teama de a fi
examinat într-o limbã strãinã ( engleza, franceza
ºi spaniola fiind limbile oficiale ale programului).
Date fiind aceste motive de îngrijorare, este
evident cã beneficiarii trebuie convinºi cã

avantajele adoptãrii IBDP depãºesc cu mult
riscurile asumate. Printre cerinþele introducerii
cu succes, transparenþa ocupã cu siguranþã
locul întâi pe lista prioritãþilor.

De ce sã adoptãm un ast fe l  deDe ce sã adoptãm un ast fe l  deDe ce sã adoptãm un ast fe l  deDe ce sã adoptãm un ast fe l  deDe ce sã adoptãm un ast fe l  de
program?program?program?program?program?

Odatã cu oportunitãþile sporite de
învãþare, elevii au ocazia de a studia la cele mai
renumite universitãþi din lume. O diplomã
universal recunoscutã, ce pune accent pe
perspectiva internaþionalã ( plus stãpânirea a
cel puþin douã limbi strãine ºi preocuparea
pentru domenii de interes general ) asigurã o
capacitate crescutã de adaptare ºi mobilitate –
un avantaj major într-o lume ce se globalizeazã
cu paºi repezi. În acelaºi timp, faptul cã IBO
insistã ca elevii sã studieze limba maternã ca
limbã 1 asigurã pãstrarea culturii naþionale .
Componentele centrale mandatorii ale IB pun
accent deosebit pe dezvoltarea personalã prin
diverse activitãþi, serviciu în slujba comunitãþii
ºi reflecþie la nivel academic ºi personal.

Profesorii care predau la o ºcoalã IB
devin membri ai unei echipe profesorale
internaþionale, ceea ce le oferã oportunitãþi de
dezvoltare profesionalã în mod regulat.
Programul IBDP le oferã acestora posibilitatea
de a aborda o perspectivã internaþionalã asupra
predãrii ºi învãþãrii. Programul e formulat clar,
dar în acelaºi timp permite ºi încurajeazã
experimentarea de idei ºi practici, ºi chiar
predarea unor concepte cu totul noi, cum ar fi
TOK – teoria cunoaºterii, CAS – creativitate,
acþiune, serviciu în folosul comunitãþii ºi
Extended Essay – un eseu de cercetare pe o
temã la alegere. Introducerea IBDP înseamnã
clase cu un efectiv mai mic de elevi, IBO
recomandând o limitã de 25 de elevi pe an de
studiu, care lucreazã pe grupe.

A face parte dintr-o ºcoalã IB este, in
mod evident, o mare realizare pentru cei care
lucreazã acolo. Implementarea programului
înseamnã mai multã muncã, experienþã în
predare ºi încredere în forþele proprii pe termen
lung. Înseamnã dãruire ºi rãsplatã, rãsplatã prin
elevi mai buni, mobilitate ºi recunoºtere
internaþionalã, ºi nu în ultimul rând, schimbarea
infrastructurii mentale a societãþii în care trãim.

prof. IRINA BICESCUprof. IRINA BICESCUprof. IRINA BICESCUprof. IRINA BICESCUprof. IRINA BICESCU
Coordonator DPCoordonator DPCoordonator DPCoordonator DPCoordonator DP
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Cursuri DELF la CNUCursuri DELF la CNUCursuri DELF la CNUCursuri DELF la CNUCursuri DELF la CNU
Începând cu anul ºcolar 2008-2009,

Colegiul Naþional Unirea Focºani în
parteneriat cu Centrul Cultural Francez Iaºi
organizeazã cursuri de pregãtire pentru
elevii care doresc sã obþinã Diploma de
studii de Limbã Francezã (DELFDELFDELFDELFDELF).

DELFDELFDELFDELFDELF ºi DALFDALFDALFDALFDALF
(Diploma de studii
aprofundate de Limbã
Francezã) sunt
diplome oficiale
eliberate de Ministerul
Educaþiei din Franþa
care certificã nivelul
cunoºtinþelor de limba
francezã al candidaþilor
strãini. Spre deosebire
de testele de limbã,
perioada de valabilitate
pentru DELF ºi DALF
este nelimitatã.
Descriere DELFDescriere DELFDescriere DELFDescriere DELFDescriere DELF

Sunt PATRU
diplome independente,
fiecare validând un
nivel de competenþã
c o r e s p u n z â n d
Cadrului comun de
referinþã pentru limbile
strãine al Consiliului
Europei:

DELF A1DELF A1DELF A1DELF A1DELF A1 pune
în valoare cunoºtinþele
dobândite de
începãtori ºi valideazã
competenþele care se
înscriu în nivelul de descoperire a limbii
franceze.

DELF A2DELF A2DELF A2DELF A2DELF A2 valideazã competenþa
lingvisticã a unui utilizator elementar la
nivelul de supravieþuire, cel al raporturilor
sociale, al petrecerii timpului liber, al
cãlãtoriilor.

DELF B1DELF B1DELF B1DELF B1DELF B1 valideazã un nivel de
competenþã care corespunde deja unui
utilizator aproape independent al limbii
franceze. Este vorba de nivelul prag.

DELF B2DELF B2DELF B2DELF B2DELF B2 se concentreazã asupra
eficacitãþii argumentãrii, uºurinþei

comunicãrii în context
social ºi asupra unui grad
ridicat de conºtientizare a
funcþionãrii limbii. Este
nivelul utilizatorului
independent.

Cursurile pe care le
organizãm se referã la
DELF Junior, nivelurile A1,
A2, B1 ºi B2. Este o
versiune adaptatã
publicului ºcolar (11-18
ani): examenele au aceeaºi
structurã ca ºi pentru
publicul adult dar
subiectele sunt adaptate
vârstei.

Diplomele obþinute
au aceeaºi valoare, pe
diplomã nu figureazã decât
DELF A1, A2, B1 sau B2.
Fiecare diplomã evalueazã
patru competenþe:
înþelegerea documentelor
orale, înþelegerea
documentelor scrise,
exprimarea oralã ºi în scris.

Pe 15 ºi 16 noiembrie
2008, prima grupã DELF
(15 elevi) pregãtitã la
Colegiul Naþional Unirea

Focºani a susþinut acest examen la Centrul
Cultural Francez din Iaºi. Îi felicitãm deja ºi
aºteptãm înscrieri pentru sesiunea din
martie.

prof. CLAUDIAprof. CLAUDIAprof. CLAUDIAprof. CLAUDIAprof. CLAUDIA  LEPÃDA  LEPÃDA  LEPÃDA  LEPÃDA  LEPÃDATUTUTUTUTU
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Concursul  de traducere poeticã «Anna de Noaïlles»
texte   propuse   spre   traduceretexte   propuse   spre   traduceretexte   propuse   spre   traduceretexte   propuse   spre   traduceretexte   propuse   spre   traducere

(ediþia  a II –a, aprilie 2008)(ediþia  a II –a, aprilie 2008)(ediþia  a II –a, aprilie 2008)(ediþia  a II –a, aprilie 2008)(ediþia  a II –a, aprilie 2008)

     BON   VOISINAGE

Elle habitait le fin fond de la Chine,
Lui, un jardin, clos de murs, d’Argentine,
Mais l’amour pur rapproche tant les êtres
Que la voyant un jour à sa fenêtre
Il  lui lança une rose en sa fleur
Et malgré tant de distance à la ronde
Elle la prit et la mit sur son cœur
Pour bien montrer a la face du monde
Que les absents ne sont pas dans leur tort,
Que les lointains leur donnent de l’essor
Je fus chargé de constater la chose
Et vous souhaite une rose aussi rose,
Fleur d’un amour toujours se rapprochant,
Sans se mouiller il franchit l’océan.

Jules SUPERVIELLE
Oublieuse Mémoire

                                        SUFLETE  PERECHESUFLETE  PERECHESUFLETE  PERECHESUFLETE  PERECHESUFLETE  PERECHE

Ea  locuia chiar în centrul Chinei,
El, într-o grãdinã  strãjuitã de-a Argentinei
Dar sufletele, îngemãnate de iubire purã
Se întâlnesc sub un pervaz de zgurã;
El îi aruncã un trandafir în floare
Ea simte cã dispare orice depãrtare
ªi  îl ia, îl aºazã la inimioarã,
Pentru a arãta în ritmuri de vioarã
Cã  absenþii nu-s vinovaþi de locul gol,
Cã  distanþa face dorul mai domol...
Tot ce-am povestit pânã  acum e adevãrat...
ªi vã doresc ca iubirea, acest sentiment bogat,
Sã nu vã  dea pace nicicând;
Trecând chiar  oceanul, sã o aveþi în fiece gând.

PREMIULPREMIULPREMIULPREMIULPREMIUL  DE  POETICIT  DE  POETICIT  DE  POETICIT  DE  POETICIT  DE  POETICITAAAAATE  ATE  ATE  ATE  ATE  A  TRADUCERII  TRADUCERII  TRADUCERII  TRADUCERII  TRADUCERII

Andreea PAndreea PAndreea PAndreea PAndreea PALADEALADEALADEALADEALADE
absolvent CNUabsolvent CNUabsolvent CNUabsolvent CNUabsolvent CNU

Jules  SUPERVIELLE

Jules  SUPERVIELLE
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Ioana ALEXANDRUIoana ALEXANDRUIoana ALEXANDRUIoana ALEXANDRUIoana ALEXANDRU
Clasa a XI-a EClasa a XI-a EClasa a XI-a EClasa a XI-a EClasa a XI-a E

FIÞI BUNI CU POETULFIÞI BUNI CU POETULFIÞI BUNI CU POETULFIÞI BUNI CU POETULFIÞI BUNI CU POETUL

Fiþi buni cu Poetul,
Animalul cel mai blând.
El precede chiar profetul
Când strãbate epitetul
Pe cãmila lui gemând.
Toate relele ne ia,
Nouã ni se face geamãn,
Ne dã capul, inima
ªi se plimbã fãrã  seamãn
Printre mizerii ºi morminte
Dându-ºi corbilor, cuminte,
Pentru noi, sãracul corp.
Singur trece în limbi sfinte
Nevãzutul nostru orb.
Sã ne-nclinãm de ziua lui,
Subjugaþi cuvântului!

SOYEZ  BON  POUR  LE POÈTE

Soyez bon pour le Poète,
Le plus doux des animaux.
Nous  prêtant son cœur, sa tête,
Incorporant tous nos maux,
Il se fait  notre  jumeau;
Au désert de l’épithète,
Il  précède les  prophètes
Sur son douloureux  chameau;
Il fréquente, très  honnête,
La misère et ses tombeaux,
Donnant pour nous, bonne bête,
Son pauvre corps aux corbeaux;
Il traduit en langue nette
Nos infinitésimaux.
Ah! donnons-lui, pour sa fête
La casquette d’interprète !

Jules  SUPERVIELLE
Poèmes  de  l’humour  triste
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Concursuri interjudeþene de matematicãConcursuri interjudeþene de matematicãConcursuri interjudeþene de matematicãConcursuri interjudeþene de matematicãConcursuri interjudeþene de matematicã
la care au participat

elevi de la Colegiul Naþional „Unirea”Colegiul Naþional „Unirea”Colegiul Naþional „Unirea”Colegiul Naþional „Unirea”Colegiul Naþional „Unirea”
în anul ºcolar 2007-2008

Concursul „C. Calude”,Concursul „C. Calude”,Concursul „C. Calude”,Concursul „C. Calude”,Concursul „C. Calude”,
Galaþi, octombrie 2007Galaþi, octombrie 2007Galaþi, octombrie 2007Galaþi, octombrie 2007Galaþi, octombrie 2007

Ionescu Laura, clasa a XI-a, premiul III
Loghin Laura, clasa a V-a, menþiune
Tãtaru Rãzvan, clasa a V-a, menþiune
Condrea Cristian, clasa a V-a, menþiune
Tãnase Valentina, clasa a V-a, menþiune
Alexandrescu Bogdan, clasa a V-a, menþiune
Munteanu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Burga Alexandru, clasa a V-a, menþiune
Crivãþ Georgiana, clasa a V-a, menþiune
Chirana Daniel, clasa a VI-a, menþiune
Tarbã Nicolae, clasa a VI-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VI-a, menþiune
Savin Lucian, clasa a VI-a, menþiune
Opriºan ªtefan, clasa a VI-a, menþiune
Anghel Daniel, clasa a VI-a, menþiune
Radu Adrian, clasa a VI-a, menþiune
Hagiu Adela, clasa a IX-a, menþiune
Alban Andrei, clasa a XI-a, menþiune
Palade Andreea, clasa a XII-a, menþiune

Concursul „PConcursul „PConcursul „PConcursul „PConcursul „P. Moroºanu”,. Moroºanu”,. Moroºanu”,. Moroºanu”,. Moroºanu”,
Brãila, noiembrie 2007Brãila, noiembrie 2007Brãila, noiembrie 2007Brãila, noiembrie 2007Brãila, noiembrie 2007

Tarbã Nicolae, clasa a VI-a, Marele Premiu
Savin Lucian, clasa a VI-a, premiul III
Loghin Laura, clasa a V-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VI-a, menþiune

Concursul „Acad. R. Miron”,Concursul „Acad. R. Miron”,Concursul „Acad. R. Miron”,Concursul „Acad. R. Miron”,Concursul „Acad. R. Miron”,
VVVVVaslui, noiembrie 2007aslui, noiembrie 2007aslui, noiembrie 2007aslui, noiembrie 2007aslui, noiembrie 2007

Munteanu Mihai, clasa a IX-a, premiul I
Andrei Alexandru, clasa a XI-a, premiul II
Sonea Andromeda, clasa a VIII-a. premiul III
Alban Andrei, clasa a XI-a, premiul III
Ionescu Laura, clasa a XI-a, menþiune

Concursul „Gh. VConcursul „Gh. VConcursul „Gh. VConcursul „Gh. VConcursul „Gh. Vrãnceanu”,rãnceanu”,rãnceanu”,rãnceanu”,rãnceanu”,
Bacãu, decembrie 2007Bacãu, decembrie 2007Bacãu, decembrie 2007Bacãu, decembrie 2007Bacãu, decembrie 2007

Munteanu Mihai, clasa a IX-a, premiul II
Ionescu Laura, clasa a XI-a, menþiune

Concursul „Unirea”,Concursul „Unirea”,Concursul „Unirea”,Concursul „Unirea”,Concursul „Unirea”,
Focºani, ianuarie 2008Focºani, ianuarie 2008Focºani, ianuarie 2008Focºani, ianuarie 2008Focºani, ianuarie 2008

Munteanu Mihai, clasa a IX-a, premiul III
Alban Andrei, clasa a XI-a, premiul III
Arvinte Marius, clasa a X-a, menþ. specialã
Sonea Andromeda, clasa a VIII-a. menþiune
Puþaru Ionuþ, clasa a VIII-a. menþiune
Vasiliev Iulian, clasa a IX-a. menþiune
Franciuc Andrei, clasa a X-a, menþiune
Ionescu Laura, clasa a XI-a, menþiune
Andrei Alexandru, clasa a XI-a, menþiune

Concursul „Al. Myller”,Concursul „Al. Myller”,Concursul „Al. Myller”,Concursul „Al. Myller”,Concursul „Al. Myller”,
Iaºi, aprilie 2008Iaºi, aprilie 2008Iaºi, aprilie 2008Iaºi, aprilie 2008Iaºi, aprilie 2008

Andrei Alexandru, clasa a XI-a, premiul I
Ionescu Laura, clasa a XI-a, premiul II
Munteanu Mihai, clasa a IX-a, premiul III
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Concursul „Speranþe”,Concursul „Speranþe”,Concursul „Speranþe”,Concursul „Speranþe”,Concursul „Speranþe”,
Comãneºti, aprilie 2008Comãneºti, aprilie 2008Comãneºti, aprilie 2008Comãneºti, aprilie 2008Comãneºti, aprilie 2008

Alexandrescu Beatrice, clasa a V-a, premiul I
Chirana Daniel, clasa a VI-a, premiul I
Alban Andrei, clasa a XI-a, premiul I
Condrea Cristian, clasa a V-a, premiul II
Ionescu Laura, clasa a XI-a, premiul II
Tãtaru Rãzvan, clasa a V-a, premiul III
Tarbã Nicolae, clasa a VI-a, premiul III
Sonea Andromeda, clasa a VIII-a. premiul III
Andrei Alexandru, clasa a X-a, premiul III
Tãnase Valentina, clasa a V-a, menþiune
Munteanu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Nestor Alin, clasa a V-a, menþiune
Velicu Eugen, clasa a IX-a. menþiune

Concursul „D. Pompeiu”,Concursul „D. Pompeiu”,Concursul „D. Pompeiu”,Concursul „D. Pompeiu”,Concursul „D. Pompeiu”,
Botoºani, mai 2008Botoºani, mai 2008Botoºani, mai 2008Botoºani, mai 2008Botoºani, mai 2008

Chirana Daniel, clasa a VI-a, premiul I
Tarbã Nicolae, clasa a VI-a, premiul I
Munteanu Mihai, clasa a IX-a, premiul I
Alban Andrei, clasa a XI-a, premiul II
Condrea Cristian, clasa a V-a, menþiune
Munteanu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Crivãþ Georgiana, clasa a V-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VI-a, menþiune
Sonea Andromeda, clasa a VIII-a. menþiune

Concursul „A. Saligny”,Concursul „A. Saligny”,Concursul „A. Saligny”,Concursul „A. Saligny”,Concursul „A. Saligny”,
Focºani, mai 2008Focºani, mai 2008Focºani, mai 2008Focºani, mai 2008Focºani, mai 2008

Echipa – premiul I
Palade Andreea, clasa a XII-a
Ionescu Laura, clasa a XI-a
Andrei Alexandru, clasa a XI-a
Munteanu Mihai, clasa a IX-a
Echipa – menþiune
Chirilã Dan, clasa a XII-a
Alban Andrei, clasa a XI-a
Franciuc Andrei, clasa a X-a
Istrate Teodor, clasa a IX-a

Concursul „Euclid”,Concursul „Euclid”,Concursul „Euclid”,Concursul „Euclid”,Concursul „Euclid”,
Focºani, iunie 2008Focºani, iunie 2008Focºani, iunie 2008Focºani, iunie 2008Focºani, iunie 2008

Loghin Laura, clasa a V-a, premiul I
Savin Lucian, clasa a VI-a, premiul I
Alexandrescu Beatrice, clasa a V-a, premiul II
Chirana Daniel, clasa a VI-a, premiul II
Dincã Sorana, clasa a VI-a, premiul II
Condrea Cristian, clasa a V-a, premiul III
Tãtaru Rãzvan, clasa a V-a, menþiune
Munteanu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Burga Alexandru, clasa a V-a, menþiune
Cheºche Bogdan, clasa a V-a, menþiune
Tarbã Nicolae, clasa a VI-a, menþiune
Mãric Cãtãlin, clasa a VI-a, menþiune
Radu Adrian, clasa a VI-a, menþiune

Concursul „Gazetei Matematice”,Concursul „Gazetei Matematice”,Concursul „Gazetei Matematice”,Concursul „Gazetei Matematice”,Concursul „Gazetei Matematice”,
Piteºti, august 2008Piteºti, august 2008Piteºti, august 2008Piteºti, august 2008Piteºti, august 2008

Sonea Andromeda, clasa a VIII-a. premiul II

TTTTTabãra Naþionalã de Matematicã,abãra Naþionalã de Matematicã,abãra Naþionalã de Matematicã,abãra Naþionalã de Matematicã,abãra Naþionalã de Matematicã,
Muncel, august 2008Muncel, august 2008Muncel, august 2008Muncel, august 2008Muncel, august 2008

Condrea Cristian, clasa a V-a, premiul II
Andrei Alexandru, clasa a XI-a, premiul II
Arvinte Marius, clasa a X-a, premiul III
Alban Andrei, clasa a XI-a, menþiune
Echipa – premiul II
Arvinte Marius, clasa a X-a
Andrei Alexandru, clasa a XI-a
Alban Andrei, clasa a XI-a
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München,  1München,  1München,  1München,  1München,  11 Octombrie   18251 Octombrie   18251 Octombrie   18251 Octombrie   18251 Octombrie   1825

O zi mohorâtã de toamnã; norii grei se
adunaserã deasupra oraºului ca un vãl fumuriu,
iar vântul ºuiera turbat printre crengile copacilor,
fãcându-i sã intoneze la unison o mantrã sinistrã.

Dintre sutele de case de la periferia
oraºului, se distingea una, mai veche decât
toate, acoperitã cu iederã de sus pânã jos. Nu
mulþi ºtiau cã aceasta fusese locuinþa temutului
vrãjitor Hermes, care trãise acolo în secolul XIV.
Dupã moartea acestuia, pânã ºi casa începuse
sã se nãruie puþin câte puþin, devenind cu fiecare
an care trecea mai cenuºie ºi mai tristã. Acum
însã, ploaia pãrea sã-i aducã brusc pereþii la
viaþã, printre frunzele de iederã aproape uscate.

De la una din ferestre, se ivea o luminã
roºieticã, plãpândã, provenitã
de la lumânarea ce mai avea
puþin pânã sã se stingã.

Zenon, actualul
proprietar, un bãrbat brunet de
aproape 30 de ani, stãtea
aplecat peste biroul sãu,
încercând sã descifreze cumva
simbolurile dintr-o veche carte
de magie pe care o gãsise în
podul casei.

Nu îi pãsa de furtuna
care se dezlãnþuise afarã ºi nici
de fulgerele care brãzdau cerul
de la un capãt la altul. El nu
dorea decât sã ºtie ce
reprezentau acele simboluri
ciudate. Acestea, gândea el,
erau singura cheie cu care
putea pãtrunde în camera de
la subsol, pe care nu a putut
sã o deschidã niciodatã. Trãia
în aceastã casã de 10 ani, însã de la o vreme,
trecutul îndepãrtat al acesteia pãrea sã se
dezgroape singur. Indiciile de peste tot trãdau
prezenþa unei forþe imense care sãlãºluia acolo.

Zenon aflase absolut întâmplãtor despre
existenþa lui Hermes: Într-o zi, acum câþiva ani,
se afla la bibliotecã, citind o carte de istorie. La
capitolul despre Evul Mediu ºi despre Inchiziþie,
gãsise o listã de biografii ale unor practicanþi ai

magiei care fuseserã arºi pe rug. Dintre acestea,
datele în legãturã cu Hermes îi sãrirã în ochi.
Citind despre locuinþa lui, care era descrisã acolo
din belºug, la fel ca ºi obiectele pe care le
ascunsese în ea, îºi dãduse seama cã, de fapt,
era vorba despre aceeaºi casã în care locuia el
acum. Mai citise cã Hermes avea o încãpere
secretã în care invoca spirite ºi cã uºa acesteia
nu putuse fi deschisã niciodatã, deoarece era
protejatã de o serie de simboluri magice
mâzgãlite pe pereþi, de jur împrejurul ei. Pe
ultima paginã a cãrþii, erau srise cuvintele pe care
se presupune cã le rostise Hermes, înainte ca
rugul sã fie aprins: Mã voi întoarce!

De atunci, Zenon începuse sã manifeste
un interes aparte pentru ºtiinþa
megiei, hotãrât sã o studieze
cu sârguinþã, sã o foloseascã
numai în scopuri benefice ºi sã
trimitã la locul lor toate acele
prezenþe ciudate pe care le
simþea prin camere ºi pe
holuri, prezenþe care fãceau
aerul rece împrejur.

Firul gândurilor i se
frânse brusc atunci când
Aliester, discipolul sãu, intrã
deodatã în camerã. Abia
atunci observã cã lumânarea
se stinsese de mult, singura
luminã prezentã fiind aceea a
fulgerelor.

- Ce cauþi aici la ora
asta? E aproape miezul nopþii,
tu trebuia sã dormi.

Fãrã niciun cuvânt,
Aliester îi înmânã un glob

ciudat de cristal, în care pãrea sã se miºte în
spiralã niºte fum roºu.

- Unde ai gãsit asta? Întrebã Zenon, cu
o umbrã de neliniºte în glas.

- În camera aceea de la subsol, pe care
o gãsesc mereu deschisã.

- Deschisã?...
- Da, rãspunse Aliester, cu un zâmbet

ironic pe faþã. E deschisã mereu, face curent în
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toatã casa. N-o sã-þi vinã sã crezi ce dezordine
e acolo...

Înainte ca Zenon sã îl mai poatã întreba
ceva, Aliester o zbughi din încãpere, de parcã
ºi-ar fi amintit brusc de o întâlnire importantã.

“Trebuie sã fie vreo fatã”, rosti Zenon în
sinea sa. “La vârsta asta toþi au câte o domniþã
misterioasã cãreia îi scriu poezii în secret... “.
ªi gândind acestea, porni sã verifice dacã uºa
de la subsol era într-adevãr deschisã.

Gãsi o altã lumânare, o aprinse în liniºte
ºi începu sã coboare cu grijã scãrile de piatrã.
Holul era atât de întunecos, încât nu îºi putea
da seama dacã uºa «secretã» era sau nu
deschisã. Înainte însã de a observa ceva în
legãturã cu camera de la subsol, atenþia îi fu
atrasã de o luminã orbitoare, care provenea de
la fereastra din stânga sa.

Pentru o fracþiune de secundã, Zenon îl
vãzu pe Aliester afarã, încadrat de 7 fulgere
orbitoare, zâmbidu-i rãutãcios. Chipul acestuia
pãru apoi sã se topeascã, dispãrând undeva în
întunecimea norilor.

Zenon se afla din nou în birou. Ceasul
bãtea 12 noaptea. Adormise? Da, se pare cã
adormise ºi avusese un vis tare ciudat.
(Câteodatã, încercarea de a descifra simboluri
magice putea duce la epuizare completã.)

Bãrbatul închise cartea deasupra cãreia
adormise, hotãrât sã facã o pauzã în studierea
ei ºi sã o punã la loc în bibliotecã. Avea sã se
culce, pentru ca ziua urmãtoare sã îºi poatã
plãnui mai bine timpul. ªtia multe lucruri despre
magie, însã aceastã carte pãruse sã-i vinã de
hac, deoarece nu putea pricepe inscripþia de pe
amuleta descrisã acolo, amuletã pe care o
gãsise în propria casã, acum câþiva ani.

Însã, în momentul în care luã cartea de
pe birou, ceva cãzu cu o bufniturã scurtã.

Aplecându-se, gãsi pe jos ciudata sferã
de cristal, dovada realitãþii, în care vaporii de
culoare roºie se învârteau ameþitor. Pentru o
clipã, i se tãie rãsuflarea, iar inima pãru sã facã
o pauzã uriaºã, înainte de a începe sã galopeze
cu rapiditate. Chiar fusese un vis? Cert e cã se

trezise în birou, asta ºtia sigur. În «viziunea»
sa, Aliester venise la el cu globul acela straniu
cu puþin înainte de miezul nopþii ºi plecase dupã
6 sau 7 minute, când ceasul arãta deja 12 ºi 5
minute; or, el se trezise la 12 fix. Ce putea
însemna asta?!... Vreun soi de distorsiune
temporalã, un semn al destinului?

Zenon încercã sã clarifice situaþia cum
putu mai bine: se duse sã verifice dacã uºa de
la subsol era deschisã, dar o gãsi la fel de
inabordabilã ca întotdeauna. Dupã aceea îºi luã
un caiet ºi notã toate datele ciudatelor
întâmplãri din timpul nopþii, hotãrât sã le judece
mai bine în dimineaþa urmãtoare.

Încercã apoi sã doarmã, dar nu reuºi
sã închidã un ochi toatã noaptea.

Pe la 4 dimineaþa, se trezi definitiv, cu
gândul sã ia micul dejun, însã trecând pe lângã
camera ucenicului sãu, simþi miros de ars.

Uºa lui Aliester era puþin crãpatã, aºa
cã bãrbatul o împinse la perete. Curentul creat
de aceastã miºcare provocã un nor imens de
fum, iar când intrã acolo, Zenon rãmase ºocat:
În camera tânãrului ardeau încã zeci de
lumânãri de culoarea purpurei, draperiile erau
trase, covorul sfâºiat, iar în centrul camerei,
desenat cu cretã neagrã, se afla un cerc imens,
care conþinea o mulþime de litere, cifre, figuri
geometrice, simboluri astronomice ºi stele cu
5, 7 ºi 11 colþuri, transpuse una peste alta.
Rezultatul era absolut diabolic, iar sumedenia
aceea de linii aproape cã rãnea ochiul prin
iluziile optice pe care þi le provoca. Pãrea cã se
roteºte... ºi se rotea aspre infinit, se rotea aspre
necunoscut...

Zenon mai vãzuse acest cerc într-o
carte groasã de magie de tip «grimoire» ºi îºi
dãdu seama cã respectivul era unul dintre cele
mai puternice metode de invocaþie pentru
spirite.

Nu îºi putea însã imagina de ce ar
încerca Aliester aºa ceva. Lucrurile de dincolo
de lumea realã puteau fi periculoase...

Discipolul sãu fusese întotdeauna
ascultãtor, promiþându-i sã nu încalce regulile
impuse de el.
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Îl culesese de pe stradã de la vârsta de
10 ani, când nu era decât un orfan sãrac.
Trecuserã 8 ani de atunci. Zenon nu îl vãzuse
pe Aliester ca pe un discipol, ci ºi ca pe un fiu.
Îl iubise, îl întreþinuse ºi îl învãþase atâtea taine...
(Dar Zenon nici nu bãnuia cã Aliester ºtia mult
mai multe decât el în domeniul magiei, fiind un
descendent direct al lui Hermes...)

Într-un sfârºit, stinse lumânãrile ºi porni
în camera sa, pentru a-i cere ajutorul spiritului
sãu gardian. Nu putea folosi acelaºi cerc,
deoarece era o metodã foarte periculoasã, ci
începu cu binecunoscutele tehnici yoga, prin
care putea comunica pe plan mental cu spiritele,
fãrã ca acestora sã le fie permis în vreun fel
accesul la lumea realã.

Zenon se concentrã ºi în scurt timp,
printr-un tunel de luminã ce fãcea legãtura cu
celelalte lumi, recunoscu vocea îngerului sãu
pãzitor, care îi zise astfel: “Mândria îi face pe
oameni lacomi, iar lãcomia trebuie pedepsitã
aspru. Discipolul tãu s-a dezlipit de lângã tine,
în dorinþa de a guverna singur lumea cu ajutorul
casei în care stai, casa strãbunului sãu,
Hermes, fãrã însã a-ºi da seama de faptele sale
ticãloase. Hermes fusese, ca ºi tine, doritor sã
îºi înalþe sufletul, însã Aliester viseazã la bogãþii
ºi la statutul de stãpân suprem. Urmeazã
indiciile ºi salveazã lumea. Totul depinde de
tine. Nu trebuie decât sã poþi lua cele 7 spirite
de partea ta ºi vei deveni, cu bunã dreptate,
Maestru, deoarece numai cine înþelege
adevãrata esenþã a magiei se poate ridica la
acest statut privilegiat.”

Neºtiind exact cum sã interpreteze
vorbele spiritului, Zenon se gândi sã ia o pauzã,
pentru a clarifica toatã situaþia. Simþea cã
trebuie sã plece pentru o vreme de acasã,
deoarece era cumva captiv acolo, cu toate
fiinþele acelea nevãzute care fremãtau peste tot.

Într-una din zile, pe când cãuta un loc
liniºtit în naturã, în afara oraºului, fu ºocat sã
observe o construcþie ciudatã printre copaci.
Cãsuþa aceea ce era complet ruptã de lume:
nu exista niciun drum care sã ducã acolo, ci

trebuia sã treci de-a dreptul printre tufele imense
de mãrãcini ce o împrejmuiau. Ce ar fi putut
cãuta aceastã colibã pãrãsitã în mijlocul pãdurii?

Numai cã nu era pãrãsitã. Zenon vãzu
un fum roºu, dens, ridicându-se deasupra ei, nu
printr-un horn, ci emanând chiar din pereþi.
Ciudat... Ar fi putut sã fie vorba de un incendiu,
aºa cã se apropie cu precauþie, gata sã cheme
ajutoare. Însã pe mãsurã ce înainta, începea sã
simtã în nãri mirosul acela atât de cunoscut...
Mirosul de cearã, mirosul secolelor ºi al prafului
din clepsidre... Iar atunci observã ce scria pe
uºa cãsuþei: “Aliester”, cu o caligrafie frumoasã,
în stil gotic.

Zenon era stupefiat. Era într-adevãr
vorba despre discipolul sãu? Mirosul era acelaºi
cu cel pe care îl simþese în camera lui Aliester,
în dimineaþa în care acesta dispãruse.

Acum se afla în faþa uºii de lemn. Nu
trebuia decât sã o deschidã. ªi fumul roºu era
peste tot...

Într-un final, apãsã pe clanþã, trântind uºa
la perete. Camera ce i se arãta în faþã nu avea
nimic deosebit. Era o camerã normalã, ca toate
celelalte. Mult prea normalã ca sã fie adevãrat:
lângã unul din pereþi stãteau cuminþi o masã ºi
douã scaune tapiþate, iar puþin mai încolo era
un pat frumos aranjat, cu o cuverturã albastrã,
înfloratã. Totuºi, de unde venea fumul?

Cercetând toatã încãperea, Zenon
observã cât de ciudatã era podeaua, deoarece
noriºorii de fum pãreau a se ridica direct din
covor. Bãrbatul îl dãdu pe acesta la o parte,
lãsând sã se vadã o trapã sinistrã dedesupt.

Mare îi fu mirarea când o deschise: sub
cãsuþa aceea pricãjitã, chiar în mãruntaiele
pãmântului, se afla o salã imensã, cu pereþi
întunecaþi ºi desene groteºti peste tot. Fumul
pe care îl observase mai devreme provenea de
la sutele de lumânãri, care erau aranjate în aºa
fel încât sã formeze simboluri gigantice, cu
contur înflãcãrat. Exact în centrul acelei încãperi
ciudate, se afla un jilþ impunãtor, încãrcat cu
cranii încornorate de-a lungul spãtarului. Lângã
acesta, era un cazan imens, care fumega.

Se sperie de-a binelea când îl recunoscu
pe Aliester în figura întunecatã ce ºedea pe acel
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tron al iadului. Nu îi venea sã creadã. Copilul pe
care îl iubise ca pe un fiu se uita acum la el cu o
privire plinã de urã, care îi schimonosise
trãsãturile odinioarã atât de blânde.

În jurul sãu dansau ºapte siluete
strãvezii, cu ochi roºii, strãlucitori. ªase dintre
spirite semãnau cu niºte animale: Ipos,
reprezentat de un leu, Ayperos, un vultur,
Naberus, un corb, Fenrir, un lup, Hedammu, un
ºarpe ºi Theli, un dragon, însã cel de-al ºaptelea
spirit avea formã umanã ºi pãrea cel mai
puternic dintre toate. Avea figura unui bãtrân

vrãjitor ºi ºedea la dreapta tronului lui Aliester,
pe post de sfãtuitor.

Zenon îºi dãdu seama cã acela era
Hermes. Purta la gât un cristal albastru, care
era simbolul supunerii pentru un spirit. Aliester
deþinea puternica amuletã, cu care putea
controla totul. Simbolurile încrustate în
medalionul de lemn pe care acesta îl purta la
gât reprezentau puterea supremã.

Auzi vocea furioasã a tânãrului
poruncind ceva într-o limbã necunoscutã de el
hidoaselor animale de fum ºi deodatã se simþi
luat pe sus de acestea ºi trântit în cazanul ce
clocotea zgomotos în centrul sãlii.

Contrar temerilor sale, nu arse de viu.
Cazanul se comportã ca un fel de portal ºi pânã

sã se dezmeticeascã, se trezi închis într-o sferã
de cristal, înconjurat de fum roºu ce se rotea
în spiralã. Dupã câteva momente, începu sã
audã o voce, care se desluºea din ce în ce
mai clar. Era vocea lui Aliester.

Nu îºi dãduse seama unde se afla,
pânã când o mânã imensã nu îl ridicã de la
pãmânt, cu tot cu locul în care se afla. Prin
peretele curbat de cristal, putea vedea un ochi
uriaº, holbându-se la el.

Zenon realizã cã se micºorase
îngrozitor ºi încã nu îºi dãdea seama unde se
aflã.

- Nu existã “camera de la subsol”, îi
ºopti Aliester, prin sticlã, cu un rânjet sadic. Nu
existã decât tunelul care face legãtura dintre
casa ta ºi templul meu subteran.

- De ce îmi spui toate astea acum? Urlã
Zenon, cu sufletul sfâºiat.

- Mã gândeam sã-þi satisfac aceastã
curiozitate înainte de moarte... Oricum nu mai
ai nimic de pierdut acum, cãci vei asista la
încoronarea mea.

- Acum vrei sã mã omori?!... Pe mine,
care þi-am fost tatã tot acest timp? Cum de nu
mi-am dat seama mai devreme de caracterul
tãu infect ºi zâmbetele afiºate cu ipocrizie?

- O, dar nu a spus nimeni cã nu-þi voi
da de ales. Poþi sã mori ca un erou, sau poþi sã
mori ca un laº. Vreau, bãtrâne mentor, sã îþi
cer ajutorul. Vreau sã pronunþi inscripþia de pe
amuleta mea. Acele cuvinte magice, rostite la
rezonanþa potrivitã, pot subjuga toatã lumea
unui singur stãpân. Toþi cei care au încercat sã
o pronunþe ºi-au pierdut viaþa, fiind uciºi de
vibraþiile propriilor voci. De aceea am nevoie
ca tu sã o pronunþi pentru mine. Dupã cum vezi,
eºti închis ermetic într-un glob de cristal. Dacã
faci asta pentru mine, îþi voi face cunoscut
numele tuturor generaþiilor ce au sã se perinde
pe acest pãmânt sub stãpânirea mea. Iar de
nu, vei suferi o moarte cumplitã.

Zenon încropi în fugã un plan.
- Dacã într-adevãr vrei sã pronunþ acele

cuvinte, trebuie ca mai întâi sã mi le spui.
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Descriere proiect: ATELIER DE SCRIERE
Microroman cu subiect fantastic, proiect propus de prof. Daniela Plãiaºu

IRINA CHIRIÞÃIRINA CHIRIÞÃIRINA CHIRIÞÃIRINA CHIRIÞÃIRINA CHIRIÞÃ
clasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a Eclasa a XI-a E

- Þi-am zis cã eu nu pot risca sã le
pronunþ. Ele nu sunt scrise decât pe amuleta
mea.

- Împrumutã-mi-o un moment, altfel nu
voi putea sã te ajut.

De îndatã ce amuleta fu micºoratã ºi
teleportatã în globul de cristal, Zenon se simþi
mai puternic. Îl pãcãlise pe tânãrul rãzvrãtit! Nu
ºtia ce însemnau cuvintele scrijelite acolo, ºtia
sigur cã, citite invers, orice cuvinte magice
provocau o reacþie inversã.

Zenon strigã furios: “LEPACA
KLIFFOTH! LEPACA KLIFFOTH! GÆGHN MIS!”,
exact inversul inscripþiei de pe amuletã.

În acel moment, sfera strãvezie se fãcu
þãndãri, lãsând fumul sã zboare, iar cristalul
supunerii ce se afla la gâtul lui Hermes se
transformã în nisip. Zenon se trezi din nou în
mãrime naturalã, cu puternica amuletã în mânã,
faþã în faþã cu Aliester, care îl privea înfricoºat.

Înainte sã îi adreseze acestuia vreun
cuvânt, rosti urmãtoarea mantrã a eliberãrii
pentru cele 7 spirite:

- Ipos, te poþi întoarce în regatul tãu!
ªi leul se fãcu nevãzut, jurând sã îl ajute la
nevoie.

- Ayperos, te poþi întoarce spre a
conduce întinderea cerurilor!
ªi vulturul fantomatic se înãlþã spre cer,
lãsându-i lui Zenon o panã magicã.

- Naberus, poþi cãlãuzi în continuare
sufletele rãtãcite prin lume!
ªi corbul uºor ca vântul se pierdu în depãrtare,
nu înainte de a-i dãrui eliberatorului sãu o carte
magicã a lumii de dincolo, a cãrui reprezentant
era.

- Fenrir, te poþi întoarce în Asgard!
La rândul sãu, plecã ºi lupul, cu promisiunea
cã îi va dezvãlui la nevoie orice limbã vorbitã
pe pãmânt cu mult timp în urmã.

- Hedammu, te poþi strecura din nou în
adâncurile pãmântului!
ªi ºarpele se îndepãrtã târându-se, înzestrându-
l pe Zenon cu nemãsuratã înþelepciune ºi
cunoaºtere.

- Theli, poþi exista mai departe în
eternitate, paralel cu Universul nostru trecãtor.
Dragonul îºi luã zborul, înzestrându-l cu talentul
de a-ºi controla propriul destin.

- Hermes, de acum înainte tu te poþi
odihni în pace!

- Nu, rãspunse acesta din urmã. Nu mã
voi odihni pânã ce nu voi ºti cã urmaºul meu
este pedepsit, deoarece a uitat de legile pure
ale adevãratei magii. Eu îþi voi rãmâne supus ºi
te voi apãra cu orice preþ în faþa lui Aliester. ªi
iatã, nu pot decât sã îþi dãruiesc puterile mele
de vrãjitor, care într-un trecut îndepãrtat mi-au
adus moartea pe nedrept.

Spunând acestea, îl împinse pe Aliester
în cazan, pentru a suporta viaþa pe care o merita.
Portalul îl trimise în secolul XIV, în ziua exact
urmãtoare a morþii lui Hermes pe rug. Vãzându-
l pe acesta apãrând din senin, inchizitorii îl
considerarã cu teamã o reîntoarcere a
puternicului mag, or o fiinþã care putea reînvia
sau se putea metamorfoza era consideratã pur
diavol.

Dupã 10 aniDupã 10 aniDupã 10 aniDupã 10 aniDupã 10 ani

Aliester pãtimeºte în continuare pentru
neascultarea ºi rãzvrãtirea lui, închis într-o
mãnãstire, iar spiritul lui Hermes a reuºit în
sfârºit sã îºi gãseascã liniºtea. Cât despre
Zenon, trãieºte ºi acum în casa lui cea veche,
continuându-ºi studiile magice cu ajutorul celor
7 fiinþe nepãmântene care îl slujesc de bunãvoie,
fiind cunoscut în oraº drept “vraciul cabalist”.
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Scena IScena IScena IScena IScena I
Soarele apune, cerul e în nuanþe de roºu

aprins. Pe terenul de tenis Clotilda ºi prietena
ei, Bibi, încã îºi mai servesc mingi cu miºcãri
leneºe. La o depãrtare considerabilã de teren
se observã lumini ce vin dintr-un local de noapte
cunoscut sub numele de “Le Mystere”. Pe lângã
local se gãsesc numai tei masivi. Clotilda loveºte
ultima datã mingea, care ajunge la capãtul
terenului.

BibiBibiBibiBibiBibi  (urmãrind mingea cu privirea) : Ai fi putut
fi o adevãratã jucãtoare de tenis.
Clotilda nu este atentã, priveºte leneºã spre
local.
BibiBibiBibiBibiBibi: Toþi te laudã, chiar ºi Paul..
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda     (tresare uºor se îndreaptã spre Bibi):
Paul?!... e prea mediocru. (respirã adânc ºi
surâde).
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda: Deja simt mireasma florilor de tei...
(priveºte cerul, îºi aranjeazã alene pãrul ºi
ºopteºte ca pentru ea). ªi atunci tot tei erau..
Bibi  Bibi  Bibi  Bibi  Bibi  (se uitã întrebãtoare la ea ridicând
sprâncenele): Ce tei?! ªtiai cã i se zice “Le
Mystere”? la local mã refer. Am auzit cã nu

Vârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi Clotilda

DESCRIERE PROIECT:
Pornind de la poezia lui Leonid DimovLeonid DimovLeonid DimovLeonid DimovLeonid Dimov - Vârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi Clotilda - ºi având ca
model un text din manual, elevilor li s-a cerut sã creeze un scenariu de film.

oricine poate intra. Noi ne gândeam sã mergem
în clubul din oraº.
Clotilda  Clotilda  Clotilda  Clotilda  Clotilda  (luându-ºi racheta):  Eu nu merg cu
voi. Mi-e dor de mister. (râde zgomotos)
Pornesc agale spre hotel. Pe tot parcursul
drumului Clotilda pare melancolicã ºi priveºte
bãncile din parc cu o teamã exageratã. Se
apropie de Bibi ºi îi ºopteºte.
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda: Bibi... tu te-ai visat singurã în parc?
Bibi  Bibi  Bibi  Bibi  Bibi  (râde, sunetele rãsunã ca un ecou): Nu
Clotilda. Nu fi absurdã, eu nu visez aproape
niciodatã.
Scena IIScena IIScena IIScena IIScena II

Trec de parcul pustiu ºi întunecat, iar în
scurt timp ajung la hotel. Clotilda se opreºte la
etajul cinci ºi merge agale spre camera 296.
Cum pãtrunde în odaia luxoasã observãm patul
acoperit de mãtãsuri ºi mobilã cu aspect vetust
dar extrem de valoroasã. Clotilda se repede la
oglinda cu ramã auritã. Se priveºte atentã. Îºi
atinge pãrul, chipul, gâtul. Toate au rãmas la
fel ca acum ºapte ani. Acelaºi pãr negru cu
ºuviþele cârlionþate ce-i cad grele pe umerii goi,
aceeaºi piele albã, acelaºi gât lung ºi mlãdios.
E aceeaºi. Se ridicã de pe scãunaºul tapiþat ºi
se duce la fereastrã.
Cloti ldaCloti ldaCloti ldaCloti ldaCloti lda:  Oare s-a schimbat? Oare l-au
înlocuit? Sunt doar ºapte ani. ªapte ani în care
am dormit, ºapte ani... ºapte vise.

Se trezeºte repede din reveria sa cãci
ceasul aratã ora 23:00. Îºi pune o rochie bleu
de satin în valuri unduitoare, cu miºcãri uºor
lascive, când bate cineva la uºã. Se grãbeºte
sã rãspundã. În pragul uºii Paul.
PaulPaulPaulPaulPaul: Eºti fermecãtoare Clotilda..

Clotilda apucã braþul lui Paul ºi coboarã
amândoi. La parter se adunaserã deja alþi
prieteni ai lui Bibi, necunoscuþi de Clotilda. În
holul de aºteptare se aude o melodie lentã,
nostalgicã, cântatã la vioarã. Clotilda
traverseazã grãbitã holul spre ieºire. Apucã
drumul prin parc. Imaginea e un pic sinistrã,
copacii îºi unduiesc scârþâind crengile, vântul
îi sulfã pãrul de pe umeri. Lumina e palã.
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda (din ce in ce mai veselã): Teii... le simt
mireasma. Mai e puþin.

primul  scenariuprimul  scenariuprimul  scenariuprimul  scenariuprimul  scenariu
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Grãbeºte pasul ºi în curând ajunge la
“Le mystere”. Clãdirea pare modestã, nici urmã
de oameni, un felinar lumineazã intrarea.
Scena IIIScena IIIScena IIIScena IIIScena III

Clotilda  trage aer în piept ºi apasã cu
putere pe clanþã. Uºa se deschide, înãuntru sunt
în jur de 15 oameni. La o masã o bãtrânã se
uitã lung la ceas neclintitã. Doar câteva lumânãri
lumineazã chipurile oamenilor. Într-un colþ un
tânãr în sacou cu pãr ciufulit de culoare
castenie,cu faþa lividã,fumeazã leneº.Ceilalþi
discutã aprins. În mijlocul lor, singurul pe care
Clotilda nu l-a observat, este tânãrul ce cântã
la vioarã. E înalt, destul de slab,cu ochi
imenºi,ovali de un albastru uluitor.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (trecând pe lângã
el,rãmane surprinsã):  Dar
omul ãsta parcã ar fi albastru!
Înainteazã printre mesele
nichelate pânã ajunge la
barman.
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda:  Îl caut pe domnul
David, unde este?
Barmanul Barmanul Barmanul Barmanul Barmanul (privind-o suspicios
ºi ºtergând nici pahare): De
unde ºtii de dl David?.. (se
apropie de ea). Cine eºti tu
don’ºoarã?
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (rãmâne calmã):  Îl
caut pe dl David, mã aºteaptã
de ºapte ani aici.
Barmanul Barmanul Barmanul Barmanul Barmanul (rãmâne uluit ºi se
grãbeºte sã ajungã la
Clotilda): Trebuia sã-mi spui
de prima datã. Este în camera
din spate, urmeazã-mã.
Trec printr-un hol îngust,
muzica se aude pânã aici. La
capãtul holului se opresc, nicio uºã.
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda:  Unde e dl David? Nu e nicio uºã.
Barmanul Barmanul Barmanul Barmanul Barmanul (privind-o surâzând):  Ai nevoie de
vise ca sã ajungi la el. Primul an, primul vis...
adu-þi aminte.
Clotilda     îl priveºte adânc pe barman, îºi
frãmântã mâinile, îºi descoperã tâmpla albã.
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda(gesticulând):  Gata! ªtiu.Am visat holul
acesta..ºtiu doar cã muzica a deschis uºa...
muzica... Deodatã acordurile de vioarã se
intensificã ºi rãsunã puternic pentru o clipitã ºi
o uºã masivã de lemn le apare în faþã.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (se sperie ºi se dã un pic înapoi):
Imposibil..

Barmanul deschide repede uºa. Pãtrund
înãuntru.

Scena IVScena IVScena IVScena IVScena IV
Odaia cuprinde numai o masã de lemn

la care dl David fumeazã. E un bãtrânel cu pãr
cãrunt, îmbrãcat într-un costum gri, cu ochi miopi
ºi negri.
D-l DavidD-l DavidD-l DavidD-l DavidD-l David: Clotilda ai rãmas neschimbatã (o
îmbrãþiºeazã). Vino stai aici (o ajutã sã se aºeze
pe scaun). O sã trec direct la subiect. Situaþia
se agraveazã dragã Clotilda, mi-e teamã sã nu
ne descopere lumea.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (privindu-l inmãrmuritã): Care lume?
D-l DavidD-l DavidD-l DavidD-l DavidD-l David: Oamenii ignoranþi, oamenii de rând.
Ei nu vor înþelege. Cum sã le explic cã Vârcolacul
are culoarea albãstrie? Albãstriul reveriei... cãci
e venit de dincolo…
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (pare cã nu înþelege):  Vârcolac? Am

vãzut un tânãr straniu..
Dl David Dl David Dl David Dl David Dl David (chicotind):  Nu e vârcolac,
acum. Nu faþã de noi. Însã faþã de
oamenii care nu sunt ca noi, poate
fi. El e Orfeu din ultimul tãu vis...
Dar la asta, ajungem mai târziu.
Acum Clotilda... spune-mi cel de-
al doilea vis.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (încercând sã-ºi aducã
aminte):  E... ceva vag... e ca un
tablou, un tablou ascuns. Pe
pânzã, e doar o poartã... o mare
poartã.
Dl  David Dl  David Dl  David Dl  David Dl  David (uitându-se
împrejur): …un tablou... cu o
poartã... (se ridicã brusc).
Sigur cã da, e tabloul din
salon, aproape nimeni nu-l
observã. Vino cu mine
Clotilda.
Clot i ldaClot i ldaClot i ldaClot i ldaClot i lda (se ridicã
confuzã):  Dl David, dar la

c e va folosi poarta?
Dl DavidDl DavidDl DavidDl DavidDl David:  E poarta spre lumea noastrã, spre
dimensiunea noastrã. ªtiu cã e greu de înþeles
Clotilda, dar noi avem nevoie de acea poartã.
Ai vãzut bãtrâna ce se uitã la ceas?
ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda:  Da..
D-l DavidD-l DavidD-l DavidD-l DavidD-l David: Aºteaptã sã treacã dincolo... la familia
ei. Acum ºapte ani, când noi am descoperit
aceastã nouã dimensiune, erai cu noi Clotilda.
O parte din visele tale, noi le-am folosit atunci.
Îþi aduci aminte de tei? ªi de pictor? Tabloul pictat
atunci a devenit o mare capodoperã, o mare
creaþie.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (lãcrimând): Dar apoi a dispãrut..
Dl David Dl David Dl David Dl David Dl David (o mângâie pe cap): E destinul
Clotilda... destinul.
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OANA BOGZARUOANA BOGZARUOANA BOGZARUOANA BOGZARUOANA BOGZARU
clasa a IX-a Fclasa a IX-a Fclasa a IX-a Fclasa a IX-a Fclasa a IX-a F

Scena IScena IScena IScena IScena I
Terenul de tenis din spatele parcului.

Amurg. Luminã difuzã din spatele pomilor.
 Marea jucãtoare de tenis, Clotilda,

desfãºoarã unul din antrenamentele sale dure.
Prin geamul fumuriu, în care ea se oglindeºte,
se zãresc statuete ºi medalii, trofee pe care îi e
scris numele cu litere aurite.

În sfârºit, copiii de mingi strâng
accesoriile ºi se pregãtesc sã plece.

Camera pe un bãiat de 15 ani, care se
apropie de jucãtoare. Clotilda îºi ºterge fruntea
cu o lavetã.

Bãiatu l :Bãiatu l :Bãiatu l :Bãiatu l :Bãiatu l : E târziu! Nu vã sãturaþi
niciodatã de munca asta istovitoare! (spuse cu
o uºoarã admiraþie dupã care suspinã greu)

 Clotilda:Clotilda:Clotilda:Clotilda:Clotilda: Orice muncã e grea! Dar asta
nu e muncã, e sport…ºi îmi place ceea ce
fac…(uºor nehotãrâtã)

Bãiatul:Bãiatul:Bãiatul:Bãiatul:Bãiatul: Mereu?
Clotilda:Clotilda:Clotilda:Clotilda:Clotilda: Da…(zise cu o tristeþe în ochi)

Bãiatul pleacã, fãrã s-o înþeleagã ºi
Clotilda îºi bagã racheta în pânza portocalie,
luându-ºi în spate rucsacul.

Scena IIScena IIScena IIScena IIScena II
Aleea din faþa barului. Apoi barul.

Clotilda se îndreaptã cu paºi mari spre localul
din apropierea terenului. Este îmbrãcatã în alb,
ca de obicei, costumul sãu  de trening apare ca
o lumina fosforescentã. La terasã, prim plan pe
un personaj plinuþ, chel, care sare în
întâmpinarea Clotildei.

Chelnerul Chelnerul Chelnerul Chelnerul Chelnerul (uºor ironic ºi curtenitor):::::
Seara bunã, domniºoarã.

Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (sfârºitã)::::: Bunã, aº dori un
cocktail ca de obicei.

Chelnerul:Chelnerul:Chelnerul:Chelnerul:Chelnerul: Mi se pare cã sunteþi mai
obositã ca niciodatã! Uitaþi (îndreptându-se spre
masã din colþ, nichelatã ºi luciosã) luaþi un loc
aici! ªtiu cã vã place sã admiraþi apusul
oglindindu-se în lac…

Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (care între timp se aºeazã pe
scaun privind spre vest): Ce atent sunteþi! Vã
mulþumesc. Astãzi numai eu ºtiu cât am
muncit…

Scena VScena VScena VScena VScena V
Pornesc amândoi spre salon. E mai

întuneric decât data trecutã. Tânãrul încã mai
cânta la vioarã.
Dl David Dl David Dl David Dl David Dl David (uitându-se la bãtrânã):  E timpul...

Bãtrâna îl priveºte surâzând cu lacrimi
în ochi. Se ridicã anevoios de pe scaun. Muzica
se opreºte, toþi oamenii se ridicã ºi privesc spre
tabloul abia luminat în rama argintie. Bãtrâna
se grãbeºte sã ajungã la el, îl atinge plângând
ºi dispare în vopselele impregnate în pânzã. Toþi
pãºesc hipnotizaþi spre tablou.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (înspãimântatã):  Dle David, ce se
întâmplã?
Dl David Dl David Dl David Dl David Dl David (devine tot mai alb, mai puþin palpabil):
Ne-ai ajutat destul Clotilda. Vei veni ºi tu alãturi
de noi, când tot acest sens al vieþii tale se va
risipi ºi îþi vei dori o transcendere. El (arãta spre
tânãrul violonist) e acel Orfeu din visul tãu. Dar
trebuie sã rãmâi în “Le Mystere” Clotilda, cãci a

fost zãrit de oameni, de oamenii ce nu pot
inþelege ºi astfel va deveni vârcolac.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (zâmbeºte cu tristeþe):   Am înþeles d-
le David.

Clotilda se aºeazã la masã ºi tânãrul
vârcolac lângã ea. Închide ochii ºi întinde mâna
subþire peste masã, iar el îºi cuibãreºte mâna
în palma ei. Continuã sã se audã acorduri line
de vioarã. Salonul rãmâne gol.
Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (oftând): Mãi, poate mã voi trezi sau
voi aluneca ºi eu în tablou. D-l David a plecat în
lumea lui, fiecare în lumea ce-i e destinatã.
Numai eu cu tine. Eºti o parte din visul meu, un
Orfeu ce-mi va cânta pe veci.
Scena VIScena VIScena VIScena VIScena VI

Imagine în prim plan cu cei doi care se
privesc adânc. La intrare, felinarul s-a stins. Bibi
rãtãceºte prin parcul întunecat strigând-o pe
Clotilda. Nu rãspunde nimeni.

Vârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi ClotildaVârcolacul ºi Clotilda
scenariul al doileascenariul al doileascenariul al doileascenariul al doileascenariul al doilea

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 Chelnerul între timp pleacã, dar în clipa
urmãtoare soseºte cu bãutura. Clotilda
mulþumeºte din cap, iar chelnerul zâmbeºte
politicos.

Luminã difuzã, atmosferã sumbrã, vânt
uºor prin pletele fetei. Clotilda soarbe încet din
pahar ºi îºi îneacã privirea în asfinþitul de
purpurã.

O umbrã apare pe scaunul din faþã ei.
Clotilda se trezeºte din visare ºi tresare puþin.
Umbra se apropie din ce în ce mai mult.
Speriatã, dar indiferentã, întoarce privirea ºi
întreabã în vãzduh.

Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (neliniºtitã, dar calmã în acelaºi
timp): Cine eºti? De ce mã urmãreºti mereu?
Ce vrei de la mine?

Umbra albãstruie prinde uºor formã. O
formã ciudatã cu trei creste inegale. Nu-i
rãspunde Clotildei, care parcã nici nu se aºtepta
la vreo replicã din partea apariþiei fantomatice
ºi totuºi atât de familiarã. Deodatã, în faþa ei
apare un vârcolac timid, cu
gesturi suave, care se
întoarce lent ºi priveºte
apusul ce se reflectã în
lacul sângeriu. Gesturile
sale o înduioºeazã pe
masiva jucãtoare, care în
acelaºi timp îi provoacã
teamã inexplicabilã. Ea îl
priveºte uimitã, când
vârcolacul se întoarse ºi ea
îºi mutã privirea.

VârcolaculVârcolaculVârcolaculVârcolaculVârcolacul: Ar fi
bine sã pot trãi în lumea
asta, fãrã sã-mi fie fricã de
ce  vor zice oamenii… dar
nu se poate,  pentru cã cei
care nu sunt asemenea
mulþimii sunt respinºi fãrã
milã, mai rãu, hãituiþi!

Clotilda gândea la fel ºi nu-ºi putea
explica cum un vârcolac,  poate apãrea oriunde,
mai ales într-o cafenea aglomeratã. Se uitã în
jur, dar pãrea cã nimeni nu-l observã. Gândeºte
cã ea este nebunã. Dar fãrã sã vrea se implicã
în discuþia vârcolacului. (prim-plan pe ea)

ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda: Ce vrei sã spui? Nimeni nu te
vede, de ce te vãd doar eu?

VârcolacuVârcolacuVârcolacuVârcolacuVârcolacul (priveºte trist ºi în acelaºi
timp revoltat, la dansatoarele ce apãruserã de
nicãieri, miºcându-se pe o muzicã lentã ºi
tristã):  Mã vãd doar cei ce înþeleg, ce simt la

fel ca mine… spune-mi… cum e sã trãieºti într-
o colivie de aur? Nimeni nu te vede pe tine însãþi,
ci pe aceea ce vor ei sã o vadã! De ce îþi iroseºti
viaþã, jucând un rol, când tu de fapt nu eºti
actriþã?

Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda Clotilda (enervatã): Viaþa e grea dacã
vrei sã fii tu însuþi! Nu e bine sã te ascunzi sub o
mascã, dar dacã pasãrea ar ieºi din colivie, ar fi
devoratã de duºmanii sãi naturali… Mi-e fricã…
cum sã pot rupe lanþul coliviei? (se uitã miratã
ºi înfricoºatã la bestia calmã din faþã ei. Nu-i
vine a crede ce l-a întrebat.)

VârcolaculVârcolaculVârcolaculVârcolaculVârcolacul: E normal sã ai teamã! Dar
încercarea moarte n-are ºi pe deasupra… îþi par
ciudat ºtiu, dar… toþi avem câte un regret în
viaþã; sunt sigur cã ºi tu ai. Încearcã  sã-l repari!

Apoi privirea celor doi se întâlneºte, dar
Clotilda se uitã spre lacul violet ºi dintr-un gest
involuntar întinde mâna pe masã. Profitând de
moment vârcolacul îºi cuibãreºte laba pufoasã
în mâna femeii, care admira ambarcaþiunile ce

strãluceau pe luciul apei.
Cei doi rãmân sã asculte

muzica ce acum vine din
codrul întunecat. O orchestrã
sinistrã, dar melodioasã o
adoarme pe Clotilda.

Dupã un timp chelnerul
vine spre ea.

ChelnerulChelnerulChelnerulChelnerulChelnerul: Domniºoarã
Clotilda, treziþi-vã!

Clotilda îºi imagineazã cã
totul a fost un vis dar pãrea atât
de real…

Clot i ldaClot i ldaClot i ldaClot i ldaClot i lda: Mã scuzaþi!
Sunt aºa obositã, mai bine
plec acasã.

ChelnerulChelnerulChelnerulChelnerulChelnerul: Nu e nicio
problemã, trimit pe cineva cu
dumneavoastrã?

ClotildaClotildaClotildaClotildaClotilda: Nu e nevoie vã
mulþumesc. (Pleacã din local cu planuri mari, ºi
cu o faþã zâmbitoare)

Trei luni mai târziu, un titlu în presã:
“Marea jucãtoare de tenis Clotilda, renunþã la
cariera sa, deoarece susþine cã nu mai vrea sã
trãiascã într-o colivie de aur ºi cã tenisul este
marele sãu regret…”

Chelnerul ia ziarul ºi zâmbeºte,
spunându-ºi în gând: ”ªtiam eu cã mã va
asculta!”
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Cu ocazia Zilei
Internaþionale a
Copiilor,  elevii clasei
a V-a, la îndemnul
dirigintei ºi împãrþind
pe câteva ore de
dirigenþie bune toate
problemele pe care
le presupune un
astfel de eveniment,

au organizat concursul “TTTTTradiþionaliºti ºiradiþionaliºti ºiradiþionaliºti ºiradiþionaliºti ºiradiþionaliºti ºi
moderniºtimoderniºtimoderniºtimoderniºtimoderniºti”, în cadrul cãruia s-au întrecut într-
ale...  mâncãrii.

Micuþii uniriºti, dornici de a câºtiga
concursul, s-au împãrþit, dupã gusturile culinare,
dar ºi dupã... logisticã în Tradiþionaliºti,

respectiv Moderniºti.
ªi s-au pregãtit ei
aºa, timp de vreo
câteva sãptãmâni,
care de care mai
fãlos: pe de o parte,
Tradiþionaliºtii, in
special pentru proba
de gust,  Moderniºtii

in special la design, iar  “creierele”, care erau
testate si la temuta proba a ingredientelor, s-
au documentat ºi la greu au memorat. În
dimineaþa zilei de 2 iunie toþi copiii erau
emoþionaþi. Cumpãrãturile erau fãcute ºi totul
putea sã înceapã. La ora 10 eram toþi în sala
de festivitãþi ºi începeam sã aranjãm. Grupele
erau douã  la numãr. Moderniºtii dichisiþi ºi

aranjaþi se
confruntau cu tradiþia
strãveche de la þarã.
Mesele erau puse
faþã în faþã, la
distanþã foarte mare
pentru a se evita
i n c i d e n t e l e
neplãcute cu brânzã,
gogoºi ºi ciocolatã.

ªerveþele, lumânãri, pietricele, toate erau
aºezate la milimetru la masa modern aranjatã.
Oamenii din sec XX aveau masa alcãtuitã din:
peºte pe plitã, mãmãligã tãiatã cu aþa, un fund
plin de roºii ºi caº proaspãt de vacã, þelinã ºi
verdeþuri, sute de sarmale fãcute toatã
noaptea,cu carne de porc afumatã, vin ºi mult,
mult cozonac cu nucã, pe când la masa adversã

Rãzboiul gastronomicRãzboiul gastronomicRãzboiul gastronomicRãzboiul gastronomicRãzboiul gastronomic

Mãdãlina Dobre, Patricia Dumitrache,Mãdãlina Dobre, Patricia Dumitrache,Mãdãlina Dobre, Patricia Dumitrache,Mãdãlina Dobre, Patricia Dumitrache,Mãdãlina Dobre, Patricia Dumitrache,
Diana Mazilu, Beatrice-Maria AlexandrescuDiana Mazilu, Beatrice-Maria AlexandrescuDiana Mazilu, Beatrice-Maria AlexandrescuDiana Mazilu, Beatrice-Maria AlexandrescuDiana Mazilu, Beatrice-Maria Alexandrescu

bunãtãþile erau aranjate de la A la Z, fiecare
având un loc pe masa încãrcatã. Juriul trebuia
sã soseascã, ºi toatã lumea era stresatã.
Acesta era alcãtuit din doamna secretarã
Luciana Dincã ºi Ioana Alexandru (X E),Teodor
Bratu (X E) si Mãdãlin Dincã (XII D).

Acum sala de festivitãþi era plinã. Toti
participanþii  erau în
dreptul echipei cãreia
îi corespundeau.
Juriul a început sã
deguste mâncãrurile
absolut delicioase ale
sec. XXI începând cu
delicioºii hamburgãri,
pânã la clãtitele
umplute cu cremã de ciocolatã ºi cu topping
de caramel. La masa vecinã totul s-a  terminat
odatã cu gogoºile calde, preparate pe plita
sobei... iarna

În echipa modernã totul se desfãºura
modern: fântâna de ciocolatã curgea lin ºi te
îndemna la orice vroiai sã mãnânci: tortul de
ciocolatã cu cremã de vanilie îþi ºoptea cã vrea
sã fie mâncat ºi îngheþata abia aºtepta sã fie
t e r m i n a t ã
deoarece mai avea
puþin ºi degera de
frig. Cãpºunile reci
de pe ea parcã te
îndemnau sã le
bagi în gurã ºi
când muºcai dintr-
una te dureau toþi
dinþiii! Sucul de
mere pus în pahare mari ºi verzi îþi fãcea o
sete îngrozitoare numai gândindu-te la ce era
pe masã .

 La sfârºitul concursului mesele erau
goale pânã la ultima
frimiturã, indiferent de
mâncãruri, tradiþionale
sau moderne, ºi
mesele îþi spuneau cã
ai de spãlat o groazã
de farfurii! A doua zi, la
ore, în clasã mai erau
doar 19 copii, pentru
cã ceilalþi au mâncat
prea multe bunãtãþi ºi li s-a fãcut puþin rãu!
Aºteptãm concursul de la anul!
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Se spune cã fiecare persoanã percepe
realitatea în felul ei. Deci putem deduce cã,
privind acelaºi lucru, fiecare dintre noi vede
acelaºi ceva, dar percepþia poate fi diferitã.

Dar ce vedem când privim în gol? Uneori
vedem clipe demult trecute, sau poate încã
netrãite, sau poate un punct fix inexistent, sau
poate nimic, sau ... depinde ce  privim în gol!
Pare un nonsens, nu? Ori privesc ceva, ori
privesc... în gol!

Vã propun un exerciþiu de privit, al unei
imagini, în gol! Vom descoperi astfel un univers
al vizualului numit aici  stereogramã - ochiul
magic.

Stereograma – secretul privitului în golStereograma – secretul privitului în golStereograma – secretul privitului în golStereograma – secretul privitului în golStereograma – secretul privitului în gol
Ochiul magic - fereastrã dincolo de aparenþeOchiul magic - fereastrã dincolo de aparenþeOchiul magic - fereastrã dincolo de aparenþeOchiul magic - fereastrã dincolo de aparenþeOchiul magic - fereastrã dincolo de aparenþe

timpul înainte, într-un punct fix, imaginar, aflat
în spatele imaginii. Îndepãrtaþi încet imaginea
de ochi, privind tot timpul în acelaºi punct din
spatele imaginii. Teoretic, când imaginea se aflã
la 30-40 cm de ochi, ar trebui sã vedeti imaginea
3D ascunsã. Dacã nu aþi reuºit, luaþi-o de la
capãt.

Fiecare stereogramã are un  model,
element de imagine,  care se repetã. Pentru a
„vedea” o imagine 3D  trebuie sã faceþi în aºa
fel încât un ochi sã priveascã într-un punct al
unui model, în vreme ce, celãlalt ochi sã
priveascã în acelaºi punct din modelul alãturat.

Fixaþi un punct, de preferat  în mijlocul
imaginii, ºi  încercaþi sã cuprindeþi imaginea
privind prin ea, nu la ea.
Exemple de început:
http://dejax.3x.ro/Ochiul_Magic6.htm

Cum realizãm stereograme?Cum realizãm stereograme?Cum realizãm stereograme?Cum realizãm stereograme?Cum realizãm stereograme?
În principiu, se ia o imagine numitã patternpatternpatternpatternpattern (care
va fi modelul ce se repetã) ºi o altã imagine
numitã mask (text sau imagine în nuanþe de gri,
unde negru reprezintã înãlþimea maximã a
efectului 3D, iar albul - cea minimã) ºi cu un
progrãmel se genereazã un “noise” stereotipic
care dezvãluie ochiului uman antrenat,  nivele
de pseudo-relief. Partea cea mai grea este
crearea imaginii mask (vã recomand pentru asta
3D Studio).

prof. LILIANA NEªUprof. LILIANA NEªUprof. LILIANA NEªUprof. LILIANA NEªUprof. LILIANA NEªU

StereogramaStereogramaStereogramaStereogramaStereograma este o imagine sau o
pereche de imagini, care, vizualizate
corespunzãtor, produc impresia unei alte imagini
3D ascunse privirii în mod normal. Uimitorul
efect 3D e vizibil atunci când privim o
stereograma cu ambii ochi, dar punctul de
focalizare  este stabilit înaintea imaginii sau
dupã poziþia imaginii. Cum privim
stereogramele? A învãþa cum sã vizualizezi
aceste imagini seamãnã puþin cu învãþatul
mersului pe bicicletã. Odatã deprins, devine din
ce în ce mai uºor. Este dificil pentru majoritatea
oamenilor sã experimenteze pentru prima datã
privitul în profunzime. Dacã nu reuºiþi în douã
sau trei minute, aºteptaþi un alt moment mai
liniºtit. Pentru majoritatea oamenilor este într-
adevãr un efort sã-ºi imagineze cum sã
vizualizeze stereogramele. Ca orice percepþie,
vizualizarea stereogramelor devine o experienþã
personalã ºi este deci imposibil de recomandat
o formulã magicã a reuºitei. Aproape toate
persoanele care au experimentat, au mãrturisit
cã efortul a meritat sã fie fãcut ºi le-a fost pe
deplin rãsplãtit.

Existã douã metode de vizualizare a
stereogramelor: încruciºarea ochilor (cross-
eyed) ºi divergenþa ochilor(parallel wide-eyed).
Ponturi: Încercaþi variantele de mai josPonturi: Încercaþi variantele de mai josPonturi: Încercaþi variantele de mai josPonturi: Încercaþi variantele de mai josPonturi: Încercaþi variantele de mai jos:

Apropiaþi imaginea de ochi la cca 5 cm.
Fãrã sã focalizaþi privirea pe imagine, priviþi tot

Sunt foarte multe asemenea programe,
multe dintre ele sunt gratuite. Puteþi încerca de
exemplu:

http://www.eyetricks.com/stereograms/
onlinetools/stereocreator.htm

http://www.easystereogrambuilder.com/
newMask.aspx.

Existã multe tipuri de stereograme, de
exemplu  anaglife ºi autostereograme. Enjoy !

Notã: Nu toate persoanele pot descifra o
stereograma! Persoanele care poartã  dioptrii
negative ar fi bine sã încerce fãrã ochelari.
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...dar eu, când mã gândesc la cei
aproape 20 de ani de când urc si cobor
scãrile tocite ale profilor (ºi nu numai ale
lor! - ACCES INTERZIS!), încerc
sentimentul jenant cã, ori sunt lipsitã de
simþul realitãþii, ori sunt lipsitã de sentimentul
vârstei, cãci tot ce mã leagã de Unirea este
foarte viu, foarte aproape de prezent, ca un
lucru pe care abia l-ai început.

Ne calculãm vârsta ca multiplu de 4
(numãrul anilor in care lucram cu o promoþie)
sau chiar mai mult, trãim alãturi de copii ºi
adolescenþi o iluzorie tinereþe, ne uitãm
pentru câteva ore problemele cotidiene ºi
ne trezim dintr-o datã... foºti.

Am venit aici foarte mulþi la vârsta
entuziasmului ºi aproape nu am simþit când
ni s-au nãscut copiii, când am tremurat la
Marele Examen de clasa a V-a (vezi legea
de compoziþie a lui Novél cu care adunau
furnicuþele de pe planeta X sau terifiantele
probleme cu pâiniºoare, versificate de
Noanã!?!?) sau când am pãºit alãturi de ei
în tradiþionalul marº ai absolvenþilor.

Fascinanta ºi parºivã în acelaºi timp,
meseria asta te izoleazã de restul lumii într-
o cãlãtorie relativistã dupã care te întorci cu
sentimentul cã ai fentat timpul, cã CEILALÞI
par mai marcaþi de trecerea lui ireversibilã,
inexorabilã - ºi nu eºti foarte departe de
adevãr. Afarã e caniculã ºi te refugiezi la
rãcoare, afarã se schimbã preºedinþi, dar tu
te aºezi pe acelaºi scaun din cancelarie,
afarã eºti asaltat din toate direcþiile de luptele
intestine ale lumii politice, dar aici eºti la
adãpostul neutralitãþii la care te obligã
statutul (sau cel puþin ai aceasta opþiune!).
Zidurile vechi îþi dau sentimentul siguranþei
si justificã doar prin grosime o poreclã de
mult uitatã: BASTILIA!!!

Înãuntru atmosfera e caldã (uneori
chiar fierbinte??), uneori tensionatã alteori
destinsã, dar oamenii sunt vii, cu bune si cu
rele, nu toþi te iubesc, nu toþi te urãsc, iar cel
mai mare câºtig þi-l dã sentimentul cã poþi
spune ce gândeºti! Aº putea lucra în orice
ºcoalã, aº putea colabora cu orice colegi sau
elevi, dar mi-ar lipsi nonconformismul ºi
spiritul unirist care te face sã te simþi
ALTFEL.
          Dacã ai fost elev aici ºi ai simþit asta,
atunci te vei întoarce mereu la rãdãcini cu
acelaºi copleºitor sentiment al apartenenþei
ºi va exista întotdeauna cineva care te va
întâmpina din uºa cancelariei cu bucuria
nedisimulata a celui care vrea sã-þi spunã
cã eºti de-al nostru.
        Ca sã-mi amintesc despre UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea, ar
însemna sã scriu un roman, romanul vieþii
mele în care anii din urma au ocupat un loc
important. Ar însemna sã-mi aduc aminte
cum am mers cu echipa la olimpiade, cum
am jucat în tabere MIM pânã dimineaþa, cum
am primit de la greii clasei un buchet de flori
ofilite cu bileþelul în faþa dvs. ºi florile pãlesc!,
cum ne-a primit la Rãºinari nepoata lui Goga,
marea artistã ºi ne-a povestit cã este o
prietenã veche a colegiului, cum, dupã ’90,
am ascultat pânã dimineaþa Phoenix-ul la
Costineºti împreuna cu prima mea promoþie
din UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea... ºi nu ºtiu dacã, dupã ce aº
termina, nu ar mai rãmâne multe, foarte
multe de povestit!!!

prof. LILIANA GRIGORIUprof. LILIANA GRIGORIUprof. LILIANA GRIGORIUprof. LILIANA GRIGORIUprof. LILIANA GRIGORIU

Nu ºtiu alþii cum sunt...Nu ºtiu alþii cum sunt...Nu ºtiu alþii cum sunt...Nu ºtiu alþii cum sunt...Nu ºtiu alþii cum sunt...
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EU = ICHEU = ICHEU = ICHEU = ICHEU = ICH
15 septembrie 1990! Clasa a 9-a I.

O zi de neuitat pentru mine. Vã întrebaþi
poate de ce... Iatã de ce!

Eu, adicã Sandu Laura-IuliaSandu Laura-IuliaSandu Laura-IuliaSandu Laura-IuliaSandu Laura-Iulia pe
atunci, Pogan Laura-IuliaPogan Laura-IuliaPogan Laura-IuliaPogan Laura-IuliaPogan Laura-Iulia actualmente,
am fost eleva LICEULUI “UNIREA”, iar
astãzi mã mândresc cu faptul cã de 10
ani predau în ºcoala unde m-am hotãrât
sã devin profesoarã de germanã! Sunteþi
curioºi probabil ce colegi de astãzi mi-au
fost atunci profesori dragi sau nu....! Am
uitat sã menþionez un lucru important ºi
anume cã mã pot numi un martor al
Revoluþiei române din Decembrie 1989,
când în clasa a 8-a fiind, m-am hotãrât sã
dau la “Unirea” la limbi strãine, pentru cã
matematica, fizica ºi chimia, obiecte la
mare modã pe atunci, erau pentru mine
mari necunoscute. Sincer vorbind, dacã
n-ar fi fost revoluþia, care a adus cu sine
schimbãri majore, printre care ºi apariþia
secþiilor real ºi uman, aº fi fost acum
absolventã de farmacie ºi nu de limbi
strãine. Tot atunci Unirea a devenit din
liceu industrial, liceu teoretic.

Dar sã revenim la început, când
vroiam sã vã povestesc despre foºtii mei
profesori. N-am sã vã fac un top al
preferinþelor mele sau al importanþei
acordate obiectelor respective, nu, ci aºa
cum îmi vin sau mi-i aduc aminte. Dirigintã
mi-a fost doamna Alupului AngelicaAlupului AngelicaAlupului AngelicaAlupului AngelicaAlupului Angelica,
profesoarã de biologie, o persoanã tare
dragã mie, care pe lângã faptul cã era un
profesor foarte bun, era ºi este un om
deosebit, de la care am avut de-nvãþat,
nu doar in ale biologiei, ci ºi-n ale vieþii. A
fost cea mai aproape de noi ºi ne-a ajutat
cel mai mult ºi ºtiu cã nu i-a fost uºor, cãci
n-am fost clasa idealã...

Germanã am fãcut cu o doamnã
minunatã, care din pãcate s-a stins din
viaþã de curând ºi prea curând ºi anume
doamna Nazare MarianaNazare MarianaNazare MarianaNazare MarianaNazare Mariana. Pot afirma cã

dumneaei e cea care m-a determinat sã
devin ce sunt astãzi, cea care a continuat
ce-ncepuse domnul KollerKollerKollerKollerKoller, primul meu
profesor de germanã: studiul aprofundat
al acestei limbi atât de aproape sufletului
meu. Dânsa mi-a arãtat cã germana se
poate-nvãþa ºi din placere, din pasiune ºi
nu e aºa de grea cum zice ºi crede toatã
lumea. Mathe ist schwerer!

Francais, francais! Cine a avut
ºansa s-o cunoascã pe doamna MavrodinMavrodinMavrodinMavrodinMavrodin,
cu siguranþã a învãþat ºi francezã, cãci cu
doamna nu era deloc de glumit. ªi dãdeam
ºi tezã, aºa cã, imaginez-vous!!!!!! Apoi a
venit monsieur BossBossBossBossBoss, cãci madame M
devenise între timp madame la directrice.
Domnul BossBossBossBossBoss era exact opusul a ceea ce
se poate numi un profesor clasic, adicã
orele de francezã deveniserã ore de
culturã ºi civilizaþie, nu doar francezã, ci ºi
universalã.

Românã! Pãcat cã doamna a iesit
la pensie, cãci un om mai calm ºi mai blând
ca doamna TTTTTudoracheudoracheudoracheudoracheudorache, n-am mai intâlnit!
Dânsa ºi când era supãratã pe noi, tot calm
ne vorbea. Aveam un coleg, care o supãra
mereu, cã nu invãþa ºi nu-ºi fãcea temele,
cãruia îi spunea: “Mãi, Ciolane, (cãci Ciolan
îl chema), ce-ai sã faci tu in viaþã, dacã nu
vrei sã-l înveþi pe Eminescu? Nu se poate
aºa ceva!!!”.

Latina! Doamna SoareSoareSoareSoareSoare! Una din
profesoarele de care ne era tare fricã, cãci
doamna a fost ºi este un model de
corectitudine, disciplinã ºi seriozitate, exact
ca ºi obiectul pe care îl preda. ªi puþini
erau cei care îndrãzneau sã nu înveþe ºi
târziu ne-am dat seama cât de folositoare
ne-au fost orele respective, mai ales mie,
cãci germana are multe influenþe din limba
latinã.

O altã profesoarã, care m-a încântat
mult prin orele sale, a fost cea de geografie
ºi anume doamna Popa. Cu siguranþã ºi
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vouã vã este dragã, cãci eleganþa ºi
rafinamentul personal se-mbinau perfect
cu plãcerea cu care ne-nvãþa geografie!
Dânsa e neschimbatã ºi-n ziua de astãzi
ºi ºtiu cã sunteþi de acord cu mine.

Istoria! Herr AtarcicovAtarcicovAtarcicovAtarcicovAtarcicov, cum îi
spuneam noi! E profesorul, care a reuºit
sã ne inveþe istoria chiar ºi-n preajma bac-
ului, chiar dacã nu dãdeam istoria la bac.
Mai ales pe mine....!!!!

Filosofia, economia ºi logica am
fãcut-o cu domnul ChiperChiperChiperChiperChiper! Domnul a fost
ºi este un om extrem de citit. Cultivat,
deºtept, oricând pregãtit în a ne cita câte
o fraza dintr-o carte, care l-a impresionat
mult.

Matematica ne-a fost predatã de
domnul ªtiruªtiruªtiruªtiruªtiru. Deºi eram clasã de limbi
strãine ºi matematica era pentru noi o altã
limbã strãinã, domnul profesor a reuºit sã
ne atragã în a o inþelege ºi chiar în a o
îndrãgi. Frica din gimnaziu de la orele de
matematicã s-a transformat în liceu în
plãcere ºi asta datoritã calmului, umorului
ºi jovialitaþii domnului profesor ªtiruªtiruªtiruªtiruªtiru
CristinelCristinelCristinelCristinelCristinel.

Chimia cu doamna PetreaPetreaPetreaPetreaPetrea a fost la
fel o încantare ºi asta tot datoritã doamnei
profesoare, care a ºtiut sã ne descifreze

prof. LAURA POGANprof. LAURA POGANprof. LAURA POGANprof. LAURA POGANprof. LAURA POGAN
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multe din tainele chimice ºi non-
chimice cu mult calm.

Sportul, obiectul preferat
al multor elevi, ne-a fost predat
în paºi de baschet mai ales de
veºnic tânãrul domn
DumitrescuDumitrescuDumitrescuDumitrescuDumitrescu, cu care a fãcut ºi
mama mea, tot uniristã fiind ºi
cu care ºi astãzi mulþi elevi îl mai
fac. Domnul profesor ºi-a pãstrat
ºi astãzi energia ºi pofta de viaþã
ºi uneori parcã e cu un pas
înaintea noastrã a tuturor.

Dupã cum vedeþi, port în
mine o amintire extrem de

plãcutã despre toþi profesorii mei ºi nu pot
spune nimic negativ despre ei, chiar dacã
ºi eu ca toþi elevii am avut ºi probleme, cãci
acum ºtiu, cã tot ce au incercat sã facã, a
fost sã ne-nveþe, sã ne educe ºi sã ne
pregãteascã pentru viitor. De la toþi am avut
de invãþat, chiar dacã obiectul respectiv nu
era printre cele la care strãluceam ºi toþi
ºi-au lãsat mai mult sau mai puþin amprenta
asupra mea ºi a colegilor mei, cãci e mare
lucru sã realizezi mai târziu în viaþã, ce
profesori buni am avut, ce oameni ºi ce
caractere!
ªi mai interesant a fost pentru mine sã-i
cunosc ºi de partea cealaltã a catedrei, cãci
dupã patru ani de facultate la Iaºi, m-am
întors pe 15 septembrie 1998 la “Unirea”,
de data asta ca profesoarã de germanã.
ªi toþi m-au primit minunat ºi m-au ajutat
în a-mi depãºi emoþiile, cãci nu e aºa de
uºor sã revii în ºcoala în care ai invãþat,
unde foºtii profesori sunt acum actualii
colegi. ªi nu micã a fost surpriza sã
descopãr cã toþi sunt niºte oameni minunaþi
ºi-n afara orei de curs.

Îmi place meseria mea ºi alta nu
cred cã mi s-ar fi potrivit la fel de bine. Dar
lucrul acesta îl hotãrâþi voi, adicã elevii mei.
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Amintiri din anii 2000 sau rãspuns întârziatAmintiri din anii 2000 sau rãspuns întârziatAmintiri din anii 2000 sau rãspuns întârziatAmintiri din anii 2000 sau rãspuns întârziatAmintiri din anii 2000 sau rãspuns întârziat
cãtre domnul profesor Dan Popoiucãtre domnul profesor Dan Popoiucãtre domnul profesor Dan Popoiucãtre domnul profesor Dan Popoiucãtre domnul profesor Dan Popoiu

Voi v-aþi intrebat vreodatã: “De ce
acele de ceas se rotesc doar de la stânga
la dreapta ºi nu ºi de la dreapta la
stânga?”

Vara? Iarna? Soare, ploaie sau
nori? Vectori, ecuaþii diferenþiale sau
integrale? Cred cã nu exagerez când
afirm cã nu îmi mai amintesc absolut
nimic din acea ora de matematicã în
afarã de aceastã întrebare, care în patru
ani de liceu a fost unul dintre amãnuntele
ce au fãcut o diferenþã. Rãspunsul
trebuia dat (!) pâna la sfârºitul clasei a
XII-a. Da, aflasem la un moment dat cã
primele cadrane solare fuseserã
inventate in emisfera de nord, unde
direcþia umbrei este spre dreapta, prin
urmare rãspunsul era evident, legat fiind
de o purã convenþie. Dar astfel nimic nu
mã împiedicã sã presupun cã în emisfera
sudicã la fel de bine puteau fi inventate
pentru prima data alte cadrane cu ace
care se roteau spre stânga ºi atunci
întrebarea ar fi fost: De ce acele de ceas
se rotesc doar de la dreapta la stânga ºi
nu ºi invers? În mod cert nu acesta este
rãspunsul, pitit in stereotipii sau convenþii
fade. Sau cu alte cuvinte, întrebarea se
metamorfozeazã simplu, evoluând într-
o nouã exprimare: “De ce trece timpul?”

Nu am nicio îndoialã cã se pot
scrie cãrþi întregi cu privire la acest
subiect, neluând în calcul pe cele scrise
deja. Aº putea spune acum cã timpul
trece pentru ca fiinþã umanã sã poatã
simþi cã trãieºte, cã este vie... sau cã de
fapt, timpul nu se schimbã niciodatã, ci
rãmane etern, ºi doar noi trecem... dar
cert este cã fiecare om are o altã

poveste... iar fiecare la un moment dat
are propriul rãspuns...  Nu afirm cã unul
ºtie mai bine sau mai rãu decât altul ºi cu
atât mai puþin nu mã refer la corect sau
greºit... viaþa nu este intotdeauna dreaptã,
iar varsta înaintatã nu ajutã mereu in
conturarea unei rezolvãri mai bune...
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TTTTTatiana GHERMANatiana GHERMANatiana GHERMANatiana GHERMANatiana GHERMAN

Cât despre mine, nu ºtiu dacã voi
putea vreodatã rãspunde la întrebarea
“de ce trece timpul?” pentru cã tot ce este
frumos, se obþine cu greu, cu atât mai
mult un astfel de adevãr. Iar uneori
adevarurile nu elibereazã de povara
cercetãrii. Pentru ce cãutam adevaruri?
Poate pentru cã avem sentimentul cã
acestea ne aduc vreun soi de fericire.
Uneori, însã, doar oamenii care cred sunt
fericiþi.



O întâmplare:
Episodul IEpisodul IEpisodul IEpisodul IEpisodul I (prima întâlnire cu Unirea)
Decembrie 1993: în calitate de elev al Colegiului Naþional Nicolae Bãlcescu Brãila (clasa a XII-a)
particip la concursul interjudeþean de matematicã „Gh. Vrînceanu - S. Haret”. Amintirile de atunci
sunt: un centru de informaticã foarte bine dotat (pentru acei ani), o sala de festivitãþi cum nu
aveau prea multe licee ºi o ºuetã numitã “Cafeaua cu lapte de la ora ºapte” condusã de o “profã”
de românã cel puþin nou-conformistã.
Episodul IIEpisodul IIEpisodul IIEpisodul IIEpisodul II  (a doua întâlnire cu Unirea)
Decembrie 1997: În calitate de student particip la o altã ediþie a aceluiaºi concurs. Din acele zile
reþinem: secretariatul ºi arhiva se mutaserã în spate “la grãdiniþã” (o parte a clãdirii era în renovare)
ºi un inspector general adjunct, principal coordonator al concursului.
Episodul IIIEpisodul IIIEpisodul IIIEpisodul IIIEpisodul III ( a treia întalnire cu Unirea)
August 1999: În calitate de proaspãt titularizat la Pãdureni, susþin concursul pentru catedra de la
Unirea la sfârºitul cãruia devin profesor la CNU. Dupã care a urmat un an si jumãtate de profesorat
despre care voi avea mai multe de spus la împlinirea a 20 de ani de la tranformarea în liceu
teoretic a actualului CNU.

Primii colindãtori de dupã RevoluþiePrimii colindãtori de dupã RevoluþiePrimii colindãtori de dupã RevoluþiePrimii colindãtori de dupã RevoluþiePrimii colindãtori de dupã Revoluþie
Prima datã când am vãzut holul central

al liceului a fost în 1985, când am venit ca
profesor ºi primul gând a fost cã aici mi-e
mormântul. Pe de o parte, m-a impresionat
negativ placa pe care sunt numele eroilor din
primul rãzboi mondial, foºti elevi ai liceului.
Desigur, nu mã gândeam la o astfel de moarte
eroicã, pentru care, în sinistrele mele gânduri
de atunci, îi ºi invidiam, ci mã vedeam
sucomband de moartea spiritului ºi a dorinþei
de a trãi datã de ceva ce invada de fapt aceastã
parte monumentalã ºi, deºi austerã, fastoasa
a clãdirii CNU: pavoazareapavoazareapavoazareapavoazareapavoazarea- termen cu care
comuniºtii de la propaganda desemnau
înecarea spaþiului cu panouri care erau în
general roºii (culoarea Partidului Comunist) ºi
pe care erau lipite inepþii ale lui Ceauºescu,
poze cu el dând indicaþii, grafice care arãtau
fãrã putinþã de tãgadã ce bine o ducem ºi cum
România e în epoca de aur, dreaptã ºi prosperã-
ºi cum suntem noi superiori americailor etc.

Era atât de tenace manifestarea
propagandei vizuale, încât nici nu am ºtiut cum
aratã de fapt aceastã parte a palatului care e
zidirea CNU pânã dupã Revoluþie, când am avut
satisfacþia de a înlãtura mizeriile roºii ºi am fost
cu adevãrat impresionatã de felul în care au

conceput aceastã clãdire boierii care au fãcut-o
ºi nu am simþit deplin dimensiunea umanã ºi
nobilã a ei decât atunci când am ascultat prima
datã colindele de Crãciun cantate de copiii noºtri.
            Niciodatã nu am vãzut niºte copii atât de
frumoºi cã atunci, când, lângã bradul de Crãciun,
îmbujoraþi de emoþie, cu hãinuþe albe ºi cu
ornamente argintii, concentraþi la doamna
profesoarã de muzicã, ei cântau cu glasuri
dumnezeieºti despre Moº Crãciun, naºterea lui
Isus, iarnã, daruri ºi bucurie ºi niciodatã nu am
vãzut o profesoarã atât de frumoasã cum era
doamna Rentea dirijând atunci copiii.
         Niciodatã nu am reconsiderat la modul
pozitiv cu atâta violenþã viaþa mea ºi rolul meu
ca om ca în zilele acelea, când ºi sub impresia
devastatoare a morþilor Revoluþiei (faþã de care
ºi azi am un sentiment de vinã ce devine
insuportabil de fiecare datã când mã gândesc
cã oamenii aceia au murit disperaþi de foame ºi
frig cã România s-o ducã mai bine), am vãzut
cã ai noºtri copii sunt fãcuþi sã reuºeascã ºi de
atunci am început sã cred cu fanatism în steaua
lor. E singurul meu mod de a arãta conºtiinþei
mele cã fac ceva pentru cã spiritul acelor zile sã
trãiascã.
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Am ales CN Unirea pentru cã aici pot realizaAm ales CN Unirea pentru cã aici pot realizaAm ales CN Unirea pentru cã aici pot realizaAm ales CN Unirea pentru cã aici pot realizaAm ales CN Unirea pentru cã aici pot realiza
în calitate de profesor ce nu am putut face ca elevîn calitate de profesor ce nu am putut face ca elevîn calitate de profesor ce nu am putut face ca elevîn calitate de profesor ce nu am putut face ca elevîn calitate de profesor ce nu am putut face ca elev.....

prof. DANIELA  PLÃIAªUprof. DANIELA  PLÃIAªUprof. DANIELA  PLÃIAªUprof. DANIELA  PLÃIAªUprof. DANIELA  PLÃIAªU

prof. MARIUS MOHONEAprof. MARIUS MOHONEAprof. MARIUS MOHONEAprof. MARIUS MOHONEAprof. MARIUS MOHONEA
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Zeci de ani de publicaþii în câteva paginiZeci de ani de publicaþii în câteva paginiZeci de ani de publicaþii în câteva paginiZeci de ani de publicaþii în câteva paginiZeci de ani de publicaþii în câteva pagini
Cãutând informaþii despre liceu prin

biblioteca Colegiului Naþional Unirea,Unirea,Unirea,Unirea,Unirea, am gãsit
o strãlucitã mãrturie a muncii neobosite a
înaintaºilor noºtri. O muncã deosebitã, adunatã
în zeci de numere ale publicaþiilor ce poartã
numele de “Revista Noastrã”, “Nod în papurã”,
“Mereu tânãr”, “C.N.U se vede”, “C.N.Uneºte”
sau “Alb Improvizat”.

“Revista noastrã”“Revista noastrã”“Revista noastrã”“Revista noastrã”“Revista noastrã” este o publicaþie ce a
adunat de-a lungul timpului zeci de premii ºi a
descoperit talente de o deosebitã valoare!

La 15 noiembrie 191215 noiembrie 191215 noiembrie 191215 noiembrie 191215 noiembrie 1912, sub îngrijirea
profesorului D. Papadopol, de sub tipar iese o
modestã publicaþie de 16 pagini, în 1100 de
exemplare, cu o copertã foarte simplã ºi cu un
nume tot atât de simplu: “Revista Noastrã”,
editatã de Societatea literarã a elevilor Liceului
Unirea. Aceastã revistã apare drept rãspuns a
unei vechi dorinþe a elevilor liceului UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea de a
se exprima liber. Scopul ei a fost de la început
de a stimula creaþia literarã ºi ºtiinþificã a elevilor
sub îndrumarea profesorilor. Elevii oraºului
Focºani voiau sã aibã un “organ de publicitate”
în care tot tineretul ºcolar sã-ºi exprime ideile ºi
sentimentele. Astfel a apãrut “Revista Noastrã”.

“Când am înfiinþat „Revista Noastrã”,
primul nostru gând a fost acela ca ea sã devinã
cu timpul o legãturã trainicã de înfrãþire între
ºcolarii români din þarã ºi cei de peste hotare,
din þãrile româneºti de sub dominaþie strãinã.
Þinta noastrã a fost de a întãri printr-un schimb
mai intim de idei comunitatea de simþire ºi
idealuri dintre românii de pretutindeni. De aceea
ea a fost rãspânditã ºi la liceele din provinciile
româneºti aflate sub dominaþie strãinã”, spunea
elevul Alex GorgoºAlex GorgoºAlex GorgoºAlex GorgoºAlex Gorgoº, unul din colaboratorii de
frunte ai revistei.

Începuturile fãcute de prof. PapadopolPapadopolPapadopolPapadopolPapadopol
vor fi preluate ºi dezvoltate de poetul ºi prof. I.
M. Raºcu care, în perioada 1919-1920, în perioada 1919-1920, în perioada 1919-1920, în perioada 1919-1920, în perioada 1919-1920
conduce Societatea literarã “Gr. Alexandrescu”
ºi editeazã “Anuarul” acesteia, în patru volume.
Dacã fondatorul revistei l-a lansat pe VVVVVictor Ionictor Ionictor Ionictor Ionictor Ion
PopaPopaPopaPopaPopa, prof. RaºcuRaºcuRaºcuRaºcuRaºcu a înlesnit afirmarea
folcloristului Ion Diaconescu ºi a poeþilor MihailMihailMihailMihailMihail
SteriadeSteriadeSteriadeSteriadeSteriade ºi VVVVVirgil Huzumirgil Huzumirgil Huzumirgil Huzumirgil Huzum.

1972 1972 1972 1972 1972 este anul când “Revista Noastrã” -
seria nouãseria nouãseria nouãseria nouãseria nouã - vede lumina tiparului. Seria nouã
a fost tipãritã datoritã marelui succes de care s-
a bucurat seria veche între anii 1912 - 1914.
Noua coperta a fost realizatã de eleva liceului
Rodica Soricau. La început, unii au privit cu
scepticism apariþia acestei publicaþii, care pe
atunci îºi depãºise suratele ei de la alte ºcoli
din þarã. Dupã primele numere, scepticii au

devenit invidioºi. Noi, însã, ne-am vãzut de
drum. O mânã de oameni, sub conducerea prof.
Petrache DimaPetrache DimaPetrache DimaPetrache DimaPetrache Dima, realiza lucruri minunate.

În anul 19801980198019801980 revista a fost înregistratã la
UNESCO. Multe exemplare erau rãspândite pe
toate continentele. Sunt dovezi care ne aratã cã
nu au greºit, încercând sã facã din aceastã
publicaþie ºcolarã ºi un act de culturã. În paralel
cu “Revista Noastrã”, de-a lungul anilor s-au
realizat diferite publicaþii în Colegiul Naþional
Unirea, care mai de care mai pline de farmec,
haz ºi mister.

Unele dintre cele mai importante
publicaþii au fost apariþiile binecunoscutului ziar
“Nod în papurã”“Nod în papurã”“Nod în papurã”“Nod în papurã”“Nod în papurã”. Nu a fost un moft. Din moment
ce el a existat în liceu, înseamnã cã a fost
necesar elevilor. Poate dintr-o dorinþã de a se
exprima liber, fãrã a fi îngrãdiþi de catalog sau
de severitatea profesorilor. O complexã
publicaþie bilunarã, mai apoi lunarã de
divertisment ºi informaþie. Asta a fost (ºi speram
cã va mai fi) “Nod în Papurã”. De aceea, în
fiecare numãr al ziarului i s-a cãutat nod în
papurã câte unui profesor. Pe “ghinioniºtii” care
au apãrut vrând (nevrând) în paginile ziarului îi
veþi descoperiþi în cele ce urmeazã.

În nr nr nr nr nr. 3. 3. 3. 3. 3 al ziarului “Nod în papurã” dindindindindin
decembrie 1995decembrie 1995decembrie 1995decembrie 1995decembrie 1995 i s-a cãutat nodul în papura
domnului Dan PopoiuDan PopoiuDan PopoiuDan PopoiuDan Popoiu. Se pare cã un elev isteþ
împreunã cu domnul NoanãNoanãNoanãNoanãNoanã au reuºit sã afle de
la domnul PopoiuPopoiuPopoiuPopoiuPopoiu mai multe decât am putea
(sau am vrea) sã aflãm noi astãzi. Iatã câteva
“picanterii” pe care sunt convinsã cã vã doriþi sã
le cunoaºteþi.

Ei bine, profesorul de matematicã, dl DanDanDanDanDan
PopoiuPopoiuPopoiuPopoiuPopoiu a terminat clasele 1-7 în satul natal, iar
mai apoi, “Am terminat liceul greu, cu multã
suferinþã, bineînþeles dacã accepþi faptul cã ºi
“Cuza” este un Liceu”, declara prin ’95 dl PopoiuPopoiuPopoiuPopoiuPopoiu.
Vã întrebaþi cu siguranþã de ce s-a fãcut dl
PopoiuPopoiuPopoiuPopoiuPopoiu profesor de matematicã. “Fireºte cã din
greºealã. Cei mai buni elevi din clasã s-au fãcut
doctori, economiºti, ingineri ºi cei mai urâþi (eu
ºi Pãtraºcu) ne-am dus la matematicã, fiindcã
aveam impresia cã o înþelegeam ºi fiindcã este
singurul obiect care creeazã complexe de
inferioritate elevilor ºi de superioritate
profesorilor”, povestea cu zâmbetul pe buze dl
PopoiuPopoiuPopoiuPopoiuPopoiu. Oare acum are aceeaºi impresie despre
matematicã? Chiar dacã nu aþi fi crezut, prima
dragoste a domnului PopoiuPopoiuPopoiuPopoiuPopoiu a fost prin clasa a
X-a. “ªi a fost foarte frumos, fiindcã ajunsesem
sã mã învoiesc de la dirigintã ºi sã lipsesc ca sã
mã plimb cu domniºoara. Era cu un an mai micã
ca mine”, spunea nostalgic dl. PopoiuPopoiuPopoiuPopoiuPopoiu. Eu zic
sã încercãm sã ne învoim ºi noi de acum la d-l
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profesor pentru a ne plimba cu iubitul/a prin
parc. Cred cã ne-ar înþelege.

Tot în acest numãr, întâlnim articole din
categoria „funebrului”: “Cadavrele care nu sunt
ridicate rãmân în sarcina primãriei pentru a fi
îngropate” scris de Raluca Mirescu, din
categoria sãnãtatea este cea mai importantã:
“Copiii seropozitivi - o speranþã deºartã la
viaþã?” scris de Corina SoareCorina SoareCorina SoareCorina SoareCorina Soare, din categoria
„haute-couture”: “ªcoala, paradã a modei?”
scris de doi elevi conºtiincioºi. Bineînþeles cã
erau prezenþi în paginile ziarului ºi campionii
liceului (vã gândeaþi cã numai voi sunteþi
campioni? Ei bine, risc sã vã dezamãgesc cã
nu sunteþi singurii, pentru cã uniriºtii au fost
mereu campioni), nelipsitul horoscop scris de
astrologul de serviciu (mie sincer nu-mi inspirã
încredere. De ce oare?), bancurile, statisticile
trãznite, lumea vãzutã de Pavel ºi multe altele.

În martiemartiemartiemartiemartie, 19961996199619961996 apare nr 4nr 4nr 4nr 4nr 4 al ziarului
“Nod în papurã”. O publicaþie de 6 pagini, ce ne
prezenta pe prima paginã îndemnul celor doi
elevi conºtiincioºi A.L. & C.M.: “Liceeni din tot
oraºul, uniþi-vã!”. În acest numãr se pare cã,
aºa cum declara pe atunci directorul adjunct
Constantin OlaruConstantin OlaruConstantin OlaruConstantin OlaruConstantin Olaru, Liceul Unirea a fost finanþat
cu 1.4 miliarde lei. Bani care au mers în lucrãri
de reparaþii capitale ºi în dotarea liceului (ºi de
ce sã nu recunoaºtem cã se ºi vede, fiecare ce
ºi cum poate). De asemenea, apare o paginã
nouã, de muzicã ºi film în care fetele viseazã la
tânãrul Brad Pitt.

Ca ºi articole interesante apãreau “Un
român arunca 640 de kg de deºeuri pe an.”scris
de Ada DomnescuAda DomnescuAda DomnescuAda DomnescuAda Domnescu ºi Adrian LãcãtuºAdrian LãcãtuºAdrian LãcãtuºAdrian LãcãtuºAdrian Lãcãtuº, “O
scrisoare a tinerilor disperaþi” (EMO, poate vã
este mai familiar decât disperat. Pe atunci erau
doar disperaþi, pe parcurs au devenit EMO).
Nelipsitele bancuri, horoscopul (realizat tot de
astrologul de serviciu), anunþuri peste anunþuri
ºi erau informaþi umoriºtii despre modul în care
se studiazã peste hotare prin articolul “ªcoala
pe meridiane”. Probabil sã ne demonstreze
astfel cã nu avem de ce sã fim invidioºi pe ºcolile
lor!

În acest numãr i s-a gãsit nodul din
papura doamnei PlãiaºuPlãiaºuPlãiaºuPlãiaºuPlãiaºu, care, din spusele
dânsei, a studiat la “Liceul” Cuza în clasa a IX-
a ºi a X-a, dupã care s-a transferat la Economic
(de ce oare?). La întrebarea “Ce v-a marcat mai
mult în adolescenþã?” cred cã vã imaginaþi ce
rãspuns a dat doamna PlãiaºuPlãiaºuPlãiaºuPlãiaºuPlãiaºu (în adolescenþã,
Dana Popescu). ”M-a marcat experienþa
extraordinar de neplãcutã de la “Cuza”, apoi m-
a marcat contactul cu snobismul ºi am fost
ºocatã de aceastã întâlnire cu el ºi cu averea,
care dã ºi inteligenþa omului. Pozitiv, m-a marcat
întâlnirea cu domnul Zaharia, care rãmâne

pentru mine un model de mentor.” Ca ºi o
încheiere care ne lãmureºte ºi pe noi, generaþia
în blugi, cu un picior în 2008 ºi cu celãlalt în 2009
în legãturã cu generaþiile de prin ’96 de la Unirea,
doamna PlãiaºuPlãiaºuPlãiaºuPlãiaºuPlãiaºu caracterizeazã acea generaþie
derutatã. Oare pe noi cum ne vede? Bãnuiesc
cã oricum, numai derutaþi nu.

Tot acum, a apãrut ºi modelul de
regulament din liceu, radio UNIPLUS, interviul
cu Narcis RãducanuNarcis RãducanuNarcis RãducanuNarcis RãducanuNarcis Rãducanu realizat de prof. VVVVViorelioreliorelioreliorel
PaizanPaizanPaizanPaizanPaizan (ªi da, domnul Paizan era în liceul nostru
ºi pe vremea aceea. ªi da, scria tot despre sport.
Dacã era tot Ste... Dinamovist, rãmâne sã-l
întrebãm).

În acest numãr, s-a cãutat nodul din
papura domnului profesor (actual director)
Cornel NoanãCornel NoanãCornel NoanãCornel NoanãCornel Noanã. Dar din întâmplare (sau nu) au
dispãrut paginile din ziar (hmmm... oare are ceva
de ascuns domnul Noanã?). Dacã în numãrul 4
fetele ºi-au clãtit retina cu Brad Pitt, în numãrul
5 a venit ºi rândul bãieþilor sã se bucure de
“frumuseþile naturii” cu Naomi Cambell.

În aprilie 1997aprilie 1997aprilie 1997aprilie 1997aprilie 1997, apare nr 6 nr 6 nr 6 nr 6 nr 6 al editorialului
“Nod în Papurã”. Râvnit de toatã lumea bunã a
Focºaniului, preþul lui a crescut la 600 lei (Cred
cã e bine. Sau nu?). Este numãrul în care se
încheie un contract cu tânãra generaþie în care
se promiteau o mulþime de lucruri care se vor
îndeplini în urmãtoarele 200 de zile. Dacã s-au
ºi þinut de cuvânt, asta nu mai ºtim. Pe prima
paginã am avut declaraþia domnului director, pe
vremea aceea d-l Ene, “m-a mâhnit atunci când
am vãzut o bancã aruncatã de la etaj”, dar ºi o
micã legendã care nu trebuie trecutã cu vederea:
cea a cãþeluºei Alfy, care în timpul unui meci de
baschet (amical!!!?) între liceul Unirea ºi liceul
“Cuza” l-a muºcat pe unul dintre elevii de la
“Cuza”. Cum a ºtiut cãþeluºa cã respectivul e de
la “Cuza”? (Probabil dupã mirosul înþepãtor de
fiþe!). De ce n-a turbat (încã) Alfy? (pentru cã a
fost vaccinatã cu “antirabiocuzist”).

Tot în acest numãr liceenii puteau citi în
’97 interviul cu Alexandru ArºinelAlexandru ArºinelAlexandru ArºinelAlexandru ArºinelAlexandru Arºinel ºi interviul cu
domnul Simion EneSimion EneSimion EneSimion EneSimion Ene. Dacã în numãrul precedent
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s-a fãcut public, în acest numãr le-a fost cerutã
pãrerea elevilor despre ceea ce numim ºi astãzi
“regulamentul liceului”. Iatã ºi pãrerea unui elev
de cls a X-a: “Regulamentul este foarte bine
realizat, seamãnã cu al Alcatraz-ului ºi cred cã
toþi o sã-l respectãm... dupã ce terminãm liceul.”

Pe lângã regulament, o serie de ºtiri (pe
bune) de prin liceul anului 1997. Spre exemplu
o ºtire, pe care bãnuiesc cã aþi dori sã o citiþi ºi
astãzi în revista liceului: “În Unirea lumea se
distreazã! ªi iatã cum... în fiecare weekend, cu
permisiunea d-lui director Ene, în incinta liceului
se pot organiza petreceri. Dacã vã aduceþi ceva
muzicã ºi câteva sticle de cola, vã veþi distra pe
cinste”.

Horoscopul era scris tot de astrologul de
serviciu (mã întreb dacã lucra în ture?), iar
bancurile, ºtirile despre modã ºi noile formaþii
de prin Focºani erau nelipsite din cele 6 pagini
ale revistei.

În iunie 1997iunie 1997iunie 1997iunie 1997iunie 1997 apare nr 7nr 7nr 7nr 7nr 7 al publicaþiei
elevilor liceului “Unirea”, “Nod în Papurã” în care
se pune problema mafiei din sportul pentru
liceeni, apariþia unui nou ONG la Focºani ºi nu
în ultimul rând, fiindu-le cel mai mult loc alocat,
se vorbeºte despre alegerile parlamentare din
liceu. Ca ºi ºtiri interesante ºi hazlii din acea
perioadã din liceu ar fi: “O elevã cunoscutã a
depus la biroul redacþiei “Nod în Papurã” o
incredibil de adevãratã bancnotã de 50000 lei,
declarând cã a gãsit-o în curte ºi nu ºtie a cui
este. Emoþionaþi de aceastã faptã lansãm pe
aceastã cale, un apel umanitar posesorului,
implorându-l sã vinã de urgenþã sã-ºi ridice
bancnota ºi sã ne scape de o grijã”. Asta da
fapta bunã. Voi ce aþi face dacã aþi gãsi 50000
lei? Eu nu vã spun ce aº face.

Acesta este numãrul în care apare prima
declaraþie de dragoste publicã: “Al vieþii mele
înger! Din primul moment în care ne-am vãzut
ºi de la prima sãrutare care ne-a unit buzele
într-un destin implacabil am vrut sã-þi spun: “Te
iubesc!”. Primãvara ºi pãsãrile sunt frumoase
ºi zglobii precum râsul tãu. Trupul tãu...” ºi nu
mai continui cã deja devine prea siropoasã.
Oricum, impresionatã de o aºa declaraþie,
conducerea liceului s-a decis sã înfiinþeze un
loc de “pupat ºi alte activitãþi ex(r)otice. ªtirea a
fost senzaþionalã (nu cu Dan Diaconescu) cu
atât mai mult cu cât elevii se aºteptau sã fie
înfiinþat un loc special pentru fumat. Dar poate
e mai bine aºa. Totuºi, de ce sã nu recunoaºtem
cã e mai sãnãtos sã pupi pe cineva decât sã
fumezi o þigarã.

Dacã s-au fãcut astfel de spaþii? Nu...
dar încã se mai spera pentru cã ºi în 2008, ca ºi
în 1997 lumea se pupã. ªi poate se pupã mult
mai des decât atunci!

Tot în numãrul 7 i s-a gãsit nodul din papura
domnului Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz. Picanteriile aflate de
la dl DinutzDinutzDinutzDinutzDinutz, de eleva Raluca MirescuRaluca MirescuRaluca MirescuRaluca MirescuRaluca Mirescu au fost
despre pletele adolescentului Mircea, pe care
d-l prof. le numeºte “teribilismele vârstei”. Cine
îl cunoaºte pe dl prof Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz poate
spune despre dânsul doar cuvinte frumoase,
fiind un adevãrat pedagog cu un simþ al umorului
bine dezvoltat. Interviul domnului Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz
se încheie prin povestirea celui mai haios
rãspuns primit de la o elevã de-a sa: “O elevã a
întârziat 10 minute, era cu glugã pe cap ºi
îmbrãcatã în negru. Nu prea inspirat, eu: “Bunã
dimineaþa, mãtuºã!”. Rãspunsul a fost spontan:
“Bunã sã-þi fie inima, fiule!”. Naturaleþea
rãspunsului a absolvit-o de orice vinã.”

Ei bine, dacã dl DinutzDinutzDinutzDinutzDinutz nu ar fi ajuns
pedagog, a declarat cã ar fi fost redactor la o
revistã de literaturã sau la o editurã. Ei bine,
pentru necunoscãtori, dl DinutzDinutzDinutzDinutzDinutz este, pe lângã
profesor ºi redactor la reviste culturale (un
exemplu este revista Saeculum unde este
redactor-ºef), ºi scriitor (ultima carte apãrutã
este “Tablete de duminicã”). În concluzie, s-a
îndreptat spre o profesie ºi a ajuns sã practice
toate meseriile pe care ºi le-ar fi dorit. Ce
înseamnã sã faci ceea ce îþi place!

În decembrie 1997decembrie 1997decembrie 1997decembrie 1997decembrie 1997, apare edi þ iaedi þ iaedi þ iaedi þ iaedi þ ia
specialã a ziarului “Nod în Papurã”specialã a ziarului “Nod în Papurã”specialã a ziarului “Nod în Papurã”specialã a ziarului “Nod în Papurã”specialã a ziarului “Nod în Papurã”, avându-
l cã sub subredactor pe ºeful adjunct (pe atunci),
directorul din zilele noastre, domnul Cornel
Noanã. Probabil vã întrebaþi de ce a fost ediþie
specialã. Ei bine, pentru cã în Unirea era
concursul de matematicã. Programul era
prezentat astfel:

VINERI: venirea oaspeþilor: Zguduind din
pace-adâncã ale Vrancei începuturi/Înnegrind
tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi.

SÂMBÃTÃ: - concursul: - apariþia
subiectelor: ªi acum c-o vãd venind/Pe poteca
solitarã/De departe simt un jind/ªi-aº voi sã mi
se parã.
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- gândurile participanþilor în timpul
concursului: Fiind bãiet pãduri cutreieram/ªi mã
plimbam ades lângã izvor.

- foile participanþilor dupã concurs: E alb,
e alb, e iarnã iar/Totul e alb ºi e-n zadar.

- in aºteptarea rezultatelor: Peste sufletul
meu, sãlbatice mâini/Se aºterne stepa nãvãlitã
de pãgâni/Neliniºti cosmice, cãlãtorind prin
infinit/Îmi comunica larma înzecit.

- dupã aflarea rezultatelor: Mii de glasuri
striga... voce bucuroasã/Dintr-un nor de aburi
pare mai voioasã; pentru alþii „ªi mâine e o zi”.

DUMINICÃ: La adio, tu!
În cei 2 ani de pauzã a „Nodului în

Papurã”, liceenii s-au informat, au criticat
profesorii, ºi-au aflat ascendenþele zodiacale
sau au zâmbit la bancurile doar din paginile
publicaþiei “Alb improvizat”“Alb improvizat”“Alb improvizat”“Alb improvizat”“Alb improvizat”, improvizatã în
19971997199719971997. Aceasta apare datoritã redactorului-ºef
Raluca Mirescu, redactorului-ºef adj DanielDanielDanielDanielDaniel
SpoialãSpoialãSpoialãSpoialãSpoialã, secretarului de redacþie MonicaMonicaMonicaMonicaMonica
JanchianuJanchianuJanchianuJanchianuJanchianu ºi nu în ultimul rând mulþumitã
uniriºtilor, fãrã de care n-ar fi fost la fel ziarul.

În 19991999199919991999 apare o serie nouão serie nouão serie nouão serie nouão serie nouã a publicaþiei
“Nod în Papurã”, într-un format nou, alcãtuit din
8 pagini ºi cu un preþ de 3000lei. Este numãrul
în care doamna Janet Voineag (acum Popoiu)
a realizat un sondaj de opinie cu titlul “România
între licee”. Tot în acest numãr se regãsesc
articole cum ar fi: “ Pateu de borfaº”, “Radioul”,
“Într-o celulã nervoasã”, “Paizan ºi gaºca lui”,
“Fetele digitigrade”, “Bacus ‘99”.

În anul 20002000200020002000 “CNUmania”“CNUmania”“CNUmania”“CNUmania”“CNUmania” a înnebunit
România. O publicaþie de 16 pagini în care s-
au fãcut diferite concursuri, cum ar fi MISS
mania, s-a vorbit în limbajul celulelor, a fost la
curent cu tot ceea ce înseamnã nou în materie
de jocuri, inclusiv cu cea mai sexy femeie
virtualã, Lara Croft cãreia i s-a realizat ºi profilul
biologic: brunetã, 1.75m, 59kg, necãsãtoritã,
nãscutã pe 14/02/68 în Londra (Ce spuneþi
bãieþi? E OK?). Nu au lipsit nici problemele de
matematicã (mã întreb cine este vinovatul?
Domnule Noanã, ºtiþi ceva?)

Ultimul numãrUltimul numãrUltimul numãrUltimul numãrUltimul numãr al publicaþie “Nod în“Nod în“Nod în“Nod în“Nod în
Papurã”Papurã”Papurã”Papurã”Papurã” (din pãcate) a fost cel apãrut în anul
20012001200120012001, într-un format nou ºi realizat la
aniversarea a 135 a Colegiului Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea
de Pavelescu BogdanPavelescu BogdanPavelescu BogdanPavelescu BogdanPavelescu Bogdan.

Sperãm sã ne mobilizãm, elevi din liceu
ºi nu numai, ºi sã continuãm tradiþia „Nodului în
Papurã!” O sã vã adresez ºi eu îndemnul acelor
“elevi conºtiincioºi” ºi anume “Liceeni din tot
oraºul, uniþi-vã!” Aºtept cu nerãbdare sã citesc
urmãtorul numãr al “Nodului în Papurã”! Pânã
sã aparã noul format al publicaþiei “Nod în
Papurã” din anul 2001, în perioada 1999-20001999-20001999-20001999-20001999-2000

focºãnenii s-au delectat cu revista “Mereu“Mereu“Mereu“Mereu“Mereu
tânãr”tânãr”tânãr”tânãr”tânãr”, o publicaþie distribuitã gratuit. Numãrul
1 a apãrut în noiembrie 1999, iar numãrul 10 ºi
ultimul de altfel, în noiembrie 2000. În toatã
aceastã perioadã revista “Mereu Tânãr”,
publicaþie realizatã de Direcþia pentru Tineret ºi
Sport Vrancea ºi de Asociaþia pentru Acces la
Informaþie, Educaþie, Cultura ºi Tehnologie
“PROIECT” i-a ajutat pe liceeni sã se informeze
despre evenimentele de prin þarã, sã se fereascã
de droguri, sã afle care sunt elevii care au excelat
prin performanþe în liceu, atât în sport cât ºi la
materiile mai dificile, gen românã sau
matematicã (Laurenþiu Ivan Condurache, Irina
Meroiu, Cosmin Bodescu sau Oana Macovei
sunt VIP-urile liceului între anii ’90 - 2000), sã
se conecteze la internet (prin ’99). Redactorul-
ºef al acestei publicaþii era MarilenaMarilenaMarilenaMarilenaMarilena OpreaOpreaOpreaOpreaOprea, iar
profesor coordonator Crina CapotãCrina CapotãCrina CapotãCrina CapotãCrina Capotã.

În 2004,2004,2004,2004,2004, CNU s-a vãzut prin revista
“C.N.U s.v“C.N.U s.v“C.N.U s.v“C.N.U s.v“C.N.U s.v.d.”.d.”.d.”.d.”.d.”,,,,, o ediþie specialã care a apãrut
cu ocazia concursului de matematicã desfãºurat
la Colegiul Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea. Printre liceenii din
colectivul de redacþie s-au numãrat ºi Andra
Noanã, Laurenþiu Ionaºcu, Oana Adjudeanu,
Corina Soare, Adrian Mariº.

În urmãtorul an, în 20052005200520052005, ne-am unit, am
sãrbãtorit zilele Colegiului Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea, am
câºtigat la concursul de informaticã, am fost
sponsorizaþi de Microsoft România, prin
“C.N.Uneºte”“C.N.Uneºte”“C.N.Uneºte”“C.N.Uneºte”“C.N.Uneºte”, un buletin informativ coordonat
de Marilena OpreaMarilena OpreaMarilena OpreaMarilena OpreaMarilena Oprea.

Anul 20062006200620062006, anul nunþilor în liceu (nunta
doamnei Roºca Laura ºi a domnului Bodaº
Sorin-Liviu) ne aduce în liceu Sfântul Radio si
revista „C.N.U se vede”.„C.N.U se vede”.„C.N.U se vede”.„C.N.U se vede”.„C.N.U se vede”. In acest numãr suntem
îndemnaþi sã citim jurnalului Lianei PatraºLianei PatraºLianei PatraºLianei PatraºLianei Patraº (Miss
Boboc a generaþiei sale ºi acum prezentatoare
la Realitatea TV) ºi sã admirãm profesorii noºtrii,
Miss-uri cândva (doamna Maria RusanMaria RusanMaria RusanMaria RusanMaria Rusan, dl
VVVVViorel Paizaniorel Paizaniorel Paizaniorel Paizaniorel Paizan ºi d-na Aneta PopaAneta PopaAneta PopaAneta PopaAneta Popa), sã facem
cunoºtinþã cu locurile populare de prin liceu (ºi
de pe lângã liceu) ºi nu în utimul rând, sã facem
cunoºtinþã cu perfecþii candidaþi la titlul de mister
Boboc Unirea. Redactorul-ºef al revistei a fost
Bogdan AlexandrescuBogdan AlexandrescuBogdan AlexandrescuBogdan AlexandrescuBogdan Alexandrescu, iar prof coordonator d-
na Angela SârbuAngela SârbuAngela SârbuAngela SârbuAngela Sârbu.
Î n toþi aceºti ani “Revista Noastrã” nu a
încetat sã aparã, uimindu-ne pe toþi cu felul de
a ne prezenta articolele. Numãrul din 20062006200620062006 al
“Revistei noastre”“Revistei noastre”“Revistei noastre”“Revistei noastre”“Revistei noastre” surprinde prin diversitatea
opiniilor ºi temelor abordate ºi prin prezenþa unor
adevãrate studii semnate de prof. Adrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian BotezAdrian Botez
ºi TTTTToader Aioaneioader Aioaneioader Aioaneioader Aioaneioader Aioanei. Colectivul de redacþie al
revistei, coordonat de profesorii TTTTToader Aioaneioader Aioaneioader Aioaneioader Aioaneioader Aioanei,
Romulus BuzãþeluRomulus BuzãþeluRomulus BuzãþeluRomulus BuzãþeluRomulus Buzãþelu ºi Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz, a reuºit
sã aducã alãturi nume de prima mânã ale lumii
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culturale vrâncene ºi sã realizeze ceea ce alþii
nu au reuºit: apropierea dintre generaþii. Acest
numãr a fost dedicat Centenarului Liviu
Rebreanu, însã a cuprins ºi aniversãrile lui
Lucian Blaga ºi Ion Barbu.

“Revista Noastrã”, nr 27-28 din 2007nr 27-28 din 2007nr 27-28 din 2007nr 27-28 din 2007nr 27-28 din 2007 a
fost dedicatã lui Mircea Eliade, iar nr 29-30,iar nr 29-30,iar nr 29-30,iar nr 29-30,iar nr 29-30,
20082008200820082008 a fost lansatã într-o formulã care a implicat
mult mai mult elevii. “Colaborea elevilor cu
profesorii dateazã deja de zeci de ani ºi ne face
cinste, astfel cã am decis sã continuãm aceastã
formulã, în ciuda criticilor. Noutatea este cã
ultimul numãr nu este dedicat unui singur scriitor.
Aici e vorba despre scriitorii care au plãcut
copiilor. Un alt segment este cel intitulat «Amintiri
de la Unirea», în cadrul cãruia încercãm, în 3
numere consecutive, sã dãm o alurã
monograficã unor evenimente cunoscute din
interior”, a declarat cu prilejul lansãrii “Revistei
Noastre” din 2008 d-na profesoarã de românã
Daniela PlãiaºuDaniela PlãiaºuDaniela PlãiaºuDaniela PlãiaºuDaniela Plãiaºu.

Ca ºi ultimã publicaþie a Colegiului, ne
putem mândri cu „Clasa Groazei”,„Clasa Groazei”,„Clasa Groazei”,„Clasa Groazei”,„Clasa Groazei”, o revistã
“grozavã, grandioasã ºi guralivã” realizatã de
elevii clasei a VI-a a Colegiului Naþional „Unirea”,
apãrutã pe 15 dec 2008. Din paginile ei ne putem
delecta cu bancuri, gastronomie, muzicã ºi cu
dansul. Toate scrise de elevii clasei a VI-a.

Existã multe dovezi care atestã cã
publicaþiile Colegiului Naþional Unirea au intrat
în istorie. Spre exemplu, zecile de premii oferite.
Calitatea de excepþie i-a adus, pe lângã
obiºnuitele premii I, II ºi III pe þarã ºi “Premiului
special pentru cea mai bunã revistã” in 1979.
Publicaþie a elevilor liceului “Unirea” din Focºani,
intitulatã simplu “Revista Noastrã” a fost distinsã
cu premiul I în 1978 ºi 1981.

Pânã în 1990, Revis ta NoastrãRevis ta NoastrãRevis ta NoastrãRevis ta NoastrãRevis ta Noastrã,
coordonatã de profesorii Petrache Dima,
Anastasie Mavrodin, C. C Nicolau, Toader
Aioanei (7 numere), Mircea Dinutz (5 numere),
Janet Popoiu, Daniela Popescu, Maria
Zgãbârdici, Marilena Oprea, a obþinut rezultate
ca: Premiul “Pamfil ªeicaru”, acordat de
“Evenimentul Zilei” pentru cea mai bunã revistã
ºcolarã în 1996, Premiul II pe þarã pentru
numerele 7/1998, 8/1998 ºi 9/1999, Premiul I
pentru cea mai bunã revistã ºcolarã la nivel de
liceu pe anii 2000 ºi 2001.

În anul 2008, în cadrul concursului
revistelor ºcolare, organizat în fiecare an cu
ocazia Zilei Învãþãtorului de cãtre Casa Corpului
Didactic “Simion Mehedinþi” Focºani, marele
premiu “Simion Mehedinþi”, pentru cea mai bunã
publicaþie ºcolarã, a fost acordat Colegiului
Naþional „Unirea”, pentru “Revista Noastrã”.

În anul 1987, adicã la a 75-a aniversare
prof Petrache DimaPetrache DimaPetrache DimaPetrache DimaPetrache Dima spunea: “Atâta timp cât voi
fi eu în fruntea revistei va fi scrisã de elevi ºi de
condeie consacrate, în folosul tuturor cititorilor!
Susþinutã de forþe spirituale a cãror vârstã
variazã între 9 ºi 95 de ani, ea nu va licãri, ci va
strãluci ca o flacãrã vizibilã din orice colþ al
patriei! ªi dincolo de hotarele ei! La revedere
1987 ºi de ce nu? La centenarul ei, în 2012”. Ei
bine, se pare cã tradiþia revistei ºi a publicaþiilor
din liceu au fost þinute întocmai cum a spus
Petrache Dima ºi ne apropiem cu paºi repezi
de marele eveniment din 2012.

Sunt multe motive pentru care Colegiul
Naþional Unirea ar merita nota 10+ la capitolul
publicaþii ale liceului pe tot parcursul acestor zeci
de ani. Unele dintre ele ar fi cã þi-au spus mereu
ce au încercat profii sã-þi ascundã în spatele
postului de profesor, le-a cãutat nod în papurã
pentru tine, uniristul, iar elevii-jurnaliºti (au
încercat) sã scrie mereu corect informaþii ºi ºtiri
doar reale. Redactori au fost elevii uniriºti,
tradiþional mai inteligenþi ºi mai informaþi decât
alþii! Si pentru asta le mulþumim!

ªi pentru a conºtientiza cât de
importante sunt publicaþiile Colegiului nostru, o
sã vã enumãr doar câteva dintre numele
jurnaliºtilor care ºi-au inceput activitatea în
paginile revistelor ºi ziarelor Liceului, mai apoi
Colegiului Naþional „Unirea”: Liana PatraºLiana PatraºLiana PatraºLiana PatraºLiana Patraº
(„Realitatea TV”), Cost i  RogozanuCost i  RogozanuCost i  RogozanuCost i  RogozanuCost i  Rogozanu
(„Cotidianul”), TTTTTraian Negulescu raian Negulescu raian Negulescu raian Negulescu raian Negulescu („Monitorul de
Vrancea”), Camel ia Stãni lã Camel ia Stãni lã Camel ia Stãni lã Camel ia Stãni lã Camel ia Stãni lã („Ziarul de
Vrancea”), Monica Jachianu Monica Jachianu Monica Jachianu Monica Jachianu Monica Jachianu („Monitorul de
Vrancea”, „Ziarul de Vrancea”, „România
liberã”), Mãdãlin Harbuz Mãdãlin Harbuz Mãdãlin Harbuz Mãdãlin Harbuz Mãdãlin Harbuz („Antena 1”), RalucaRalucaRalucaRalucaRaluca
Mirescu Mirescu Mirescu Mirescu Mirescu ºi Alexandrescu Mihaii Alexandrescu Mihaii Alexandrescu Mihaii Alexandrescu Mihaii Alexandrescu Mihai („Dilema”).

Sperãm ca ºi în viitor sã avem parte de
publicaþii (mãcar anuale, dacã nu lunare) tot la
fel de interesante.

Colectivul de redacþie REVISTColectivul de redacþie REVISTColectivul de redacþie REVISTColectivul de redacþie REVISTColectivul de redacþie REVISTAAAAA NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ
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Unicã în þarã, Stagiunea Teatralã a
Elevilor Vrânceni (STEV) este o manifestare de
tradiþie, care adunã în fiecare an zeci de liceeni
talentaþi în jurul unei pasiuni comune: teatrul.
Începutã acum trei decenii de jurnalistul
Constantin ApostolescuConstantin ApostolescuConstantin ApostolescuConstantin ApostolescuConstantin Apostolescu de la fostul ziar
„Milcovul” ºi o mânã de dascãli focºãneni,
Stagiunea Teatralã a Elevilor Vrânceni(STEV)
este de aproape 30 de ani o adevaratã ºcoalã
de teatru, unde s-au format actori ºi regizori care
au devenit între timp nume pe scena Teatrului
Municipal „Mr. Gh. Pastia”. Dar nu numai actori,
ci ºi oameni care iubesc teatrul, care trãiesc prin
ºi pentru teatru. Iar printre aceºtia, se numãrã
ºi uniriºtii! Care au avut un vis, au crezut în el ºi
l-au îndeplinit! De aici a pornit ºi ideea StagiuniiStagiuniiStagiuniiStagiuniiStagiunii
TTTTTeatrale a Elevilor Veatrale a Elevilor Veatrale a Elevilor Veatrale a Elevilor Veatrale a Elevilor Vrâncenirâncenirâncenirâncenirânceni, pentru cã teatrul
te educã, teatrul  iþi poate forma personalitatea,
iar tinerii aveau nevoie de acest lucru.

Poate cã aºa a gândit ºi regretatul
profesor Constantin Apostolescu Constantin Apostolescu Constantin Apostolescu Constantin Apostolescu Constantin Apostolescu când a pus
în miºcare aceastã stagiune, care de la an la
an a crescut ºi s-a transformat într-un adevãrat
“fenomen”. De la prima ediþie din 1978, câºtigatã
de Colegiul Naþional Unirea (numit atunci Liceul
Industrial Unirea) ºi pânã la ediþia din 2007, când
tot Colegiul Naþional Unirea obþine locul 2 cu
spectacolul „Cumetrele”, Stagiunea a cunoscut
momente de glorie, dar ºi clipe mai puþin plãcute,
când Stagiunea a fost anulatã din cauza
delãsãrii cadrelor didactice. Într-o perioadã,
Stagiunea a purtat numele de Stagiunea
Teatralã a Elevilor Focºãneni (STEF), ulterior
numindu-se Stagiunea Teatralã a Elevilor
Vrânceni (STEV), pentru cã în competiþie au
intrat ºi elevii din Adjud ºi Vidra. Manifestarea
se dorea a fi un festival de teatru, susþinut de
elevi pentru colegii lor ºi îºi propunea sã
contribuie la descoperirea talentelor autentice
ºi orientarea lor cãtre o carierã artisticã.

Un rol important în succesul acestei
manifestãri culturale a elevilor îl au actorii ºi
regizorii Teatrului Municipal, dar ºi studenþii la
UNATC, care au susþinut de-a lungul timpului,
trupele de teatru amator ale elevilor vrânceni.
Printre aceºtia se numãrã Adrian Damian,Adrian Damian,Adrian Damian,Adrian Damian,Adrian Damian,
VVVVValentin Cotigã, Eduard Cîrlan, Alexandraalentin Cotigã, Eduard Cîrlan, Alexandraalentin Cotigã, Eduard Cîrlan, Alexandraalentin Cotigã, Eduard Cîrlan, Alexandraalentin Cotigã, Eduard Cîrlan, Alexandra
Matei, George Iulian Nãstase, Florin Rogoz,Matei, George Iulian Nãstase, Florin Rogoz,Matei, George Iulian Nãstase, Florin Rogoz,Matei, George Iulian Nãstase, Florin Rogoz,Matei, George Iulian Nãstase, Florin Rogoz,
Claudiu NistorClaudiu NistorClaudiu NistorClaudiu NistorClaudiu Nistor..... Colegiul Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea fiind
cel mai vechi liceu din oraº, are ºi cea mai mare
experienþã ºi tradiþie în Stagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea TStagiunea Teatralã aeatralã aeatralã aeatralã aeatralã a
Elevilor VElevilor VElevilor VElevilor VElevilor Vrâncenirâncenirâncenirâncenirânceni. De-a lungul anilor, Colegiul
Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea ne-a încântat cu spectacole

dintre cele mai variate, reuºind sã stârneascã
mereu controverse, ºi sã ridice mereu semne
de întrebare. Dar aceasta a fost ºi menirea
spectacolelor din cadrul Stagiunii: sã stârneascã
întrebãri, spectatorul sã se frãmante, sã iasã din
salã de spectacole cu ceva în sufletul sãu.
Spectacolele de la Colegiul Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea au
realizat mereu acest lucru: au adus mereu acel
ceva de care era nevoie în cadrul Stagiunii.

În anul 20022002200220022002, în cadrul STEF-ului,
Colegiul Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea a intrat în cursã cu
spectacolul „Albã”, o adaptare dupã „Albã ca
zãpada” a lui Eduard Covali. A fost un spectacol
de improvizaþie, timpul nepermiþându-le sã aibã
o piesã serioasã. Piesa este o poveste absurdã,
despre oameni anormali, plinã de simboluri, care
s-a mulat perfect pe personalitatea actorilor din
liceu.”A fost un spectacol de echipã, pe care l-
am gândit ca pe o joacã ºi nu ca pe o piesã
pentru STEF. Am fãcut-o ca sã ne simþim cu toþii
bine, pentru adrenalinã”, a declarat George
Gâdei printre flori, aplauze si felicitãri dupã
încheierea spectacolului. Se pare cã pentru
Angela Voineag „Albã” a fost zãpada ce s-a
aºternut peste scenã o datã cu intrarea actorilor,
transformând „Casa de Culturã” într-o superbã
iarnã. În distribuþia piesei au fost: AngelaAngelaAngelaAngelaAngela
VVVVVoineag, Alin Zãbrãuþeanu, Ema Voineag, Alin Zãbrãuþeanu, Ema Voineag, Alin Zãbrãuþeanu, Ema Voineag, Alin Zãbrãuþeanu, Ema Voineag, Alin Zãbrãuþeanu, Ema Voicu,oicu,oicu,oicu,oicu,
Mãdãlin Bradea, Andrei Grosu, Dana Crãciun,Mãdãlin Bradea, Andrei Grosu, Dana Crãciun,Mãdãlin Bradea, Andrei Grosu, Dana Crãciun,Mãdãlin Bradea, Andrei Grosu, Dana Crãciun,Mãdãlin Bradea, Andrei Grosu, Dana Crãciun,
Ovidiu Oancia, Cãtãlin Stãncilã, MonicaOvidiu Oancia, Cãtãlin Stãncilã, MonicaOvidiu Oancia, Cãtãlin Stãncilã, MonicaOvidiu Oancia, Cãtãlin Stãncilã, MonicaOvidiu Oancia, Cãtãlin Stãncilã, Monica
Mitea, Raluca Podiuc, Georgiana Stegaru,Mitea, Raluca Podiuc, Georgiana Stegaru,Mitea, Raluca Podiuc, Georgiana Stegaru,Mitea, Raluca Podiuc, Georgiana Stegaru,Mitea, Raluca Podiuc, Georgiana Stegaru,
Mihaela ªandru.Mihaela ªandru.Mihaela ªandru.Mihaela ªandru.Mihaela ªandru. Piesa a fost regizatã de
George GâdeiGeorge GâdeiGeorge GâdeiGeorge GâdeiGeorge Gâdei ºi coordonatã de doamna
profesoarã Simina Comãnescu.

În anul 2003, la Casa de Culturã a
Sindicatelor, în cadrul Stagiunii Teatrale a elevilor
focºãneni, Unireaa prezentat spectacolul „Calul„Calul„Calul„Calul„Calul
verde”verde”verde”verde”verde”, un colaj din „Teatrul descompus” de
Viºniec. Un spectacol regizat de George Gâdei
ºi coordonat de Simina Comãnescu în doar 7
zile. L-au avut ca DJ pe Cojocaru Traian, iar ca
ºi actori pe : Grosu Andrei, Dima Vlad, PãunGrosu Andrei, Dima Vlad, PãunGrosu Andrei, Dima Vlad, PãunGrosu Andrei, Dima Vlad, PãunGrosu Andrei, Dima Vlad, Pãun
Liviu, Jelea Livia, Vlãsceanu Ioana, IoniþaLiviu, Jelea Livia, Vlãsceanu Ioana, IoniþaLiviu, Jelea Livia, Vlãsceanu Ioana, IoniþaLiviu, Jelea Livia, Vlãsceanu Ioana, IoniþaLiviu, Jelea Livia, Vlãsceanu Ioana, Ioniþa
George, TGeorge, TGeorge, TGeorge, TGeorge, Taftã Madalina, Vaftã Madalina, Vaftã Madalina, Vaftã Madalina, Vaftã Madalina, Vasile Carmen,asile Carmen,asile Carmen,asile Carmen,asile Carmen,
TTTTTutos Cristi, Sandulache Silviu, Oprea Oana,utos Cristi, Sandulache Silviu, Oprea Oana,utos Cristi, Sandulache Silviu, Oprea Oana,utos Cristi, Sandulache Silviu, Oprea Oana,utos Cristi, Sandulache Silviu, Oprea Oana,
Negrea Cãtãl in ,  Zamf i rescu Mar ius,Negrea Cãtãl in ,  Zamf i rescu Mar ius,Negrea Cãtãl in ,  Zamf i rescu Mar ius,Negrea Cãtãl in ,  Zamf i rescu Mar ius,Negrea Cãtãl in ,  Zamf i rescu Mar ius,
Bordeanu Adriana, Frangu TBordeanu Adriana, Frangu TBordeanu Adriana, Frangu TBordeanu Adriana, Frangu TBordeanu Adriana, Frangu Tatiana, Vatiana, Vatiana, Vatiana, Vatiana, Voineagoineagoineagoineagoineag
Angela, Zamfir George, Mogla Cristina,Angela, Zamfir George, Mogla Cristina,Angela, Zamfir George, Mogla Cristina,Angela, Zamfir George, Mogla Cristina,Angela, Zamfir George, Mogla Cristina,
ªandru Mihaela, Petrescu Raluca, Cristeaªandru Mihaela, Petrescu Raluca, Cristeaªandru Mihaela, Petrescu Raluca, Cristeaªandru Mihaela, Petrescu Raluca, Cristeaªandru Mihaela, Petrescu Raluca, Cristea
Iuliu, Bilea Cristina, Nãstase Oana.Iuliu, Bilea Cristina, Nãstase Oana.Iuliu, Bilea Cristina, Nãstase Oana.Iuliu, Bilea Cristina, Nãstase Oana.Iuliu, Bilea Cristina, Nãstase Oana.

„Deºi a fost un teatru absurd, un joc de
nebuni, de neînþeleºi, succesul a fost garantat.”
a declarat Angela Voineag. Dar spectacolele de
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teatru din anul 2002 nu au început cu STEF-ul.
Colegiul Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea, ajutat de actorul
George Gâdei ºi prof îndrumãtor Simina
Comãnescu, au înfiinþat în martie 2002 clubul de
artã dramaticã. De asemenea, în cadrul
concursului-festival „Preuniversitaria”, având ca
motto „Dacã-n ziare nu eºti, nimic nu eºti”. Ei
bine, uniriºtii au ocupat în acea perioadã mai mult
spaþiu din ziare decât au adunat toate liceele la
un loc pentru cã Unireaa câstigat trofeul
festivalului cu piesa „Sfoara”. Prestaþia trupei de
teatru a Colegiului a „abstractizat” audienþa
repetând la nesfârºit cuvântul „sfoarã”. Cei trei
artiºti au demonstrat publicului cã nici directorul
Colegiului de atunci, nici preºedintele juriului, nu
ºtiu sã spunã „sfoarã”. A ºtiut în schimb actualul
nostru director, domnul Noanã, care a strigat la
rugamintea actorilor “sfoarããããã”

În anul 2003În anul 2003În anul 2003În anul 2003În anul 2003, se joacã pe scena STEF-
ului „Cântãreaþa chealã”.„Cântãreaþa chealã”.„Cântãreaþa chealã”.„Cântãreaþa chealã”.„Cântãreaþa chealã”. Opera afiliatã
curentului dramatic al teatrului absurd,
înfãþiºeazã perfect degenerarea rasei umane ºi
a relaþiilor dintre aceºtia. Piesa este aparent fãrã
fir epic, fãrã sens, dar deþine conotaþii profunde,
specifice lui Eugen Ionescu. Elevii-actori: RalucaRalucaRalucaRalucaRaluca
Petrescu, Mãdãlina TPetrescu, Mãdãlina TPetrescu, Mãdãlina TPetrescu, Mãdãlina TPetrescu, Mãdãlina Taftã, Angela Vaftã, Angela Vaftã, Angela Vaftã, Angela Vaftã, Angela Voineag,oineag,oineag,oineag,oineag,
Oana Nãstase, Silviu Sãndulache, GeorgeOana Nãstase, Silviu Sãndulache, GeorgeOana Nãstase, Silviu Sãndulache, GeorgeOana Nãstase, Silviu Sãndulache, GeorgeOana Nãstase, Silviu Sãndulache, George
Ioniþa, Mãdãlin Bradea, Cristian TIoniþa, Mãdãlin Bradea, Cristian TIoniþa, Mãdãlin Bradea, Cristian TIoniþa, Mãdãlin Bradea, Cristian TIoniþa, Mãdãlin Bradea, Cristian Tutoº, Georgeutoº, Georgeutoº, Georgeutoº, Georgeutoº, George
ZamfirZamfirZamfirZamfirZamfir au fost coordonaþi de doamna prof.
Simina ComãnescuSimina ComãnescuSimina ComãnescuSimina ComãnescuSimina Comãnescu, iar de regie s-a ocupat
actorul George GâdeiGeorge GâdeiGeorge GâdeiGeorge GâdeiGeorge Gâdei. Pe lânga aceasta, tot în
2003, uniriºtii au mai pus în scenã, tot în regia
lui George GâdeiGeorge GâdeiGeorge GâdeiGeorge GâdeiGeorge Gâdei ºi coordonarea doamnei
Simina ComãnescuSimina ComãnescuSimina ComãnescuSimina ComãnescuSimina Comãnescu, una din puþinele piese cu
mesaj antidrog, „Înger sedat”, care a fost jucatã
în repetate rânduri. Proiectul ºi-a propus sã
prezinte elevilor, dar ºi comunitãþii locale efectele
negative finale ale consumului de droguri. În
distribuþie le-am putut întalni pe Oana Oprea,Oana Oprea,Oana Oprea,Oana Oprea,Oana Oprea,
Cristina Bilea, Adriana Bordeanu, TCristina Bilea, Adriana Bordeanu, TCristina Bilea, Adriana Bordeanu, TCristina Bilea, Adriana Bordeanu, TCristina Bilea, Adriana Bordeanu, Tatianaatianaatianaatianaatiana
Frângu, Mar ius Zamfirescu s i  Cãtãl inFrângu, Mar ius Zamfirescu s i  Cãtãl inFrângu, Mar ius Zamfirescu s i  Cãtãl inFrângu, Mar ius Zamfirescu s i  Cãtãl inFrângu, Mar ius Zamfirescu s i  Cãtãl in
Negrea.Negrea.Negrea.Negrea.Negrea.

În anul 2004În anul 2004În anul 2004În anul 2004În anul 2004, elevii Colegiul Naþional
Unirea au jucat in cadrul STEF-ului o piesã
destul de grea, “Antigona” de Sofocle, regizatã
de tânãrul Andrei Grosu (2004) ºi avându-i în
distribuþie pe Adriana Bordeanu Adriana Bordeanu Adriana Bordeanu Adriana Bordeanu Adriana Bordeanu (Antigona),
Livia Jelea Livia Jelea Livia Jelea Livia Jelea Livia Jelea (Ismena), Cristina Mogda Cristina Mogda Cristina Mogda Cristina Mogda Cristina Mogda (Creon),
Cristina Bilea Cristina Bilea Cristina Bilea Cristina Bilea Cristina Bilea (Hemon), Vlad Mihu Vlad Mihu Vlad Mihu Vlad Mihu Vlad Mihu (Corifeul
ºi Crainicul), Mãdãlina Mihãescu Mãdãlina Mihãescu Mãdãlina Mihãescu Mãdãlina Mihãescu Mãdãlina Mihãescu (Paznicul),
Oana Niþu (Oana Niþu (Oana Niþu (Oana Niþu (Oana Niþu (Euridice), TTTTTiresias iresias iresias iresias iresias (Alin Manole),
Mihaela ªandru Mihaela ªandru Mihaela ªandru Mihaela ªandru Mihaela ªandru (un cetatean). Elevii au avut
o evoluþie scenicã admirabilã, ce a îndeplinit
toate criteriile teatrale pentru a obþine victoria.
Se pare cã acest fapt a fost sesizat ºi de juriu,
al cãrui regizor a fost binecunoscut Mihai
Lungeanu. Sunt unele texte clasice care cu greu
ar mai putea spune ceva nou astãzi. Valoarea

lor stã de fapt, în calitatea de a se mula pe o
realitate identificabilã în contemporaneitate ºi
al cãrei sens profund îl pot dezvãlui. De multe
ori, asta e de ajuns. De multe ori nu e. Antigona Antigona Antigona Antigona Antigona
are un rapel puternic în lumea contemporanã
prin relaþia dizarmonicã între autoritatea laicã
ºi cea a credinþei.

În anul 2005, Colegiul  Nat ionalÎn anul 2005, Colegiul  Nat ionalÎn anul 2005, Colegiul  Nat ionalÎn anul 2005, Colegiul  Nat ionalÎn anul 2005, Colegiul  Nat ional
Unireaa luat toate premiile STEF-uluiUnireaa luat toate premiile STEF-uluiUnireaa luat toate premiile STEF-uluiUnireaa luat toate premiile STEF-uluiUnireaa luat toate premiile STEF-ului. Întrunit
în ziua de 8 iunie 2005, juriul celei de-a XXIII-a
ediþii a STEF-ului, a fost format din criticul teatral
Marilena ÞepuºMarilena ÞepuºMarilena ÞepuºMarilena ÞepuºMarilena Þepuº ºi actorii Sorin George RusuSorin George RusuSorin George RusuSorin George RusuSorin George Rusu
si Adrian Cigleansi Adrian Cigleansi Adrian Cigleansi Adrian Cigleansi Adrian Ciglean. Potrivit declaraþiei actorului
Sorin Rusu, referitor la talentul, naturaletea ºi
candoarea participanþilor, el a spus cã „ediþie a
XXIII-a a STEF-ului a beneficiat de „a mai a
dracu’ jurizare din toti anii”, celor trei specialiºti
fiindu-le destul de greu sã aleagã între cele
ºapte prestaþii actoriceºti ale principalelor licee
focºãnene. Chiar ºi aºa, Colegiul Naþional
UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea a reuºit sã obþinã premii pentru
interpretare femininã si masculinã, dar ºi trofeul
pentru cel mai bun spectacol, toate acestea
pentru prestaþia din “Bãdãranii”     de Carlo
Goldoni..... La sectiunea “interpretare feminina”,
premiul pentru cea mai bunã actriþa a revenit
uniristei Alina AluculeseiAlina AluculeseiAlina AluculeseiAlina AluculeseiAlina Aluculesei, pentru rolul Lucietei
din “Bãdãranii”. În schimb, la “interpretare
masculinã”, juriul a rãsplãtit prestatiile a doi
tineri actori. Pe scenã au urcat Vasile Florin,
de la Liceul Pedagogic ºi V lad MihuVlad MihuVlad MihuVlad MihuVlad Mihu
(((((“Lunardo”))))) de la Colegiul Naþional “Unirea”.
Datoritã prestaþiei din “Bãdãranii”, liceenii de
la CNU au câºtigat atunci trofeul pentru al doilea
an consecutiv.

“Pasiunea mea pentru teatru a inceput
de la vârsta de 12-13 ani, când am debutat la
Fundaþia Step by Step. Mi-am dorit enorm acest
premiu, este cea mai mare realizare a mea de
pânã acum, iar un rol deosebit in recunoaºterea

ALINA ALUCULESEI ªI VLAD MIHUALINA ALUCULESEI ªI VLAD MIHUALINA ALUCULESEI ªI VLAD MIHUALINA ALUCULESEI ªI VLAD MIHUALINA ALUCULESEI ªI VLAD MIHU
premiul I pentru interpretare “BÃDÃRANII”premiul I pentru interpretare “BÃDÃRANII”premiul I pentru interpretare “BÃDÃRANII”premiul I pentru interpretare “BÃDÃRANII”premiul I pentru interpretare “BÃDÃRANII”
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meritelor mele l-a avut si prietena mea, care mi-
a oferit mult sprijin”, declarã in 2005 dupã
festivitate, dublul laureatul VladVladVladVladVlad MihuMihuMihuMihuMihu,,,,, acum
student in anul II la UNATC, Bucureºti! Sala a
fost plinã de spectatori, majoritatea colegi,
prieteni, profesori, dar ºi tineri de la celelalte
licee aflate în competiþie, care au venit sã ne
“spioneze” ºi sã vadã ce mai aduce nou CNU.
Am castigat STEF-ul 2005 am fost anuntaþi cã
vom putea pãstra cupa doar pânã în 2006,
urmând sã o înmânãm urmãtorului câºtigãtor!
Dar Trofeul a rãmas tot la uniriºti! Din pãcate
pentru alþii.

În anul 2006În anul 2006În anul 2006În anul 2006În anul 2006, am demonstrat încã o datã
(dacã mai era nevoie) cã suntem cei mai buni!
Echipa steviºtilor uniriºti formatã din: AdrianaAdrianaAdrianaAdrianaAdriana
Bordeanu Bordeanu Bordeanu Bordeanu Bordeanu (ce a avut ºi responsabilitatea regiei),,,,,
Adela LazãrAdela LazãrAdela LazãrAdela LazãrAdela Lazãr, Vlad Mihu, Nicoleta LazãrVlad Mihu, Nicoleta LazãrVlad Mihu, Nicoleta LazãrVlad Mihu, Nicoleta LazãrVlad Mihu, Nicoleta Lazãr, Alin, Alin, Alin, Alin, Alin
Manole, Paul Lungu, Alexandra Nichitelea,Manole, Paul Lungu, Alexandra Nichitelea,Manole, Paul Lungu, Alexandra Nichitelea,Manole, Paul Lungu, Alexandra Nichitelea,Manole, Paul Lungu, Alexandra Nichitelea,
Cãtãlina Roºu, Ioana Frângu, Ovidiu Homoc,Cãtãlina Roºu, Ioana Frângu, Ovidiu Homoc,Cãtãlina Roºu, Ioana Frângu, Ovidiu Homoc,Cãtãlina Roºu, Ioana Frângu, Ovidiu Homoc,Cãtãlina Roºu, Ioana Frângu, Ovidiu Homoc,
Alina Novac, Cãtãlina VAlina Novac, Cãtãlina VAlina Novac, Cãtãlina VAlina Novac, Cãtãlina VAlina Novac, Cãtãlina Voineag, Sorinaoineag, Sorinaoineag, Sorinaoineag, Sorinaoineag, Sorina
Ionaºc, Ionaºc, Ionaºc, Ionaºc, Ionaºc, avându-l coordonator artistic al piesei
pe Adrian DamianAdrian DamianAdrian DamianAdrian DamianAdrian Damian, iar Romulus Buzãþelu Romulus Buzãþelu Romulus Buzãþelu Romulus Buzãþelu Romulus Buzãþelu în
calitate de profesor coordonator, a fãcut furori
în cadrul audenþei prezente pe 1 iunie 2006 la
Casa de Culturã “Leopoldina Bãlãnuþã” din
Focºani, în cadrul celei de-a XXIV-a ediþii a
Stagiunii Teatrale a Elevilor Vranceni.  2006 a
fost anul când STEF-ul ºi-a schimbat numele
în STEV. Dacã în anul 2005 au fost doar ºapte
trupe, în 2006 nouã formaþii liceale din Focºani
ºi Adjud s-au luptat pentru marele premiu. Piesa
Deºteptarea Primãverii, o adaptare dupã Frank
Wedekind, a adus în prim-plan frãmântarile
adolescenþilor aflaþi în cãutarea propriei
identitãþi, dar mai ales în cãutarea propriei
sexualitãþi. Piesa este de fapt o dramã a
adolescenþilor ce se izbesc deseori de
indiferenþa, incapacitatea de comunicare ºi
conformismul adulþilor. Fiecare personaj-
adolescent va plãti pentru aceastã lume
închistatã de prejudecãþi ºi tabu-uri cu exilul în
singurãtate sau chiar cu preþul vieþii.

Cu multa trudã, devotament, cu un
admirabil spirit de echipã, cu zâmbetul pe buze,
cu un entuziasm enorm, ºi siguri pe ei (cum au
fost, sunt ºi vor fi) steviºtii uniriºti ºi-au atins
scopul: sã câºtige ºi anul acesta, pentru a III-a
oarã consecutiv marele trofeu al acestui festival.
Am demonstrat cã, dacã ne propunem, putem
face Casa de Culturã “Leopoldina Balãnuþã”
neîncãpãtoare pentru liceeni ºi nu numai. Astfel
echipa steviºtilor Colegiului Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea a
fost nevoitã sã rejoace piesa înainte de a fi
decernate premiile. Nu cã ne-ar fi displãcut sã
rejucãm piesa, dar astfel am putut demonstra
publicului cã juriul n-a greºit si cã noi am primit
ceea ce meritam. Toate trupele de teatru s-au
prezentat cu un repertoriu substanþial, dar trupa

CNU ºi-a ales cel mai adecvat repertoriu pentru
vârsta lor ºi s-a prezentat cu o mai mare
coerenþã ºi claritate a textului în faþa rigorii ºi
seriozitãþii publicului ºi juriului, iar succesele nu
au întârziat sã aparã: Trofeele au venit, firesc,
unul dupa altul.

Tot in 2006, din decembrie, STEV devine
o marcã înregistratã la OSIM de Casa de Culturã
a Sindicatelor “Leopoldina Bãlãnuþa”, iar
organizarea stagiunii sub aceastã siglã este
proprietatea acestei instituþii.

Anul 2007Anul 2007Anul 2007Anul 2007Anul 2007 pregãteºte surprize pentru
tinerii actori. Competiþia devine din ce in ce mai
strânsã, în cadrul „Stagiunii Teatrale a Elevilor
Vrânceni” participând opt trupe de teatru. STEV
2007, acesta a fost momentul in care 15 fete ºi
anume: Nicoleta LazãrNicoleta LazãrNicoleta LazãrNicoleta LazãrNicoleta Lazãr     (Linda), AlexandraAlexandraAlexandraAlexandraAlexandra
NichiþeleaNichiþeleaNichiþeleaNichiþeleaNichiþelea     (Germaine), Cãtãlina TCãtãlina TCãtãlina TCãtãlina TCãtãlina Todiraºcuodiraºcuodiraºcuodiraºcuodiraºcu
(Marie-Ange), Sorina IonaºcSorina IonaºcSorina IonaºcSorina IonaºcSorina Ionaºc     (Rose), AlinaAlinaAlinaAlinaAlina
OlaruOlaruOlaruOlaruOlaru     (Des-Neiges), Roxana PantazicãRoxana PantazicãRoxana PantazicãRoxana PantazicãRoxana Pantazicã
(Gablielle), Larisa AndonieLarisa AndonieLarisa AndonieLarisa AndonieLarisa Andonie     (Yvette), MihaelaMihaelaMihaelaMihaelaMihaela
VlãsceanuVlãsceanuVlãsceanuVlãsceanuVlãsceanu     (Therese), Iuliana GrosuIuliana GrosuIuliana GrosuIuliana GrosuIuliana Grosu     (Ginette),
Andra RotaruAndra RotaruAndra RotaruAndra RotaruAndra Rotaru     (Lise), Iulia StoicaIulia StoicaIulia StoicaIulia StoicaIulia Stoica     (Angeline),
Cãtãlina VCãtãlina VCãtãlina VCãtãlina VCãtãlina Voineagoineagoineagoineagoineag     (Rheaune), Adelina LazarAdelina LazarAdelina LazarAdelina LazarAdelina Lazar
(Pierette), Bogdana DimaBogdana DimaBogdana DimaBogdana DimaBogdana Dima     (Olivine), CãtãlinaCãtãlinaCãtãlinaCãtãlinaCãtãlina
Negru Negru Negru Negru Negru care au facut parte din distribuþie, au
realizat primul musical din istoria STEVprimul musical din istoria STEVprimul musical din istoria STEVprimul musical din istoria STEVprimul musical din istoria STEV-ului-ului-ului-ului-ului
cu ajutorul piesei „Cumetrele” de Michel
Tremblay. Aºa cum afirma ºi W. Gordon Smith
„Cumetrele” scrisã în 1965 si prezentatã în 1968,
„este o piatrã preþioasã teatralã , care straluceºte
cu reflecþii vulgare de minereu ieftin, dar în a
cãrei adâncuri mocnesc flãcãrile diamantului
veritabil”.

Piesa „Cumetrele”, ce a fost pusã în
scena pe 31 mai 2007 în cadrul STEV-ului a fost
piesa ce a adus „ceva-ul” de care era nevoie în
cadrul Stagiunii. ªi acel „ceva” s-a regãsit în
musical. Adrian DamianAdrian DamianAdrian DamianAdrian DamianAdrian Damian (cel care le-a arãtat
uniriºtilor primii paºi în aceastã lume a teatrului,
cel care le-a dezvãluit din secretele sale

Cãtãlina VCãtãlina VCãtãlina VCãtãlina VCãtãlina Voineag, Nicoleta Lazãroineag, Nicoleta Lazãroineag, Nicoleta Lazãroineag, Nicoleta Lazãroineag, Nicoleta Lazãr, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Alexandra, Alexandra
Nichiþelea în “DEªTEPTNichiþelea în “DEªTEPTNichiþelea în “DEªTEPTNichiþelea în “DEªTEPTNichiþelea în “DEªTEPTAREAAREAAREAAREAAREA PRIMÃ PRIMÃ PRIMÃ PRIMÃ PRIMÃVERII”VERII”VERII”VERII”VERII”



101

PA
G

IN
I  D

E
  IS

T
O

R
IE

actoriceºti ºi cel care i-a invãþat sã preþuiascã
ceea ce se numeºte teatru ºi ce înseamnã cu
adevãrat munca în echipã), Paul LunguPaul LunguPaul LunguPaul LunguPaul Lungu (cel
care a realizat versurile pieselor, cel care ºi-a
dedicat timpul sau liber celor 15 fete, cel care
le-a învãþat cã lucrurile se rezolvã mult mai
simplu atunci când le priveºti cu calmitate,
optimism ºi cel care fãrã sã scoatã vreun sunet
în timpul piesei a smuls valuri de aplauze doar
prin simpla-i prezenþã) ºi Vlad MihuVlad MihuVlad MihuVlad MihuVlad Mihu     (tânãrul
actor care le-a sprijinit moral ºi cel care le-a
readus echilibrul necesar atunci când rãbdarea,
oboseala ºi emoþiile le-au copleºit), sunt aceia
care s-au ocupat de adaptarea textului ºi regia
spectacolului din 2007.

Cumetrele Colegiului Naþional UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea au
oferit tinerilor focºãneni un spectacol remarcabil
prin text, mesaj, interpretare, ºi mai ales muzicã,
dând fiecarui personaj posibilitatea sã se nascã
ºi sã evolueze pe scena Casei de Culturã
„Leopoldina Bãlãnuþã”. Jocul de lumini, melodiile
ºi deopotrivã scenografia se îmbinã într-un
montaj fericit. Însã, cea de-a XXV-a editie a
STEV, prin juriul format din Marilena ÞepuºMarilena ÞepuºMarilena ÞepuºMarilena ÞepuºMarilena Þepuº,
directoarea Teatrului “George Ciprian” din
Buzãu, Diana LupescuDiana LupescuDiana LupescuDiana LupescuDiana Lupescu, actriþa ºi regizor, SorinSorinSorinSorinSorin
RusuRusuRusuRusuRusu, actor TMF, ºi Aurel OboroceaAurel OboroceaAurel OboroceaAurel OboroceaAurel Oborocea, directorul
Casei de Culturã Focºani, a poziþionat uniriºtii,
într-o atmosferã destinsã ºi plinã de colegialitate
pe locul al doilea. Chiar dacã au concurat unii
împotriva celorlaþi pe scenã, în salã, asteptând
nominalizãrile, toþi adolescenþii au aplaudat ºi
ºi-au apreciat unii altora munca. „Am pus niºte
note pe un portativ ºi, armonizându-le, a ieºit o
melodie”, ne-a declarat atunci Bogdana DimaBogdana DimaBogdana DimaBogdana DimaBogdana Dima,
cea care a interpretat toatã muzica
spectacolului,  acum elevã în clasa a XII-a!

În anul 2008În anul 2008În anul 2008În anul 2008În anul 2008 Colegiul Naþional “Unirea”,
alãturi de alte licee, din motive bine întemeiate,
a preferat sã nu intre in competiþia celei de-a
XXVI-a ediþie a STEV-ului, în care au rãmas doar
ºase licee. Însã, spre deosebire de ceilalþi care
nu au participat, nu am stat complet deoparte.
Ne-a fost ridicatã cortina Teatrului Municipal “Mr
Gheoghe Pastia” din Focºani. Un pas mic pentru
STEV-iºti, un pas imens pentru actorii uniriºti  -
sã joace pe scena Teatrului. Chiar dacã nu au
participat in competiþie, îndrumaþi de AdrianAdrianAdrianAdrianAdrian
DamianDamianDamianDamianDamian, care s-a ocupat ºi de regia
spectacolelor, talentul adolescentin al uniriºtilor
ne-a fãcut o invitaþie pe data de 6 iunie 2008 la
o...”Cerere în cãsãtorie”, adaptare dupã A. P.
Cehov ºi la “O întâmplare în toiul nopþii” dupã
Sean O’Casey. Chiar dacã nu au mai avut
ocazia sã tremure de dupã pantalonii scenei,
aºteptând sã intre dezinvolþi în lumina ochiului
de soacrã colectivã - marele juriu al STEV-ului,
emoþiile s-au confundat ºi s-au contopit ºi anul

acesta, uniriºtii neºtiind ce sã facã mai întâi: sã
plângã de fericire sau sã doarmã puþin ºi apoi
sã plângã de fericire! Emoþii, aplauze
furtunoase, viaþa de cuplu în roz ºi gri expusã
pe scenã, în faþa unei sãli pline, acestea au fost
câteva dintre ingredientele pentru seara perfectã
din Teatru Maior Gheorghe Pastia!

La capitolul “admirabil” s-a situat primul
spectacol, “O întâmplare în toiul nopþii” dupã
Sean O’Casey, autor dramatic, irlandez (1884-
1964). Piesa a fost interpretatã de MihaiMihaiMihaiMihaiMihai
CojocaruCojocaruCojocaruCojocaruCojocaru (John Mulligun), Cãtãlina VCãtãlina VCãtãlina VCãtãlina VCãtãlina Voineagoineagoineagoineagoineag
(Angela Nightingale), Gabriel ChirilãGabriel ChirilãGabriel ChirilãGabriel ChirilãGabriel Chirilã (Halibut),
Andra Bãl þatuAndra Bãl þatuAndra Bãl þatuAndra Bãl þatuAndra Bãl þatu (Mrs. Mosse), Mar iusMar iusMar iusMar iusMar ius
Dumitrescu Dumitrescu Dumitrescu Dumitrescu Dumitrescu (infirmierul) ºi George DanGeorge DanGeorge DanGeorge DanGeorge Dan
(doctorul). Piesa îmbinã, ca ºi în viaþã, tragicul
ºi comicul, fiind o pledoarie pentru un teatru care
emoþioneazã ºi transfigureazã poetic realitatea,
printr-o regie realizatã cu rigoare ºi vigoare.

Dialogul din “Cerere în Cãsãtorie” (a
doua piesã) este partea suculentã a serii.
Datoritã lui, succesul piesei este asigurat din
start. Mai trebuie ca actorii sã fructifice situaþiile
comice. Adrian Dima Adrian Dima Adrian Dima Adrian Dima Adrian Dima (Stepan Stepanâci)
dovedeºte cã ºtie sã o facã. George Dan George Dan George Dan George Dan George Dan (Ivan
Vasilievici) se lanseazã în joc fãrã reþineri, cu o
plãcere amuzantã aº zice, iar AlexandraAlexandraAlexandraAlexandraAlexandra
Nichi þe lea Nichi þe lea Nichi þe lea Nichi þe lea Nichi þe lea (Natalia Stepanovna) o
întruchipeazã pe rusoaica voinicã ºi hotãrâtã,
prinsã inocent în capcana mãritiºului grabnic.

“Mi-a fost mult mai greu decât mã
aºteptam sã pregãtim spectacolul. Chiar ºi fãrã
participarea în competiþie, stresul ºi-a fãcut
simþitã prezenþa ºi m-a încurcat destul de mult.
Eu nu þineam neapãrat sã intrãm în concurs,
pentru cã nu cred cã un premiu acordat unei
echipe îmbunãtãþeºte spectacolul jucat deja. În
ceea ce priveºte trupa, a ieºit foarte bine, ne
înþelegem în continuare bine ºi se simte cã am
dus “greul” împreunã.”, ne-a declarat MihaiMihaiMihaiMihaiMihai
Cojocaru.Cojocaru.Cojocaru.Cojocaru.Cojocaru.

Peste numai câteva luni, va reîncepe
activitatea teatralã a uniriºtilor. Doar cã anul
acesta se va munci în stil STEV-ist, pentru cã
DA, Colegiul Naþional “Unirea” se reîntoarce pe
scena STEV-ului, scena numitã “rampa de
lansare a actorilor focºãneni”. ªi asta pentru cã
TREBUIE sã ne continuãm tradiþia de purtãtori
ai Cupei STEV-iºtilor. Stagiunea pentru public
se va deschide prin vara, dar aºa cum i-am
obiºnuit pe spectatorii noºtri, va fi altceva. ªi
acest altceva nu se poate realiza decât prin
muncã, dãruire, emoþie, spirit de echipã ºi ce
este cel mai important... timp. Timpul trebuie sã
aibã rãbdare cu debutanþii, debutanþii trebuie sã
aibã rãbdare cu ei înºiºi ºi cu produsele artistice.

Nicoleta LAZÃR
Clasa a XII-a E
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Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Cred cã pe cititorii noºtri,
pe elevi, i-ar interesa câteva date biografice
despre dumneavoastrã. Cu atât mai mult,
cu cât se ºtie cã sunteþi ºi absolvent al
acestui liceu.

Prof. Neculai Chifan:Prof. Neculai Chifan:Prof. Neculai Chifan:Prof. Neculai Chifan:Prof. Neculai Chifan: Sunt nãscut
în comuna Maciceni, judeþul Galaþi, pe data
de 19 martie 1926. Am fost
elevul liceului „Unirea”, dupã
aceea am mers la facultatea de
matematicã din Bucureºti, iar
dupã terminarea facultaþii am
fost repartizat de Comisia
Guvernamentalã în regiunea
Bârlad. Dar, la cererea mea,
am fost repartizat la Liceul
Unirea din Focºani unde se
crease o catedrã liberã, liceul
„Unirea” fiind ºi liceul pe care
eu îl absolvisem. ªi aºa,
începând cu 1 septembrie
1953, catedra fiind liberã  ºi
având ºi media
corespunzãtoare, mi s-a
satisfãcut cerinþa pe care am
exprimat-o eu la repartizare. ªi
m-am încadrat la Liceul
„Unirea”, începând cu 1
septembrie 1953. Am stat la
catedrã 5 ani, pânã în anul
1958, când am fost numit
Inspector General al Uniunii de
Învãtãmânt ºi Cultura de la
Focºani. Focºaniul era pe
atunci oraº de subordonare regionalã, nu
depindea de un raion.

Aveam pe atunci 32 de ani ºi am fost
foarte surprins de promovare, foºtii mei

profesori fiind în activitate ºi faþã de care
aveam o stimã ºi un respect deosebit. Mi-a
rãmas ºi acum acea timiditate de când eram
elev.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Puteþi enumera câþiva
profesori care erau cu dumneavoastrã în
cancelarie?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: Erau mulþi dintre
profesori în cancelarie. Spre
exemplu, domnul prof. Cotea,
doamna prof. Sendrea, domnul
prof. Vâlcu de limba latinã,
domnul prof. Enescu, domnul
prof. Stelian Constantinescu de
istorie (i se spunea Atila, nu ºtiu
de ce?), domnul prof. Budescu
Aurel,  domnul prof. Zigmund
Lupu, domnul prof. Popovici de
limba francezã, domnul prof.
Filoti Ovidiu de matematicã,
doamna prof. Viorica
Constantinescu de geografie.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Care dintre cei
enumeraþi de dumneavoastrã v-
au fost ºi profesori în perioada
liceului?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: Domnul Sendrea,
Vâlcu, Diaconescu, Cocea,
Diaconu Ion, Zigmund Lupu (zis
Jima), Popa la geografie, Beldi
la fizicã, Belceanu, doamna
Medrea de ªtiinþele Naturii,
domnul Isatianu de filosofie.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Câþi ani aþi stat
în “Unirea”?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: În 1958 am ajuns Inspector
General la Învãþãmânt ºi Culturã, în 1961
am fost ales vicepreºedinte în problemele

Interviu realizat cu prof. Neculai ChifanNeculai ChifanNeculai ChifanNeculai ChifanNeculai Chifan, absolvent al Liceului
Unirea, profesor de matematicã ºi director între anii 1975 - 1978.
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din Învãþãmânt, Culturã ºi Sãnãtate, timp de
4 ani. Pe data de 1 aprilie 1958 am pãrãsit
Liceul „Unirea”, iar pe data de 1 aprilie 1965
m-am întors la ºcoalã. Dar în toatã aceastã
perioadã de 7 ani de zile eu n-am întrerupt
legãtura cu catedra. Am predat sãptãmânal
la o clasã 6 ore, ceea ce însemna o treime
dintr-o catedrã. Eu, fiind de la 8 dimineaþa
la servici, am cãzut de comun acord cu
pãrinþii ºi elevii sã-mi þin toate orele
dimineaþa de la 7 la 8 zilnic, inclusiv
sâmbãta, atunci nefiind zi liberã, pentru a
þine astfel ºi eu legãtura cu ºcoala. M-am
reîntors la catedrã pânã în 1975-1978 când
am fost numit directorul liceului împotriva
voinþei mele. Spun împotriva voinþei mele,
pentru cã în cei 7 ani prin care trecusem,
vãzusem cã un astfel de post te pune în
situaþia de a lua decizii pe care tu de fapt nu
ai vrea sã le accepþi, venite de sus, ºi având
tentã politicã ºi cu asta nu m-am înþeles
niciodatã.

Eu am prins perioada în care
încadrarea cadrelor didactice, lista celor care
nu trebuie sã intre în liceu ºi rezultatele
examenelor se fãceau anual, iar eu eram
cel ce trimitea aceste liste la ºcoli. În cartea
de muncã a fiecãruia, la sfârºitul anului se
scria „încetat activitatea”, ceea ce însemna
cã la începutul anului ºcolar se fãcea o nouã
încadrare în ºcoala în care erau dispoziþii
speciale. A fost greu ºi pentru mine, fiindcã
mulþi dintre profesorii mei au fost mutaþi din
motive politice. Din fericire, s-a renunþat la
aceastã metodã care îi înspãimânta pe toþi
ºi din cauza cãreia mulþi elevi excepþionali
au fost excluºi .

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Din alt punct de vedere,
elevii mai aveau de suferit în acea perioadã
dupã urma sistemului politic?

N.C. :N.C. :N.C. :N.C. :N.C. : Elevii nu prea au simþit
sistemul, pentru cã nu erau la vârsta la care
sã aibã putere de discernãmânt ºi nici pãrinþii
nu le-au explicat pentru cã i-ar fi afectat
psihic. Era mult mai bine sã nu ºtie.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Ca ºi elevi deosebiþi, ce
nume vã vin acum în minte?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: Nu sunt puþini elevi deosebiþi,
dar au fost dintre ei care au ajuns pe cea
mai înaltã treaptã în culturã sau ºtiinþe ºi
acest lucru nu s-a întâmplat doar la noi în
þarã. Aº putea aminti de Panzala, Ioan ºi
Drãghici. Elevi foarte buni, dar nu ºi excepþii.
Am constatat un lucru, cã nu întotdeauna
cei mai buni elevi din clasã au ajuns ºi cei
mai realizaþi în viaþã. Au fost situaþii în care
cei ce erau la un nivel mediu în liceu, au
ajuns într-o situaþie extraordinarã dupã. Eu,
când am venit în liceu, am primit ultimele 3
clase de a 11a, în lichidare, cele care fusese
ale domnului profesor Diaconescu ºi care
erau în paralel cu cele de 10 clase. În 1974,
când s-a trecut de la 7 la 8 ani de studiu, a
fost un an gol atât la gimnaziu, cât ºi la liceu.

Reporter :Reporter :Reporter :Reporter :Reporter : Privind în urmã la
activitatea dumneavoastrã, þinând cont cã
aþi ieºit în 1986 la pensie, cum vi se pare
ºcoala de atunci faþã de ºcoala de acum?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: Lucrurile niciodatã nu pot
rãmâne în acelaºi stadiu. Nu se poate face
o comparaþie între felul în care se comportã
un elev atunci ºi cum se comportã unul
acum. Atunci era imprimatã o educaþie , era
adevãratã disciplinã în ºcoalã. Spre
exemplu, cei din cursul inferior care purtau
ºapcã cu bentiþã albã, aveau obligaþia sã-i
salute pe cei din cursul superior care purtau
ºapcã cu bentiþã galbenã. Uniforma era
obligatorie, iar în „Unirea” nici un elev nu
avea voie sã intre în liceu prin intrarea
profesorilor. Dacã cineva încãlca regula se
alegea cu o eliminare de câteva zile din
ºcoalã.

Acum nu mai am contact cu ºcoala,
dar am aflat multe lucruri prin intermediul
nepoþilor mei pe care încã îi pregãtesc la
matematicã. Dupã ce am ieºit la pensie, am
fost solicitat sã predau la clasã. O datã am
fãcut imprudenþa sã accept pe o perioada
de 3 luni ºi am regretat profund. Spun
imprudenþã pentru cã am rãmas cu un gust
amar din cauza schimbãrilor ce au avut loc
în aceastã perioadã în care eu am lipsit de
la catedrã. ªi aici mã refer la
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comportamentul elevilor. Nu spun cã nu
trebuie sã existe o libertate la clasã, dar noi
am fost educaþi sã ne purtãm într-un anumit
fel, iar când am intrat în clasã am crezut cã
am greºit iniþial clãdirea. Elevii erau
îmbrãcaþi în toate felurile. În realitate, nu e
foarte rãu cã existã acum o anumitã
libertate, dar trebuie sã existe limite.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Credeþi cã este sau nu
necesarã uniforma în liceu?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: Eu spun cã este necesarã, dar
nu o impun. Nu înseamnã neaparat o
încorsetare, o înregimentare, cum o vãd cu
toþii. Ar însemna o distincþie. Uniforma îi dã
elevului un statut de respect. În fond, elevul
este admirat pentru cã este la un anumit
liceu ºi uniforma îl ºi obligã sã aibã un
comportament corespunzãtor prin diferite
locuri, el fiind recunoscut. Altfel ei se pierd
în masa de oameni. Noi, în uniforma de elev,
eram priviþi cu respect ºi admiraþie de ceilalþi.
Este adevãrat cã numerotarea elevilor nu
era un lucru benefic, pentru cã indiferent
dacã fãceai un lucru bun sau rãu, oricine
putea sã-þi ia numãrul ºi sã meargã la ºcoalã
ºi sã te reclame fãrã ca tu sã ºtii.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Mulþi reproºeazã ºcolii cã
are programul prea încãrcat, cã existã în
orar materii care nu le folosesc elevilor. ªi
cu cât se luptã sã o simplifice, mai mult o
aglomereazã. Ce pãrere aveþi despre acest
aspect al ºcolii de astãzi?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: Programa ºcolarã a fost mereu
încãrcatã. Dar, dacã vrem sã simplificãm
programa, ce am înlãtura sau ce am
introduce? Aceasta este una dintre
principalele probleme.
Dacã s-ar face totul la întâmplare, nu ar mai
fi o schimbare beneficã pentru elev. ªi la
matematicã, programa este mult prea
încãrcatã. Aºa am fãcut-o ºi eu cu profesorii
mei, aºa am ºi predat-o ºi aºa este ºi acum.

Dar sunt capitole din matematicã
care ar putea dispãrea foarte uºor fãrã sã
ºtirbeascã pregãtirea temeinicã a elevului.
ªi asta aº putea-o face ºi eu oricând din
moment ce cunosc programele ºcolare atât
de la gimnaziu, cât ºi de la liceu. Eu n-am
nevoie de manual pentru a preda
matematica cursiv. Se pot foarte uºor
rezolva anumite probleme fãrã a introduce
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atâtea demonstraþii care sunt riguroase,
foarte bune, dar trebuie sã intervinã
gândirea ºi judecata. Matematica este
singurul domeniu sigur. Niciodatã nu o sã
poþi spune cã 1+1=3. Pe când în alte
domenii pot exista diferite interpretãri.

Din pãcate, noi, românii, am
încercat sã-i copiem pe cei pe care îi
considerãm mai dezvoltaþi ca noi, dar care
în realitate nu sunt. ªi preluãm anumite
sisteme de gândire de la ei, le punem în
practicã la noi, ºi astfel se fac
„experimente” pe copii. Nu putem compara
niciodatã ºcoala americanã, pe care o
consider cea mai proastã, cu ºcoala
româneascã. Elevii noºtri se impun peste
hotare.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: Credeþi cã ar fi mai
folositoare activitãþile practice decât teoriile
în programa ºcolarã?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: În perioada în care am fost
eu la catedrã am fãcut diferite
„experimente” ºi Ministerul Învãþãmântului
a fixat pe fiecare judeþ o ºcoalã pilot în care
s-a introdus o programã specialã la
matematicã bazatã pe practicã. Ea
cuprindea teoria grafurilor. Cu minimul de
cunoºtinþe elevul învaþã sã facã un
program pentru o activitate practicã. De
exemplu, transportul în comun într-un oraº
se poate face alegând soluþia optimã de
transport de la punctul A la punctul B. Dacã
se citea pur ºi simplu problema din manual
se alegea un drum drept, pe când în plan
real drumul ar fi fost ocolitor. ªi de aici

rezultã problema planetei de astãzi,
optimizarea. ªi astfel elevii au înþeles mult
mai bine. Am fost la întreprinderea de
transportul auto cu clasa a 10-a ºi copiii
au fãcut schema, fãrã prea multã teorie,
pentru optimizarea transportului în comun.
Totul era învãþat practic ºi reþinut mult mai
uºor. Ar trebui ca ºi astãzi sã existe mult
mai multe activitãþi practice. Mulþi se
gândesc la ce mai foloseºte matematica.
Ei bine, la dezvoltarea gândirii, a
raþionamentului. Iar confuzia dintre

profesor de matematicã si matematician,
profesor de filosofie ºi filosof este evidentã.

Reporter:Reporter:Reporter:Reporter:Reporter: V-aº ruga sã daþi un set
de sfaturi, din perspectiva dumneavoastrã,
profesorilor. Cum credeþi cã ar trebui sã se
comporte un profesor pentru a-ºi face
meseria cât mai bine posibil?

N.C.:N.C.:N.C.:N.C.:N.C.: Este dificil sã dau sfaturi
profesorilor, pentru cã aici intervine în primul
rând personalitatea fiecãruia. Asistând la
sute de ore în timpul perioadei în care am
fost profesor, am realizat cã la bazã stã
dragostea pe care o poartã fiecare profesor
pentru meseria sa. Pe mine, din fericire m-
a înzestrat Dumnezeu cu darul de a-mi
plãcea munca pe care o fac la nebunie ºi
am mers la clasã din plãcere. Chiar dacã
unii spun cã decât sã muncesc pe degeaba,
mai bine stau, eu sunt de pãrere cã mai bine
muncesc pe degeaba decât sã stau, pentru
cã munca este o terapie, un remediu. Dacã
îþi place munca ta, o faci bine ºi este
beneficã celor din jurul tãu. Studiul
permanent este un alt lucru necesar pentru
orice domeniu. Informarea din ziare, reviste
sau televizor nu se numeºte educaþie. Nici
internetul, care este o mare descoperire
pentru societate, nu este benefic, pentru cã
a ucis cartea. Probabil sunt considerat
depãºit, dar cartea ajutã cel mai mult în
educaþie. Nu spun cã internetul nu ajutã, dar
nu la fel de mult ca ºi o carte.

A consemnat prof. Gheorghe Zaharia
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Elevii uniriºti premiaþi la etapa naþionalãElevii uniriºti premiaþi la etapa naþionalãElevii uniriºti premiaþi la etapa naþionalãElevii uniriºti premiaþi la etapa naþionalãElevii uniriºti premiaþi la etapa naþionalã
a olimpiadelor ºcolare - 2008a olimpiadelor ºcolare - 2008a olimpiadelor ºcolare - 2008a olimpiadelor ºcolare - 2008a olimpiadelor ºcolare - 2008

Mereoiu I. Diana AndreeaMereoiu I. Diana AndreeaMereoiu I. Diana AndreeaMereoiu I. Diana AndreeaMereoiu I. Diana Andreea (X B) - LIMBA ENGLEZÃ - Prof. Bicescu Irina -
menþiunemenþiunemenþiunemenþiunemenþiune

Bondroiu E. G. Oana IuliaBondroiu E. G. Oana IuliaBondroiu E. G. Oana IuliaBondroiu E. G. Oana IuliaBondroiu E. G. Oana Iulia (X B) - LIMBA FRANCEZÃ - Prof. Ghioc
Leontina - menþiunemenþiunemenþiunemenþiunemenþiune

Palade C. AndreeaPalade C. AndreeaPalade C. AndreeaPalade C. AndreeaPalade C. Andreea (XII C - LIMBA FRANCEZÃ - Prof. Ghioc Leontina -
menþiunemenþiunemenþiunemenþiunemenþiune

Lupºa PLupºa PLupºa PLupºa PLupºa P. Livia Andreea. Livia Andreea. Livia Andreea. Livia Andreea. Livia Andreea (XI F) - LIMBA ITALIANA - Prof. Stanciu Crenguþa
- Premiul IPremiul IPremiul IPremiul IPremiul I

Munteanu G. Cristian MihaiMunteanu G. Cristian MihaiMunteanu G. Cristian MihaiMunteanu G. Cristian MihaiMunteanu G. Cristian Mihai (IX C) - MATEMATICÃ - Prof. Pãtraºcu
Enache - Menþiune – Medalie de ArgintMenþiune – Medalie de ArgintMenþiune – Medalie de ArgintMenþiune – Medalie de ArgintMenþiune – Medalie de Argint

Andrei FAndrei FAndrei FAndrei FAndrei F. Alexandru-V. Alexandru-V. Alexandru-V. Alexandru-V. Alexandru-Victorictorictorictorictor (XI A) - MATEMATICÃ - Prof. Noanã Cornel -
Medalie de BronzMedalie de BronzMedalie de BronzMedalie de BronzMedalie de Bronz

Alban C. VAlban C. VAlban C. VAlban C. VAlban C. Victor Andreiictor Andreiictor Andreiictor Andreiictor Andrei (XI C) - MATEMATICÃ - Prof. Mohonea Marius -
Menþiune ºi Medalie de BronzMenþiune ºi Medalie de BronzMenþiune ºi Medalie de BronzMenþiune ºi Medalie de BronzMenþiune ºi Medalie de Bronz

Istrate TheodorIstrate TheodorIstrate TheodorIstrate TheodorIstrate Theodor (IX C) - FIZICÃ - Prof. Bodaº Sorin - Menþiune MECTMenþiune MECTMenþiune MECTMenþiune MECTMenþiune MECT-----
Medalie arginMedalie arginMedalie arginMedalie arginMedalie argin

Manole GabrielManole GabrielManole GabrielManole GabrielManole Gabriel (IX C) - FIZICÃ - Prof. Bodaº Sorin - Menþiune MECT–Menþiune MECT–Menþiune MECT–Menþiune MECT–Menþiune MECT–
medalie bronzmedalie bronzmedalie bronzmedalie bronzmedalie bronz

Lupu AncaLupu AncaLupu AncaLupu AncaLupu Anca (IX D) - CHIMIE  - Prof. Dochia Maria - Menþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialã
Ivan IonuþIvan IonuþIvan IonuþIvan IonuþIvan Ionuþ (X B) - CHIMIE - Prof. Dochia Maria - Menþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialã
Bratu GrBratu GrBratu GrBratu GrBratu Gr.T.T.T.T.Teodoraeodoraeodoraeodoraeodora (X E) - ISTORIE - Prof. Atarcicov Carmen

Menþiune ºi Premiul special al Societãþii de IstorieMenþiune ºi Premiul special al Societãþii de IstorieMenþiune ºi Premiul special al Societãþii de IstorieMenþiune ºi Premiul special al Societãþii de IstorieMenþiune ºi Premiul special al Societãþii de Istorie
Nicodei–Groper A. EduardNicodei–Groper A. EduardNicodei–Groper A. EduardNicodei–Groper A. EduardNicodei–Groper A. Eduard (IX B) - INFORMATICA - Prof. Vulpoiu

Genovica - Mentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de Argint
Caºu Pop D. Bogdan StelianCaºu Pop D. Bogdan StelianCaºu Pop D. Bogdan StelianCaºu Pop D. Bogdan StelianCaºu Pop D. Bogdan Stelian (X C) - INFORMATICA - Prof. Oprea

Marilena - Mentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de ArgintMentiune Medalia de Argint
Dobre N. LucianDobre N. LucianDobre N. LucianDobre N. LucianDobre N. Lucian (X C) - INFORMATICA - Prof. Oprea Marilena

Medalia de BronzMedalia de BronzMedalia de BronzMedalia de BronzMedalia de Bronz
Sãndulescu VSãndulescu VSãndulescu VSãndulescu VSãndulescu V.  Dragoº.  Dragoº.  Dragoº.  Dragoº.  Dragoº (X B) - INFORMATICA - Prof. Oprea Marilena -

Mentiune - Medalia de ArgintMentiune - Medalia de ArgintMentiune - Medalia de ArgintMentiune - Medalia de ArgintMentiune - Medalia de Argint
Stan VStan VStan VStan VStan V. Alexandru Dan. Alexandru Dan. Alexandru Dan. Alexandru Dan. Alexandru Dan (XII B) - INFORMATICA - Prof. Oprea Marilena -

Medalia de BronzMedalia de BronzMedalia de BronzMedalia de BronzMedalia de Bronz

La faza naþionalã a concursului de chimie Chimexpert, ediþia 2008, s-au obþinut
urmãtoarele premii prin uniriºtii Lupu AncaLupu AncaLupu AncaLupu AncaLupu Anca (IX D) – Premiul II, Ivan IonuþIvan IonuþIvan IonuþIvan IonuþIvan Ionuþ (X B) –

Premiul II, VVVVVoicovici Andreioicovici Andreioicovici Andreioicovici Andreioicovici Andrei (XI C) – Menþiune.

Mihai MunteanuMihai MunteanuMihai MunteanuMihai MunteanuMihai Munteanu (X C) a urcat pe podium la WWWWWestern China Mathematicalestern China Mathematicalestern China Mathematicalestern China Mathematicalestern China Mathematical
OlympiadOlympiadOlympiadOlympiadOlympiad, al doilea concurs de matematicã ca importanþã la nivel internaþional. La
acest concurs au participat 100 de elevi eminenþi din China, Kazahstan, Singapore,

Hong Kong ºi Mongolia. Acest rezultat de excepþie se datoreazã profesorilor de
matematicã Constantin TãnãsescuConstantin TãnãsescuConstantin TãnãsescuConstantin TãnãsescuConstantin Tãnãsescu ºi Enache PãtraºcuEnache PãtraºcuEnache PãtraºcuEnache PãtraºcuEnache Pãtraºcu
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George Emil Palade (1912-2008)George Emil Palade (1912-2008)George Emil Palade (1912-2008)George Emil Palade (1912-2008)George Emil Palade (1912-2008)
 Un român de Nobel Un român de Nobel Un român de Nobel Un român de Nobel Un român de Nobel

S-a nãscut la Iaºi în 1912, într-o familie
de profesori, tatãl sãu fiind profesor de filosofie,
iar mama sa profesoarã de liceu. Mediul familial
l-a încurajat în prodigioasa sa
formaþie intelectualã.

În 1930 este admis ca
student la Facultatea de Medicinã
a Universitãþii din Bucureºti, pe
care o absolvã în 1940, obþinând
titlul de Doctor in Medicina cu o
tezã asupra unor probleme de
structuri histologice. În perioada
1942 - 1945, George Palade a
servit în Corpul Medical al Armatei
Române. În 1946 s-a cãsãtorit cu
Irina Malaxa, fiica industriaºului
Nicolae Malaxa ºi pleacã cu soþia
sa în Statele Unite ale Americii,
fiind angajat ca cercetãtor la New
York University. Acolo l-a întâlnit
pe Albert Claude, omul de ºtiinþã care i-a
devenit mentor. Doctorul Claude lucra în
Institutul Rockefeller (Rockefeller Institute for
Medical Research) ºi l-a invitat pe Palade sã
lucreze împreunã cu el în Departamentul de
Patologie celularã. George Palade a realizat
importanþa excepþionalã a microscopiei
electronice ºi a biochimiei în studiile de
citologie. Cum nu era biochimist, a iniþiat o
colaborare cu Philip Siekevitz. Împreunã au
combinat metodele de fracþionare a celulei cu
microscopie electronicã, producând
componenþi celulari care erau omogeni
morfologic. Analiza biochimicã a fracþiunilor
mitocondriale izolate a stabilit definitiv rolul
acestor organule subcelulare ca un component
major producãtor de energie. Cel mai important
element al cercetãrilor lui Palade a fost
explicaþia mecanismului celular al producþiei de
proteine. El a pus în evidenþã particule
intracitoplasmatice bogate în ARN, la nivelul
cãrora se realizeazã biosinteza proteinelor,
numite ribozomi sau “corpusculii lui Palade”.

În 1961 G. E. Palade a fost ales Membru
în National Academy of Science a SUA.
Împreunã cu Keith Porter, a editat revista “The
Journal of Cell Biology” (Revista de Biologie
Cellularã), una dintre cele mai importante
publicaþii ºtiinþifice din domeniul biologiei
celulare.

În 1973 pãrãseºte Institutul Rockefeller,
mutându-se la Yale University, iar din 1990
lucreazã la Universitatea din San Diego

(California).
În anul 1974 Dr. George

E. Palade primeºte Premiul
Nobel pentru Fiziologie ºi
Medicinã, pe care l-a împãrþit cu
Albert Claude ºi Christian de
Duve.”for discoveries
concerning the functional
organization of the cell that were
seminal events in the
development of modern cell
biology.”, cu referire la
cercetãrile Dânsului în Institutul
Rockefeller pentru Cercetãri
Medicale (the Rockefeller
Institute for Medical Research),
adicã, în traducere: ,,pentru

descoperiri privind organizarea functionalã a
celulei ce au avut un rol esenþial in dezvoltarea
Biologiei Celulare moderne.

Prezentarea Dr.-lui Palade de primire a
Premiului Nobel (Nobel Lecture), a avut loc în
Decembrie 12, 1974, cu tema: “Intracellular
Aspects of the Process of Protein Secretion, (în
româneºte: ,,Aspecte intracelulare în procesul
de secreþie a proteinelor”), care a fost publicatã
în 1992 de Fundaþia Premiului Nobel (the Nobel
Prize Foundation).

A fost ales membru de onoare al
Academiei Române în anul 1975.

La 12 martie 1986, Preºedintele SUA,
Ronald Reagan, a premiat Dr. Palade cu
Medalia Naþionalã de ªtiinþã— în ºtiinþele
biologice, pentru merite deosebite constînd în:
,,descoperiri fundamentale —’pioneering’— a
unei serii esenþiale de structuri super-complexe
cu înaltã organizare prezente în toate celulele
biologice”, (inclusiv cele umane).

În anul 2008, Preºedintele Traian
Bãsescu l-a decorat cu Ordinul Naþional “Steaua
României” în grad de Colan.

În data de 8 octombrie 2008, George
Emil Palade moare la vârsta de 96 de ani, în
SUA.

Extrasul urmãtor este un citat exact
(verbatim) din Autobiografia doctorului Palade,
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Mulþumim pentru materialele
grafice trimise de elevi: Alexandru
GRAMA, Alexandra NEDELCU, Roxana
FARCAª, Andreea FURTUNÃ, Ana-Maria
Georgiana DELEGEANU ºi Mãdãlina
TUDOR.

Coperta revistei a fost realizatã de:
Remus ALEXANDRU (XII B)

publicatã în documentele Fundaþiei Premiului
Nobel:

“In the 1960’s, I continued the work on
the secretory process using in parallel or in
succession two different approaches. The first
relied exclusively on cell fractionation, and was
developed in collaboration with Philip Siekevitz,
Lewis Greene, Colvin Redman, David Sabatini
and Yutaka Tashiro; it led to the characterization
of the zymogen granules and to the discovery of
the segregation of secretory products in the
cisternal space of the endoplasmic reticulum.
The second approach relied primarly on
radioautography, and involved experiments on
intact animals or pancreatic slices which were
carried out in collaboration with Lucien Caro and
especially James Jamieson. This series of
investigations produced a good part of our
current ideas on the synthesis and intracellular
processing of proteins for export. A critical review
of this line of research is presented in the Nobel
Lecture”.

În traducere: ,,În anii 1960, am continuat
sã lucrez în direcþia procesului de secreþie

intracelularã, folosind în paralel sau sucesiv,
ambele moduri de abordare a problemei. Primul
mod foloseºte exclusiv metoda fracþionãrii celulare
ºi a fost dezvoltatã în colaborare cu urmãtorii
colegi: Philip Siekevitz, Lewis Greene, Colvin
Redman, David Sabatini ºi Yutaka Tashiro;
aceastã abordare a dus la caracterizarea
granulelor de zimogen ºi la descoperirea
segregãrii produºilor de secreþie în spaþiul
cisternelor din reticulul endoplasmatic (RE). Cel
de-al doilea mod de abordare a utilizat în principal
metode de radioautoradiografie ºi a implicat
experienþe pe animale ‘intacte’, cu secþiuni din
pancreas, care eforturi au avut loc cu colaborarea
lui Lucien Caro ºi în special a lui James Jamieson.
Aceastã serie de experienþe a dus în bunã parte
la ideile actuale privind sinteza ºi procesarea
intracelularã a proteinelor pentru exportul în afara
celulei. O prezentare criticã, de ansamblu, a
acestui mod de abordare se gãseºte în textul
cuvîntãrii mele la Ceremonia de Acordare a
Premiului Nobel.”

prof. Vprof. Vprof. Vprof. Vprof. Valerica ILIEalerica ILIEalerica ILIEalerica ILIEalerica ILIE
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